el pout de pedra
a hi som; Un jove que d'elegant es
pinta sol, que porta per nom Roca, ens
vol eastigar a l'escultural Carme Pallares.
.era qfiestid clanar al Canto, puix
segons amb quines persones...

el caval!er misterios.

De la (Miss, Soy i el sergent

es prepara el casament.
Es de lOgica el cos
d'en Canals que esta molt gras.
Pensant amb la Valls en Pep Font
fins a la nit perd el son?
Xiflat per la Maria Anglada
esta en- Josep Brugada

calcats malaret
rambla

1

giron a

Quin parell, vacua el dimoni!
la Canals i en Farroni.
Sols estima'm a mi!
diu en Pagans a l'Alberti

E

ntre un pop i i un crane hi ha les mateixes divergencies que entre el civil
namua i la petita Alonso.
Pecomanem alsimpatie gubrdia que
vaya con cuidao doncs encara que ell
vaya armao, la nena es explossiva i
qualsevol dia hi haura sang,

A l'Academia Cots, e/ dia dels Ino

cents van obsequiar al director amb un
present enigmatic, tan enigmatic, que
fins va fer-li tapar el nos.
Ens consta que no era cap moniato.

Rzcauxutatge i vulcanitzaciO
de neurnatics i cambres; ratllats i reparations: neumatics
d'ocasiO; R. DR. ROBERT, 55, 2a
IM

Vet-aci els jardinets en
rodolins que al jovent arribara cor endins.
Mes que un suculent tiberi
es•tentativa la Varderi.
En Casiillon amb La Bisbal
ha renyit per poc formal
Al (Nen Pelma, el cor li bull
per Ia petita Albafull.
La Pastor prenent vermout

a Girona ha reaparescut.

Busca Is Maria Xarpell
un xicot de bona pelt.
De can Grover avail i amont
espera novia en Josep Mont.
De boniques en son mes
cada dia les Pallares.
I el jornal dono per acabat
de rodolins amb aquest grapat
PASS ..K
L'Eugenia Jambert, per si no ho sabieu
s'ha enamoral bojament d'en Gironella
(quota). La Ilastima es que ('Eugenia no
yogi al Centre d'U P. els diumenges,
doncs aixi es podria atipar de contemplar-lo tocant el piano per tots quatre
costats.
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Aparells de radio PHILIPS;
cine sonor; am plificadors per
a ball, mitins, etc. "Casa
Herpu" P. Giblu. Rda. Dr.
Robert, 35-1.a
MARDI
seu germa —de l'Eugenid— ha renyit
amb la Neus.

modes Loix, eximenis 1, 1

L'Omedes es fora temps ha
i la Horns a casa s'esta.
A en Perals to Sobreques
ha enviat a collir papers.
Pel pamet de la Guillermina
a l'Auguet el cor li trina.
A la Pla amb bona vista
veu l'Adrohar ebenista.

Ens hem essabentat que a Ia
gentil Angejna Clara se It ha disminuir l'herencia.
Esta clar, corn que el seu pare
va perdre dos rals jugant a la ma
nilla...!
La xamosa(?) RosellO, es d'aquelies nenes d'avui dia que seguei
xen la maxima: Val mes un pareli
que cap.
El guardia Marti i en Bofill, srs
els dos encisats, que s'haurz,
fer a palletes el cor de Ia
'vamp».

L amen tem de tot cor, que la 1)',

nica Alexandrina Soy s'hogi refi
rat de la circulaciO ramblista.
Potser aquell sergent X li e
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Neurnatics i cambres noves
PIRELLI; bona qualitat a millor preu; grans existencies;
Pelai Girbau, R. Dr. Robert
35 - Telefon, 201.

Pepe, et recomanem vagis els diumenges a ('alt Pirineu doncs alli, amb
tattles neus, potser
d'ella i
no estaras tan trist i consiros.
(Si mi pobre Pepe, Va quedando con
los huesos,.
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IN. II

TELEFON. 519

senya l'instruccici per que
preparada per a la futura guerra-

oaquim Lloret... Conxita F...
Dos noms. Dos caracters diferents.,
Prometem parlor-ne el mimero que ye
Pobre Quimet, quan no les pot abastar diu que no maduren:
(cue consti que deixarem en pau la
pistola).

a simpatica i gentilfssima Cortey
degut a portar dol, ja no passejara
Ines per la nostra Rambla.
Quina dissort, precisament ara
que, el que l'acompanyava, pensava declarar-se-li!

La Busquets a en Madi
vol que li dongui el si.
Roura, el de la Ilargada,
del curs cap nena li agrada.

Heuvos aci un retrat lenient, ben
simpatic i conegut entre la gent Jove.
Della no sabein ni el nom, perb si ens
ban dit que es una ferma entusiasta del
pail.
No cal afegir res mes per coneixer
a aquesta nena, tan tenement reixida
per Ortega.

A.mparito, Arnparito,..
(Donde vas to tan bonito,.
Aix6 de bonica es un dir, doncs d•
erica que s'ha tenyit els cabells de res,
ens agrada rnenys..
De totes maneres si encara te la,pre
tend(' d'enmaridar-se amb un de ric, que
per molts anys... que aprofiti.
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No hi ha res tan bonic corn la
Natural
Aixf tenim que-.> cor enir cada
vegada que velem' a les boniques
Pera i Bech petites. SOn formoses
sense l'ajut de la pintura
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