el pont de pedra
—Pobre autocar! Tan nou i flamant que era i tan abonyegat que
Phan deixat a Sant Sebastia!
S'imposa la venjanca mes terrible!
Sabem chin fanatic de Vista
Alegre, que ja to assajats diversos epitetos malsonantes pel dia
que vingui el DonOstia. Diu que
els menys forts son: Gil Robles i
Lerroux,

Jf

baiges
Paerodimimic i cada dia mks
popular publicista esportiu que
escolten setmanalment per radio fa seva saborosa ccertinica
esportiva

cues de rata
aliron...
Quan el diumenge va comencar
a circular per Girona, la bona nova de que el nostre egrip havia
gucmyat a Irun l'eniussiasme dels
nostres aficionats fou extraordinari.
A can No' at, a can Barris, al
Royal, al savoy i a tots els Hoes
on hi han les classiques penyes,
esportives, hi hagueren vet itables
manifestacions i explossions (ho
diem pel xampany) d'entussiasme.
Qui mes qui menys, comencava
a tatarejar Ia classica cancel de l'AIiron. Ho trobem molt be. per?) cal
cuidar de que no ens torni a la Boca...

sultat d'Irun. I escalfant-se amb
motiu de la discussio, es comencaren a fer Iota mena d'a postes. Totborn contro el Girona, menys el
popular Saline (a) Xavi, que acceptava totes les apostes. De pela
en pela i de duro en duro, va arribar a apostar trenta pessetes.
No cai dir que els seus contradictors estaven convencuts de que
a la nit, sols haurien de parar la
ma. Pero vet arribar el resultat
calia veure les cares Ilargues dels
nostres casinistes. L'unic que es
blincava era en Saline, que de fet
havia estat runic viu de Ia tarda.
I ells que paguint

els pastorets
Amb moliu de Ia representaciel
dels «Pastorets» d'en Folch i Torres, al Teatre Municipal, per Ia
companyia Lluelles, va reunir-se
Jura gran gernaciel disposada a
fruir de la obra.
Pere, viimoment de comencar el
segon acte, en lloc de sortir
pcpnlars «Bato» i «Borrego> Vd presentar-se un pastoret a con un;car
al priblic que a Irun, el Girona havia guanyat per 5 a 1. No cal dir
corn el priblic va aplaudir a aquell
pastoret que havia pres el Hoc de
('angel i ens portava la bona nova.

per fi...!
Els del «Diari de Girona » han
arribat a endevidar un dels seus
pronestics. I encara que per aproximaciO, no es pot negar que aquesta vegada han tingut «pupita>.
«Nunca es tarde cuando Ilega»...

Card Auto - Service

Gas-Oil
Gasolina
Engreix a pressio - LUBRIFICANIS

un de viu
Al Casino dels Senyors, el grup
dels esportius, va passar-se les primeres hores de la tarda, fent tota
mena de pronestics respecte al re-
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I tot parlant del partit de l'Irun,
no descuidem el jugat a Atocha,
contra aquells inofensius donostiarres. Segons les nostres impressions, allo no fou tin partit, sing
una ofensiva despietada del pane
donostiarra, amb Ia complicitat de
l'arbitre i l'ajut dels onze jugadors
que feren tot el possible per a ohtenir el triomf sigui corn sigui.
Ho lamentem pels donostiarres,
dels quals n'esperavem una millor
conducta. I maxim, si considerem
que son uns germans de causa.
Pere avui, han estat uns orals «hermanos».

des de 0'35

de Lloquer ptes. qmetre.
RIGAU (a) LLATES
Telefon 506
GIRONA
Autos

el partit del donostia

Bones, ja gasteu Ileixius berenguer?

i quin arbitre!
Tots recordem aquells magnifibs arbitratges d'en Baonza. I aquells memorables d'en Casterlenes i les bronques fantastiques d'
en Marine. Doncs, tot aixo no cornpara res, amb el que ens obsequia el gran arbitre Jauregui, l'antic porter de l'Arenes de Bilbao.
Penals, faltes imaginaries, expulsions del camp, i tota mena d'
injusticies, son el resum de la seva
actuaciO.

finforeria

SOLR. Verdaguer 13

Us ofereix els seus perfectes treballs de renfats en sec, negres i colors solids a la moatra.

PREUS ECONOMICS
Per aixo nosaltres, trobem molt
elogiable l'acord de la Directiva,
recusant-lo a perpetuitat. D'individus corn aquest: Liberamus Domini... que diuen els capellans.

DOLCERIA I
PASTISSERIA

Roca
Abeuradors, 6
Mercaders, 1
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