el pont de pedra
Comuniquen de ('Academia Cots que
Ia Primitiva continua derivada i que en
Benet Bosch ja• no menja .figues« per a
berenar.
Ara diu que Ia Pardas petita el convida de Ilonganisses per a coaquistar-lo
de segona ma.
Saps que, Benet? Diga-li d'una vegada que tot s'ha acabat.
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Recauxutatge i vulcanitzacio
de neumatics i cambres; ratIlats i reparations: neumatics
d'ocasiO; R. DR. ROBERT, 35, 2a
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Ens hem a5sabentat que Ia xamosa C

Parelles que pensen casar-se din/re
d'aquest... segle:
Maria Llursa F.-Vich; Maria BoschFerran Porles; Maria Bellsola J. Boix;
la Sala-Pere Molist, i res de nou al front
en quant a la xamosa Pepeta del carrer
de la Berea i en Joan Mendoza.

M als aires han passat lot d'una per
BescanO, el poble curull de beutats, puix
que l'amic Miguel Sabria ha deixat d'anar-hi.
Ho sentim angelical Loreto Bataller.
A.I carrer Progres viu una demise!' la
simpatiquissima, anomenada Busquets,
qut ha fascinat dun temps a aquesta
part a un nosire redactor Ines aviat baixet.
Per aixO el velem tan sovint amunl
i avail, esperant aquell dia...

T.—platinada iutegral— cada dia est ma
mes al novio. Ah, si ell ho sabesl De con.
tent s'enfilaria per Its parets.

L a monissima Maria Teressa ha escrit
als Reis fine Ii portin tres novios; un per
esmorcar, l'altre per dinar i l'altre per
sopar. Mira Maria Teresa que ho direm
al novio de cebo.

Aparells de radio PHILIPS;
cine sonor; a mplificadors per
a ball, mitins, etc. "Casa
Hezpu" P. Girbau. Rda. Dr.
Robert, 55-1.°
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Cada dia trobem a ramie Roma mes
comunicatiu i alegre; ens eslranya molt
Ia seva actitud, ja que la seva cara re
fl.?xa haver trobat aquella alegria que
nosaltres creiem perduda en eli.
Ens fa I'efecte que Ii preve, ('haver
arribat a comprendre que el cortejamen,
de que feia objeecte a aquella moreneta
ano:nenada Carme era temps perdlit, ja
que ell no encarna prou be el ti pus de
cdonzell, que eila espera i que solam,n existeix en novella.

L'agencia dinformaclons fot just ara
formada al Pont de les Pescateries, ens
fa saber:
a.
Que /a 6onica Teresa Coromina,
refire dia deixa meravellat amb la seva
miracle penetrant, a un redactor d'a
puest quinzenal.
..que la Mdfioz (petite) s'ens torna
molt bufona.
. .Que la Maria Puigdemont de Salt
voldria coneixer l'autor de la refilada
que li adracarem elfinl- ament..

Liles Dalmau hultailans, 13
E scoltat davan' dels aparadors de can Ileixius berenguer,els preferits

Lux.
—I to perque no et fas fer una foto
d'aquestes de eine?
—Jo? On vols que vagi amb aqirest
des tan Barg i aquesta cara plena de
grans?
—Ai, que ets tonta! Tu no saps que
el senyor alemany que fa aquestes
trig les Ilums i les poses mes escaieuts perque els defectes no es vegin?

una qualitat: Ileixius berenguer
a les tenim act a les esculturals Carme Reixac. Maria Bonmati Anne/a Corner, habillades a la cderniere» i disposades a fletxar al primer mortal que
passi.
Compadiu-vos d'aquells als que un
reflexe dels vostres ulls estelars, els
deixa turmentats dallb mes.
modes

Loix,

eximenis

TELEFON, 519

1, 1

U na verPat corn una case:

Que I'exhuberant bellesa del carrer
de fArgenteria, Trinitat Pellicer, provadora . cent per cent de productes d'
una visualitat extraordinaria, l'acompanya un Jove que segons corn i de quina
manera to mes o menys retirada amb
en Marcos, l'excetlent bariton.
Arribaran a un acord? (deixant aprat el conflicte italo-abissini...)

En Joan Mendoza es i sera
I admirador de Maria Sitja!
A. en Duran (el hello Baer), dels Attetes Units, no ei trobem ni 'per casualitat. Serb que el Sr. Perez del Corral el
to molt lligat o be aquella xamosa nena
de Salt... o l'Angeli. .cal nineta de prop
el Seminari.

Els Reis Magics portaran a Jo Remei
del Fenix, un capita. A un capita li portaran una Remei del Fenix.
1 a en Masdevall, un rival.

Arxiu Municipal de Girona. Pont de pedra, El. 3/1/1936. Página 11

Camises, corbates, mitges, mitjonS, casadores*
bates, batins, paiames. generes de punt.
Especialitat en camises a mida.

F a un temps que en Campa es passeja molt trist per la Rambla. Hem esbrinet el moliu i hem arribat a aquesta
conclusiO: «e,Que sere de Campa sin le
Campos?*
Arnie Campa: T'hauran fet got al
cor?
En Rodriguez-Grahit esta enamorat
si no ho vo/eu creure, fixeu-vos
corn sospira, quan passejant per la
Rambla, passa pet costat dune nine encisera.
El primer dia, al oir els sospirs,
creguerem que es desintlava alguna rods d' un cotxe.
Amb l'Alcala—el boxador—les Oniniques que s'hi atreveixen son les nostres nenes. El dia dels Inocents, feien
cue un reguitzel/ de notes per a cleverli la llufa.
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Neumatics i cambres noves
PIRELLI; bona qualita t a mi
nor preu; grans existencies;
Pelai Girbau, R. Dr. Robert
35 - Telefon, 201.
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Dels 200 rebuts que pas,sa el cobrador dels Atletes Units, n'hi ha un de la
de 'a playa de la lndependencia, que
mai hi va sol, doncs el Campi6 Gil sempre hi vol attar. ePerque sera aixb, Gil?
Pregunteu-ho a la R. Gomez.
L'a/tre dia anarem al Said «El Globo›
(Grapat) i toparem amb una cosa !largo—, era en Gil. Li preguutarem extratranyats: Ja belles ara??
—Si nois, ballo jots els passos doles i ara anire a l'Ateneu a ballar-los
lots tambe.
Ara sabem perque totes les xicotes
surten del ball coixejanf.
Ens sembla que P Angeline amb en
P:adeveja faran carrera. Els velem totes les festes enraonant una estoneta,
cada vegada mes llarga creiem que
ja s'han ferit muluameut el cor. El desitgem que els seus amors vagin creixent i arribin a una realilat.
El diumenge passat veierem al ball
una genii! Conxita de Sarria i prop d'ella un jovequel'estava galatitejant i ens
pensem que aixb va en serio. Oi que 51,
loan C.

