La Rambla de Girona

Pàg. 6

Blanes
Avui que per primera vegada veu la llum LA RAMBLA DE
GIRONA, i havent-se encarregat
de la dirrecció del mateix una
colla d'amics de la xirinola,
faré que per mitjà meu,
tothom pugui estar enterat del
que passa a aquesta localitat,
però sempre dins la més gran
correcció i enteniment.
Si alguna vegada molesto,
perdoneu, serà sense intenció
de fer-ho, sinó de passar l'estona bé SALUT A TOTS,
DONCS.

e
Començo per un conegut
esportman. ex-defènder de la
«Safa» i actualment del Girona;
segons sembla està enamorat
d'una gentil damiselia, d'ulls
grossos, somriure maliciós i que
respon al nom de Pepita V...
Sembla que ella no defuig
les insinuacions del famós
equipier. Vols dir Miquelet que
tot això, no arribarà a la
sagristia?
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Pe p la Ramb1ad010 comarques
Dels nostres redactors corresponsals
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La Pepeta M... tan seriosa
sempre, sembla que aviat tindrà
pretendent. Ell, un noi jovenet,
alegroi i guapot; una bona
parella que s'ha de tenir en
compte. Vigilarem per un si de
cas. M'enteneu ?
Com que no disposo de
gaire lloc, ho faig curt però en
el número proper parlarem dels
tallers de modistetes que en
aquesta localitat hi ha, i que
hi tenim teca per estona. Fins
d'aquí quinze dies.

Per Blanes es diu...
Que en Manyac, la temporada que ve defensarà els
colors del Calella S. C.
Que en Carbonell, tornarà
a jugar amb la «Safa» igualment que l'Orenc.
Que en Barri i en Grau,
també estan amb el Calella
S. C.
Que de seguir així el Blanes
quedarà sense jugadors i el
Calellà no sabrà com fer-ho
per a liquidar el convingut.
Que en Romans, entrenarà
un equip infantil del F. A.
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No estaria pas bé, que la
joventut de les comarques, només s'enterés per les nostres
planes, del què passa per la
Rambla de Girona disfrutant de
la dolça calma que porta tota
actuació incògnita.
També nosaltres. els que
empenyem any darrera any

entre les velles pedres de la
nostra ciutat, ens plauria saber
què passa per la Rambla de les
nostres comarques. Per tant,
creiem que aquesta secció serà
ben rebuda per tothom, ultra,
quan, entre la joventut de tota la
«província» hi ha tants lligams
que fa que tots tinguem, més o

menys, un amor en cada puerto.
Recomanem als nostres redactors corresponsals, tinguin
compte en aprofitar l'espai de
què dispasen fent la màxima
barrila i procurant no relliscar.
Entesos?
Doncs, apa, a la tasca.

Blanes, a fi de fer sortir un
planter de jugadors locals.

Salt

Figueres

Que en Grau, aviat arribarà
a ésser el millor àrbitre provincial. Que ho preguntin als de
Tossa i Sils.

Ens avisen a última hora,
que el nostre corresponsal a
passat a viure a la collectivitat
del Manicomi.
Els nostres llegidors ja és
farán càrrec que nosaltres no en
tenim cap culpa i que val més
ara que no d'aquí un parell de
de mesos que hauriem tingut
d'aguantar Ics seves llaunes.
De totes maneres donem
aquest original que ja teniem
compost.

Hem passat dos mesos buscant el corresponsal de la importància que es mereix la capital
de l'Empordà
Quan ja semblava que havien fet fira amb en Puig-Baixades, ens ha desnonat deixantnos penjats.
No dubtem però, que al
número vinent n'haurem trobat
un que fará anar de bòlit a tota
la joventut figuerenca. Ja ho
veureu.

Que el Torneig Copa la
Rambla, va aconseguint cada
dia més éxit. Que el guanyador
serà, segons sembla, el Malgrat,
si no ensopeguen.
PEP DE TONA

Dimarts passat era festa del
Vilar; allí hi havia de tot, cares
boniques i rialleres com la de
l'Alemany, Nonell, Roc, Baltrons, etc. etc.
Tot era diversió, alegria,
entusiasme, una cosa formosa,
formosa com els ulls riallers i
encisadors de les gentils blanenques que amb el seu aire
formós donaven més relleu a la
festa. En parlarem més extensament en el número que ve.
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Banyoles
Un altre que també ha fet

figa.
Esperem que no s'haurà
ofegat al lago i el número
vinent donará mostrá de que la
seva preciosa vida continua bé.

Lloret
Cosa rara la que passa a
Lloret; o bé hi falten jovencells
o bé les simpàtiques lloretenques es moren pels ossos
dels joves forasters.
e
Són molts els joves que han
caigut en el parany que les
boniques i encisadores lloretenques els han parat; què
feu parats lloretencs? Es que a
vosaltres us passa al revés
d'elles o bé què?
Prepareu-vos, doncs, què en
el número vinent hi haura
noves que cauran com bombes.
Mercè, Roseta, Teresa, Lola. etc. etc. prepareu-vos, que
també n'hi haurà per a vosaltres, com també n'hi haurà per
en Ciset, Suris, Josep, Lluís,
etc. etc.
Quina barrila farem ¿veritat?
Apa doncs, fins al número
dos.
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Diuen que en Cardona,
Cubies, Tarrats, Isern passen a
engruixir l'equip de la «Safa»;
com que el Lloret ja té
professionals a els de Blanes
els deixa de recó.
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TRONXO

La Casa Coma i Cros reprén
el treball
Fa uns dies es començaren
a tramitar les negociacions per
tal de sol-lucionar l'«atur forçós» que es veia obligat a seguir el senyor Coma i Cros.
Durà poc en quedar resolt el
conflicte plantejat, reprenentse seguidament el treball, sense
greus incidents.
Llevat d'algun crit escaducer de Vizca la huelga que
proferia un obrer del Veïnat
que no volia donar-se per la
pell; d'un discurs que no Teixí,
d'un doctor en filosofia i de la
guàrdia civil que en simular un
despeje va vessar per terra la
«xanfaina» (la qual fou recollida per la «llarga», res més digne d'esment ocorregué, amb la
conseqüent satisfacció de l'encarregat senyor Vivó, de la
qual cosa ens en alegrem, nosaltres també.

Palafrugell
El nostre corresponsal ens
ha fet figa.
Esperem que per al número
vinent ens fará quedar més bé.

Palamós
Per tu, nena gentil, que el
mateix Dots dir-te Maria que
Aurora o bé Marina, posem
aquesta secció. Així podrem
cantar-te quinzenalment la nostra admiració.
Tu, jove que amb el cabell
brillant de fixador deambules
per davant El Puerto o allà en
la Rambla de lès Flors enyores
el lago, nosaltres volem ésser
amics teus i esperem voldràs
contar-nos moltes coses,
I vos, republicà de sempre.
i vós que sota el «frigi» us hi
endevinem la flor de lis...
Compte i sirgueu be, que per
la nostra Rambla tot pot
comentar-se.
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La Bisbal
Heu fet tart amic, hem de
tenir l'original per tot el dilluns
abans de la sortida del número.
Esperem que no badareu
per al número pròxim.

amb el «Palamós». A ell dec
l'haver estat campió.
-?
—De medalles? Comptant
les que em donaven a estudi,
en tinc un piló així... Es clar
que m'agraden més les copes.
—Va ésser a França jugant
amb el «Perpinyà» on em vaig
divertir més. Creieu que en
guardo un agradable record...
Lamentem que l'espai no
ens permeti publicar unes importants manifestacions del
simpàtic «Nestu».
A l'ensenyar-li els apunts de
la nostra conversa, somrigué
amb bonhomia. Ara, al veure'ls
impressos, potser no somriurà.
És així el xicot !
RUFINET

Ens han dit...
Que la gentilíssima Gafarot
ostenta ben llegítimament el
títol de «Mis Varanu 1932».
Que el prohom «lliguer» de
la «Penya Palamós» ens visità
per a cerciorar-se'n.
Que és impossible passar
pel costat de la «carretera» de
Sant Joan sense dir-li maca.
Que la Maria i en Josep
han passat a «millor vida» però
que no hem de lamentar desgràcies.
Que si parlem d'una nena
que porta el nom d'aquella
ciutat italiana, en Sitja ens
pegarà.
Que el dia que l'Ajuntament
vegi a Lola Jofre portant els
cistells de plaça,crearà ('«Atracció de Forasters».
Que en Benet, diumenge i
dilluns maleia el laicisme de la
República.

Joan Serra

Sabadí

Fàbrica d'Embutits
Pernils
i demés productes
del tocino

Una interviu
Exposant la nostra preciosa
existència i en un moment en
que les admiradores l'han deixat
tranquil hem aconseguit quatre
paraules de 1'«Ernestu», el simpàtic defensa del «Girona».
—...?
—El que m'agrada més, és
el cel...s de Palamós, Qui ha
vist el cel...s de la meva vila, ja
no ha d'envejar res.
_ 2
—Vaig jugar molt temps
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