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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