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.
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