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té una devoció tan pregona, que
fins ha penjat unes magnifiques
fotografies que publicava El Be
Negre de Barcelona en el capsal
del seu llit.

les portes als cotxes que entraven al camp. Tot sigui en bé
de l'esport.
cm

Gent de casa

El Girona és va gastar tres
mil pàfies per fer venir l'Irún
i en canvi no se'n pogué gastar
vint per comprar una pilota.
Això és una planxa.

S'ha apujat el tabac
El bon senyor Narcís, encara
que estalviador de mena i només fumava de tant en tant,
s'ha trobat ara que amb les mides salvadores d'en Carner, no
podrà fumar gens ni mica, perquè el tabac s'ha apujat que és
un contento.
I com que les desgràcies
mai vénen soles, s'ha trobat
també amb molts fumadors que
han perdut el vici de
comprar-ne i lí diuen tot donant-li
un copet a l'esquena:
—Fumem, senyor Narcís ?
Apa, tregui tabaco
I el senvor Narcís somrient
beatíficament els contesta que
ha deixat de fumar... i de comprar-ne per els amics.
Un

COZ

El president del Girona i
diputat a Corts, no va poder
presenciar tot el partit. El
resultat li notificarem per telèfon i ell, galant com sempre
contestà amb el següent autèntic telefonema.
Salud a los valientes jugadores representación juventud
capaz más altas empresas Cordialmente. Quintana.
En Ferrer encara está rumiant quines serán las más
altas empresas, perquè petit
com és, te por de no arribar-hi
si tan altes són.

cJ

altre hoste

Ens asseguren que Gil Robles vindrà a la nostra ciutat
cap allà el dia 15 a predicar de
la manera que solament ell sap
fer-ho.
Podem desmentir rodonament que vindrà -contractat»
per la Lliga; les coses allà on
siguin.
Amb tants hostes il.lustres
que tíndrem aquests dies, la
nostra ciutat tremolarà... d'alegria ? Ja ho veurem.
De feina per a nosaltres no
en mancarà.

Urbanística
En les obres de la barana
del Pont de Pedra, hom pot
observar-hi que de tant en tant
hi ha uns pedestals que estan
esperant una estàtua o una
gerra o qualsevol altre ornament.
Per tal de saber fixament el
qnè tenen pensat posar-hi hem
anat a veure l'arquitecte municipal, el qual ens informa que
encara no saben què posar-hi,
puix estan dubtant entre unes
gerres com la que hi ha a l'as
de copes de davant Correus, o
bé l'estàtua dels regidors que
més s'han distingit fent el porcsenglar, tant si són de la dreta
com del carrer del Carme. Els
que sembla descomptat és què
no hi aniran, cas de portar-se a
terme aquesta idea, seran en
Bassols, perquè ell es troba
molt bé amb la seva «banda,, i
en Tordera perquè haurien de
reforçar-ho i l'Ajuntament no
està per més despeses.
Llegiu cada quinze dies
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Propagueu -la

pro pagueu -la

Suposem que el dia de l'Irún,
tractant-se d'un bon partit,
la Simpatiquisima Carolina devía ésser al camp.
La veritat, guapa, com que

hi havia tanta gent no et varem
veure.
COD

Males Llengües fan còrrer
que l'Irun va donar peixet al
Girona. Diuen que en René
digué als seus, al tirar el penal:
—Oye Pichi, tiráselo fuera
o sinó van a llorar, pobrecitos...
El que si es descuiden, són
ells els que lloran.
cAD

Per qué l'Oliva per fer de
linier no lluïa el gec enribetat,
que li está tan bé ?
Hauria estat més en carácter.
cq^

En Coll continua sense voler-nos convèncer que és un
«Blacaman» amb això del futbol, Espavila't noi, que l'Oliva
entrena uns nanos...
coi
L'àrbitre del partit Irún-Girona va cobrar 120 pessetes.
En López, àrbitre Amateur
s'exclamava així: Tota la vida
que m'he passat arbitrant i tot
plegat encara no arribo a les 60
peles. N'hi ha per renegar de
l'amateurisme!
SHE RIN CAN DÓ

Festes populars

ties caramelles d'ellgually
El nostre company eduard fio!, vist per ell mateix

Esportives

fa hi tornem a ser, amics. Fa dies que no us podíem dir res, creieu
que patíem més que en Satiné quan ha de callar. Però s'ha acabat el
silenci; cada quinze dies farem un ratet d'olla i ens direm les veritats sense enfadar-nos.
Cal tenir en compte que LA RAMLA DE GIRONA no és pas com
el reserva del Girona, que algú en tingui l'exclusiva. El nostre
periòdic, amb permís de 1'insubstituible SHERINGANDO que
porta la Batuta, és de tots aquells bons esportius que sabem fer
brometa, però que també sabem prendre paciència quan va per ells.
Amb això ja ho sabeu, amunt í crits i no tingueu por, que nosaltres
hem llogat un mosso que té més mal geni que en Vilà i el senyor
Farré junts quan perd el Girona.
En René-Petit tingué cura
de marcar l'Escudé i el va
marcar tan bé que allà on
anava l'un, anava l'altre, o sinó
vegin; l'un era en René i
l'Escuder era el «Petit» (Dissimulin).
coc

L'Oliva per fer veure que
era d'Irún ès va pasar un jersey
bla nc.
Qué no ho veus Amadeo que
fins les rates et coneixen.
COZ

El resultat de l'Irún Girona
fou de dos a dos; això ja ho
sap tothom. El que no sap
tothom és que aquest sesultat
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ja el pronosticava el Gironés
en la seva última edició.
Sr. redactor esportiu de
<-1'Orga de la Lliga », sería tan
amable de dir-nos qui guanyarà
avui, el Júpiter o el Girona?
Gràcies.
c0^

En Ferrer continua essent
el rei del camp i del cor de la
confitera.
COZ

Sembla que els del C. A. A
baixen de categoria. Hauria
estat massa honor per ells
l'arbitrar un partit de l'importància de l'Irún que hagué
de venir un àrbitre foraster.
I per postres els feren obrir

Aquesta Pasqua Florida, el
temps amenaçaba pluja però,
els ardits cantaires carregats
amb aquella bona fe característica que tot bon corista ha de
tenir, no s'acovardiren pas i com
cada any, les alegres notes de
les cançons saltaren pels carrers
i places de la nostra ciutat.
Davant de les cantades, els

núvols es retiraren avergonyits
deixant escoltar a les estrelles
que s'apagaben i encenien tot
fent-se l'ullet, celebrant els acudits de les cançons.
Publiquem a continuació, la
lletra d'una cançó que portaba
en el repertori «La Veu de Clavé» original de M. Gayola i que
fou molt celebrada.

A 1111 A GIRONA (Mu sica d`«Allá en la Habana»)
Aquí a Girona hí ha una nena
molt bufoneta que està molt bé.
Veíam veiam sí es pot saber.
Si es diu Rosíta o bé Carmeta.
deixem-s'ho córrer que tant se val
que cada vespre està a l'escaleta
mirant sí passa algun bon minyó
i és la fal.lera de maridar--se
que lí fa fé el municipal.
Li ha sortít un bon pretendent
de trinxera í sense res al cap
que quan lí parlen del casament
a la gorja se lí posa un tap.
Aquí a Girona, aquí a Girona
Corre cada «fulano» tot fent la mona
aquí a Girona, aquí a Girona
mares que teniu filles que sols procuren
passar l'estona.
'Niares que teniu filles que sols procuren
passar l'estona.
Amb la desfeta de les muralles
els que festegen estan de dol.
Veíam velam sí hí ha consol.
Tot el més típic (?) d'aquí Girona
va poc a poc desapareguent
í s'exclamava una minyona
que en té la culpa l'ajuntament
de no mirar quan fa les reformes
amb el que es troba ara el jovent.
A Pedret perquè hí passa el carril
al cinema perqué és massa car
les parelles sols poden anar
al teatre. (iüI fan vodevil!!).

