La Rambla de Girona
Llegim a El Gironés òrgan
dels lliguers locals:
«Ha estat demanada la mà
de la distingida senyoreta Na
Amor Lladó i Estrems, pel
«nostre amic», el periodista
Damià Escuder.
Veritablement ens ha sorprés que l'Escuder fos amic de
La Lliga. Sempre se'n saben de
noves!
***
També de El Gironés a la
ressenya de la sessió de l'Ajuntament:
«Anotem una lamentable intervenció del senyor Tordera...
El públic és diverteix fortament a l'esquena del senyor
Tordera...
...una lamentable intervenció del senyor Tordera, que ara
fà el «payaso.
...al públic l'alegria és unànime i fins és parla de demanar
al senyor Tordera que assisteixi
a totes les sessions del Consistori».
I pensar que el senyor Toro
dera, compta amb tan bones
amistats dintre La Lliga, que
fins el volen fer Alcalde!
***
De El Autonomista del 25
de Març passat, a la secció de
Noticias:
«...Estaban allí, en la Catedral, algunos concejales monárquicos y regionalistas para tomar parte en dicha tradicional
ceremonia, habiendo tenido que
desistir, porqué el Cabildo ha
dispuesto que el acto no se celebrara por no haber pedido permiso al Gobernador Civil,
Todo el mundo sabe la actuación tolerante y comprensiva
del señor Ametlla; que'bastaba
una breve conversación telefónica para recabar el permiso, y
aun más; que de haberse llevado
a cabo la ceremonia sin previa
autorización no habria ocurrido
nada...»

Retalls de premsa

Nosaltres preguntem: com
queda el principi d'autoritat?
De vegades hi ha amics
que de tant que ens estimen,
ens comprometen.
***
Reflex en el número 20, en
el seu editorial blasma contra
l'Ajuntament, per haver permès
fer vodevil al Teatre Municipal,
qualificant-ho de «descrèdit moral» <espectacle denigrant» «inmoralitat» etc,
No hi tenim res a dir, al
contrari aplaudim aquest gest,
però el que ens ha sorprès, és
llegir al mateix número, l'anunci d'una casa de senyores de
lloguer... i això francament,...
***

Vibració ens assabenta amb
un artícle signat per Lluís G.

Franquesa, que a Llagostera,
hom ha inventat un aparell per
«salvar» submarins.
A Girona és construeíx el
primer avió de la «provincia»
sense haver-hi camp d'aterratge.
A Llagostera volen «salvar»
submarins sense haver-hi mar,
A aquest pas, no sabem on
anirem a parar...
***
Diari de Girona referint-se
al dijous i divendres sant,
digué:
«... l'Ajuntament i la Comissaria de la Generalitat, malgrat
de sostenir que aimen com el qui
més les nostres tradicions pairals, obligaren a treballar les
brigades que s'ocupen de
l'enderroc dels baluards i els

paletes que realitzen les obres
de reforma de l'Hospital.»
Un obrer amic nostre, que
treballa als baluards, i que Llegí
el solt de referencia ens digué:
—Nosaltres treballem tres dies
cada setmana per tal de
partir-nos la feina amb altres
obrers sense feina; si no
haguéssim treballat dijous, i
descomptant el dissabte que no
treballàrem per mor de la pluja,
amb un sol jornal hauríem
hagut de fer bullir l'olla tota la
setmana. En comptes d'escriure
això, aquest senyor, hauria
valgut més que ens hagués fet
portar l'import del jornal per
cofradia o altra i amb molt de
gust hauriem fet festa...
I naturalment, no tinguérem
altra remei que donar-li la raó.

Profecies de "el ilustre caudillo"

"La Rambla de
Girona" acceptarà
tota la col• laboració espontànea que
li sigui tramesa,
sempre que s'ajusti al to del nostre
periodic. Encara
que l'original vagi signat amb seu dònirn, cal posarhi també el nom,
cognom i adreça
de l'autor, com prometent-se la
direcció guardar
-ne rigoros incognit. Preguem a l'ex-company LYSYNOL, al qui considerem com de casa, faci la mercé de
donar proves de la seva existència, puix nosaltres no
estem lligats per cap partit polític i no ens espanten els
inorts,ni la secularització de tots els cementiris del
món, inclus el de Girona o des Sant Daniel, com vulgueu
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RATA D'ARXIU.

Caramboles al "Ca-

si presidissin uns funerals de
tercera.

sino Gerundense"

Hem pogut constatar, que
més d'un industrial, billarista
empedernit, ha rumiat més
davant una jugada de difícil
execució, que per procurar
augmentar el volum de vendes
dels articles que negocieja.

Continua amb aquella serietat característica de les
coses trascendentals, el campionat social de caramboles en
el Casino Gerundense.
Nosaltres, una mica baligabalagues, ens ho coneixem, no
hauriem pensat mai que aquest
agradable passatemps de fer
córrer unes boles de marfil a
cops d'estaca, fos una cosa tan
seriosa i de tanta trascendencia.
Davant d'un públic que
quan s'entusiasme per un massé
ben tirat o unes set taules s'aguanta la respiració i pica de
peus com uns desesperats, els
jugadors van fent les «tacades»
amb la mateixa parsimònia que

El primer número de El Radical que sortí dissabte passat
és sucós de veritat. Llegiu si us
plau:
«No hemos sido nunca catalanistas, no lo somos, no podemos serlo.,.»
Que caram deuen pensar-se
que vol dir«catalanista» aquests
ssnyors? Aneu llegint:
«Además, nuestra ideologia
y nuestro sentimiento son universalistas».
Que els sembla? Però encara continua, llegiu,
«Amantes con pasión de los
ideales de Libertad y de Justícia,
queremos para Cataluña todas
las libertades y todas las justicias que anhelamos para las demás regiones, que és desearlas
para toda España. No somos
pretendientes a una mínima libertad para una sola parte de
tierra y unos cuantos; queremos
la libertad completa y no excepciones: Libertad para todos».
Però què deuen creure's que
vol dir llibertat? En fi, acabem
perquè ens engrescariem i reproduiríem tot el número.
Abans d'acabar, però, permeteu-nos que us presentem el
Sant patró de la seva devoció.
Ens referim al Sant laic que
veneren. Llegiu el que diuen en
Notas sueltas.
«Un santo laico»...nosotros
los laicos ta,nbien tenemos santos y en nuestra provincia va
siendo unánime la devoción á
San José...Puig d'Asprer...»
«Ave, santo, te admira y te
venera . Brown»
Consti que El Radical no
fa broma, parla seriosament
doncs segons ens diu a l'editorial són de la vieja guardia radical d'aquest Partido heroico i
no són coses de riure.
Només ens faltaven aquests,
pobres de nosaltres TI

En Lerroux -... y el dia quinze del pròximo abril gobernaremos!
IIn del poble Vol dir don Lacandru que no és massa vell per
fer aquests papers?
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Pág. 3

Sembla que en Badó serà
l'amo del «panyo», i ve demostrant amb els partits que porta
fets, que fa anar el taco amb la
mateixa mestria que el martell.

Felicitem en Ciset i li recomanem que no perdi l'alè, perquè al seu darrera i té en Ribes
que no és manco i apreta de
valent.

Gironí:
"La Rambla de Girona" és el teu periòdic. Cal
que li prestis el teu suport
subscrivint-hi i propagant-la entre les teves
amistats.

LA CREU ROJA
Farmàcia

Doctor Roca

Gran existència en tota mena de
ESPECIFICS
Telèfon 135
GIRONA
Plaça de l'Oli

