el pont de pedra

boxa
Una noticia curta, pero soculent
Diu que han sentit dir que el Jeff.
Dickson gironi, el simpatic Bancells, srganitza per el dia 28 del
proper mes de desesembre una vetllada de boxa corn no seen haura vist
mai cap a Girona.
Es tracta d'un ccmbat basic de
Ignasi ARA contra el portugues
Rodriguez. El match estara enqua•
drat amb un combat de boxadors
locals; un altre combat entre Victor
Ferrand i un ex-campiO franc& del
pes mosca \mosca!); i dues exhibitions: una a carrec de Josep Girones i l'altra de Max Schme ling que.
corn tothom sap, es troba passant
l'hivern a un poblet de la Costa Bra
va i que s'ha ofert graciosament per
a fomentar la boxa gironina,
Diuen que es tracta de celebrar
el match en un garatge de la Gran
Via que, per la soya extraordinaria
eabuda, permetra muntar unes graderies de fusta en les que hi cabran
mes de tres mil persones.
De r- oment, es topa amb la petita dificultad de que el propietari
del garatge demana, a Ines de 2.000
pessetes, un local gratuit on dipositar els autos mentres els organitza•
dors de la susdita vetllada de boxa
tinguin ocupat el garatge.
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Podem assegurar que el Girona
ha obtingut la fitxa. de Goiburu, de
Valencia, per a jugar el campionat
de Lliga.
Conditions: 4000 ptes. de fitxa,
2000 ptes, al Valencia; 750 ptes.
mensuals al jugador; primes per
partit; fonda pagada a Girona i
compromis de deixar lo lliure tan
bon punt s'acabi el torneig de Lliga
El que ja no podem assegurar es
si la adquisiciO transiteria de que
es tracta, es deguda al bon ull del
senyor Zabala per descobrir juga.
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dors o be si es una altra combinaci6
de la apotecari.
Els de la Penya Barris no hi
eren!
Els esportius lectors tenen de
for-se carree del sacrifici que representa esbombar un secret molt se•
cret que tenien els senyors Ribes i
Perez.
Mireu si era secret que ni en
Xavi ni en Sanllehi en sabien res.
A restadi Royal, dirigit per el
popular Matxaco o Machaco. els jugadors de futbol del Girona F. C.
han guanyat els segiients campio.
vats.
Clara, de la manilla.
Zabala, del canari de 2 pts. a
posar tots.
Camps, del canari de 0'10 ptes.
a poser un.
Trujillo, del inus.
Pequerul, del domino.,..
El quo no han conseguit gua.
nyar es el campionat.!
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Per manta d'espai no hem pogot continuer en aquest mime' o el
reportatge .d'Aiguamola; amb les
nedadores de la Piscina.

espectacles
Teatre Municipal

cent del germs Rafael de .La De.
lorosa.—i al artista Gimeno.
En San Agustin diu que ve disc
posat a demostrar que es un tenor
ccomplert», clones li sab greu que
el public gironi el tingui en un
concepte equivocat, degut a les
seves actuations d'aquest estiu a la
piscina, Sera veritat?
Desitgem un bon exit a aquesta
companyia on hi figuren artistes
tan volguts nostres —la Rossi entre
ells—, corn tambe a la companyia
de alta•ccmedia que dollar& algunes
representations i q uo amb tan d'exit
Liana Ultimament amb .Morena
Clara)) i .Oro i Marfil*.
Megdfon
Teatre Albeniz

.Contra el imperio del crimen».
Heuvos aci una pel'licula iuteressant, que entre ealfreds d'enaccontemplarem arrapats a la butaca. Es de «gangsters» pero no us
penseu que sigui una truculencia
mes dels americans, nomes cal dir
que es James Cagney el protagonista. Val la pena de veure.la.
Ens ha estranyat que aquest
eine retires tan a viat dole programer aLa alegre divorciada». Sempre passa el mateix, quan fan quelcorn de IDO.
L'acomodador
Cine Gran-Via

. Tres lanceros bengalies», Amb
tota franquesa, tinguerem un desengany quan veierem aquest film.
Flaviem sentit parlar tent, s'havia
fat tanta propaganda i haviem tardat a veureu la, que una vegada
vista ens ha deixat una sensaciO de
cosa incompleta, tom si diguessim
un regust de sinfonia inacabada.
Estem segurs que amb .Las
Cruzadas* no ens passarit el mateix.
Per critiques d'amics sabem del cert
que aquest film gegantesc de Cecil
B. de Mille deixara, un record agradable a tots els que el vagin a
veure.
No es ben trist que a Girona
tinguem que esperar esser a Fires
per a veure films de categoria!
Ego Bum

Ja no tindrem fred quan acudim
a presenciar les funcions on ple
hivern. La calefacciO ha slgut modificada, i s'han posat radiadors en
el pati de butaques. J a era hora,
tammateix, de que ens poguessim
treure l'abric durant l'espectacle,
L'element femeni podra lluir-hi
durant aquestes Fires els setts trajos
vaporosos i eseotats, sense por de
constipar se.
I, ara que parlem de Fires, s'han
confeccionat uns programes a base
de sarsuela i opereta, per una comColiseo Imperial
panyia forca complerta.
No teniem centims i no hem po-'1
Podrem admirar novament al
tenor Simon — el creador cent per gut anar-hi cap dia,

