el poet de pedra
directiu, el seu famas ull clinic.
Tenim pupila a Girona per a fitxar
jugadors! I si ens descuidem una
mica, de la noche a la inailana ens
trobem l'Iriondo a Vista Alegre,
sota les Ordres &en Pepe Luis.
En les liquidations dels partits
que es juguen a l'Estadi de Vista
Alegre hi figura, invariablement,
una partida qua ens fa molta gracia
Despres de les partides de despeses de personal, taut per cent
d'impostos, arbitratge, etc hi fi.
gura, sempre, el segilent: Per dos
litres de vi—tants centims.
Ens agradaria saber qui es que
es beu aquest vi. A menys que no
serveixi per a subornar l'arbitre!

un bon record

ja els han 6atejat

Han vist vostes a FarrO, el nostre volgut defensa del Girona, despres del partit Girona - Sabadel"?
Doncs els recomanem, qua li don^min una ullada al seu «ull» i reu
ran ‘en quin estat va deixar-li el
fantastic Gual
Si fins la seva, xicota no el cone'
xia i el prenia per un vuigaa Hzcudun.

Saben quin qualificatiu, han rebut dels socis barcelonins, els tlamants jugadors quo s'entrenin de
«postin» als camps barcelonins?
Dones, els hi diuen els «Cuatro jinetes del Apocalipsis».
Heus aci, corn en Ramon, Trujillo, Bestit i Llueh, s'han convertit
en els protagonistes de la novella
de Blasco Ibanez,
Nom& hi faltaria en Clara, per
arrodonir el «quarteto» i poguer fer
el canari...
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GIRONA

excentricitats

L'onze del Girona, va en cami
mr.
d'esser el millor equip de l'Univers.
No en tenim pros: de tenir el camp
mes alegre del mon. Ni rentrenador
Ines «muscle» de tot Espanya. Ni la
Directiva mes diplomatica de la Societat de ]es Nacions. Ni els jugadors mes elegants de la Rue de la
ja hi som!
Paix. _Dories tot aixo no es res, al
Tenia molta ra6 aquella vella, costat del que acaba d'establir la Dique no volitr morir mai. Quan tots rectiva, per a l'entrenament dels
els gironins, estaven embadadits seus jugadors.
contemplant el nostre magnific
En lloc d'entrenar-se tots a Visequip, i somniaut amb el proper in- ta Alegre, ara s'estableixen los «cogres a Ia Lliga. hens aci que nes». Els bons s'entrenaran a Barvingue l'equip de la terra dels bons celona, al mateix camp del «Barca».
panyos, a trencar les orations.
I els dolents quo pasturin per Vista
De moment, ens ha restat un Alegre.
punt. Sort del resultat del Bodalo■
I en Zabala farh de aeterno viana- Giron a!
jero».

cues de rata

Huhn bereliQuer, els preterits
misteri

L'altre dia, el simpatic Barges,
el cronista esportiu radiofil, va tenir la humorada de notificar quo el
president del Girona, habia sortit
en viatge de rigorOs incOgnit, per
tal de cercar un bon davanter centre pel nostre equip.
No va dir, ni quin era relegit,
ni el club ni fins d'on era fill I naturalment, tots els gironins ens hem
p:Issat la semana amb un an al cor,
que no ens deixava viure
Sortosament, en Ribas va retornar el dimecres. I ara, vostes pre.
guntaran: I el da,vanter centre? Res .posta: Be, gracies a Derr_
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Us ofe,eix els seus perfectas freballs de rentafs en
sec, negres i colots solids a la roosfra.

tenim la negra..

nconvenients

L'equip del Girona, fa algun
temps que to la negra. No sabem
si Os en Clara, que amb aixo del
futbol, es una mena de Camps i
Arboix o be cal atribuir-ho a n'en
Caritg, (alias <<la tenia»). Pere) el
fet es que el nostre equip, no rutlla
corn hauria de rutllar.
Juguem, molt be. Pasem molt
be: Pero, quan arribem davant de
porta, sembla que un "iman" ens
atrapi lds pilotes. I no ensopeguem
la porteria ni per miracle.
Si aixo continua, haurem de
comencar una novena o de fer-nos
Filler de Maria I a clarrer Nora,
demanar la protecciO de l'Alcalde.
que amb aixo de la llet, hi to la ma
trencada..

Aix-6 de l'entrenament daipartito>, (hem patentat aquesta qualifica.ciO) to preocupats a molts dels nostres socis. En radio llauna-Boix, que
en aixo del futbol ES una mena de
catedratic. deia l'altre dial que ben
aviat les actuations del Girona, seran una cosa realment grandiosa.
Els qua s'entrenin a Barcelona,
jugaran tan compenetrats, que ni es
recordaran dels altres o sia dels pobrats qi-A,s'entrenen a Vista Alegre.
D'aqueM forma, en els partits,
quant els gironins tindran la pilota,
els barcelanins reposaran i al reves,
I la Directiva, repartirit premis
als que ho facin millor. I en Zabala,
cuidara de repartirlos.
Decididament, el Girona, es el
millor equip del iron_
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qui sera?

Posats a parlar-ue, tambe volem
dir.hi la /rostra. Els de la Radio,
hantdit que era en Burillo, Els del
«Di- ri de Girona», que era en Sala
del Sans. En Boix, diu que es Sanz
del Granollers i en Magaldi, asegura qua es en Cervera (no confondrel
amb el regidor) i per intim on Ramon Soler, diu que sera en Langara (parlem en serio
Dones be. Nosaltres diem, que
el davanter que vindra de fora, per
a reforpar• el nostre equip, sera el
formidable «Balbino Clara».
Si fins l'han expossat a easa Ia
Mundeta, al ben costat d'en Zabala,..

