T,A VKfl nE O-TIIDVA

De

¡nniix de Sevilla,

Cruaüas feu

Que .K'iitens íifaníjx
D'esciïni (lis l'sfnimjs.
;(juiiia pesadil'a
Ij'i hiiiia penilla
jyd salti Diti·lor, a ml iiidia donat
Jo crec (¡ne ¡toc falta si tio m'ha alocat'»
Jtiiii Herirán

ai/ui ha fet jtutd
Tot clo</iie.iit ami) rahial puny,
ï jo a l'home he consolat
l'er evità un disburat,
Dient (¡ne penilla n'es
l'n -mot ijue are han fet esyri-s,

eloqüent discurs

a

Nosaltres que
consideració

a

hi assistirem

llegir 1' adjectiu

que

pen-

a n' en Cruaüas.
Eloqüent... eloijüent... a cual¬
quier cosa llaman chocolate las pairo-

riyut.

no

perque al costat
diu pas, Fcre.

de la

per

jen

per rHoilie bo.
Don Herirán s'ha cnnventyd...

article

firma

la bona memoria del

digníssim sacerdot homenatjat i
que ens entristirem al considerar
el mal us que 'Is l'aritzeus gironins
feren de a(|uesta memoria, no hem
tima al

l'rnieyits

del

diumenge passat.

pogut menys que somriure de llàs¬

Dis sidtis de earren't

1 de's sa'tis s'ha

un

la Vetllada del «Circol Catòlic» de

(pje vagin amb compte els ene¬
mics de
tres

"La Vur"

peus

"La

en que

se

porta només qu'anun-

cis de
casas

cremadures, farmàcies (vulgo

de

si

socorros

>

i

no

de

coses

n'hi

hagués
reparteix clatellades.
com

l)usquen

que

Fixin

al gat.

curar.

1

prou, encare

nas.

Els tennismannn están

desespe¬

rats; les últimes plujes els hi lian
El

«Centro Horal Gerundense»

es frecpientat
per molts sacerdots
de Girona i de fora qiutat. Alli hi

prenen café i s'hi diverteixen
blica i honestament.
EI Gironès cada setmana

porta

]a llista

complerta de les deluneions, bateigs i casafoents que hi
han hagut.
An ariuest pas, FA Gironès en
lloc de orgue del «Centre Catala¬
nista», sei ii la Falla Dominical de
les parròquies de Girona.
I el repartiran per les Iglesies
com si los orgue del moviment pa¬
rroquial.
Lo cua! que no tindria pas gaire
res

d' estrany.
En aquest ordre

de Bona Pren¬
sa, después de la «Aición lauda¬
ble» del Diario de Gerona ja no 'ns
estranya íes.

Hi hem

posat pell morta.

No sabem que

fassin lo mateix
"clergues apostòlics" de El Gi¬
ronès que s'encauen en cases parti¬
culars.

hi hem vist dos

En El Gironès

articles que valen una clatellada.
L'un el firma Hossen Joan Fuster.

Es

'1 capellà de la presó,
no ha llegit els articles del doctor
.1. G. S. que El Sorte ha publicat,
refutant les teories del P. Esplu¬
gues sobre la actuació acatólica
del catalanisme,
(^uan Mossèn
Fustrr els hagi llegit de segur que
veu

que

cassava

amb

re

tant llarc

com es

Al vespre, a

Hiera.

el firma

No

hem

un

tal

sapigut
d' aqucs:
nom qu<í '1
vicari de la Catedral;
pro no creiem (|ue siga de l'autor
mes

persona

que

la volta

hi faltava

un

A*aren

tro¬

concurrent.

¡ Sombrerería i fábrica de gorras J

I^ F a 1 c ()

i R o s e 11

j

Raiiiblti Alvarez, 2.—Gkioxa

i

GRAN ASSORTIT:GRAN NIC

4

CASA MARESMA »

rectificarà.

trovar cap

diuen

les

pilotes
esclops: quan va(adonar-se de
(|ue ens el miràvem, xm arrencar a
corre, se va entrebancar i va cau¬

com en

var

L'altre art'cle

periòdics locals dels dimars
que el jove don Josep M."

Riera

llau¬
veure

els

Salvador

Els

pii

deixat el camp com un camp
Avans d' ahir vàrem

rat.

i
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"Los Cuentos del Sábado '
A
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