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Es diu que han
vist al Ras Rutin
per Abissinia.
C o rn quedem?
El va matar Yussupoff, si o no?

periodic satiric quinzenal
any 7

girona 30 d'ociubre de 1935

mini. 2

vagin amb galle&de,fornar.
Pere., es que no es-fraeta de ti-actar del que
tractem. El que horn vol. es aprofitar aquesta
allau de forasters per a fer=los un advertirnent
avis als visitants
evesteegment
's el eseitato no
appttiteAsittioeisa rumor
fore
no
gironines. Coln sempre veurem durant un pa- que millora i que ascendeix, perque encara que
rell o tres de dies, els carrers de la Ciutat• tots ens ho asseguri el mes pintat, no ens fara can
viar
ells plens de gent.
on els foragers Els innilmers ciutadansd Tenim cociencia de que els gironins, amb

els ulls del pont

rhiar aintia tip nf ShtGoren
Son tots aquests ciutadans i aquestes ciu.
tadanes de Iota classe, categoria i condicie, que
ens fan baixar de les voieres dels carrers per
que no hi cabem tots plegats i per un dia, bai.
xem per a tothom.
El cas es que els forasters romanguin a la
Ciutat tranquils• contents i confiats i que se`n

No avancem, veli ,u1; pal
trari: ens retrassem.
La Ciutat cada dia presenta un aspecte
pitjor. Tenim, si voleu, algun que altre intent
de rasca.cels; tenim piscina; tenim lu clinica del
Dr. Coll; tenini tres Comissaris per falta d'un;
tenim el Gerona Club i a quatre passes, un
Manicomi.... tot el que volgueu,
Pero mirada la cosa de conjunt, la Ciutat
empitjora. Des de que els feligresos de la pa.
rrOquia del Mercadal varen veure el seu cam=
panar gloriosament substituit, la cosa ha anat
venint a menys. Despres &Ad, no mes ens
mancava la cosa d'un:Grahit a la Gran Via, les
Station Service l'enmantegament de can Barris
sobre-tot, la farmacia &en Saguer.

—Aixd de:sota d'aquesta politica internazional ja comenca a deixar-se sentir!
(Caricatura de Sifo)
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Pero tot aixO, res. El que mes to atabalat a
El Pont de Pedra es agues barana monumental,
amb aquests esparrecs de Ciment armat taut
magnifies tot il.luminats amb aquests pots de
llet de la Central convertits en devassall de
Hum feta amb lea • s de Salt i de la Ciulat nostrada
ineicim it
( -54s
Confess°,
plaents. Al menys, amb jardinets, es ra es em

el pont de pedra
deixaven les aigues mes tranquil.les per anar
a pasturar en aquella il.lustre verdor digne
Versalles.
Entre aquells jarclinets i I actual barana
dF pedra artificial i aqu.sts ciris que semblen
fets a posta per a c:-.mplir una prometenc3
(anem a saber si l'Alcalde en sap res!) a base
dels afers de la Ilet, El ponf de pedra prefereix
el jardi.

Perque, com .queda El pont de pedra amltt
tanta de competencia artificial?
f.
I, corn queda la Ciutat, amb aquesta bay.
rrija barreja de baranes, ciris apagats, llums
lactus, ferros colats i altres desgracies?
Doncs queda molt malament.
Aixi ho advertim als forasters per a pie
sapiguen que no badem.

onyar 1935
Era a les conversations de tothom. Era del domini pOblic. La si•
tuaciO aquella no es podia parllon.
gar Ines. Definitivament s'anava
cap a una soluci.O. Fos corn fos! I
saltant per sobre tota mena d'interessos. Per damunt d'aquests intoressos, estava— corn molt be havia
salut de la ciutat
dit
Perque era intolerable quo seme s'hagues donat llargues al assu mpte.
Nom& hi havia que baixar del
tree i encara no havies traspasat
la porta de l'estacio, et venia al nas
'una oloreta. que era per a tornar
lfagar bitllet i entornar s'en. Ague. a pestilencia ]Mare de lieu quina
•
A.,udor! Les claveguaeres s'obrien i
com boques fastigoses de monstres
•'Milenaris, deixaven anar el detritus
• del cos turbulent de la poblacio. i
este, clar! havent hi poca aigua
s'estancava i.„ Vans's I.Eu, era
irassistible!I
Una ciutat moderna, anab jovent
elegant i presumidot, amb unes
loies mes clue maques, una ciutat
,?ria, de belleses naturals, de reIns encisadors; de carrars que ()mien l'anima de romanticisme,a b
trenes de sea voltes rialleres...
aja! S'havia d'acabar i s'acab aria.
Aquella nit hi havia sessiO extraordinaria al Consistori per a
tra.etar d'aquest tema. I es
en
el cor de tota la gent de quo d'allf
sortiria el planol que poses fi a tan,
ti provocaciO al sentit nasal. Per.,
que...
Compreneu vosaltres i fcu-vos
okrr .e, de que acompanyeu a una
familia convidada, vinguda expres-
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sament per a gaudir de la placidesa
d'una poblaciO tranquil.la.
Al ontrar a la ciutat, han vist
per de prompte tres enterraments,
com aquell qui diu seguits S'ha
hagut de dissimular, de dir xistos;
de distreure la, gent i de fer.los mirar cap a un altre costat, perque
no vegessin venir dos mes. S'han
extranyat tambe de veure tantes
farmiteies obertes y tan ben montades. Naturalment! Com que fan el
gran negoci!
Han vist un home tot tivat, content, rialler optimists, arab un opti.
misme que Lontagiava al que no el
coneixia. Era el negotiant amb ar.
titles funeraris. Anava parlant a,mb
el metje X.. i al passar yam recoIlir al vol:
0—No se perque es queixa la
gent. Avui tan sols s'han enterrat
14 persones. Esta clar que han
mort dels tifus, pore, senyor meu,
de quelcom havien de morir.---.
Avella familia al passar per el
Pont de Pedra varen ho comprendre
tot. L'olor i aquell pore ofegat o
mort, que baixava panx enlaire,
panxa avail, els va for obrir mes
quo els ulls, el nas. Despres la prohibieio de yew.° aigua, de perfu.
mar-Se el mocador, etc.
* *
Despres de molta discussiO i
d'una formidable cridoria, es va
poguer arribar a un acord. Es feia
un pressupost de X pessetss i a la
setmana segiient comenyarien les
obres de canalitzar el riu.
Esta clar que as va aprovar amb
el vot en contra, del .regidorz representant del ram de Perfumeria,
Funerari, de l'AssociaciO de Met-

ges, del ram faimaceutic etc, per6
no hi havia res a for, era necessari
donar una soluciO a aquest afer i
Ptinica manera era el pressupost i
el comenyament de les obres.
Es forma una manifestaciO popular. I varen concorrer les primeres •autoritats, es varen celebrar
balls al carrer i s'aeorda for dia
festiu tots els anys en la mateixa
data; s'inicia una subscripciO per
aixecar un monument al Sr. Alealde, i dos dies abans de comenyar
les obres, es va posar el nom del
benemerit primer ciutade, de la ciutat a un carrer centric. Es va prendre acord aixi mateix, de que al
bell mig del Pont de Pedra, s'en-.
cengues nn llum etern, per perpetuar la memoria «del Difunt des•
conegut, mort del tifus>.
El dia senyalat per donar comenyament a les obres, 1'Honora.
ble Alcalde va posar la primers
pedra i amb un ritme satanic s'iniciaren els primers treballs.
De prompte.. sento un soroll
feixug i em vaig incorporar.
El vei del quart pis havia
yat com de costurn, el consabut paquet de cinc quilos pie d'escombraries, pie de polls de platans, de
tomatec podrits, d'arrOs cobat,
d'esclofes de melo i sindria barrejats amb tota mena de draps bruts,
al mateix moment que al carrer se
sentia la campana de l'escombriaire...
Vaig saltar del ]lit, em vesteixo
amb una esgarrapada, agafo el mocador i l'ampolla de colonia i apretant a cOrrer, no vaig deturar-me
fins arribar a les Pedreres... Havia
tingut un mal somni! El paquet
d'escombraries era el meu despertador de cada dia.
PETIT

el pont de pedra

el pont de pedra parka
Dijous passat a les 1it'30, an redactor nostre es va esbravar dient
ximpleries a Radio Girona. (Cada
dia prosperem mes, of to?) Com
que suposem que molts no tenen
radio i els que en tenen o eren a
dormir, o al cine, o senzillament
no volgueren escoltar-nos, transcrivim a continuaciO tot el que digue
el nostre redactor. (Tot excepte els
estornuts puix estava molt constipat) D'aquesta forma mal us pesi
sabreu el que varem dir

ta6a quinzenal
Amb resperit encongit per la
mullena de remociO, procurarem
parlar-vos durant den minuts. A fi
cl'abrenjar, sere concisos i procuak ra-rena no far cantarella Si el nos.
111. tre xarroteig ua modesta, amb dos
Bits pcdeu tapar vos facilment les
vostres °Ides. Si teniu el receptor
en una cambra fosca, distretament
no us el fiqueu al nas. Ens podriem
endre.
Es per nosaltres d'un encis insfable, el poguer-vos parlar per mit.
ja, 1e la nostra Emissora El cedirnos el micrOfon es un gest de gentilesa que nosaltres mai podrem
agrair amb escreix a is DirecciO de
Radio Associacio de Catalunya. El
poguer donar una forma vivent, a
la nostra modesta publicacio, ens
alenteix a superar-nos, adbue cercant treballs que de bell antuvi restaven esmortuits en el terreny de
lo impossible.
Procurarem fer broma satiritzant tots aquells fets quinzenals
que s'emmotIlint al nostre bagatje
satiric, No us onrogiu ni ofengueu
si algun cop se us clatelleja. La
earencia de fets humoritzables i la
nostre modesta mentalitat fa que a
voltes tinguem la necessitat immi.
nent de cercar tres peus•al-gat.
Nosaltres, sencills manobres de
des de 0'85
ptes. qmetre
RIGAIJ (a) LLATES
Telefon, 509
GIRONA

Autos de lloguer

l'humorisme, procurarem alegrarvcs i distreur vos amb stassanitzats
proposits, adhuc si (Ss precis, afusellant l'oratoria, descordant la sintaxis i engroixint el lexic nostrat
amb noves aportacions que procurarem tambe stassanitzar. Penseu
que servem encare fresc el record
de tot el periode de la nostra lactancia
Nosaltres som gironins que voles viure embolcallats per aquests
fats, que cos el robatori de la Joie,
ria Joni& deixen passiu a tot un
ptiblic. Velem entrebancar-nos amb
els cistells de l'Argenteria un dia
de merest. Volem que el flamant
enllumenat del pes de la palla ens
A Girona el traspits
il.lumini.
dell serveis, d'enllumenat fou cosa
facil . Volem tambe retratar•nos
a la casa Ciutat, a esser possible al
costat de dos municipals. Volem
abraonar-nos al cim d'En Cii iaco,
esperaut afamats el Ciero, la Noche
i el Muudo. Volem veure aigua potable de l'aixeta Volem on fi fer
tot alio que a Girona vesteix i es
porta molt. Volem que els forasters
ens reconeixin personalitat propia,
bo i dient nos: sVos sou gironf>.
Aixo ens agradal... Que ens coneixin de Iluny!
Sobretot que no
ens confonguin. I quan tots nosaltres perdem aquest repast de giro•
nisme, Girona sera... que us dire
jo, Addis Abeba, per6 no sera Girona.
Anem al gra. Situacin geografica i calendari festiu
On es Girona? Girona es trova
al bell mig deli sous quatre oostats,
a un canto hi to 1'Est i a l'altre
Oest, Ines amunt el Nord i mes
avail el Sud. Te Ajuntament propi
i biblioteca emmatllevada. Per una
broma del Desti totes les cases i carrers gironins son enclavats dins el
terme de Girona. La part muntanyosa es mes elevada que la vall.
L'agricultura resta distribuida entre els camps i hortes; pels carrers,
hom la trova embassada als matins,
peso sense preu d'enflasconament.
La part forestal, es manifests, ufanosa a les carreteres, on hi ha uns
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platangf quo estan distribuits en
forma lateral. Horn no en trova cap
al mig.
Ara parlarem de les festivitats.
Amb un deix de mandra i eneartro
nament diumenge procurarem parlar vos de Fires, punt neuralgic
d'aquesta setmana preparataria. Les
Fires representen quelcom mes pi •
cant, que un seguit de joves eugalanatspel penjoi Tune:, festes. Le,
Fires representen el monotom mal de-cap d'unes campanades, l'esllanguidesa d'una repetirla Mariersi,
restridensia musical i descordada
d'uus cabal'ets i tot aquest munt
d infantivoles diverons que un
mes abans, us sotraguejen -1 cervell, quan pas5- eu per la placa de
Sant Agusti. Pere hen de resignar •
vos, son deguts a la bestreta gene.
rosasitat comercial duns firaires.
Les Fires representen tambe, e.
rebregat sacseig del dia do Tots
Sants. Horn no pot donar un pas
sense vorejar el perill de que li llastimin un peu o li arruguin Fabric
suara estrenat. Els que hem d'anar
pel mon amb criatures, les ternen.
ces son ben oposades. Nosaltres,
temern, per exemple, que el petit
no Wens empassi, de tant guaitar,
una d'aquelles canyes de les barraques de pesca; que el mitja no rose gui distret, els ferros queagua,nten
les barques, i que el mes gran no
pessigui desvergonyit, alguna moca
Pero aixo Os sols la part blava
de les Fires. La part llastimosa la
traginen els parents, que arrb un
desvergonyiment posat a tota prova, accepten l'indecis i inexcusat
convit que protocolariament, els hi
haven fet. Amb un tres i no res se
us presenten tots a taults Tots en.
drapen No n'hi ha cap que mandregi, Els parents afeblits per alguna malaltia els deixen a cam.
Les tallades mes sucoses son per
ells, els plats preferits s'els engo.
leixen amb una gana avassalladora
i vosaltres esguardeu amb melangia
aquells pollastres qua twat mal decaps us han donat Nits de frescos
passades a l'intemperie, per tal de
tancar-los al galliner, quan la dons
se n ha descuit i ja sou al Hit escal
fats pel baf de les fla ssades. Ara
els hi falta blat-de-moro. . Ara el
bordegas n'aixafa v.. Ara un cot-

el pont de pedra
xe n'esclafa un altre... Ara us esgarrapeu amb la vein.a... Tots
aquests esgl ais s'esfumen i perden
importancia davant d'aquella boca
forastera, perfumada de passivitat.
—Preneu! Preneu. No feu compliments,
(Tots agafen el tall millor. AixO
no falla)
—Em sab greu perque to et
quedaras amb la carcanada!
—Es el meu tall preferit!
heu de contestar amb etiopica resignaci6.
Ara venen els dolcos i el xampany, Per ells, tot es abundO. Per
vosaltres —que sou els darrers-tot escasseja. Quan els hi ompliu el
plat, es graten distretament l'esquena, esguarden la irregularitat
d'uns dibuixos dei sostre o us parlen dell amortitzables.
—Caram quin dinar mes sucu.
lent! us diuen convencuts.
—Hem procurat que no us falti res! responeu vosaltres mos con
vencuts encara.
Ara el dinar s'acaba i et venen
amb impositions. Et tusten la Bona, t'exigeixen cafe i et menan la
pressa. Ells han menjat sense rumiar i vosaltres haureu donat
tomps al conflicte Italo-etiopic per
tal de solventar.lo.
Despres teniu el deure de por.
tar.los als avorriments i aci us so.

REPRESENTANT

JOAN
BELLSOLA

Placa S. Francesc, 2
GIRO N A
Ilk
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traguejen altre cop la butxaca. No
n'hi ha ni un que al comprar les
entrades se li suggereixi dir-vos
—encara que sols fos per cortesia'No n'agafis tantesi Ja mirare si
passo sense que em veigin!.... Ca!
tots volen passar amb el cap ben
alt i amb el bombeig de la seva
persona rumbosa. Despres, un cop
ajassa:s a la llotja, comencen una
pluja d'improperis i retreis a la cuina quo us esgarrifa.
—Ai jo em penso que aquelles
tres cuixes de pollastre m'han fet
mall
—Jo trobo qua la teva dons ho
ha fet salat! Jo tint un paladar
exigent!
—A mi el xampany em torna a
la boca! (horn pensa) llastima que
no torni a la botiga que t'abonarien
el seu import).
—Es clar m'has pregat tant! No
he gosat dir que no. . —diu el que
ha menjat mes.
I horn va oscoltant esporuguit
totes aquestes boques pecadores, bo
i pessigollejant-vos el dubte de si
s'hauran empassat to vaixella. En.
sopits per la pesant8 del moment,
vosaltres anew forjant en la vostra
went, la forma disereta i envolta
en quo podrieu insinuar la possibilitat d'anar-vos en tots plegats
poguer revendre les entrades Pere
tot es endebades, Si vosaltres simu-

leu trobar-vos quelcom afeblits, per
aixi poguer motivar la sortida de
tots, aleshores a ells s'els hi acaben
tots els mals i et llencen un munt
de fitstics, fent causant del vostre
suposat afetliment a] dejuni forcOs
que us ha sotmes la seva r,lesmesurada afici6 d'ingerir aliments nutritius
- Es clar! Com quo has menjat
tan pot! (La sang se us remou). Un
ragust d'agre dole us torna a la boca. Tot de sobte una hum d'esperauca verdeja el vostre pensament.
Es la il.lusi6 de que alio es va esmunyint, i les Fires s'esfumen. La
cosa s'esllangueix i aquell estat abis
sinic en que us troveu se us acaba.
Em tusten l'esquena. La xerra.
menta tambe s'acaba. Un vel de
recanya entristeix el meu anim.
El Pont de Pedra espera, fretu.
turns, el fulleig quinzenal de la
vostre simphtica llegida, en el raimero Extraordinari i em fa el
bestret encarrec d'anticipar vos el
seu feliveconeixement.
Adeussiaui bona nit!

FUSTERIA COSTA
No oblideu aquesf nom quan es
Eracti del rem de la fusta.
1111
Calderers 11

GIRONA

el pont de pedra

capois

iiteraris

Condicions per a cotlaborar
en aquesta seccid.

twat honra el nom de la vila: el
Dr Frank enatein.

1 a Els treballs tindran que es.
sec escrits en catala. No acceptarem els que vinguin amb esperan•
to 0 eaorse.
2.5 Tindran d'esser mes curts
que les novel.les d'Ortega i Frias.
3.5 La !tetra, millor que sigui
clara i, si pot esser, que no es baralli la redacci6 amb rortagrafia.
4." To:: escrit tindra que yenir acompanyat del cup6 que adjuntem, del contrari i a una velo•
citat de 130 racompanyarem nos.
altres a Cowes a fer rega es.

Qui es aque.tt Dr.? diran els
profans. Es el de certa pel.licula?
No senyor: la coincidencia (o potser rusurpaci6) fa que un artists
explotes agnest non), per el veri.
table Dr. Frankenstein es el nosire, l'aviat celeberrim llaurejat
arnb premi Nobel descobridor del
microbi productor de is terrible
enfermetat endemica per tot el
men: Eamon

La Redaccia
N. de la R.—De les conseqiiencies
Eragi•confundenfs que pugui deriyar•se
de la publicacio dels escrits, seran responsables llurs autors, aixi es que pel compte
que us te, recomanem seny del 136.

el dr. frankenstein
l'amor
Per fil Ha sortit de Girona la
figura que fare immortal la ciutat
per quarfa vegada (una per cada
riu). Ja podran els gironins aixecar
el cap amb orgull i fins mirar cornpassivament als que es creuen venir a pages; ja mai mas veuran copes a la placa de correus ni monuments sense monumental, doncs
sobre aquella pedra de cos enter,
dret, hieratic, s'hi aixecara rimatge del primer gran cientific que

El gran Dr. en una conferencia
privada, que va donar fa pocs dies
demostrava amb grafiques, projec
cions i casos pracfics objectius i
tiubjectius, va evidenciar corn re
mor es enfermetat contagiosa pro'
duida per un micrococus invisible
i filtrable resistent al forn electric,
que viu en estol bafent en els leu.
cocitos de la sang 7 cja (per taut,
els nobles do is sang blava eaten
immunitzats). S'hereda en repoca
prenatal i viu atenuaf, inactiu,
fins que una sombra enfosqueix el
llavi superior .i el cas es veto, o
fins que els llavis apareixen pine
tats si es tracta del sexe contrari;
flavors el microcucus entre en acfivitat, trenca la reembrana del
globus Blanc de is sang, es reprodueix per corioquinesis o mitosis,
enfra en guerra abisinia amb els
globus rojos elevanf la temperafu.
ra del pacient cielirantment enfe.
brat. I ja tenim renfermetaf de

.fo6ons

crange
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cos present: apareixen llavora els
simptumes externs; nerviositats
miracles de degollat, ll agrimec, sospirs, extasis etc., que tent fan
sofrir.
Are be; descobert el microbi
productor de tan fatal mal, el savi
Dr. ester estudiant el culfiu del
mafeix en una estufa especial i la
producci6 de is vacuna immunit.
zadora. Els competents critics i
admiradors alli reunits pcguerern
venire els seus treballs d'observa
ci6 i experimentaci6 verament sor
prenents el qual presentara una
merniiria en is prbxima coeferencia. cientifica internacional que es
celebraza a Musilin6polis o Negus6polis (segons qui guanyi). No
cal dir que tot Girona i cornarca
estava inflamada d'orgull per ha.
ver prodult una tal eminencia,
glOria refulgent que ens alumina
i com tots la lanenanitat en pea
tent temps dolorida per el que
meia dard de Cupido i que era
veu era un misterios micrococus
vessara llagrimes d'agraiment
aixecara un himne surrealiste, al
gran bacterialeg gironi.
Nenes de Girona: Quan per Is
Devesa veieu passar solitari, rails
abrandats d'inspiraci6 cientifica,
bigotis ufanosos, pas vacIlani, al
de tots conegut Dr. Frankenstein
no el mireu amb ulls tendres i casfigadors, ans be pronuncien amb

QUINTANA
Sastre
GIRONA

HA REBUT les I
DARR.ERES
NOVETATS
Pl. Castanyes I

el pont
uncle una acci6 de gracies al que
aviat ens deslliurara d'un gran
flagell. Quan els estudis i investi.
gacions el portin a Barcelona pre•
gueu que cap distracci6 rossa
d'H2202 l'aparti del seu hercNic Cam1 i torni amatent entre nosalfres.
KATI

aimada
L'ajbada en floLir enrioloda,
dolcament perfuma el firmament,
I les aus respai creuen agilmenf,
amb dance alegre i enjogassada

Iu ets flairosa corn ralbado,
(run perfum fins ubriagador
ets fragil poncella de fardor,
en mig belles sedes guardada.

de

pedra

les quatre estacions
(poesia xavacana)

musica de "ayes sin rumbo.

Tardor:
Fruita i vi i llebre.„,
i corn a resultat
alguna nit de febre.
Hivern:
Boires i llops i glee....
i un gran carmen
(Pun costipat de nas.
Primavera:
Fulles i aucells i flors...
i en el clatell
un furoncol grandios.
Estiu:
Mosques i palla i sol....
i tu lector
llegint corn un mussol

Foll d'amor per fit batega,
amb ritme acelerat mon cor
esguardan to curull de dolcor,
fos ulls vers quins navega.

Nota de l'autor:
—I si t'hi enfades, pitjor per tu
jo be m'ho reconec, que carai!.

Son fos llavis l'enciser somris.
ets tote to il.lusie i delecfanca
i muse que fas broiler resperanca,
al cos fristoi i enyoradis.
nyiRo.

Peiruqueria de

FELIP VILA
serve; esmeraf
Nord, 10

GIRONAi

- Un nom
g9rantia de

que

no ho entencl

gust, qualitat i preu

Per que sempre tine desgana
quan he menjat?
Per que soc tan tarambana
si he traguejat?
I tot es mes bonic
i fins canto i fins ric
sento afany d'esser estimat
Per que el cap em giravolta
si bee vermcuth?
Per que em torno pocasolta
quan he begut?
No entenc que eixa cosa estranya
passer pugui a Espanya
I ademes
I ademes
no entenc perque quan malgasto
no tine diners.
Per que si et toco la came,
fuges de nil?
Per que si no hi es la mama
restes aci?
I Ilavors, al roves

encar t'acostes mes
i el perfum del teu cas fas sentir?
Per que si el Hay et deslligo
t'enfades tant?
Per que si es fosc i et pessigo.
dius:—Ves tocant?
No entenc perque t'enrajcles
si no estem a soles
No entenc no,
no entenc no
perque mai no vols que et besi
si hi ha claror.
TESIS

P U FADAS

Itellotees de7calitat=larantia ilimitada

CRISTALLE

MR. 0 1•1 1--4 E. J_ 1E S

PARA RELOdES

• Camiseria i Generes de Punt
; Objectes per a Regal
Optica Medica
• Perfums Nacionals i Extrangers

UIUl 11 2
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I

Rellotgeria Sauret
Progres, 4 GIRONA

el pont de pedra

pedacos
Fa uns dies llegim at KDiari de
Girona.:
.A Blanes, fou frobat surant
damunt de raigua entre les rogues
de la punta de Santa Anna i res•
cullera del port el cadaver d'un
mort que re:ulta esser el jove Bala
domer Ram vei d'aquella vita. que
de bon mafi havia sortit a pescar
amb el seu gussi corn tenia per
costum..
Sortosament el jove cadaver,
no deuria patir gaire, perque es
degue negar quan ja eta un respefable morf compietament clifunt
en estat "fiambre.

I

Aquests fotografs...—"El Dia
Grafico" del did 15 publicaba una
"foto" del partit Girona - Barcelona, en la que hi figuraba un jugador esfirat a terra,—segurament
lesionat, — volfat d'uns quatre o
cinc jugadors tries que rassistien.
L'epigraf d'aquesfa fofografia deia
textuaIment:
:'Una jugada gerundensea (Pot.
Vilarrubias).
Si aquesta .foto. fos tirada
d'en Pinedo—repOrter grafic—gaire be assegurariem que seria una
mala jugada.
Soin i serem gent catalana...—En un peri&lic barceloni i
a les noticies de Girona, deia el
se giient:
" El mismo dia (fesfa de la
Raca) de dos a nueve de la noche,
habra audition de saranas en la

Rambla y la bancia militar tiara un
concierto".
Desitgem una bona digestio als
assistents a aquest concert magne
de sar'.anes, doncs tips aixis s'han
de pair melt be.
«Adolfo.... Tango. — «Kattowitz (Poknia), 15.—Por haber publicado una caricature considerada
ofensiva para Adolfo Hitler, ha
sido condenado a un rues de presi.
dio el redactor jefe del Organ() nacion l sta <<Polonia De
Segurament aquest dibuixant
el devia haver fet rues Ileig del
que en realifat es.
A mb el titol de «Al negus Ii
s o b r en soldats", retallem del
<<Diari de Girona:
.Addis - Abeba. — El Govern
etiop s'ha vist obligat a refusar
gran nombre dels imponents contingent s de voluntarli, tofa vegada
qn el Negus vol tan sols guerrers
de perfecte estat fisic."
No ens ho creiem, vaja, que al
Negus li sobren soldats, en tot cas
el que li sobren son individus inutils, perque, pel que es veu els
voluntaris q u e se li presenten
estan fets unes calamitats•

aigua avail
LIn dia, un eminent home de
lletres, va fer una profecia. Era en
plena campanya de les elections a
les Constituents. La profecia ana.
va dedicada a D. Josep Ayats Surribas, una flor escollida amb mal

InauguraciO del gran
basar de confecciO per
homes, nens i senyores

Guerra als preu!!!
Del fabricant al comprador
Unica casa a Girona i sa Comarca
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Vos, gran e invicte Ayats
que corrau per eixes cruilles
acabarefa collint borilles..
En efecfe: fa cosa d'uns dies,
el veierem, a rAyafs, al local de la
Ceda a Girona, recollint les boriIles que Gil Robles va deixardai
en la seva recent esfada entre nosal tres

Ilegiu

el pont de pedra
confu.s16
Un foraster, de fora, arriba a
Girona i s'en va cap a la Rambla.
Es dirigeix al primer quiosc i de
mana:
—El pont de pedra, si us plau?
—Es a raltre quiosc, aci no el
venem.
—No, si el que li demano es
que en digui ahont es el pont que
es de pedra.
(De verifat que va passar aim!)
que expliquem. Ho jurem pets
nostres morts).
Salo de perruqueria per a Senyores

GERMANES SERRATS
P1. Mercadal, 13 1.er.— G I R O N A

Mateu Bonmati, i Cia.

,ea Ckeutral

FORcA., 4 Ferrreries Velles)

gust terrible p els homes de la
Lliga.
La profecia fou dita en pie
viafge en automovil a Is percaca
de vests. Li varen dedicar en vers
i en autentic cafalanesc

GIRON A

1011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

BANCA-BORSA-CANVI
Pl. Republica, 12 - Girona

nft.■••••■■•■■••

el porti de pedra
bona jugada de domino
Viu a Girona un senyor molt
conegut pels mots psicologics
Bien de sit. que en to de bones.
Heuvo 3'aci una.
Una vegada jugava al domino
amb tres companys mes. Feia el
p:4 ssoD i ii tocava posar a ell. Feia
estona que rumiaba, quan es gira
al seu company i ii pregunta:
Quina fi(xa ha jugat voste?
—EI tres quatre.
—El sres quatre, oi? El fres
quatre, el tres quatre.... Si, bien
de si.
I vosfe? pregunta a raltre
company.
—Jo, el cinc ties.
—Com que el cinc tres? Voste
ha jugat el 'cinc fres..., Voste ha
jugat el fres quatre i voste el cinc
tres, no es aila?
senyor, aquest senyor ha
jugat el fres quatre i jo el cinc fres
--Els tres quatre i el cinc tres,
no es veritat?
—Si, senyor.
(Una pausa Ines i torna el s, e•
nyor Si, bien. de sip a rumiar en
veu alts.)
--Aixis es que voste ha jugat
el fres quatre i voste el cinc tres...

les fires fredegen
Per mes que ens esforcem es
impossible donar un caire caluriss
a les Fires, Les Fires fredegen i
fenen la virtut de fer-nos senfir
el congelat pessigolleig d'un temps
glacial. AixO, que som talents
de natana i d'un caracter inapetu6s,
ens glaca la corpora i ens priva
tots actuaci6 que tingui un caracter rnercadament nostrat. Aixi
per exemple, quan horn s'adona
de cartes bestieses que a Girona
passen corn a innovations d'utilitat pUblica, els ciutadans ja s abeta
que aixa no es nostre que som
calents i imeetuosos sine propi
d'un fresc, que Cant pot esser
Alcalde, corn el patronat de Is
Firs Comeicial i Agrizola, corn la
comissi6 de foment... corn Is de
festes, etc.
Aixi doncs, donant pas a la
frescor quo durant aquests dies
envolcallara el pafri6tic esperit de
molts„ ciutadans, 'parlarem dels
frescos i del proerama de Fires,

- Si, Si,... molt be. Danes em
sembla que opasso.
*a*
Llegint able pensareu que el
senyor osi, bien, de sia es un fresc
res d'aix6, As el seu taranna que el
fa esser una persona originalissima
en totes les .,eves coses.
el tres quatre i el cinc tres... i vos
te? pregunta al fercer companyvol fer el favor de dir-me quina
fitxa ha jugaf.
- Jo, ei dobie sis.
El doble sis. ..oi? El doble
sis... el doble sis. .. molt be. con
que el dobie sis.•.. Si, bien, de si.
—Si, senyor, si, el doble sisrespon una mica amohinat i al mateix que els altres cads vegada mes
es posavean nerviosos.
—Ahl si, si....• el doble

Carl Reial, 15 - Rambla Lliberlal, 7
Telefon, 59
GIRONA
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molt be, molt be. (Uua altra pausa)
Aixis es que voste ha jugat el fres
quatre, voste el cinc tres i voste el
doble sis, no es aixe?
— Si. senyor aim!) mafeix - responen tots a una.

elaborat dins Is mes extensa barra
de glac frigorific.
Programa Oficial. En primer
floc stile de la Immortal es un mite.
A Girona les persones van vestides igual que als altres nobles i
ciutats.
Els gegants enfren i surten
contiuuamenf de is casa Ciutat
durant tot l'any, aiscCs clones es un
altre mite.
Despres, inauguraci6, continua .Bent el proarama d'una serie
de barraques i parades de cacauets
i avallanes, forrons, neules, castanyes, moniatos i demos stands,
que a diferencia de les altres parades, corn que son gent que poden, estan a aixopluc i viuen a la
Fonda. Aquest any d'aquesfa mena de firaires n'han vingut molts,
sobretot de Barcelona.
Mes Lard o sigui a les volt, per
tal de peovar Is consistencia del
Pont de Pedra es disparara al cim
seu una traca valenziana.
Es de remarcar la funci6 de
putxinerlis a carrec de l'artista i
abatllea gironi, que esta anunciada
pel dia 30.
El dia 1 de Novembre a lee 23,
Concurs de Hipic al Casino (suposem a la sala de ball)
L'endema o sigui el dia 2 reparfimenfr de premix als minors
exemplars presenfats el dia abans
al Casino.
El dia 3, a les 10, volta a peu a
Girona a carrec dels participants,
Els organitzadors aniran en auto.
Es ben veritat que hi han flocs
que sembla que no hi hagi arribat
la RepUblica.
A Is Devesa es fara curses de
biciclefes. Alla, els concursants
aniran a cavall i els organitzadors
peu. (Es ben be que aquest any
per Fires es un desgavell).
En el festival d'aviaci6 hi ha
un ximple anomenat PARACAIDISTA que no sabem el que farce.
Sera PARAXUTISTA?
Hi ha tambe funci6 d'aifa comedia al Teatre Municipal. Nosaltres, per tal de corresciondre a
tan alta companyia, pensem fer
d'alfs espectadors, agafant seient
acrobatic i paradisiac
1 prou senyorsl Prou per la
CRONIC
Mare de Deul

el pont de pedra
manec de lusts, sense varanilles i
sense Lela. Per tractan.se d'un re.
cord de familia agraire la seva de
voluciO. BesadO, 24, 4 5. (no hi
ha ascensor.

objectes perduts
Durant is setmana passada van
ester trobats al <Coliseo Imperial.
els segiients objectes:
Una palangana sense nansa
un abric passat de moda amb
moltes escletes
un plums (impermeable)
una ploma (estilografica)
una bicicleta sense manxa i amb
les rodes desinflades.
un crmari guardasrobes
un pont de. pedra (suposem que
es tracts del periodic)
un piano de cua, ple de pols
un visu i un sostens (tot de
senyor a)
un bomber equipaf per anar a
s pagar foc
un eixugama
una poesia de Francesc Roca
da «Cada di a les mamo dol.
ess
quatre mangueres
un troc de sabO de coco i
un guardia d'«assalto,,
A tots els que amb documents
—carnet electoral commis de.
mostrin ester propietaris dels ob•
jectes mes amunt relacionats els
preguem de passat per la nostra
redacciO els dies feiners de 9 a 8
de la tarda, ahont podran adquirir
ben baratet el llibre: Vint sistemes
diferents per no perdre el temps
cercant objectes perdufse.
Notul - la. — A darrera Nora ens
netifican que el piano de cua, la
pols, el guar,' arrobes i Fabric, aixi

r

Ai

corn dues mangueres perfeneixen
al Sr. Empresari del Coliseu. Que
la bicicleta, Faixuearn'a i la palangana son de l'operador.
Tambe ens notiqcan que el
troc de sabO, el visu, etc. etc.
son de Fencarregada del «lavabo.,
que ;esulta que es la dons del born
ber que sempre l'espera fins que
s'acaba la funcid. Les mangueres,
is ploma, el plums son del porter.
Els units ollectes que no ban
estat reclamats i que repetim es.
tan a Is disposiO de qui els reclami
son: el guardia d'«asalto,, el pont
de pedra i la poesia signada per
Francesc Roca tifulada, «Cada dia
les mamo

He perdut una sogra roso, no
porta collar ni morriO. Respon pel
de «Bruixa.. Encara que es
tracts d'un record de mafriruoni,
no es grafifica is devoluciO. No cal
que us digui el carrer.
He perdut un .duro., (de deu
en deu). en les virolles del cap cl,
amunt de la Rambla. Gratificare.
Montilivi. 3.
He perdut unes ulleres a l'es•
cala de caso. Com que soc molt
curt de vista per mes que miro no
les veig en lloc. Gratificare a qui
m'ajudi a cercar.les. Pl. Indepen.
dencia 2.° 1.a.

Objecles perduts

BATRACI.TOQUEM

He perdut vinticinc opafies.
FExpres Bar en una taula de Cana.
ri, Gratificare la devoluciO. Carre
tera de Barcelona, segan arbre a
ma esqueraa,

Rellolaeria Suissa Frederic Verdii

1Tifol prefessionol de la F. R. de C.
Renoir/ es de les millors marques als mes bons
preus.—Taller modern de reparations, treballs
garantazats. '
GIR ONA 1
Rambla LliberME, 9
MI.4111711

MOMMMIINIMMNO-.

NAREIS 11611ERAS MACH

S'han perdut uns enagus color
poma. amb initials brodades. Es
gratificara esplendidament La devoluciO. Passeig Devesa guar
bane a ma dreta.

METGE

He perdut 35.000 pessefes, No
se corn. En confianca: son les «pis
pades. a Can Jorda i ens les partiamb qui les trobi i me les porti. Peril! 7 bxs.

S'ha perdut un paraigua amb

EL BARATO
ARGENTERIA, 22

Casa especial amb !lanes i
demes articles per a labors.
Comprant els materials es
donen explicacions i s'ensenyen iota classe de punts,
Continuament renovacie de models i fan•
tasies de temporada
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Rambla Sota les Voiles, 26-1.er — 61110NA

MODES BOOK
CAPELLS PER A SENYORA
CONFECCIO DE TRAJOS

Eximenis, 10
TelOfon, 519

- 1.a

GIRONA

el pont de pedra
<<dime con quien andas y to dire

rierencs

apercebuts

Aixi diu un adagi casfella i que
ref ormes
El ogentleman>> Sr. Tomas, durant aquesfs iilstims dies ha clonal
varies proves de reforma i ernbelliment a la nostra ciutaf.
Per lo vist no solamenf ha es•
tai inspirat sing
—que
consti que no ens referim a la nova insfallaci6 elecfrica de la Rambla Vet daguer.
Ens ha canviat els frajos anti.
quats i estanticos del nostre cos
de guardies urbans: per uns altres
de. forma i color d'iallima moda.
Lis interessats — els guardies, no
els trajos— estant que no s'hi
veuen de contents.
Ja veiem per Fires al Sr. Viel.
sa presumint.
dialeg
Al pont de pedra varem senfir
el segiienf dialeg:
—Sembla mentida que a Giro.
na encara no hi hat,,i el felefon
automatic. Segons diuen es una
meravel la.
--Ca, home, ca, hi han moues
desventatjes
—I en is forma actual vol dir
que no n'hi han?
—No, vol callar. Sencillisim.
Voste demana tan rimer° a la
Central i al cap de dues bores ja
esfara llesf.
Nosaltres despres d'escoltar
aixia varem demanar a Sant Telefon que els perdones i que es fes
el sord.

es t of aplicar a uns quants joves
gironins que en malhora nasque.
ren a Catalunya i que de lant en
tant parlan catala.
rumors
Corrcn rumors de que Camps
i Arboix es passeja per Barcelona.
Que va dish ecaf de radical.
Que va amb un que es molt
influent en un parlit d'extrema
esquerra.
Ens juguem una entrada al
futbol, que prepara un nou traspasl

Amb seuurefat que molts giro.
nins no estan assabentats que el
celeberrissim Munoz Seca va
passar tines hores a is nostra ciufat, procedent de Roma on va
assisfir a les notes de !Infant
D. Joan. Es llastima que a aquest
insigne amic de Cataluna no se li
fes Is rebuda que es mereixia.
Tent corn hauriem rigutl

hi

han coses que no es paeiexen

Nosaltres creiem que nomes
s'indisgestaven els aliments pera,
ara ja sabem que segons corn la
musics tambe ho es d'indigesfa.

contrabandistes de Ilet

Ia poesia i Ia Ilet

No fa gaire varen atrapar a un
impresor dels 4,Tallers Grafics
Rahola: que passava llet no sfassanitzada. Quan el varen detenir
i li volgueren fer pager Is mulfa
va respondre:
---Jo no la pago. Que la pagui
qui me la fa passar.
Seria inferessanf saber qui es
el c(stuell.que esta amagat.

Ens han dif que el Sr. Francesc Roca prepara un poema en
set cants.
Segurament un cant per cada
dida.

Tan dolenta es Ia Ilet stassanitzadai
Preguntem aixci perque al mafeix President de la Central se li
va comissar un carro on hi havien
unes quantes garrates del liquid
blan que, per cert, tambe anava
sense enflasconar.
els que prenVeiau si a
drem Het de is Central serem
quatre gatsl

innocencia
L'altre dia el Sr. Perez Xifra
va passar pel pont de pedra. Al
darrera va passar un redactor nos.
are i iroba un <duros. Ens volia
fer creure, despres, que l'havia
perduf el Sr. Perez
esta ben fresca Ia piscina a

A la Piscina fenen una cafefera que fa cafe. Aquesta cafefera
esta press. A la pobre la varem
veure esfacada amb una caden3 al
sostre.

Darreres Novetats
d'Hivern en Trajos i

ion S.@

q cad G/P
e
/

emits nostres que passan des.

quien eres.

A BRICS
P6)/?tp

des de 100 a 200 pessetes

riQb
es el fotograf de moda

L/Pcypi?

29 - GIRONA
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Grit

Sastreria Pages
Ciutadans, 3

GIRONA

el poht de

pedra

—Ide d€ pretensions: la Felip.
--L'altre «trio. —Pelach, Pi.
ferrer i «Max Baer.— s'estimen
mes per ocupar tal edignitat» el
tipet) d'una Ester o be la ballast.
ESTUDIANTINES
indiscutible d'una NUftez, per Ines
Lectors! Saint i barrila ben que no li agradi in Quimica.
entesa.
—Es fa mes °as dais tres
Entre llico i Hine aprofitare per doncs per «algo» son el «trio• de
dir los quatre cosec —xafarderies, les «burilles• i no de les «colilles*
si vostes volen — del que passa (Pardo per Tabus de paraules «tee.
per la col.lecciO zoolOgica del nos. nicas»)
tre «Liceu., capitanejada per la
- La Porras «nos ha abandonafamosa «serpent de vuit pams» i do.. (Tango fatal).
amb la col.laboracio dels microsco•
—La Magaldi es la que m'agrapis i telescopis de edescobrir bac- da mes' (A mi i a tothom.)
teries,
—Per ella serien molts els que
—Aquest any a l'Institut a no- no cumplirian to manat pel «seu.
mesv\son 600.
Mussolini.
—Ja oomenca d'esser hora de
—Escoltarian totes les emissores
pensar en construir un nou Liceu. de radio que no fossin
(Es diu que fins les pissarres saran
Senyors!... em demanen per conconstruides aerodinamicament.)
tinuar estudiant.
—En Miguel encara fuma «puEm despedeixo de Vostes, fins
rus.,
un altre amb un cordial,
--La Sureda, pare', li fa la coraPassi-ho-be.
petencia...en quan a co,. uestes
«, n tornat
—Les equdiants 6:
del sec estiueig molt bufones.
Algunes, no obstant, amb una
dosis —encara que petita-- de fri.
volitat.
—Solament hi falta la Noguera.
—En Felip, en Lloret i en
Salgado (el trio de les «colilles6,
volen votar a la GIO i a in Busgnats.
—Jo corn a conseller no els hi
recomano, doncs elles amb la seva
— grive
esculturalitat nokaes fan que castigar.. als «pigris..
«divo» gironi.
—Premi de sin_patia: la Ncen quan a amors, si
g uera
no fossin la carmeta,
la matilde, etc. no sa—I dem. d'antipatia: la Maria
Serra Deulofeu.
bria el que son.

jardinets

Electro-Quimica Berenguer S. A.
•

CARRER DOCTOR ANTIC ROCA—

GIRONA

FABRICA DE
Aparfet de
Correct
Num. 24

Telefon 82

Sosa Caustica, Clorur de Calc
Hipoclorit Sodic I Lleixiu
ELABORATS AMB PROCEDIMENTS
ELECTRO QUIMICS
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Girona en festes
Gironins. altra volta ens tornem
trovar ea festes. Les fires! Les festes de Sant Narcis!
Qui de petit no ha fruit durant aquests dies anant amb els
ecaballitos. i menjat xurros i admi.
rat les parades?. Qui de jove no ha
acudit ben abillat a algiin ball que
s'hatira celebiat a les societats?. Qui
no haura arrivat al limit de la di•
versio anant al «carrousel» amb alguna xicota o una colla de cornpannys?. I, en fi, tots; tothom ha,
disfrutat de petit o gran, ja sigui
d'una manera o d' altra durant els
dies de fires. La barrila, doncs,
imposa, ciutadanes i ciutadans.
Nosaltres no desitjem res Ines
que comenceu apuestes bastes amb
un gran devasall d'optimesme, sanejat do bona salut i pessetes. i que
les acabeu —les festes, no les possetes—amb una dosis multiplicada
d'aquesta febre de diyertiment.
Coln te4ris papellones, les
tres venus Perpeta Massa, Pilar Gus
so i Maria Torremilan, Qorrent Wad
d'alla. mostrant ademes d una perfecta Linea, uns ulls que poden corn
parar-se al mes bell estel, existent
l'espai.
El vostre Romeu, aviat as demostr ara que..,.

Casa DO RCA

NOV TATS

Llanes-Perfumeria-Mitges.Moneders
Botons
Argenteria, 19
GIRONA

in Bonfill Malaret, segons sem.
bla fa alguas temps, que to Dolors
al cap.
No podria esser conseqiieneia
directa, de la pasada festa de Port
'de la Selva?
El millor guariment per aquests
efecte, sera sense pensar s'hi la xamosa i gentil Bosch, que no sabem
perque s'entusiasma davant de cart
galant, que no viu precisament a la
Rambla.

A la Lolileta per Figueres (ac
tualment a Gnixols), aspirant al
titol... de «Miss Europa 1936) hem
de fer-li observar Sue potser quant
parla amb cartes personas de Polement masculi, fa una miqueta Inas.
sa de vgasto..

el pont de pedra
Dibuixos anirnats; Les 12 i mitja del mati.... els reclutes del 69
(no de csballeria) a la vista.... trons
i liamps!!. la veu d'en %Mesala.
aixorda les nostres (Ades.— barrila
a mes no poguer; Pun ally diet amb
la xicota i :Is altres practicant el
seu Tema-Can a rircanarius-canarium
En Puig de Belleaire, en Perez
l'intrepit corn de costum taut aficio.
nat a les escursions per Montanya,
en Garcia i en Quim Munoz, Veil nip
A. de la colla dels 30 i repic6.
Tenquen l'escorta en Quimet
Masoliver, en Prat Laporta. el sar.
rrianenc oXixov \records de l'Isa•
bel), el .ga]ant jove. Planes i en
POrtoles que una estudiant de Cel..
IA, no el deixa tranquil... fins pa.
dra dormir l'infortunat!!
Que per molts anys, i, forts i
forms sempre endavant!!

En Pruneda ester desesperat:
des de l'instal.laci6 de la Central
Iletera no pot anar a picar eseales i
for l'amor a certa lletereta... i per
distreure el seu ostracisme es dedica a cantar 1'Emigrant.

calcats malaret
rambla

gij'ona
s
∎

Les estacions de l'any son quatre; els punts cardinals son quatre;
els rius de Girona sOn quatre; els
xicots de l'Antonia Rigau son:
moteu Gall, l'Oliver, el acaloyoyque
serveix a Mah6 i el pobre Lecha es
el plat de quarta taula.
Quin es el veritable amor de la
Colomer, en Cos o en Peya?

111/111■1.

Casa de menjarss i begudes. linors

marca

CASA GARGANTA
GIRONA

•■=111•1■10.1111•11111

OraciO:
Jesuset primet i maco
ets un nir et tan xamOs
que si no fos ja promesa
et demanaria el cor.
Per radio deia la Figa
lo molt que li agradaria
anar-s'en a viure a Vich
per menjar pa de pessic.
Es tracta d'un jove mestre
que Quico Davau s'en diu
i a Viure no vol anar
per por d'una figuerenca
que carabaca li va dar.

—dalmau,
aqui el teniu. pianista
de saquer i violinista
de regadiu. emul de
bethowen, quan ester
inspirat i de Lord
brummel de tant en
turd.

FABRICA I MAGATZEM
D'Aiguarderits, compostos, licors i aixarops
MA GATZEMS DE VINS DE
Tictor „cluguel garre;

C

Pont Major (Girona), nos. 68, 70 i 72. Tel 10.
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No us baveu fixat que la nostr4
Emissora tot sovint radia disc d'en
Marcos Redondo? No es casualitat,
no. La simpatica .speaker* Figa
sap que a Girona hi han molts admiradors del formidable divo, i ii
demanen tan ben demanat„.
0 si
no clue ens ho digui l'emul del gran
divo, en Peret Grive.
Alensualnaent es trova entre
els gironins, en pia, de reconeixe
ment la gentil inspectora Remei,
de la CompanyiaeEl fenix-austriac),
i la veiem acompanyada del sou
agent.
Vols dir amic Masklevall, que
tot son i seran assegurances?!!»
•L'imatge d'una figureta digna
de recordanca, es presenta davant
d'en Brugada i se-abla talment qua
aquesta ii digui arnable... la Rosa
Basart t'espera per dancar.'>

Prelim Economics

Cort-Reial, 4

En Serrano i la Quintana
en Ben i yen i la Vila
i el gran Fiol i la Reig
en sOn tres parelletes
que diuen que es casaran
quan per aigua ploguin mobles
i siguin un xic mes grans.

La Carmelita Juand6 seria mes
simpatica si no tingues tantes pretensions que fan patir a cert jove
que es din.,.? A veure si ho endevines...? Et regalo una bicicleta per
anar a for .carreres..
eEntre amigues:
Rosalia a Encarnaciee Ja ho
saps qu'en Josep Buil, resta enamorat d'una dameta d'eole*!
—Si, es cert, perO no esters encara
enterada, de que aquesta beutat,
no esti., per ell!!
—En pots estar segurissima,
Arnb lo geles que es, qualsevol
molt.•
dia... podrem riure
Aquell jove romantic, ex-dependent de gEl Palacio de la Medias*, quo es va posar tan malalt
pel disgust al esser carabassejat per
aquella gentil moreneta del carrer
del Carme, ester fent l'os corn un
miny6 de quinze anys, per una
rossa espeterrant. Pero, nosaltres
sabem que tot Os comedia i que ho
fa per distreure's del nou desengany al saber que la seva antiga
edulcinea» ester tan encaramel.lada
d'aquell .dandy , darniuenc.

el pont de pedra
Amb aquests freds ens fumem
de fastic, oi?
Estacaran el teatre?

un perit Ileter
Proposem a l'Alcalde que Ilo•
qui a la Central Lletera al «desmamat de set dides.. Cap perit
sera millor que el poela que ha
tastat tanfes nets.

Naturalment que haven.t'hi
iota la RepUblica hi devia esser el
Sr. Darius Rahola.
En canvi el Sr. Luis de Zu•
lueta, digue:
.Es el acto politico Inas grande
que se ha celebrado en el mundos.
Aquest bon senyor que digui
semblant cosa es que no deu haver visf mai els actes que organif.
za el Sr. Vilahur, a la nosEra ciufat

Ilegiu

el pont de pedra

un nou setmanari o quinsenal

Sembla que «El Pont de Pedras

fa olor d'esser de la Lliga. Aixi ho
males positions
A «La Humanitat. del dia 22
es veia a primera pagina el
Sr. Azafia en un moment del seu
dircurs, per la fotografia era agafada d'una manera que semblava
talment que feia «pam i pipa..

comentaris
Parlant del dircurs del
Sr lszana, pronunciat diumenge
passat, el Sr. Ortega i Gasset,
digue:
«En el campo de Comillas estaba toda la RepUblica..

llegiu el
pont de
pedra

diu tothom que no es de la Lliga.
Nosaltres ho desmentim rodona moment.
Sembla, tambe, que per part do
«determinados elementos y con fines inconfesables) es tracta de fer
sortir una altre publicacio de Pesti'
dels difunts Reflex, Vibracio, Cla.
rinet i Voltes de la Rambla, per tal
de venir a facilitar la tasca informativo-barrilaire del nostre «Pont
de Pedra... Tambe sabem el nom
del futur quinzenal o quinzenari.
Es dirk «El cop de pedra*; i el mes
sensible es que li posaran aquest
nom per tal de fer confussionisme...
Els cop de pedra... que els hi
donarem nosaltres!

Tintoreria EL SOL

R. Verdaguer, 13

Us °fel eix els seus perfectas Ereballs de rentats en
soc, negres i colors solids a la mostra.

PREUS ECONOMICS

Academia particular
Fontanilles 14. (compteu amb les
equivocations).
' Aprendreu aviat f be.
Matematifiues: aritmetica, geomes
trig, algebra, trigonometria Ccmerc,
idiomes, taquigrafia, menografia —
Dibuix: lineal, natural, a ploma. ma.
quinaries topografia perspectiva. Radio T. T.; Industrial, Ciencies:
Fisica, quimica, historia natural, filc,sc,..
fia. Primeres lleires: Reforms de
llet'a a adults d'ambdes sexes. Missica: Diversos instruments i ca nt.—
Preparaci6 per a instituts, escoles
normals, universitats, cursets, raagistents, academia militar, correus, telegrafs. Cursos especials per a senyorefes,
Tot ensenyat per professors titulars i
nadius.
Dsrigir-se a Carrer Fontanilles, 14 bis
tots els dies laborables de 5 a 6 i els
esfius de 11 a 1.
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un nou diari local
Aquesta noticia si que es seriosa
i trete de bona font. Sembh que un
diputat gironi, o ex-diputat, o alguna cosa per l'estil; un que es mig
esquerra, mig centrista, mig carli,
mig lligaire, mig cedista i mig socialista, home carregat de diners i
de bones amistats, estit acabant les
gestions per a dor a cap la publicacio d'un nou diari gironi de la tar.
da. De les tree de la tarda, millor
dit. El nom del nou diari sera «Les
tres de la tarda» i portarit corn a
sub-titol el segiient: .Quotidia de
Gironaa.
El format del nou diari sera el
mateix dels altres dos diaris locals.
pen!) amb paper de la mateixa class
se que del diari 4cYax,, de Madrid.
Setmanalment, els dilluns, publicsra una pkgina de foto muntatgEs
i de reportatges grafics en el que
s'hi incloIran fotos dels partits de
futbol, Juan es celebrin a Girona el
diumenge anterior.
El preu sera de quinze ..entims;
els dilluns on valdrk vint. Sabem
enoara mos; que es tirarit a una impremta que a tota pressa s'esth ins
tal.lant a la part del Mercadal i qua
no to res que veure amb is del senyor ltahola.
El nou diari ja to contractats im
portants contractes de publicitat,
especialment amb cases gironines
de molt volum de vendes al major i
detail. El mos sensible, per els altres diaris locals, es el de que els
contractes de publicitat ho son amb
caritcter d'exclusiva; es a dir, que
els industrials interessats es comprometen a no donar cap anunci, ni
directa ni indirectament, a cap altra publicacio diaria local.
No cal dir que el nou diari sera
redactat en ce talc i publicarit diitria
ment una informacio telefonica extensissima de les impressions de la
jornada politica a Madrid que arrivarit ale esdeveniments ocorreguts
a la capital de la Republica fins a
les dues de la tarda.
Ja era hora que a Girona, hi hagues un diari corn cal.
Felicitem als seus proriietaris.

el pont de pedra

jardinets
«Ens comuniquen &El pont de
fusta, que la Maria Xifra i linear.
naciO Gilbert, es deixaran veure
prompte.
.:(11118 en Francesc Genis de La
Bisbal, a lo millor s'ha carat, sense •
notificar-nos la nova, Quina Barra)
...que George Raft el guixolenc
daucari famOs, mereix esser
derat, cum Palumne mes destacat
de racodemia J. Garriga.
...que la Montserrat Felip i la
Palome de l'Institut, sc'n inseparab les .
...que lagnaci Pruneda i aquella
encisadora lletera, continuen afi
cionats al festeig,»
i que fins un altre.»

CASA

PEXACIA

ESPECIALITZADA
EN NOVETATS
PER A SENYORA
RAMBLA LLIBERTAT NUM. 26

« Les nostres recornanacions
quasi mai ens fallen i davant d'aix6, observem a Lolita Boada, d'un
temps cap acs rossa de mal pal, lligui d'ara endavant amb cordill mes
fort.. les sever proximes!! relations amoroses, cas de presentar-se
l'ocasiO, puix les anteriors han estat rapidissimes corn el llampec.»
«El repartidor general de telegrafs -Mister G-iral o, ha preferit
corn a bon gust profesional que to,
a una nena que a la terra dels nans,
no hi faria cap mal paper.
La «Figuerasa- ens en podria
dir quelcom mes.»
«Joe Louis» el campiO de boxa,
escolli una mecanOgrafa de pall
blanca.
No podria fer el mateix, el «Negusa amb una de bruna, anomenada Maria S. del carrer Doctor Antic
Roca?»

quern loler—les mes inns modals.
«Rebut un poema d'actualitat,
ens disposem a donar-lo a coneixer,
no assegurant si prove d'en Sagarra
o Liliput.
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El celebre «cantaor» Roma
per fi s'ha enamorat,
d'una nena molt bufona,
que viu prop del Veinat.»
«La bonica Pepeta Riera i les
germanetes Pallares, cada dia son
mes simpatiques i sobretot mes
bufones.»
«Varis «caloyos) que se las
traen» es disputen acaloradament a
una gentil dameta corn Rosta Ruiz,
que amb aquell tendre somriure,
ens facina constantment
No hem dit r•es de mes sino tot
el contrari .. tan guapa que es!!>>
En el nostre pasat nnmero de°
iem que la Pera i on Famadas en
sablen una canto igual que els arbres de la Devesa.
Pev€m rectificar; els clue saben
la calico son en Vidal i la Pera. En
Famadas prou feina to amb la Remei.
El Grup to tins nadadors qua
veritat que son uns matons perO,
despres de tot simpatics i bons nois.
Molt castigadors. pero mes pelats

CASA REXACI1
ESPECIALITZADA
EN NOVETATS
PER A SENYORA
RAMBLA LLIBERTAT NUM. 26

que una rata.
0i, Salgado, Viusit, Felip, Busquets, Huertos, i Weissrauller-Dayet?
I si no que ho diguin aquella rosa, aquella bruna, aquella

sale de Ilimplaboles de mvnuel girall
(daunt perraqueria camps)

Maria F. .. no has remarcat
que un jove del carrer de la Rutlla,
per Ines sanyes «Roset» ester sempre
sentat a can Norat, esperant que
surtis al balcO per poguer-te contem
plar? Diga•li alguna cosa i els companys d'ell t'ho agraIrpn. perque
si no, a l'hivern sentats a can Norat es moriran de fred per culpa
teva.
No podem mes que exclamar a
una;«quina cara de verge to la formosa Teresa Coromina!!»

Si. . . encara que de vegades ens
miris quelcorn malament, no per
aixo desapareix la teva superbial
bellesa i que fins hi hauria algina
moltal, que per an si tea, es tiraria
del rues alt cloquer.

WON

loler.—les mds irons novelals

A en Carles Rodriguez, Pentusiasmen solament les Maries».
Va esser molt felic, al poguerne coneixer una, sota mateix d'un
«Amatlier».
Lentremeliat Lluis Mendoza. to
un gust exquisit i corn a prova,
sembla comenca a fer l'aleta a una
tal Naria, nineta corn un ramell de
flors.
Blanc corn la. neu.. negre corn
el carb6... son els colors de l'escaient vestit que cobreix una veritable escultura, corn es la simpatica
moreneta Rosa, a quina acteleixen
rapidament, totes les miracles de les
persones que s'hi apropen. . i que
son moltes!!
Procura passar algunes vegades
mes, per davant de restaciO del
tren ganx6!!
Escolta Pere Molist, sera taut,
anib aquella damisel•la mes aviat
alta, que molt sovint ens fascina a
la Rambla!!

CASA REXACH
ESPECIALITZADA
E N NOVETATS
PER A SENYORA
RAMBLA LLIBERTAT NUM. 26

Han retornat a les saves liars,
despres d'estiuejar a l'Africa Orion
tal, les encisadores germanetes Sureda i Martorell, la xamosa Maria
Gloria Busquets, corn de consuetud
amb aquella morenor!!, la Pietat
Vich, la Balari i Elcalter, mes esculturals que mai i l'entremaliada
Figueras, del carrer de la Forca,
que s'ha tornat »lona» mes maca.
L'assumpte interessant... Joan
Soler i Maria Riera, una parella
.que fins hi tot, ja pensen en unes
notes.
No cal dir, que la torrent.,. continuara.

el pont de pedra

parlamentarisme
L'altre dia despres de dinar esva somiant embolcallat en el fum
espes i agradable del meu cigar,
quan el director em done. tres copets a l'espatlla. Vaig mig despertar-me i ell amb una amabilitat ben
entesa, em digue:
—Vagi a fer informaciO a la
piscina.
PerO corn ja he dit em trobava
sota els efectes de tabac i de la son,
i en lloc d'entendre la piscina vaig
comprendre Abisinia. Naturalment
que em vaig extranyar, per?) corn
que abans que tot m'agrada complir sense replicar lo que se m'en
comana, aixi es que ja sopava tranquilament al tren amb direcciO a
Attidrid, disposat a fer les resenyes
de Corts.
Ja em teniu aposentat a la capital espanyola i espei ant per anar
a complir amb el meu deure
ma.tiu.
Al dia segneut, a la tarda, vaig
encaminar•me cap a les Constituents L'animaci6 era gran; semblava talment que hi havia etoros).
Pel voltant del parlament hi havia
un gran luxe... un gran luxe de
vigilancia (vols-t'hi jugar que s'havien enterat de la meva anada?)
El salO era pie, molt pie, pc de
diqutats, precistruhAt, sing do pni.
pars per terra —segurament la nit
anterior hi hague sessio nocturna i
no tingueren temps d'escombrar lo.
El Sr. Alba amb cara de pots
amics estava a l'entrada del sale)
amb un rellotge a la ma i deia:
—La sessiO este, anunciada per

dos quarts de tres; el meu rellotge
senyala un quart i acabo de sentir
tocar tres quarts, quan en realitat
son dos quarts i tres minuts de tree;
pare cones que hem de comencar a
quarts de tres tant li fa que siguin
tres quarts de tres com les tres i
tres minuts. Fet i dit; tot possantse el rellotge a la butxaca i exclarr ant un, dos i tres antra al said i
done. per comencada la essiO d'a
quell dia.
PRESIDENTE. — Senores diputados; en vista de que somos tan
pocos que no llegamos al warner°
de una familia, numerosa, se entiende, yo propongo dar a la sesion
de hcy un tono familiar con un colorido ameno de franca y probarla
camaraderia, y la impresiOn a primera vista sera de una reunion,
una pens..
BRAVO FERRER.—Una pena
cafeteadora.
PRESIDENTS, — (Bravo! Eso
es. El amigo, digo, Su Senoria ha
acertado.
ROYO VILLANOVA. — Que
nos traigan las dam as.
(En aquest moment penetren al
said els ministres Srs. Lerroux, Rocha i Re.hola).
PRESIDENTE,—He de advertir al Sr. Royo Villanova qua aunque queremos dar a esta sesien un
cariater de sobremesa,,no se permitira jugar ni a las dames ni al aje•
drez, pues si quiere divertirse con...
esto, vaya a casa de .. (la paraula
no ha arribat a la tribuna de
premsa).
El Sr. Alba invita a tomar la
palabra al Sr. Romanones.

ROMANONES. — Senores diputados: Hay veces que es una yentaja no llevar la representacidn de
un nutrido grupo, puesto que en mi
lugar se hate y se dice lo que da la
gana. Si, senores diputados, si se
habla de paz, se contesta lo que le
da la gana, si se habla de guerra,
igual contestation, de muertos.,.
PEREZ MADRIGAL. — De
rauertos de gana ino falla!
(Rialles i crits de diputat)
PRESIDENTE.— Orden, senores, y no interrnmpan al orador.
ROMA NONES. —Puesto que no
quieren Sus SeAorias prestar atencidn a mis atinados, justos y econOmicos conejos, digo, consejos, me
siento y me callo.
PRESIDENTE,, Tiene la palabra el Sr. Peman.
UNA VOZ. — en nombre del.
Padre...
(Mes rialles)
PEMAN.— Senores: Aunque pa
race que me levanto, me siento, me
siento multiplies damento invadido
y saturado de emotion, de valor y
de un poder sobrenatural de arte
magic° y encantado, al volver a
evocar ante vosotros, el paso de
la Virgen del Rocio...
PEREZ MADRIGAL. —Roeio,
Ay mi rocio...
(Rialles generals)
Acabard en el prOxim ntimero)

CASA MET

MENJARS

Preus economics

Avinguda I.. Folch - GIRONA

EL BARATO

Ricard Garriga Tolosa

ARGENTERIA, 22

VINS, ARROcOS I SUCRES

La casa mil tor assortida amb
artcles de merceria i nove_
tats, guants, perfumeria, co=
tilles i confeccio de senyora
Comprant en aquesta casa es seguretat de
gust i bones qualitats
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VINS EMBOTALLATS

Ronda Ferran Puig, 1
Telefon, 263

GIRONA

Servei Meteorologic
A Girona a les 8 del vespre
5embla que l'atmosfera continua carregacla a Abissinia, on malerat i haver passat l'estacin de les pluges. chariament plou mefralla.
canvi a Espanya la calma es absoluta $.e.*
eons els ministres. Fs preveuen precipifa.
cjons atmosferiques.
lemperafura maxima; 7."
Temperatura
71/2 en algunns
locals.
Velocitat-del vent i del tren Tte P•dretr
5 Km.'a l'hora.,
Velocitat de les obres de la Guarderia
de Nens: Nul la.
Estat del Club: Be per ara.
Estat de les carreferes: Passim.

ropinio insensata gironina

Prom de
suscripcia
Triffieslre
kliQ any
Any

OeJaccio, Adminis[ra"
cio i imprem[a

A . Castro; 7

rierencs
en gaziel gironf

(o siguin els nostres)
qui no plora no mama de set dides: francesc rota
sine) homes grans i grossos.
ja han tornat a reapareixer les
escarrancides plomes liferaries que
Es ben trist per altra banda
cerquen aquell liturgic benestar, que a Girona s'aixopluguin poetes
engroixint amb mats bava el xafar- (-run perfeccionisme i sensibilitat
tat que, no puguin ressistir la ploderistic safareig gironi, en aquesta
ma benevola d'una ciitica Iletigera.
e terra de gesEes i de beutats> (Oi
Sera tal volta que hauran mamat
que en sabers`?). I acaban de fers`ho amb un avort liferari, -- Bala- Ilet tendre? Haurian
ma•
menyspreant l'ajut
mat Ilet de pot corn el que sofa.
da d'estiu,
dessinteressat d'una llevadora. signa aquestes rattles.
que rnes ens esgarrifa, a
(D'hivern).
Lin calfred ci.esgarritances es. l'ensems que demostra el nuvolisfereix la•blavot il.lusotia del nos- tic esfat del sensible poeta es que,
ens emparenteixi amb eClar i
tre opfimisme al llegir emmotllada
Net>>.
per una elinotyp>> gironina ella
pobreta no hi fe cap cutpa— la
No gastarem sees tinta i per
paraula <<mangants>> sorEida amb posar en re eiu la nostril cate ria

Tot sovint quedem sorpresos
al veure a l'aparador d'algun esta.
bliment —a can Pujadas, a cala
Mundeta algunes fotografies
impresionades amb gran encert
pel Sr Pinedo —repenter grafic .
Aquesfes ofotos>> de fiAbol son
admirades per tofhom, ara que lo
b6 del cas es que la gent no admi-.
ra les postals, sing que llegeix les
resenyes que el Sr. Pine Jo
rep6rter grafic— hi acompanya Son
instructives i fins tenen un caire
de moral.
Garantim als nosfres lectors
que si es prenen la molestia d'afurar-se a llegir.les quedaran coberts
d'optimisme d'aquell be) durant
uns dies... els suficients per espe.
portafge. segiignt del sen dpr

y
e r2e

tuitnettiaarn
Que

1'50
3'00
6`014

akt r a Pet
en resfaria d'insatisfet el i <<pico» que rester] afligides i desrei Herodes si al ressucitar veies consolades en el dessolat camp
que, els versos no els fan els nens verge de lo inedit.

S

vrai0110.1ileux.:111•111■M

corn sera el proxim robatori a girona

gelada d'estiu
(Llegeixis una cola vegada i conservi's en un hoc fresc)
Somiiu el pa ajassat i tendre de les fleques
al vianant esporugit que passa tremolant;
sornriu la coca endolcida per les frenes
d'aquella bofiguera, que viu, quasi al davant.
La terra serva encara amb benevols fins
l'enfebrada, enyorada i hinvernal poncella;
i Os que cerca desmamats poetes gironins
que amb afany vagin xuclant de la mamella.
Els autobusos creuen l'espai esbogerrats,
les aurenetes transporten als viatgers,
l'Ajuntament segueix cobranf inquilinats
i el pobre industrial va perdent diners.
Ohl, poefes bombejats cl'esperit esquifit
que embardissats teniu que mantenir-vos,
rumiant verd; ben haja qui us ha... sentit.
i no to necessitat de IleRir.vos.
(A quest vers esta molt be, modestia apart)
TOFONA

•
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dibuix de

iejero)

