
offirointioss.
—?Per que són tan dolents els

filins francesos? -ha preguntat la
«vedette» alemanya Dita Parlo,
que ha estat darrerament a París.

Hom li ha respost:
—Senyoreta, els Mitas trancesos

no s5n dolents peroe són france
.ni són francesos perqué són

dolents. Són dolents perque són
dolents, vet-ho aquí. Pera, fins hi
ha filrns francesos que ni tan

sois són dolents, i films dolents
que ni tan sois són francesos.

* * *

pu BL,
a Passeig de Gracia, 57

CINEMAESS ó CONTINUA

STeknúm.. 7681Ion núm.

de 3a8'1,1 del()e12

Localitat <mica,
selent 1 pesseta

Punk nou

I Importan* fi Oti otarls,Reportatges
programa 1 Rommeatals "FOR"

Entre els films francesas que són

dolents perquI són dolents, hem

víst darrerament una mena de co

sa que es diu, en castellá, «La

dama azul», i que presenta el cas

d'un borne que vol que la dona

l'estitni per ell mateix i no pels
seus chners.

Silenciaríem la immoralitat del te

ma Si no fos que no hem trobat
en aquestua pellícula cap altra cosa

que ens cridés l'atencié. Per a par

lar-ne bé, s'entén.
*

Entre els films francesos que ni

tan sols són dolents, hi podem po

sar el vodevil que han donat al

Coliseum amb el títol de «Una her

manita deliciosa». No és pas que,
cinematográficament, la cosa tin
gui interés ni que l'embolic sigui
massa original, perb la interpreta
ció, encara que molt teatral, és ex

cellent.
El públic hi passa una bona es

tona, i aixb també agrada de tant

en tant.

Tots els dies

al Saló Catalunya

AMOR
PELIGROSO

Warner Baxter

Miriam Jordan

FOX

*

«El petit Cesar», que per una

d'aquelles coses que passen en

aquesta vida, sla estrenat a Bar

celona amb el nom d'«El hampa
dorada» és, encara, una histbria
de gangsters. Val a dir que és una

de les primeres i millors pellícules
d'aquest genre, perb dóna la ca

sualitat que ha arribat a Barcelona
amb un retard considerable, i pot

ser és per aixb que no ha repe

tit entre nosaltres l'Ixit extraor

dinari que va tenir a París i a

Londres, en la gran crítica va

tractar-la amb tots els honors.

Edward G. Robinson

«El petit César» está inspirat
en els començaments de la vida

d'Al Capone, perb com que la
Pellícula bé s'Ita d'acabar i Al
Capone encara és viti, i la moral
cineMatográfica i fins la que no

ho és vol que els bandits fineixin
malament, resulta que el petit CI
sar acaba pobre i mort per la po

licia—que no sabem quina de les
dues coses és pitjor.

Bromes a part, podem afirmar
que es tracia d'un film pie d'in
!sexis i resolt amb molta traça.
mer al nostre gust és, junt ami)
'Els carrers de la ciutat» i O. K.

Anilrica», el millor dintre el genre
gangster.

A remarcar l'espléndid treball de
l'actor Edward G. Robinson, que
fa un Al Capone impressionant.
fullireu si ha d'ésser bo aquest

que té la virtut de fer ca

llar el públic del galliner del Ca
pitol, el qual, com vostls hauran
notat, és el públic més escandalós
i inés ximple de Barcelona.

•

Rbla. Catalunya, 37 - Teléfon 11701

Tots eta dilluns, canvi de programa

E • 6AUMONTSUPERNEWS
Un passeig pel món.

E • CANAL DE CASTILLA
Documental en espanyol.

FRANCE ACTUALITES E
16 reporteigesd'actualitat, en-

tre els quals destaca el bon

humor de Franca.

Reportatge d'aquesta formida
ble manifestació del gen( es- ES
~vol explicada en el mateix 4,

idioma.

ECLAIR JOURNAL b
vietge del president Alcalá 't
Zamora en el creuer Jaume I a

Santander.

• VISIONESCINEMATICAS 9

?

Programa de rigurosa exclusiva en aquest saló Fi

4,1

Proclamad() de Miss Europa
a Madrid en el concurs de be- 9

E Continua de les 3 de la tarda a la 1 de la mallad: tt.;

?

Localitat única: UNA pesada
Aperella WESTERN ELECTRIC

E MI NOTICIA ESPECIAL

fieles,

* * *

A M. Dreyfus no el voten deixar
tranquil. No té prou pena d'és
se.• una cita perpétua i diáría del
senyor Márius Aguilar, que ara

els alernanys han fet un film del
seu procés. L'han passat---el film,
no el senyor Dreyfus, ni el senyor
Aguilar—al cinema Fantasio. Té
un valor documental i está fet
amb una traça innegable. Allí es

veu Clemenceau quan era un li
beralot i innombrables militars que

fan el ridícul. Es ven tainbé un

Emite Zola, tan pesat com les se

ves novelles.

1 es ven també que és un filin
fet abans que Hitler pugés al po
der.

Clive Brook 1 Peggy Shannon prota

gonistes de la pel Itcula Paramount

«Labios sellados» que es projecta amb
gran éxit al Coliseum

inaMmunsellimaamoultallullos~~~
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ITof Barcelona ho comenta

1 discutelx!

L'éxif és 1 seguirA essentrolund

Deixi qualsevol cosa 1 compleixl amb

el seu deure d'home i de clutadá. Vegi

Los
!Es la veritati i!Tota la ~Hall! :

u!Res mé que la vertiatin sobre

les trágieues conseqüéncies dels mala

venerls. Vegl-la 1 ens agrairá la 11196

Per a homes solament
Tots els dles, tarda de 4 a 6 1 de 6 a 8

Nit de 10 a 12

PREUS POPULARS

iIllTEITHE [91111101
.1,111:111141111,111.41,1AAAIA.WW...h11..;

El roig i el Me

El qué queda del «Comité de los Cinco»

ITJN 9117 •1111

El mestre Morera, com., el seu

cognom eria
seda.

enes de

•

*

Els propietaris ditien que Si
els rabassaires no els hi donen
la part enviaran el non Utrillo
als nostres e,amps,

•

*

En Paquet lVfadrid ja hi és.
* * *

En Ramon Vila.ró prepara la
festa d0 l'ombrella del poeta.

* * *

En Tomás i en Gasch han.
posat una iteadóinia de 'andan
fin illo.

* *

El mestre Pahissa aprén de
tocar el piano.

* *

En Brenat i Duran li han
plagiat el rellotge.

* * *

Setnbla que el pintor Colom és
ben

* * *

L11, SeeeiÓ felnellilla del lUoe

()bree' i Camperol ha trains una

enórgica protestit H. M. M.aurice
Waleffe pel fet d'haver estat

elegida «Miss Europa» una se

nyoret a russa blanea.

testants ditien que si, no és pos.

sible trobar una. miss 1.1alesia

littn'ettioi .
entre les senyoretes

russes roges, aquesta sigui ele

gida elli.re leS dones del s diver

sos pinsos sintpatitzants 2urth els

Sin. jets. A fegeixen que entre, -

11 uestes darreres Iii liti. veril ables

ibelleses perfeefe.s de eara i

eos,
afegeixen — quo

pregovain a llurs eamarades
maseulins. I acaben d.:ent :

«Obrers, afilien-Vos al 11. O. C..,

efe. , e te »

Vraticanietti., 1 rohe.na que el

titit.jt de propaganda s inassa
A

síyvi?tiv, A

En I.F'rancesc Trabalt escritti un

horari novellat per a la «Com,
pan,yia del Nord».

* * *

D. Rayniond d'Abadal farh de
vedette de la revista de Mas
nou.

* * *

El poeta Salvador Perarnau
escriu una «Oda alS MitiOnS
Molfort's».

* 1 *

En Nieolau Maria Rubió lia
caçat un enconstipat crónie i
saharih.

* * *

L'Angel Samblancat diu que
és laic, perb que les. «misses»
li fan perdre l'«oremus».

* * *

A Romea es cansen de gua
nyar diners.

* * *

En: Montero ha entrat al «Li
ceu» pagant.

* * *

En. Grau-Sala ja dibuixa eom

un homenet.

LB. .RNÁT

M ETGE
4111_

En Mkrius Agui1 ar, reeent,
input condeeorat ahí') la Legló
d'Honor por la República Fran,
eesa, ha signa t un contracte
amb una, important .fábriea
risenca de perfuma, segons el
qual vindra obligat a declarar
que 01 seu famés bigoti només
sel perfuma amb «So e vil.e (hl
Didin».

* *

Manuel Brunet ha. donat una

eanferéneia sobro les darreres
novetats en els programes poli
Ues de la Higa.

Entre altres coses, el confe4
renciant ha deixat entreveure
que l'obstrueci6 es 'portarh molt.

En Meleior Font sembla que
ha eobrat 5.000 pOsetÁs duna
famosa editorial, la qual Ii eu

earregh un llibre de versos so

bre el tema, sempre d'un insos,
pitat atractiu, de la primavera.

Males llengües asseguren que
el finíssim poeta Meleior Vont
va propasar irnportantÁs rebaixes
a la, casa editora si l'autoritzava
a enllestir tres llibres més, els
quals, naturalment, parlarien de
les altres estacions : «Nord»,
«M. 1. A.» i «Ferroearrils de
Catalunya».

* * *

N icolau Itiatia Rubió anuncia
la publieació d'un tractat sobre
negocis verocs illustrat amb fo _

tos del fanAs eaeador de lleons,
en Joan Botey.

Sembla que un deis negocis
que, segons en Rub:ó, ofereixe,n
un marge mes ennuernador 6s
el de montar, a,mb tota esplen
didesa, de detalla i organització,
una terrassa ambaant, sea).-

blança de la del «Colón», da
munt les sorres insulses i Pela.
desdel Sahara.

Francese Gambó ha escrit per
aquest llibre un prbleg que n'In
ha per a suear-In pa.

1 la
* * *

guanyat la «Flor natural»
deis 'loes Florals de Viladrau,
el eonegut poeta. Sebastih Sán
chez-Juan.
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Mílions de persones
a tot el món, deuen la felicitat a

l'Aixarop del Professor

No sabem si el «Judas Iscariot»,
del novel! autor Nicolau Maria Ru
bid i Tudurí, agradará o deixará
d'agradar. El que poden) assegurar
és que la seva estrena, que coinci
deix amb el benefici d'en Pius
Daví, ha despertat un gran inte
res. De tal manera, que a hoyes
d'ara gairebé tot el teatre ja está

venut.

Val a clir, perb, que sois els ele

ments frailes de servei de la fa
milia Tudurí ja ocupen, per Ilur

compte, una quarta part del pati
de butaques i la meitat de les
llotges del primer pis.

Tractant-se, com es tracta, (lo
na produccia Tuduri, ens estra

nyaria que amb aquest «Judas« es

perdessin diners...

MIRE CllifiEll ROMEll

Avul, nit, solemnitat teatral 1

Vetllada en honordelprimer actor

PIUS -DAV

obra en tres actea de

NICOLAU RUBIO TUDURI

COMPANY 1 A

V 1-.A-CDAVI

* *

De vegades, el senyor Benaven

te rep la visita d'un empresari.
—Senyor Benavente, jo necessi

taria una obra de voste.
—Per a quan la vol?--li respon

el celebrat autor.

---Com Inés aviat, millor --li fa

l'empresari.
—?Vol. dones, esperar-se uns

rnoments?
L'empresari seu a una butaca i

fulleja una revista gráfica. El se

nyor Benavente se'n va a escriu
re. Al cap de dos minuts, encara

no, ja té l'obra feta i la dóna

l'empresari.
—Tingui, si er. servit. Sempre a

les seves ordres.
Al cap d'uns ches, s'estrena una

comIdia de Benavente, que pot
dir-se «La moral del divorcio», i
al cap d'uns mesos. ens la fan al
Poliorama.

Enes! PABLIAN02-
de Nápols (Calata S. Marco, 4)

el més antic a la vegada que el més modem
per la seva eficácia insuperable, de tots els
depuratius de la sang.

Imprescindible en

l'edat critica de
la dona.

LORD
POLS

COMPRIMITS
Agents per aEspanya:

J. U121AC11 & C.', S. A.

Bruc, 49 • Barcelona

PueuClua,

QUESTA ESPECIALITAT ES TROBA

IES FARMÁCIES 1 CENTRES DE

DE VENDA
SPECíFICS

TEATRE

POLIOR AMA
Rbla. Estudio, 9 - Teláfon 10773

AVUI NIT : L'éxit de J. Benavente

La moral deldivorcio
Dimecres tarda

LA MORAL DEL DIVORCIO

Dimecres nit: ESTRENA de la comedia
en vers de Federico Garcia Lorca

Bodas de Sangre
Dijous nit: BODAS DE SANGRE

MOLT AVIAT
Teatre Infantil: PINOCHO EN EL

PAIS DE LOS JUGUETES
Companyia de comédies

Josefina Díaz de Artigas i Manuel follada

* * *

Hi ha títols de coMIc-lia perillo
sos per a l'autor. Per exemple,
aquest de «Tres cadenas perpetuas»
que el senyor Felipe Sassone ha
donar a una obra seva que en

aquests ches fan al teatre Barcelo
na. Tothom que la va a veure,

la sortida está d'acord en aplicar
a l'autor la condemna que resa el
títol.

* *

Realment, la senyora Raquel
Meller té uns lligams sentimentals
molt forts amb la nostra durar.
Primerament, cana al Fantasio,
anunciant tres únics recitals. Des

prés, s'acomiadá solemnement de
Barcelona, a•b tres 'litigues fun
cions al Non. Ara, torna a aco

miadar-se des de l'escenari del

Novetats.
No es molesti tata, senyora Me

Iler; per nosaltres, podia ben bé

haver-se acomiadat a la francesa.
*

Perb el récord d'acomiadament
de la senyora Meller el disputa «El

Transatlántic Williams», el qual no

sacaba d'acomiadar mai i va de
l'un teatre a l'altre.

Un arnic nostre ha dit:
.--Aixb no és un transatlántic:

és més avíat un vaixell de cabo
tatge.

* * *

Al Novetats han plegat i han
embarcat la revista «Jazz-Band» cap

a Madrid. Ho trobem molt just.
Un dia o altre havíem de venjar
nos deis madrilenys, que sempre
ens invadeixen d'espectacles tro

nats. Ara comencen les tornes..

* *

Tots els cálids del país estaven

desesperats perqul corregué la ven

que en la cornpanyia de revistes
del Romea madrileny que debutará
al Fívoli. no hi venia la ,vedette.,

Pág. 3

Margarida Carvajal. Sortosament,

era una falsa alarma. La senyora
Carvajal havia estat víctima don

error de comptabilitat de l'empleat
del Jurat Mixt d'Espectacles que

té cura del registre del Retir obrar

obligatori.

Com també ha estat degut a un

error d'aquest empleat el fet que

continuin treballant la mitja dotze
na de segones tiples del Cómic
que fan companyia a la senyora

Blanquita Suárez en les seves evo

lucions dalt del pcnt.
* * *

A la gent de teatre els roda el

cap davant de les subvencions
quantioses que l'Estat ha conce

dit a la parella Xirgu-Borrás, per

tal que facin obres clássiques al

teatre grec de Merida. 1 pensar

que la parella Aurea-Carrion tre

bailaren al teatre grec de Mont
juic perdent-hi diners1 Allb que

chiten: «Ningú no és profeta, etc.»

Ha

* * *

sortit la convocatbria del

«Premi Ignasi Iglésies», destinat a

la millor obra teatral. Els senyors

Alfons Roure i Gastó Mantua, no

més de veure la convocatbria, ja
s'han enemistat, puix els dos es

consideren si mateixos guanyadors
indiscutibles del premi.

Casino
Sani Sebashá

•

CADA DIA

DON PARKER
presenta els

lo (01111 BOT
als tes, concerts 1 soriida

de teatres

EXIT FORMIDABLE

* * *

Prudenci Bertrana ha publicat a

La V eu un art:cle titulat «El cal
vate de l'escriptor». En el darrer
parágraf diu:

Els que prematurament han re

nunciat a cornbatre, se sitti seú

el cana de !as ambuantie-s i es de
diquen a escapir damunt deis fe
rits i deis cadavers. Altres no po
den cridar atenció altrament que
apedregant amb tronxos i immun
dícies als que es destaquen de la
multitud. La feina és molt sen

zilla de fer, per bé que no gaire
noble. Darrerament, aquesta feina

ha estat retribuida. Es negocia
amb la sátira convertida en ven

!urna personal, com amb el pe
bre yermen o amb acid clorhi
dric.

Com que ens agraden les coses

ciares, fem present als nostres lec
tors que amb aquesta prosa ver

sallesca, d'una intenció un xic con

fosa, el senyor Bertrana vol dir
que els d'EL BE NEGRE som una

colla de poques-vergonyes, perqul
várem escriure que la seva carné
dia «Comiat de Teresa» era una

barba.

1 el trist del cas és que teníem
tota la raó.

iiiiii

HOLLYWOOD
BAR - DANCING

CRRER NOU DE LA RAMBLA, 105

TELEFON NUMERO 17033

Toles les nits de
12 a 4 1 feslius de 7
a 9 (aperitius)

Colease' éxit de la

DEMOW S JAll
COMPLETA

Grano alinden a la giste
-,

«FA carro de l'alegría», mal.
grat &sur 1ant dolent, no ha
tingut óxi•.

?Será que. el Iniblio se'ns mal.
vesa?

Els Irustas
volenvíatjar

Tornen a cantar tangos els co

neguts (i tan coneguts!) cavallers
senyors Irusta, Fugazot i Dentare.
Són molts els qui s'han estranyat
d'aquesta reapanció: entre els es

tranyats nosaltres, que hem acu

dit a intervivar el trio famós.
Confidencialment, el senyor De

ntare ens .ha da :

- Amigase, qué le diré 1 Que
te MOS ~mitoriar la plata para
'realizar la mayor ilusión de nues

ras vidas : visitar la Argentina.
Anclamos con locos deseos de co

nocer aquel país.
Compadits de la tragédia

quests argentins que no han estat

mai a l'Argentina, ha anat d'un
01 que no obríssim una subscrip
ció per a costejar-los el viatge.
Si ploren gaire Inés per Barcelo
na, potser ens clecidirem a fer-ho.

Records de
l'Exposícíó

II i havia qui, durant l'Espo
sició, regalava a la soya amiga
una ombrella ami) vistes del
«certarnell»f d'altres que li feien
obsequi d'un &unir,. o d'un mo

oador, o d'una eollareta.
Tot aixb no és res. Ara un

regidor ha teL l'obsequi que rnés
pot recordar l'Exposició a una

senyora : Ita regalat a la seva

amigueta els mohles de l'ami
gueto del Comissari regi de
l'Expasició, el Sr. Foronda.
S'entabla que el v;atge del famós
ex-marqués, ami) tot i el que

dit, no obeia a altra Cosa

que a aquesta simple transa
ció sentimental.

Per encárrecs de publicitat
a EL BB NEGRB, adre
çar-se a: Aribau, 139 - Te
lhfon 76307.

ESTRENVENT LLAÇOS

Catalans
a Euzkadi

El din. 25 deis corrents, sor

tiren en direcció a Bascbnia
una comissió de nacionalistas
eatalans, els quals foren

amb carácter d'observadors.
La comissió estava integrada
pel senyor Mártir Rossell i Vi
lar, director de la Collecció Zoo
1?.ígica, el qu:al féu el yiatae

Roig), i pels senyors Joan Ba
tista i Roca, que representava
les dones de «Palestra», el geb
graf senyor Pau Vila i el se

nyor. Josep Carbonell, oceitá so

brant de les darreres festes de
oommemoració de la Renaixen
ça.

Els anudas senyors, una ve

ga(Ia tornats de Ilur viatge al
país base, han elevat a la Ge
neralitat de Catalunya la se

güent mem6ria, fruit de les
seves observacions :

•«I)e borres a primeres, hem
observat que és molt més agra
dable viatjar si hom he fa do
gorra.» L'observació ens sembla
elemental. No per ésser-ho, ha
vIem d'oblidar-nos de fer-la
constar.

Després, hem observat que
Bilbao és molt lluny. Aquí, el
senyor Pata Vila presenta, un vot
particular, dient que eh l ja ho
sabia. Perb, els altres mombres
de la, Comissió declaren que mili
no hi havien pensat.

Una altra observaci6 és la do
la impossibilitat d'aprendre un

idioma en vuit dios. Les lligons
d'euzlcar quo havla pres durant
una settnana el senyor Roig i
1,10p 110 11 serviren ni per donar
el bou dia en l'idioma vernaele,
d'alUt dalt. Tentern, Si el senyor
1101g 110 slatirá equivocat d'idio
ma. i en !loe del base batirá es

tkidiat el tum. El senyor Car
bonen ita observat, molt justa
~ni, que, és una D.stima, que
els baseos no parlin algun idio
rna occith, puix oil, en aquest
vas, no els riartria en.Us perfee
tanient.

I ;al( tia observaeió eonsegüent
inolt dolorosa. Per a enten

amb els nacionalistes
buscos, liern liagut de parlar en

espanyol. El mártir Rossell, por.
1)1.1< per la seva intransigéncia,
s'Int resistit tant eom lía poeta

durant els primers dies volia
ftw-se entendre amb sienes. De
tant en tant, per a demostrar

(Seilueix ala pág. 4. col. 1)

Herniuts CASA TORRENT

Unió,13-Barcelona
recordeu sempre que els mIllors aparells del món per a curar les vostres herniesson els de la CASA TORRENT sente traves ni tivants, no molesten ni fan embolum,amoillant-se com un guant. No compreu cap aparell senee alma visitar-nos.
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