el pont de pedra
i.orreu

que us empaitan

que es gran girona !!

Ras Cuja. — El vostre jardinet
A la nostra ciutat, com en tot
va, perO aixO si, nomes amb els Hoc una mica important, hi ha
noms, puix lo altre no es pot apro- infinitaf de coses que es dificil
fitar r'e mai fet que es.
veure.les realifzades.
Tessis. Perque no feu versos
Corn a mostra heus aci unes
tractant temes d'actualitat? Poli- quantes:
tics, espertius, assumptes locals, •. que l'aigua de l'Onyar es conetc. etc,
verteixi en aigua de colOnia.
EscipiO.—Us prometem que el .
que la .potable,) sigui potable
prOxim nismero us agradara mes . . . que Is de la Piscina sigui
que aquest. Ja ens donem ccmpre <stassani tzada.
que ens assemblem al «Patufet., .
que tinguem dues places riser"
pero que voleu? segons el que cat.
fe.sim ens ho censurarian. Moltes • • • que els 'lace's agafin algun
rE erces pels consells.
gos.
Lluis P. — Els dibuixos es fan . . . que en Pauperes se'n gasti
arnb tinta Xina i sense afusellar.
Dibuixos sense llegenda ma ens in- . . que velem acabaf el monutecess en Els nostres dibuixants ment (?) de davant de Correus.
ens en farien a g'apats. Amic, es . . . que els nets vagin a is guar.
aquesta l'espina, Is llegenda o xisto. deria que s'esta construint (?)
Kati. Ester be, pero no hem en- . . que siguin repintats els bancs
ties res. Procureu que sense perdre de la placa de Sant Agusti (doncs
l caracter cientific siguin m e s semblan malalts de tant descolorits
comprensibles.
. . . que ens eixamplin el Pont de
Passi-ho-b6.—Per esser d'estu- Pedra, el carrer de Ciufadans, les
diant bastant espe,r. Pero vaja pot les Ballesferies i Is Devesa.
interessar. U s recomanem u n s . . que L'Autonomisfa s'escrigui
quants cursos, condensats, de gra- en catala
matica catalana.
. . que el .Girona>, ascen.leixi a
Fox-Trot. — No se perque ens la La DivisiO de Lliga.
sembla que son un .foxo pero no . . . que desapareixin aquella mena
un .trot., sino .terrier". Certes de pancartes anunciadores que hi
coses adhuc pensant-les son in ha a is Rambla
dignes.
TOQUEM.
Nyigo.
Quart. --- No ester mal aixO de
les quatre estacions• Ja podeu enviar alto que dieu dels mesos. Visat per la censure
En canvi lo dels dies ni pensar-hi.
Que us penseu que ens hem for
naf boigs?. Feu un poems de 365
versos i probeu amb "L'Autono- aquesta mala lleEra i mala sombra
us tindriu cle donar vergonyal
mists".
El Cavalier Misterios.
Molt
Tito. =---- No pot anar en aquest
agraits.
Sembleu
la
<<Gaceta>>.
Va*
nitmero. Ni en el que ye tampoc,
rieu
l'estil
de
tant
en
Pant.
Apseni en l'altre, Probablement ho fa.
neu vos els adiectius i veureu que
rem sortir quan El pont de pedra
sigui diari. Si voleu, estem segurs, a una nena Formosa se li poden
que ho podeu fer millor. Una mica dir coses molt boniques.
mes d'ilaciO i els vostres escrifs
estarian be.
Negus. — Ens sembla que con.
foneu El pont de pedra amb el
.Papitu.. Tocino. (LL diem foci•
no per no dir•vos una altra cosa).
Pitus. — Els vostres jardinets
_ambe van... peso al cove. Amb

Van al cove per esfar despro.
vistos de gracia, de gramatica, de
caligrafia, d'higiene, etc. etc. els
escrits d'en Musso], Pep, Gustave,
Noi del Pont, Jhon Fum, Mulleras
i Carcan.
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savoir Faire

El diari local .L'Autonomisfa'
de dijous passat, publics la noficia d'haver passat unes bores a
Girona l'ex president de la Renablica francesa Mr. Gaston Dollmerge. Segons l'inforrnacier a que
al.ludim, el popularissim Gastonnet (i donem a la paraula un sew
fit del tot afectuOs) va quedar en'
cisaf de diverses coses de la nostra
ciutat de pedra. El repOrter local,
pert remata la noticia dient-nos
que el Sr. Doumerge va esser
acompanyat, en el decurs de Is se.
va estada a la immortal ciutat, per

nostre amic el guardia niu.
nicipal Sr. Ayats)
Com que els del Pont de Pedra som uns poca —soltes, sempre
hem de freure punxa ally on no
n'hi ha. I heus aci que el n sfxe
redactor d'afers internacionals,
despres de laboriosissims investigacions, descobri que el motiu de
que Mr. Doumerge Ms acompanyaf., a Girona, per un guardia
municipal, no es altre que el de
que .el nostre amic Sr. Ayats
enten una mica el frances.
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