el pont de pedra

el pont esportiu
borsa futbolisitca
Cotitzacions despres de la sessia del diumenge paslaat.
Cafes i canyes del Brasil, la estit
66 per cent
Esperances Carig
Explossius Campa
Ondulacions Marcel, Castillo
La Panificadora Llagosterenca, Clara
Espardenyes Farr()
Acrobacies Ferrer
Ganxons Florenca
Saltencs Vilagran
Associaci6 de porters de casa bona, Francas
Bicicletes Lluch
La Figuerenca, Madern
Assegurances contra accidents, Ramon
Murs de contencio Torredeflot
Rajas de les Indies, Trias
Canaris flautes, Trujillo
Equip amateur olivistic
Burilles terrassenques
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Si en Pauet de Sant Agusti es
posa a arbitrar, de seguida arriba
a internacional.

I ara que parlem de Sant Agusti,—el barri dels bons, segons ells
i el barri dels rn... segons els de la
Catedral—, doncs els de Sant Agusti, o mes ben dit el seu equip,
l'Esportiva Independencia, ha fet
la revenja amb la Penya Torredeflot i la passat per la mola amb aquella elegancia. Corn que la Pcnya no e-ta conforme amb que els
guanyin els "nanos" ele Sant Agusti, volen fer un altre partit.
Aixo haviat semblara el moviment continu.

mr. jep

CLASSIFICACLO ACTUAL ALS EFECTES DEL DESCENS
AUTOMATIC.
L'equip mes car del mon
Els sardines de la costa
El.coco, del Valles
L'equip del den dels 'lamps

Comentari
Ha estat una baixa general de
tots els valors cotitzables. Despres
de la ufanosa pluja de gols caiguda el dia de I'Arenes, poc es podia pensar ningti qu? s'anava a
fkr la fi d'en Cagalastics a Laserrel.
El porter de casa bona, Francas, ha estat un dels que ha causat mes fortarnent la depressio.
Ha baixat res menys que deu enters.
Tambe les Ondulacions Marcel
donen una nota de fluixetat bastant acusada, aixi con
tambe els Explossius Campa.
Els que es mantenen mes be
dintre la fluixetat general— son
els Murs de contencio Torredeflot
les Espardenyes Farm') i la Figuerenca Madern.
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21 punts.
20 "
19 ''
13
Deena s'ha de contendir altra
volta amb l'equip del den dels
llamps.
Espt rem que els locals faran
un altre esforc a ft de pas ,ar-lo p r
la pedra. Seria lamentab'e que ens
xeringues. Corn riuritAe els de Sa
bac1;111

Tenim el gust de presentar a/s
nostres benvolguts llegidors, el
mig ath del «Girona», Diaz de la
Campa, popularment conegut per
Campa.
Xafarderies al minut
No es necessari fer-li l'apoloEls gironins que ens queixavem de l'arbitratge d'en Jauregui gia. Tothom coneix perfectament
a Donestial
el seu estil, tan propi, de bon juSi ens descuidern, ens "arrisgador; algunes vegades anant de
sen a casa" nostra mateix!
El Sr. Soliba, del collegi va- dret at gra, deixant per a minor
encia, va donar un concert de xiu- ocasiO els floreos, per?) quan alet tan incongruent que els tenors questa se li presenta, obsequia al
i baixos de Vista Alegre van tenir pc blic amb ones genialitais premanta ocasio de posar a prova la pies d'en Sarni clefs bons temps.
seva veu. Ben mirat no n'hi havia
Pe/ nostre gust, perO, estariern
per menys.
I pensar que els de l'Arenes, a satisfets, si els floreos se'ls deil'acabar el partit encara se'n quei- xes sempre a cg la Marieta. Almenys no ens (aria patir tag/.
xaven!

