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;
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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.

