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A una devota

erg' del ‘‘Partit Catalanista.. Ramblejant
Republlcl", iIGirona

,. , ~~=Molt%eriosa,
molt reposada,

>

7

5yairebC sempre vestida be fosc,
i-'"&mb la mantellii~rr o 6 el brap,
meditabonda mirant r
.: ,<'terra,surt del ca.rrer6 de darrera la farmicia d'en Pauperes
adrega les seves passes de bona
cristiana vers el Sagrat Cor, el
Carme o el Mercadal. (Quk
més tC ?)
Amb' reverhncia s'agenolla,
fa la senyal de la creu i resa;
un lleuger sospir surt del seu
cor pur i immaculat d'hija n
l'ensems que alcant els clls
suplicants
1; Imat
demana misericbrdia i inspi

(Vé de IQ pkigina 7)
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grat ei seu entussiasme per la
bona gimigia i per la magn&sia efervescent, no ha pretés
mai apartar-se del pur cami
barrilaire, Esperem, doncs, que
els nostres lectors perdonaran
aquesta falta; del t6t ,hoolun- i
tdria.
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ció; misericbrdia ptr nosalt
pecadors i pels que fugen d
llum i viuen en tellebres;,irl
ració pels que deurie:~ac
amb les desgricies que ens
assolen.
Oh !... Els teus ulls 11
en aquell moment-quan el t
psnerit roman en hxtasi i
I pensament infantívol s'eleva
allh d'enlli-tenell quelcom de
diví. Aleshores, volent ofegar
els esclats de Natura, malgrat
la sang roja de Carme, no
s'assemblen a aquells altres ulls
expressius de gitana que, segurament per no deixar endevin-ar el foc en que es voldrien
consumir, s'esforcen en mirar i

'

El dia 26 d'aquest mes,
vindran a Girona per tal
d'assistir a la inauguració' del
nou local de Foment Catalanista Republicd, els s&j.ors
Nicolau il'olwer, ~ o f i l i,Mates
l
i Martí Esteve.
LA RAMBLA
DE GIRONA,
,pro-

completament de tota disciplina de partit, s'honora avui
publicant la fokografia d'aquests
homes que tantes proves han
donat del seu catalanisme i
republicanisme, amparats sempre sota la bandera liberal i
democrhtica.
.Com hem dit, la inauguració del nou local de 'Fdment
Catalanista Republici; t m d ; ~
lloc el dia 26 i per tal diai. s'ha
,organitzat .un dinar al pati del

fondament catalanista i ripublicana, perb al marge de tota
actuació partidista i deslligada

Teatre Municipal, ell el
.a I'hora dels parlaments, .éi
permetra la ]]iur& entrada del

NICOI,AU DIOLWER
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A la colla del xocolata
Hem rebut una atta. carteta perfumada d'una damisebla, de les que anaren a fer
la berenada de xocolata, resenyada amb tot detall en un
dels nostres números passats,
en la qual ens diu quelcom que
a .ben segur intertssarl als
nostres llegidors.. Per tant, ell
el número prbxim-en aquests
no hi ha temps-en donarem
compte, com es mereix i a la
vegada tindrem temps d'asse-
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Proveu-ho i ens donareu

tera, quan passes molt seriosa,
molt reposada, gairebé sempre
vestida de fosc, molt meditabonda amb la teva mantellina
de bona cristiana sota el braq...

FABRICAD'EMBUTITS

Ltcx, b u a Lux,
.Que' d e 1 2 d i r , aquestes
paraules?
Doncs ben senzill; és el
nom de .la ,millor fotografia de
'

ierq,
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TOTA MENA

públic, perquh pugui oir
discursos.

els

aquests dies de fonda crissi
catalanista, en que el perill de
l'sbsorció espanyola es manifesta m d ~forte que mai, -els
catalanistes donin pr&es de la
seva vitalitat i s'organitzin en
mires al prbxim
s'apropa ruplert
i temences.

1

Qui! 11 agrada mC a la mena que mes
us agrada?
c n el numero vinent comen~arema publicar les respostes rebudes
I
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Per contestar les nostres enquestes cal solament enviar-nos
la reaposta dintre un sobre obert, franquejat amb 5 chntims i,
ultra I'adrega de la nostra redacci6, posar-hi *original per a la
impremta>. Pels de fora amb 2 chntims n'hi ha prou.

AGENT DE LES MOTOS B. S. A.
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Stock de l'anomenada bicicleta
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Per excés doriginal, no
comentar degudament
vetllada $ahir. la qoaL
avengar que fou un 2xit
¿e públic (idesp&s en Sobre. qu@sdirci que no es pot. omplenar un local.)
Quant a Mestre Casellas:
la nostra enhoraborn ja que
ahir ens donarem compte.
Hi han daltres músics que
a la nostra ciutat donen llipns
de Músiw. Cap pe&, com Casellas posseeix una cuita de
noies rosses i brunes tan selec;
cionada com les Ridaura, Barn&, Ela i Viader; de cossos
cimbrejants, esbelts com les
D a l m a ~ , Ordis, Güell i Roca;
de dones del demd, en tota la
sara pl&tora-de vida, com les
VQncelts, Cruz, Batlle, Saguer,
Saderra, Guanfer, Hernandez,
etc...
1
Son les dois musicals de Caselles, les sare6 posture&, o lla
seva veu atraient el que ha
obrat 41 miracle? Qud més te?
el cert és que renvegem i fins
al número prtjxim.
TOHASET
DEL RIC-RIC
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futur gue
de dubtes

Les nostres enqngstes

gurar-nos de l'autencitat de la
mateixa, perquh-dit sigui sense gane? de molestar a ningúa nosaltres les cartetes perfumades i la lletra més o menys
de dona, no ens provenfins que no se'ns demostri el
de la
contrari-que el signant
mateixa (amb seudbnim,
clar) 6s un fidedigne representant del ghnere masculi o del
gknere femeni. (que diria Don
Fradalico Bassols).

de- Casellas
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