d'Autonornista). Ha
'acabat Ia publinaCIO cl`{E1 Diablo en
Patati& Ara comencara Ia
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abandonada en su noche tie -bodas" quip,

s'acabal a. cap add
i'any 1999
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els ulls del pont
el senyor ayats
Si els qui esc.rivim en aquest rotatiu que
horn al coneix amb un nom tant petri corn es
EL PONT DE PEDRA podessim fer politica,
avui parlaria per les raons que us dire, mi.
llor diC mal parlaria de 1'Ajuntament que va
tolerar que fossin inaccessibles les riheres de
l'Onyar, especialment en els meus contorns.
Dissortadament, no podem dedicar.nos a
la politica, i, per tant, de malparlar dels Ajun

Pany 2935

-s 4-0

Laments o dels homes gue han actuat sense
encert
Corn que no volem entrar en els exercits
dels sense feina, nosaltres tenim un concepte
elevat dcl preu de les mongetes, vindrem a
establir una norma imposada pel nostre inc.&
lume director.
No fareu politicaid,, per tant, no criticarem
l'Ajuntament que se li va ocorrer de obstruir
que encara no fa pas gaires anys, a la
riba dreta del riu, per la Rambla (Pen Verd
guer horn podia venir a prop meu a rentarse ? ) els peus i a fer =els focs de Sant Joan i
de Sant Pere.
Abans de la tal obstrucci6, de 1'Areny,
que es el meu barri, avui total/I:lent desert d'
essers humans, era molt concurregut. No hi
venien solament els gitanos amb llurs carabanes, ni s'omplenava• unicament els dissabtes
dels carros que
nosa a ,places i carre.
ni de mainada
gava Kenent el Sol,- a
cops de- roc a sfatgar+parar ( ati en dari)
capes. No eren solament els torra castanyes
els qui venien a amorosir-me els ulls amb
aquella escalforeta i a fer.mel's plorar amb
aquella fumera. No.
La concurrencia a l'Areny hi era abundosa i distingida. Entre els que mes assiduament
baixava pels meus dominis, record() precisa.
ment una figura de la integritat politica, el
Sr Tosep Ayats Surribas, diputat dues vega.
des amb els vots de la Lliga, qual partit, seguint una tradici6 una mica petrificada, sol friar
cada gra, que encanta, puix ue seria zapac

(Dibuix de Sifo)

--Diuen q uo aviat hi haure elections?
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d'arrelar en els sorrals i i t e
els r
no fa pas tant de temps h.
versallescos de fantastica memOria.

el pont de pedra
El Sr. Ayats! Qui !'ha vist i qui al 0:eul
Si l'haguessiu vist amb els meus ,ulls, ut, en
fari:u crcus del que ha arribat a ez.;si r aq:.:ell
estudiant de • capella que va penjar els ha.l?its
a la figuera i que corn tots els que aixi
arriben a esser veritables mestres en fart de
resoldre les qiieStions quan hi ha crisi de
vergonya
Aquests ulls no poden parlar ni escriure
del Sr. Ayats, perque el Sr. Ayats i eurribes,
es un home politic. Pero si que puc parlar de
guan estudiava per capella, que es quan no
feia politica. I corn que els trets de llavors expliquen moltes coses, permeteu=me que parlem
una mica d'uquesta personalitat del temps dels
sells dies de seminarista.
Ed Sr. Ayats, era arnic intim de tots els
que a l'Areny venien a so de caravana. El bigoti que encara conserve, jo diria que s'assembla amb aquell esquila-gossos que es dela
Cortes i que solia barallar-se amb en Pepet
Gitano. El Sr Ayats ca arribar a impregnar se
del caracter gitanesc fins a l'extrem que si
haguessin de parlar de la seva actual actuaci6
politica diriem que es propia d'un gitano blanc.
Si ha arribat a sub.secretari es degut a la
seva permanencia procligacla de rcenandre iota
el pont. Feia una vida vida sub•ponticia. D'aci
li ve la sub secretaria. Pero els frets roes acu.
sats, creieu-me els va pendre d altres coses
alienes al Pont i que es crien per les ribes del

Onyar.
Un dia, Si es descuida 6s =v-ictima d'una
rivada tr,.1clore Aquella traidoria dels elements'
puc assegurar.vos que li arrelar a l'anima. Un
altre dia, va comPrometre's amb una qiiestie
amb un seu company, tambe estudiant de cape..
Ila, i que ara es dedica a espectacles, i_a l'hora
de complir la soJemnitat convinguda, li va air,
assenyalant, l'ai.gua del riu:
—.Mira noi! tot se n'es anat aigua
avail... » (Val a dir que el company, enrabiat,
no li acepta batalla, per6 l'imita sempre mes)
D'aquesta manera es forma, ctia, educa i
creixe, el Sr. Ayats. Ben segur que a 1'hora de
votar l'autonomia de Catalunya. ho faria en
contra.
A l'hora de que la fatalitat hagues de escollir una personalitat per a fer de Governador
a Catalunya, un catalan6fil, ell faria el dimoni
quatre per aliar-se amb en Cirera i Volta per a
que no pogues jamai &set- nomenat el Sr. Vi
llalonga.
No hem ..arldt, que consti, del 3r. Ayats
(Vara. Els ulls del Pont que tantes coses han
vist. parlen de la epoca que l'Ayats no feia
politica i els meus lectors podran deduir, peps
que diuen que la jeia d'una persona es forma
en el temps que un horn que estudii per capella
pugui el penjar els habits a la figuera i amb
l'habit moltes altres coses que, la veritat, per
enfilar-se, resulten moltes vegades un rcissec

capois iiteraris
Condicions per a calaborar
en aquesta seccio
1 Els Eyeballs tindran que es.
ser escrits en cataia No accepEa rem els que vinguiu amb r!..p 1-,4n•
to o morse
cuLts
2 Tiodrao d'esser
que les novelles &Ortega i
3 La llefra, millor qu sigui
que no es bar.,
Clara i, si pot
Ili la redacci6 amb l'ortograIa.
4 Tot escri:. tindra que venir
acompanyat del cup6 que acljunfern. del contrari i a una velocilat
de 130 l'acompanyerern nosalfres
a Cowes a fer regales.
La Redoccio
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N. ,le la 12.— De les cons eqiiencies
frAgi.contun.lenEs que pugui derivar-se
de la publicaci6 dels escriEs, seran respon•
sables Ilurs autors. aixi es que pel compte
ci ,,e us EA, recomanem seny del b6.
-224MiiiiiI110.6.1020171=111•111,

I

UPO

les clones que practiquen
I'esport
Per mar.ea d'espai en el pas, at
'lamer() vAiguamolls va deixar de
continuar el seu reportatge referent
a les doves quo acticaven la na
tack, a la piscina. El prego em
perdoni de pendre'm la llibertat
de continuar lo jo

Indubtablement que encara hi
pot haver gent que no hagi llegit
mai ni sSalut, forca i bellesas del
Dr. Saimbraun ni 4Nataci6.
Mestres i Fossas.
No puc perdonar, pero, que si
aquests individus existeixen s'atrevaixin a censurar queleom que no
sapiguen de que va.
De gent dolenta a Girona no
n'hi has mes que en altres llocs,
hi ha, pep!) excessivament de so.
bras, pobres d'esperit i inconscients
quo no poden o no volen preoeu.
par-se de fer callar aquestes boques
ignorants i a l'emsems dolentes
que quan parlen deixen sentir noires que insaneses, lo mateix que
un forat d'alguera les quals aigiies
van a parar a una clavaguera.
Que saben elles del que ropresenta l'esforc que han portat a cap

el pont de pedra

aquestes jovenetes que practiquen
un mes a la colla
l'esport. La natacio; lo gran que as
Per lo vist el clime de Girona
haver aconsegutt deixar aquests
fa
neixer
com bolets reporters-gra
perjudidis que la societat s'hauria
fics.
d'haver cuidat temps ha d'esfumar
els extrems es toquen
L'altre dia estavem contemlos?
El
periodista
gironi
J.
Rodriplant
a l'aparador d'un esta.bliment
Que creu aquest ignorant que
no ho sabien elles que pot o molt guez G-rahit va thigh. una 001116(141 de sota les voltes de Is Rambla, un
les eriticarieu?. Si, ja ho sabien! seva que segons la premsa local reportatge grafi° de l'inveut del
Quina d'elles no ha de recorder este molt be. Aix?) no revesteix Sr. Trilla.
Suposem quo aquest fotOgraf hi
que en tot temps hi ha hagut gent gaire importanci si volen pore on
en
canvi
si
que
la
te
que
la
comedia
deuia
anar amb tote la bona fe de
que teuien en concepte de les cores
fos
Ilegida
a
un
Centre
d'extrema
fotografiar
l'aparell, pere corn que
tan baixes com tiugui l'alcada del
dreta.
Oh.
i
el
bonic
del
cas
es
que
es
donava
el
cas que hi havia tante
tal6 de les moves sabate.s; corn tinamb
seguretat
s
era
representada
gent,
aquesta,
se li posh al davant
gui l'alcada d'un serpent.
I stub l'aspecte que puguin per eleimints d'aqueix centre. .Ya del objectiu, i ni per miracle es
oferir aquests talons quen han pas. to digo yo magin!. Amb prous fei. veu l'aparell.
Un reportatge qua diu molt pel
sat per un former. Que no s'amoi- nes ens ho volem creure.
Sr.
Trilla.
niu!, quo els que tenia un aspecte
aixi, som nosaltres a ells.
aviat es canviaran els papers
solutions radicals
Si n'es d'absurlque diguin que
El nostre Ajuntament es castic
les senyoretes d'un Club practiquin
Arran d'esser imposades 250 ino
sin?)
Ilegiu el que segueix i veula nataciO a la Piscine, per ester
dulgenctes a u L'Autonomista,
reu si tenim I ao
entre hom?s!
No us heu fixat que alguns diu- hens ad 90 que diu el periodic
Que potser despres d'aquestes
.Gol» de Figueres:
uo n'hi ha cap Lies que vagi a menges al 11o3 Ines transitat de
(tJa seria hors, senyor empresa
nedar alla mateix? N'hi ha d'altres, Girona en comptes d'un guardia
ri
de
la “Sala Edison,. que procuurba hi ha an sereno? Este clar el
ben segur.
res
substituir
o suprimir la cinta
pobre sereuo, segurament enlluerDespres d'aquesta afirmaciO
revista que els dimecres projecta,
net, es troba al mig de cada embo
perque. clones, es refereix a elle
i quo es la causant d'un esvalot
lie de cotxe quo fa por.
nomes?,
Ara fa unes quantes nits quo per par del patio i moltes vegades
Perque no diuen quo es per es- vigilen si veiem a en Rielsa o algan gaga els plats traucats el que no
tar entre homes que les dories assis- altre urba fent de sereno.
hi te cap culpa, com succei el di .
teixin als balls, als teatres, als parmetres dia 13 del torrent.
tits de futbol?
No vol dir aixO quo estem
corn mes pots. . .
Perque bramen aquestes bowies
d'acord amb els esvalotadors, perO
d'ase? Que no saben que els seus
El dia que el Sr. Marcel.li si direm a aquests que donaria
brains nomes tenon ressO a les Domingo va venir a la nostra ciu- millors resultats que xiular i pro
orelles del bestiar de la seva matei- tat, despres de l'acte a l'Albeniz moure escandol, una total absten.
xa especie?.
fou ohsequiat amb un .apet intim. ciO d'assistii a l'esmentat local
Valdria mes que en comptes de al Restorant Ndrat. Hi assistiren mentre es segueixin exhibint cintes
censurer una cosa tan noble i dig- uns cinquanta comensals,
d'aquesta classe. Serie, repetim, la
na d'un temps civilitzat procuresDiuen que al que "rtf,ia dinou el soluciO Ines efica9..
sin for corn elles, dones o homes! vitren haver de pregar mes que els
No fella quo seria la soluci6
Practicer l'esport, la nataciO; for-se altres.
Ines' eficac. Corn aquesta soluciO
fort i sacrificer el vostre fisic que
si tal cosa aconseguiu potser obtinFABRICANTS:
dreu tambe enfortir i sacrificer la
vostra moral.
A neu! . . banyeu-vos! ! amb un
bany especial, perO, que pels vos•
tres poros us arribi a l'anima i us
la renti. Nomes despres que em
podreu compendre be. podre exposar-vos clara i extensament els
grans aventatges que la practice de
la nateciO reporta al esser hums,
lo uti.l i higienic de la nataciO.

rierencs

.11M1■111■••■

Hijos de E.
Barange S.A.

M. F,
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BARCELONA

el pont de pedra
nosaltres tambe en trobariem
moltes.
medicina esportiva
Diumenge passat al camp de
fUtbol a la llotja reservada pals
matges, hi havia en primer terme
tres sanyores do tres metges de la
nostra ciutat.
No cal di..• quo la medicina, esportivament parlant, hi jugs 11I1
paper fovea important at costat de
Paficie gironina.
una reforma mes
L'Ajuntament ha fat poser a la
Placa del Marques do Camps unes
planters que gaire be son tant altes corn la casa de l'aAve Maria.a
A116 dona l'impresi6 d'un tancat
L'altre dia un, al veure aquella
rodona va dir:
r;,Para cuanto es Ia corrida?
ref orcos a Ia premsa gironina
Fa dies qua es rumoreja la inminent aparicio de dos nou; setmanaris a la aostra Ciutat, els
quals portaran els titols de «Torres
Gironin. i DeinCtilo..
Francament, estem
sims per coneixei Ia color do los
saves pagines, encara quo a Jaime.
r6s alleinefilo. li augu, em una
vi la efimera i plena d'amargares
Sera una menade «Ho ari io Paurora». Tot deisendra do Ia «pastaqua' hr hagi entrem.g.'
De l'altra no en sabem res, car
el misteri mes tenebrOs l'emb
. no sera pas cap
PerO vaja
New York Heral ,i.
llellotges de cc litat---fierelltia ilimitada

CLI ISTALLE
iR11:201nPli n ILL
PAPA P ELOdES

noticia esportiva
El malx Bonmati—Franquesa
conceitat a sis represes, ha estat
suspes per inferiorital manifesta
del segon, ja que en Bonmati ateny
el pas «welter., mantras que en
Franquesa amb prou feines arriba
al «mosca..
COSES DE L'OFICINA
El Si.. Comissari d'Ordra
s'ha vist obligat d'imposar una
penyora al nostre cordial confrare
«El Autonomista' bilingue i martin.
Lamentem la desgracia, pore
ho lamentem amb mes bona fe que
no ho ha fet l'altre estimadissim
col lega series i verge, Diari de
Girona.
Perque aquest ttltim, amb certa
nealicia maquiavelica, l'acompanya
en el sentiment i Pa onsella qua es
desentengui de carts periodistes
quo el comprometen.
Diem que hi ha maquiavelisme
en aquest pesam, penile ens fa P
efecte quo si s'1- a, de deafer dels qui
escriuen compremetent lo, comp •
taut hi aque11 de lea set dides ens
fa Pefecte qua s•haurit de desfer
(Pell mateix.
Consti que aixO no es jugar net,
i que els gironins malhumorats
sAnpre pronicis a divertir se a
costes del «bilingtiea, si tingues
realitzaci6 el que aconsella el Diari
de Girona, es quedarien amb la
canya sense peix.
VETAM QUE FAREM!
•
S'acosta . l'hora d'apllcar la Ilei
do restriecions i encara teilim. el
Delagat • del Treba,1-- que es a mes
a mes catedratic i Vocal del conten
cies administratiu.
I aixO quo al Delegat va dimitir!
SEMPRE AL TANTO

1111!11 11
PRIPUY1

Rellotgeria Sauret
Progle,- 4 GERONA
■

=1■11.1.11=11••
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El contraban de llet, fa anar de
befit al rostra Ajuntament: l'Alcalde no is pas ga,ii'es dies quo davant
una minva de hum que es va observar a les faroles flamants quo
han posat a Is Rambla Verdaguer,
en va for desniuntar un, temer6s
do que dintre aquells pots no hi
leagues Ilet.
Consti que no n'hi havia pas.

aigua avail
de I' aviat celebre
cabina de mr. rene
Segurament recordoreu que
quant va comenoar a funcionar
oficina electoral, a 1'Ajuntament es
va instalar una cabina, bastant rara
a la mateixa entrada Era Mr. Rene
fotegraf a is Devesa, el propietari
d'alle tant semblant a una cosa
d'us frequents en la vida intima o
privada. A dintre d'aquesta cosa es
tenien que for les fotos pal carnet.
A tots els que es fixaron on
aquella nov_tat s'els hi ocorregue
el mateix pensament: «Aix?) es un..
, . no falla.s
I per aquesta rah6 no es d'estranyar, que al segtient dissabte un
pages digues al veur'ho:
Home, gracies a Deli que
Ajuntament de Girona ha estat encertat! Te el vull estrenar i tot,
No sabem el quo passe. despres,
ara qua suposem que a «monsieur.
Rene no li deuria for cap gracia el
veure a aquell bon home disposat a
for, a la seva cabina, el que tots
hein fat alguna vegada a una paret
qualsevol.
despres diran qu ja
no hi ha bona fe
Un barber, bon xicot ell, fa una
setmana va anar a trobar a un regidor que yin prop de la perruque•
ria on treballa. Despres de pregun.
tar per la soya Salud va de dret al
gra i parla aixi:
—Mini, senyor Fulano, jo ja
estic cansat de for de barber, *dal
es quo, li agrairia molt que em
carp& alguna cosa a ('Ajuntament
Qua li dire jo, no tine moltes pretensions, municipal, burot, en fi
qualsevol cosa d'Ajuntament
Vorte mateix sap? Passi per la barberia i avissim quau hagi trobat
quelcom. Passi-ho-be.

Autos de lloguer

des de 0'35
ptes. qmetre

RIGAU (a) LLATER

1 Telefon, 509

GIRONA

el pont de pedra
oplanxoideo
A un amic nestre li va succeir
aquEst cas. Es corrent per6 coent.
Aquest emit tenia per company
de oficina a un senyor quo molt so
vint li parlava de la casa que tenia
projectada fer se for. A la mateixa
taula do treball di dibuixava les
esquemes, pianos, etc, afegint sem
pre:
—Sera una easa original a Girona. Hi ga inspira. t en un model
alern any. Ja li agradara veura-la.
A la fi arriba el dia que la casa
fos feta Era al carrer del Carme i
d'un pis.
—Quan vulgui l'invito a qua
visit: la meva casa, I: agradara
molt li deia al nostre amic el non
i fairy propietari.
Una tarda al sortir de l'oficina i
per no desillusionar al bon se.
nyor X anaren plegats carrer del
Carme arnunt a visitar la casa uova,
Tot caminant el senyor X, no
parava de can'ar les maravelles de
la easa i el nostre amic per dir
quelcom es filch en una casa que
feia canto i digue:
—Veu una casa corn aquesta a
mi no m'agrarlaria mai. Sembla un
pantpo.

TOFONES GELADES

—Es la n:eva respongue el senyor X. aturant se en sec i amb
els tills guspirejant.
Des de aquell dia el nostre amic
—que no es cap fresc pateix del
cor.
a figueres ens confona
gueren amb

ranguta

Ens digueren quo al Parc de
Figueres havien adquirit uu oranguta i varem aprofitar 1'ocasi6 de
taobar.nos diumenge passat, passajant per la Rambla de la gentil
ciutat, per a preguntar ho a una
una bella figuerenca que caminava
davunt nostra.
—Escolti simpatica, es veritat
que a Figueres tenen un oranguta?
— Si, senyor, camina darrera
m eu— respongue malhumorada.
Quedirem de pedra— millor dit
de pont de pedra—al escoltar la
floreta. Sort que tin de nosaltres
reposat de la sorpresa li cEafilie
al darrera i li digne:
Oh, no s'enfadi, nosaltzes li
hem preguntat aix6 a voste perque
la hem vist tant mona. . .
mes dels antropoides

Essent a Figueres ens assabantarem que la Lliga hi feia un miting. No sabrem que fer i decidirem
anar a matar l'estona al aTeatre
Jardin» que era or es donava el
miting.
Them arribar quan l'Estelrich
expliclava les teories de la oreacio
de 1'home.
Dela:
—aAl mon hi ban uns que creuen que l'home descendeix de les
m o n e s i aleres que deacondeix d'un Creador. Jo no discuteixo
cap de les dues teories, nomes die,
que els que sostenen la segona teoria descendeixen d'un Creador i
els que creuen amb la segona descendeixen de les moues..
nova marca de tabac

Cori Rola!, 15 - Rambla Lliberlal, 7
DIRONA
Telefon, 59

A un estanc varem escoltar corn
un jove que presumeix molt de hest
i intellectual i que traballa a un
bane establert de non a la nostra
ciutat. demanava gretiment:
—Un paquet de «Rinoceronte,)
si us plan,
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repercusions d'aquell
fames ball de comiat

Amb motiu del saran do comiat de lea Fires, tinguerem ocasi6
de veure torradores— i per cert que
no eren de castanyes — de tots colors. Una de les xocants foil la que
portava aquell castic del Mercadal,
qu.: despres d'intentar ficar-se al
llit mantes vegades, e s persuadi de
qua hi feia molta calor i s'aixecit per
donar un tomb per la Ciutat. (Aixo
a les cinc del mate.)
Al cap de poca estona de sortir
de la dispesa, remarca quo alguna
velleta que es dirigia a missa primera, el mirava fit a fit i es posava
les mans al cap; Ilavors. . . en pensir quin fora el motiu d'atreure les
mlrades dels matiners i repasant.se
de dalt a baix vege estupefacte quo
al tornar-se a vestir, no s`havia
oblidat de posar.se l'abric, pero si
els pantalons.
una altra

A propOsit de les torradores.
Em veierem una, quo si be no poi,
dem precisar el color, si ' podem dir
que era mes testa que una, quo dos
i quo tres Rotas; menys mal que a
darrera Nora, quan acabit el *gas,
queda convertit en un mocador de
farcell.

carats ma la ret
ramble

girona

.•=1•01.

pedacos
tanmateix ja era Floral

=Ha sido derogada la censura
de prensaa...
Aixo ho llegiem —amb alegria,
naturalment— pero varem veure
que continuava aixi:
,..apero se prohiben las campatras contrl, el regimen y contra el
Rey».
Pert% oh! ens donarem compte
que aix6 no passava a Espanyi sing
a Gracia.
Ja deiem nosaltres...

el pont de pedra

el

esportiu

pont
borsa futbolistic a

Cotitzacions despres de Ia sessiO del diumenge passat
Permanents al zero, Berg&
Cafés i can yes del Brasil, Bestit,
L'Etnpordanesa, Carig, Barcelona. S. A,
Explossius Cam pa
Ondulacions Marcel, Castillo
La Panificadora Llagosterenca, Clara
Espardenyes Petro
Acrobacies Ferrer
Ganxons Florence
Associociti de porters de casa bona, Francis
Bicicletes Lluch
La Figuerenca Madern
Assegurances contra accidents, Ramon
Murs de contencia, Torredeflot
Rajas de les indies, Tries
Canaris Flautes, Trujillo
Equip amateur plivistic
Corresponsal del .Xut!, Tomaset

0'05 per cent
55
55 •
73
a la par
60 per cent
a la par
70 per cent
90 *
a la par
69 per cent
•
99
90 *
*
61
*
57
la par
2 punts
a la m...

El nostre dilecte amic Tomaset,
amb aqaella bona fe propia dels
il.lusos, continua fent.nos la propaganda des de les planes del «Xuta!
Nosaltres, persones de bon cor
i d'encara unes bons sentiments,
uo podem permetre qua un que ens
fa tants bons serveis no tingui el
seu premi.
Per aixO, ademes de testimoniarli el nostre agralment, proguem a
l'amic Tomaset, que qualsevol diu
men go feiner, a tres quarts de quinze de la nit passi per la nostra Re.
dacciO, que en premi al seu obscur
i noble treball li satisfarem els sews
honoraris que pugen a la suma de
0'10 Ptes. Li aclarim que no seran
de la perilla, sing del Re d'Itdlia,
Vittorio Emmanuele II.

XPIRIES-1111Alt
VINS DE MARCA
Obert dia i nit

COMENTARI
Els Permanents al zero, Bergee,
despres de for una apariciO de se.
micavall sicilia, amb prow feines ci
s'arriba cotitzar. Els cafés i canges
del Brasil, Bestit, ban puj..t alguns
enters, malgrat la recent revoluclo
en aquell pais. En canvi, la Panifia
cadora Llagosterenca Clara, ha
baixat bastant, degut a quo sembla
que els cafes li fan Ia guizza.
Els Exp oeaius Camps, tambe
han sofert una petits baixa, sembla
deguda a que a Etiopia arty guanyen
els que no n'empren.
Les espardenyes FarrO van pujaat. El piiblic les accepta amb
gust, tant si son de treneta com de
sola de goma.
Tambe s'aferma cada vegada
mes, La Figuerenca Madera, que
ja quasi ha aconseguit una de les
cotitzacions mes altes de la borsa,
Els Ganxons Florenca; Rajas

de les Indies, Tries, i 1 Empordanese Carig, Bares:316. S. A., obtenen
la tuaieixa cotitzaciO, fa quo to tres
setmanes (skim en inactivitat.
Els que han sofert una sensible
baixa son els Murs de Contencio
Torredeflot, que es veu que han
volgut fer la competencia a les ensulciades do la Chartreuss francesea
Ha desaparegut del mercat el
(Cross-country Champ), Prieto. Hi
ha qui assegura que toinara, a cotitzar se. Nosaltres no ens hi juga.
riem cap peix.
L'equip amateur olivistic, quasi
va a la cua, cosa que lamentem El
que no lamentem es que el *Correa.
ponsal del Xut!, Tomaset* va a la
m perque es Punic lloc gee li es
adequat.
Veurern si aquecta setmana s'
acenen els torrons al deu dels
llamps i d'una vegada es pot respirar tranquil.

CLASSIFICACIO ACTUAL ALS EFECTES DEL DESCENS
AUTOMATIC
Els asardines* de la costa
El *coco* del Valles
L'equip mes car del mOn
L'equip'clel den dels llamps
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14 punts
13
12
6

Rambla llibertat, 6

—

Telefon 119

GIRONA

Els que ilegeixen el Bala ja se
saben de metnoria el que sou els
gargolas i els nialditos, que ha
popularitzat el Ciniao amb les se
yes llargues encara quo no sempre ecuitnims— cropiques,
En tots els camps de failborriPhi,.
ha i, per taut, a Girona no podienz.,
esser una excepcio. Estem segurs
que n'hi ha menys que en els altres
camps i en dir els altres camps no
al.ludim per res als del Badalona i
Granollers, perque aquests dos son
camps «hors elasse», o mes ben dit
uns veritables criaders. A Badalo.
na i Cranollers els crien corn aquell
qui cria conills i gallines del Prat.
A Girona som de bona fe; cri.
dem, gesticulem i de vegades maleIm interiorment. La majoria som
gent pacifies que va al futbol a
parar el sol i a passer l'estona. Pero
els gargolas tambe existeixen.
Els habituals a Vista Alegre
pot dir se quo es coneixen tots Per
taut, no es dificil saber quin son
els gargolas i quills els pacifies.
Cal aclarir, perO, qua dels primers n'hi ha de dues classes. Els

el pont de pedra
que cridant i ficant se amb la familia de l'arbitre ja estan satisfets
i els que a nies d'aixo si poguessin
rosegar la melsa al de l'americara
enribetada semblaria que haguessin
tret la rifa
Es clar que fa mal efecte que
de tant en tant horn senti una pa
rauleta d'aquelles que farien sufocar un carrabiner. pero nosaltres ho
cousiderem coin un mal necessari.
De vegades, quan els gdrgolas es
dediquen a abo3ar tot el seu voca •
bulari tan variat i extens, el del
xiulet fa prudentment marxa enrera i tot va corn una seda, cosa que
no hauria fet si ningii no hagues
dit ni
Corn a exemple pritctic, podem
citar el del primer partit de la pas-

P
r

38

o
0
s
N
27 A

com el que suit de la uostra desprestigiatla pensa.
En una Ilipo de catecisme:
—A veure, Rafeques,
me un exemple de I'eternitat.
—Un exemple de l'eternitat?
Mnamm...
—Apa, home! Decideix-te.
Mmmm.., ah! ja hi
caic„ La Presidencia del Girona, a
carrec d'en Ribas..
N'hi ha d'espavilats!

Confirmant la notfcia que dona,vEm corn a rumor de possible
confirmaci6 en el nostre numero
passat, avui podem dir que es un
fet allO d'en Bota promotor de
boxa.
El que quasi estem segurs es de
que el pagano es un altre. Ja procurarem esbrinar.ho.
Bromes apart, desitjariem que
els Hens esforcos tinguessin l'exit
que es mereixen i els aficionats a
la bnxtt els ho agrairan.

Comises, corbate•, mitges, mition•, ca•adore•
bate", batin•, paiame•, genera., d• punt, Fl•pe•
cialitat en cami•es a mido.

sada promocie, contra l'Horta. Un
gargola dels qua no ,s'acontenten
amb crits, stit) dels que van de
dret al grit, a la mitja part va con.
veneer a l'itrbitre de que anava
bastant malament, per mitja, d'un
potent directe i a la segona part,
]'home rutllava que era un gust.
No ens queixem donna dels fanatics perqt0 si no fossin ells,
l'Estadi de Vista Alegre semblaria
la Catedral el dia d'uns exercicis
espirituals. I, francament, el fut
bol sense crits, sense aplaudiments
i sense apassionarnen.t, no ens aca
ba de fer el pes. Preferim anal. a
pescar amb canya,
mr, jep

xafarderies al minut
i_,Voleu saber l'ultim acudit de
la temporada?
Que consti que no es nostre,
sinO de l'inclit corresponsal amateur d'un periodic satiric de Barcelona. Per aixO no es tan dolent

Diumenge passat, durant el par.
tit Girona.Baracalio varem sentir
una nova floreta dedicada a l'itrbitre.
Nosaltres, que estem acostu•
mats a sentir ne de tots els calibres
i estils, ens fa for una gracia formidable i no solament a nosaltres,
sine) a tothom qul ho va sentir, tot
i esser d'un verd bastant fort.
Els nostres lectors no saben pas
el quo deplorem no poguer-la publicar, pore astern segurs que se'n
faran carrec. Nosaltres som un periodic seriOs, que vol fer la competencia al Calendari del Bon Mot.

modes hit nimenis 1 1
Teleion 519
Pal proper desplacament que el
Girona faci al Nord, estem dispo.
sats a demanar al nostre Director
que ens ho pagui.
Mireu que en Bonmati, en Sali.
i fins en Robertito Roura hi van
d'arros i nosaltres hem de restar a
Girona!
Un periodic de la nostra importancia i que siguem els units que
ens ho tenim de mirar!
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Ah! Ens oblidavem d'un altre.
En Tomaset! Qua no plori, pero,
que nosaltres ens l'emportarem en
qualitat de lacago.

cues de rata
posem-nos d'acord

El partit Girona.Baracaldo, va
esser 136 o dolent? Heus act una
prsgunta, quo, encara no hem sentit
contestada definitivam ,nt Els uns
diuen que va &set un gran partit;
altres quo fou molt dolent.
Pero en runic qua tots estan de
acord, es que si el partit dura un
quart mes, els de Baracaldo, n'encolomen cinc go's mes a la porta de
Francas,—Entesos?

zodec boil, amen's 1 1
Telelon 519
ale

bale raja*

Els autobusos destinats a transportar els equips, arreu d' Espanya,
What' posat de moths i tots els clubs
van en cami de posseir el seu «car.
romato• mes o menys bonic.
Pero a ruirla, que l'autohtis s'ha
fet necessari, tambe s'ha creat la
necessitat de batejar les. El primer
ha estat l'AtlAic de Bilbao, quo ha
donat al seu autobus un nom tan
expressiu, corn el .E1 Pajaro Rojo..
Els de ]'Hercules de Alacant, han
adoptat el de «La Flecha Azule.
I aixi en coneixem alguts altres.
Quin nom donarit el Girona, al
seu autobils? Estem esperant la de.
cissiO dels nostres flamants direct

fotegrafies
En Pinedo, era fins avui l'amo
dins el ram de la fotografia espor.
tiva. Fins i tot es permetia el luxe
de fer la competencia a Wen Xavi i
en X mitjanicart la publicaci6
d'uns fantastics reportatq,es que
eren la delicia dels aficionats locals.
Pero a ramie Pinedo, li ha sor.
tit un seriOs competidor, en la persona del simpatic Carner, el fotogenic element de la Penya Barris.
I ara, hi ha una competeneia entre
els dos grans artistes. I per aix6

el pont de pedra
els trobareu a la mateixa nit en que
s'ha jugat el partit, exposant les seves fotos als concurrents de la Penya Barris.
Al pas que anem, no ens extranyaria quo algun dia, es plantejes
un «duelo. entre els nostres asos
de la foto esportiva...
comiat

La Directiva del Girona, ha
acordat donar la baixa al jugador
Prieto. Aixi ho diuen els del «Dia.
ri de Girona». Que es dir molt.,.
tcenca-closgues

En Clara, es un bon judador o
es un jugador dolent? Es minor
d'interior o be d'avant-.centre? Es
aninads o es apatic? Ha de jugar al
primer equip o be cal eliminar-lo?
Les respostes les deixem al criten dels nostres llegidors. Aixi els
de eL'Autonomista i els del .Diari
de Girona de Girona. estaran contents, perque no els farem la corn.

Iborra va cometre en el partit Valencia-Barcelona, la gran jugada
de inerijar-se una orella d'un de.
vanter valencia.
Mo ens ha sorpres el seu gest.
Es una jugada quo a Girona l'havia practicada moltes vegades. I
sempre li sorties be. I fins servia per
a disculpar-li alguna d'aquelles
sortides que formen el seu immens
repertori.
Pere a Valencia, Parbitre li va
descobrir el marro i va sortir expulsat del camp.
Ara l'Iborra, en lloc de rosegar
()relies tindra de rosegar a n'en No.
que es la seva veritable (To.
sadilla.
exit

El Girona, estava gestionant el
traspas d'eu Folch. El Girona tenia
molt avancats els treballs per a
portar al nostre equip, el jugador
Folch, del Sans.
Resultat: Folch, ha firmat pel
Sabadell.

"misterio"

La publicaciO d'aquestes cues
de rata ha portat un vertader desori. Tothom diu la seva, creieut-se
que coneixen la nostra personalitat
anOnima.
Alguns han dit, que erem no
res menys que en «Xavi. disfrecat
de Secretari del Girona. Altres,
que erem els continuadors d'aquell
«naalhumor esportiu. del «Diari de
Girona. Els de mes enlla., creuen
que son dictats pel mequiavelic Ribas. I fins n'hi han que diuen que
sdn escrits per I'entrenador Zahala
i traduits per en «Roberto. Roura.
Doncs be, Els hi direm en secret, que l'autor d'aquestes «cues
de rata. es eu Ramon Soler I els
autoritzem per a que li preguntin,
si aix6 es cert.

Casa

DORCA

NOVITAT

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

turisme

El Girona, ha de jugar el dia 22
de Desembre a - Sant Sebastia i el
segttent diumenge dia 29 a 'rim.
Per aquest motiu, el desplacament
gironi a terres basques, durara uns
dotze o quinze dies. I aprofitaran
les (Hades nadalenques per a jugar
a Bilbao contra l'Atletic.
En aquests viatge turiatic es
desplacaran alguns jugadoas del
reserva, que actuaran el dia del
partit contra l'Atletic.
Segons sembla els elegits, han
estat Privat, Vazquez, Caritg i
Barce16. No cal dir amb 111.1usid
amb que aquests minyons han rebut aquesta bona nova. No hi ha
dubte que per ells, sera el minor
Nadal de la seva vida.
reflexions

El Girona, esti mancat d'un bon
avant-centre. En aix6 tothom hi
esta d'acord. Doncs be. El Girona.
esta en tractes per a portar al nostre equip, a dos mig-centres.
I per aix6, han donai la ilauna
a n'en Prieto?

acleracio
Casa de manjarss i begudes. -Liners d. marca

CASA GARGANTA
Prows Economics

Cort-Reial, 4

GIRONA

illusions
Segons ha afirmat un qualificat
directiu, el Girona guanyara tint
partits seguits o sien el Baracaldo,
Jupiter, Badalona, Sabadell i Donostia, per aquest mateix ordre.
Ens juguem una tribuna de
fusta, a que els hi fallara el pronestic.
profetes

Els del -Diari de Girona) es
blinquen molt, perque han endevinat el resultat del partit GironaBaracaldo. I no es recorden que el
dia de l'Irtin pronosticaven que
aquests guanyarien i en canvi el
resultat va esser 2 a 0 a favor del
Girona. I despres varen callar corn
uns morts.
I doncs, que es pensaveu?

no ens he sorpres

El nostre inoblidable ex.porter
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flora loier.—les mes trans novelals

En el darrer namero de «El
Pont de Pedra» un dels nostres
innumerables redactors esportius,
que tenim desplacats a tots els in.
drets d'Espanya, es va permetre el
luxe de indicar que on Ramon So.
ler, havia viatjat d'incOgnit pels
carrers de Bilbao.
Doncs be. Nosaltres podem dir,
que en Raman Soler, amb la seva
flamant boina basca i els sews fa.
mosos bigotis tenia tota la pinta
d'un veritable bizkaitarra. I que per
pot, no es queda per aquelles terres, de taut que s'hi havia aclimatat.
Si fins parlava la Dengue de
Sabino Arana i cantava el «Guer.
nikako». No es veritat amic Soler?
pregunte

Qui guanyara diumenge al camp
del Jupiter? Resposta: Tothom
menys el nostre equip.
Amb porde dels profetes del
«Diari de Girona..
tom-met

el pota de pedra

jardinets
us ofrena jardinets en rodolins
un poeta que dorm am6 botins.
(no is veritat peso acaba an viers)

Des (Nnd presentem una nouelat. Es tracta, res menys, del
conegudissim poeta Rass...K, guanyador de la «Flor Artificial» en
els foes Flora's de fa dos anys.
per Ia Rambla passejant

Sembla que faran bona cacera,
en Soler i la Riera.
Quedat a Barcelona"Quintana
hi ho celebrarem de bona gana...
..Puix a Girona la Trini Pellicer,
sense tti, carat! que ci,:eda be.
Amb la Corominas certament,
passariem un bon moment,
Se les Bach ens l'emprovaven,
corn cavalls barriguera ens posaven
Corn que estic cansat,
plego de fer rodolins
(no acaba en vers pero as veritat)

rass... k.

les Pallares van castigant.
La Maria Porcalla i en Ferran,
ara per ara es van.. xiulant.

dones, glisten Ilentius berennuer

Maria Figueres molt be patina,
i de I...skating» n'es la regina

Sembla estr - ny, polo una nena
joveneta aconsegueix fer moure 80
kilos d'un costat a l'altre de Girona. Devesa, casa Singer, Rambla, etc
I tit Duran, que ens volies fer
creure que donaves voltes al Camp
de Marc per esport?

I to .gigolo* Granes?
ai Landru .dandy= corn cap mes.
La Busquets to Sureda?
llamp, de llarnp! quina parella!
En Joan Vinyes i la Pietat Colome
es una parella que queda molt be.

Les Campos a Vilovi van agar,
diumenge a la tarda a berenar,..
...I en Riera molt amatent,?
va'pagar el gasto Naturalmentl

La Vila petita es tan bonica corn
Ia soya germana, perO to tin somriure tan angelical que mai es pot saber si s'agafa les roses en serio o
en broma Si no fos aixo, no estaria
tan capficat on Duran, que tan
aviat es crew que li fas bona cara,
corn es vol anar a tirar sots el tren.
Concreta d'una vegada si't plau?

El bacalla continuen, tallant
les Suarez petita i grEn.

AGAFAT AL VOL:

En Parals i la Sobreques,
rues
s'agraden

Sembla que faran carambola ;
la Merce Maduell i en Frigola.
Per tit gentil Sastre Goner
amb cal9otets anirieru pel carrer.
Corn a bon castigado,
en Salvatella no to rario
mes diuen que legislant,
es barato. Tant i tant!
Encanta els angelets qua hi hart,
a la sastreria de can Bertram
A la Merce Huertos no mireu,
o estarrocats quedareu.

L'Auguet i la Guillermina?
...qualsevol ho endevina

L'Enriqueta a la seva amiga
Montserrat: Escolta, que gasten.
casa teva, que vos pugui quedar
una roba tan neta!!
No cal ni preguntar-ho, Lleixius
Berenguer puix sou els preterits de
tothom
Sabena de font fidedigna que el
simpatic «rapsoda gironi* esta en
vies de tornar.se poets, La musa
es una nena forastera, de Palamos,
del quart any de batxiller, d'una
fac exquisida de bell i harm enios
parlar
Ai!, nena forastera, del quart
any de batxiller, de fat exquisida,
de bell i harmonies parlar. , No
siguis tan ingrata, no malmetis.
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aquella deu de. poesies que esta per
esclatar. No vulguis que corn Net&
haguem d'exclamar al veure'l
mut: .Quin artista perd el mon!.
(Jo afluixarits jai).
■■••••••■•■••■•■

Carril Auto - Service

-asolina

Gas-oil

Engreix a pressio - LUBRIFICANTS

De la sastreria Pages curt una
claror que enlluerna. Varem indagar les oauses i son: Dos sols quo
amb la soya alegria i formosura
il.luminen el taller, estalviant-se
per tant, el senyor Pages, la Ilum.
Duren que l'aigua de Sant Moles fa tornar boig, pare Ines boigs
ens faran tornar amb el seu ends,
aquelles Paquita C. i Gracieta P.
Senyores Ramona i Constancia,
us felicitem per les fines.

Amb Franquesae hem de dirvos que entre la Conxita i en Josap Brugada, no hi ha res de sobrenatural.
Solament estem enterats, qua
es per causa d'una unglEda o .Anglada*, referint.n: s a la ciutat
ganxona.
Duatre reflexes s'atanseu rapi•
clamant damunt nostre, precedents
de dues angelica's criatures del
mes xamOs jardi ericantat, factnantnos i al mateix temps, no
tnos... ni solanient dh rmir un sot
instant
Maria Vila i Maria Bosch, compadiu-vos d'aquells que una mirada vostre, els fa eternament felicos
En Sabriit. n." 1 va &tsar vist
pels Hoes °strategics de la nostra
ciutat de bracet amb una nena,
senzillament arrebatadora.
Per aqui comencen els crime
passionals.
Guillermina, la exhuberant
beutat que tot admirant a en Lluch,
en l'encontre de futbol celebrat
diumenge dia 24, (encara qua yell)
intentava castiiar a un flamant
quota dels 79'12, quo de records de
Barcelona. en to una colla, fins una
o dos. Roses.

14:

el pont de pedra
De Barioles no cal parlay ne, qne trovaries lo desitjat, pore tant
seria atacar massa, no et sembla, i tant!!... a menys quo a l'Ultim
Quimet?!
,trobis ci teu turment

ESTUDIANTINES I COSES
D'EX.ESTUDIANTS

S'ha improvitzat una nova _or.
questra que aatna rota is direcciO
d'en Quico i amb el pomp:is nom
de «SinfOnica d'El Pasteral». Ha
fet el seu debut amb an concert a
les estudiantes del Cor de Maria,
Castanyer, Roque i Cia. Va tenir
lloa fa pots dies des de les escales
de la Catedral a lea 11 h '20' 15',
de la nit.
Miles bolt, eiimenis 11.
'n Salvadoret de la -Devesa, no,
Que consti que va esser un gran
Telelou 519
ha acabat encara l'estiueig i tot per
exit Fins les monges varen aixe
una divinitat palamosina, corn la
S'acosta l'hivern i les gelades car se per aplaudir.
La «SinfOnica d'El Pasteral»
es deixaran sentir corn es natural,
Esperem de la teva forraalitat,
promet
esser una realitat artistica.
pert voleu mes .G-elada» de la que
que les excursions en autobas aug•
ja ara. fa sentir els seus efectes, a
mentaran considerablemeut i fins
una nena corn un porn de fliers. de sale de Ilimplaboles de mance! qtrall
podrem qualsevol dia, menja rem
la Tintoreria El Sol?
(davant perruqueria camps)
coufits.
ui les teniu, Pima lluint la
—Escolta, Carme, gentil palapermanent, referint-nos a la sim- mosina. Digna't mirar de taut
CASA litlEXACH patiquissima Assumpei6 Puig - , tant al nostre chef de redacci6,
ESPECIALITZADA
l'altre, la Maria Bertrans, qua de doncs al veure que els teus ulls que
EN NOVETATS
tors en fa patir una colla, i les semblen dos fars d'automObil el
PER A SENYORA
bellugadisses Amelia Roca i Pepe- lairen tan indiferents, el sou cor de
Lllibe, , af, 26
ta Mass6, que resten gravedes din- pullet se li pant Ines sovint que el
rellotge.
el tercer pis del n." 9 del carCASH i-311EXACIHI'
Escolta, Marius Serra, si yols
rrer de la Rutile, mer,ix esser no
ESPECIALITZADA
conquistar
la Casadevall petita, et
menet -Paradis Celestial*, puix
EN NOVEIVA TS
considerem
completament fracassat.
amb una parella de ninetes corn un
PER A SENYORA
Ara
be,
si
«tu corazOn de lobo
sol, Pepeta Nuhoz i germaneta, no
Rambla Llibertat, 26
de
mar»
esti
per
la Reixach, tens
poderu negar.los-hi res, encara que
que for el cue mane, aquell anunci
sigui l'enmaridar-nos amb elles
tre
el
cor
de
Pere
H
i
Joan
L.
Tant la dona corn a sogra, ni
Quatre models de formosor,
pintades, per una petita galanteria
CASA RIEXACH
digues
d'esser admirades.
fora de casa, ja quo les troveu dar•
ESPECIALITZADA
rera la porta, amb un garrot d'un
EN NOVETATS
Ha
arribat
a
les
nostres
oldes
tamany considerable.
PER A SENYORA
Patir i Ines patir, i tot per esser que la coneguda Assuupei6 Tur6n,
Ra mbla Llibereat, 26
ganxona, tingue l'altre dia, un
casats!!
desengany d'amor.
que publica el Ciero i quo diu aixi:
espia
de
la
nostra
Agencia
Un
«Si
quiere Vd crecer cinco centid'informaciO ens ha dit que seguia
modes boil, mimeo's 1. 1.
metros, no se lave los pies en dos
les passes d'una rossa (Jean HarMelon 519
low) qua esti fent estralls entre el
sere contrari.
jorns passats la casualitat ens
—L'eneisadora Dolors Bosch,
Un dels Alums va esser un xi- porch prop d'en Basart, tinguent
cot molt alt, per?) ells va abando- l'avinentesa d'observar, que li re. acostumada a tractar amb els quinar al pobre Ortega. (Un pare nos- sultava .interessantissima el pano. lometrics Dalmau i Ortega, ara es
troba molt ertranya amb el tap d'en
tre pels que van errats).
rama femeni.
Casellas,
Quo potser no el trobaves prou
Ens vcls dir la veritat Martinet?
Aix?) si quo es un problema,
mace?
Cap d'aquelles ninfes pogue for-te
veritat
maca? El dia que tingui de
oblidar un sol moment, a la xamosa
fer-te un petO tindra que llogar una
En Gibert encara el tenim fent Mord, Casals.
cadireta.
recerques pel pla del Salt,
botarut
Arcadi, la veritat, era de pensar quern ioier=les mes grans uovelals

Age es pot esser xamosa a cap
preu, si no pregunteu-ho a unrt bellesa que trebal la a la «Canastillaa,
que molts sou els jorns, en que fins
baralles ferestegues, tenon lloc, tot
darrera d'el 1 a.
rho mereixes, temptadot a
Urencia Pascual.

, 14•••■••■•■•■10.....:morossaiNIIII.
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La ballesta preparada d'un
temps cap eel, per una moreneta
gentil d'Angles, ha donat el resul.
tat degut i prove d'aixO, ha fet
presoner a en J Garriga del Pont
Major.
Has carat un bon anell.

e i, pont de pedra

el pont a les fosques
Teatre Municipal
Res ruenys trepitjara l'escena
dels nostre primer coliseu la corn.
panyia Diaz Artigas-Col;ado que en
funci6 de tarda estrenaran la comedia d'Alexandre Casona, «Nuestra Natacha= i en funcio de nit la
comedia de Peman sJulieta i Romeo.

Cafes Maw

Cialadalls 13

Francament, per la part del col.
ze no ens aysuim gaire amb aquest
Penaitn-- pero tea.
bon senyor,
tralment parlant, ja som rises transigents i mes Ara quo es tracta d'
una comedia en prosa.
Derna diumenge, doncs, sera
dia de gran festivitat pels aimants
del teatre, -- del bon treatre ,
s'enten.
Mega/on

.60.117104:1".
guants de pell — guants de punt
Placa de la Republica 13 GIRONA
LES COSES AL SEU LLOC
(ye de la pagina 12)
criaturades d'essers semi ignorats
corn els cargols de bardissa
Us recomauo que us assajeu
force, abans de fer una comedia,
del contrari, us dic arab franquesa,
any c Franquesa, quo mal us pesi
fareu sempre el pages. . . .
Manuel Bonmati

Vale

dempaperinat, i quo es E 1 line es

amb el qual IOTO--LUX de Girona Placa del Oli, rilimero 7. entregani

3 rents i 1 ampliaciti
per a Sale de modern estil
Gine, de gran novetat
Pel preu de gran reclam de P(_es 3'50
Entrega als 8 dies

No es valid

per a menors de 5 any.

Demaneu un vale gratis als comersos que
I eu les compres

carrega el mort, 'en aqUest cas el
diable
Tambe prcjecten un film de dibuixos, quo estan molt be.
En conjusrt un •programa que
no.ssta mal
O. K.

SASTRERIA

Beriran
Placa Marquis de Camps, 7

GIRONA

Salo Gran:via
Teatre Albeniz
El Templo de la Moda, pel.licu«Abdul-Hamid. (El ssIde, roig).
la - alemanya to tots els defectcs Pel.licula basada en l'absolutisme
d'aquesta tecnica pero cap dels seus imperant a Turquia a princi is de
en cert a.
segle. Es exceient. Una presenta.
Recordem nomes «El Altar de ciO esplendida unida a uns interla Mode.» amb en Povell!
prets que s'ajustan en tot moment
Quin film n'haurien fet els als rots liars. Fritz Kortner Abdul,
americans!
el mateix que Nils Asther en el
Si amb l'anterior pel.licula yam paper de cap de policia, refermen
avorrir-nos, ens hauriern distrot el concepto en quo els teniem cl'ac•
amb -El Diablo Embotellados de tors insuperables. Escenes d'intens
no haver estat el doblatge en espa- dramatismo, mnsica selects, balls
nycn. A veure quip sera el dia que coreogralics, soldats, sabres, trees,
ens sere, possible vsure totes les sang .. tot aixe amanit fa estar a
peLlicules en la seva copia original. l'espectador en una tensio continua,
Es un prec que traslladem als Srs. fins l'acabam -nt del film.
Empressaris de Girona. Si ens voEn aquesta pel.licula bal len un
len fer detestar el cinema, projec
«can-ca a que n'hi ha per sucar hi
teu films doblats!
pa
Sense aquesta desgr•aciada cansLa Venus Negraa per Josefina
sa, es un bon film
Baker es un film huixot i ple de
Val a dir que l'argument, trot tales. Tan pot consistent coin es i
d'una novella de l'Stevenson, es tent corn costa d'ompassar!
un argument que es porta l'oli Bon
«Mickey y el gigante.. Estui bona intepreta- penda. •
treball de 4maro,
.ciO. A retaarcar- rector que fa
L'Acomodador
Colisec Imperial

Moderllital,
lard's
Elefincia, ,
figura
mid C. Rosa Frou
metge
rambla sota les voltes 2 ler
girona

SASTRE

•

Ciukdans, 22
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GIRONA

A aquest tine «Res de noir a
l'Oest».

Academia Pa Junior

Ciencies. Detres, Dibuix Mecanografia i Idiomes.
Fonta'7illa 14 GIRONA

N de R.—Per manta d'espai no
/em el correu, End han enviat molts
fireballs que sentint ho molt no publtquem en el present mimero, per
tart, sortiran en els propels, el
mateix que gran quantitat de jar:
dinets.

elpo
gped

A Girana ales 8 del vespre
embla que la ntavolada que fins ara planava rsobre Abissinia Aka anat extenent fins el
Braail i la Xina. Ha caieut pedra pel costat
cle;la Devesa; a causa de aiato un bu of esta
leskonat: aquesfa p.dregada ha estat oriaginada..per niivols de calor Bete's. Tambe ha pe•
dx4gat per it banda de cL'Autonomista, Pel
coitat de Ia Generalitat el temps s ha aclarif
una.
encara que pel costat de Acci6
Popular es mantle la gropada.
,Temperatura mavima: 250 a L'Au(onomista
-'..Temperafura minimakbaixa al, Cxrnet elec
(oral. -Estat de les air/Cies: brutes a l'Onyar.
—Estaf del Club: Tots bons, cap de tort.
Temps probable per d la proxinia quinzena:
tempestu6s.

Hem rebut dues Reties que pu- re en forma que se m entengui o
bliguem gustosament puix creiem feu l'orni no volguent cornpendre
que revesteixen el suficient interes els meus propOsits al prendrem la
perque no siguin igrzorades del molestia d'agafar la ploma
no
pilblicgironi.
•pluma.
Repassant les vostres insubtan*
cials ratlles, m'he adonat tot seguit
Les coses aI seu Hoc
que confoneu «Acci6 Catalana»
•
Al Sr. Manuel Bonmati amb una vulgar penya. de café,
Us torn() a escriure sense que on hi ha quatre gats clue raittlen,"
-la olona,a--- no pluma — em tre- Tambe mha sembht comprendre que
radii als TFC:cr, sense perdre is es
sospiteu que el meu article apare•
trops, quo do passada tine el goig gut a L'Autonomista, ha estat mode comunicar-vos, mai he necessi- tivat per un afany do popularitat,
tat, per() on canvi, disposo d'unes que per a.ra grhcies a Deu no nesarries que us ofereixo gentilment i cessito. clones a "Ace 6 Catalana»
encara. que los he portades bastant ens estimem mes esser pots i ben
temps estan en bon us.
avinguts que no pas molts que no
Em retreieu a la vostn atenta s'entenguin corn passa a la Lligas.
Iletra, seoyor Bonmati, quo us deEn fi, senyor, Bonmati, per
diqui penjerolis i q uo us hap let aeabar us repetire el que us dela a
pagan els plats trencats. Jo, la la r]eva anterior, o sigui, que invoritat, malgrat la meva tondra terpreteu malament el sentit de la
edad fa Poe que tine vot— tine meva valentia en aquella nit d'Ocmes vista que vos, car m'estranya tubre. Nomes us
que devieu
moltissim quo no m'haguea cora- saber, que moltes vegades no es
pros, perque o soc ineapac d'escriu- fuig dels (lots perque no es pot.
owsimmessi•

art
El nostre dibuixant Sifo
s'ha llencat at carrer i corn
aquell que no diu res fa
una exposici6 de caricatuj res a l'estatge del G. E. i
E. G. Romandrci oberta
fins el 1.er de desembre.
Aneu hi i segurament trobareu alguna cara coneguda, algan gest inconfundible, que us lard recordar
una persona vista amb
anterioritat
.01.••■••■■••...
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Preus de

Mete0roto'git'

suscrincio

TrOueslre
Mie any
Any

1'50
3 00
6'00

Biliddl1•121MINIMIMMIWPINYME.M.li

Peclacci6, Adminis[rai imprem[a

A. Castro, 7
42===aa

,Coin podeu veure, senyor Bon
mati, per contestar vos, no m'ha
inaucat mai ni Ia serenitat, ni la
correcciO, ni la franquesa.
Lluis Franquesa
P. D. En espera de les vostres
grates noticies em reitero vostre affm.
Lluis

Les coses aI seu Hoc
Al Sr Lluis Franquesa
A la ineva ultima, amic Franquesa us vaig dir que no contesta
ria cap rues article vostre encara
quo em diguessiu soul d'olla», polo
m'he repersat al veure la vostra
darrera i camperola lletra. Arnie
Franquesa estic eonvencut clue no
val Is Pena' de descendir al terreny
on em voleu portar amb els vostres
inconscients atacs, que no son mes
que jocs de rota cama Arnie Franquesa, us manta idem al dirane,
el que em dieu i doneu la sensaci6
de quo encara feu np-,tones al in aginar-vos que jo us tine (ire de for
propaganda don ant importancia a,
un afer tant Poe interessant, que
ara ni menys el recordo.
Em comuniqueu quo sou jove
us done Ia enhoraboua i quo per
molts anys us mantingueu tant
frost. Creieume a un partit corn
A eci6 Cate] an a.
sin6nim de
tranquilitat en is solitud
fareu
llargs anys de vida. La poca concurrencia no amoinara mai les beatifiques becaines dels quatre gats
que
aixopluguen.Desores de tot, amic Franquesa,
no haveu tingut male. pensada al
for tan de rebombori a i'entorn de
la vostra intellectual i empolsagada persona. Est i, clar. amic Fran.
quesa, deurieu estar amoinat al
veure quo ningit no us coneixia ni
feia cas de vos, Per aixa us haveu
arrapat, corn una llagasta, a una
senzilla i inocent gasetilla, que jo,
amb franquesa. desconeixia per
assumpt Ines
1
complet, p
la
interessants
egu
•
eio, perqu'
(continua a la pagina 11)

