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).

