La Rambla de Girona
Redacció i Administració:
Ronda Ferran Puig, 7 - Girona
Subscripcions:
Girona: i'50 ptes. trimestre
Fora: 6 ptes. any
Pagaments a la bestreta
Número solt: 25 cèntims
Romanticisme : Art : Política : Humor : Ciutadania : Maquiavelisme : Esport : Literatura : Xistologia : Feminisme : Grimègia : Etc

Les nostres enquestes

MPMriPs 'llll "liloiop"
que duia 10111 de cop
Sempre ha existit una rata
que s'ha rigut d'un gat.
I un gat que s'ha menjat una
rata.
Si vols fer-te agradar d'una
dona, fes-la riure. Si vols que
t'estimi, fes-la plorar.
La bona societat t'acceptarà
sempre, encara que siguis lladre,
malvat, farsant, etc., etc., amb
la sola condició que tinguis
diners.
ks>) No pensis mal de ningú,
desconfia de tothom.
e L'amor és com un motor
d'explosió. Té quatre temps.
e La felicitat del matrimoni
consisteix en saber portar contenta la dona.
e Moltes dones virtuoses ho
són perquè tenen la virtut
d'amagar llurs relliscades.
ro Un home vestit de smoking,
sempre té un punt de semblança amb un cambrer.
tw Amors d'estiu, sentors de
palla.
e Hi ha anys que hom sent
mandra.
e Per fer caritat molts han d'anar al Teatre o a ballar.
e Una llum lluint en la immensitat d'una fosca. atrau sempre.
tj Molts automobilistes creuen
que la carretera és per a ells
sols, i la carretera no és res
més que la dona del carreter.
te, No hi fa res que aquesta
vida sigui imperfecta si així
vivim a la recerca eterna de la
perfecció.
al El moviment dreturer és
abstracte corn el zero.
2 Hi ha dies en els quals
l'home ha d'ésser amic de la
terra. Hi ha dies en els quals
l'home acompleix curosament
allò que prescriu l'ordre, per tal
de no caure en els dolors del
desordre.
• Quan un home us digui que
entén les dones, ja li podeu dir
meutider. El geni de les dones,
és tan boig com una llum de
carbur.
t<_,, El Teatre és un Palau d'Art,
però per altres, un agradable
entreteniment per anar-hi a
criticar la veïna.

Quina és la nena fue us agrada més
Per qué?
CONSOL XIFRE
Per les teves mirades de reüll
UN QUE NO ÉS <NEGRE»

ANTONIETA RIGAU.
Pels teus ullassos tan expresius
DESCALÇ... PERÓ CALÇAT

GUILLERMINA CALVO
Per aquella piga postiça
BISQÜITS I GALETES

PAQUITA RIPOLL
Perquè el teu pare llegeix 1'A. B. C.
REPORTER GRÁFIC

CATERINA VILÁ
Per la teva simpatia canicular.—TURMENT

MARIA SIMON
M'agrades per tantes coses que no sé per
quina començar. —PA DE FIGA
LOLITA BOSCH
M'agrades perquè tan seriosa, seràs una
bona Sogra.—UN GENDRE DESGRACIAT
PALMIRA BRET
Perquè procures per l'hivern i no et mancarà calefacció.—GELAT
FLOR CALLICÓ
Per bufona i perquè no en mancarien
galetes.—LLAMINER

PEPETA RIBOT
Pel teu vestit de soirée, encara tremolo de
fred !—COLOM...ET

ROSA MORÉ
Perquè no ets gaire presumida i cantes

ANGELINA BARDERI
Per què ha d'ésser, Mare de Déu, sinó per
tot aquell dinamisme que és capaç de fer
perdre la carbassa a Sant Joan !—AQUELL

PEPETA PERETAS
Perquè no vas a la rambla a fer els gegants
ESMOLET

CARMETA RODRIGUEZ
Pel teu tipet tan castís, pels teus cabells
daurats i pel teu mirar fascinador.
MIQUEY R. P. C.
CARMETA RAHOLA
Per la teva serietat i modèstia.—

UN CASAT

QUIMETA CENS
Per què m'agrada ? Ves quina pregunta!
Perquè és maca i és de Palamós.—LAu
CARMETA BOIX
Perquè escombra l'escala amb tant de
salero.—PEP SISTACS

LOURDES PRAT
Perquè sempre sembla que fa comèdia
ESPECTADOR

1.2-

PEPET GITANO

AURITA MONTERO
Per gentil i castigadora.—R. OCA

molt bé.—TENORET

CARMETA CAMPS
Per la teva modèstia.—TITus
PAQUITA GARCIA
Perquè encara que anem de cara a l'istiu
els teus pesaments no són a Sant Feliu
GIRONÍ

DOLORS OMS
M'agrada perquè sap fer una escudella
tan rebona.—GouRMAND
MARIA CRAXANS PUJOLRAS
M'agrades per teu caminar de matrona romana i per la teva mirada enlluernadora
PAPITO

ROSA ELCARTE
«justa la follie>
>je t'aime avec tant mon coeur»
Llàstima que siguis un «nano>•
BUSCA TETS

CONXITA PASQUAL de B.
Per la teva innoscència en el mirar, pel
somriure del teus llavis i... en fi, per tota
tú.— PI PI

MARIA SOLER
Oh Maria! Prat formosíssim de les delícies
de tot un Déu... m'agrades sempre i per

CARMETA LLACH
Per la teva mirada i la teva rialla encisadora.—XERRic

JOANETA RIDAURA
Perquè no et poses tants de pòlvors corn
abans.—PIERROT

tot. — PA. Q.
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Màquina
d'escriure
nacional

Sucursal a GIRONA: Plaça de la República - Telefon 320
Demaneu detalls del nou model
És insuperable !
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Noticies de Societat
rebudes per telèfon
que semblaran de veritat
si les preneu amb sifón
S'ha vist enjoiada amb la
presència d'una preciosa nena,
la llar del nostre bon amic Lluís
d'Armentera i Vibració. La
passada setmana, el pare en un
moment d'alegria no es pogué
aguantar i ens llençà un gran
crit de ¡viva Herodes!
De moment, no hi ha cap
desgràcia a lamentar.
OQO
Segueixen bé de salut en la
seva unió, Acció Catalana i
Unió Republicana. Sembla que
d'aquí uns mesos s'esperen
grans aconteixements, però de
moment tot fa esperar que no
hauran d'adquirir pisa nova.
A les vinentes eleccions ja
en parlarem
OQO
Segueix bastant aliviat de
la repentina indisposició que
l'indisposà quan es disposava a
venir a Girona, el gran líder
Gil Robles.
Sèmbla que la seva indisposició durarà fins que els partits
de dreta s'hagin posat d'acord
i no donin l'edificant espectacle de barallar-se davant
d'aquest senyor.
El metges asseguren que
serà cosa llarga.
ce0
El nostre tradicional amic i
tradicionalista, més tradicionalista de tots els tradicionalistes
coneguts i per conèixer senyor
Font d'en Fargues, segueix tan
tradicional com sempre, el que
ens plau de remarcar per la tradicional tranquilitat de tots els
tradicionalistes amants de la
tradició de casa nostra.
(Recomanem que en llegir
la nota anterior, es respiri de
tant en tant; altrament hom
s'exposa a seguir el tradicional
camí de can Crestó.)
OQo
Ha sortit Riera avall, el
senyor Pau, per tal d'airejar-se,

