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Servei Meteorologic.
A Catalunya a les 8 del vcspre.
Domina temps varial i nubolOs. Es
registren Irons i llamps que venen de
estranger pn les precipitacions oscilen
entre 20 i 25 quilos de pedregada.
Temperatura maxima al Grapat: 69.°
minima a la Piscina: 5.°
PresiO atmosferica: Carregada a Italia.
Classe de nubosl: Abissinics.
Estat de la mar: Minada.
Estat de Gibraltar: Estret.
Estat de Suez: lntransitable.
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italians, abisinis, gironins
Vist l'exit de ovirules. —forca
proulsora de totes les coses d'aquestmOn,— assolit amb el primer
numero, estem disposats a fer un
sacrifici o un ((tour de force» i que
el proper numero sigui extraordinari.
Tot just neix i ja vol imitar els
grans rotatius =Diari de Girona,
Heraldo de Gerona, Autonomista
— direu molts! Pere no es aix6,
no. Er que passa es que ens hemadonat que Ia nostra ciutat cada dia
va creixent en tots els aspectes.
(Es fan cases novel, les botigues
fan reformer, s'engrandeixen, l'esport puja, I'aigua de i'Onyar baixa... Ines bruta cada dia, etc.) Dinfre de la crisi mondial, Girona
prospera. Pero, prospera en tot
menysamb periodisme, ve t'ho ad.
No.es una vergonya que nobles de
noca importancia con Banyoles,
Palafrugell, Blanes i altres, tinguin
els seus periOdics barrilaires, i a
Girona faci dos anysque ningir riu?
Al publicar EL PONT DE PFDRA ens
hem proposal omplir aquest huit.
Algil ens va indicar que el temps
no era adienr per a periOdics del
caire de EL PONT DE PEDRA. (Ho
varem fer cabal del temps i d'un

agrada ballar?
—amb deliri!
—doncs, per que no n'
apren?
(dibuix de iejero)
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xic mes que ens mullem). Tambe
ens digueren que era mes facil rebre algun «souvenir» poc agradable que un paper de cent. Sortosament el nostre entussiasme no ha
defallit i corn que som tossuts corn
una banya de marra, fem sortir EL
PONT DE PEDRA malgrat el temps
els «souvenirs., amb l'esperanca
que el nostre exraordinari de- Fires tindra la mateixa acollida entussiasta que la obtinguda en aquest numero.
El proper dia 26 volem presentar al public gironi EL PONT DE
PEDRA, habillat de Festa major,
amb el vestit de menjar crema.
Reconeixem que es seriOs aixo
de fer un extraordinari d'una publicaciO nada de quinze dies, pera
ja hem dit mes amunt, que Girona
no poelia continuar mes temps
sense tenir un periodic satiric. Els
forasters que vinguin per fires no
se'n sabran avenir que a la nostra
ciutat es publiqui un «magazine».
(L'extraorditiari ho semblara).
El primer numero ha sigut fet
a cops de puny, gracies als ensurts
que hem tingut, per6, no volzm que
passi el mateix amb el que ve. No
escatimarem massa gris, no escatirnarem «virules.. Guardareu
el nostre extraordinari de Fires
corn es guarda Ia dent del primer nano, corn en Perez-Xifra
guarda la .pasta», corn es guarden les pessetes de la Republica.
L'alegria de posseir aquest
extraordinari de Fires, sett
comparable a la que varem tenir quart varem estrenar els
nostres primers pantalonsllargs
al nostre primer «duro. clan,
al saber l'arribada de l'aviador
Pombo, al resultat del GironaJupiter.
Espolsarem la nostra caixa
craniana perque les idees ens
surtin Ines dares. Vessarem la
sal catalana —la de cardona es
tan salada corn la de Sevilla—,
perque oblideu durant una estona Ia crisi, el conflicte italoetiop,l'amenaca de guerra mondial les trifulgues familiars.
Deena ma teix els nostres redac-

tors i dibuixants comencaran a
treballar com etiops i suaran tinta
pekinesa, perque l'extraordinari
de EL PONT DE PEDRA sigui interessant corn Greta Garbo.
Guardeu-vos un grapat de xavalla per poguer-lo comprar. Estalvieu, estalvieu, perque l'estalvi
es la mare de la Ciencia,
Sera d'aliment perque tindra
molta salsa, tanta, que podreu sucar-hi pa.
(Quan surti l'extraordinari, segurament ja s'hauran acabat els
tramits que esta fent el nostre Director prop de Jean Alioucherie
perque, trenqui amb La Humanitat
i sigui el nostre corresponsal de.
guerra a Abissinia. Tot sera qiiestier de francs.)

Guerra a I'Africa.
(Details per programes especials.)
Roma 7— (arribat per recader

Pueyo). Mussolini ha ordenat que
les dides desmamin els nens de
vuit mesos per tal de movilitzarlos
Roma 7 Urgent (Ilegeixi's depressa Mussolini ha dit davant del
mOn que al dernati pren tier Sila i
gasta calcotets Olimpic.
Abdts Abeba 7—De matinada
(llegeixi's abans d'esmorzar) Uns
avions de l'esquadra italiana s'han
entretingut a llencar unes proclames procedents de Torino enlairant les excel lencies del vermouth
Cinzano.
Adua 7 — (arribat amb bicicleta)
Degut a fins sols coneguts en .els
cercles diplomatics,. avni han tancat els comereos i s'han celebrat
focs a rtif coals.
Asmara 7— Trames per Raigs X.)
El ferrocarril de Ddibijuti passa.a
amb retras. El chef de l'eslaciO s'ha fet installar un formOs catre
I'andana. Es despatxen bitllets a
can Sobreques de la Rambla i a
can Duran de la Plata del Vi.
Roma 7—(Agencia Aixela)Mussolini ha tornat dir davant del mOn
que gasta'sabFtes Tractor.
Abdis ABEBA 7 — Continuen
les patacades, Envieu-me la roba
rieta.
BLISCA'M

