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—  Ha  estat  unes  tres  setmanes  malalt  l’a
mic  Ramon  Escarr  repartidor  d’El  Marlínet».

Tamb  fa  dies  está  malalt  el jovenet  Pere
Peipoch.

Després  duna  briliant  operació,  ha  millo
rat  considerablement  N’Anneta  Subirana,  mu
ller  de l’amic  Joan  Vila.

No  cal  dir  que  desitgem  a  tots  un  rápit  i
total  restabliment.

—  L’amic  Enric  Vinyals  ha  estat  traslladat
al  cos  de  la  G.  C.  de  Barracas,  provincia  de
Çastelló  de la  Plana.

—  El  diumenge  a  les  dues  de la  tarda  men
tre  estava  tranquilameiít  al  café de cán  Ton-Xic,
Tnorí repentínament  En  Joan  Alíbés.

Acompanyeni  en  el sentirnent  a  Vatribula
da  familia.

—  Hem  tingut  el gust  de  saludar:  a  l’excel

lent  amic  Josep  Niubó  i sa  distingida  muller;  a
a  la  Sra.  María  Rubio  i  als  joves  Josep  Guítart
i  Ramon  Espelt.

—  El  nostre  amic  En  Salvador  Perarnau,
ha  guanyat  l’Englantina  d’or  als  Jocs  Florais
de  Barcelona,  amb  la  seva  composició  «L’Hereu
de  les muntanyes».

La  nostra  més  sincera  telicitació  a l’inspi—
rat  poeta.

—  El  dimecres  dia  8 s’uniren  en  matrimo
nial  enllaç  en  l’esglési.a  de  Sta.  Maria  del Mar
el  nostre  company,  coliaborador  conseqüent,
En  Josep  Casany  Aixelá,  amb  la  bella  i simpá
tica  senyóreta  Concepció  Pí.

El  Rvnd  Josep  Tor  s’encarregá  de beneYr la
unió  deis  contraients.

Vagi  la  més  cordial  enhorabona.
Ha  comartit  una  setmana  amb  nosal

tres  enJosep  Pujolar.  Cal  esmentar  que  no  ha
perdut  el  temps.  Animós  com sempre  per  l’art
pictóric,  hem  pogut  admirar  dues  obres  origí
nais  molt  avençades  que  demostren  els  progres
sos  assolits  pel  nostre  amic;  s’hi  veu  un  alt
grau  d’experiénda,  inaduresa  i seguretat.

No  podem  mn  ys que felicitar-lo,  desitjant
li  éxits.falaguers  ensems  que  fem  vots  perqué
no  se u estronquin  les ganes  de  treballr.

En  el  número  passat  no  poguerem  donar
informació  del  greu  accídent  qüe  sofriren  els
nostres  partículars  amícs  Salvador  Corcoll  i

Manuel  Puig  montadors  que  t’reballaven  en  la
fábrica  de  Molinou.  L’accident  sobrevingué  el
25  p.p. a  Rípoil  al topar  en  un  pláten  degut  a un
fais  viratge  de la  moto  que  con duia  en  Corco  11.
Aquest  ha  miliorat  considerablement  pel  qual
motíu  ha  pogut  traslia  dar-se  a  son  domicili.  En
Manuel  Puig  si bé  quelcom  míllor,  segueix  din
tre  la  gravetat.

No  cal  dir  que  desitgem  veur&ls  aviatsans
í  bons.

—  Ha  estat  breus  moments  entre  nosaltres
el  Sr.  Artur  Vídal  constructor  de  l’escorxador
Municipal.

—  Felicitem-nos  de poder  admirar  demá  al
Cinema  del  Círcol  «El séptimo  cielo»  una  de
les  peliícules  més ben  reeixides  de  la  cinema—
tografia  mondial.

Ningú  pot  deixar  d’anar-hi.  Val  la  pella.
Segueixen  les  vetllades  de la  societat  cho

ral  «La  Sempreviva».
El  passat  diumenge  es  representá  la  sar

çuela  «Los  reclutas’  i  es  cantaren  escullides
composicions.

—  Per  la  propera  Pasqua  es  preparen  grans
festeigs  en  la  Cooperutiva  «La Confiança».

—  Per  passar  la  llarga  temporada  acostu
mada  arribaren  ahir  la  Sra.  Victoria  Casanova
Vda.  de  Moreil,  i  filis.  Benvinguts.

Hem  rebut  «L’estudiant»,  un  beli  i  reeixit
quadern  quinzenal  del  conf rare  «La  punta»  de
Sítges.  AgrdYts
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