el pont de pedra
De Barioles no cal parlay ne, qne trovaries lo desitjat, pore tant
seria atacar massa, no et sembla, i tant!!... a menys quo a l'Ultim
Quimet?!
,trobis ci teu turment

ESTUDIANTINES I COSES
D'EX.ESTUDIANTS

S'ha improvitzat una nova _or.
questra que aatna rota is direcciO
d'en Quico i amb el pomp:is nom
de «SinfOnica d'El Pasteral». Ha
fet el seu debut amb an concert a
les estudiantes del Cor de Maria,
Castanyer, Roque i Cia. Va tenir
lloa fa pots dies des de les escales
de la Catedral a lea 11 h '20' 15',
de la nit.
Miles bolt, eiimenis 11.
'n Salvadoret de la -Devesa, no,
Que consti que va esser un gran
Telelou 519
ha acabat encara l'estiueig i tot per
exit Fins les monges varen aixe
una divinitat palamosina, corn la
S'acosta l'hivern i les gelades car se per aplaudir.
La «SinfOnica d'El Pasteral»
es deixaran sentir corn es natural,
Esperem de la teva forraalitat,
promet
esser una realitat artistica.
pert voleu mes .G-elada» de la que
que les excursions en autobas aug•
ja ara. fa sentir els seus efectes, a
mentaran considerablemeut i fins
una nena corn un porn de fliers. de sale de Ilimplaboles de mance! qtrall
podrem qualsevol dia, menja rem
la Tintoreria El Sol?
(davant perruqueria camps)
coufits.
ui les teniu, Pima lluint la
—Escolta, Carme, gentil palapermanent, referint-nos a la sim- mosina. Digna't mirar de taut
CASA litlEXACH patiquissima Assumpei6 Puig - , tant al nostre chef de redacci6,
ESPECIALITZADA
l'altre, la Maria Bertrans, qua de doncs al veure que els teus ulls que
EN NOVETATS
tors en fa patir una colla, i les semblen dos fars d'automObil el
PER A SENYORA
bellugadisses Amelia Roca i Pepe- lairen tan indiferents, el sou cor de
Lllibe, , af, 26
ta Mass6, que resten gravedes din- pullet se li pant Ines sovint que el
rellotge.
el tercer pis del n." 9 del carCASH i-311EXACIHI'
Escolta, Marius Serra, si yols
rrer de la Rutile, mer,ix esser no
ESPECIALITZADA
conquistar
la Casadevall petita, et
menet -Paradis Celestial*, puix
EN NOVEIVA TS
considerem
completament fracassat.
amb una parella de ninetes corn un
PER A SENYORA
Ara
be,
si
«tu corazOn de lobo
sol, Pepeta Nuhoz i germaneta, no
Rambla Llibertat, 26
de
mar»
esti
per
la Reixach, tens
poderu negar.los-hi res, encara que
que for el cue mane, aquell anunci
sigui l'enmaridar-nos amb elles
tre
el
cor
de
Pere
H
i
Joan
L.
Tant la dona corn a sogra, ni
Quatre models de formosor,
pintades, per una petita galanteria
CASA RIEXACH
digues
d'esser admirades.
fora de casa, ja quo les troveu dar•
ESPECIALITZADA
rera la porta, amb un garrot d'un
EN NOVETATS
Ha
arribat
a
les
nostres
oldes
tamany considerable.
PER A SENYORA
Patir i Ines patir, i tot per esser que la coneguda Assuupei6 Tur6n,
Ra mbla Llibereat, 26
ganxona, tingue l'altre dia, un
casats!!
desengany d'amor.
que publica el Ciero i quo diu aixi:
espia
de
la
nostra
Agencia
Un
«Si
quiere Vd crecer cinco centid'informaciO ens ha dit que seguia
modes boil, mimeo's 1. 1.
metros, no se lave los pies en dos
les passes d'una rossa (Jean HarMelon 519
low) qua esti fent estralls entre el
sere contrari.
jorns passats la casualitat ens
—L'eneisadora Dolors Bosch,
Un dels Alums va esser un xi- porch prop d'en Basart, tinguent
cot molt alt, per?) ells va abando- l'avinentesa d'observar, que li re. acostumada a tractar amb els quinar al pobre Ortega. (Un pare nos- sultava .interessantissima el pano. lometrics Dalmau i Ortega, ara es
troba molt ertranya amb el tap d'en
tre pels que van errats).
rama femeni.
Casellas,
Quo potser no el trobaves prou
Ens vcls dir la veritat Martinet?
Aix?) si quo es un problema,
mace?
Cap d'aquelles ninfes pogue for-te
veritat
maca? El dia que tingui de
oblidar un sol moment, a la xamosa
fer-te un petO tindra que llogar una
En Gibert encara el tenim fent Mord, Casals.
cadireta.
recerques pel pla del Salt,
botarut
Arcadi, la veritat, era de pensar quern ioier=les mes grans uovelals

Age es pot esser xamosa a cap
preu, si no pregunteu-ho a unrt bellesa que trebal la a la «Canastillaa,
que molts sou els jorns, en que fins
baralles ferestegues, tenon lloc, tot
darrera d'el 1 a.
rho mereixes, temptadot a
Urencia Pascual.
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La ballesta preparada d'un
temps cap eel, per una moreneta
gentil d'Angles, ha donat el resul.
tat degut i prove d'aixO, ha fet
presoner a en J Garriga del Pont
Major.
Has carat un bon anell.

