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Ol'Estatut _
o l'estofat
Trieu i remeneu
que no n'hi
haurà
per qui
--_-_-'"i
en voldrà
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Dissabte, 14 maig 1932
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Romanticisme : Art : Politica : Humor : Ciutadania : Maquiavelisme• Esport

Des de els temps més remots de la Història,les enfermetats infeccioses han estat el flagell més crudel que ha atacat la
vida de l'home.
Una de les més greus i que
en els darrers anys agafà un increment grandiós, fou la tuberculosi pulmonar.
Aquesta terrible malaltia,
combatuda durament en tots els
països civilitzats, havia campat
lliurement per Espanya sense
que s'hagués pres cap mida
per a combatre-la.
En la nostra capital i comarques, la tuberculosi pulmonar
ha causat veritables estralls i podem dir que és un dels llocs
d'Espanya ou la mortalitat és
més elevada.
Segons estadístiques fetes
en el primer quart del segle ac-
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Problemes Comarcals

La Lluita Antituberculosa

Girona no abandona els seus tuberculosos
tual en la nostra <provincia» han
mort cada any 530 persones de
tuberculosi pulmonar confirmada i 70 d'altres tuberculosis,
corresponent una mortalitat per
cada deu mil habitants de 17'9
per tuberculosi pulmonar i 2'25
per altres tuberculosis.
Comparem amb altres re-

gions peninsulars i veiem que
Almeria té el 11'13, Balears
10'3, Burgos 12'80, Tarragona
11'34, etc. etc.
Cal consignar també, que
Girona no és la capdavantera
en la mortalitat, puix tenim
Sevilla amb 27'87, Madrid 20'23
Càdiç 24'24.

Per combatre aquest terrible flagell, tenim aci Girona un
Patronat que sota la protecció
de la Generalitat de Catalunya,
manté un Dispensari de Lluita
Antituberculosa i Acció Social,
que porta fets grans treballs.
No és aquest el lloc on poder glosar l'enorme tasca

Grrimègía : Etc.

d'aquest Patronat que amb reduïts mitjans tant bé fa a les
nostres comarques.
Un dels mitjans d'ingressos
que comptarà i que els seus iniciadors pensen serà el millor,
és la creació del segell de propaganda que reproduim a gran
tamany i que a tot arreu on ha
estat implantat per el mateix fi
ha produït grans ingressos.
Com a mostra podem dir,
que als Estats Units, des de la
seva creació s'han recaudat més
de mil milions de pessetes.
No dubtem que els ciutadans gironins sense distinció de
classes i cada ú a mitjà de les
seves forces hi contribuiran, adquirint aquests segells quan seran posats a la venda.
FRA-NELA

Reproducció ampliada del segell pro Lluita Antituberculosa, original del nostre dibuixant fiol
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Les nostres enquestes

MMris d'un "filoso"
que

[luid ij Otî

de COP

Hi ha gent que encara creuen
en bruixes i miracles.
te Explotant la femenina vanitat molts perruquers van en
auto.
e Actualment un fumador és
home de paciència.
Hi ha dones que al refusar
irades un bes, allarguen els llavis.
• Negociant i bon home són
coses incompatibles.
e L'enamorament és una cosa
que no sabeu com vé, ni si us
convé. Es una malaltia que entra depressa i se'n va molt poc
a poc. Els atacats tenen i presenten símptomes infalibles: els
veieu sota els balcons coll torçats, esperant una mirada de la
seva dama. Es passejen, no per
la Rambla, sinò per sota les
voltes de la Plaça del Vi. S'aixequen apressadament del cafè
a hores determinades. Molts
d'ells han deixat d'anar al futbol perquè a la seva xicota no
li agrada. Qui anava a Barcelona cada dissabte, a passar bones estones, ara es queda donant tombs per la Plaça del
Grà. Qui es dedica a xiular desesperadament, per allà els
volts de l'Hospital. Enamorats
platònics que al passar algun
pont «castiguen» unes belles
modistetes. Qui fa els imposibles per convèncer un amic,
per anar a passar un dia, a alguna platja. Qui va a Figueres
tots els dies, rodant per la revellida terraça del Liceu.
Els casos més greus acaben
al sanatori dels Angels o a Santa Afra; algun també s'ha guarit als «Salesianos» o anant a
Barcelona a passar uns dies.
Enamorats de totes les terres gironines: per vosaltres totes les reines de bellesa empalideixen davant de la novia. Feu
bé; conserveu la il'lusió, que ja
us passarà.
La dona és una cosa que
tothom diu complicada i difícil
d'entendre. Jo dic que no ès ni
menys ni més, que un ideal que
ens pintem massa bonic, per tenir desprès una forta desil.lusió;
passada aquesta, entren les hores d'amor serenes.

lí'

PEPET GITANO.

Quina és la nena que us agrada més ?
Per qué?
PILAR MONTAÑA
Per les teves curves mareijadores i el teu
color que sempre senyala l'istiu.
EXCURSIONISTA

TERESA FELIU
Per seriosa i perquè em faries tornar seriós a mi.
CAP VERD
JOAQUIMA SERRATE
Perquè som a l'istiu i
com una rosa.

la

teva bellesa floreix
FRESC

CARMETA CEREZO
M'agrades perquè ja no fas excursions a la
«nmontaña».

MONSERRAT GIMBERNAT
Per aquelles trenes negres que ens hi deixariem lligar per estar al costat dels teus ulls tan
negres i bonics.
ESTUDIANT
JULIA POLO
Per la teva simpatia i perquè crec que t'agrada l'Estatut.
COR DE ROCA
MERCÉ FONT
M'agrades, malgrat que el teu pare sigui
tradicionalista, i no se el per què, però m'agrades!
ENAMORADIS
PILAR CAMPS
M'agradaries, encara més si pogués ésser
el teu company de viatge a Riudellots.
UN RIVAL D'AQUELL

ROSETA PAGÉS
M'agrades perquè la teva línia és tan impecable que sembla traçada pel Ilàpis bruixot
d'Eduard Fiol.
QUIMET V.
DOLORS MOLÁ
M'agrades perquè ets bonica i sabries administrar les finances familiars.
DERROTXADOR

TERESINA FLAVIÁ
Perquè deus posar sempre pilota a l'olla.

MARINER

MERCÉ REITG
M'agrades per moltes coses, i en primer
lloc per la teva cara d'àngel, i pel teu mirar
«Greta Garbo».
FLETXA D'OR
PAQUITA TORRES
M'agrades per aquel] caminar tan belluga
-disla
rialla dels teus llavis.
NANDU
MANOLITA FERRER
Per entenimentada, que ja és molt en els
temps que cOl rem.
SEMINARISTA
ASSUMPCIÓ OLIVER
Per la teva serenor i senzillesa tan elegant.
UN ROS

ANGELETA SUAREZ
Pel teu cos tan fi.

TIRALINIES

MARTA SERRA
Perquè arriba l'istiu i podré ballar amb tu
a Sant Feliu.
BANYISTA
NEUS GRAHIT
Pnrqnè ets morena, i per la teva boqueta.
COR DOLÇ

MARIA BELLSOLA
Perquè saps fer esperar, els que et volen
retratar.
LLIBRES I SAVONS, S. L.
CARMETA ROMAGUERA
Per castiga, si senyor!

Jo

LUDGARDA DE BESCANÓ
Pel que ja saps.
Jo

ET FLIK

Noticies de hocietat
rebufes per teiéfon
de molta utilitat
si les preneu amb sifón
Hem tingut l'altíssim honor
de nomenar membre d'honor
del nostre periòdic el Sr. Puig
Ferragut pel seu brillant parlement al Teatre municipal. en
el miting dels tradicionalistes.
No cal remarc a r els mèrits
personals de dit senyor. perquè
la prova més convincent de que
té guanyat el lloc que l'hem posat, és la pintoresca peroració
que ens engegà i que fou tant
celebrada pels barrilaires locals
àdhuc per els que, no_en són.
Jun t amb el nomenament, li
regalarem un placa de suro que
reprodueixi aquelles paraules
apoteòsiques que diguè: «si senyors, som carques, cavernícoles i retrògrades pel davant i
pel darrera».

**
Ha fet molt bona impressió
entre la tradicional concurrència al Teatre Municipal, la presentació a les taules de dit teatre, de la senyoreta B. Urraca.
Hom tenia por, que en el
trasbals de Santa Coloma, li
haguessin trencat el disc, però
no passà d'ésser una temença,
puix que l'engegà íntegre i amb
una velocitat esfereidora.
Quan en tingui un altre de
impresionat, li agraïrem que
ens el faci oïr, perquè la música mecànica ens agrada molt,
sobre tot si va acompanyada
amb un rítmic moviment de
braços que marqui el compàs.
*

**

nacional

Es de lamentar la manca de
tradicionalitat dels tradicionalistes que es presentaren amb
sendos autos de gran categoria,
quan la tradició més tradicionalista de totes les tradicions que
és fan i és desfan, aconsella que
es vagi a peu, i a tot allargar
amb tartrana.

Sucursal a GIRONA: Plaça de la República - Telefon 320
Demaneu detalls del nou model
És insuperable !

Un tradicionalista de bona
fe,—que també n'hi han—co

GOURMAND

GERMANES VELASCO
M'agradeu perquè entre totes dues en tindria per tots els gustos.
EXCENTRIC

JOANETA MERINO
Perquè tindría el tiberi assegurat.

¡tpanvOithe#L
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La Rambla de

Girona

Pàg. 7

Ramblejant
Són dos germans impressors,
«franquets• i alegrets que diguéss im.
El gran, ja fa dies que el
veiem discutir pel carrer entrenant-se, amb la seva futura, per
a quan arribin les grans discussions dintre, la llar.
El petit, encara que p er
aquestes Festes de Figueres, no
ha quedat enrera, sabem que el
seu esperit passeja pels nostres carrers i places i que el seu
Lloc preferit és la «riera».
Com que som en temps de
coses extraordinàries, no seria
res d'estranyar que qualsevol
dia veiéssim una «riera» al carrer de l'Argenteria.
Hem vist per la nostra ciutat la gentil Mestressa de Pont
Major.
Quin goig seria per a nosaltres tornar-nos infants i venir a
les teves aules...
Però ben mirat, estem dient
bajanades, perqué si així fos, no
podríem contemplar la teva gentil personeta amb l'interès que
ara ho fem.
Ja deia bé aquella vella, que
el que no s'aconsola es perquè
no vol.

Grans Magatzems

EL FARO
SECCIONS DE SASTRERIA A MIDA
CONFECCIÓ- CAMISERIA-CORBATERIA- G UARDAPOLS- GÉNE-

altres que també sense ésser «remei» son capaces de curar el
mal humor al més morrut.
Una «massa», dues «massas», tres «massas», quatre
«massas»... acabem perquè ja
n'hi ha massa i la cosa s'embolica i acabarà en casaments.
GANIVETS I NAVALLES

Josep Serra
PERFUMERIA NACIONAL
I ESTRANGERA

Plateria, 10

GIRONA

Deliciosa Lolita Reixach, del
carrer del Nord, no siguis dolenta. No tens remordiments per
aquel! pobre xicot que deixares
cor glaçat per ésser tan nerviosa?
«Quina tempestat en el
Pol Nord» ara resulta que el
bon mallorquí, vira en rodó i
fa marxa devers Egea de los
Cabálleros on tirarà l'àncora
i guarnirà el niu dels seus
amors amb la companya que
ha triat ací Girona.
Pensar que hi ha mitja
humanitat que volta el món
cercant la felicitat i aquesta—
almenys pel mallorquí de referència—estava entre les nostres dametes.
Tot és qüestió de saber
veure-la !

RES DE PUNT-BASTONS
PARAIGÜES, ETC., ETC.

PREUS INCREIBLES
Ciutadans, 1
Plaga República, 12
GIRONA

En lots els equips de futbol,
quan marxen a jugar fora, hi
veureu uns acompanyants entusiastes que passen els més diversos calvaris quan a l'equip dels
seus amors li toca el rebre.
També acostuma a sumarse en aquets, els gràcils rostres
d'unes dametes que fan el víatge més atractiu,
Els de la Joventut Esportiva
de Girona, tenen entre aquestes
entusiastes, una gentil Remei,
que no dubtem és un bon «remei» per animar-los.
Nosaltres voldríern ésser de
la Joventut perquè en les victòries i en les derrotes, tindríem
una «remei» pels nostres mals.
Això sense contar amb les

Els excursionistes que marxaren el dissabte per acampar a
Finestres, no pogueren fer-ho
per mor de la pluja. Feren nit
dintre una casa que els deixaren quatre matalassos i sobre
ells dormiren tots.
A l'hora de dormir, les facècies i acudits abundaren davant la desesperació d'en Gallostra que no podia arrencar el
son.
Com a fi de festa, es disparà un bonic castell de focs
d'artifici, on les denotacions
embaumaren l'aire de sentors
exquisites que no eren de farigola ni de romaní, precisament.
La senyoreta Maria Rosa
Urraca, és fot un cas.
La seva vèrbolá exuberant i
rapidíssima encara plana sobre
el nostre cor.
Ens esgarrifem de pensar no-
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més, que algun dia la senyoreta
pot esdevenir senyora per obra i
gràcia d'un galan festejador. Per
si aquest cas arriba, planyem
sincerament l'espòs que esdevindrà màrtir solament de sentir
aquell doll ufanós de paraules i
més paraules disparades amb
ametralladora.
Rectifiquem el criteri que teníem fet, que en els pots petits hi ha la bona confitura.
Se'ns prega la inserció:
Per ésser el proper dia 22, la
festa de Llagostera, en G. S. espera de la gentilesa de la xamosa Pepeta Pagés que no hi mancara, altrament estarà trist i hauria de procurar distreure's amb
les altres, cosa que li sabria
molt de greu.
Tu, gentil Maria B. que saps
que un jove, incorporat al «personal» d'una important tocineria d'aquesta ciutat, és torna
trist i pensatiu, pensant en tú.
Que vols que li diguem per
animar-lo?

Sabem d'un tendre baríton
que se li ha posat al cap que és
més gran— cantant eh?—que en
Rizo, i que porta ulleres Harold
que estaria disposar a fer un
gran desprendiment metàl. lic,
d'un ralet—a benefici del
—cosa
feliç mortal que li presenti una
gentil rossa del Veinat i que, si
no ens equivoquem, es diu Car
-meta.
Joven elegante y bien plantado, i més dolç que les pastes
seques que fabríca el seu pare,
agrairà li sigui indicat en
aquestes planes on podria trotar sola la gentil Mercè, la
que li fa rodar el cap.
No es això el que et convé
Ramonet C.?

Per disfrutar
un taxi d'en Gaspar
L'altre dia a Bàscara un
Fiat atrotinat quedó fet un munt
d'estelles. Una desgràcia automovilistica sempre és de lamentar, però si és té en compte que
en aquesta o sia dintre el Fiat
hi havia un que anava a «Perpinyà» que va quedar amb una
cara que el mateix Uzcudun envejeria, la desgràcia agafa caràcters de tragèdia grega degut
a que un grapat de gironines ja
fenien pensat fer testament i embarcar cap a un món on no hi
haguessin automòbils.
Fins sabem d'una que

d'aquesta feta ha apujat el tabac. De totes maneres sabem
que solament s' ha tractat d'una
falsa alarma i que les lesions no
són de molta importància, i que
per tant, les nenes gironines podran anar-lo admirant, encara
que dubtem que el tabac s'abaixi.

CALÇATS
DE

CALITAT A MIDA

NARCÍS BES
REPARACIONS PERFECTES

Mercaders 1- GIRONA
Al Pont de Pedra, camí del
carrer Nou, van tres joves. Entre aquets un viatjant de sabons.
Sentin el següent fragment
de conversa:
—...voleu que us digvi la veritat? La Maria ja no m'agrada;
además, la casa no és seva...
D'això se'n diu un jove aprofitat.
El movimiento se demuestra andando i els bons retrats,
fotografiando, amb això, ja ho
sabeu, quan ho necessiteu, cap a
la Fotografia Lux.
La sortida de missa de set,
al Carme, és una cosa bonica
perqué sí. Es veu un estol de
nenes boniques que fa rodar el
cap.
Algunes per agafar gana,
van a fer un tom per la Devesa.
Un grup d'elles, en el que
hi resalta la rialla entremaliada
d'una rossa trapacera, sol portar un «castigador '> al davant
i d'aquí resulta que no sabem
si elles van per ell, o ell per
elles.
Ens ho voldríeu aclarir vosaltres, Montserrat Camarassa
i Joan B.?
La nena Planas de Santa
Coloma, ha vingut uns dies entre nosaltres.
Suposem que el motiu haurà estat el Mitin Tradicionalista.
Sigui el que sigui, beneim
el qué ha fet possible que podessim admirar una vegada més la
gentil personeta bruna, la que
voldríem fer restar per sempre
més entre nosaltres, com un ornament més a la nostra rambla
en les hores v'sprals.
Des de la finestra del taller
d'en Fargnoli, es veuen passar

LA CREU ROJA
Farmàcia

Doctor Roca

Gran existència en tota mena de
ESPECIFICS
Plaça de l'Oli

GIRONA

Telèfon 135

Lladres,
amagueu-vos
Vàl a dir, que tenim una policia que no ens la mereixem.
Alts—menys una excepció
que confirma la regla — ben
plantats, són l'ornament obligat
en totes les festes que se celebren a la nostra ciutat.
En canvi, els maleïts cacos
que diria El Autonomista no
tenen en compte les dots personals dels repetits senyors i
campen a cor què vols, cor què
desitjes.
Entenent la Direcció de Seguretat que la feina que tenen
és excessiva i alguns actes quedaven sense l'agradable presència d'aquests senyors, n'ha enviat dos nous de trinca, els
quals foren saludats per la nostra premsa d'aquesta manera:
«Han arribat procedents de
Barcelona, dos agents de policia especialitzats en descobrir
robatoris, per tal de treballar
per la captura dels autors del
robatori comès fa dos dies al
domicili del metgeJubert».
No cal dir que davant de
tant amable avis, els lladres
hauran canviat de residència, i
en cas d'ésser locals, estaran
avisats per tal de no deixar-se
sorpendre en el seu treball.
Felicitem a l'autor de l'avis
i li donem les gràcies en nom
dels populars rebenta pisos.
CASA DE MENJARS I

DEGUDES

A Can Rigau
BERENARS :: CAFÉS
LICORS DE TOTA MENA
Cort-Reial, 4

GIRONA

les gentils estudiantes de l'Institut.
A l'hora d'entrar i sortir de
les classes, el carrer de la Força
s'il• lumina amb una auriola de
joventut que fa escruixir les ropedres dels edificis.
Un dia d'aquests, estarem a
l'aguait i farem un reportatge
de les converses que sentirem.

•

No hi haurà cap professor
que quedi sencer.
Escena tinguda entre pare i
fill, d'una important fàbrica de
galetes i bisqui'ts, diumenge passat al mati.
Diu el pare:
—Ramonet, tindries d'anar
a tal lloc.
—No pot ésser papa, tinc
d'anar a missa.
—Quin dimoni s'ha trencat
el coll que vas a missa avui ?
La solució la trobareu, tenint
en compte que a missa i va
també aquella gentil estudianta

RECORDEU-HO SEMPRE !!
Sí voleu medicines preparades exclusivament amb productes
d'origen, els millors del món.

Farmacia Ribaf
CENTRE D'ESPECÍFICS
Plaça de les Castanyes

"La verdad, toda la verdad y nada más que
la verdad" del per què no ha vingut
"Don Lacandru" a Girona

Coses del temps

Fa una colla de setmanes
que tenim el dimoni dintre el
cos en forma de dubte. Que
si vindrà... que si no vindrà...
Hem passat una colla de dies, i
quan semblava que ja el teniem
aquí, el desengany ha estat més
pregon.
Estem parlant del molt llustre caudillo, cap, cos i ànima
del partit lerrouxista don Lacandro Lerroux.
Perquè nosaltres, lerrouxistes convençuts i que abominem
la mentida amb tota la força
del nostre cor, i que quan arriba el moment també sabem dir
«de qué entraña os hizo Dios,

Si, no, si no...
Com la bonica flor ens agrades, gentil Margarida del jardí
de ca la Mundeta.
Però a la nostra pregunta de
sempre, també, com la flor, respons invariablement:
Si, no, si, no...
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Pel Maig, cada dia un raig
qae s'hotatja en aquelles casetes
de la Devesa.
Tot sigui en bé de la religió

Café-Bar Oro del Rhin
Carrer Progrés, 7

— Que no ho saps? L'Agustinet i la Bonet, es casen aviadet.
—Ah, si? Me n'alegro...
D'aquells dos individus, tots
dos veïns del carrer Nozz i amb
cèdula personal de no importa
quina classe, que volien fer-se
una torre a la plaça Marquès
de Camps entre boscos i rieres,
n'hi ha un que sembla que se
n'ha desdit, no sabem si per manca de capdals o de permís superior. I pensar que fins havia
anat a buscar pedres cap a sobre Argelaguer.
SI VOLEU VESTIR BÉ
VISITEU LA

SASTRERIA
FERNÁNDEZ
CARRER DELS CIUTADANS—GIRONA

• Sabem que entre el jovent
mascl,, del carrer Nou es porten
a cap unes eleccions per a elegir «Miss Carrer Nou> entre les

Tallers

GIRONA

Ha inaugurat els seus menjadors per a abonaments
a preus convencionals
RESOPONS A QUALSEVOL HORA
Feu una prova

Sereu client

dametes que viuen en la primera via gironina, barri de la llum
i del jolgorio. Més endavant ja
els en farem cinc cèntims.
Comadira, estem molt conformes de que tinguis novia, de
que l'estimis molt (si vols, més
encara) però de que li fassis el
salt no...
Aquelles dues germanetes,
una morena y una rubia que
viuen davant l'estació de St. Feliu, són tant xarnoses que un
elegant gironí n'està enamorat
de totes dues i no sap corn fer-ho.
Apa, de Llobet, decideix-te i
no les facis patir tant.
Nenes de Girona, encara
aneu a ballar a l'Aliança?
Ja sabeu on aneu?

Gràfics

Telèfon 144

V.
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No ens privis de l'encís de
la teva cara encesa—oh, bella
Carme Diez—amagant-la en
l'espatlla de l'Enric quan giravoltis, lleugera, en la sala de
l'Ateneu.
En Fargnoli està trist, cap
ficat. Qüestió de dones direu
desseguida; doncs no senyor,
Es tracta d'uns llibres que
va perdre anant junt amb en
Barnades i que restaria molt
agraït si els hi fossin retornats
per el que els ha trobat.

víboras? i estem disposats a posar els punts sobre les is, les
jotes i totes les altres lletres
que en tingnin de portar i contarem la verdad, toda la verdad
y nada más que la verdad del
per què el viatge no s'ha efectuat i els correligionarios s'han
quedat amb la cua entre carnes,
o amb la canya sense peix. com
volgueu.
Tingui's en compte que Lerroux havia promès venir el dia
8, i fins que no s'ha fet públic
el manifest que els lerrouxeros
locals han repartit, no ha dit
que no venia.

molt senzill, que Don Lacandru,
que continua essent el mateix
maula de sempre, ha llegit qui
eren els firmants del manifest,
ha comprovat que, alguns d'ells
havien figurat en càrrecs oficials
en temps de la Dictadura, ha
vist que el volien fer passar per
l'Alianza, i ha fet marxa enrera
molt santament.
Que no haurieu fet igual,
vosaltres? Perquè,tornant a posar els punts sobre les is, les
jotes, etc., etc.; que en Pic i
Pon faci el joc amb tanta barra,
és acceptable, però que el facin
quatre politiquets de barriada,
això no es pot tolerar, perquè
vaja, encara hi han classes!

Qué vol dir això? Doncs

Per la Rambla

de les
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després, al portar-nos a fer una
volta per la immensitat de
l'espai, amb escales a tots els
astres, començant pel sol i la
lluna fins al més petit dels planetes, i fent-nos veure també
les... estrelles.
Tot això per mitjà de dues
conferències a càrrec d'en Joan
J. Griñó, primer, i d'en Miquel
Colomer, després.
No hi ha dret, nois, ens
sembla molt bé que feu cultura,
però no hi ha dret que de una
manera tant descarada feu la
competència als carrils i a les
companyies aèries, puix ja prou
negres que les passen.

comarques

La gentil Maria, germana
d'aquella pianista que s'assembla a la Janet Gaynor, feu
felicitar per mitjà d'un membre
de la Penya al conferenciant
Sr. Colomer, però l'individu de
l'encàrrec no ho feu pas com
ella volia, puix encara espera la
contesta galant que ella s'imaginava.
El comitè local Pro-Salut
Pública està confeccionant una
estadística dels malalts d'aquesta vila atacats de pròxim-matrimonititis, que, segons sembla,
són molts. Si podem fer-nos
amb una cópia, ja la farem pública.
AQUELL...

Si heu de comprar un automòbil, elegiu la marca
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