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aquests sous, són els afortunats
amos dels tals animals.
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Pjsar aquesta màquina d'es
criure a l'alcanç de tothom i [
de totes les fortunes, ha estat
\
el meu propòsit. L'èxit ha coronat els meus esforços i bona
prova d'això és l'hayer=ne venut durant el corrent s r y
solament a Valls i comarca, ia xifra de cato! ze.
En efecte, aquesta màquina, per la seva perfecció tècnica, per la seva durabiíitat i—no ho òbjideL-per les fsciutats de pagament per adquirir-ia, és considerada arreu
la capievantera d'entre les seves similars.
Sense ccupromís de cap classe sol"iiciteu=me'n una
prova pel temps que cregueu necessari per capaciíar-vos
de la bondat de la seva classe.

«Ordenes secretas», l'última
Una nova i agradable sor- s'ha acabat la filmació del film
Veus aquí el qualificatiu que
producció
de la Ufa, dirigida
«El
doctor
Frankeenstein»,
sota
mereix l'exposició deis treballs presa ens fou la constatació
per
Gustav
Uciley, té per prinla
direcció
de
James
Whàle.
escolars de les alumnes del del modertiíssim sistema pedacipals
protagonistes
a Brigitte
En
aquesta
pel·lícula
iú
apacoliegi de la Sagrada Família. gògic empleat, basat en la
reix un nou Lon Chaney que Helm i Wiliy Fritch.
Exposició interessant, inle- pràctica i l'ensenyament per s'anomena Boris Karlofí, i que L'acció molt interessant, reressantíssima per cert i consti l'imatge que redueix als seus a més d'ésser un mestre en el trata fidelment, tota una època
que al qualificaria així entenem justos límits el vell i ineficàs maquillatge, diu que és un ad- de lluites sordes en que vivien
sistema del per la memòria.
fer li el millor ellogi.
els membres del servei secret
mirable actor.
No cal dir com felicitem a la Segons Carl Laemmle, fill, el de les grans potències bel·ligeL'exposició bellament installàda en unes cinc sales es uua Rda. Superiora (a qui al mateix «monstre» de «El doctor Fran- rants per apoderar-se dels àoprova ben palesa de l'encer- temps remerciem la gentilesa kenstein», és molt més fantàs- cuments secrets de l'estat matada actuació deies professores d'acompanyar-nos i mostrar- tic que el de «El jorobado de jor enemic.
«Ordenes secretas», encara
nos personalment ço exposat) Nuestra Senora de Paais».
de l'esmentat col·legi.
que
dialogada en alemany, té
Disposats els treballs en cur i germanes professores de tant
l'aventatge
de que l'acció és
No
són
solament
els
artistes
sos, comencem pels de les al- benemèrita institució, tot fent
ràpida i el diàleg reduit a la
humans,
els
que
estan
guanyant
lumnes més joveneíes fins a vots perquè puguin continuar
sous magnífics a Hollywood. mínima expressió.
acabar amb els de les més sempre educant a les noslres Hi ha també una sèrie d'anigrans, i contemplem una sèrie dones del demà.
Segons ens diuen veurem
mals domesticats quins sous
I per acabar no podem per molts dels lectors envejarien.
de boniques labors pròpies del
ben aviat en el cinema Apolo,
sexe, tant en fantasia, com d'us menys d'invitar als nostres fu
Hi ha un ànec que guanyà la darrera i celebrada creació
personal i els no menys inte ribonds anti-clericals (molts 35 dollars diaris. Un gos poli- dels s i m p a t i q u i s s i m s Lilyan
ressants treballs de|gramàtica, dels quals a ben segur; oh iro- cia 200 dollars ai dia, un gat Harvey i Henry Garat «El trio
nia de la vida! envien els seus que en guanya 35 i així per de la beiicina».
matemàtiques i ciències.
Si en els primers cursos fills als col·legis de relgiosos) a l'estil molts altres animals. ReEl vertader nom de «hnperio
constatarem el profit tret, de visitar'l'aliudida exposició, on cordei-n els cèlebres cavalls,
«Rayo»
i
«Relànlpago»
i
el
faArgentina»
la gentil protagopodran
fer-se
càrrec
de
l'enseles interiigències infantils, en
mós gos «Rin-Tin-Tin».
nista de «Su noche de bodas»
nyament
que
és
dona
en
tals
els superiors ens veierem agraNaturalment que qui aprofita és el de Magdalena Niles,
dablement sorpresos per la im- establiments, a l'emsems que
portància d'alguns treballs i fer la comparació, amb les esl'extensió dels estudis, cosa coles piibliques, i de qual comaquesta que no creiem tant paració a no dubtar (i consti
La dhisió territorial catalana
complerta í que a l'emsems que som e-ls primers en lamenque demostra l'aplicació de les tar-ho) en sortiran molt mal pa(% é «le l a i»às(i·><t <)
al'lumnes, posa de relleu la pa- rades les últimes.
ciència i el treball constant de
passaren a altres ttians. Pensem, també, els beneficis que ens
C.'
les inlel'iigents germanes proreportaria l'assoliment d'aquesta reivindicació en un futur
fessores.
pròxim.
Ai las!. En escriure el nostre primer article sobre el present
tema, tcdíem un pressentinsent advers. Avui, que ja sabem poc
0 moll com pensa la ponència, que hem pogut enterar-nos d'alTíï íTísiw <ïo la (ícTieTiiliiiit
gun, projecte de divisió territorial, que ens havem adonat del
desvetllament que uns homes, atents als interessos de llur ciu( V ó «li- l u iiiis'iiiia 1 )
tat, demostren,, i, ensems de la sonmolència dels que tenen
r-espünsàbiiitat.en%l regisme de la nostra, havem de dir amb
pública i a Espanya en instaurar se el nou règim, puix que si
força dolor que ja no ens resta ni l'esperança dins la caixa de
amb la seva - resència i ."''?>:íació no hagués donat lloc a que
Pandora. Molt serà que a l'endemà de la implantació de l'Estatot Catalunya s'agrup^^'l/^oltant de la seva figura simbòlica,
tut no ens esperi la trtsta perspectiva d'haver de perdre el poc
en els primers moment'.'.-j.arceiona hauria caigut a mans dels
que ens donà la creació dels partits judicials.!
diversos caps del moviment revolucionari, i hauria caigut tamF. ALHxroKN
bé en un estat anàrquic, molt més greu que el que es produí
a Sevilla.
Cal tenir en compte, a més, que si comparem avui el senyor Macià amb el de fa tres anys, que com se sap proi)ugnava per la separació de Catalunya, veurem que ha anat reaccionant i que avui acepta l'Estatut i ha prestat grans serveis
a la Nació».
1 encara després d'aquestes manifestacions,, hom seguirà
amb gust la campanya de L'«Opinió», exactament igual que la
de la «Solidaridad Obrera»?
'
Catalunya mereix més respecte, que tothom l'ha de tenir.
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Mireu pe's vostres interessos.
Necessiteu amoblar el vostre pis?
Senyora, vol reformar ia seva
easa?
Aquí trobarà ei que vostè neicessita a preus molt imitats, per
ésser de construcsió prop a i
anar de fabricant al Cimvradar.
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