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Historia triste i concisa
de la •íctima intaolada,

APARTAT DB CORREUS
TELÈFON

Ni quitan ni ponen rey,
pero protegen al Barça.

Aquí veràn, pues, sefiorea,
l a historia de una t r a i o i ó n ;
humedézcanse los ojos
y ablàndense el oorazón.

E r a Milego una flora
sin eatranas ni carifio;
la Federaoión lo vió
y a l momento lo hizo un guifio.

Kor.struos de depravaciói'.
sediontos de sangre pura,
juraren segar el tallo
de l a flor de l a hermosura.

E l dia diez de febrero,
de tan amarga m e m ò r i a , '
Milego un salto pegó
y se esoapó de l a noria.

L a víctima, confiada
bajo los rayos del sol,
como aquel (iue no hace nada
jugaba bien a futbol.

Mas la flera con oi pito
buscibale las coaquillas,
y l a víctima, empipada,
arranoóle las trenoillas.

Tifióse el oielo de rojo
y aulló el viento huraoanado;
llotaba un hdlito de
cadàver embalsamado.

L a Federaoión reia
con lúgubre carcajada,
y en el potro del tormento
la víctima grifl.oIaba.

Corazones piadoses,
acordaos del «Europan;
la "Fede» lo suprimió,
debido a que haoía tropa.
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EL Q U È , EL C O M I EL P E R Q U È
S O R P R E S A . — «LA C Ò R N A D A » D E L D I A A B A N S . — I N F O R M E . — « T O D O E S
SEGUN EL COLOR...». — EL D R A M A D E L «PRINCIPAL». — CONCURS D'ORAD O R S . — A C O R D S . — «i M U E R A L A F E D E R A C I O N !» : :
: :
::
: :
: :
::
I
1
1
|
|
|
|
1
|
=
y
1
|
|
B
g
1
g
i
=
|
1

M'acabava de llevar. En el rellolge del campanar de la catedral de Reims tocaven les dotze :
nang, nang, nang, nang, etcètera. Damunt de la taula hi tenia preparat el sidral amb melindros que em convidava a menjar i La Üornada que em convidava a llegir. M'asseguí i em
vaisf afanvar a cercar el resultat
de la reunió del Comitè Regional. Però, oh dissort!, La Cornada era del dia abans.
—Pepeta ! — vaig cridar amb
veu autoritària. — Aquesta Cornada és d'ahir !
—Sí, don Dova, sempre porten la del dia abans !
Mal llamp ! Vaig deixar el sidral i els melindros i a cuita corrents em dirigí al primer quiosc
que venia a tomb.
«INFORME»,
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deien unes lletres massisses, i seguia així ;
«Este Comitè Directivo Regional, cuya única misión es dar
de beber al que tiene hambre y
dar de comer al que tiene sed,
ultra favorecer a quien le plazca,
ante los incidentes acaecidos con
motivo del partido «Barcelona»«Europa», después de estudiar
la fortaleza econòmica de ambos
clubs y dejàndose llevar por las
simpatías propias de la edad, ha
acordado liarse la manta a la cabeza y bailar los «Rigodones de
Àfrica».
nResultando que el seiïor M i lego se vió increpado incorrectamente por el jugador senor Julià;
nResultando que al requerir el
citado senor Milego a dicho j u gador para imponerle el respeto
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debido, fué amenazado y desobedecido;
nRisultando que al ser requerido por el úrbitro el capitàn del
equipo seiïor Pelaó para que ordenarà al seiïor Julid la retirada
del campo, negóse el senor Pelaó ;
»Resultando que ante este caso
insólito de desobediència, acostumbrado el senor Milego, a lo
màs, a verse apedreado y maltratado como la mayoría de àrbitres, vióse precisaclo a dar por
terminado el encuenlro con el resultado basta entonces alcanzado, que por cierto era favorable
al «Barcelona» ;
nResultando que todo intento
de reconciliación fracasó por la
actitud de franca rebeldía de los
jugadores Pelaó y Julià, en contra de la política sacristanesca de
desinteresados elementos
que
pretendían arreglar el asunto;
nConsiderando que los efectos
que podia producir la suspensión

del partido no han sido tenidos |
en cuenta por D . Juan Matas, |
Presidente del «C. D . Europa», | , i
FALLA
» i . 0 Dar por terminado el
partido ;
»2.0 Inhabilitar por un ano a
los jugadores Julià y Pelaó, no
pudiendo optar al repartode premios ;
»3.0 Imponer una multa de
1,000 pesetas al «C. D . Europa»
por la improcedente conducta
del seiïor Matas. No hay derecho a que un Presidente llegua
a captarse la simpatia de todo
B a r c e l o n a , escarneciendo así
nuestro celo.para bien del deporte y en aras de la mds estricta injustícia ;
»4.0 Obligar al « C . D . Eu- | ]
ropa» a dar amplias satisfacciónes al «F. C. Barcelona» y prometer solcmnemente no intentar

- J a ho vens, Quina trencadissa!
- E s clar, com quo jugues a futbol I Fossis com jo, quo només boxejo I
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Els socis, quan varen sentir
—Me llamo Pedró Tresserras
això, començaren a cridar :
y vivo en Zaragoza. A l enterar—; Abajo el caciquismo ! j Qtce me de que hoy se reunían los
Vaig tornar en mi en els bra- haile el doctor Segura ! j Muera socios del «Europa» para tomar
importantes acuerdos, cogí el
ços amorosívols d'un urbà. Ço la Federación !
tren y empollé un discurso que
Seguidament
tots
els
socis
afique acabava de llegir era tan eses la Biblia. 1 Es juslo que a un
cionats
a
l'oratòria
demanaren
garrifador, que em glaçava la
hombre que viene expresamente
la
paraula
i
allí
va
començar
el
sang.
despiporrren i el desideràtum de de Zaragoza para hacer un discurso, se le prive de hacerlo?
la verbosidad.
Tothom es va commoure i el
A casa, al fer-se càrrec del
senyor Treserras pogué parlar
meu estat, em recomanaren distant com volgué, essent molt
tracció.
aplaudit, quedant agraït i en disposició de tornar sempre . que
—Et convé distreure't! Esbarconvingués.
geix-te !
Vaig convencé'm de què teCom que la cosa s'allargava i
nien raó, però
era qüestió d'anar a dinar, el sei D ó iré, ivive Dios !,
nyor Secretari s'aixecà i pregà
que es limitessin a dir si estaven
de la distracción en pos ?
o no estaven d'acord amb ço que
La convocatòria urgentíssima
llegiria, i , en cas d'estar-hi, dide l'«Europa» em donà la soluguessin sí o no.
ció. Allò prometia ésser divertit
i cap allà vaig emmenar els meus
La proposició era el que ja totpassos.
hom esperava: una separació
total de la Federació.
El germà d'en Pelaó va dir
Quan va acabar, tothom va
El ((Principal», de Gràcia, pre- que l'ofensa era tan gran, que cridar :
sentava un aspecte brillant. E l era necessari separar-se d'una
—Siiiiií! Siiiiií! Siiiií!
més distingit de la societat gra- Federació que volia xuclar-los-hi
Sortirem al carrer, mentre els
cienca donava relleu a la trans- la sang i matar-los a disgustos. socis ovacionaven llargament a
cendència de l'acte.
El germà d'en Bordoy digué en Pelaó, a en Julià i als altres.
Quan aparegué el senyor Ma- que ell no coneixia més que un
tas, acompanyat del Consell D i - Reglament, i que si la Federarectiu de l'wEuropa», els aplau- ció n'havia fet un altre, aquest
diments amenaçaren ensorrar el estava mancat de solidesa, car
Què passarà? Vet aquí el proteatre.
no tenia vigència legal.
blema!
El Secretari donà compte a
Tot anava^com una seda, però
Si els clubs porucs, els clubs
l'Assemblea de totes les ofenses un tal Milà, amb ulleres i cara de remolc, s'emparen a l'ombra
que el «C. D . Europa» havia d'haver estudiat els Escolapis, del poderós i s'acovardeixen darebut de la Federació i de l'inte- tingué el poc encert de demanar vant d'un cop d'estat, el «C. D .
rès que aquesta tenia en arrabas- reflexió, i allò, amb una mica Europa» la passarà magre. Però
sar-Ii el títol de Campió. Una de més, li costa unes ulleres noves. si tots els altres clubs, atrets per
les cartes que llegí és un model
El senyor Olivella proposà a la simpatia que dimana de tota
de deportivitat. Diu a i x í :
l'Assemblea obsequiar amb u n causa justa, donen el pit i mar«Sr. President del «C. D . Eu- lunch als senyors Julià i Pelaó xen al crit de «Abajo el caciquisropa».
i pregà amb insistència que no mo I», aleshores acompanyem
"Distingit Sr. : Aquesta Fe- s'oblidessin de convidar-lo a ell. amb tot el sentiment a la Fedederació es plau en fer-li avinent
La presidència, veient el pe- ració i li desitgem una hora ben
que, de no satisfer per tot el dia rill de què tots els socis dema- curta.
de demà la penyora de 300 pes- nessin la paraula, pregà el sed
Nosaltres estarem sempre al
setes que l i fou imposada amb breves, vuestros minutos son tan peu del canó, i si una bala traimotiu del partit de segons equips preciosos como los nuestros.
dora ens fereix, les cataplasmes
i que encara no ha satisfet, es
Però un senyor del galliner es de sidral ens tornaran a la vida,
veurà obligada a inhabilitar el va empipar i digué que per a fer- que és allà on s'hi està més bé.
club que presideix.
lo desistir tindrien de passar por
He d i t !
»Sens altre..., etc.»
encima de su cadàver.
Do VA
en su vida pretender el titulo de
campeón.»
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L'AMOR A L C L U B
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Lema : U n jugador que no es tomba...
E s el chib de mos amors
el « F . Sifón», de L e s Corts.
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—Sento sempre afició boja
per tu, Club de mos amors,
i vui dur encar que plogui
el jersei dels teus colors.
Amb tu penso fer carrera
i fama anar-me buscant,
i encar que'm vinguin darrera
i em vagin ells conquistant,
no creguis que jo ho accepti,
doncs, et duc tanta afició,
que si una fortuna em dàven
no et deixaria a tu, no.
Per tu, vui fer sacrificis ;
per tu, no em vui traspassar;
ja en poden fer de maniobres
que no em podràn mai tombar...
Ai «Sifón», i com t'estimo!...
Ai «Sifón», que afició et duc!...
Ells prou miren de temptar-me,
pró jo deixar-te no puc.—
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Així cantava una tarda,
al bell club dels seus amors,
un jugador de primera.
del «F. Sifón», de Les Corts.
Més, com passa en les rondalles
que una fada sempre hi neix,
de sobte, de sota a terra,
un home se li apareix
i dSnt-Ii una papereta
,
ï ensenyant-li bon mannà,
el xicot firmà amb la dreta
i amb l'esquerra es va tombà... '
K . F . T RA

L'AMOR A L C L U B
Lema:

•.Cros"

IT
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Jo'l trobo molt mos humil
i eneare qu'es Campió
veureu sempre en Pelaó
el jugador més gentil.

XVI
Ea en Cros l a millo Estrella
i jo crec que es tot un Sol
amb mitja volta fa un gool
i amb el cap là Maravella.

Solament amb l'Espafiol
qu'es un íntim amic aeu
dormen tots, fins Jaumeandreu
l's contenten amb un gool.

L'OItocUo ea de l'Esquerra
pro es un bon xicot pel Club
quant no amb el cap amb el xut
fa gool de morros a terra.

XVII

TI

xvin

Mes l'Espafiol l'ha trait
volia ser Campió.
Ho serà? Ca, no senyor
E l Barpa ea méa aixerit.

í ' A l c a t a r bota per tréa
i xuta també per dos
i ai per cas éll no hi fos
l'once no hi aería en péa.

VII

XIX

Moa l'Europa encar confia
ea molt humil i te fé
si el Sabadell no es un bé
el Barça tindrà mal dia.

I voleu que un once tal
i ademes sent Campió
jo no'l canti amb fruioió?
I Feuse aocis gent formal!

VIII
XX

Jaumoandreu o bé Bordoy
estàn molt segurs a porta
quant l a pilota v a morta
quina estirada, i manoy!

Estalviareu Diner
per comprar pa per fer sopa
veureu partits amb l'Europa
que no's fan al Estranger.

IX

XXI

Serra sembla un para llamps
si senyor, de cap i peua
quant ve un que no es dels seus
la pilota va a mil pams.

Viaca donca l a democràcia
que'ns f a viure com germans
aplaudim de peua i mana
Al Club Deportin de Gracia.
CARB D. POD ií

I el defenaa Garrobd
quant juga es un esperit
passa i xuta amb tan dalit
qu'el contrari no veu rè.
XI
I aquell mig qu'ea diu Javier
vos ho diré clar i net
Ea tot un Javier Bonet
un mig ala ben aenaer.

P E L A O que ea Capità,
juga a lea mil maravellea
sino porta les estrelles
os perquè pugui xutú.
XIII

Per m é s que diguin del Barça
jo trovo- que fa mea tropa
aé soci del Club Europa.
Allí no h i pica la Garça.

Julià qu'ea delanté
al xutar ho fa per dos
ho diu tot-hom, ea un oa
que cap gos el paieix bé.

Sense dir cap disbarat
no's contenta amb dos d'un tret
sempre 'n vol un cabapot
jugant de Campionat.

XII
=

XV

III
Conta ela partits per victorià
i ei acàs empata o per
es sempre aense voler
i aino llegiu l'Hiatoria.

Artisus que es tan mennt
tot ho para amb el seu pit
passa el bolo deseguit
i si'l oargan dona un xut.
XIV
Pclïiccr, una Rateta
es flea per tot arreu
quant xuta i Mare de Deu!
Uns fa perdre l a xaveta.

TEMA L L I U R E

[
L e m a : «Per omor o Zamora: | |

Per

amor a un club un d i a
me fui al camp en calçotets
per veure a Lakatos i companya
que estaven molt alegreta.
L i vaig dir al Sr. Zamora
estiga V. brillante—
que y a una multitub que el mira
que ael mira chiapeant©.
J a noioa de moltes menea
n'ià de rocea de negres: i de morenefl
pro totes tenen a V .
com un sol que Dios a pueato
pa embriagar pimpolloa
con sus piropos de huoso.
Se acabó l a inspiracion a
n'aquet pobre llunàtic
que va vaixar de l a lluna
per amonestar fanàtica
T sabeu com ea diu
el que als chuloa amonesta
ea diu
UN ECS GINMSA | [
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Col·laboració

ENCARílÇS
PAOAN
ADELANT»DO

i

arròs

Parlant amb don Joan
Bonet, president del
"Centre d'Bsporls"
El

L'ordre havia sigut donada.
El dubte cruel i espaordidor
s'apoderà dels nostres ànims.
A qui li tocaria ?
La solución viaïíana.

"Barcelona»

REX1BOS A PLAZOS*

BASSA

L'aEuropa»

L'-Espanol»
--^miiniiiHimiiimmiíimiimHiiiiiimmiíiiiim

Rambla amunt anava jo tot
capficat, pensant en qui seria el
designat, quan, en arribar a Canaletes, dh dissort!, en topo de
ple amb l'Amo. La seva cara estava contreta per un gest que
feia feredat... Bueno i riguin-se
vostès de la cara d'en Matas després de l'empat amb l'nEspaíiol» !
Amb veu terrible em digué :
—Ja pots agafar el tren de seguida ! Aquesta nit vull la interviu !...
Vaig quedar K . O., com vulgarment se diu.
Amb el pas incert i lambalejant com el d'un ubriac, vaig arribar a l'estació. D'esma prenguí bitllet i encara no sé com
vaig arribar a Sabadell.

Bueno, ja hi som ; cap a la
Rambla falta gent i poc a poc
ens arribàrem a l'aEuterpe».
—Ei senyor Bonet?
—En la taula del fons el trobarà — respongué el cambrer al
qual havia preguntat.
Treient forces de flaquesa em
dirigeixo a dita taula, i allí estava fent el vermut.
M ' h i acosto amb el somriure
dels màrtirs que al Circ eren destroçals i amb el barret a les mans
torno :
— E l senyor Bonet?

llllllllllllllllllllilill
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— U n servidor. Què desitja ?
—Sóc del X U T ! i venia a...
—Caram ! Vostè del X U T ! ?
Segui, home, segui. No vol pas
pendre res?
Tanta amabilitat em torbà i
féu desaparèixer els meus puerils terrors.
—Ja veurà : jo venia a fer-li
una interviu...
— D i g u i , digui... Ja pot preguntar.
?

—Sí, senyor : èl «Barcelona»
serà campió.
—... ?

—Sí, el partit es farà a Les
Corts. Nosaltres ja férem el taquillatge amb l'amistós.

—... ?

—...?

—Els punts estan cedits. Ara
no ho faci córrer...
—... ?

—L'Antonet no ens
per ara...

deixarà

—...?

—Estem molt contents del
«Barça». Ens ha promès que
amb un parell en tindrà prou.
—... ?

—Sí, com que l'Estruch és de
casa bona, està molt enfadat amb
els de r « E u r o p a » perquè n'hi
feren onze.

— S í : l'any que ve serem campions.
Així acabà la interviu.
A l despedir-nos el senyor Bonet ens recomanà la major reserva sobre tot lo parlat.
CLAUDI PITOF ïl

... ?
—Tenim grans propòsits. U n
d'ells serà el que a tots els socis
dels altres clubs, quan vinguin
aquí, se'ls regalarà un paquetet
de cotó i una ampolleta d'àrnica.
Serà una mida de precaució.

IQUIEN SUPIERA ESCRIBIRI
CAMPO A M O R
1 —Escribidme una carta, Nogareda.
—Ya sé para quién és.
H —,: Sabéis quién es porque con Dova un dia
nos visteis juntos?—Pues.

Pronto acabe, y a Dova, con salero,
le dice, por favor,
«...que es un perpetuo sueno de mi oido
el eco de su vos.

1 —Perdonad, mas...—No extrano ese tropiezo.
i
Es vuestra obligación.
1 Dadme pluma y papel. Merci. Y a empiezo:
uDova del corazón...»

Que sujro cada golpe que me dice
que no sé de que va.
Que me hace ia guitsa con sus bromas...
que llegan a empipar.

1 — i Del corazón ? Bien, bien ; ya lo habéis puesto.
E
—Si no queréis...—j Sí, sí 1
§ «Aro os en fumeis...» ,1 No es eso?—Sí, Cardona.
H
—«Aro os en fuméis de m i !

Que si es cuestión de pafias, que lo digan.
Que rancio yo no soy.
Y hasta a Torres Ullastres, si es preciso,
de buen grado les doy.

§ Me sahe mal que el X U T I me tome el pelo...»'
— í Cómo sabéis mi mal ?
1 — U n miembro de la Junta lo ha garlado.
—Serà algún carcamal.

Que de Dvmingo, Moles y la Junta
haga broma, es igual.
Pero que al Presidente lo respete...
Que no viene de un ral...»

1

«Me sabé mal que de mis grandes hechos
los del X U T ! os riféis...»
1 —Haced la letra clara, Nogareda.
1
No os precipitéis.

—Caram, Cardona, que seguir no puedo...
Vais a todo vapor...
—Decidies que «no sean poca sueltas..,
que padezco del cor...

| —Nogareda, ] por Dios ! Que Cabot mira
H
y se me va a rifar...
1 Que si sabé Segura a quién escribo,
=
«pallús» me va a Uamar...

Que por culpa del X U T ! todos los socios
no paran de reir...»
; A y , Noga ! j Qué de cosas le diria
si supiera escribir!
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Diuen que qui no té res que
fer, el gat pentina. Nosaltres, els
que escrivim el X U T !, de vegades no tenim res que fer, però,
oh pega !, tampoc tenim gat. Bé,
això de què no tenim gat és un
dir. Tenim un gat dels frares (en
Cuscunilles) i un gat-eaux du
rois, present d'un admirador del
X U T !, que corre mig sec per la
Redacció, però cap d'aquests dos
gats és pentinable. En Cuscunilles, per si no ho saben els nostres llegidors, porta els cabells al
zero.
Doncs, quan no sabem què fer,
que és molt poques vegades, ja
que l'Amo, abans de veure'ns inactius, ens fa fregar les rajoles
i donar menjar al canari, ens dediquem a pensar. Per això a la
Redacció tenim una habitació dedicada únicament i exclussiva a
pensar. Està pintada de negre, hi
tenim el crani del mosso encarregat..., etc. (a. C. s.), una pistola que havia pertenescut a l'avi
d'en Dova, que era carií, i els rebuts atrassats i pendents de pagament de l'electricitat, contribució i lloguer. Tot això són coses
que fan pensar.
L'altre dia, reunits en aquesta
habitació, vaig recordar-me de
què tenia un oncle a l'Havana,
comerciant en cues de papagai i
amb una fortuna que puja a uns
quants milions. El que no puc recordar és si els milions són de
pesos o de deutes. E l cas és que
jo quedaré hereu universal. I degut a això vaig pensar : en què
esmerçaré jo aquests milions de
pesos el dia que el meu oncle es
decideixi a morir ? Una idea lluminosa creuà pel meu cervell :
fundaria un club de futbol. Els
companys de Redacció varen encarregar-me de redactar una extensa Memòria sobre l'assumpte.
Avui, després d'haver passat
nou dies, vint-i-set hores i cent
quaranta cinc minuts tancat dins
l'habitació de pensar, sol, sentint
'•'"iiiiiiiiiiiuiiiiiiiimiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiHumiiiiiiiiimim

. A .

G -

- A .

K

r

- i

iiiiiiiiiiiiiitiiiiiimG

T

sorolls de trons i cadenes, he donat la Memòria a les màquines,
per a que es vegi la nostra capacitat imaginativa.

ingressar tothom ; ja veuen la
nostra poca exigència : tothom,
absolutament tothom... qui pagués la quota mínima de 2 pessetes 12 cèntims (aquests últims pel
sidral dels de la Junta).
FUNDACIÓ
DEL CLUB IDEAL
De socis n'hi hauria de dues
categories : passius (paganos) i
Una vegada en possessió de la actius (peganos o fanàtics). No
immensa fortuna, anunciaríem a s'admetrien socis ((jugadors», car
tots els periòdics, tanques del no ens volem exposar a cap pe«Metro», telons de teatre i cor- nyora i , demés, no hi hauria pasdons de les sabates, la pròxima tera (excepte pels de la Junta).
fundació de la última paraula en
Els socis passius haurien de
clubs de futbol.: el súmmum, el c o n t e m p l a r passivament com
quid pro quo, millor que tots els se'ls escura la butxaca. Res de
fundats fins ara.
crits ni d'escàndol. El que proDe nom es diria «N. P. U.» testés, multa ! Ouota doble. Així
(Non Plus Ultra), no més enllà, com els passius pagaran, els acpuix hi hauria el final de trajecte tius pegaran. Seran els encarrede tramvia davant la porta del gats d'atunyinar el referée, els
jugadors enemics i els socis del
camp.
Com a soci hi podria ingressar club que ens faci la llesca.
tothom qui tingués més d'un any
i menys de cent quaranta u ; solJONOHIERA
ters, casats i vidus ; rossos, castanys i morenos ; en fi, hi podria (Seguiriï en el número vinent)
c·-3<><>><a·><x>< !><->0^^^
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secú

PELAÓ.—Morir habemus.
JULIÀ.—Fa lo sabemus.
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En Martí no tingué sort. Tantes ca a mossèn Lletuga, va fer el go! |
pilotes com va tocar anaren a la que fou el de la victòria.
quinta forca.
Després d'això i aquí caic i allà |
Feia un temps empipador de deEn Sami, fent tota mena de ga- m'aixeco, els jugadors, enfangats |
bó i no és d'estranyar. Els de Sa- nyotes i desllorigaments, arribà da- fins a les dents, arribaren a l'hora 1
badell feia una setmana qué orga- vant de l'Estruc i engegà un xut de plegar com uns «Sants Llàtzers». 1
nitzaven processons pregant al cel que el pal va deturar. Aquell pal era
I un servidor, com aquell que surt |
que fes ploure, confiant amb el re- sabadellenc.
d'una peixera, agafà el tren, ma- |
sultat de l'any passat. I el cel els
Acabà la primera part dominant leïnt el temps i renegant de la pro- f
complagué: aigua, vent, gebre, de el «Sabadell» però sense efectivitat, fessió de plumifero mandanguero. |
tot hi hagué.
car la defensa del «Barça» féu miX
Els infeliços que tenim la obliga- racles.
L'ESQUIMAL DE GRATALLOPS |
ció de ressenyar els partits al croLa segona part va començar amb
nòmetre patírem tots els mals ha- pluja.'Sortiren els paraigües de cos' ^ V -^ j
guts i per haver. Ens feia l'efecte tum i els que no en portaven proEuropa-ÍDartinenc |
que havíem caigut dins d'un man- testaren contra els previsors.
tscado.
En Pascual començà a entomar
s
Quan l'equip del «Barça» sortí pilotes com aquell que no iia fet res
Voslès poden dir el que vui- f
al camp, l'Alcàntara clavà una més en tot',./ p vida. Aqucl'. ^ i i
guin defe sagrats deures de! cro- |
llambregada al terreny i féu una semblava en Zp/nora disfressat de
nist'a dcportivo, però tot això és |
ganyota que semblava canguelo. Pascual.
mandanga, segons en K . Melo, I
Aquell temps li recordava coses trisEls de Sabadell veien visions. Per
tes. Els de Sabadell no s'hi veien de més Uue xutaven a gol, els seus que diu que l'únic deure que té |
contents. Allò era lo que ells vo- xuts s'estrellaven davant d'aquella sagrat el cronista, tant si és de- |
lien. La Providència els protegia.
torre quadrada que tot ho engegava portivo com esportivo, és el de §
çobrar; la teoria «kamelística» |
Però quan començà el partit es fora.
vegé que la Providència no tenia
El «Barça» prengué ànim veient em va venir Ja mar de bé per no i
altre protegit que en Pascual. En en Pascual tant coloso, i en Sami- anar al partit; feia massa, mal |
Pascual es va revelar, que ja és el tier, amb aquell garbo que engres- temps ; on van a parar, sortir un |
comble 1
La primera part va anar nivellada. En Samitier i l'Alcàntara avançaren efectuant el cèlebre pas del
tornabfs fins a topar amb en Cabedo que amb una entrada a sang i
fetge els va desfer la combinació.
El joc seguí sense embrutar-se.
En una bona arrancada del ttSabadell» en Sans va centrar una pilota
que produí un batibull davant de la
porta de Vestxidiante madrilefío que
amb una mica més és gol.
En Vinyalets ens recorda la bicicleta d'altres temps empaitant la piIota com un gat que empaita una
rata i entrant com els «asos».
L'Estruc amb motiu d'un xut de
i
..
pronòstic de l'Alcàntara, va efecEL CÀSTIG A L'«EUROPA»
tuar una parada amb exposició del
físic e islas adyacentes.
E L «BARÇA»—Duro ! Ara va bé !

BarceloDa-SofiadelI

1
s
H
1
H
1
H
B
=
li
B
s
H
=
=
1
=
s
Ü
í|
§
j|
1
H
1
H
1
B
B
S
=
=
S
1
=
s
z
=
i
§
=
§
H
1
=
1
B

imiíiiiumiiiimiiiiiiiiiimimiumiiiiimiiHiimiiiniminM

4

^tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

pare de família al carrer amb
aquell temps! ; i, és clar, no
sortint de casa, no vaig veure el
partit. Ja veuen que sóc més
franc que un bitllet de cent ídem.
Vostès creuen que, no veient el
partit, no es pot fer una ressenya,
oi ? Doncs van equivocats. Es
pot fer ressenya i fins un comentario técnico més llauna que els
d'en BÒrgia. Però, n o ; no els
parlaré de què si bien la primera
parte se distinguió de la segunda
en que empezó primera y en que
los rojos...
Això els podria fer mal. U n
comentario técnico ha fet malbé
moltes persones ; no es paeix així
com a i x í ; jo mateix tinc un amic
que, d'un comentario d'en Cabezas, pateix de l'estómac ; no l i ha
anat avall per més purgues que
ha pres.
Bé, senyors : ja quasi, quasi,
podem dir que he omplert el tros
destinat a la ressenya. De manera que la tabarra est finita i el resultat 5 a 2 a favor de r«Europa».

x o n - 9 jimiiiiiiiiiiiiiiiiiu^

A h ! En Julià no va jugar i en
Pelaó tampoc. Tots dos presumeixen de descalificados, i en Julià fins se n'ha fet fer targes.
BRESQUES
J

Espafiol- U , E. de Sans

Els aficionats a futbol són com
els bolets ; quan plou surten amb
més delit que mai i es fumen del
temps i de la tramonlana.
En Zamora, el coloso de Rodas,
l'amo del «Buick», va acreditar la
marca, no la de l'automòbil, sinó la
pròpia, la incompatible.
En Pedret, ajudat pels pals i per
tota mena de sortilegios, lliurà la
porta de tota pilota mal intencionada i llevat de la que li envià en Llauger amb una potència 40 H.P., no
sofrí altre disgust.
La defensa de r«Espanol>i amb
un Amadeo que ja quasibé mereix
la jubilació, i un Montesinos que és
una ombra del que es menjava les
criatures de viu èn viu, va passar
ratets dolents.
Els mitjos foren lo més encertat,
car en Sanahuja, en Trabal i en Cai-

cedo, ni un sol moment es desenco- 1
ratjaren veient pifiar a la davantera j i
i sempre repartiren joc eficaçment, g
entenent-se a les mil meravelles.
En Calvet del «Sans», si no s'ar- =
riba a empipar amb aquella pilota H
que li tragué dels peus en Zamora, §
hauria fet un gran partit. Però es g
va ressentir d'aquell moment, es E
quedà reüexiu i concentrat no aca- S
bant-s'ho d'empassar.
En Perelló, amb aquell posat de p
deixa'm encendre, salvà tota mena =
de situacions compromeses, fent de =
pare pedaç tantes vegades com po- j i
gué.
En Rojas i l'Oliveras amb les 5
frontisses rovellades per la ditxosa 5
humitat, no gambaren lo de costum. E
En Feliu es tregué l'espina (es g
metàfora) del diumenge passat ju- g
gant com deu fer-ho un home que 1
s'estimi i que tingui agalles, però M
sense descabellos.
. En resum : un partit amb molta g
aigua, però gens aigualit.
I el públic, cridaner com sempre, 5
exposant-6e a que la «Federació» g
el desqualifiqui el dia menys pensat, i
MARCOT

La joven trans-siberiana =

=

i

=

Els martiris del «C. D. Europa» en justo castigo a su perversidad.
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GLOSSARI

INCOHERENT
I d'en Pasqual ?
Estudiar la defensa del marco. I

Eloqi

de

El tenir barra és una virtut.
Segons els que no estan al tanto,
barra és sinònim de poca-vergonya, i això no és del tot cert. Barra és tan sols barra i res més. Coneixem molts barruts que són decents fins el desideràtum, però
que quan obren moguts per una
dèria o una falòrnia, són tan barruts com el que més.
La barra és símptoma de valor
de les pròpies conviccions. Qui té
barra, tot el món és seu. Els polítics clàssics, els de la política picaresca, feien el seu fet a força
de barra. Els cacics eren cacics i
com a tals feien ses malifetes a
còpia de la barra salvadora. Si
un cacic, mogut per un desig imperiós, per una necessitat apremiant o per un compromís inconfessable, no hagués tirat al dret
sense pensar en el que diran, sense reparar en el parer d'altri, no
hauria pas fet forrolla. L'home
considerat, just, equànim, no fa
carrera. Tot lo més, vegeta. E l
món és dels barruts, dels que no
miren prim, dels que tiren la capa al «ÍOTO», dels que fan l(i seva
i qui no l i agradi que ho deixi.

la

barra

quartel.les. Necessitàvem omplir
aquest Glossari, i fent ús de la
barra sobirana, sense mirar res,
drets al «bulto», havem engegat
aquesta tabarra inofensiva. Que
els havem fastidiat ? Ho sentim.
Precisament una de les característiques del barrut és fastidiar
als altres.
I prou d'aquest color, que això
ja fóra massa barra. I amb la dels
altres ja en tenim prou. I massa.
XA

VET

"Goimos" i xistos futbolers
El colmo d'en Zamora?
Fer una parada de... melons.
D'en Sancho?
Fer un despeje a la porta de
la... plaça.
Del «Martinenc» ?
Passejar les panaderes amb...
auto.

Que no és just el que es fa?
Tant se val. La qüestió és fer-ho,
si per fer-ho es compta amb la
força', si s'és majoria...
El que pega a un marrec, si l i
convé pegar-li, no ho mira si és
marrec el que rep. E l que afaita
un rellotge no hi repara en què
\ sia mal fet si té desig de rellotge.
\ E l partit polític que atropella a
\ l'adversari per la raó d'ésser més
\ fort, fa ús de la barra i amunt i
i cfits. Tot lo més que fa, per a
i guardar les formes, és amagar la
1 barra sots una disfressa de lega\ litat. La legalitat és la capa que
i tot ho tapa.
i
Bé, diran vostès ; t això, a què
\ ve? A res. Ganes d'omplir unes
-jimHHHummiímmmmwmiimiWHmHHHtmmiíiHHmmnmi^^

De l'Alcàntara?
Fer una operació... de Borsa.
D'en Lakatos?
Despreciar un vas de... v i .
D'en Pedret?
Voler ser porter de casa seva.

Per què els socis de l'aEuro- |
pa» es miren tant l'elefant del I
Parc ?
Perquè es diu Júlia.
M A N D R A PRIMER

Talla que tallaràs... \
El
Mercantil, de València,
amb motiu dels sucesos ocorreguts en el partit «C. N . de A l i cante»-«Gimnàstici>I es despenja
amb lo s e g ü e n t :
uHemos padecido en Valencià
Zas intemperancias de un Gonsales, del Espahol, y de un Bordoy, del Europa. Espectàculos
que pusieron muy bajo el pabellón catalàn, pero como el preseyiciado el pasado 10 de Febrero
en Valencià, jamàs lo vimos.n
Quina miopia, Senyor! Mirin
que dir que no ho havien vist
mai! Això no és ésser meridion a l : és ésser malabarista !

|
|
|
|

La Estaca, de València, parlantd'en Milego, diu a i x í :
uDecíamos de Milego, cuando
arbitró el match «Barcelona-Espanoln, que su mejor elogio quedaba hecho consignando que salió del campo sin haber de ser escoltado por la Guardia civil.»
...1 quan un valencià diu això
d'un paisà, demanin !

|

La setmana que ue publicarem un
que p o d r à

Ï

competir amb

XLJX!

el " Q u i x o t " y amb

l'anuari Bailly-Ballière.
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Els campions dei
grup «B»
El «Terrassa» ha començat ja
a fer tecs.
L'arribar a campió fa venir gana i això ja va quedar demostrat
l'any passat amb r«Europa».
En Cuscunilles, que hi va anar
en representació dels famolencs
del X U T ! , va acabar-s'ho tot,
fins els puros. .
Tot l'àpat transcorregué entre
rialjes i bullit.
Feren ús de ía paraula en Sales, en Vancells, en Vallarc, en
Massagué, en Marcet, en Sanmartí, el cuiner, la dona de fer
feines i el cap d'estació. Tots estigueren d'acord en què el «Terrassa» deu arribar a campió d'Espanya... I quan ells ho diuen, a
nosaltres no ens queda més remei que assentir-hi.
Salut i gols !
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amb la inserció d'una esquela
gratuïta en vers.
Nosaltres som així I
X.

1

3 3
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calavera
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El divendres tindrà lloc en el |
teatpe «Còmic» el benefici d'en f
Gaston, sots el següent programa :
Català-Diògenes.
Marti-Aracil.
Moro-Puig.
Murall-Bertran.
Eabregat-Vallespín.
Aracil-Subirach.
Ferran-Vallespín.
Brown-Farreres.
Sergio-Cola.
Masferrer-Piera.
Mulat-Americano.
Giménez-Lambolez.
Stewenson-Joe Polo.
Franiï Puig-Arnau.
Mora-Artero.
Sàez-Marco.
Alís-Thomas-Marlínez.
Si algun espectador troba que
el nombre de combats no el satisfà, els acomodadors lluitaran
ells amb ells i els jutges i àrbitres aniran a trompada seca.

Diumenge que ve, tots els encenedors automàtics de dues rodes faran cap a Monistrol.
><>>0>OC><>>0>CC>0><X><X><X><>><:
L'Alà, el pare de les «Douglas», amb tots els deixebles,
s'enfilaran cap a Montserrat amb
un estol d'arrojados motoristes
Nosaltres som amics de dos ex- i un seguit de marques que no
pendedores de recibos de l'wElí- volem anomenar, car no cobrem
ropa». L'un té un cap pelat que res de l'anunci.
El nostre corresponsal Sr. Sasembla un espill j l'altre, una caragosano,
amb la seva «Shanra com un mapa. Ambdós somL ' H i l a r i Martínez s'ho ha fet
riuen i ambdós són del «Club de foot» de 1/4 de cavall, hi anirà a
amb
un mano que ha guanyat
fer la informació, i si el carburala Muerte».
76 combats. Nosaltres dubtem.
dor
no
li
fa
el
lloro,
poden
comp—Vingui, que veurà un crani
tar que no es deixarà cap detall. car un boxejador així per força
humà que el farà esfereir !
El X U T ! , volent contribuir a deu emprar el verí i els gasos
Mentre em diuen això, jo veig
l'èxit d'aquesta prova, obsequia- asfixiants.
que es fan l'ullet. Què serà?
E L FRARE DEL BARÒMETRE
Entrem al despatx d'en Caba- rà a tots els que hi prenguin mal
ilé. En Caballé està preocupat
perquè, amb una existència de
136 pessetes, té de satisfer-ne 247
1 les matemàtiques estan encara
atrassades per a donar una solució.
—Veníem a veure la calavera
— l i diem amb posat amable,
I els dels recibos es tornen a
fer l'ullet.
En Caballé s'aixeca majestuo—I qnò faran ara?
sament i en to solemne diu :
—Gasto d'àrnica. por celebrar-ho!
E L CONCLAVE

|

—Senyors, ço que els ensenyaré serà lo més esgarrifós que
hauran vist. Un crani autèntic
d'un refli d'un partit amistós,
que es va trobar colgat a sota
terra. No s'impressionin i facin
el cor fort.
Obre l'armari i en treu una
capsa. La sospesa amb cuidado
i amb pose olímpica la destapa.
Oooooh ! De dintre la capsa en
surt una sabata d'en Julià. Els
dels recibos fugen a cuita corrents i nosaltres fem : ha!, ha!,
ha !, i caiem en per què es feien
l'ullet l'espill i el mapa.
Ara comprenem la divisa del
«Club de la Muerte» : fer morir
de riure.
X.
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La Federació es proposava
avorrir a disgustos al senyor
Matas, per veure si aquest es decidia, marejat, a deixar la presidència de l'"Europa»,
Era el miljà més segur d'enfonsar al club de Gràcia d'una
vegada.
lOiga usté, guardià \...
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El ((Barçai) va posar el «Gràeia» per a que fes la llesca a
r«Europa», i ara el «Gràcia»
sembla que planta cara al club
degà.
Ens sembla que es prepara
una passa de migranya que farà
enternir.
Qui ho tenia de dir !

s
i
1
1
1
1
|

En Tallada es troba entre l!espasa i la paret. O és eterno rival
i fa causa comú amb r«Europa», o és maquiavèlic i es decanta amb r«Olla deportiva».
Aquesta vegada no pot despistar.

i per a que el derrotada pugui
prevenir-se prenent til·la per lo
que l i pugui ocórrer.
El capità d'un equip té l'obligació d'expulsar un jugador del
camp pel sol fet de manar-li-ho el
refli, o bé és el refli qui deu expulsar el jugador ?
Doncs, per què desqualifiquen
en Pelaó ?
Els «Young-Boys», de Suïssa,
dintre de poc arribaran a Barcelona.
Ens jugaríem un peix que j u garan amb r«Europa».

|
A l carrer de Bilbao,' a la por1 ta de la Federació, fa uns quants
1 dies que hi ha policia.
§
No hi ha com tenir la consH ciència tranquila.
1
|
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Cap entitat esportiva està segurament de tanta sort com el
" F . C. Begas», car li ha bastat
que el soci aspirant a president
es donés de baixa, per a que fos
recompensada tan sensible pérdida amb l'ingrés de nombrosos
protectors, tan dignes, ja que no
tan carregats de pretensions,
com ell.
L o qual tenim el gust de fer-ibo
públic per a satisfacció dels amics

^HiiiiHHimiiiiiiiiiimimiiiiiiiirwmmmwiiiiimHiiiimHumumim

Els marins de l'esquadra anglesa segueixen perdent arreu on
van i la premsa segueix dient que
ho fan molt bé.
Es veu que els convé estar bé
amb els anglesos.
En Quicoff-Plongeon té el
gust de participar a la seva nombrosa i distingida clientela que
ja e?tà bo del tot.
El sidral fa miracles !
En Viladomat encara no ha
cobrat la maqueta del projecte
del camp de r«Espanol».
Quan veu l'automòbil d'en L a
Riva se'l mira de reüll i es sent
anarquista.
No h i altra cosa segura que fer
maquetes de convents. Es qüestió de desenganyar-se.
Les damisel.les gracienques es
varen adherir als acords que
prengué l'Assemblea del «C. D .
Europa».
En Julià somreia maquiavèli-

cament i pensava : «A qui s'ad- f
hereixen, és a mi.»
Veiem el senyor Salvà i ens hi
acostem. Amb carinyo l i posem
la mà damunt de l'espatlla. El
senyor Salvà fa un bot i fuig.
— A u x i l i I Socors ! Salveu-me !
Nosaltres restem astorats.
—Home, caram, senyor Salvà ! Que no ens coneix?
-r-Dispensi—ens respon, panteixant. — Em pensava que era
algú de l'icEuropa» I

|
|
|
|
|
|
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|

El uBarça» té de pagar la quin- |
ta a en Piera, a en Carulla i a en |
Martí.
|
Si ara no quiebra, ni m a i !
El casament de l'Alcàntara va
costar al «Barça» 20,000 pessetes
de regals i ara l i assegura un benefici de 20,000 duros en un partit amb un equip anglès.
Mosca I Es « F . C. Barcelona'»,
o ((Bank Limited Barcelone» ?

=
|
|
|
|
|

Quin és el camp més gran del |
món ? E l del ((València», perquè |
és el camp de Mes-talla.
.J Saben aquell Aguirrezabala
que aquí va fer llufa?
Doncs ara resulta que a Madrid ha resultat «una màquina de
centrar».
No hi filem una papa, ja està
vist. Això ens explica que als madrilenys els engresqui tant. Com
que és «centralista» !

|
i
|
I
|.
|
|

En Cros, el dia de l'Assem- |
blea de l'«Europa», s'estava fent |
el vermut com si tal cosa.
—Que no vas al ((Principal» ? |
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—Ja s'ho faran 1
=
Mau !... Això ens fa mala es| pina.
i
Vols-t'hi jugar que... ?
1
En Sami volia espatllar el mar= ro a l'Aguirrezabala per a afavo1 rir a en Sagi, i no pogué.
1
La bona voluntat hi era.
|
En Garrobé el diumenge va
i jugar a València,
i
Hom diu si va aprofitar el viat1 ge per a buscar-hi un piset...
1
El duelo' Meana-Sancho el va
1 guanyar el primer.
1
H o sentim. En Sancho omple
1 més el camp. Es més herculi.
1
Però l'altre és més manu.
I
En Polo, a Madrid, va fer la
1 guitza a en Sagi, no passant-li
i cap pilota.
|
—Es un fresc !—deia el gendre
§ d'en Vallmitjar^a.
H
Es natural. Es un polo.
H
1
§
i
||
|
|

A l'Alcàntara ja ens l'han deixat de recó. En Carmelo l'ha desbancat...
Creu-nos, P a u l í : no t ' h i capfiquis. Amb la cliniqueta i els consells d'en R a ü l del Vando, què
més pots desitjar ?

|
Ja comencen a trobar que l'Os1 car «val tant com en Zamora».

X O T \ - I Í

M a l u ! Ricardito, mira't en el
mirall de l'Alcàntara...
Això és una ofensiva I

«Meana, Aguirrezabala, Zabala y Gamborena, demostraron
ayer ante 25.000 personas que nadie con màs derecho que ellos
Però diuen els cronistes madri- puede ostentar la representación
lenys que lo malo es que Zamora del futbol espanol en tierras extranjeras.
tiene algo de jenómeno...
Lo malo, eh ? Si ja ho diem
»La gran revelación de la tarnosaltres que ens tenen bola.
de fué la de Aguirrezabala, que,
marcado por Samitier, colocó un
• Un altre Oscar, davanter, que crecidísimo número de centros
deien que faria tronar i ploure, con tan prodigiosa fàcilidad que
el público estaba verdaderamente
va fer figa.
Aconsola't, Sagi. No ets tu asombrado. Porque la capacidad
de Meana, Vallana, Carmelo y
sol.
Zabala, todos sabemosque es i n -"v
En Karaj, d ' E l Debaté, diu : discutible.»
«Los dos defensas gallegos l i Bé, sí, és allò. E l que els dèbraron un buen partido ; se mos- iem. Aro somos nadie.
traron àgiles, muy compenetraI si després resulta que guados. Pero... Vallana y Acedo tie- nyem el campionat nacional ?
nen otra clase, que no la vamos
a descubrir precisamente.»
Diu E l Nervión, de Bilbao :
Ja ho entenem. En Clemente i
«De los medios, el mejor Saen Pasarín són de primera,
mitier. Tuvo cosas muy buenas y
I els altres, de sleeping.
estuvo muy marrullero. Cuando
no podia contener a Chirri, que
Ja ningú es recorda de l'Her- pocas veces pudo, se hacía el cominio.
jo, para disimular su inferioridad
Ho sentim per en Corbi nos, en la cojera. Es esta causa por
que va ésser el seu introductor.
la que habràn leído que la labor
de Samitier no fué gran cosa. Sin
E l Universo, de Madrid, diari embargo, Samitier jugó mucho,
que llegeixen dotze persones i els aunque Chirri jugó mucho màs.»
que el fan, titola la seva crònica
Això de la coixera és un truc
del partit d'allà dalt: «El fracaso que no et coneixíem, Sami.
de los catalanes».
Ets molt gran !
=
I afegeix :

XUTAIRES!
Compreu cada setmana la NOYELA POPULAR
CINEMATOGRÀFICA que publica un argument d'una
de les més excel·lents pel·lícules dels protagonistes més
estimats del món.
Aquesta setmana publica el de " L a mucíiacfia que
amaba", de Charles Ray, estrenada totjust.
C o m p r e u - l a q u e és d e lo m i l l o r e t q u e c o r r e !
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Tothom diu que en Monjardín
és una pepa i que no sap de què
va.
Bueno. Ens juguem un escuradents de fusta a què ens el seleccionen. Accepten?
ídem, ídem, d'en Mejía.
Va un altre escuradents.
En Matas eslà atabalat. El dissabte va rebre 642 visites, en va
fer 64 i va celebrar 12 conferències.
El planyem. Aquests conflio
tes no són pel seu tarannà.
La seva família està amb l'ai
al cor...

i
§
§
=
=
1
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Sembla que s'està pastant una
nova Federació.
Però, no s'alarmin. Tot plegat
no serà res.
Ens ho diu en Nogareda, que
de deu n'esguerra nou.
I com que en el que va d'any
ja s'ha equivocat, nou vegades,
aquesta li toca encertar-la.
El Reglament de futbol és una
cosa.
El Reglament d'espectacles,
n'és una altra.
No sabem veure el per què la
Federació els barreja.
Que no ho saben que el Reglament del joc no se n'ocupa del,
futbol-negoci ?
Diu la Federació que té per
misión capital velar por la buena
marcha del esport predilecta de
esta Región...
Si es bromp, puede pasar...
L'As jmblea dels tres mil va
ovacionar a en Matas.
Molt bé. I després, què ?
La baixa de l'uEuropa» de la
Federació ha fet arrufar el nas a
molts dels directius.
H i ha algú que ja es veu el
càrrec en perill. I , francament,
això de tenir de tornar aquella i n sígnia d'or és molt dolorós.
En Planas comença a esdevenir perillós amb això de tocar-les
amb les mans.
Si no et pots treure el vici,
aprèn de fer-ho amb dissimul.
Així el refli té menys compromís.

Es un paper que abans desempenyava en Sami i que s'ha perdut pel seu mal cap.
En Vinyalets juga com en sos
bons temps.
I de davanter, bon tros més
que en Sami.
Ei ! Si no s'ha d'enfadar ninQuan els «barcelonistes» que
omplien el camp «sabadellenc»
varen veure que es posava a
ploure, el cor els va fer un bot.
El record d'aquell fatídic partit de la pluja els va fer venir
migranya.
En Pasqual va parar per pura
xamba un xut de l'Arnet.
Ell deia que era colocación.
Bé, home ; ara ja s'ha acabat el
campionat. Ja pots dir-ho. Potra, oi?
Per voler de Déu Nostre Senyor, acon;;. : "-roent d'en Noga
i càstig pels que irobem cmona»
en Sami davanter, va ser aquest
qui va fer el gol virolla del campionat.
No n'encertem ni una, ja els
ho diré.
El camp del «Sans» estava fet
una sopa.
Nosaltres, francament, temíem
per en Rosell. Es tan fàcil trencar-se una cama !
Ens diuen que l'Oliveras se'n
va al «Barcelona» d'extrem esquerra.
Res, Sagi: que quan s'està de
pega no hi ha res a fer.

En Carulla el diumenge va fer
de salvavides.

L JUGADOR
DE FOOT-BALL
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El ventre d'en Trabal va parar

un xut dels de Sans que duia ma- i :
les intencions.
El club deu agraïment a la 5:i
panxa del futur internacional.
En Cros diu que no voldrà j u - |
gar a Bilbao.
El més probable és que no ju- |
guiI
L'«Europa», molt amistosa- | '
ment, ha fet cinc gols contra dos |
al «Martinenc».
•i
El cabasset, continua.
L a Publi d ó n a la culpa de la
mandanga d'aquests dies al xiulet d'en Milego.
Sempre és el més innocent qui
se la earrega.

|
|

A r«Athletic», malgrat ésser
invencible, els d'Irún l'han guanyat.
Això consisteix en què els
d'Irún són encara més invencibles.

|
|

Agafar per la solapa a un rc-fli
és un delicte fins allí...
Agenollar-se-li, burlescament,
al davant, com va fer en Zamora,
no és delicte.
Es veu que en Milego no eslà
pas per bromes.

|
|

|
I
|
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En Rosich està desesperat.
—Això no ens ho mereixíem I f
Això no ens ho mereixíem ! — |
diu, apesarat. '
Potser es pensava que el con- I
vidarien a pendre xocolata...
En Piera ha engrescat novament als madrilenys. Els té el cor
robat.
No sabem pas el que els dóna.

|
|
|
|

Cert dia en Surroca i en Gon- |
zàlez, del «Barça», varen pegar s

bra de gran utilidad para presenciar, jugar o arbitrar
partidos.—Reglamento oficial. — Léxico inglés-espanol.
—Explicación del oj^-síde. — Cirugía de urgència.—
Higiene del jugador.
..
Un tomo en rústica coneufaierta en colores: l'25ptas.
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al refli. I se'ls va treure del camp
i no va passar res més.
Un altre dia en Julià, de r « E u ropa», per tocar la solapa de l'àrbitre, és desqualificat per un any.
Todo es según cl color...

a en
Si vingués el "locaut" associar-se
botones.

|
1
|
|
i
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Dies passats vàrem veure a en
Sami en un banquet d'agents de
segurs.
No hi va haver «filet de sole»
ni (cpoularde» a la cassola que resistís els seus científics atacs.

|
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Aquest any han sigut una pila
els camps de barriada que han
vist els partits sense acabar.
Han sigut un grapat les vegades que els públics paganos dels
afores han vist mitja batussa i
gràcies.
Han sigut força els casos de j u gadors que s'han insolentat amb
el refli.
I han sigut bastants els casos
en què s'ha desqualificat a dits
jugadors amb desqualificacions
de quinze dies.
Entesos, oi?
I doncs !

L'afany d'estalviar preocupacions als llegidors i les ganes de
lluir els profunds coneixements
de Psicologia, Filosofia i Veterinària, han fet que em preocupés
jo i he pensat: si les Juntes dels
nostres clubs adoptessin el sistema del «València», què farien els
«asos» de la pilota, cessants?

|
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En Montesinos optaria entre
Cros, o fer de

barceloní

Després d'un pacient i entretingut anàlisi de les disposicions
i indisposicions, gustos i disgustos dels jenómenos, he fet la següent llista :
En Sancho es retiraria sense
gran disgust, posaria una botiga,
li dirien senyor Agustí, fomentaria clubs infantils de barriada i a
la primera ocasió el farien regidor.
En Pelaó protestaria una i mil
vegades. Es passaria la vida protestant, fins que, gràcies a la seva constància, voluntat, tesón i
Un advocat s'ha encarregat disciplina, es... moriria.
d'un paper que ni nosaltres volEn Samitier, lliure de la feidríem fer.
xuga càrrega de l'entrenament,
1 això que a tarambanes no es dedicaria a «fer l'oso» tot el
ens guanya ningú.
dia als llocs elegants.
Però quan fem pinyes, les fem
En Platko fóra fàcil que s'encara a cara...
tengués amb en Sami, car vol fer
ballar l'ós.
Cada dia en Pedret guanya
En Cros tindria abonats per a
més cartell.
fer dormir les criatures. Dirien :
Però, què en farem, havent-hi «Mira que vindrà cl papu», i a la
en Zamora?
tercera advertència es presentaria
No hi ha res a fer.
en Cros.

L·OSS
La obra enmbre dtl mis grande novelista ruso y uno de los mis geniaIcs del mundo, FCODOR DOSTOYEVSKY. Novcla de an&llsis minucloso de las mís hondas y sombrias
pasiones. Estudio incomparable de
las múltiple» emociones del alraa.
Maravillosa desetipción de las refinada» seniaaiolie» qut produce el dolor.
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Per últim, r«as» dels «asos»,
l'únic, l'amo, l'indiscutible, el...
(no en posem més, perquè editarem un volum on s'hi trobaran
per ordre alfabètic tots aquests
qualificatius), en Zamora, s'oferiria als propietaris de cases en
construcció. Per porter? Ca, no,
senyors, no. Per ascensor.
JONOHIERA

frhora del correu I
JonoJiíorn.—Jo. el, i m'ha agradnt força.
Duran.—Però, «ant cristiò,! Qui cl l a
dibuixar amb paper cuadrírulo?
Porero, Europeisln primer. Errat, I?ol
del Sidrnl, Pooling Ball», Cucala, Xorrapola, ZCUÍ, Conill/ori, Mandra Primor, FaU
deletet, Homiram, Xirinacs primer. Xutigol, l'apet Gol, Itotcoll, Mercè Gol d'Orrai,
Vn Català de CaHellar, Paitetef, Moiiama,
Caloio, Tínet.—Entren on torn!
Poca-solín.—EscriBUi quatre artlolon, i
el qno fani olno, enviïl, que aquell ontari,
bé. S'ha do madurar una mica VOHU·!
ü n a nena roswr.—Rí, ncnjoreta: on Mon.
tesines té relacions amb nnn noitru. 81vol quo n'hi oncarrepuem alitun do petit,
j a ena ho dirà. Ah. escolti! Si ens torna a
escriure, no os flrmi •Una nena rossa»,
car des d'aquí li veiem el bigoti. Negre II
E I /UI do ta mare.—Tot just ens trobem
en la p&gina 67; quan l'haurem llegida tota, li contoptarem.
Un de San».—La ploma convé Biicar-ln,
a més do la tinta, amb una mica d'imaginació.
Tu t Jo.—Som dos... que no farem mal
tres.
Miau.—Vostíl és un gat!! Miri quo dir
que en Cardona té vint-i-doB anys I 1 To
daba aMI
Hora. Llur, Kamàndula i T.Iorof.—De cap
de les maneres! Ni amb rodes!
(Reston dos quilos de paper por contoiitar.l
larsiaTi OORTA i o t t E » MOD, 4i.—i»«ci(«»í
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SENSUALES

Si quiere conocer uno de los màs grandes monumentos literarios que ha producido la mente humana, adquiera este libro. Un tomo de 350 pàginas, 3 pesetas.
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SOMNIS

El íomm

d en

Cardona

El somni d'en

El somm d'm Z-amora

£1 somni
dèn P a l l e j à

Matas
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