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Historia fiel y formal
de los horribles sucesos
ocurridos por excesos
al Paradís Terrenal.
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Viendo Dios a E v a mujer,
pielirió, a hacerla papilla,
arrancarlo una costilla
Rin cloroformo ni res.

Y al punto confcccionó a Adàn,
sin dar crédito a l a Historia,
ciue dice que fué al revés,
porque no tiene memòria.

Una vcz los tuvo heclioa,
les ensenó en un rincón
el ilrbol quo proporciona
la pelota y el balún.

Cuando les hubo advertido
lo que estaba prohibido,
sin reposo ni sosiego
tocó las de Villadieeo.

Eva empezó a darle vueltaa
al balón y a la pelota,
i Adàn hizo honor al sexo
badant amb un pam de boca.

Vongan dríbhlino» y florcos,
zancadillas y plonoeones;
la serpiente es el portero
y defensas los leones.

El
Va
el
es

E l arbitro es el mamut,
Mno&man el elefante,
la j i r a f a forma el gol
de Poniente y de Levante.

E l Padre Eterno, cmpipado,
cuando m:ís brillaba el sol,
los echa fuera a patadas
y consigue el primer gol.

medio centro es el buitre.
anlmAndose el partido.
püblico do tribuna
el pijaro en su nido.
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INFORMACIONS

ESPETKRRANTS DEL ..XUT!»
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'ASSEMBLEA, O EL MÍTING?
C E N T C I N Q U A N T A DE L ' A L A . — L A B R U I X A D E L M E T R O A M A D R I D . — EN
M A L U O U E R , E S P I R I T I S T A . — R A D I O G R A M E S I A L T R E S EXCESSOS. — L'ORiA I A E C H E A EA E L R I D I C O L . — E N C A B O T , S í ES D E S C U I D A , T A M B É . — EN CAB O T S ' A S S E M B L A A L ..GALLO».
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El nostre antipopular director,
que és de lo més antipàtic que
coneixem, ens va cridar amb un
posat de traga-perras, que només
de veure'l se'ns varen escruixir
els ossos.
—He sapigut que la premsa
conscienle i seriosa ha mobilitzat els seus elements per assolir
un triomf amb motiu de la ressenya de la propera Assemblea,.., i a mi, mal llamp!, ningú em passa la mà per la cara.
—-Eugi, home ! — l i vàrem dir,
lot donant-li coba per amansirlo.
—Vostè, Sense més romanços,
agafi aquestes cent cinquanta
pessetes, i al tanto que no l'atraquin.
—Perdi cuidado ; no passaré
anés que per Ja Rambla — vaig
dir, embutxacant-me els trenta
duros i sense amoïnar-me del que
vingués, puix en el tomar no hay
engano, que diu en Cambó.
—Amb aquesta quantitat—va
continuar dient el nostre director,—que d ó n a idea del que som
rapaços aquí per a assolir el
iriomf a què estem acostumats,
vostè anirà a Madrid i viurà varis dies al Ritz i ens telegrafiarà
cada dia tres cops. Quan torni,
ja passarem comptesT
—Bé, senyor.
— A l avio, Bruixa!
Els fem gràcia de les nostres
aventures sota un vagó d'un
mensageríes, ni de la forma en
(t) Oora veurà eu curiós llegidor, el pobre Quirova va fer el viatge amb trenta
ngps, íoMí com/jrís. E l l pensava treure alguna petita ganga del senyor Cabot i ferne encara de moros. Però en Cabot no
estava per bromes. E n Maluquer, un altre
amic sal·leiablé, no estava d'ullera. I el
pobre Quirova va tenir de tornar a -peu.
V a arribar abir i ens va entregar aquestes quai·lcUea. Què diu? Que podia haverho enviat per correu? Si. és veritat; però.
Ullets raons, en aquest món mai s'està,
en tot.

què vàrem arribar a Madrid. Tot
sigui per l'esport i per l'amo.
L'n cop a la villa del oso y del
nuuirono, o sigui a los madriles,
vàrem anar a trobar en Maluquer. En Maluquer és un bon xi-

E l senyor Cabot, «El Maciuiavèlio»

cot, encara que sigui corresponsal de La Jornada Deportiva.
El vàrem trobar en una tauleta de tres peus, cridant als esperits amb un glàxon.
—Carai, Alberío ! Ouè tens ?
—Ràbia !
—Mossegues ?
—Mossegaré, si Déu ho v o l .
—Però, explica't...
—Reïra de... ! Els pallusos de
l'Assemblea no ens deixen entrar, als representants de la
premsa. Per això estic assajant
l'espiritisme com a medi informatiu.
—Maco !—vàrem fer, tot esborronats d'emoció.
A pesar de lo dit i un cop teníem sobornats als uixiers i ens
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havien arreglat un Hoc a darrera |
d'unes cortines, el senyor Maura I
Gamazo va dir que ell volia, com |
son pare, lus y taquígraf os. I ja I
hi som.
En tenim el cap ple d'articles, |
de Federacions i de delegats; de I
paraules grosses i de paraules |
primes, d'aquelles que punxen; i
d'àrbitres i de Ruete, Ormae-1
rhea i Argüello.
Les Federacions es varen divi- |
dir en dos grups : jàvenes i an- |
cinnas. Les jàvenes volien en- |
derrocar el caciquisme. Les vie- |
jas volien continuar la mandan- |
ga. Ara, que 'les jóvenes volien |
desfer el caciquisme vell i perfi- |
la r-ne un de nou. Total i resu- |
mint: una olla.
p
L'Ormaechea i l'Herèdia van |
fer allò de «caixa o faixa)) i amb |
Iota la seva bona fe enraonaren |
a cert nombre de delegats, els |
quals els varen prometre el seu |
més ferm apoi. Amb aquesta se- |
guretat, els fills nostres es varen |
llençar pel camí de la denúncia |
lliure. En varen dir de totes me- |
nes i maneres, que si això, que |
si allò, que aquí todos somos |
muy honrados, pero la capa no |
aparece, i per fi varen engegar la |
traca final, dient que l'Inurribàr- |
ria, delegat de Llevant, i el nos- |
tre inconsútil i bon jan Matas I
havien intentat el soborn amb |
pessetes ! ! Soborn que ells ha- |
vien refusat amb la dignitat que |
corresponia.
I
A nosaltres, això del senyor |
Inurribàrria ens en fum de la vi- |
rolla ! Que los levantinos se /«s I
entiendan con é l !
Ara, això d'en Matas, sí. En i
Matas, el artifice de la casi W - |
toria, té totes les nostres simpa- =
ties. Per simpatia a ell gastem I
espardenyes amb sola de éautxu |
i masteguem goma amb menta, i
No creiem, ^no podem creure que I

|iiiiiin«ii!iiiiíiíiilliimiímiiim^
i
|
|
|
1
|
i
|
|
|
|
i
|
1
|
i
|
1
|
I
I
|
|
|
|
|
|
=
|
|
|
I
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I

en Matas volgués sobornar al
Comitè. E l l , tan pacífic, tan normal, no podia sortir-se de la normalitat així com així. A més, sabem que, posat a sobornar quelcom en Matas, Vinconsútil, incoercible y muy elàstica senyor
Matas ens hauria sobornat a nosaltres; ara que, amb sis centes
peles, la veritat, ho trobem pobre...
Els desgraciats Ormaechea i
i lerèdia varen apoiar la seva acusació amb els testimonis d'uns
senyors i es va produir el seg'iient diàleg de tres :
L'Ormaechea.—De lo que ascgurn puede dar fe el senor Cahot.
Cabot {lodo xorprendido).—Y
ahora I Yo no doy fe de nada.
Ormaechea.—Mi madre, sehor
Cahol! Reciterde nuestra conversación cuando esldbarnos tomando aquella cervesa !
Cabot.—Servesa! Pcfo este
komhro, que dise? Yo no he tomado iamàx servesa. No ma gusta.
Ormaechea.—Rcciierdc, sciíor
m/o, que la pagiié yo.
Cabot.—Serà por eso que no
me anrecuerdo.
Ilierèdia.—Esto es una lupinada!
Ormaechea.—.S7, chico. Burno ; yo invito a bajar al ruedo a
todos los dclegados que parlicularmettfe me han dado la raaón.
Tols a la una.—Que te crees
í'í esb !
La delegació catalana.—I un
be negre!
Res, que varen fer el ridícol a
iota música.
Després en Cabot va per a que
discuteixin els Estatuts, però
com que ja tenen mandra—les
coses clares,—es decideix que al
setembre aniran a fer un arròs al
Guadarrama i allí,'entre costella
i costella, arreglaran el món.
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Quan l'Assemblea va finir i el
subtil Maluquer recollia els ni"ois que eís delegats havien conféccional durant aquelles hores
de llauna que varen ésser les de(licades a l'estudio y reposo dels
rcglamrems d'en Cabot, nosaltres vàrem seguir a l'Ormaechea
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i a l'Hèíèdia i vàrem veure com,
a l'ésser un xic lluny del local
on es varen celebrar les sessions,
l'Ormaecliea es va llençar al coll
de l'Hcrèdia i , abraçant-lo estrelament, li va apedregar l'ànima
amb aquests versos, que sabia
de quan va anar a col·legi :
M i vida es un erial;
flor que toco se deshoja ;
y en m i camino fatal
alguien va sembrando el mal
para que yo lo recoja.
L'Herèdia, enternit, li va fer
un petó al clatell, el va convidar
a cinquito de morapio en la tasca del senor Mauucl, i mig plo-
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rant i mig rienl es varen llençar
al bullici de la rue d'Alcalà.
Ens vàrem topar amb ells.
—Hola, seriares.
—Hola, Brufa.
—,1 Cómo va eso ?
—B/en.
— 1 % su amigo Ruete?
—iDice usted Ruete?—va dir
l'Ormaechea.—Tü, Heredia, f i jate. ; Ruete ! Como si nas meularan la bicha...
I fent el gest simbòlic, acompanvat de tres o quatre lagarlo.
lagarto, varen perdre's de vista.
EI cronista va recitar els versos clàssics del clàssic Pitarra.
Bon vent..., etc, etc.
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LA BRUIXA DEL MKTKO |

I N T E R M E D I S

Les Juntes dels respeclius
clubs que integren la Federació
Catalana, totes se les pensen.
Abans de començar el partit
anunciat, es juga un partidet,
que ve a ésser cgm una becerrada d'alicionats, entre quarts
equips.
A la mitja part surten una munió de paveros en calçotets i samarreta, i ens entretenen tionnnl
voltes i més voltes al voltant del
camp, ja sia remenant el culet
en una marxa atlètica, ja sia
gambant com esperitats en una
cursa à fons.
Tot això eslà_molt bé. però
trobem que resta1 moll per explotar.
^ ^ ' ^ 0 '
Nosaltres tenim molls més recursos.
I per a que les' Juntes no es
pensin que fem l'oca i ens ho valem guardar, els ho explicarem.
Els del X U T ! tenim organitzat un tim que faria trencar de
riure.
Vostès han sentit parlar, segurament, d'en Charlot, Llapisera
i su botones, que fan les delícies
del públic amb el seu «toreig»
còmic. Doncs b é ; nosaltres tenim a disposició dels directius,
i a un preu relativament mòdic,
un tim bufó, d'èxit segur.
Dova, Quirova, «La Bruixa
del Metro» i el caçador de puoes.

g

Es un equip de broma, que domina el salt de la magnèsia, la
zancadilla artificial, el plongean
del caimà, l'atac cerebral, el pase del tramvia i el penal de Occit a.
S'admelen pedidos.
Xo es respon de la fusta de
les iribuncs ni dels seients de
fusta.
L'AMO

A petición de numerosas y distinguidas familias que se encuentran cariacantecidas de tanlo rumiar para ver si pueden esbrinar
el que son, como son, co'mo se
lo hacen y los punlos que calzau
los redactores de este rotativa, la
Empresa, deseosa de campi acer
al pi'iblico y sin reparar en gaslos
ic semana viiiicnte publicarà la
iiistoria y ef retrato de cada nua
de los escribienles y mapadorrs
que ititcrviencn en la rxplolnción
de esta mina que se llama X U T 1
Rccomendam os especialm entc
este número a las coleccionadores de casas ruras, a los domadores de serpienles y a los que sufren pesadillas.
; Compradla y as canvenecréis !
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El "Barça" es
en
Tres foren els primers equips
que jugaren el diumenge ; és a
dir, el diumenge foren mes de
tres els primers equips que varen
jugar; però lo que jo vull dir,
és que entre ells n'hi havia tres
del «Barçaí) ; això ja és el no va
màs del derroche ; i encara volem veure que la temporada v i nent el «Barça» farà en una tarda
dos partits internacionals amb
dos equips diferents, i encara hi
intercalarà unes carreres a peu i
un concert de gramòfon.

contra el «Sabadell» i va guanyar per quatre a tres.
El partit fou jugat a Premià
de Mar i va engrescar a tots els
que hi varen anar, que no foren
pocs.
I , per últim, van jugar a
Arenys de Mar, contra r«Allètic», de Sabadell, i van rebre per
tres a un.
Total, dos de perduts i un de
guanyat. Ens sembla que aquestes divisions no donen resultat
moral : ara, material..., ya es
olra cosa.

Europa
Maríinenc

Es a dir, que a aquest pas la
competència no serà possible;
no pol ésser ; a veure : quin és
Això ja es massa ! Una vegal'equip capaç de partir-se en tres,
da està bé ; però dues cn menys
fora del «Barça»? Cap. Per més
de quinze dics, és abusar. De què
Zamora que hi hagi i per més
els serveix l'ésser campions d'Escampió de Catalunya que es sipanv a del grup «B», si els hi feu
gui, no n'hi ha cap d'equip com
fer aquests papers? Fins sembla
aquest; és únic i inconjundiblc.
mentida que diguin que són CHNo pierde con el uso, però va
perdre amb l'dAvenç» per un a
zero i a Vich ; és un resultat encoratjador per als xicots de Sant
Andreu, que no es pensaven guanyar al Goliat, però que el varen
guanyar ; ah !, i sense retirar-se,
perquè tenia de picar un penal el
«Baíça», eh?, perquè això del
penal és una fantasia en dos actes ; el primer fou quan un del
públic cridà «penal !», el Uneswan del «Barça» aixecà la bandereta i el refli va parar el joc ;
però quan aquest ja anava a picar un neutral, en Greenwell el
va coaccionar, encara que sense
resultat, i els jugadors de l'un i
de l'altre bàndol es varen retirar ; el segon acte és apòcrif i és
el que conté la premsa sensata.
L'altrc primer equip va jugar

ropeus, amb el mal cor que tenen.
Set a un ; aquest és l'aplastant resultat obtingut per l'wEuropa» a. Vich ; aplastant per al
«Martinenc», s'entén ! La primera part acabà amb un cinc a zero
més ros que el cabell d'en Cros;
a la segona els de r«Europa» en
feren dos més, i al final el «Martinenc», gràcies a un golpe Ubre
per faut d'en Pelaó a cn Blanco,
els de Sant Martí aconseguiren
marcar el dc l'honor.
En Munill, que va debutar en
aquest partit amb el «Martinenc», va quedar aclaparat; diu
que lo que li faltava era en Massaguer, encara que nosaltres crei e m que no era això, sinó til·la
lo que més l i convenia ; eslava
tan emocionat el xicot, que es
deixava fer els gols como por encanto.
En Cella I I també va debutar,
però aquest amb l'«Europa», i
ho va fep amb bastant salcro.
En Balanciarl, que en aquest
partit lambé es va passar al mo-

Eesultats pràclics do l a nova llei do traap assoa qTie començarà a rogir l'any vinent s
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ro i jugava amb els del «Martilienc», va jugar amb molla vohuitat, però amb més dcsentrenamenl que voluntat.
En fi, una doble victòria per
j'dEuropa», que ha tornat pels
seus furs en aquest partit de
Vich, que, dit sia amb sinceritat,
fou força interessant i mogut,
encara que no hi jugava en Julià, que és el jugador que es mou
amb més snlero.

L<«Espanol>
L'nEspanoh) està de tomnée ;
però l'aparell de telefonia sense
fils ni trampa que tenim a la nostra Redacció, no funciona, cosa
gens estranya si tenen en compte que mai ha funcionat ; mes el
no haver fet esment d'aquest petit detall ha sigut la causa de no
haver pogut rebre les notícies que
el nostre enviat especial, en qualitat de chef del maletí del gran
Zamora, ens tenia de transmetre ; ja ens perdonaran i els prometem que així que tornin del
viatge publicarem una interviu
oompletamenl camelística amb el
nostre enviat, que n'hi haurà per
sucar-hi pa i lins coca.
De moment els direm que els
resultats foren, a Pamplona, contra el ((Osasuna» dos a zero, i al
«R. RacingClub de Santander»,
li'n a zero, a favor dels reales
d'aquí.

Iluro
IL E de Figueres
L'dlluro» és finalista del campionat de Catalunya de segona
categoria, i creiem, és a dir, estem convençuts que serà campió. Molt bé ! Així es fa ! No tot
són cebes.
El darrer partit jugat el diumenge contra el «Figueres» al
camp del mateix, fou una victòria per als de Mataró, que guanyaren per quatre a tres ; no vol
dir això que els de Figuerçp no
fessin fins els impossibles per
guanyar; però, arnigos, vàreu
perdre; paciència i calma, que
un altre anv serà.

I>estudíante
madríleno»
En Pascual, al Masnou, es va
revelar com un gran davanter
centre. Llençava unes canonades
que varen tenir la virtut de què
el porter del «Júpiter» es tornés
catòlic.
El pobre Vallespí, cada vegada que veia acoslar-se-li en Pascual, s'encomanava a tots els
sants, pregant que el deixessin
escapar amb vida.
Va representar el delantero elejanlc.
No seria res d'estranyar que
el dia menys pensat veiéssim j u gar en Gràcia de porter, en Ca-

NO . . !

E L COL·LEGI D ARB1TKES
-Queda caulieat a arbitrar un partit a València!..
wiimiiinimiiiiimmimmmiíimiimiiiimiiiMiim

bot de defensa i en Torresullastres de mig-cenlre.
Es veu que en Pascual, empipat amb els gols que tan sovint
li fan, s'ha volgut venjar, i ha
declarat la guerra als porters. Els
ha volgut demostrar que hi ha
xuts que no es poden parar.

ELS C O M B A T S D E DISSABTE A L'«ESPANYOL»
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Malgrat les circunstancias, al i
teatre «Espanyol» hi compare- §
gueren bon nombre de persones §
aficionades a la pinya seca.
En Benjamín va perdre Uui- 1
tant amb en Rey. Això és degut i
al règim actual. Si en lloc d'un |
rei hagués sigut un president §
d'una república, no hauria gua- s
nyat tan fàcilmeni.
En Roca va guanyar. Ja pega- i
va en Fabregat, ja, però contra |
una roca, llevat de la gola d'ai- =
gua que forada la roca, cl demés i
són cuenlos.
L'Albert, anucll castell de focs H
artificials que quan boxeja mou i
aquell enrenou tan formidable i 1
venta les mosques bracejant com i
un nàufreg, va rebre una lliçó- i
neta de part d'en Mestres, que |
el va deixar convençut.
Es molt natural que un mestre i
li donés una lliçó.
En Martínez, després de mol- =
ics sotragades, va guanyar a en 1
Gachet. En Gachet és un mano i
d'aquells de doble fondn, puerfa 1
de escape, esrolillóii i galn ence- s
rmdoj capaç d'amagar l'ou al 1
sursnm carda, si badava.
En Martínez s'hi va veure ne- I
gre, però amb paciència i sense i
enfadar-s'hi massa va assolir ne- §
lament l'avanlatge.
En Violas, pel sol fet de què 1
portés aquest cognom ja ens el l i
va fer antipàtic. Perquè nosal- 1
tres, si tant ens aprelen, arribem g
a ésser partidaris ÚP l'amor lliu- §
re; però tant com In altre, no! 1
De cap manera !
L'Alís, que ja devia estar en i
antecedents, va sortir posant una ï
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cara com volent dir : «Violas, però a mi no !»
Dc bon començamenl ja vàrem veure que el francès no ens
guanyaria. L'Alís es un minyó
(uie cada dia cn sap més i que si
vol és capaç dc fer una cara nova
a un mosso d'esquadra.
Tinguérem el gust de veure-li
tot el repertori, que no és pas
curt, i ens engrescàrem com escapats de pensió veient que el
francès feia aigües.
Va ésser una bona vetllada.
Solament ocorregué un petit incident. A l sortir, la policia escorcollava, i a l'Alís varen confiscarli el puny, per considerar-l'hi
més perillós que una «orsini».

s (DEDICAT AL NOSTRE MAI TROU
1

PLORAT AMIC CÉSAR BORGIA)
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L·ii disco de fuego y brasa
enrojece el firmamento ;
lejos se oye el lamento
de un futbolista que pasa.
Se agachan muslias las mienes,
austeras y calcinadas ;
ya no brillan las miradas
que bríUabah otras veces.
L,a canicula se exliende
por Ilanos, valies y lomas ;
mas Borgia sigue sus bromas,
que fel futbolista no entiende.
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l Es auto-sugpstión o ertrni locu'
[ra
la que impulsa tu pluma desbo[cada ?
£ Es don del cielo que. sin decir
[nada.

SliieGas

seas reflejo de la verdad pura ?
I Qué musa, dime, es la que así
[te inspira ?
í Qué hada encantada guia tu al[to numen ?
I Es Codorniu? ^'Litinéà ? ^ X a [rop ? i Lumen ?
l O el recordar una ilusión per[dida ?
Cabot, con su raro ingenio
y todo el «imaquiavelismo»,
si lee algun aforismo
pone cara de mal genio,
y, saliéndose de quicio,
estruja, cruel, La Jornada
y exclama con voz agriada :
—Esto es escribir por vicio.—
Matas, con todo el candor
de su alma pura y risuena,
si lee alguna reserïa
le invade presto el rubor
y confiesa, ; sí, seiïor!,
que, sin ser un ignorante,
lo que escribe un nigromante
no entiende ni por favor.
Gamper, que sabc el inglés,
no comprende frase alguna
y siempre queda en la 'kina
como si fuera un payés.
Cardona, el dc los cristales,
que es algo intolectual,
desde el titulo al final
ve visiones espectrales.
Y yo, con mi ilustración
y mi talento pieclaro,
hüraiídé y franco declaro
que no digiero un borróii.

Un disco de fuego y brasa
enrojece el firmamento ;
lejos se oye el lamento
de un futbolista que pasa.
El pobre anda cabizbajo,
sumergido en un tintefo;
se extravia cn el sendero
y se pierde en el alajo.
El pobre en serio ha leído

Gerfiíans

Fabricíció especial
de guants de boxa.
E L MILLOR MAT E R I A L SPORTIU

Arfeaii, 35-Teléí."5031 A.
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de Borgia un articulilo;
tiefie él baile de San Vito
y la razón ha perdido.
Culp.', pues, el cielo pío
al causanle del siniestro,
que escribe a diestro y siniestro I
aniargàndonos l'estío.
DOVA =

EI íec del Sindicot d e f
periodistes deportius J
Els periodistes deportius, moll |
agraïts del partit que a benefici |
de la seva Caixa de Previsió i |
Socorsos jugaren l'uEuropai) i |
el ((Martinenc», varen tornar la |
finesa convidant-los a l'Hotel |
Majestic amb una menjada d'a- |
quelles de deixa'm encendre.
|
EI menú era fet en català. Per i
a que els noslres llegidors es con- |
vencin de què no varen quedar |
amb gana, el copiarem :
Entreteniments.
Arròs amb tall.
Filet de lluç a la ((gamperiana» |
amb bolets ((nogareda».
Vedella amb requincalla.
Pollastre amb capó i guarnir |
ments de pollets.
Gelat ((Cardona».
Postres assortits.
Vins, aigües potables, cigars, |
cscuradenls i tovallons.
A més d'això, els jugadors, |
dessota del tovalló s'hi trobaren |
unes cigarreres de plata amb les |
inicials, sense nicotina.
Va fer ús de la paraula el se- |
nvor Co de Triola, que tingué un |
elogi per a tothom ; entre mol- |
fes altres coses,- va dir que el |
X U T ! era el rotatiu que li era |
més simpàtic.
Ens n'alegrem.

JA S'HA PUBLICAT

Bisíoria del Campeonato de Cataluna de Futbol 1922 - 1923
Porta ressenyes de tols els partits de- Campionat;
Comentaris de cada jornada, per J. Torrens.
Un vol» urt-imés de cent pla- 1 . Pí f) Ptl'S
n-is amb coherw a ti lcromla 1 "u 1
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En Hallling-Siki ha clesoncolat a en Nilles al segon raund.
Ouè ois sembla ? Va ésser una
xamba quan va guanyar a en
Carpenlií-r ?
Prepara'l, Georges,
perquè
quan hi tòriiis rebràs del carpó.
En Cella va jugar amb 1'»Europa» a V'ich.
Moll b é ! Però quedarà com a
reserva, o bé jugarà en el primer
| equip? Perquè a nosaltres ens
| agraden més l'Alcàzar i en Pelli.
A Madrid, de resultes d'una
carrera a l'americana de motos,
hi ha hagut quatre morts i un
grapat de ferits. Potser això és
un xic. massa de deporlisme.
Avial semblarà Harcelona, allò
Els equíptàrs de postin d'Hongria, d'aquella Hvngria de tnis
amores, pàtria querida, han ensumat que això és una vinya, i
rom que allò eslà, amb el canvi,
a l'alçada del parquet i el menjar és més difícil que jugar a caramboles dalt d'un trapezi, no
pensen més que a col.locar-se
en els nostres equips. T é oferies de jugadors magiars fins el
nostre «Eortpienc», que si ens
vol creure l i preguem que no les
atengui.
Val més que, amb lo que es
gastaria, faci una costellada a
Les Planes, amb socis i famílies.
Serà més profitós, car de jugadors ja en tenim aquí... i fins
hons, amb l'avantatge que són
de la lorra.
I
1
|
1
i
1

El 7 d'octubre que ve els soÇis del «Barça» i tot aquell que
Pugini, lindran dret a veure sense engabiar als onze jugadors del
"València». Sembla que, per eviwf desgràcies, vindran acompa-
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nvals d'un enèrgic domador. I ,
sobretot, anem pensant la manera d'obsequiar-los i de quedar
bé, perquè els angelets se'n vagin dient que som moll deporli.sles... i molt mansos.
Si per nosaltres fos, no aniria
al camp de Ees Corts ni una
ànima.
I que perdonin els elements
Cdiiscicnts, que a força de consciència passen per tol.
Una de les primeres disposicions del nou president del oMarçà», senyor Cardona, fou fer posar vidres nous al local del n Barcelona».
Les uffaires soni les ajjaires,
oi, senyor Cardoiíi ?
En Cella I I és el probable
substilut de l'Olivella a l'equip
campió de Catalunya.
En Julià, després en Cella I I ,
a veure si a l'úllim en Gamper
serà un proveïdor de segona mà.
En Torresullastres (volíem dir
pollastres, però quan s'enfada ho
paga en Xogareda, que no ens
negaran que és un bon xicot) serà el que el «Barça» presentarà
per a substiluir a en Salvà a la
presidència del C. Provincial.
Hay que ver, senyors, la combina que es porta en Cabot.
Corren rumors de què I'"Europa» se'n va del Bar Monumental al Casal Català, de Gràcia.
Proníelem que ens n'enterarem i en parlarem amb l'extensió que e l asunto requiere.

En Zamora viatja i , com al
rei, l'esperen a les estacions per
aclamar-lo. A l'arribar a una estació eren les ducs de la mati-
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nada i en Riòardipu anava dormini.
Un dels companys anava a la
finestreta del vagó i un individu
que capitanejava un grup li va
dir:
— f Es uslé Zamora?
—No, seiior. Zamora duerme.
Yo soy...
—Bueno, es igual.
I aprofilam la cúria parada di·l
Iren i diriginl-se als que el seguien, va llençar un discurs que
va linir dient, signant al company d'en Zamora :
— Y és te es el portera que yo
venéreo y todos veraneamos. A y
dicho!
Almenys així ens ho han explicat.

I
s
|
i
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Aquesta setmana hom Irobai
una ressenya al Muiul·i complelament cubista.
En Pepito ens encoloma unes
lilulars amb un sel a dos en el
partit »Eur<>pa»-i<Martinenc».
I )i·.sprés dóna els noms dels
equipiers, i algunn se encierla
por casualidad.
.Vosaltres som rotalivos i no
ens donem vergonya de dir que
de quan en quan fem alguna
ivssenya sense haver vist el parml

|
1

Després el onateix Mundo ens
atabala amb una notícia complelament fantàstica, al parecer.
Diu per boca de ganso, es a
tlir, d'un periòdic italià, que un
club espanyol ha ofert a en K a da 50,000 pessetes de indemnización y 1,500 de sueldo mensual.
Bueno ; aquest Torrents no
sap com fer-ho per donar notícies
sensacionals i ens encoloma això
en forma de rave.

i
|
i
1
I
§
s
S
=
||

=
§
1
§
H
1
•
1
ü
I
=
1
s
i
i
ï
i
I
i
1
1

Huiiuiiiiimiiiiinilt

— X 0 TI

iiMuiiMiniiiiiiiiHiiiiiiiimiinniMiiiiiiiiiiiiiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiliiiiniiiiin

En una tauleta del Turó Parc en un saloncito del Palace, danprenent un refresc hi vàrem veu- de estaban reunidas el Rey, alre a l'Olivella, l'Alegro i en gunes minislros, gabernadar, alcalde, tiradores y algunas persoSami.
Si no fos perquè hi ha aquesta ' nas mas del Comitè.»
I en Maluqüer.
llei de traspassos tan severa, penQue és lo que ell volia dir, però
sa riem mal.
no s'ha atrevit. Pompadour I . . .
E l nou president de I'KEuro- Corrido!... Aristòcrata!...
Andia, noi ! Amb el rei...
pa» resta com el soldada desconacido.
La setmana que ve prometem
Si això no és un «camelo», que
als nostres llegidors publicar una venga Dios y lo vea.
interviu amb dit senyor, a fi de
Diu en Bòrgia a La jornada
què no continuïn nomenant-lo Deportiva :
el soldada desconocida.
uAiMqiie esta superiaridad
que 'èl·ciste actualmente can fuerEl «Barcelona» i l'"Avenç», a za en esle enciientra no cabé duVic, han jugat aquests dies.
da se demostro en su desarralla,
L'«Avenç» havia ficat un gol, par la que en esencia se refiere.»
per cap el «Barça». De prompte
Veurà, jove Bòrgia, veurà...
j'i<Avenç» és castigat amb un pe- Ksla superiaridad, actualmente
nal. I r«Avenç», que està tip de cabé duda na exisla canscienteperdre, se'n va anar del camp. mente administrada, pera localiL'score va ésser, doncs, d'un zada a la trigésima potencia, coa zero a favor de IVAvenç» ; ara, ma se refiere en esencia... \ de
que va ésser un score uespúreo». violetas !
Cada cosa al seu lloc.
Al camp del «Barça» hi j u guen molts quarts equips. Això
Diu Vida Deportiva :
no ens fa res. L o que sí els d i uLongàs nos pareció demasiarem, és que trobem que es fa
molt poc favor la Junta al deixar da timido.»
Es l'edat.
jugar alguns de lals quarts senAixò ho diu Ivan.
se equipar, és a dir, en calçotets
Deu ésser Ivan el Terrible.
i sense sabates de futbol, a alguns d'ells, per exemple, els
«CoriKles», i això en un dia de
Lo que no s'empesca en Pafesta al matí.
ijiiito Madrid en qüestió de liteA aquest pas arribaran a j u - ratura dadaista, no s'ho empesgar en cueros i no amb el cucra ca ningú.
de la «bimba».
Diu a La Jornada :
f E n Cataluua, Josep Carner
està enlregado en estàs últimos

I Talla que
V A Caceía Sahnanlina i ressenyant un partit de futbol:
«Los nuestras andaron toda la
larde de cabeza...»
I això al cor de Castella.
yiis ojos l a y l lo vieron,
y na sé coma al verlo no cegaran.
I Cómo pusiste andaron
dande paner dehias anduvieron ?
V En Maluquer fineix una interviu amb cl campió del món de
sabre, M . Lucien Gaudin, dient:
uEsla conversacïón tenia lugar

L'estiueig del soci del
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.Barça»

tiempos a la traducción de Leo- I
pardi; Josep Maria de Sagarra |
y Ventura (íassol, a la poesia |
patriòtica y López Picó a un per- |
sonalisma individualista e imper- I
meable.n
Això del persanalismo imper- |
meable es veu que es porta molt i
a P a r í s . Ara, que aquí es porta |
més la gabardina.
Però, per a demostrar que no i
sap de què escriu l'inconsútil i |
filològic ( ! ) Madrid, diu al ma- I
teix article :
«Es mas, el viejo Jean Riche- |
pin, glòria preciada de las lelras |
francesos, dedicà el otra dia un |
verso magnífica al alleta en una |
fiesta deportiva organizada por |
c/ diària nL'Oeuvren.»
Un verso ? No serà una poe- |
sia? M i r i , Madrid, que un verso |
és moll poca cosa.

L'hora
del correu
Calderón: Perdoni'ns, però do fer versos, i fins poemes, no ens n'faa d'ensenyar
ningú. A en Dova, això que diu vostè de
iiuè "So|/ un pobra pelufaflag— a/icionado
nt lutboU. li ha semblat una aniniuluda;
en Quirova 1 en Quicof no tenen el mateix parer, i han acordat que ès una bestiesa. Així i tot, no ho publiquem.
Un xicot de molt cacumen: Vostè pot
ésser de molt cacumen, però amb tot i
això l a seva semblança és més dolenta
que un article d'en Bòrgia. De totes maneres, la hi publiquem, perquè serveiii ;
d'exemple.
E n quò s'assemblen un motorista en j
pli'na cursa i un mosso de masatzom?
i
Puix, en què embalen.
Molt bonio... per dir-ll i apretar a cér- j
rer; d'altra manera uo li assegurem Qne ;
no li trenquin cap os.
Lolita: Molt bé, buf ona. L i escriurem; j
més ben dit: 11 escriuré. Però vostè no j
deixi de for-ho, eh?
araeienca: S I ; m é s ben dit: no; de to- |
tes maneres, j a en sabíem quelcom d'aiiò !
quo ens diu. Però, què hi vol fer, ai I» :
joventut no té seny i els vella encara en :
tenen menys I Però no s'apuri, que nosal- ;
tres som homes d'experiència demoslrada. :
I li darem uns quants consells.
:
Talòs: Veu? Només ens agrada per aitó. |
perquè quan firma sap el que fa. Ara. de |
lo altre, j a ens fem càrrec quo sempre j
hi ha moments quo valdria més torçar» ;
un peti.
:
Dom: Nena, això no j m a i : no pot ésser. ;
Per qui ens ha pres? Allò de $omos II »f' :
Tdmos haata l a sepultura, ena ho hom ;
après de memòria.
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