La Rambla de Girona
Per la Rambla es diu:
En Martí P. està <enllacat»,
en Joaquim El. està «enhibit>, u
l'amic Font el cor li fa pessigolles quan veu la Quimeta, i a
l'inconsolable Figa, la Joaneta
li té el cor robat.
Però la nena que té més
pretendents (si és que se'n pot
dir pretendents) és la gentil
Maria-Rosa E. que té a l'inconsolable Vila, al noi de BourgMadame (a) sortir pel «forro>,
al seu company de fadigues
Ortega etc. i quí sap si al poeta
Cuadron en una tensió de nervis que fa ,, tronar i ploure>,
doncs no s'acaba de decidir.
Apa nena, si no t'agrada
cap d'aquests «baligues-balagues>, ves per un altre, doncs ja
saps que tens un Albert, no
sabem si Magno, Casto o «Balari>, que t'espera amb els
braços oberts.

I ara que parlem de l'Elcarte (ja ens ha escapat el nom),
coneixeu aquell pianista, violinista i futur saxofonista? Sembla que no se la mira del tot
malament. Fa dies que el noi
està moix i només riu quan ella
li diu «Adéu».
Apa, Josep, decideix-te, o
sine, quan li voldràs dir ja no hi
seràs a temps. Mira, a vegades
encara que en tingui tants, un
home de la teva activitat musical (?) és el que guanya el cor
de les nenes maques com ella.
Gentil Lluïsa, del carrer
de la Barca: els que fem LA
RAMBLA DE GIRONA hem fet
' cónclave> i a l'efecte hem
pres l'acord per unanimitat
de traslladar-te aquest prec,
que esperem ens regraciaras
com es mereix'
El teu cabell ros—natural
no t'escau gens, per tant, et
demanem que vulguis tanyirte'ls foscos com abans, i tornarem a constatar que els ulls
clars enmarcats amb els cabells,
donen un clar—i—oscur que
arrodonirà altra vegada els
feus encants.
Així creiem voldràs complaure'ns.

Si Déu vol, ja ens hi
veurem.
Pobre Assumpció de la
plaça del Marqués de Camps,
que ens han dit que està enamorada d'un xicot que
estudia a Terrassa, Demiá de
nom; pobre noia no la coneixen,
tan maca i tan rossela com és?
doncs ara resulta que fa una
pila de dies que no sap res d'ell
i vinga patir. Nosaltres que,
tenim més anys que ella i per
tant més experiència, ens permetem dir-li que no s'ho
prengui tan a la •tremenda>
que tot plegat serà un núvol
que passarà ben prompte i
tornarà a lluir per ella el sol
explendent.
En cas contrari, cal que
recordis allò que diuen: mai es
tard si el cor és jove.
Quina desgràcia la nostra:
ara que els anavem a contar
una cosa que no deixa de tenir
la seva gràcia i que succeí a
quatre dametes de la nostra
Rambla, Maria -Vicenta- LolitaAnna, i té!! no trovem el
paperet on ho tenim apuntat.
Prometem, però subsanar l'oblid
degudament en el nostre número pròxim, no faltava més!!
En el nostre darrer número,
a causa d'un oblit impensat,
aparegué una molestosa al . lusió al nostre amic Figa, la qual
nosaltres som els primers en
lamentar.
LA RAMBLA DE GIRONA mal-

Mafia de la "província" de Girona
Interessa als Industrials, Comerciants,
Contractistes d'obres, Automobilistes, etc.

Aquest Mapa fou redactat per Eduard Fiol, per encàrrec de
l'extingida Diputació, en celebrar-se l'Exposició Internacional de Barcelona, i estigué exposat—durant el temps de dita Exposició—al Palau de
les Diputacions.
Actualment, el nostre company, ha redactat particularment un
nou Mapa, en el que—prenen per base el primerament esmentat—hi ha
introduit quantes esmenes i ampliacions han estat necessàries per tal de
deixar-lo el més acabat i possiblement ajustat a la realitat.
Figuren en el dit Mapa tots els Ajuntaments i Agregats de la
«provincia»; els rius i ferrocarrils de via normal i via estreta: les carreteres de l'Estat construïdes, en construcció i les en projecte, així com
també tots els ponts, carreteres i camins veïnals de la Generalitat de Catalunya, construïts i els actualment en construcció, amb les corresponents distàncies quilomètriques,
dades aquestes preses amb cura extraordinària dels projectes de dites
vies de comunicació obrants a les oficines d'Obres Públiques de la
Comissaria delegada de la Generalitat de Catalunya a Girona, restant
convenientment separats en colors els partits judicials.
Es d'un tamany de 1'50 x 1'00 metres i està dibuixat a escala
1 : 100.000. Indubtablement aquest treball ha d'interessar a tots i d'una
manera especial als qui, en un sentit o altre, tenen interessos creats a la
«província» de Girona i, a més a més, sí tenim en compte que els mapes
i guies actuals estan en cert punt mancats—quan als camins veïnals—
dels detalls que precisament caracteritzen el que ens ocupa.
El preu del Mapa reproduït en còpia «Ozalid» directament de
l'original i en colors, és de 25 pessetes, l'exemplar, a
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GIRONA

(Va a la pàgina 2)

Els "exiliats" s'enyoren

A S'Agaró voleu anar;'
no rumien més.
Amb un taxi d'en Gaspar?
sabreu que es disfrutar!
Pina, Franca, Yolanda,
Gemma, Assumpte, i una altra
de més petita que estudia ál
Liceu.
II Signore Narciso, riccorda
tutte queste bambine, sue piu
grande felicittazione, entonando il «Giovinetza...> in franca
et cordiale camaraderia.
Lolita i Pilar, esperen el
bon temps per anar a S'Agaró
com l'any passat.

Cambó.- Caram! una altra vegada que se m'escapa el tren!
EI ciutadà trencant-se de riure.- I elf que li escaparan senyor Francisquet!
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