el pont de pedra

el pont esportiu
xafarderies al minut

borsa f utbolistica
Cotitzacions despres de la sessio del diumenge pasaat.
Cafes i canyes del Brasil, Bestit
Esperances Carig
Explossius Campa
Ondulacions Marcel, Castillo
La Panificadora Llagosterenca, Clara
Espardenyes Ferro
Acrobacies Ferrer
Ganxons Florenca
Saltencs Vilagran
Associacia de porters de casa bona, Frances
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
En general el mercat es mante
ferm i en bastants valors s'observa una millora a remarcar.
Les es perances Carig cada dia
s'afermen mes, i sembla que aviat
haura de canviar el' nom. En lloe
d'Esperances, s'haura d'anomenar
Realitats. Ho celebrariem.
Les Espardenyes FarrO, amb
motiu dels Ultims tern porals van
esser retirats de la circulaciO. No
obstant, dintre vuit dies tornara a
cotitzar-se.
Els Murs de contenci6 Torredeflot, tornen a acaparar bona
part de ratencio del mercat i no
dubtem que dessegida assolira una de les minors cotitzacions.
Els Canaris flautes, Trujillo,
sembla que han fet forrolla per ter-
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res del Nord. La seva actuaci6 s'
ha deixat sentir en les cotitzacions
i ha pujat 6 enters.
L'equip amateur olivistic, ha
aconseguit un punt mes. Pere nomes tres, son molt pocsl.
Ha fet la seva apariciO un nou
valor. Es tracta de les Burilles terrassenques, que segons informacions de l'Agencia Angelats, sembla que per ara, tiren molt. Veurem
si aixO es confirma.
El proper diumenge sembla que
tots els valors faran l'esforc de la
temporada a fi de passar per la
pedra a les Arenes de Giiecho. Si
aixo es po-ta a terme, estem segurs que quasi tots assoliran unes
cotitzacions mai somtlia des.

ClassificaciO actual als efectes del descens automatic.
L'equip mes car del mon
El coco del Valles
Els sardines de la costa
L'equip del deu dels ]lamps
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—Tothom diu pestes dels arbitres. Es critica la seva labor, se'ls
diu el nom del porc i altres animals domestics. Hi ha qui assegura que no n'existeix cap que ho
faci be.
Doncs, senyors a Girona en tenim un que es un hacha. Ens referim a en Pauet de Sant Agusti.
Qui no el va veure aquest dia arbitrant el partit entre la Penya Torredeflot i !l'Esportiva Independencia, no ha vist res.
Aixe son arbitres valents!
modes Loix, eximenis 1, 1
TELEFON, 519
—Este vist que la Junta del Girona porta negociacions per la
fitxa de jugadors tan calladament
que fins arriben a jugar sense oue
els socis se n'enterin.
Ultimament han arrenglerat a
uns tals Bere i Tari, de defenses i
a un tal Just d'extrem dret i nine'
no en sabia ni una papa.
I si no us ho creieu, Begin el
Full Oficial, que es el periodic
mes ben informat del man, despres
del PONT DE PEDRA.
—Tothom es creia que despres
de l'Iborra, a Girona no hi hauria
cap porter riles elegant ni fotogenicque ell.
Doncs, en Frances, l'actual defensor de la virginitat de la porteria gironina (alca!,) passa la ma
per la cara a 1'Iborra i al mes pintado.
En una fotografia de la Placa
hi ha un retrat al natural
de
que ho demostra palpablement.
—De resultes del partit del dia
de Nadal a Sant Mames, els periodistes bilbains, asseguren que en
Lluch, aquel extremo casi rojo que
volia emular en Bala Poja, diuen
que no arriba a Balita.
En Lluch pot contestar-los-hi
que una cosa es jugar de campionat i lealtra anar a parar el sol en
un partit amistOs.

