elpont •
gpecir
•

Radicals: Es yeritat que ha catgut el Pic, perb
no ploreu: encara us queda el
Pont...
El Pont de Pedra

periodic satiric quinzenal
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els ulls del pont
el canyer
Enfre ies roses horribles a que la Ciutat
em to condemnat a conternplar, posat a 1 abast
dels meus generosos ulls,:fins el punt que gal.
rebe em fa pesigolles al cap del nas hi ha un
canyer que neix i s' escampa i s'estarrufa amb
ufana infinita tal corn les varetes d'aquests
ventalls monurnentals de segle XV, o corn is
part essencial d'una escombra de bruc al ser•
vei del pais dels gegant-.

Al costat esquerra de la boca on acaba el
rec del moll conegut per Sequia Monar, hi ha
aquesta mata de canyes vives i polsoses de ci=
ment de Can Pau Perez. Jo, pnbre, de ml, Phe
volgut idealitzar per tal de treure totes les ca•
bories malestrugues que la visi6 d'aquest can=
yer m'imposa. En el transcurs de les nits que
la Iluna magnifica i rutilant fa rnagarrufes
amb les aigiies tervoles del riu, he passat ho,.
res i mes bores esperant que sortis d'aquest
canyer alguna ninfa mes a menys autentica o
sirena mesa inenys refiladora 4ue n,
vingues a fer companyia quan ni .el sereno»
gosa passejar per la meva carcanada temerosos
de l'ale glacial que el vent imposa al meu en.
torn.
Hi ha hagut vegades que, convertit en,
poeta, he volgut dedicar uns versos a la mata
canyaveral que em trenca els meus somnis
deurats. Pere tot seguit 1'inspiraci6 meva ha
sofert un colapse degut a que tot de sobte al•
gun vei llanca paquets d' escombraries al riu
un exercit de rates sorgeixen del famos cam
nyer i es barallen per arreplegar les deixalles
de la mengia d'aquell vei, que coin tants altres
es desviuen en fer mess llobregues insanes,
obeses grasses, tervoles, inhurnanes, olents.
espesses, remenades, i mes municipals, les ai
giles del meu riu.

5.

D'enca que per la boca on mor el rec del
Moll, es a dir pel punt on radica el canyer hi
passen tots els residus de les clavegueres de
Salt, el canyer encara es Ines infect , les rates
hi son mes copiosn3/4410,4e,
seves fulles apareix me

ja et dm jol. Fins els grecs ens ban d
davant... c,

/ (Di

6

••■

de ifo)
Z.

11.5,
16,6

1-1
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Ses
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el pont de pedra
aquesta mata de canyes que se'm claven als

sola d'aquestes canyes que son la vergonya

ulls corn uns dards malevols. Segura ment

de les vergonyes del riu i la tortura de les tor-

abans de suprimir aquest canyer substittiiran

tures d'

les pedres que son essencia de la rneva perso-

pot ocorrer tot menys la supressio del canver.

nalitat i..er altres artificials. Ben segur que se-

Per que? Misteris inescrutablesl Potser

EL PONT DE PEDRA. A Girona

Pau Pei ez, hi guarda entre rates i ratolins

ra preferit substituir el Campapar de Sant Fe•

en

liu o el de la Catedral per alguns altres de

la seva immensa Fortuna.

llosetes de ciment armat abans no tallin una

cues de rata
els tres fets de la q uinzena
La darrera q uinzeoa, ha estat
prisdiga en aconteixements futbo.
listics. Hem tingut de tot - Bon
partit.— Bon ball i bona reunio ge
neral .
El milk): ha estat el partit. El
mes fantastic el ball i el mes diver
tit l'Assemblea extraordinaria.
Qui no s'acontenta es perque
no vol.
i q uin
ja podeu repassar tots els historials dels balls que s'han realifzat
al nostre clamant Teatre Municipal (abans Principal i abans de la
eReina Regentes) i no en trobareu
cap, que ha gi superat al q ue arab
motiu de les Fires, va organitzar el
Girona F. C.
alegria i places i tot
plegat ben amanit amb aquell sequit de fantastiq ues dones, q ue
eren la fsal i gracias n e la vetllada.
Un exit, en tots els sentits...

Aneu.ho a saber!

el Teatre i tins va fer-se acreditor
crtrna bella distinci6 per part de
ralcalde senyo? Tomas. .
I finalment, no descuidem als
artistes corn Fiol als insustittables
corn en Mascort, als q ue per tot
els trobes corn en Simon, i a tots
els heroic de la jornada.
Shan perdut diners, peso heu
quedat be
i les entrades falses
El mes bonic del ball, va user
un nisnoeto comic del qual bona
part del piiblic va restar ignorant.
LI fet concret es el segiienf: Una
colla de la Fira Comercial, es presents al ball i utilifzant uns tiquets
se-pecials, Pretenien entrar al ball
sense passar per la guixeta.
No cal rift, que el ejolgorioa
que va armar-se va esser de pros:16,6c. En Vida i en Gallostra,
volgueren exercir el seu dret, q ue
els hi donava rentrada que havien
rebut. Per la seva part, els senyors
Tri
(jr.) i Saline, sosfenien el
criteri oposat
I Casa de menjarss i begudes. Linors de marts

CASA GARGAN TA

capitol de distincions

Preus Economics

I a rhora de fer felogi, dels
protagonistes de la gran festa, posem-hi en primer terme, al gran
Mane! Masdevall, Thorne que una
setmana, va poguer reunir el fan
tactic lot de regals, que foren
oferts als assistents al ball.
Posem hi despres a rheroi
des,:onegut el flamant Triadis (jr )
q ue va passar-se hoses enteres, entregat a la tasca fttixuga d'arreglar

Carril Auto - Service
latiolina
Gas-oil
Engreix a pressia - LUBRIFICANTS
.111•11••■
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Cort-Reial, 4

GIRONA

Naturalment, que al finil, fins
hi tingueren d'intervenir els de
sAssolto>> i el gran Palau. La coca
es complicava i sort que rarribada
dels regidors senyors Bonmati i
Arag6, va servir per a posar la
pau•
1 naturalment que, amb la presencia del senyor Bonmati, va arribar tambe c<la concordias i amb
santa conllevancia va poguer-se
arreglar aquest galimaties.
apostes
Ens apostem un peix del bro•

lidos de la Devesa, a que no ens
devinen el nismero de llotgss que
foren venudes en aquest ball, ni
tampoc el nismero de les que Risen
regelades explendidament als disect ius,
fins oiriem el nismero
vitacions crarros, que es repartiren determinats socis del Girona.
Es clay, que d'aquesta forma,
havien de perdre diners al ball...

quera loier—les mes grans myelitis
parlem de rassemblea
La magnifica assernblea de so'
cis, q ue amb la bona intenciO de
ter coneixer als incondicionals,
l'estat economic del club, va convocar el President del Girona,
passara a ben segur, a rhistorial
de les millors gestes que recorda
l'Humani fat.
Heu sentit parlar de l'Assemblea de les Nacions; del parlw•
ment de Wensminter i de la conferencia de La Hays? lioncs be, tot
queda empe9fit, davant de Is dar.
rera assemblea del Girona F. C.
I no parlem dels fantastics dish
cursos que s'hi pronunciaren, ni
de les memories llegides ni dels
estats de cornptes oferts als socis.
tot plegat amanit amb la santa pa•
ciencia benedictina, amb que escoltaren els bons s , cis, el discuss
d'en Martorell i tindreu un bell
retrat del que va es, ser aquesta
assemblea.
I per molts anys, que s'en pu•
guin celebrar de semblanfs. 0i,
amic Ri bas?
11=11.1=

E XPRES-BAR
VINS DE MARCA
Obert dia i nit

Rambla Llibenat, 6

—

GIRONA

Telefon 119

el pont de pedra
Despres dels '2 a 1, de can Rabia, tots els socis estan altra vegada
amb l'ai al cor, ja que si el Sabadell ens repassa a domicili, del segon
hoc que podriem haver assolit, ens en anirem al penfiltim.
CLASSIFICACIO ACTUAL DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA
Equip dels onze mil i «pico. .
Els «sardines. de la costa
.
El «coo:). del Valles.
L'equip mes car del mon.
L'equip dels qcuatro gatoss
L'equip del deu dels )lamps

18

9
8
7
7
5

punts
a

MR. JEP.
Programa oficial de festes que
se celebraran a Girona per a
festejar la victoria que el 4,Giro.
na P. C. aconseguira (?) damunt el Sabadell i que li per.
metro assolir el segon lloc del
campianat.

bre). En Borras del .Badalona. aguantara leg borles del
pend6 Bros.
A les 22.— Gran funci6 de variefes
al Teatre Municipal. Hi prertclra part
el notable humorisfa (?) .TOM HASET>', el
qual fara les delicies dels socis amb els seus conies de la
villa privada de diversos "is.
tes>> i jugadors gironins. En
PineAo fara el reportatge foe
fografic i literati de l'acte. Els
actors son pregats d'anar•se'n
al galliner. ja que del contrari
no hi sortirien.

Dia 28 d'Octubre
A les 18. —Repic general de campanes, a Is cafedral de Vista
Alegre. per la catnpana del
Patronat.

Dia 29 d'Octubre

A les 10. Ofici solemne a la cafe.
fa Alegre, Oficiara
dral
de pontifical, Mn. Lluis Ri.
bas, (a) L'Alitr.on amb els
Dia 30 d'Octubre
vicaris, Mossen Narcis Perez
i Mn. Martorell. Escolans: A la 1.—A la sot. Ada dels variefes
«Pepe Luis. Zabala i en Brudel Teatre Municipal, es celeno. Passara el plafet, en Tobraran diverses funcions nocmaset, corresponsal del Xut!
turnes a les esglesies de la
A les 12 —Gran vermouth popu.
Merce, Sant Feliu, Sant Pelar at local social. Coro que es
re i altres dels volfants. Dupopular, els socis que vulguin
rant el curs d'rquesfes fun
assistir-hi, deuran safisfer la
cions no sera permes el ferebi
consumaciO.
.safateic.
A les 3. - Magne concert de xiuDia 31 d'Octubre
let, pels renomenats artistes,
Sera dedicat al descans in•
iinics en el seu genere, Case
(ensiu
farlenes i Arribas.
A les 20. - ePasacalle" pels juTRANSPORTES GENERALES
gadors del club. En Torredede
flot dirigira la xaranga La
FederaciO Cafalana hi assisti..
Jose Bufi
ra en pes, amb el seu presiSt cesor de R. Vidal
Telefono 279
2cnde del Dr. Robert. 2
dent al davant Sr. Roca i .TaGERONA
tarro•, el qual porfara el pen.
do. Despres seguiran els altres
pendons (un per cada me.n.

Dia 1 er de Novembre
El descans iniensiu sera in.
tensificaf.

Dia 2 de Novembre
((Sin novedad en el fret:1(ex'

Dia 3 de Novembre
A les 15'20.— A fi de cloure amb
un acfe brillanf la serie de
festivals, es convida a tots
els socis i afici6 en general a
Facie que tindra lloc a Vista
Alegre a l'hora esmentada.
Seth esbardellat i despres
menjat, el fames '<con°. del
Valles, de mal nom Centre
d'Esporfs de Sabadell :
Als socis, els sera permes
expansionar.se a les costelles
d'en Blanc i d'en Morral
NOTA— En el cas de que - per
a feenos quedar malament
—el 4Gironaa perdes, o be el
Badalona guanyes, aleshores
preguem que dissimulin, de
passada els convidem a Is que
encara
clue una mica fardtindra lloc el dia 4 missa de
difunts en sufragi de l'anima
del soci desconegut. Hora a
tres quuts de quinze; lloc:
El Canyet.
mr. Jep
Voleu pujar ainb facilitat les pujades?
Users CICLES VENDRELL
P. M. de Camps, 1 xamfra laume I
GIRONA

italo-sifonia

FABRICA D'ESPARDENYES

SPORT= BAR

DE

PERE CAUDELL

Refresc i licors de totes classes.—Cafe expres.

Plata Repiiblica

—

GIRONA

Josep Gavalda
classes d'hivern en sabatilles i
altres novetats. —
GIRONA,
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duro di ro— q uest' osso é
sicare di quanto mi pensavo.
caricattrta de silo)

el pont de pedra

boxa
Una noticia curta, pero soculent
Diu que han sentit dir que el Jeff.
Dickson gironi, el simpatic Bancells, srganitza per el dia 28 del
proper mes de desesembre una vetllada de boxa corn no seen haura vist
mai cap a Girona.
Es tracta d'un ccmbat basic de
Ignasi ARA contra el portugues
Rodriguez. El match estara enqua•
drat amb un combat de boxadors
locals; un altre combat entre Victor
Ferrand i un ex-campiO franc& del
pes mosca \mosca!); i dues exhibitions: una a carrec de Josep Girones i l'altra de Max Schme ling que.
corn tothom sap, es troba passant
l'hivern a un poblet de la Costa Bra
va i que s'ha ofert graciosament per
a fomentar la boxa gironina,
Diuen que es tracta de celebrar
el match en un garatge de la Gran
Via que, per la soya extraordinaria
eabuda, permetra muntar unes graderies de fusta en les que hi cabran
mes de tres mil persones.
De r- oment, es topa amb la petita dificultad de que el propietari
del garatge demana, a Ines de 2.000
pessetes, un local gratuit on dipositar els autos mentres els organitza•
dors de la susdita vetllada de boxa
tinguin ocupat el garatge.

f trt

6

0

1

Podem assegurar que el Girona
ha obtingut la fitxa. de Goiburu, de
Valencia, per a jugar el campionat
de Lliga.
Conditions: 4000 ptes. de fitxa,
2000 ptes, al Valencia; 750 ptes.
mensuals al jugador; primes per
partit; fonda pagada a Girona i
compromis de deixar lo lliure tan
bon punt s'acabi el torneig de Lliga
El que ja no podem assegurar es
si la adquisiciO transiteria de que
es tracta, es deguda al bon ull del
senyor Zabala per descobrir juga.

r

usLes rarreras

Girona
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dors o be si es una altra combinaci6
de la apotecari.
Els de la Penya Barris no hi
eren!
Els esportius lectors tenen de
for-se carree del sacrifici que representa esbombar un secret molt se•
cret que tenien els senyors Ribes i
Perez.
Mireu si era secret que ni en
Xavi ni en Sanllehi en sabien res.
A restadi Royal, dirigit per el
popular Matxaco o Machaco. els jugadors de futbol del Girona F. C.
han guanyat els segiients campio.
vats.
Clara, de la manilla.
Zabala, del canari de 2 pts. a
posar tots.
Camps, del canari de 0'10 ptes.
a poser un.
Trujillo, del inus.
Pequerul, del domino.,..
El quo no han conseguit gua.
nyar es el campionat.!

EXPRIES-BAR
VINS DE MAMA
Obert dia i nit
Rambla Llibertat, 6

—

Telefon 119

GIRONA
111=I=

Per manta d'espai no hem pogot continuer en aquest mime' o el
reportatge .d'Aiguamola; amb les
nedadores de la Piscina.

espectacles
Teatre Municipal

cent del germs Rafael de .La De.
lorosa.—i al artista Gimeno.
En San Agustin diu que ve disc
posat a demostrar que es un tenor
ccomplert», clones li sab greu que
el public gironi el tingui en un
concepte equivocat, degut a les
seves actuations d'aquest estiu a la
piscina, Sera veritat?
Desitgem un bon exit a aquesta
companyia on hi figuren artistes
tan volguts nostres —la Rossi entre
ells—, corn tambe a la companyia
de alta•ccmedia que dollar& algunes
representations i q uo amb tan d'exit
Liana Ultimament amb .Morena
Clara)) i .Oro i Marfil*.
Megdfon
Teatre Albeniz

.Contra el imperio del crimen».
Heuvos aci una pel'licula iuteressant, que entre ealfreds d'enaccontemplarem arrapats a la butaca. Es de «gangsters» pero no us
penseu que sigui una truculencia
mes dels americans, nomes cal dir
que es James Cagney el protagonista. Val la pena de veure.la.
Ens ha estranyat que aquest
eine retires tan a viat dole programer aLa alegre divorciada». Sempre passa el mateix, quan fan quelcorn de IDO.
L'acomodador
Cine Gran-Via

. Tres lanceros bengalies», Amb
tota franquesa, tinguerem un desengany quan veierem aquest film.
Flaviem sentit parlar tent, s'havia
fat tanta propaganda i haviem tardat a veureu la, que una vegada
vista ens ha deixat una sensaciO de
cosa incompleta, tom si diguessim
un regust de sinfonia inacabada.
Estem segurs que amb .Las
Cruzadas* no ens passarit el mateix.
Per critiques d'amics sabem del cert
que aquest film gegantesc de Cecil
B. de Mille deixara, un record agradable a tots els que el vagin a
veure.
No es ben trist que a Girona
tinguem que esperar esser a Fires
per a veure films de categoria!
Ego Bum

Ja no tindrem fred quan acudim
a presenciar les funcions on ple
hivern. La calefacciO ha slgut modificada, i s'han posat radiadors en
el pati de butaques. J a era hora,
tammateix, de que ens poguessim
treure l'abric durant l'espectacle,
L'element femeni podra lluir-hi
durant aquestes Fires els setts trajos
vaporosos i eseotats, sense por de
constipar se.
I, ara que parlem de Fires, s'han
confeccionat uns programes a base
de sarsuela i opereta, per una comColiseo Imperial
panyia forca complerta.
No teniem centims i no hem po-'1
Podrem admirar novament al
tenor Simon — el creador cent per gut anar-hi cap dia,

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.
EL CARTER
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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.

el pont de pedra
celeXrarci

alifftePO,

'cybotricio dei

ua

c

a

ara

D'aymiata.,

aird 1.4n, cipat yme

yitatiewo/ hoc.

Carril Auto - Service
Gasolina
Gas-oil
Engreix a pressio - LUBRIFICANTS

el pout de pedra

el pont esportiu
al Parc a for companyia als aniDeguda a la ploma -de l'irnmo
tal XAVI, redactor esportiu de mals.
l'Autonomista i despres de multiI els senyors (?) de la Federaci6.
ples interventions de tots els redac- que presenciaven el partit des d'una
tors del Pont i fins del nostre esti- llotja, tan fresquets, quan els colors
mat i venerat Director — ja que s'hi deurien sortir-los a la care, pero
negava d'una manera rotunda—, corn que tenon una pall tan groixuper fi ha accedit a donar-nos les pri- da, taut se'ls dona que el Girona
micies de in crOnica que publicara s'enfonzi, Ells, si de taut en taut,
en l'esmentat diari el dia que el Gi. reben algun <,santet. d'aquells que
rona guanyare el campionat d'Es- hi ha el n.° 1000 o el n.° 500, ja espanya, contra el Barcelona.
tan contents! Que en corre de barra
pel man!
Referint-nos al partit en si, deAmb l'oposicio de l'inepte—i alguna
vem
dir que la victoria del Girona
cosa mes — ar6itre sandunga i amb el
beneplacit de la Federacio i amb els Os ben merescuda. Solament ha pogut guanyar per un gol de diferenudols d'aquella colla de feres del public,
cia, pert) davant del que ha passat
al Girona es proclama campio d'Espanya
a l'Estadi, podem estar contents de
al guanyar al Barcelona per 10 goals a 9.
que a in fi hagin pogut sortir voncedors
1 doncs, que es pensaven els de
Es clar que hi va haver algun
Barcelona? Peraue e' Girona 6: un
jugador que va fallar, perO, ja se
equip de fora, ells ja creien quo no
sab que amb aquests partits els
seria, capap de xassar.los In ilia per
nervis poden molt i que no sempre
la earn. Doncs ja este demostrat
surt el que un vol que surti.
palpablement; els ha guanyat el
En conjunt, el Girona va for un
Campionat, pesi a qui pesi i caigui
bon partit. Be el porter, a pesar
qui caigui.
dels 9 gols, ja que la «burra» de
Ja podem dir quo el Girona no
l'arbitre permetia que els davanters
ha pas tingut el cam{ planer per
contraris l'entressin sense conternarribar a dalt de toe, sin6 que ha
plank') i prova d'aixo son les 18 vehagut d'aguantar totes les porcsdes,
gades quo va tenir que, esser reper no dir una altra cosa, d'aquesta
tornat,
colla de mangants quo en (linen
Els dos defenses, ferms i Seerbitres, que han consentit totes les
gal.;
. Si d'aquest partit el seiecciobruticies dels jugadors contraris
nador
nacional no els fa interna•
que li han estat oposats fins arribar
cionals,
Os segur que estark venut a
a la final. El mangant de torn d'avui no era menys digne que els al- l'or d'aquells -xupopterss de la Catres. Ha fet tot el que ha pogut tal an a •
Els mitjos van aguantar bastant
perque el Barcelona guanyea Tots
els que han assistit al partit ho han be les incursions dels contraris i
pogut years, Ha fet tirar tres pe. tambe van donar bastant jot a la
nals contra el Girona, perO gracies davantera. El millor, l'ala dreta,
a la gran actuacio del nostre por- que amb la llenya que hi havia al
ter, nomes n'han pogut entrar un i camp, es trobava en el seu element.
gracies. Per si aixO fos pot, tots els
Els davan ters, formidables. Bona
fauts que feia el Barcelona, els pi. prova d'aixe son els 10 gols sense
tava contra nostre, i els gironins un "pero" quo van marcar i els
que miraven el partit, havien de altres 15 que «alio» - no ens atrevim
callar perque del contrari tenien a dir-li persona que tocava el xiudesseguida a, sobre quatre o tint let, va anular-nos, que tambe eren
fares del public que en Hoc de viure ben legals. La defensa contraria reen un pis, tindrien que tencar-los partia guitzes, tosses i patacades
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que era un gust, pero els nostres
davanters, sempre al a tantov, els
esquivaven i marcaven els gols a
cabassos.
Dels contraris, tots molts bruts.
Solament va jugar net, l'extrem esquerra, peso va esser degut a que
als cinc minuts de jot va haver de
retirar-se degut a una jugada desgraciada amb el nostre mig ala
drat.
Per acabar, donem les gracies
a la .Junta Directiva del Girona,
perque ha sabut for guardar la dis•
ciplina necessaria a l'equip i aixi
arribar al maxim titol. Tambe als
jugadors q u e tan braument han
combatut i al public que sempre
els ha animat, Visca el « GiroXAVI
na F. C.
Corn que les nostres planes semblen un epitafi i no fan riure ni
amb psesigolles, es'. em fent gestions
prop del mes gran humorista del
mOn,-- encara que inconegut — Al
llegir les ratlles precedents, desseguida deu haver saltat a la pensa
dels nostres lectors que no pot tractar se de ningit mes, que de qui es
tracta.
Si, senyors i senyores: estem
fent gestions—i sembla que tindran
un bon fi —per que entri a formar
part de in nostra redacci6 el mai
prou alabat corresponsal del «XUT»
a Girona de pseudanim TOMASET.
Cora que nosaltres no sabem for
barrila, tenint un mestre en aquest
dificil art al nostre costat, estem
segurs que farem tronar i ploure i
que la gent es trencara de tant
riure. De moment ja ens hem assegurat de que en Torrent dels braguers ens subministrara els que sig u i n necessaris a fi de que els
trencats no pateixin.
No podem menys qua felicitarnos i al mateix temps, felicitar als
nostres lectors, ja que estem segurs
de que ens ho agrairan.

AQencia B. S. A.

orse; atc fez;

Mop

JOAN C1URANA
Cicles especIals Cturans

Rambla Vereaguer, 16

- • • GIRONA

el pont de pecira

capols I iteraris
Condicions per acol .laborar
en aquesta seccio
1 Els Ereballs tindran que es•
ser escrits en catala. No accepEarem els q ue vinguin amb esperan•
to o morse
2 Tindran d'esser uses carts
que les noverles &Ortega i Frias.
3 La Ilelra, minor que sigui
Clara i, si pot esser, que no es bara
lli la redacci6 amb l'ortografia.
4 Tot escrii findra que venir
acompanyat del cup6 que adjunfern del contrari i a una velocilat
de 130 l'acompanyerern nosalEres
a Cowes a for regales.
La Redaccio
N. de la R.—De les conseq iiencies
tragi.contundenfs que pug ui derivar-se
de la publicaci6 dels escrits, seran .respon•
sables llurs aufors, aixi es que pet compte
que us fe, recomanem seny del b6.
MINIIMMEMMMMIMM

Camises, corbates, mitges, mitjons, casadores
bates, batins, paiames, gineres de punt, e•pe•
cialitat en camises a mida.

la guerra a etiopia
Addis-Abeba 25.—Es desmenteixen les noticies referents a 11
presa d'Adua per forces italianes.
Roma 25. - Es confirma que aquest mati ha sigut presa la pobla.
6.6 d'Adua "7, 7,:r""".
Amb aquest motiu les tropes han
cantat varis himnes patriotics. Es
suposa quo continuaran cantant fins
el periode de plujes,
Ginebra 13 (S de N ),—S'ha
trobat a la fi la poblacid d'Adua
des de 0'85
ptes. qmetre
RIGAU (a) LLATES
GIRONA
Telefon, 509

Autos de lloguer

qua taut s'havia cercat. Es a ma
esquerra d'Acsum i no es podia
veure gaire be per esser emb lletra
molt petita i prop d'unes ratlletes
que deuen esser rius. Tot aixo difi_,ultaba en gran manera la tasca de
la Comissi6.
Ginebra 14. (S. de N.) —Despros d'esser discutit per l'Assem blea es comprova que el que s'havia
pr9s per Adua no es tal Adua, sine,
Abua.
Aixi es que per aquesta no, la
Comissie continua fent recerques
en el mapa.
Ginebra 15. (S. de N.). - Es
confirma la noticia do que, la Co.
missio estava mirant, equivocadament„ el mapa d'Oceania en comptes del d'Africa. Per aquest motiu
no ha sigut possible trobar les ciutats que es cercaven en el mapa.
Ginebra 16. (S. de N.). — S'ha
acordat nomenar una altra Comis•
sid proveida de telescopis.
Ginebra 17, (S. Ile N.),—Davant
de la impossibilitat de determinar
el Hoc on es trova la ciutat d'Adua
en el mapa, s'ha confeccionat un
programa que sera' sotmes a l'As.
semblea per veure si aconsegueixen
saber d'una vegada el lloc exacte
del Mon que, es teatre de la guerra.
Text del Programa:
1 a A quina part del mon es
troba Abissinia,
2.a Definir si Abissinia es una
muntanya, nu ]lac, un riu o un
arxipiel ag
4 a Llenguatge i costums,
Ginebra 18. (S. de N.).—S'ha
discutit la primera pregunta del
Programa i portada a votacio ha
resultat que,
26 nacions diuen que es troba a
Oceania
48 la sin:len a Africa
1 prop de Finlandia, i
2 diuen que no existeix
Les sis delegations restants s'
abstenen de vetar, declarant que
llurs Estats els prohibeix respondre concretament,
Ginebra 19. (S, de N.). — S'aprova per unanimitat que Abissinia es
una catarata.
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Ginebra 20. (S. de N.).— Portada a votaciC la tercera pregunta,
ha resultat quo,
29 nacions no senyalen a ningu
corn a enemic directe
4 diuen que el principal enemic
es el clima.
Les restantes Pelegacions han
declarat que no saben res de la
guerra i al poser-los al corrent, el
President ha comencat a donar visques!, tot cantant la Marsellesa i
alguna sardana. S'han aixecat oradors espontanis que han lloat les
virtuts de la guerra. El Delegat
del Paraguay ha dit que la «Pau
es la guerra i la guerra es la pans
de les nacions. (Ha resultat ferit de
2onsideracie pel Delegat de Bolivia). Han continuat els disturbis al
discutir-se el llenguatge, doncs,
tots els delegats americans asseguren i juren que, Etna, no es parla
cap llengua i quo en tot cas quo
essent fronterer corn es amb Portugal, no es pot portar res mes que el
portugues
Perruguena

FELIP VILA
server esmeraf
Nord, 10

GIRONA

Ginebra 21. (S. de N.).—S'ha
acordat continuar les discusions sobre aquest punt a principis d'agost
de l'any que ye. Durant aquest
temps s'estudiara la forma de comprar una geografia a terminis s i un
mapa mundi a varis colors, aixi
corn ones quantes sonelades d'arnica i cote hidrafil.
(Aquestes noticies ens han sigut trameses pel nostre enviat especial a Ginebra, senyor Jan Nog
Tun),
ilellotkes de calitat—lerentia ilimitada

CRISTALLES
111412.01•11PIIBLES

PAPA PELOOES

Rellotgeria Sauret
Progref 4 GIRONA

Servei Meteorologic

Preus He
suscriucie

A Girona a les 8 del vespre
A Abissinia bufen vents molt carregais i en
totes direccions. Encara no ha parat de ploure
Pel costat del Partir Radical ha haixat Ia
temperatura d'una forma alarmant; se suposa
que ha esfar degut als ntivol estratus o
oStraus). Es probable una gran disgregaci6...
atrnosferica.
Temperatura maxima: 50 a l'Albeniz.
rernperatura minima: 7 1/2 (Encara s'aguanta)
Depressi6 en el pa: 5 centims. —Cl.sse de
nUvols: cirrus. cumulus i strapeilos. Preci.
pitacions: Sem imminents algunes del costat
del Govern. --Temps probable per a la preixima quinzena: po-li•Ei•ca-la•rnf-£6s

Trimeslre
MIO auv
Any

1'50
3'00
6100

Reclaccio, Administracid) i impremta

A . Castro, 7
Lin altre, una coixa francesa no
recordem el nom— que demanava
de cera i el «museo roce clemencia al seu immineat butx1
que, amb una destral desmesurada,
Fa uns tres anys, recordem ha- l'amenacava continuament. El de
ver vist, el veritable, el complet mes enllit a un senyor de cara patielluseo Roca» que portava un altre bularia que, a una ma tenia'un gros
nom, no recordera quin. Visitant el ganivet i amb l'altra, es mirava el
que va venir a Girona per Fires, cap d'una senyora que malgrat i
veierem que aquest era un saldo tenir-lo separat del tronc somreia
inexpressivament, No hi mancava
Wan uel I.
que hi havia el Paral.lel feia —naturalment— el celebre Landial
mes per unes fires que el «Roca», amb les seves tretze victimes. Per
A aquell no hi mancava cap trucu. cert que a aquest, corn assassi de
lencia d'aquestes d'exit sdgur entre mes categoria, el distingien d'una
la gent senzilla i ignorant. Les fi• manera manifests resservant li dos
gures eren de factura francesa i diorames per ell tot sol El podieu
abastaveu tots els camps, des del contempkr An les saves funcions
fulletonese de «quartiero fins al habituals - matant— i purgant
cas de degeneraci6 mes totrica, 1'afrositat de ]lure trims; o sigui
passant pels estupefaents
guillotinat
La presentaci6 era pobrissima i
Totes les figures eren -inexpresdistava molt de semblar.se al famOs sives i anaven habillades esparrael\filsee» parisien.
cadamen t.
Valia cinquanta centims l'entra.
Al wig d'aquesta babitaciO es
da. Us introduieu per una porta podien contemplar els estralls dels
rOnega d'aspecte destartalat. Els estupefaents entre la gent de 1'
cortinatges que eren abondants,
estaven tots esfilagarcats i en molt
mal estat. Al primer reply d'una
escala de rajois hi havia puerilment
dibuixada una calavera que varem
suposar era all{ per impressionar
als visitants.
Aquella habitaciO era corn una mena de ptOleg a les escenes macabres
que hi havia a l'interior. Passaveu
una altra porta amb cortinatges
d'un vermell descolorit, polsosos i
euterenyinats i us trobaveu dintre
d'una altra sale emposticada i ple.
tia d'escletxes.
Al vostre entorn, uns quants
diorames decorats amb passim
gust us feien somriure de primer
v' en comptes d'embasardirxtIeprec
al sol,licitat
el DestripaD buix de Tejero
de les seves victimes.

els museus cle les figures
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ehampaae i els ocorridosD Agues.
tea figures ens va semblar haverles vist amb anterioritat al tale.
bre, entre els provincians, .Cabaret
de la Muerte, , i que estava instal.
lat rota de Colom.
Abonant cinquanta centims rues,
teuieu dret a veure el «cloua de
l'espectacle: La representacio
tics dels diferents casos d'enfirmetats veneries.
A aquesta habitacio — pobre
corn les altres— hi havie.n exposades les mateixes figures de cera que
portava el .Museo Roca» per fires.
El mateix que ac{ a Barcelona
tomb!) hi eren los testes venerables
duns quanta sobirans i presidents
de repabliques: la de Pi i Margall
SalmerOn, Wilson, etc. etc.
Ho hem pensat molt i nc hem
conseguit mai explicar-nos que dimoni hi feien aquestes testes en
aquest lloc. A menys que.., path
no pot esser!
TOfona

gironin

Escolta nenol Per que ei
diuen de Ia Llibertat d'aquest
ramble?
--No ho se del cert peto,
mi em sembla que deu esse
perque tots els cafés pode
posar a fora totos les taule
que volen.

