el pont de pedra

art i poesia
Pocs artistes hauran assolit un
exit tan falaguer a la nostra C'utat,
com el nostre excellent amic Par.
Gracies a la calitat de les
seves caricatures el seu pas per
Girona haura estat triomfal i no
dubtem que sempre servari un bon
record dels gironins.
El Pont de Pedra us desitja,
amic Pardinas, que la vostra estada
a Girona sigui la fita d'un futur
gloriOs
Fins i tot en Fimel rublert
d'aquella abrusadora inspiraci6
marastra de tantes obres immortals— ha cantat amb vibrants versos l'admiraci6 estupefaent que li
produi l'exposTci.6. Liegint les seves poesies ens donem compte que
li raja a dolls i que to
una den inexaurible.
Aquesta poesia va esser publicada a L'Automista i es titulava:
4A Pardinas, celebre caricaturista*.
Varem Ilegir la un (Notts, aclmirats de que al mOn hi hagin engiponadors de poesies tan foramidables.
L'endeina, divendres, varem
llegir L'Autonomista i tornarem a
veure, al mateix Hoc i a la mateixa
plana la poesia de Fimel: «A Parcaricaturista eelel-, re•. De
primer ereierem que ja l'haviern
vist el dia abans, perO ens fixarem
be, i.. efectivament era la:mateixa.
Caram, Pardinas quin honor!
El dissabte tornem a obrir
L'Autonomista i que dirieu que
veierem?
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—Si, senyors, la mateixa poesia, al mateix Roc, etc. etc.
De primer antuvi restarem as
torats, perO tot seguit comprenguerem que aquestes repetitions eren
degudes a l'exit que assoli la poesia d'en Fimel el primor dia que es
publica. Als teatres no fan repetir
el que es ben reexit? Doncs perque
un periodic no ho pot fer-ho amb
les poesies dels sous col.laboradors?
Quina enveja deu tenir el .des.
mamat de set dides.! A propOsit,
ens extranya molt quu el Sr. Frances° Roca no publiqui mes poesies.
11menys les d'aquest ;On en caEn Fimel: el qclesmamat»! Dos
paios d'empenta! Vaja tronc!
tofona

correu... que us escapd,
M. F.—Va sortie al Flmer° passat. bastant corretgit coin vareu
poguer veure.
Fl C. M,—Van sortir en el
mero passat i tambe en publiquem
en el present. Amb les' coneixenses
que teniu es una llistima quo no hi
poseu mes salsa.
N. C.—Cregueu que sentim no
puguin anar avui. Es intere-santis.
sim. Envieu-ne mos..
Corcan.- Esteu content?
Cor Ferit.— Van en el present.
Enveieu.ne mes i els irem publicant.
Satrop.— La vostra caricatura
no esti ma!, perO vaja no trobem
que s'asaembli ni pot ni molt. A
mes la idea no es original, puix seguint el vostre sistema podiem fer
la vostra en una mena de porta. Si
envieu caricatures de noies les publicarem, si s'assemblen,
J. N T.—El vostre treball esti
molt be. Te molta gracia. Podeu
enviar un article cada quinze dies.
P. M.—No hem entes res i aixO
quo nn dels nostres redactors sap
de lletra.
Totxo. -No es d'actualitat,
J. Amich. Amich, ho sentim
de tot cor perO ens esta vedat dir
secrets. Gracies pel vostre oferiment.
No contestem particularrnent
encara que ens enviin segell. Tots
els altres treballs quo them rebut i
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Retalleu aquest CupO

Vale

(Retalleu el present
vale i tindreu diet als
3 retrats i una ampliaeth pel preu reclam
de 3'50).
amb el qual FOTO—LUX de Gi-

rona Placa del Oh,

N.° 1 enfregara

3 refills 1 1 ampliaciii
per a Sal(' de' modern estil
Cine, de gran novetat
Pel preu de gran reclam de Pies. 3'50,
Entrega als 8 dies

No es valid per a menors de 5 anys.

B manna un vale kratis als comersos que
feu los compres

uo contestem en aquest correu, iran
sortint de mica en mica. Els altres
iran de cop al cove.
Des d'ara endavant no acceptarem treballs quilometries. S'ha
d'estalviar paper, doncs ja ho diuen
els anglesos: The paper is money.
A darrera hora hem rebut um
lletra del Corresponsal del Xut al
qual li diem: No irem a les cases
que indiqueu per no trobar a la
vostra senyora mama,.
el carter

rierencs
competencies grafiques

En el present ntimero publiquem unt lletra quo el Sr Pinedo
adreca al Sr. Vilarrubias., en la
qual l'amenaca amb donar un espectacle - suposem que pugilistic
si torna a fer cap mes ,xfoto. a Girona, Pero pel que es yen el senyor
Vilarrubias es un home de valor
que no s'espanta aixi corn aixi i
fent cas orris de les amicals advertencies, ha tornat a reincidir enviant a «El Dia Grafico» dues "fotos" del partit Girona-Sabadell. Si
agafeu l'esmentat diari de dimarts
passat les veureu
Senyor Pinedo, si no einpreu
un altre sistema -4p foragitareu al
Sr. Vilarrubias de'Itt vostra juris
diccio !grafico-reporteril. Per que
no prcflveu,amb un espanta,-sogrEs?
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