el pont de pedra

el pont esportiu
6orsa

f u t b o I ist i c a

Caricatura censurada el 1.er de
Novembre.
Amb motiu chins aldarulls registrats a la Rambla per unes sardanes,

Cotitzacions despres de la sessio del diumenge passat
Permanents al zero, Borges
Cafés i can yes del Brasil, Bestit,
Esperances, Carig,
Explossius Cam pa
Ondulacions Marcel, Castillo
La Panificadora Llagosterenca, Clara
Espardenyes FarrO
Acrobacies Ferrer
Ganxons Florence
Saltencs Vilagran
Associaci6 de porters de casa bona, Frances
Bicicletes Lluch
La Figuerenca Madern
Assegurances contra accidents, Ramon
Murs de conteuci6, Torredeflot
Rajas de les indies, Tries
Canaris Flautes, Trujillo
Equip amateur olivistic
Cette, Iriondo i C."'
Da,vanters perforadores
Els cafes i canyes del Brasil,
Bestit, I an pujat quelcol. Hi ha
ajudat el let cie (pie les Davanteres
perforadores, solan:cut acensegui.
ran cotizar se a 0 gols.
Les esperaneez: Caritg pug.eu quo
es uu gust. Veurem si amb el temps
arriben a la par.
Les andulacions Marcel, Castillo, aguanten molt be. En canvi la
Panificadoi a Llagosterenca, Clara,
ha baixat novainent.
Les Espardenyes Farr.), amb
una cotitzaci6 esplendida. Que duri
Les acrobacies Ferrer, Biciclecletes Lluch, Canaris Flautes Trujillo i domes valors d'atac, han baixat pal fet do no haver pogut sucar ni una vegada encara one s'ha
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de reconeixer que la Central Llete.
ra Sabadellenca, Florenca, va contribuir hi bastant.
La Figuerenca Madern, continua cotitzant-se en alca.
Els murs do contenci6 Torredeflot, assoleixen la mateixa cotitzaci6 de la setmana passada ja que
encara estan on reparaci6.
L'equip amateur olivistic, firme
en sus trece, que en aquest cas son
els dos punts.
Els Cette, Iriondo i Cia. corn que
son massa cars, no hi ha res a far.
Veurem que ens reservara el
proper diumenge, si podrem jalarnos els sardines de la costa o be
si se'n indigestiran.

CLASSIKOACIO ACTUAL ALS EFECTES DEL DESCENS
it‘ AUTOMATIC
Els ((sardines. de 'la costa
El gc000. del Valles
lAtquip mes car del mon
L'equip del deli dels Ramps
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---Encara

han!

-- Jo em pensava que nomas

hi havien recuitsl

xa fa r d e r i es a I m i n ut
Sembla que sera un fet el tras
llat del local del (3r, E. i E. G-, al
que al que fins ara ocupaven els
del Partit Radical.
Ho celebrariem sincerament, per
la millora que aixo suposaria. Ara,
que convindria que abans d'entrarhi, ho desinfectessin be, no fas cas
que hi agafessin una intoxicaci6
d'straperlo.
La vetllada de boxa al Teatre
Municipal, no va tenir taut &exit
corn esperaven els organitzadcrs.
Val a dir, pere, que amb combats oom el de l'Alemany i en
Boira, no s'aixecara pas l'aficio.
Podrit dir la Junta del Girona
F. C. per quin set sous, en l'equip
B. juga altra volta on Trenyina,
d'extrem dret, tenint a Girona, i
fitxat, on Torras, que tota la vida
ha jugat en aquest lloc?
Potser els hi resulta mes a
compte for venir a aquest popular
pescador de l'Escala, quo no pas
posar a l'equip un jugador de la
ciutat i que a fi de comptes cobra
tan si juga coin no
— Tornem a retreure a aquell

