el pont de pedra

jardinets
genvinguts! .
Avui aquest «jardineta va dedicat d'una manera enlairada olemne als trempats estudiants que es
troben entre nosaltres, despres d'
abandonar per unes migrades vacanoes, la capital on estudiaven.
A vosaltres, doncs, pue porteu
la representaci6 estudiantil de la
nostra ciutat, us donem la benvinguda i us desitgem que la
vostra curta estada us sigui-multi.
plicadament plaenta.
Segons es veu Ia simpktica
Flora Alcala Honares esta dispossada a for estralls en el cor dels
gironins, i sine, pregunteu-ho a
aquell jove mecanic d'un taller del
carrer de Figuerola, i per mes Jades «defender» dels Atletes Units.
No -es veritat, Joan P. ?,

caicats malaret
rambla

girona

Als quioscos venen un periodic
catala que to molts anys da vida
que esti escrit amb color de llogardaix. Sempre haviem cregut que
era un setmanari «solo par horn.
bres» pero.
sabem del cert que
tambe es fullejat i llegit amb fruicio per algunes damiselles innocents.. .
Si no feu bondat ho direm al
papa. Sentiu?: Salvadora B. Mont.
serrat E. Lolita S Maria F. Maurici..
Llegeixis depressa i en frances:
La rossa Rosa Ros
menja arros i te... el cap gros.
Ja ho sabers a Banyoles?.

no poden mancar mai, elles en canvi tenon ei seu motiu i es que por•
ten batut el record de passejar,
1300 kilometres de Rambla; perO
nosaltres ens hi apostem un nap
que tambe han batut el record de
xerramecar hi castella inutilment...

sale de Ilimplaboles de wane! Qlrali
(davant perrunusria camps)
Hem tingut ocasi6 de coneixer
una xamossisima barcelonina. Es
diu Maria Teresa i es tan simpatica
i gentil, que si tinguessiu la joia de
coneixer-la restarieu cor.presos del
seu «sex-appeal». Aquest areve d'
amour> que es diu Maria Teresa,
to una amigueta, tambe tan fantas.
ticament formosa, (pie al veure.la
amb llur cabellera platinada diriu
que es el proto tipu de la «mujer
fatal*. Llastima que les dues es pintin les ungles amb aquell vermell
tan antiestetic!
Julia Borrell, estas voltada a
pesar teu, de maons i tcules i ets
mereixedora de romandre dia i nit,
cercada de les mes belles flora existents.
Qui pogues descartar a nerta
persona, que forca sovint admira a
aquesta demisel la de fat tent ex
quisida.
Mireu.los enamorats coin sem:
pre, a la parella Ridaura (petita) 1
Puig confiter.
L'altre dia en una ocasio, es pot
creure!! aquest xicot aficionat a for
excursions, es trobava juut amb la
seva costella, al bell mig de la via
del tren de St. Feliu, i no volguent
apartar-se de la mateixa,—l'As de
les lieminadures, - quan s'apropava
un expres de luxe, ella tingue do for
els esforcos deguts, per a salvar-lo
de sota... les rodes!!

La Normal s'esta convertint on
el centre d'activitats del fames
«Cupid°» qui ha fixat al seu estate
ge al primer curs professional.
Representants: Cortina — Costa
(Societat Limitada).
Oi que si, aclaparadora Isabel?

paulina Bone, dameta gentil
que fa augmentar considerablement
la formosor del bell estol de xamoses divinitats, que diariament donen tombs per la Rambla
La veritat, a nosaltres mai ens
ha agiadat passeja--nos i menys en
aquest temps, pore qui pot contenir
e... davant el quadre exuberant
es presenta

L'AssumpciO Noguera mai deixa
d'anar al «Savoy», segurament 1'
han llogat. . . Les Sagrera tampoc

Sentim que nna demisel-la corn
Angela Delmar, no pugui gaudir a
hores d'ara, d'una tort de galante•
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jadors, coin abans tenia. Es el que
sol passar,...
Weritats qua es poden creure;
La Joaneta Odell i en Taja, s'
estimen d'allO mes. Paraula.
La Josefina del Pont, fa glatir
a cent per hora, el cor d'un artiller
del capitol diset.
L'angelioal Teixidor ha fet des•
apaoeixer de la pensa d en Bosch, a
una nena rossa que viu actualment
a Barcelona. iPorque sera!!
La Teresa Coromina, s'ens torna mes bufona, i per la Martinell,
ens convertiriem alumnes sous, per
poguer romandre al seu costat.

modes Oa oilmen's 1 1
Telefon 519
Segons una investigaci6 secreta
el primer curs de la Normal, en una
ocasi6, anaren en viatge de plaer a
Banyoles,
Per causes de forca..,. de voluntat, Ia Maria Sobreques, no va poguer anar-hi i ja tenin a on Perals,
l'etern enamorat, trist i en comple•
to migranya.
Encara que la Sarita Balari,
' oconsegui, fordo distreure quelcom.
Clue ens pot oferir to naturalesa
que sigui mes xames, quo la bonica
figuereta de Maria Matas? Res absolutament,
Si no fos en Segeinti Munoz, altre coca diriem, pert') cal esser prudents.
indigena de la nostra tribu,
l'altra dia es trasilada en un modernissim aparell de dues rodes, al vei
poble saltenc.
No feu mes que apropar-se a certa perruqueria de la carretera, per
quedar boca-badat davant la more•
neta Maria Xarpell, i a pots metres,
l'encisadora Maria Puigdemont, tot
parlant amb l'adroguer...
Sera questio de tornar-hi aviat,
per quedar una vegada mes, embadalit de tanta bellesa.
A la Placa Marques de Camps
hi ha una academia
Son moites les nenes que hi van,
que per cart son molt simpatiques.
Entre elles cal esmentar les entremaliades D. Armengol, i J. Ro-

