a--

in que s'assembla
id polllica del nostre
pals amb un quarto de
bang?
En que sempre hi
ha una aixeta d'aigua
'freda i una de calenta,
periodic satiric quinzenal

girona 16 de desembre de 1935

any

mim. 5
■

els ulls del poet
«Terres Gironines"
A les aigiles brutes de l'Onyar, ha estat
batejat un setroanal que horn diu si apareixer.a avui, corn a organ de la oCerda»
local. Aquesta benemerita agrupaci6 a la qual
per causes alienes a la nostra voluntat en el
darrer niln-tero -del PONT no varem poguer pu.
blicar l'esquela mortueiria que es mc,reix, in•
mediatament de fer aparici6 la darrera edici6
vin■■•■■•

//hh

far

Contrabani
—I no et miren la marranxa?
—Quan em demdnen que hi porto els dic
Ilet, estci clar, no s'lzo creuen.
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nostra, va celebrar reuni6 i va acordar de pu=
blicar un setmanari encara que nom& fos per
esperar les elections.
No podem fer nosaltres, tal corn tenim
dit, politica. Peril quan es tracts de defensar
la nostra propia vida, adhuc un delicte queda
lliurement absolt. En quedarem per la concurrencia d'una eximent Cant qualificada corn
es la de defensa propia. Per a defensar la vida
del PONT, nosaltres ens decidim a parlar de
poUtica,

Hens ad que la Cerda local es va reu.
nir, La Cerda (CONFEDERACIO ESPA=
NYOLA REPUBLICANA DE DRETES
AUTONONES) local va considerar corn una
ofensa a la seva dignitat la darrera ullada apareguda al PONT DE PEDRA, dedicada a una
personalitat tan il lustre corn es el Sr. Ayats.
Per a contrarrestar la nostra informaci6, la
Cerda va acordar dues coses:
a) Retirar=nos el passi que teniem per a
entrar amb els honors de periodista al Teatre
Albeniz. b) Publicar immediatament un set.
En quant a la primera resoluci6, es mes
que significativa. Representa el concepte feu.
dal que tenen els de la Cerda, sobre el camp
del periodisme honrat i lliure. La Cerda no
accepta batalla sin6 en el camp inquisitiu que
pretenen establir un ex=estudiant de capella i
un recent fill adoptiu de Girona. La Cerda es
deu pensar que no podrern anar mai mes al ci.
ne, I es pensava que nosaltres, sense passi,
escriuriem una carta al Sr. AyaiS\ per a que
ens recomanes amb el prppietari de l'Albeniz,
carta que donaria peu a
ats ens prengues per qualsevol d'aque s
d inert
els cerqui dida per la criat a q els
eas-,
cut. No, no. Nosaltres, a la batalla! N1/4.)salfres

el post de pedra
rem al eine, encara que sia acceptant batalla,
arriba el seu Sant Marti. I
A cada garri
nosaltres irem a cercar-lo al camp de batalla,
el mart! de la Cerda local.
El segon acord ja to mes substancia i ens
plan &alio mos. Figureu=vos el que representa
poguer fer brometa a les costelles d'un diari
que sortira amb el nom de Terresronines».
En la propera edici6 explicarem corn ha estat
batejat aquest futur periodic, perque el bateig
va tenir lloc a l'Areny, per tal de parodiar el
biblic esdevingut amb les Gigues purificadores
del jorda.
.Terres Gironines»! Quin esquer per als
propietaris que encara son de la Lliga! Quina
complaenca pels propietaris que ja son de la
Cerda! Res de titols idealistes. Una cosa que

monopoli grafic
Tornem a fer vos mastogar el
nom del senyor Pinedo reporter
grafic perO avui suit un aitre per: oratge a escena: Os el senyor Vilarrubias - tambe fotogaaf de #E1
lira Graficov a 13anyoles.
Sembla que les coses s'han corn.
plicat fins a tal punt, amb motiu de
la competencia, que 01 senyor Pinedo ha cregut oportii adrecar una
lletra al senyor Vilarrubias yindi,cant els eus drets de reporter grafic a Gircna.
. Aquesta, Iletca is copiem Integra
i textualment, souse afq:ir ni cor
retgir l'ES i naturalment sense fer
comentaris, puix no calen.
A esfo D. Carlos se arrojo
y escrito en este papel
esta cuanfo consiguici.

(Aixo es nostre)
2(1 - 11 J 935
Sr. Vilarrubias
Siento mu .:ho dirigirme a V.
por el motive quo lo hago pero es
preniso hacerlo para qu 120 taiga
yO en una mala interpretaciOn, en
esta ciudad.
En el . «D Graficoo\ de hoy he
vistos dos fotos de V. 1 el partido
Gironi.Baraealclo, las c les no se
les puede dal: ni el nomb e de fotos
por lo *alas
• - que son, p querias y
z•in detalles, en tin que n ,tiene na(la. de lotografia; y si hubieSe visto
las- que yo mantle a Ia prensa, quo
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doni; una cosa que toqui de peus a terra i re=
cordi la case ta, l'hoitet, la mania i la rabassa,
junt amb la gieva. Quin titol, aixO de <<Terres
Gironineso. 1 quina conversa la que els meus
ulls han escoltat convertint-se tots
amb
unes monumentals orelles.
La cosa
val, amics lectors del PONT
i dintre de quinze dies, us ho explicarem amb
tots els ets i uts. Mentres tant, figureu-vos el
que significa, el poder comptar, un partit corn
la Cerda, amb un setmanal que ostentara to
tes les Terres de Girona i comarques, i, al costat d'aixo, la retirada del passi de l'Albeniz, al
Teatre on hi van els socis de la Cerda, pagant,
bitllo biEllo, quan hi ha cama i cuixa (corn el
darrer dimarts) per treure's les caboriss de Ia
gleva!

las tengo espuestas en un estable.
blecimiento, V mismo se enrojece•
ria de pensar solamente, lo que V.
ha mandado y que sin saber que
clase de “argumentos. les manda a
V. a la direcciOn de la prensa me
he visto sorprendido ya varias yeces en que mis fotos, mejores, no
se han publicado dando paso a una
serie de cromos que V. les manda
de cuando en cuando; pero alla la
direcciOn con lo qua ellos elijan,
cosa que nada debia yo de decirle a
V.; pero ci caso es otro; V. biene
metiondose en Gerona donde tio
hay vida para un reporter grafico
que soy yo aqui en Gerona y biene
V. a guitar dos pesetas -a an sitio
donde no le llaman, no ores que ate
yea V. amt por Bariolas, quitando,
ie, trabajo a V. por que tengo edueaciOn suficiente para no quer&
perjudicarie a V. en sus faenas en
esa donde reside, aqui no estamos)
en Barcelona y debemos respetar.
nos, no hay trabajo para uno, me_
nos habra para dos; las fotos que le
han publicado que le aportan a V.
oche pesetas, si cuenta lo que le
cuesta, ha ganado dos o tees reales
casi; creandose una enemistad ruts
on Gerona que podria algun dia
dar un espectaculo nads agrada•
ble para los this en public°.

Carril Auto
:rasolina

Service
Gas-oil

Engreix a pressio - LUBRIFICANTS

Respete mi demareaciOn que yO
he respetado la suya, es lo mas bonito en un hombre, el respeto, soy
el corresponsal aqui y no hay vida
V. lo sabe y se mete aqui sin miramientos pero veremos lo que pueda
Nunca hubiera escrito una carta
semejante y personalmente hubiera
arreglado este asunto pero por re,
ferencias de otros fotOgrafos, per
lo visto gusta V. meters° a no ganar, V.; ni dejar ganar a los demtis.
Mi gusto sera, ser un buen cornpalter° do V. pero tenga en cuenta
que ha de ser con el debido respeto
a que todos tenemos derecho, en
una capital pueden a un asunto
acudir cien fotOgrafos pero aqui
V. lo sabe uno solo sufre y nada
puede adelantar.

Bolles, la Oaslou 11011ills bereilOiler?
Repito pues y espero sepa V.
respetar mi puesto para no llegar a
peones esplicaciones• Mi peticiOn es
justa el respeto que debe V teller
es todo hombre honrado; espavilese
para ganar el pan sin quitarselo a
!lathe. .
Como fin, le doy pie para ser de
corazon buen compafiero, sin querer
ser enemigo que nada bueno lleva
consigo.
Siempre respetuoso afmo
Pinedo

el pont de pedra

capols literaris
.en

Condicions per a calaborar
aquesta seccio

1 Els Ereballs tindran que es•
ser escrits en catala No acceptatern els que vinguin amb esperan.
Eo o morse
2 Tindrat , cr6sser mes curts
que les novelles d'Ortega i Frias.
3 La llefra, minor que sigui
clara i, si pot esser, que noes bara
lli la redaccio anal) l'orfostrafla.
4 Tot escrit findra que venir
comparyat
del cup6 que adjuna
i a una velocieraf.
tattati
fem del
mpanyerern
nosalfres
cle 130
n Cowes a t regafes.
La Redacci6
N. de la R.— De les conseqiiencies
fragi.coofundenis que pugui derivar-se
de la publicaci6 dels escrifs, seran respon

sables llurs aufors, aixi es que pel compfe
fp,e us fe, recomanera seny del b6.

I

CUPO

Ciutat, 18 novembre 1935.
Sr.- Director del Pont de Pedra
Molt Sr. meu:
En el nnmero tres, he llegit
legit astorat que els ells del pont,
es preocupaven del canyer do l'a.
reny i el titllen de cosa horrible:
el que ha escrit aix6, demostra que
no enten d'aquestes coses. Aquests
canyer, preeisament mereix un elo.
gi, perque hi es a posta. Si no fos
el canyer que 'distreu les mirades
del vianant i del turista, el qui
passaria per el pont de pedra, veuria tot aquell llot infects produit

per l'aigua pestilent que queda so•
morta ans d'arribRr al canyer. A
mos; el canyer es tot un simbol; les
cant' es son blincadisses, saben doblegar.se a tots els vents i inunda,
cions, elles dobleguen l'esquena i
sempre en surten beneficiadeE xuclant el sue net o brut quo les ali=
m nts Exactament, igual que torts
individus que en tots moments saben doblegar l'esquena adulant al
qui pot afavorir los no recordant se
del d'ahir i olvidant dem a del d'avui per doblegar-se al nou potestat
xaclant a tort i a dret doblegant
resquena i parant la ma.
Avui, es necessari el canyer ja
que els actuals regidors del nostro
Municipi, han deixat abandonats
aquells deliciosos jardinets que tan
be i borne feien. Sompre l'areny
estava en moviment, ara, solament
s'hi von el maviment de les rates;
aleshores donava gust, homes i mes
homes font plantations de clavellines, carabasseres i aufals. Quan
semblava que ja estava enllestit el
jardi, que ja els carros i els jardi.
ners tenieia la feina enllestida venia
l'Alcalde de Brunyola hi tot ho
arrassava. I corn si tal cosa, ja tor•
navem veure tota la brigada en
funcions per arreglar aquell para.
dis encantat de la nostra immortal,
patria de l'alcalde xiroi del 5 d'octubre.
A mes, el canyer fa de peu a la
casa, casa que cal respectar-la tal
corn es; coin record suprEm d'haver.la plagiat la xacolata Nestle;
les planes dels sous albums s6n calcades de In facana que done, al riu;

FABRICANTS:

Hijos de E.
Barange S.A.
BARCELONA
i.=.1■■••■••••••■=1,
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els de la xacolata, d'aquestes ober.
tures sense mares, els dons la Hu.
minosa idea de for les seves planes
amb els mares buits per colocar hi
els sews inacabables cromos.
Cal doncs Srs. del Pont de Pe.
dra, no ficar.so de peus a l'Onyar.
De Vs afm. s. s
Prou Peres

Casa DO RCA

NOVIITIIT

Llanes-Perfurneria-Mitges.Moneclers
Argenteria, 19

Botons

GIRONA

a les nostres ninetes
'Jo soc el cantaire
de les belles ninfes
que a la nostra rambla
veiem passejar;
m'agraden les brunes
m'agraden les rosses;
poseu.vos ben guapes
vaig a refilar
Jo soc el poeta
de musa lleugera
-- oh nina encise.a
deixa'm to mirar
que canta l'aubada
que canta l'estrella;
e,n el teu somriure
be en el teu mirar.
Jo soc el cantaire
de les belles ninfes
que a la nostra rambla
veiem. passejar.
CenOn

puera loier.—les mes Orans novetals
Repercusio de les sancions
a Italia
Amb motiu d'haver entrat en
vigor les sancions contra Italia,
han comencat a escasejar els productes procedents de les nations
sancionadores, encara que han estat
rapidament substituIts per producductes nationals,_ corn es pot veure
amb 90 que segueass,
La bcfnzina, petroli i altres carburants pimilars , han estat canviats
ventatjatament per una solucio de
pa sec itiullat d'aigua lleugerament
picant,:amb le gran aventatge que
aquest copibustibl€' liquid pot em
prar-se•tarribe corn a comestible so.

el pont de pears
lid per a la poblacio civil. Amb
motiu de la manca de' celulosa i
pasta do paper, es prenen mesures
encaminades a estalviar-lo i per
aquesta rac:5 s_ 'ha prohibit termiterminantment el quo surtin cm.
mos a la xocolata. Tambe s'ha pros
la mesura de for els diaris petits,
pore a tal extrem, que els venedors
regalan una lupa a cada comprador
Aixi mateix el paper de fumar
prohibit, i ols que no poden fumar
cigars, embolican el tabac per for
la cigarreta amb les substancies
Ines diverses, tal corn cartro, zinc.
llauna..,
Com qua no es troba benzin() ni
en broma, les tintoreries treuen les
taques amb gomes de borrar. Els
propietaris d'encenedors han fet
ostensible liur protesta. Per aquest
motiu actualmeni n'hi han 96 316
a la preso. (En manca un que es
cercat intensament pals «carabinieria) i es creu quo ha fugit a l'Alemanya a fer el 0'10 amb un prove:■
dor d'esencia).
Han estat detinguts dos "bali11:?s,) degut ha haver se agredit tot
discutint el nombre de manifesta•
cions a favor del «duce):, fetes des
del principi de les hcstilitats, i
nientres un dela que arribava a les

30000 Paltre en canvi sostenia la
xifra de 50000.
Un conegut politic ha declarat
que el seu pais era el bresol de la
civilitzaciO, l'antorxa de la pau, i
la balanca de la justicia, recolcant
les saves manifestations en el fet
d'esser la 'Atria dels homes mes
inteligents, tant amb Art corn en
politica. Ha citat diferents Hoes del
seu psis que han vist neixer entre altres menys famosos els
sens pariO Wamba, Herodes, Beethoven, Strauss, Salgari. Napoleon,
Nevin, Al Capone, Camera, Rodolfo Valentina"; Cleopatra, Sumatra i
Java, etc. etc. A l'acabar el seu
discurs Porador ha estat aclamat
xardorosament i s`ha acordat de
clarar•lo monument nacional.

modes boil, eiimenis 1. 1.
Telefon 519
Els partits extremistes nacionals, preparen clandestinament una
gran rovolta. Secretament preparen
els troyos de pa sec i aigua picant
per a fabricar carburants i fer-se
els amos de la situacia. Al poblet
de Sifosi hi tenien un dipOsit, en el
qual han explotat 60 tones de crosta da pa. Es diu que aquesta explosiO ha estat deguda a la manipulaci6 defectuosa de la combinactO quimica per a la fabricacio del combustible saucionat. Han resultat
alguns morts de pronostic grail. Els
quo han rebut el cop d'algitn crostO o is punxa (Palen pa de barra,
es troben en greu estat, Han estat
detinguts alguns flequers acusats
de fer el pa massa sac, d'acord amb
els anarquistes nationals.
Roma, desembre 1935
John Nog Turn (enviat especial)

.1)emano al director de «El Pont
de Pectraa, que
roba neta,
clones mantes vegades be estat aclaTOIFONIES GELS IDES
mat al pendro'm per un camisa
negra Al mateix temps prego es
vigili constantment a n'en Ciriaco
i a 1 estanc de l'aigua picant, no
fos cas que enviessin de contraban
aIgum farcell de diaris atrassats o
algun canti d'aigua •gydoble, triple,
o etas picantee, materies primes
Cori Rtial, 15. - Rambla 'Athena , 7 incloses en la llista dels productes
GIRONA sancionats.
MINK 59
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aigua avail
vista la higiene,..!
Era el prop-passat diumenge al
mati a la terrassa de la Piscina.
Evolucionaven atub mes o menys
seguretat, aficionas, a l'esport de
l'skating; d'ambdas sexes, quan de
prompte, i degut a un viratge, tal
volta massa tancat, una de les patinadores —molt bufoneta per cart -es despistit i tingue la dissort d'anar
a topar contra la barana que cir.
cumda la terrassa. El xoc fou una
mica dur i les conseqiiencies doloroses: un pelat a una cama d'on
gotimejava la sang.
La portaren al bar on fou degudam ant atesa, Pero un cop guarida
es dona compte l'accidentada, de
que la sang li havia tacat les mit.
jes. Prou intents netejar-les, pert
Tunica cosa qua logra fou perforarles. Llavors digue ella molt resolta.
—Aixo rai! em treure les mitjes
i anire a casa sense.
Salta en aquest moment una
amigueta, — molt oportunament
adrecant-se-li a ella li observa:
—Escolta maca, ja portes els
peus nets per treure't les mitjes?
La lesionada que havia ja iniciat l'operaciO de treure'se.les, en
sentir aquesta atinada observaciO
de Pamigueta, li pugen els colors a
la cara tota sufocada, sense gosar mirar-se a ningit, torna ha pujar- se les mitjes i s'en va a corre.
cuita.
Es alio que es diu. Visca la

modes boil, eiimenis 1 1.
Telglon 519
!lice, de geografia
—Ets una antipoda! — digue un
not a una noia.
—Oh, has sentit quin insult?digue esverada una amiga.
—No siguis tonta, no vans que
antipoda no es cap insult? —res..
pongue riallera l'altra.
—Un antipoda no es el nom
d'una bestia salvatge?
—No dona, no siguis fava! Antipoda es una rata quo es troba a
Oceania, a sota de nosaltres.,
(Eseoltat a la Rambla. Autenticament veridic).

el pont de pedra

art i poesia
Pocs artistes hauran assolit un
exit tan falaguer a la nostra C'utat,
com el nostre excellent amic Par.
Gracies a la calitat de les
seves caricatures el seu pas per
Girona haura estat triomfal i no
dubtem que sempre servari un bon
record dels gironins.
El Pont de Pedra us desitja,
amic Pardinas, que la vostra estada
a Girona sigui la fita d'un futur
gloriOs
Fins i tot en Fimel rublert
d'aquella abrusadora inspiraci6
marastra de tantes obres immortals— ha cantat amb vibrants versos l'admiraci6 estupefaent que li
produi l'exposTci.6. Liegint les seves poesies ens donem compte que
li raja a dolls i que to
una den inexaurible.
Aquesta poesia va esser publicada a L'Automista i es titulava:
4A Pardinas, celebre caricaturista*.
Varem Ilegir la un (Notts, aclmirats de que al mOn hi hagin engiponadors de poesies tan foramidables.
L'endeina, divendres, varem
llegir L'Autonomista i tornarem a
veure, al mateix Hoc i a la mateixa
plana la poesia de Fimel: «A Parcaricaturista eelel-, re•. De
primer ereierem que ja l'haviern
vist el dia abans, perO ens fixarem
be, i.. efectivament era la:mateixa.
Caram, Pardinas quin honor!
El dissabte tornem a obrir
L'Autonomista i que dirieu que
veierem?

Modernital, • •
Elelincia. • •

C. Rosa Frog
SASTRE
•

Ciulduails, 22

GIRONA

—Si, senyors, la mateixa poesia, al mateix Roc, etc. etc.
De primer antuvi restarem as
torats, perO tot seguit comprenguerem que aquestes repetitions eren
degudes a l'exit que assoli la poesia d'en Fimel el primor dia que es
publica. Als teatres no fan repetir
el que es ben reexit? Doncs perque
un periodic no ho pot fer-ho amb
les poesies dels sous col.laboradors?
Quina enveja deu tenir el .des.
mamat de set dides.! A propOsit,
ens extranya molt quu el Sr. Frances° Roca no publiqui mes poesies.
11menys les d'aquest ;On en caEn Fimel: el qclesmamat»! Dos
paios d'empenta! Vaja tronc!
tofona

correu... que us escapd,
M. F.—Va sortie al Flmer° passat. bastant corretgit coin vareu
poguer veure.
Fl C. M,—Van sortir en el
mero passat i tambe en publiquem
en el present. Amb les' coneixenses
que teniu es una llistima quo no hi
poseu mes salsa.
N. C.—Cregueu que sentim no
puguin anar avui. Es intere-santis.
sim. Envieu-ne mos..
Corcan.- Esteu content?
Cor Ferit.— Van en el present.
Enveieu.ne mes i els irem publicant.
Satrop.— La vostra caricatura
no esti ma!, perO vaja no trobem
que s'asaembli ni pot ni molt. A
mes la idea no es original, puix seguint el vostre sistema podiem fer
la vostra en una mena de porta. Si
envieu caricatures de noies les publicarem, si s'assemblen,
J. N T.—El vostre treball esti
molt be. Te molta gracia. Podeu
enviar un article cada quinze dies.
P. M.—No hem entes res i aixO
quo nn dels nostres redactors sap
de lletra.
Totxo. -No es d'actualitat,
J. Amich. Amich, ho sentim
de tot cor perO ens esta vedat dir
secrets. Gracies pel vostre oferiment.
No contestem particularrnent
encara que ens enviin segell. Tots
els altres treballs quo them rebut i
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Retalleu aquest CupO

Vale

(Retalleu el present
vale i tindreu diet als
3 retrats i una ampliaeth pel preu reclam
de 3'50).
amb el qual FOTO—LUX de Gi-

rona Placa del Oh,

N.° 1 enfregara

3 refills 1 1 ampliaciii
per a Sal(' de' modern estil
Cine, de gran novetat
Pel preu de gran reclam de Pies. 3'50,
Entrega als 8 dies

No es valid per a menors de 5 anys.

B manna un vale kratis als comersos que
feu los compres

uo contestem en aquest correu, iran
sortint de mica en mica. Els altres
iran de cop al cove.
Des d'ara endavant no acceptarem treballs quilometries. S'ha
d'estalviar paper, doncs ja ho diuen
els anglesos: The paper is money.
A darrera hora hem rebut um
lletra del Corresponsal del Xut al
qual li diem: No irem a les cases
que indiqueu per no trobar a la
vostra senyora mama,.
el carter

rierencs
competencies grafiques

En el present ntimero publiquem unt lletra quo el Sr Pinedo
adreca al Sr. Vilarrubias., en la
qual l'amenaca amb donar un espectacle - suposem que pugilistic
si torna a fer cap mes ,xfoto. a Girona, Pero pel que es yen el senyor
Vilarrubias es un home de valor
que no s'espanta aixi corn aixi i
fent cas orris de les amicals advertencies, ha tornat a reincidir enviant a «El Dia Grafico» dues "fotos" del partit Girona-Sabadell. Si
agafeu l'esmentat diari de dimarts
passat les veureu
Senyor Pinedo, si no einpreu
un altre sistema -4p foragitareu al
Sr. Vilarrubias de'Itt vostra juris
diccio !grafico-reporteril. Per que
no prcflveu,amb un espanta,-sogrEs?

llegiu (iel pont .depedra
•■•■■■•••■•■•■

el pont de pedra

el pont esportiu
6orsa

f u t b o I ist i c a

Caricatura censurada el 1.er de
Novembre.
Amb motiu chins aldarulls registrats a la Rambla per unes sardanes,

Cotitzacions despres de la sessio del diumenge passat
Permanents al zero, Borges
Cafés i can yes del Brasil, Bestit,
Esperances, Carig,
Explossius Cam pa
Ondulacions Marcel, Castillo
La Panificadora Llagosterenca, Clara
Espardenyes FarrO
Acrobacies Ferrer
Ganxons Florence
Saltencs Vilagran
Associaci6 de porters de casa bona, Frances
Bicicletes Lluch
La Figuerenca Madern
Assegurances contra accidents, Ramon
Murs de conteuci6, Torredeflot
Rajas de les indies, Tries
Canaris Flautes, Trujillo
Equip amateur olivistic
Cette, Iriondo i C."'
Da,vanters perforadores
Els cafes i canyes del Brasil,
Bestit, I an pujat quelcol. Hi ha
ajudat el let cie (pie les Davanteres
perforadores, solan:cut acensegui.
ran cotizar se a 0 gols.
Les esperaneez: Caritg pug.eu quo
es uu gust. Veurem si amb el temps
arriben a la par.
Les andulacions Marcel, Castillo, aguanten molt be. En canvi la
Panificadoi a Llagosterenca, Clara,
ha baixat novainent.
Les Espardenyes Farr.), amb
una cotitzaci6 esplendida. Que duri
Les acrobacies Ferrer, Biciclecletes Lluch, Canaris Flautes Trujillo i domes valors d'atac, han baixat pal fet do no haver pogut sucar ni una vegada encara one s'ha

0'05 per cent
60
74
73
a la par
58 per cent
102
68 per cent
4 gols
id.
a la par
65 per cent
a la par
84
61
57
90
2 punts
30.000 Francs
0 gols

de reconeixer que la Central Llete.
ra Sabadellenca, Florenca, va contribuir hi bastant.
La Figuerenca Madern, continua cotitzant-se en alca.
Els murs do contenci6 Torredeflot, assoleixen la mateixa cotitzaci6 de la setmana passada ja que
encara estan on reparaci6.
L'equip amateur olivistic, firme
en sus trece, que en aquest cas son
els dos punts.
Els Cette, Iriondo i Cia. corn que
son massa cars, no hi ha res a far.
Veurem que ens reservara el
proper diumenge, si podrem jalarnos els sardines de la costa o be
si se'n indigestiran.

CLASSIKOACIO ACTUAL ALS EFECTES DEL DESCENS
it‘ AUTOMATIC
Els ((sardines. de 'la costa
El gc000. del Valles
lAtquip mes car del mon
L'equip del deli dels Ramps
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14 punts
16
17
8

---Encara

han!

-- Jo em pensava que nomas

hi havien recuitsl

xa fa r d e r i es a I m i n ut
Sembla que sera un fet el tras
llat del local del (3r, E. i E. G-, al
que al que fins ara ocupaven els
del Partit Radical.
Ho celebrariem sincerament, per
la millora que aixo suposaria. Ara,
que convindria que abans d'entrarhi, ho desinfectessin be, no fas cas
que hi agafessin una intoxicaci6
d'straperlo.
La vetllada de boxa al Teatre
Municipal, no va tenir taut &exit
corn esperaven els organitzadcrs.
Val a dir, pere, que amb combats oom el de l'Alemany i en
Boira, no s'aixecara pas l'aficio.
Podrit dir la Junta del Girona
F. C. per quin set sous, en l'equip
B. juga altra volta on Trenyina,
d'extrem dret, tenint a Girona, i
fitxat, on Torras, que tota la vida
ha jugat en aquest lloc?
Potser els hi resulta mes a
compte for venir a aquest popular
pescador de l'Escala, quo no pas
posar a l'equip un jugador de la
ciutat i que a fi de comptes cobra
tan si juga coin no
— Tornem a retreure a aquell

el poet de pedra
directiu, el seu famas ull clinic.
Tenim pupila a Girona per a fitxar
jugadors! I si ens descuidem una
mica, de la noche a la inailana ens
trobem l'Iriondo a Vista Alegre,
sota les Ordres &en Pepe Luis.
En les liquidations dels partits
que es juguen a l'Estadi de Vista
Alegre hi figura, invariablement,
una partida qua ens fa molta gracia
Despres de les partides de despeses de personal, taut per cent
d'impostos, arbitratge, etc hi fi.
gura, sempre, el segilent: Per dos
litres de vi—tants centims.
Ens agradaria saber qui es que
es beu aquest vi. A menys que no
serveixi per a subornar l'arbitre!

un bon record

ja els han 6atejat

Han vist vostes a FarrO, el nostre volgut defensa del Girona, despres del partit Girona - Sabadel"?
Doncs els recomanem, qua li don^min una ullada al seu «ull» i reu
ran ‘en quin estat va deixar-li el
fantastic Gual
Si fins la seva, xicota no el cone'
xia i el prenia per un vuigaa Hzcudun.

Saben quin qualificatiu, han rebut dels socis barcelonins, els tlamants jugadors quo s'entrenin de
«postin» als camps barcelonins?
Dones, els hi diuen els «Cuatro jinetes del Apocalipsis».
Heus aci, corn en Ramon, Trujillo, Bestit i Llueh, s'han convertit
en els protagonistes de la novella
de Blasco Ibanez,
Nom& hi faltaria en Clara, per
arrodonir el «quarteto» i poguer fer
el canari...

•1111111■11•■

Autos de lloguer

des de 0'36
ptes. qmetre

RIGAU (a) LLATER
Telefon, 506

GIRONA

excentricitats

L'onze del Girona, va en cami
mr.
d'esser el millor equip de l'Univers.
No en tenim pros: de tenir el camp
mes alegre del mon. Ni rentrenador
Ines «muscle» de tot Espanya. Ni la
Directiva mes diplomatica de la Societat de ]es Nacions. Ni els jugadors mes elegants de la Rue de la
ja hi som!
Paix. _Dories tot aixo no es res, al
Tenia molta ra6 aquella vella, costat del que acaba d'establir la Dique no volitr morir mai. Quan tots rectiva, per a l'entrenament dels
els gironins, estaven embadadits seus jugadors.
contemplant el nostre magnific
En lloc d'entrenar-se tots a Visequip, i somniaut amb el proper in- ta Alegre, ara s'estableixen los «cogres a Ia Lliga. hens aci que nes». Els bons s'entrenaran a Barvingue l'equip de la terra dels bons celona, al mateix camp del «Barca».
panyos, a trencar les orations.
I els dolents quo pasturin per Vista
De moment, ens ha restat un Alegre.
punt. Sort del resultat del Bodalo■
I en Zabala farh de aeterno viana- Giron a!
jero».

cues de rata

Huhn bereliQuer, els preterits
misteri

L'altre dia, el simpatic Barges,
el cronista esportiu radiofil, va tenir la humorada de notificar quo el
president del Girona, habia sortit
en viatge de rigorOs incOgnit, per
tal de cercar un bon davanter centre pel nostre equip.
No va dir, ni quin era relegit,
ni el club ni fins d'on era fill I naturalment, tots els gironins ens hem
p:Issat la semana amb un an al cor,
que no ens deixava viure
Sortosament, en Ribas va retornar el dimecres. I ara, vostes pre.
guntaran: I el da,vanter centre? Res .posta: Be, gracies a Derr_

Tinloreria EL SO u.

IIIMMAINIMINIM111■11

Verdayuer, 13

Us ofe,eix els seus perfectas freballs de rentafs en
sec, negres i colots solids a la roosfra.

tenim la negra..

nconvenients

L'equip del Girona, fa algun
temps que to la negra. No sabem
si Os en Clara, que amb aixo del
futbol, es una mena de Camps i
Arboix o be cal atribuir-ho a n'en
Caritg, (alias <<la tenia»). Pere) el
fet es que el nostre equip, no rutlla
corn hauria de rutllar.
Juguem, molt be. Pasem molt
be: Pero, quan arribem davant de
porta, sembla que un "iman" ens
atrapi lds pilotes. I no ensopeguem
la porteria ni per miracle.
Si aixo continua, haurem de
comencar una novena o de fer-nos
Filler de Maria I a clarrer Nora,
demanar la protecciO de l'Alcalde.
que amb aixo de la llet, hi to la ma
trencada..

Aix-6 de l'entrenament daipartito>, (hem patentat aquesta qualifica.ciO) to preocupats a molts dels nostres socis. En radio llauna-Boix, que
en aixo del futbol ES una mena de
catedratic. deia l'altre dial que ben
aviat les actuations del Girona, seran una cosa realment grandiosa.
Els qua s'entrenin a Barcelona,
jugaran tan compenetrats, que ni es
recordaran dels altres o sia dels pobrats qi-A,s'entrenen a Vista Alegre.
D'aqueM forma, en els partits,
quant els gironins tindran la pilota,
els barcelanins reposaran i al reves,
I la Directiva, repartirit premis
als que ho facin millor. I en Zabala,
cuidara de repartirlos.
Decididament, el Girona, es el
millor equip del iron_
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PREUS ECONOMICS

qui sera?

Posats a parlar-ue, tambe volem
dir.hi la /rostra. Els de la Radio,
hantdit que era en Burillo, Els del
«Di- ri de Girona», que era en Sala
del Sans. En Boix, diu que es Sanz
del Granollers i en Magaldi, asegura qua es en Cervera (no confondrel
amb el regidor) i per intim on Ramon Soler, diu que sera en Langara (parlem en serio
Dones be. Nosaltres diem, que
el davanter que vindra de fora, per
a reforpar• el nostre equip, sera el
formidable «Balbino Clara».
Si fins l'han expossat a easa Ia
Mundeta, al ben costat d'en Zabala,..

el pont de pedra
esportivitat

Quan fa dos diumenges, en
Trujillo va clavar al defensa sabade,
Ilene una gran trompada, que el va
fer rebotre de cap contra la tanca del
camp, va esclatar una ovaciO unanim,
que era el premi a tant digne treball
esportiu.
Nosaltres, sempre tant aimants de
I'esport i ciufadania. Amb perc:5 del
rei del sucre senyor Sunyol.
un altie exit

Els del «Diari de Girona», pronosticaven corn a resultat del partit
Girona - Sabadell, un 3 a 1 a favor
dels nostres.
Resultat: Un empat a cero gols.
I quina «pup!la» que teniu! Corn es
veu que heu perdut «l'humor esportiu»...
un alt•e savi

El periOdic humoristic «Xut» to
un corresponsal a Girona, que es de
lo millor que corre per aquest «globo
terraqueo». Sompre diu el mateix i
ens parla de la ex-penya de can Norat, corn si ell en fOs el factOtum.
I fan tanta gracia els seus escrits,
que a can Torrent, volen plegar de
vendre braguers. I to una «vista» que
es porta I'oli. Fins li recomanariem,
que escrigues un quant temps a
l'A. B. C. Almenys faria «gracia»„,

MN MINI; llei ius

berwher

un altre vot

Que consti, que nosaltres tambe
opinem com aquest senyor anOnim,
que des de les planes del «Diari de
Girona» ha defensat a n'en Vazquez.
El nostre vot, es incondicional i de
Justicia.

d'en Bonmati. I si ens empipen, fins
una crOnica d'en J. M.a Corredor,
que es el maxim de l'elegancia, corn
diu, en Maxaco sastre.
Toni-met

el partit d'ahir
GIRONA 5 - BADALONA 0
Tothom tenia por de que el partit d'ahir no fos una segona ediciO
del contra el Sabadell.
PerO el Badalona entre el fred
que feia, Neves a la porta i el dia de
llomillo que tenien els de casa, va
dinyar-la de la manera mes lamentable. El porter del Badalona prou cridava: «U Naves y no mes, como Santo Tomas!» ,perO, els de casa no
cstaven per raons i n'hi varen encolomar cinc.
El Girona podia encara haver
marcat tries gols, es evident, perO els
de la costa tambe tenien d'haver-ne
marcat un parell. Principalment el
Negus, que ell tot sol feia anar de
bOlit en Madern i en Caritg. A l'hora
de la verdad, sortien en FarrO i en
Francis i la cosa no passava d'un
simple intent.
El mes destacat del partit va esser
l'empassada de xiulet a three d'en
Castarlenes, que degut a un xut d'en
Castillo, va quedar «knock-down»,
corn l'Uzcudun. El mes b6 del cas
es que els jugadors continuaven el
partit corn si tal cosa. Que l'arbitre
s'empassi el xiulet no succeeix gaire
sovint, perO a 1'Estadi de Vista Alegre ja fa dos diumenges seguits que
ho veiem.
I ara desitjariem que la jira pels
camps de Basc6nia tingui l'exit que
tots esperem. Veurem si almenys porten dos puntets!
Mr. Jep

i la tribune?

Hem sentit a parlar de la propera
inauguraciO de les obres de la famosa tribuna de Vista Alegre. Ens han
dit, que es f yit'una gran,cerimOnia i
que fins l'Alcalde, posaratja primera
pedra.
Si aix6 de la tribuna, s cent, farem un va i tot. Fins sem paws de
publicar un extraordinari, m el de
l'«Autonotnistas> per Fires. )
Amb fotos d'en Pined° i tot. I un
article d'en Xavi i un «malhumor»
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atletisme
En Gil esta, amb eslips, mirantse amb interes l'aigua de la Piscina.
Arriba un del Grup i ii diu: «Aquest
mati a les Pedreres un not a saltat
1'65». I respon en Gil amb ira: «Si,
en Noguera s'el deu haver empassato.
Despres ens enterem que en Gil
estava cercant un «galapat» que cridava a. la Piscina, i per lo qual "sempre tenia d'avisar a en Noguera (la

En' aquest numero pu.
bliquem caricatures i
articles censurats en
niuneros interiors
nueva estrella) que no obris tant la
boca quant neda, doncs aquest galapat sempre anava per sobre l'aigua i
s'el podia empassar. Fins ara no s'ha
trovat, lo que constitueix una continua discusiO.
A veure el dia que hi posareu
«vivero» d'almejas, aixis els «ver,
rnouts» no els trovarem tan dolents!

Camises, corbafes, mifges, mitions, easadore•
bates, batins, paiames, generes de punt, Espe•
Maliiat en earnises a mida.

Encara que el temps no es propici
per a practicer segons quins esports,
parlarem avui d'atletisme i nataciO,
a fi de que no es refredin.
Diumenge varem pujar al camp
del Grup, al qual hi havia gran animaciO. Llancaments per aci, salts per
ails, cops de pilota als basquets, etc.
Voliem vere-hi algun campiO, perO ens varen dir que en Colomer mai
hi puja, i per a veure a en <<Bado»,
ens teniem d'esperar fins les dues.
Varem fer cami fins al <<feudo»
contrari.
La Devesa tambe animada: vint
pares de familia passejant els nanos,
nou parelles fent-se l'amor i uns
quants atletes tambe preparant-se.
I per filtim, encara que sembli paradoxa, lo mes animat, la Piscina. En
Plaja conservatit la forma, en Nogueres buscant-la i els altres mirant-s'ho
(perO tots a l'aigua).
En fi, els esportius de Girona no
s'adormen, i esperen tots amb ansia
la vinent temporada.
TRANSPORTS GENERALS
de

Josep

Bufi

Succesor de R. VidnI
Rodda del Dr. Robert, 2

GIRONA

Telefon 279

el pont de pedra

jardinets
genvinguts! .
Avui aquest «jardineta va dedicat d'una manera enlairada olemne als trempats estudiants que es
troben entre nosaltres, despres d'
abandonar per unes migrades vacanoes, la capital on estudiaven.
A vosaltres, doncs, pue porteu
la representaci6 estudiantil de la
nostra ciutat, us donem la benvinguda i us desitgem que la
vostra curta estada us sigui-multi.
plicadament plaenta.
Segons es veu Ia simpktica
Flora Alcala Honares esta dispossada a for estralls en el cor dels
gironins, i sine, pregunteu-ho a
aquell jove mecanic d'un taller del
carrer de Figuerola, i per mes Jades «defender» dels Atletes Units.
No -es veritat, Joan P. ?,

caicats malaret
rambla

girona

Als quioscos venen un periodic
catala que to molts anys da vida
que esti escrit amb color de llogardaix. Sempre haviem cregut que
era un setmanari «solo par horn.
bres» pero.
sabem del cert que
tambe es fullejat i llegit amb fruicio per algunes damiselles innocents.. .
Si no feu bondat ho direm al
papa. Sentiu?: Salvadora B. Mont.
serrat E. Lolita S Maria F. Maurici..
Llegeixis depressa i en frances:
La rossa Rosa Ros
menja arros i te... el cap gros.
Ja ho sabers a Banyoles?.

no poden mancar mai, elles en canvi tenon ei seu motiu i es que por•
ten batut el record de passejar,
1300 kilometres de Rambla; perO
nosaltres ens hi apostem un nap
que tambe han batut el record de
xerramecar hi castella inutilment...

sale de Ilimplaboles de wane! Qlrali
(davant perrunusria camps)
Hem tingut ocasi6 de coneixer
una xamossisima barcelonina. Es
diu Maria Teresa i es tan simpatica
i gentil, que si tinguessiu la joia de
coneixer-la restarieu cor.presos del
seu «sex-appeal». Aquest areve d'
amour> que es diu Maria Teresa,
to una amigueta, tambe tan fantas.
ticament formosa, (pie al veure.la
amb llur cabellera platinada diriu
que es el proto tipu de la «mujer
fatal*. Llastima que les dues es pintin les ungles amb aquell vermell
tan antiestetic!
Julia Borrell, estas voltada a
pesar teu, de maons i tcules i ets
mereixedora de romandre dia i nit,
cercada de les mes belles flora existents.
Qui pogues descartar a nerta
persona, que forca sovint admira a
aquesta demisel la de fat tent ex
quisida.
Mireu.los enamorats coin sem:
pre, a la parella Ridaura (petita) 1
Puig confiter.
L'altre dia en una ocasio, es pot
creure!! aquest xicot aficionat a for
excursions, es trobava juut amb la
seva costella, al bell mig de la via
del tren de St. Feliu, i no volguent
apartar-se de la mateixa,—l'As de
les lieminadures, - quan s'apropava
un expres de luxe, ella tingue do for
els esforcos deguts, per a salvar-lo
de sota... les rodes!!

La Normal s'esta convertint on
el centre d'activitats del fames
«Cupid°» qui ha fixat al seu estate
ge al primer curs professional.
Representants: Cortina — Costa
(Societat Limitada).
Oi que si, aclaparadora Isabel?

paulina Bone, dameta gentil
que fa augmentar considerablement
la formosor del bell estol de xamoses divinitats, que diariament donen tombs per la Rambla
La veritat, a nosaltres mai ens
ha agiadat passeja--nos i menys en
aquest temps, pore qui pot contenir
e... davant el quadre exuberant
es presenta

L'AssumpciO Noguera mai deixa
d'anar al «Savoy», segurament 1'
han llogat. . . Les Sagrera tampoc

Sentim que nna demisel-la corn
Angela Delmar, no pugui gaudir a
hores d'ara, d'una tort de galante•
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jadors, coin abans tenia. Es el que
sol passar,...
Weritats qua es poden creure;
La Joaneta Odell i en Taja, s'
estimen d'allO mes. Paraula.
La Josefina del Pont, fa glatir
a cent per hora, el cor d'un artiller
del capitol diset.
L'angelioal Teixidor ha fet des•
apaoeixer de la pensa d en Bosch, a
una nena rossa que viu actualment
a Barcelona. iPorque sera!!
La Teresa Coromina, s'ens torna mes bufona, i per la Martinell,
ens convertiriem alumnes sous, per
poguer romandre al seu costat.

modes Oa oilmen's 1 1
Telefon 519
Segons una investigaci6 secreta
el primer curs de la Normal, en una
ocasi6, anaren en viatge de plaer a
Banyoles,
Per causes de forca..,. de voluntat, Ia Maria Sobreques, no va poguer anar-hi i ja tenin a on Perals,
l'etern enamorat, trist i en comple•
to migranya.
Encara que la Sarita Balari,
' oconsegui, fordo distreure quelcom.
Clue ens pot oferir to naturalesa
que sigui mes xames, quo la bonica
figuereta de Maria Matas? Res absolutament,
Si no fos en Segeinti Munoz, altre coca diriem, pert') cal esser prudents.
indigena de la nostra tribu,
l'altra dia es trasilada en un modernissim aparell de dues rodes, al vei
poble saltenc.
No feu mes que apropar-se a certa perruqueria de la carretera, per
quedar boca-badat davant la more•
neta Maria Xarpell, i a pots metres,
l'encisadora Maria Puigdemont, tot
parlant amb l'adroguer...
Sera questio de tornar-hi aviat,
per quedar una vegada mes, embadalit de tanta bellesa.
A la Placa Marques de Camps
hi ha una academia
Son moites les nenes que hi van,
que per cart son molt simpatiques.
Entre elles cal esmentar les entremaliades D. Armengol, i J. Ro-

el pont de pedra
vira que son les mes rialleres de la
calla.
Son moltes les vegades que les
veiem sortir i es veu que encara
els hi duren les ganes de riure
De les demos no en vull dir res
porque no les vull for enfadar. Solament tine ganes de for enfadar a
les que ja ha esmentat,
,Alk la, companyia d'autobusos de
Sarria a Girona hi ha un xofer morem) «es dill • Francisco» es molt eixerit, i simpatic.
D'aix6 ens podria dir quelcom
1'Assumpei6 C. de Sarria.
can Torrelles de sota les voltes de la rambla i trobareu un not
molt presumit
No e3 veritat «antic.?
Algunes vegades hem vist a la
simphtica A. Serra que portava tins
rams molt formosos de crisentems,
que per cart se n'hart vist molt
pocs de tant grossos.
Es coneix q, e to tin jardi molt
gran,
Escolta impatica, quin dia sera
que ens on regalarhs un ram?
cor ferit

Continuen els jardinets en rodolins tots sucosos, ben lets i fins.
(modestia apart)
El xeorwal» amb la Molins
fariem fins els
Amb barba de 1)01 moixi,
sembla en Rahola un botxi.
Ja no el preocupa la Iletania
a en Geli de la llibreria...
.,.ara amb la novia arrapadet
fa anar a dojo el xisto yard.
Amb rad de la Carme Llach
en Carre s ha enamorat...
,doncs es e:la tan bufoneta
que fa perdre la xaveta
Quranta mil (luros herederit
qni es casi amb la Clair....
...Apropteu la ganga jovent
que
han a eada4noment,
Diuen que
s'acabit
en a li Velasco i en Pa Salat.
1.ribaran a fer carrera.
en Prun.eda i
Ilaters.
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Ha abandouat per un caprici
la bella eordas a en Maurici...
Mes com due d'enearrec no es fan
Os trova ara souse galan
Alexandrina, Miss Girona
esta molt gulaa i bufona...
,..Qu ho digui sing un militar
que do paisa boina sot gastar.
A Conxa Julia , diu enCrespo
T. L
) ,1 )
:13 1
En Caries Rodriguez i l'Ametller
en Palmer fan un bon paper .,
....son tan prompte enamorats
com renyits i enmiirriats
La Marisa Lopez es molt bonica
i al veure-la el cor ens pica.
La Sureda, escudiant
es mes dolca que el croca.nt.
Per avui prou amics i amigues
i fins d'a.qui a quinze dies..
Rass... k.

La Bosch diu a les sever amigues que en Dalmau es un antipatic fastigOs, un es'Apid, etc. La
guineu quan no les podia haver,
tamte deia que eren verdes.
—Comuniquen ct`Abissinia quo
el Rass Josep Sendra—amic intim.
del Negas s'ha passat als itaiians.
La culpa.daquesta traicid lei to la
«barabina» Nina Magaldi quo tins
i tot li ha fet traure let, barba o mi.
llor dit, aquelis quatre Pelots quo
s`havia deixat,

quell loier—les Dies arms eovelals
Feia dies que no haviem anat
a PAteneu, a ballar. Diumenge ens
varem deixar caure i yam passar-hi
una tarda formidable. Arab les nenes que hi van!
A Ines de diveatir•nos, varem
veure moltes coses. Us en anem a
evplicar unes quantes.

—La Garganta, aquella xa,
mosa ne , a. de la Cort Reial, que
a Pestiu li grada tant banyar-se
rode boil, Mullis 1 1 la Piseina, ella sola fa anor de bOlit
a mig Ateneu.
"
Telefon 519
Poden donar-ne rad' en Mas
aquell atleta tan dandy) i el TarESTUDIANTINES
tar &en Viusa, entre altres
--Els dos Ventura, de la pesea
L'altre dia una coila d'estudiantes
escollien el tipet ideal entre els jo salada, continuan castigant coin en
els sous bons temps. Cada ctiumenyes gironins.
Els resultats de l'eleccio forsn ge son a l'Ateneu i alla passen la
els segiients: Nunez—li agraden tarda dedicantse a Part de Terpsi°
tots; Sureda—Roquet; GlOria—Du- core-.
ran; Turon
Noguera (el llarg);
Mai dirieu que varem obserAlberti—Soler.
var? Doncs, qne en Joan Naspleda,
Continuara en el nnmero vinent quo feia l'amor a aquella xamosa ne
i mentrestant rifarem un conill per na sarrianenca, com que estrenava
no avorrir-nos.
an vestit nou, a la mitja part va
plantar la. AixO segons ell .
Ara, pere, ens agradaria saber
En Felip earambolista
as un hid que conquista,
que
aiu ella.
elque conquista les ninetes,
—Tambe varem observar que en
pro que tot va a fer pessetes.
Furtia, aquell moreno, bauquer, que
pal que es veu sent l'hivern, ballava molt amb la Carme del carrer
Vidua del tot s'ha quedat,
Nou.
l'Abarroser mentres tant,
fidel espera pro, que aviat
—T'has fixat? Greta Garbo esta
retor-ni el seu Puig Masjoan.
exposada a la Fotografia Itux.
(Me gusto el color verde, ,) PericOn
—No siguis tonta, no veus que
es Fulana qua s'ha fat fer una foto
de tine per aquell fotograf de la
Ufa! •
guants de pelI — guants de punt
—Ah, vet aei perque to dos no
Placa de la Republica 13 GIRONA
vios!

el pont de pedra

bon vent...
senyora anastasia
Covards! assassins! tanoques! Iladies! cavernicoles! tabernicoles! paBassos! jabalies!
Sentiu?
Tot aix6 vol dir que ja no hi ha
censura. El mateix dia que es comunica la bona nova, els periodistes
desempolsegaren de Ilur armari aquestes paraules que feia temps estaven arxivades.

LLORENC VILA COSTA
Pintats a la cola, empaperats, pintats a l'esmalt, oli i demes treballs
PREUS ECONOMICS
Carrer Sequia, 12. 3.er—GIRONA

sortir quan era hora.
Esperem que El pont de Pedra,
des d'ara ja no s'assemblara al Patufet, i que podra complir amb el seu

Caricatura censurada el 16 de Novembre de 1935. Inspirada en
unes manifestacions - de G i 1
Robles.

deure—com a periOdic satiric,—es
a dir, que podra fer obra de saneja-

MUM

acaili de canlar Ia Tempeslad

ment, posaut al descobert tots aquells
conills que fa temps estan embardissats,
Aquest nitmero redactat amb la
temperanca que les circumstancies
anormals ens havien imposat, es pot
comparar amb La Novella Rosa. El
pont de Pedra, es tendre—ha nascut avui—, perO ja es fara gran i
fort. No li donarem reconstituyents,
ni tindra dida, perque els bons catalans es feren forts sense. Es criara sol
i aprendra a defensar-se tot sol.
Des d'ara, els redactors d'El pont

No hi ha hagut periOdic, per mo-

de Pedra, quan cscrigitin, no tindran

dest que sigui, que no s'hagi vist

devant seu la fantasma de la censura.
El pont

mutilat pal Ilapis fatidic. El pont de
Pedra, no ha estat una excepci6 i
tambe s'ha vist honorat mantes yegade.s, per la taca vermella del llapis
roig.
En el present nUmero publiquem

LLEGIU

el pont de pedra

algunes cosetes que no pogueren

(Dtbn, x de Silo)

Ei cielo esti sin nubes,
tranquila esta Ia mar...

Aquesta esquela fou censurada en el ntimero passat.

Accio Popular Catalana
(C. E. R. D. A.)

iiiL'ha dinyat!!!
Els qui la varen infantar: A. Hosta i Matasa nos; M. Batalla i Licorista; J. Vina i Caragirat;
A. Espona i Enxufista, etc. etc., i tots aquells parents i agosarats que anaren a l'assamblea dels
«sidrus», aixi corn tots els geps de les Japs, tant disti ngides corn reverberauts, en posar-vos en coneixament de tant lamentable dissort, preguen que e I dia dels Innocents d'eaguany, al local social
que encara existira per no haver-se acabat el present mes, assisteixin a l'acte necrolOgic a carrec
de don Josep Ayats, el qual desenrotllara el segheni ema: EL ARTE DE BUSCAR NODRIZAS A
MIS ELECTORES.
El dol es dOna per acomiadad.
NOTA: L'Ilms. i Pocvnyissm. Anguera de Sc jo, concedira cinquanta dies d'indulgencia a
agaell que resi, davant del cadaver, la seguent joculr tbria: Ayats, Ayats! que gosats correr per nixes
crullles, i the votas a cabassats, acabarets collint buri les. Amen.
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A ENTRADA DE FOSC
A la fi s'han desencadenat les borrasques
que varem anunciar, Degut a les haixes
pressions la part alta del govern va quedar paralitzada. Shan registrat nombroses
precipitacions. Vents contraris precedents
de la part d'alba i velasco han xo cat acabant en pluja.
Tem peratura maxima: 40 de febre en Mussolini, minima: fa un fred que pela.
Classe de niivols: Nombelus.
Estat de la llet: Terbola, Estat del conflicte
italo-abissini: Negus. Temps probable per
a la pr6Xima setmana: Depresions...
a tmosferici n es.

Preus de
suscriucin
Triffieslre
MiQ any
Any

1'50
3'00
6'00

Pecacci6, Adminis[racio i imprern[a

A. Ces[ro, 7

tot que en diuen el ((Barrio Chi- tosament i no us demsepallegareu
no» i on no hi ha cap Xines. No d'aquesta molestia fins que haureu
haver. remarcat quina fortor Ines sortit d'aquests carrerons humils i
especial se sent pels carrers d'aques coberts do detritus imiseria; perO
Per que el aColisco Imperial» es band? Si camineu una estona llarga aixo no vol dir que hagi desaperael tine menys sol.licitat dels giro. per aquests carrers eternament bruts gut la fortor. Encara la sentiu, mes
acabareu per saturar-vos (Vaguest lieu, pero la sentiu. Ensumeu la
nins?
perfum,
que no es embriagador ni vostra r9ba; este impregnada d'
Es perque fan programes dolents? Es perque l'Empreseri porta molt menys. Entrareu a una casa aquesta pestilencia de baix fons.
qualsevol d'aquest bard i a Ines a Si no voleu llancar el vostre ventis,
creme a la sabata?
No es res de tot aixo senyors mes de l'atmOsfera espesseida pel us term que conformer a traginarenenVils. El misteris d'aquesta fum de cigars i ales 'fetids, les vos- la—la pudor- uns quants dies, fins
mena de jettatura corsa, l'anem a tres narius percevran sempre, dis- que aires mes sans l'esbandeixin.
Tot aixo s'ens ocsrre quan anem
a explicar amb quatre rattles
tintament, la particularfssima foral
«Coliseo
» (Anern pot, solament
tor del carrel. Si no esteu acostu*
* *
quan
es
projecten
pePlicules que
mats arribara un moment que us
Tots haureu estat a Barcelona, sentireu el cap entontit, corn si es. valen la pena.)
naturalment, Tam be haureu visitat, tessiu marejats. Als primers dies
L'Empresari d'aquest tine tam.
empesos per la curiosita'c, aquell els vcstres pulmons, acostumats a be s'ha adonat d'aquesta fortor de.
bard tan fames — a l'estranger i aires mes purs, treballaran dificul- sagradoble i procure per tots els
mitjans al seu abast esquivar-la.
Pero tot E s endabades al vostre
Sifonia gatuna
entendre. Tant es que escampi perfums de la casa Sagrera; no ho
assolira mai.
Nosaltres ens hem detingut a
reflexionar-ho i nomes veiem un
remei, el qual desinteressadament
brindem al senyor Empresari del
«Coliseo Imperial., i es el se..
ghent:
Com sigui que aquesta fortor es
deguda, mes queres, a la poca
higiene o —efecte de la vellesa i conditions de l'edifici—i corn
aixo no desapareix ni amb perfums
pulvoritztas abans de comencar les
sessions, s'ha d'obrar energicament.
Es a dir, reformer el local de dalt
a baix; ensorrar les quatre parets,
el teulat, canviar les butaques velies per altres de noves i espolsar
el piano de cue. En fi canviar-ho tot.
Si es fa aixo que diem, garatitzem al senyor Empresari, que el
«Coliseo Imperial" semblare nou i
(IP
mes for itar
n
reixira pe
Qui
es
aquest?
rtor
El gat forester—
a la fantasme
2
el
policia
secrets
El gat del poble—Es

AIlo del «coliseo» nou
es cocaina en flor

..=1/11=1■1■
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