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Figueres
Hem enviat un corresponsal
especial que estarà «al tanto>
de tot el què passarà durant
aquestes Fires i Festes.
En el número vinent hi
dedicarem l'atenció i espai
necessari.

Gran Hotel
del Comerç
Propietari:

Marius Gelart
■
CONFORT MODERN
CALEFACCIÓ CENTRAL
GARAGE
TELÈFON 31

■

FIGUERES
Veïnat i Salt
Uns moments que m'han
deslligat han estat suficients per
a enterar-me de quatre coses
coses que han passat per Salt
aquesta quinzena darrera.
Han retornat del seu viatge
de nuvis la parella Clara Canals
i Pere Sureda. També tornem
a tenir per casa Asumpció Argelés que és casà amb aquell
barber que es diu Palou. Aquesta darrera parella es veié obligada a apressar el seu retorn,
degut als telegrames que en
Palou rebé de les seves clientes
les quals en veure que s'apropava el dissabte, requeríren urgentment al que acostumava a
arrissar-les. Ambdues parelles
han passat la lluna de me la Barcelona i Montserrat. Els desitgem
una lluna plena per in ceternum.
La Unió Republicana de
Santa Eugènia organitzà un
ball el dia de l'aniversari de la
República. Com sigui que hi
concorregueren moltes damisel les, se'n emportà la toia una
gentil balladora que no era
precisament—com era d'habitud
fins aleshores—la xamosa Pepeta Xifra. Aquesta això ho
tenia com un enchufe i en quedar-se amb la canya sense peix,
tingué un fort disgust.
El Director del Manicomi
és molt fi de narius i és queixa
sovint de delirium tremens bo i
tapant-se el nas davant la poca
pressa que sembla porta el projecte de cloaca d'aquella divertida casa. L'Ajuntament de
Salt vol recabar de la Comissaria de la Generalitat una subvenció per tal de que al fer la
dita cloaca puguin enquibir-s'hi
també les aigües brutes del poble, i continuar la cloaca exis-

Per ta Rambladoles comarques
Dels nostres redactors corresponsals

tent que arriva només fins a
casa de l'Alcalde.
Una colla de xicots que
s'anomena "Jovent d'Ara" ha
llogat en aquest poble, un piset
per tal d'estudiar un pla quinquenal, la sol • lució del qual no
preveiem encara. Han comprat
uns llibres i es pàssen els moments d'esbarjo llegint o estudiant. Sempre són d'admirar
activitats com aquestes entre el
nostre jovent que puja allunyat
de la taberna i es dedica a l'esport o al conreuament de la
literatura i de les arts.
El regidor Valent digué a la
sessió de l'Ajuntament, si era
procedent recabar del rector
de la parròquia, el poder tocar
les campanes en els enterraments civils. Es desestimà per
improcedent la demanda.
Salut, peles i fraternitat
social ! !

En Pierro, resulta que és
l'home més afortunat de l'Univers. Avui prepara un equip,
aquest resulta campió. Juga el
torneig d'una copa, la guanya.
Cerca jugadors, els troba totseguit. Però a la fi hem descobert el secret: compta amb un
parell d'angelets que responen
al nom de Maria T.... i Teresa
C.., que amb el seu mirar són
capaces d'averiguar on es troba
el fill d'en Lindbergh, si els hi
demanaven. Vaja, nenes encisadores... L'enhorabona, home !
TRONXO

FÁBRICA D'EMBUTITS
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Banyoles

ALIENAT

Blanes
Sembla que la gentil P.
N...11 aviat la veurem promesa,
després de molt triar...
La felicitem, doncs ell, l'Albert de C.. S.... és molt simpàtic i es veu que està molt per
la Paquita. A nosaltres, sempre
ens ho ha semblat que això
acabaria així, en prometatge...
Veiem que Maria C. dóna
unes mirades molt quilomètriques a en Quimet. Compte,
que si la Encar.. se n'adona...
La Mary M. cada dia més
linial, però per ara està lliure.
Quina llàstima !
Cadires en l'aire, crits, telèfon demanant ajuda... Tot
això passava l'altre dia davant
l'església. En «Papitu» T. s'ha
tornat boig tothom deia, però
nosaltres que sabem de què
anava els diem que no era
aquesta la causa del xíbarri,
era que el noi havia rebut una
carabassa, d'aquelles d'època,
de la gentil Pepeta S. Ara, no
ho diguin a ningú...

Sabem que un dels jugadors
amateurs del Banyoles, conegut
per «Papitu de ca l'Estrella»,
s'ha passat al profesionalisme.
Tot sigui en bé de l'esport !
L'Enric, el de la rialla mai
no igualada, està fent el pebrot
per una xamosa nena de Mata,
la Maria. Apa home, decideix-te
i no facis més l'ànec.
Els del Patufet Banyolí
estan que bufen perquè es representà «La reina ha relliscat»
i diuen que una part del públic
protestà. En canvi, nosaltres
veiérem com tot el públic demanava que es repetís.
«Un redactor ha relliscat,
i un bunyol l'hi ha resultat»
L'Anneta, aquella modista
del carrer de Sant Benet ha
estat demanada per uno de los
acusados del proceso Forra.
Enhorabona... i casori aviat.
La Carme, aquella xamosa
flequera del carrer Gran, que
en seria de bufona sinó fos
aquell posat de reina d'opereta!
EL VÁMPIR DEL LLAC

Lloret
Tal com dèiem en el número primer, avui començo les meves retallades; anem-hi, doncs.
La Mercè C... la nena bonica per si sola i simpàtica de veritat, no té novio; en tenia un;
un jove blanenc per a no ésser
menys; la causa de les seves
renyines no la sabem, però sí
sabem que l'amic Suris, a fi
de acabar de fer el pés, s'havia
fet fer un trajo; llàstima home,
però a pesar de tot la Merceneta
no és tan dolenta corn això,
doncs va avisar aviat. No et
sembla amic nostre? almenys no
hem passat anys en va oi?
En Ciset, el figuerenc per
excel • lència, està boig per la
Palau. Fan una bona parella.
Segons sembla, el casori serà
aviat. Suposem Narcís que ja
deus començar a mercadejar el
peix... Ah ! No ho sabien ?
Doncs sí, la seva futura sogra
és peixetera i ell la reemplaçarà
Alça, noi ! Com et faràs sentir,
eh ?
Cada nit, de set a vuit, al
passeig: La Maria C. i la Pilar
G. es passegen amunt i avall,
soletes, sempre soletes, esperant a qui no vé. Però no ho
veieu, criatures de Déu, que la
EDAD es demasiado dura per
als joves d'avui dia ?

Palamós
Continua el conflicte del
port. Dies passats hi hagueren
corredisses i es repartiren pinyes. Suposem que devien ésser
per als esquirols, doncs ja de
petits llegíem a la Història
Natural que aquesta mena de
bestioletes eren molt aficionades als pinyons.
De totes maneres si aquests
«senyors» que no es deuen donar compte que ja no tenim
monarquia, tenen interès en la
ràpida solució del conflicte,
valdria la pena que trobessin una
fòrmula per acontentar tothom,

així no hi hauria hagut necessitat que l'Alcalde s'hagués
vist precisat a demanar reforços
de la benemérita. Es llàstima
que l'Alcalde, sentint-se malalt,
hagués de demanar quinze dies
de vacances, i creient que la
malaltia li duraria més d'una
quinzena, seguidament demanà
quinze dies més. Això ho
fem constar per desmentir els
rumors de què havia demanat
un mes.
***
Saló del Consistori. Es ple
de gom a gom. L'Alcalde, amb
un gest de galanteria, fa portar
cadires per al públic que queda
dret. Comencen per llegir l'acta
de la sessió anterior i queda
aprovada. L'Alcalde demana si
algun regidor té quelcom a dir.
Davant la negativa dels mateixos, s'aixeca dret i amb molta
serietat pronuncia el «ite missa
est> de ritual o sigui aixeca la
sessió i se'n van tots plegats a
sopar amb més gana que mai
la satirfacció del deber cumplido. Un regidor ens deia que
aquesta sessió llampec era per
a reposar del «tour de force>
que ocasionà l'adquisició de la
placa del Passeig.

cele
«Escola de Senyores» és
una comèdia deliciosa. Ramon
Martori és un notable actor
que no es mereix cap descortesia. Això ho sabem i no ho
oblidaríem encara que haguéssim guanyat un concurs, i qualsevol diariot —LA VANGUARDIA.
per exemple — hagués publicat
la nostra «efigie».
—Per Barcelona corre un
jovenet—no és pas de la primera volada—que es fon pensant en una gentil dameta de
casa nostra. Creiem, però, que
«poc s'hi casarà >.
—Anrora i Estrella Pol,
gràcioses figuretes que sembleu
arrancades d'un dibuix d'Opis
oi que no us enfadareu si-so,
us diem que ens agradeu més
que un film de Murnau ?
SI VOLEU VÈSTIR BÉ
VISITEU LA

SASTRERIA
FERNANDEZ
CARRER DELS CIUTADANS—GIRONA

Si heu de comprar un automòb'1, elegiu la marca

AUSTIN
el qual, a més de tenir una reputació establerta, reuneix les
característiques adequades a les necessitats actuals.
DEMANEU UNA PROVA A

M. BIRULES

GARAGE RENAULD
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La Bisbal
Per fi !!! Es jugà diumenge passat el partit de la màxima rivalitat entre el Verges i
l'Armentera, els dos eterns rivals. No cal dir que l'excelsa
paraula ESTOPA, estigué a
l'ordre del dia i que l'àrbitre
hagué de bufar com un dufí per
contenir aquella avalanxa d'enesportivitat (?)
tusiasme i
(Continua ala pàgina 8)

