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Cinquena inauguració de la «Manígua DeportiYa
«UN M A L H E R M A N O » . — E L M A X O B R E N A C I O N A L . — M I L «NAPS» D E T R A S PÀS.
— E L S « F A U T E U I L S » . — U N A T A C D E C A T R E S . — PROJECTE A B R A C A D A BRANT. — EL D I A DEL JUDICI.
U n nét de Tàvia d'en Dova,
que és fill d'en Dova i cosí d'un
nebot d'en Dova, ens va dir en
secret que la inauguració de «La
Manígua Deportiva» era un fet,
però que el seu pare (en Dova)
no ho volia dir a ningú, perquè
dels tres tiquets que havia rebut
per anar a l'ícafartòrium», no en
volia cedir cap a ningú per po-

der arrambar amb les tres raccions ell sol.
Aquesta jugada va produir entre nosaltres la indignació que
poden suposar i tot seguit ens
reunírem en sessió secreta al mig
de la Plaça de Catalunya, per
decidir el que calia fer.
—S'hi ha d'anar ! !—va ésser
el crit unànime que va sortir de
totes les gorges, i als cinc minuts escassos ja érem tots al mateix lloc a punt d'agafar el tramvia.

eia dels nostres llegidors no podria tolerar.
D'una revolada obrirem la
porta i entràrem sense donar
importància a res. Les obres de
«La Manígua» estaven a punt
d'acabar-se. U n manobre s'eixugava en un recó la suor del front
i contemplava astorat el que havia fet durant el dia, rondinant:
—Sembla mentida que jo sol
hagi pogut fer tot això.
Nosaltres ens hi apropàrem.
—Escolti, manobre...
— E h ? ! Manobre, ha dit? —
va respondre amb els ulls fora
del cap.—Servidor és l'arqui-engi-contra-pale-manobre! U n servidor, perquè ho sàpiga, és el
tot de «La Manígua».
—Com pot ésser això ?
—Molt senzill. E l senyor La
Riva, escamat amb l'experiència,
va veure que si posava molts treballadors s'exposava a què no hi
hagués cohesión i que l'un tirés
per aquí i l'altre per allí i que
les obres s'eternitzessin. U n servidor, modèstia a part, encara
que m'estigui malament el dirho, era, com si diguéssim, el
Zamora de Valbanileria, o, si ho
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Descriure una vegada l'aspecte imponent dels boscos de «La
Manígua», els seus xaragalls,
els ocells que hi canten i els bolets que s'hi crien esperant que
un pobre refli vagi a collir-los,
seria llauna i constituiria un
abús de confiança que la pacièn-

vol més clar éncara, el «manobre nacional». El senyor La R i va ho va veure, això, i em va
cridar i em va dir, diu : «Mira,
Ton : les obres s'eternitzen i jo
em vaig fent vell. De manera,

que el millor que podem fer és
que les acabis tu sol, i feina feta,
fora destorb.»
— I us h i vau avenir?
—Cómo no, vatualisto? Tinc
puros a tot drap, mil peles de
setmanada, un «Amílcar» de divuit cilindres i ningú m'amoïna.
— I tot això us dóna en La
Riva per a prosseguir les obres?

—Oh, veurà, com que al «'Barça» se'ls va embussar la comuna
i em donaven mil naps de traspàs si els la volia anar a arranjar...
Amb un «alanta !» que va retrunyir per l'espai, ens despedírem del manobre.
En una altra banda del camp
hi havia un pet de sillons, canapès,
balancins, butacas, sofàs,
hamaques i altres estrès de fer
el dropo. Ens sorprenguérem al
veure que n'hi havia tants i ens
acostàrem a en José-Luis, que
estava provant la resistència
d'una bàscula, i l i preguntàrem:
—Con la venia, le agradeceríamos que nos comunicarà què
son estos asientos...
—Son los fauteuills destinados
al público para que muellemente reclinado pueda presenciar el
hermoso juego de conjunta de
nuestra delantera.
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A vista de pdjaro vàrem calcular el que costarien els rengles,
i la xifra, de 3-467,çjçfj'gs pessetes, ens féu roclar el cap.
— Y los jugadores tendrdn que
transitar a pata?
—Hombre... Va usted a obligarm-e a revelarle un secreto...
Pero, en f i n lo violaré.
—José-Luis, por Dios !
—Es un secreto que en cuanlo lo sepa usted dejarà de serio,
pero voy a decirselo. La Junta
tiene en projecto unos catres
con ruedas, provistos de palancas y marcha atràs para poder
jugar tendidos.
—«Ajegudos» ?
—Esta es la palabra. Ast,
mientras nuestros rivales se agotaràn yendo tras del balón, nosotros jugaremos reposados y a

la terminación del partides aun
estaremos frescos.
—Si que estaran frescos !
—Qué le parece ?
—Soberbio y abracadabrante !
Ens va semblar que molestar
més a en Za'bala hauria sigut
abusar, i ens despedírem. A l
passar per la porta preguntàrem
al barraquer :
— I quin dia s'inaugura?
—Zenorito, eso ez qüeztión de
menutos. Dése una vuerta por
acd, er dia des Juicio, y seguramente no tendra que aguardarse.
Aquell home ens va treure un
pes de sobre. D'aquí el dia del
Judici, en Dova ja haurà perdut els tiquets i no podrà assistir a l'íiafartòrium)).
E L MOSSO ENCARREGAT
DE LA CACERA DE PUCES

Un drama en el desert
Asseguda dintre un dels salons de la meva piràmide, llegia
embadalida una crònica d'en
Trabal, l'autor preferit meu, ja
que en aquests temps en què la
literatura és bescantada per quatre plomífers que no posen en
els seus escrits més que idees
d'altres autors de més «cacumen» que ells, ell, en Trabal, és
l'únic que en els seus articles té
deixos de literatura egipciana...
En lo més interessant de la
crònica, s'oïren tres trucs a la
paret de la meva habitació. Seria el meu amo ? No ; en T u tankamen jeia en el seu darsol
daurat, acompanyat dels esperits
del bé, que el vetllaven. Poc a
poc vaig anar a obrir, cautelosament, poruga de què un intrús
robés alguns dels joiells sagrats
del nostre mort imperi.
Com una tromba, amb la velocitat d'un simoun, un home,
elegant, alt i fins guapo, entrà
a la piràmide com un esperitat.

—Salveu-me, princesa !
—Eh ? Qui sou ?
— U n sidral'ista.
—No us entenc.
, —Em persegueixen, em volen
matar, em degollaran, si vós no
em protegiu.
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—Ovni
—Ells.
—Oui són ?
—Ells; els deu mil escassos,
els blau-grana...
Vaig donar una mirada al desert, i , en efecte, una grandiosa
muliitud venia corrent en persecució del sidralista fugitiu. Una
bandera blau-grana onejava per
damunt de les seves brillants testes.
—Són policies? — vaig inquirir.
'•—No; són paganos. Són ia
fúria encarnada en deu mil persones, o sia, deu mil fúries, contra...
—Contra un sol covard...
—Endevinada ! (1).
— I què haveu fet ?
— A h ! No m'hi feu pensar.
En un moment d'exaltació vaig
gosar a dir que en Sami no era
un davanter-centre ni ho seria
mai, i que si en la selecció contra els uruguais hi firaven a ell
en el centre de la línia, ja podríem començar a cantar les absoltes...
(1) Aquesta paraula no vol
dir qiie el sidralista hi assentís.
Endevinada, és el nom de l'ombra del faraó.
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«VEINTE AJíOS D E S P U É S »
—En Vella ! E n Cella ! ! ! !
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centre per fer front als uruguais. bentar de la trista mort del nos-1
—Desgraciat!
I no Obstant allò, això és una tre company. Però no s'esverin;
— I tant, princesa, i tant!
estem segurs que en Fra Gra-I
veritat...
—Com us dieu ?
nota no 'ha mort i que això és
—Fra Granota.
L'OMBRA DE TUTANKAMEN
una
«camama» per a que la seva
—Granota!... Oh, dolces gravídua
cobri les despeses de l'ennotes que en temps llunyans ajudàveu a endormiscar al meu
N DE LA R.—«L'ombra de T u - terrament i ell se les vagi a «baramo ! Verds animalets cantaires, tankamen» ens ha remès aquests rotam. Pel que pugui ésser, esque alegreu les extenses prades fulls del seu diari, fent-nos assa- tarem a l'aguait.
d'Egipte, que orneu amb les vostres veus les vores del N i l ! . . .
Beneïdes granotes!
—Endevinada, per Déu, que
els blaii-grana ja m'encalcen!
Obriu, si us plau !
—No ! L'habitació és sagrada.
(Dioagacions descriptices amb música)
Tutankamen reposa! Tanqueu
la porta'exterior, però no obriu
aquesta.
PRESENTACIÓ
Com que avui, degut al ajfai—No puc tancar... Els deu
re Rossell i a l'assemblea exrail han entrat dintre... SalveuEl senyor Cabot és el baran- traordinària de la F . C. F . A.,
me !
da del carrer de Bilbao, el Mus- és l'home del dia, decidírem
Encara no acabava el sidralis- solini del futbol català, l'amo anar a trobar-lo per contestar
ta de dir aquestes paraules, que del catarro, com diu l'actüal se- les moltes sol·licituds que hem
un bramul terrible ressonà per cretari senyor Monjo, que com rebut demandant-nos detalls i
tots els passadissos de la tomba, que és home que enraona set altres menudències de la seva
i poc després un silenci de mort llengües, es permet algunes fan- vida.
tasies poliglotes.
regnà per tot...
Ens dirigírem a una gàbia
. . . I quan, hores després, vaig
El senyor Cabot s'ha imposat d'automòbils selvàtics de prop de
marxar del salonet, davant la a la Fede, no per la força bru- la «Monumental» i allí el troporta vaig trobar el cadàver de ta, sinó per la de la seva per- bàrem. Assegut damunt d'un
Fra Granota, el sidralista vícti- suassió disfressada de mal geni, capot, prenia xocolata desfeta i
ma de la fúria d'onze mil fúries, per la seva jurisprudència i tèc- llegia el Ciero de sis dies abans,
furioses d'haver-se sentit dir que nica futbolística, de les que en doncs el senyor Cabot és molt
en Sami no era prou davanter- posseeix gran quantitat.
distret.

E l s e n y o r Cabotj
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LA SEVA
OFICIAL

—Demani el que vulgui.
—Que vostè se'n vagi.
—Home, no tant! •

PERSONALITAT

—Digui ?
—Venia a interviuar-lo.
— A h ! Ja m'agrada. Veu?
Encara no m'ho (han fet gaire, 11
això... Què desitja saber?
—Com es d i u , vostè, perquè (
m'han dit que lo de Cabot era
un pseudònim.
—No, senyor, no. Em dic Ca, bot, Ricard Cabot i Montalt.
—Molt bé. Quants anys té?
—Trenta nou, sense amagarme'n cap. Per Sant Baldomer
els compleixo.
—Així digui que gairebé deu
ésser lliberal.
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—Home, no ! Sóc esplèndid,
però lliberal, no.
—El seu estat?
—Casat des de l'any tretze.
—Té fills?
—No, senyor ; no vull mals de
cap! Prous que me'n d ó n a la
Fede!
—A què es dedica ?
—Sí, miri's a n'això.
I ens mostra les bestioles esteses per la gorra.
— A la cria de feres?
—Feres? Ca 1 Si són bens !
—A'h, ja ! Bueno, gairebé ja
no sé què més preguntar-li : A h ,
sí! Que és sarauista, vostè ?
—Ara, no. De jove ho era,
però ho he perdut.
— I això de la calvície, que l i
ve de temps?
—Sí, senyor, sí. Del començ
de quan tenia l'«Stadium>>... Per
a evitar-la, vaig anar unes quantes temporades a Tiana i vaig
fer-me pelar al zero, però tot sigué inútil.
—Vaja, no ell vull molestar
més.
I sortirem de la gàbia.
LA CALBA D E L SENYOR
CABOT
La calba del senyor Cabot ens
havia intrigat sempre i per això
n'hi vàrem demanar detalls, per-

què no és una calba com totes.
Es lluenta, i la gent es creu que
lluu, i no és que llueixi : és que
és transparent i devegades irraiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ha d'actuar, és una testa opaca
i vulgar, però així que ha de fer
de legislador, com l i diuen a Madrid, el senyor Cabot es congesliona, fa veu de titella, es torna
vermell i la clepsa se H encén
amb la bullida de les idees.
I quan se li encén la bombeta,
a la casa h i ha un desori. En
Rossell tremola i perd la noció
de les coses.de tal manera, que
és capaç d'equivocar un tros de
penca amb un tros de morro...
I l'Arévalo té tants cucs, que els
capellans que et tira són com peces de deu...
LES

DISTRACCIONS
DEL SENYOR CABOT

CABOT
iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiiiiii

dia llum, com aquelles cuques de
Sant Antoni ; però, així com
aquestes ho fan pel trasero, el
senyor Cabot ho fa per la clepsa.
I el que s'encèn dintre d'ell i es
transparenta com una mena de
ràdium, són les seves idees futbolístiques, lluminoses. La testa
del senyor Cabot és una mena
de bombeta «Philips». Quan no
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EN CABOT
—/ encara em diu-en maquiavèlic !

El senyor Cabot és d'alló tan
distret. Escriu lletrçs que es
guarda durant quinze dies a la
butxaca sense recordar-se que
les ha de tirar al correu, surt
de casa sense corbata, perd targetes de possibles clients que
desitgen comprar alguna de les
seves peces, etc, etc.
H i ha dies que té molta feina
a Barcelona i per no piijar a d i nar a casa, diu a la senyora:
—Espera'm a les dues a la
«Maison Dorée», que h i dinarem.
La senyora compleix l'encàrrec, però toquen les dues, les
tres i les quatre i el senyor Cabot no compareix al restaurant.
La senyora torna a casa amb
aquella ànsia i aquella gana, i a
l'entrar, el primer que es troba
és l'espòs que l i diu :
—'Vaja, noia! Quines 'hores
de venir! Ja començava a tenir
engúnia !
—Però no havíem quedat que
dinaríem a la «Maison Dorée»?
Jo t'hi...
—Batua!
I el senyor Cabot es dóna u n
cop a la closca i se li encén la
bombeta.
DUVINVALS

_
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Borsa de cotització
«Saltos de magnèsia Hombre-llagosta» .
«Tanques Carulla»
«Zamoranas»
«Miniaturas Barrachina»
«Antigüedades Torralba»
«Canteras Pedret». .
«Tarifas, presupueStos y proyectos Piera»
«Vagones-capitonés Zabala»
«Despejes Cabedo»
«Energia porteril Platko»
j-.«Walter's Closets»
«Martingalas científicas Planas»
«Escapadas de Conill de Bosch»
«Hechuras Sastre»
((Peinados Cros, S. A.» . . .
«Despejes grimegiales Serra». .
«Anònima de velocidades Alcàzar»
«Grabados Olivella»
«Scores garantizados Llauger)>àzar»
((Rondalles Comte l'Arnau»
((Despejes de sacatapus Massaguer» . . . .
«Porcelanas de Sevres Cella». . . . . . .
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Han baixat els «Zamoranas» i
han pujat els ((Energia porteril
Plattko». Això ha produït un enrenou de mil dimonis a Borsa
i ha trontollat tot de soca i arrel.
La gent venia i comprava esverada, donant preferència al paper estranger, precipitant amb la
seva alarma la baixa dels «Zamoranas».
Els ((Saltos de magnèsia hombre-llagosta», fet i fet, són els
que tallen el bacallà iïnancier,
Han pujat dos enters i es mostren segurs i amb tendència a
seguir pujant.
Els ((Antigüedades Torralba»,
que ja tothom havia oblidat, es
tornen a cotitzar a bon preu i
sembla que s'hagin revifat.
Els «Hechuras Sastre» han
guanyat sis enters, donant senyals evidents de què tornaran a
pujar, lo qual ha fet obrir l'ui!
a molts borsistes.
La setmana entrant serà moguda.
HAU
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EN P E L L I , T A X I S T A
—Tres pessetes? Trobo que marca massal
—Ui!
Doncs, si fos l'Alcàsar almenys n ' h i marcaria sis.

PASSA HAJEURE

X

Ves por donde d'un perdigó
surt una bala de canó
(SOBRER DEL NÚMERO PASSAT)

Fins fa poc temps, nosaltres,
els sidralistes, teníem a en Cella
com un ihome de porcellana, i
fins en Granota, que amb un
buf el tirem a terra, es veia amb
ànims de fer-li una cara nova;
La fragilitat d'en Ccferino ens
havia servit per a fer broma una
pila de temps, però ara que la
formiga s'ha tornat lleó i ha demostrat que és capaç de cruspirse mitja humanitat, ara, desitjosos de posar les coses en el seu
Hoc, i freturosos de què el nostre físic no es vegi amb reformances empipadores, hem de declarar fermament que mai havíem vist a l'aEuropa» un interior tan formidable.
El «salt de la regalèssia», la
«traveta del cadàver», el «salt
mortal amb vistes a la posteritat» i totes les altres coses que
fan posar els pèls de punta a en
Dova, això que aquest fins té la

sang freda de posar-se una pistola descarregada damunt del
pit, tot fou interpretat per en
Ceferino...
El soci «europeista» està molt
content al veure's amb un interior complet, però... (oh terrible
((però»!), escamat de què tots
els «asos», a l'ésser «asos», els
marxen, maleeix l'haver-se destapat en Cella...
Nosaltres som amics de l'amor
al club i de l'entusiasme als colors paternals, però aconsellem a
en Cella que si l i vénen proposicions temptadores d'altre cantó, que es deixi temptar, puix,
donada la corrupció que regna
en el nostre món futbolístic, això
no és cap desdoro.
I ara, per acabar, pintem-nos
tots i cridem ben a l t :
Hurra, Ceferino !
PILARDÍAZ

Quietud...!

•

No es mou ni una fulla. Ningú piula. Sembla talment com si
visquéssim a Xauxa Deportiva.
En Cabot somriu beatíficament, en Rossell no s'hi veu de
content i en Moragas està poc
menys que encantat de la vida.
El cas Llauger ha passat a la

història. La «F. E. C. F.» ha
dit que lo dicho dicho està i que
al que busqui tres peus al gat
li estirarà les orelles fins arrencar-les-hi.
((La Manígua Deportiva» s'inaugurarà per tercera o quarta
vegada i per tercera o quarta ve-
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Sabates futbol, a 14 ptes.
Calçat de luxe per a senyors, a preus igualment
economies
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gada tornarem a engrescar-nos
cantant les excelsituds del sicomoro, Vabedul i el platanal i farem pronòstics de lo bé que s'hi
estarà, de l'ombra que ens cobrirà i dels formoses partits que
hi veurem jugar.
L'«Europa» somriu, també.
Creiem sincerament que la processó l i va per dintre, però com
que fa cara de satisfet, qualsevol
s'embolica.
L'Alcàntara mai havia estat
tan bé com ara i el «Barça» mai
havia sigut feliç com avui.
En Julià no canviaria el present pel passat i en Jaumandreu
es trenca de riure i diu que a
Alacant hi ha un clima tan sa.
Fins el «Gràcia» està satisfet
de la retaguàrdia i ha posat carinyo a la cua.
Per això, quan hem pensat
que fa pocs dies tot estava desgavellat i els federatius es deien
el nom del porc i sortien a relluir
una pila de misèries humanes,
d'impureses amateurs i d'atzagaiades directives, ho hem comparat amb l'estat actual i no hem
acabat de convèncer-nos.
El cel és blau i pur. La plana
s'estén com un mantell daurat,
coberta de flors i de xaragalls;
els ocells hi canten cançons i els
bens pasturen per l'herbei.
—Arcàdia ?—preguntaran vostès.
—No, senyors. Es Barcelona
deportiva.
Es clar que el que tingui nas
de perdiguer, ojos de lince, orelles de ruc i potes de llebrer, no
es convencerà així com així.
TAUJÀ EL SABIO
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ESPAROL -

GRACIA

La cosa està que bufa. Arribar a
portar sis punts d'avantatge al
«Barça» i trobar-se sense com va
ni quant costa amb què el «Barça»
està a dos dits de pessigfar-vos el
clatell i destalonar-vos, és el comble de la pega. El pobre «Espanol»
no s'hi veu de cap ull. Ni les circumstàncies hauran pogut fer-lo
campió.
El mal és el de sempre : manca
de xut. Un davanter de !'«Espanol»
és capaç de fer sis tamborelles sense tocar a terra, d'anar a peu coix
a Montjuïc i tornar sense fadigarse, de guanyar divuit partides de
bescambrilla seguides sense agafar migranya, en fi, fins de ballar un
xotis a dalt d'un punxó ; però de
fer gols no en sabrà mai. Hi ha una
força misteriosa que li detura el
peu quan va a xutar. Es una rampa davant de la porta que fa somriure als porters i que no té remei.
El diumenge, a Terrassa, I'KESpanol» hi comparegué protector i
commiseratiu, disposat a guanyar
al «Gràcia» per pocs gols, tenint
en compte que es tractava d'un
equip modest. Però no va recordarse de què el «Gràcia» té un Sastre,
amb unes cames que semblen unes
debanadores, que apunta a «kik» i
xuta a gol i no hi' valen estirades i
salts mortals, i un Orriols que no
plany la panxeta per fer-se un tip
de .córrer i centrar matemàticament.
En Llauger s'ha adormit sobre
els llorers. En aquesta casa no
planyem els elogis quan són merescuts, però quan és l'hora de cantar
les veritats tampoc planyem les
censures. En Llauger s'ha fet vell
xaruc. No s'afanya per empaitar
una pilota ni es busca mals de cap
davant de gol por por de què li em-

brutin les sabates. Del Llauger que. cap porter, per més «guardameta
vàrem descobrir el dia de les se- nacional» que sigui, es va recrear
leccions, al Llauger d'avui, hi van fent-ü un parell de gols d'upa, d'atres «manzanes» sense comptar les quells de les festes, que feren quediagonals.
dar amb la boca badada als especEn Zahala no té remei. Tampoc tadors.
xuta. S'hi fixa, empeny, escombra,
Tot plegat, un partit emocionant
arrolla els mitjos, arramba els deque el peix petit es va menjar al
fenses a la porta, però una criatura peix gros.
de bolquers li birla la pilota amb
MARGOT,
una facilitat que enterneix. Es una
L a joven transiberiana
«apisonadora» d'opereta. Imposa,
però no fa feina.
Els mitjos de IVEspanol» són
l'antítesi dels davanters. Els mitBARCELONA—SABADELL
jos de IVEspanol» són tres esclaus
de la davantera. No reposen cinc AMB UNA ESCLATANT VICTÒRIA PER
minuts, portant pilotes endavant i 3 TANTOS A O, ACONSEGUITS PEL
aguantant l'equip perquè no vin- «BARÇA», AQUEST ES COL.LOCA AL
gui la «debacle». En Pelaó, que SEGON LLOC DE LA CLASSIFICACIÓ
torna a ésser aquell Pelaó d'altres
temps gloriosos, acaba que no pot
De mica en mica s'omple la
bufar, però és malaguanyada feina
pica,
i el «Barça», amb aquella
perquè ningú se n'aprofita.
paciència
de pescador de canya,
En Zamora es va trobar indefens
ha
anat
enlairant-se
en la classidavant d'en Sastre. Semblava un
ficació, arribant a trobar-se amb
ocell esporuguit davant d'un gat.
En Sastre, que és un xutador sense un punt menys que el leader de
pretensions, però que no respecta a les barres blaves, que per coniiiiiminiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiíiiiimiiiiimn^^

L'oESPANOL», CAMPIÓ
-Vaya yo caliente y riase la genle..
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tra, des de que varen inaugurar
el «Metro», no fa altra cosa que
anar a sota.
Pel partit d'ahir hi havia gran
expectació i les opinions sobre
el resultat eren molt variades.
Fent de jutge el marquès de
Villena, els equips surten al
camp disposats a fer desgràcies.
Els «barces» treballen amb
una gran fe, i en Sami desplega
el seu joc peculiar de saltirons,
contorsions i mossegades al t u pè, que no espanten del tot ni a
en Cabedo ni a en Muntané, que
es defensen com veritables mestres. Com que són de Sabadell,
coneixen el panyo i no s'atabalen.
A excepció d'algunes jirrenca[^des dels sabadellencs, la prime• -ra part és un seguit d'oais» al
•

cor dels ((barcelonistes», que a
cada moment es creuen veure la
pilota a la finca d'en Tena I I I .
Però fineix la primera part i
les dues portes continuen amb
una puresa immaculada.
El bust d'en Gamper de sota
la teulada, fa una cara de prunes
agres que enterneix.
A la segona part, les hzoestes
surten disposats a fer més desgràcies encara.
En Samitier fa un joc de sacatapos, combinat amb el comte
Arnau, que resulta de gran eficàcia, car aconsegueix deturar
una pilota que anava a kik, la
passa al dit comte i aquest encoloma un tanto a en Tena I I I .
H i ha tot allò de salts, encaixades, renecs, etc, etc.
A la poca estona, en Sami,

iiimiiiiiiiiiiim:iiiiiiii:iii;i:i;iiiniiiiiiiiiiiiiiii!iii:ii;iii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

— I què t'han donat?
—Una medalla crua.
—Com una m-edalla crua?
—Sí, una medalla de coure.

veient que aquella mena de joc
ha causat el seu efecte, fa un altre gamhilo tot sol i passant als
defenses del ((Sabadell», per entre una mica de forat que 'li deixen lliure, tot rient, ensopeix altra volta a en Tena I I I .
Els «sabadellencs» diuen : ((Ja
n'lhi ha prou 1» I sempre sense
espantar-se, ataquen que dóna
gust la porta d'en Plattko.
Aquest vpl mossegar la pilota i
se'n va de corcoll amb tan mal
encert, que en Tena I I es pensa
que el seu cap és la pilota, xuta
i en Plattko queda «nocau».
Amb tot, la pilota no ha volgut
anar a casa i es passeja pel lüli.
Els ((barceloneses» s'ban empipat amb el nyanyo del seu porter i tornen a apretar de ferm.
Tiren una còrner contra el ((Sabadell», i en Torralba, que juga
de davanter amb aquella bona
fe, enguixa i s'apunta el tercer
per al seu bàndol.
I amb aquest resultat gairebé
imprevist, fineix la batalla.
El bust d'en Gamper de sota
la teulada, somreia i feia una
cara de roses que encantava.
Del «Barça» es distingiren en
Sami, que aguantà la brega,
l'Arnau, en Sancho, que cada
dia agafa més 'la «pinta» d'una
dida, en Bosch i en Walter, que
aguanta el tipus amb aquella
constància.
Del «Sabadell» ens agradaren
molt don Francisco de Cabedo
i en M u n t a n é ; els mitjos, fluixos ; i al davant, en Tena I I i en
Bertran, que juguen molt, però
xuten poc.
El marquès de Villena no ho
féu del tot malament, però tampoc ho féu del tot bé. T é un toc
de flauta molt desigual.
Tothom en sortí content del
camp, els uns perquè havien
guanyat i els altres perquè havien perdut. Els únics que es
queixaven eren els espanolistas.
I doncs, què es creien ?
X.
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MARTINENC

Els millors, sense discussió,
en Feliu i en Gularons. Les
jugades d'aquests dos jugadors
foren l'únic que distregueren als
espectadors. E l demés va ésser
mansoi.
De futlbol veritat poca cosa
vàrem veure. Avorridot del més
avorridot, en quant a jugades
aciençades, va ésser el partit.
A la llotja dels periodistes hi
hagué rebombori. U n cèlebre
periodista, que en sa vida 'ha
emplenat una quartel·la, va ensenyar l'orella. Els periodistes
autèntics varen ruboritzar-se, i
en Gremwell l i va donar expressions.
Que l·ii farem, si fins el fill
de la portera es periodista!

EUROPA -

TERRASSA

A l nostre corresponsal gironí Enric Carerac, que fa dies que
sembla que té galvana.
Si ens veiéssim obligats a fer
una ressenya de les jugades
d'aquest partit dignes de menció, ens trobaríem més tapats
que el rei Herodes i amb la feina enllestida en quatre ratlles.
Dues jugades magnífiques, dues
jugades estupendes, foren els
dos gols de l'aEuropa» ; el primer, d'un centre d'en Pelli, seguit d'un cop de tapadora d'en
Cros de là seva exclusiva ; el segon, en una arrancada poèticofufbolista de n'Oüvella des de
mig camp, tot sol, sorteando al
defensa y burlando al portero,
i engegant un xut mansoi que es
ficà dintre el gol amb la mateixa
tranquilitat que el seu autor a
l'engendrar-lo.
Però, fora d'aquestes dues j u gades, el partit va ésser de lo
més avorrit que pel món corri.
El domini anà repartidet, enca-

Lector del X U T !
No n'hi ha prou amb ésser atleta,
cal ésser home. - I només aconeeguiràs ésser un home quan la teva
condició física estigui al mateix nivell que la teva cultura. - Per això
et recomanem

que fads

esport,

peró també hem de recomenar-te
que t'eduquis. - Llegeix, per tant,

Les lletres catalanes

L.

que és la revista literària més amena
de les que es publiquen en català

ra que sempre d o n à més sensació de perill !'«Europa» que els
«terrassencs», incloent-hi ambdós bàndols alguna jugada bruta, que gràcies a la bel·ligerància d'en Sampere, al qui en Granota l i té votada perquè sempre
arbitra amb calça llarga (inconvenients de no voler disfressar-se
de nano) i des de la línia d'haut,
que més que refli semblava una
figura decorativa.
El públic gracienc tornà a fer
Vindio amb l'Olivella. Des de
que s'assegura que el matarife
guilla cap als blau-grana, que
els «europeus» l i dediquen cada
xiulada que, repetida gaire sovint, posarà en perill la tribuna
del magnífic estadi dels blaublanc... Així, d'aquesta manera,
xiulant-los sense motiu, és com
es contribueix a què els jugadors decaiguin i acabin fent de
pepes. El que passà amb en Julià es repetirà, a no dubtar, amb

,

™ J

l'Olivella, si el públic no hi posa remei a la seva bufera.
Els dos equips jugaren bé i
amb entusiasme; però, amb tot
i això, com ihe dit abans, el partit no va estar a l'alçada que li
pertocava. Dels jugadors, els
millors foren tota la davantera
gracienca, en Maurici, en Bordoy, en Massagué, en Gràcia i
en Pedrol... En Montesinos, a
la segona part, va fer una exhibició de pifiades de les que acrediten la marca...
No volem acabar aquesta...
(diguin-ne el que vulguin) sense felicitar a l'amic Trabal pet
l'encert que té al pronosticar debades a l'icEuropa». Nosaltres
aconsellem a en Mates que ei
subvencioni per a que cada partit el pronostiqui una derrota.
• Es la única manera de poguer
guanyar-los.
Apa, buenas !
AMARANTIS

—
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GRUP « B »

grup en el que un «penyista»,
Tampoc volem dir que ho faper cert gran amic del quefe dels cin a un altre velòdrom perquè
L'empat del «júpiter» i r « A t - «romanos», deia a aquest:
resten tan...cats.
lètic» no vol dir res. Els del —Què heu fet, Perenya?
Res ; això é s una lliçó pels
Poble Nou, com que ja són cam—Sí... ves... és allò... ens fal- de l ' A . C. C. C , que així veupions per un empat, no s'amoï- tava... (però arribant aquí es re- ran que no es pot pendre malt
nen.
dreçà i prenent l'aire del polí- ni per broma.
No obstant, nosaltres som del tic d'altre temps, digué amb acparer que un campió té de pro- cent enèrgic :) Demés, nosaltres R E U S
curar defensar el prestigi a ca- entre els dos dies havem empada partit. No perquè el resul- tat a 7, mentre que vosaltres queEns escriu el nostre correstat no pugui influir en la pun- dàreu deshonrats pel resultat de
ponsal
de Reus pel radio Reustuació s'ho han de tirar a l'es- 5 a 3 en contra vostra, i encara
París-Londres:
els gols del «Lleida» els obtinquena.
«La carrera del domingo no
El «Reus», que pel que's veu guéreu de penal.
ficé legal, porquc no ganó nuesEl «penyista», amb la cua en- tro nnanu». Diganlo por todo
s'ha despertat, va guanyar al
"Lleida» per 2 a i . Es veu ben tre cames, s'allunyà.
arreo que esPaüol que llegà en
bé que a Reus són neurastènics,
primer sitio, no fué con la asi tan aviat suren com van de
*
quiescencia de ningún hijo de
corcoll.
**
Reus. Aunque por a/u se diga
X. X .
El dia de Sant Blai, mentre de que a nosotros no nos va de
ens menjàvem el «beneït», po- un porrazo, eso no es óbice en
guérem constatar la vàlua de fanatismo prehistórico.
l'equip de Juneda que, lluitant
»Nuestra clasificación es : pricontra el reserva del «Joventut», mero, Pepet Maria Sans «nanw»,
va guanyar per 3 a 2.
hijo de Reus y nahcral de la
El «Joventut», els dies 1 i 2
plaza Prim.. Segundo, el que llejugà contra l'HArtiguense», i els
*
g à antes, Juliàn. Tercera, el que
**
resultats íoren 4 a o i 7 a 3 en
llegà después, Tresseras. Y así
favor i en contra, respectivaA l camp de la Penya, el re- sucesivamente.
ment.
serva del «Lleida» derrotà al
»Nota.—Hace falta SerraduDesprés dels partits, fent ho- «Torregrosa» per 2 a 1.
ras, que llegà quinto, aunque
nor a les nostres habilitats d'essea veterano.—C. C.»
colta-pets, em vaig apropar a un
U N PRETENDENT DE LA LOLITA
ELS M U L L A T I N T E R S

OICLIíSlVEE
mateixos, i no volen dir-Jio com
nosaltres mateixos.
Es molt violent i fins els caFa mols dies h i havia engi- bells del més calb es posen drets
ponat per A . C. C. C , un fes- el tenir que dir que els sebatival per a recaptar cabals a pro- dellencs no deixen el velòdrom
fit d'en Monteys, corredor pre- per a festeigs, màxim quan es
dilecte de Gràcia i amic i con- tracta de recopilar cabals per
ajudar a saldar l'import d'una
frare d'en Alcalde.
El lloc escollit fou a l'espaiós curació d'un minyó que fou provelòdrom de Sabadell. Heu's tagonista d'un accident auto-ciací que ha anat riu avall (segons clista. Nosaltres tampoc volem
diu la premsa conscient), sense dir-ho. I no volem dir que no
es tracta d'un festival, sinó d'un
saber el fonament.
Això ho saben com nosaltres benefici.
EL

BENEFICI
D'EN

MONTEYS

Els avant-toreros i mulla tinters del despatx dels carrils, el
diumenge dugueren a cap una
important cursa.
Com la importància ho requeria, hi enviàrem a en Pedal,
fill de La Bordeta, i coneixedor
pam a pam d'aquells endurrials.
El dilluns al vespre, encara
no ens havia portat la nota d'arribada.
El quefe m'envià a La Bordeta, el noi estava assentat prop
el braser dels burots, esperant
l'arribada. Amb la manera que
sortiren com un llampec i amb
la fam que en Pellissa tenia ganes de donar una ídem a en
Rodrigo, en Pedal opina que
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hauran arribat fins a la central
dels carrils de Madrid, i fins
avui no els compta per aquí.
Déu faci que corrent tant i

anant tan lluny, no els passi cap
desgràcia, perquè no es poden
fer beneficis.

v El diumenge és el dia que un
servidor, motorista per essència
i per potència, dedica per complet a la seva «Shanffot». No
perquè una màquina desenrotlli
una força d'un quart de cavall,
ni cubiqui com un encenedor,
un home s'lha d'avergonyir veient passar màquines com la
d'en Carrión, que semblen destinades a efectuar trasllats de pis.

El motorista català és conservador. Abans d'inscriure's vol
saber contra qui l i tocarà lluitar, car l i agrada arribar primer
ben descansat, sense tenir contrincantsJj
L ' A l à s'entrenava amb la
((Douglas», car l ' n A . J. S.» li
fa angúnia ; en Macaya s'enfilava amb la constància del que
pretén ésser campió vitalici del
«R. M . C. C.» ; en Carrión,
amb el «Camión Superior», s'enfilava com un dirigible, i entre
mig d'aquests, uns quants aficionats feien tercerillas i comentaris sobre probables inscripcions.
,

El diumenge, fent un promig
de tres centímetres per hora,
vaig arribar fins a Montserrat,
per veure els entrenaments dels
ccasos» i posar-me en antecedents
per poder fer a consciència la
ressenya del diumenge vinent.
A la carretera de Monistrol, a
Montserrat no s'hi cabia. Tots
els que tenen moto efectuaven
acrobàcies pels viratges, però
sense ni pensaments d'inscriure's.

BARTRONS

En el número vinent, si és que
la «Shanffot» no fa el lloro ni
es posa de cul a la cuneta, els
faré la ressenya de la Cursa en
Costa a Montserrat.
SARAGOSSANO

L'Olimpíada
en el desert de Sàhara
El Comitè Olímpic Francès
s'ha proveït, demés d'un personal molt distingit, d'una infinitat de projectes.
Impulsat pel triomf de Colombes, per l'apoteosi espinadorsàlic dels Jocs del 1924, el
C. O. F . a somniat, des d'ara,
en organitzar fastuosa i exòticament l'Olímpiada de 1928.

Nosaltres, mercès a la barra
dels nostres reporters radicats
entre els gavatxos, hem pogut
descubrir alguns d'aquests fenomenals projectes.
En primer lloc, ja pensen celebrar el torneig en el desert de
Sàhara. S'establiran uns serveis
aeronàuticament especials per a
que els espectadors puguin con-

templar els partits des dels núvols.
Mentre els 44 peus imitaran
els escarabats pilotefs, una orquestra d'antropòfag procurarà
ofegar els crits que caiguin del
cel.
Els cocodrils, lleons, camells,
estruços, serpents i altres fenòmens de dues o quatre potes
que actualment es troben per
tols els parcs zoològics menys
en el desert, seran contractats
per a mantenir l'ordre i l'organització, creient, sens dubte,
que amb llur presència ja n'hi
haurà prou perquè el públic que
s'enfila, al caure, no tingui
temps de pendre mal. En cas
de què h i hagi algun espectador
que s'atreveixi a obrir la vàlvula per aterrar, els cocodrils
ja s'encarregaran de taladrar-li
l'entrada. L'arbitratge anirà a
càrrec de la serpent de cascabell
més enreda-cries.
Es de preveure que la cosa no
anirà tan malament com sembla,
però també és segur de què si
els mestres de la cossa espanyols
hi prenen part, assoliran el que
sempre s'ha assolit olímpicament, perquè s'hi presenten de
golpe y porraso i en lloc d'ostentar les qualitats futbolístiques
s'hi presenten com turistes -reventats pel trequeteig dels carrils.

Si us interesseu per la cultura de
Catalunya, heu de saber quins són
els homes que la representen. Per a
coneixe'ls i saber el que fan llegiu

les Lletres Catalanes
que serà l'única revista del nostre
país que viurà al dia.

X U T

Fa molts dies que es parla de
si el doctor Alcàntara es farà o
no es farà de IVEspanol».
Creiem que no.
Per què?
Perquè no sabem què hi faria
a r«Espanol».
La raó ?
El doctor Alcàntara actualment té 29 anys. Si deixa el
«Barça», ha de romandre dos
anys sense jugar. D'aquí db's
anys el doctor Alcàntara en tindrà 31. I a 31 anys un doctor ja
té panxeta i no pot córrer.
Si no ho creuen, preguntin^ho
a en Mallorquí.
O
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Telèf. 243 À. — Aragó, 270
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El Col·legi d'Arbitres ja té un
I i un I I , d'una mateixa família.
Es tracta dels germans Comorera.
I , pel que es veu, en Comorera I i en Comorera 11 no tenen
sempre la mateixa apreciació
fraternal, car, en un partit en
què el I arbitrava i el I I feia
d'espectador, aquest cridà al seu
germà per un jaut que aquell no
havia vist:
—Ep ! A l tanto ! T ' h a u r à s de
comprar unes ulleres, n o i !
Aquestes imprecacions arbitrals i fraternes no les poden permetre ni el Col·legi ni Vhogar!
A Mataró es varen disgustar
molt perquè varen perdre amb

el «Jupiter». Tenien una traca
preparada per després del triomf,
però veient que el triomf era per
als altres, no la varen encendre.
Les damisel·les mataronines, en
el ball de gràcies, no varen voler acceptar cap sarauista del
Poble Nou.
No n'hi ha per tant!
Si tantes ganes tenen d'engegar la traca, que esperin jugar
amb el «Port-Bou», que potser
llavors podran fer-ho.

1 — 13

—Què ? No els sorprèn ?
— N i mica.
—Doncs, què els sorprèn, a
vostès ?
—Psh ! L'únic que ens sorprendria és que en Plattko jugui de porter. Però no desconfiem de veure'l jugar de davanter.

La

Reíonnadora

Única

sastreria cn què e»

giren a! r e v í s trajos i abrics

L a moda dels partits a porta
tancada s'ha estès com la fïloxera.
A Alacant fa dos diumenges
que tots els que es celebraren foren a porta tancada.
Allò semblava les «Quaranta
hores».
Es el que deia un alacantí:
—Si a tot arreu ho fessin així,
seria la gran manera d'acabar
àtnb el professionalisme!
Ja iho crec! I amb el futbol
també !
A.

SANROMA

Bft&(DE5 62-Barcelona

CICLES
MOTOS
Accessoris
ARTICLES
PER A ESPORTS

El dissabte, un amic de la casa va entrar a la Redacció amb
els ulls fora del cap i ens va dir :
—Que no ho saben ? En Torralba jugarà d'interior!
Nosaltres arronçàrem les espatlles.

i es fan l·la classe d'adobs
a

mida-Trafalgar, 9,

(prop

plaça

l.cr

d'Urquinaona)

Després de moltes peripècies,
en Llauger ha sigut declarat en
ferm jugador de r«Espanol».
...Per lo qual, no han d'estranvar que en Llauger ja no ho
faci tan bé com abans.
Es el sinó.
En Pelli anirà al «Barça», però l'Alcàzar no es mourà de
l'dEuropa».
No es tracta d'amor al club,
no. Tranquilitzin-se, que no és
més que una combinació per a
que el taxi tingui més parròquia.
. . . I deu mil, encara que siguin escassos, fan de bon aprofitar.
<vvv*

D'en Jaumandreu no se'n sap
res.
Els uns diuen que ha tirat per
la vida hortícola.
N ' h i ha d'altres, més maliciosos, que sospiten que s'ha fet
frare de la trapa.
Altres, que diuen que és a
Alacant.
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• Dissabte dia 14 de Febrer : SEGON BALL DE DISFRESSES

•

Dijous Gras a la tarda
GRAN CERTAMEN INFANTIL DE TRAJOS
A la nit, Gran Ball PARE ET TRAVESTI "Aurigemma"
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La veritat, la pura veritat, sols
La solució... al Passeig de la
nosaltres, els sidralistes, la sa- Duana.
bem, però justament nosaltres
som els únics que no ens agrada
Quan a en Pelaó l i van d i r
enraonar massa.
que tenia d'anar a jugar a TerA l camp de l'«Europa)) no rassa, va exclamar :
—Ja rebrem !
fan onejar mai la bandera de
Aquest minyó té condicions
les damisel·les gracienques.
de
profeta.
En Mates diu que porta desgràcia... i que l i recorda massa
****
a en Julià.
El diumenge passat, els de
r«Espanol» no varen celebrar
A cà l'HEspanol
cl cap banquet.
pànic.
En L a Riva renega en tres
idiomes — i sense ortografia, —
En Zabala diu que el diumensense perdre, però, aquella ele- ge que ve, o guanyaran, o els
gància.
tindran de treure a bocins.
En Bru, diu que en Llauger
Pel que pugui ésser, que aviporta dallòs a les sabates...
sin el cotxe de l'ambulància.
En Bosch i Catarineu opina
que és el sino.
Ara vegin...

En Gamper i en Cabot, voltats de la colla à'adictos e incon-,
dicionales, festejaren, el diumenge al vespre, en el «Colón», la
millora del malalt.
En Gamper donava per segur
que serien campions i en Regàs
s'oferí a servir-los el banquet de
la victòria.
Pagant, s'entén...
L'«Espanol» no tindrà simpaties, però...
No ens negaran, que «'ha caigut amb Gràcia».
iwv*

Ara r « E u r o p a » s'ha despertat
i torna pels seus fueros.
Ara, que ha fet salat.
En Mates s'aconsola pensant
en l'any que ve.
U n amic aficionat a l'estadística ens ha assegurat amb els
papers a la m à que en Torralba
va fer trenta set fauts.
Sembla mentida que a la seva
edat no s'hagi reposat un xic
més.
A l ((Barça» comencen a preparar els domassos. Ja es veuen el
campionat a la butxaca.
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"LA NACIONAL" Sta. Anna, 21
En Samitier ha aconseguit
que aquesta setmana els del
«Barça» la passin a fora entrenant-se com uns homes.
No els deixaran baixar a Barcelona més que quan sigui arribada l'bora de cosechar ïaureles.
Jo, d'ells, cridaria a en Paco
Bru per a que els entrenés.
Una pregunta :
— E l partit de la emoción, del
diumenge, es jugarà a porta tancada ?

mà.
E L «SINO»
L'((Espanol».—M'heu ben aixafat la guitarra !

XUT

Tan segur el tenen, que quasi
es pot assegurar que els rumors
que corrien aquesta setmana respecte l'aparició de l'Alcàntara,
no tindran confirmació.
Diu que no el necessiten.
El projecte d'en Gamper consisteix en traslladar el camp de
Les Corts a la Plaça de Catalunya, si queden campions... i al
mig posar-lii el bust.
Modèstia a part, eh?... '
Els jugadors de l'nEspafiol»,
com que ja porten cinc tecs per
endavant, no s'encaparren gaire
amb la pèrdua del campionat.
La Junta ha dit que un altre
any fins a la final no convidarà
a ningú.
En el partit de segons i tercers
equips que es celebraren a Sabadell el diumenge, h i hagué
«maremàgnum». En Baró, el refli, va sortir-ne masegat; en
Sandho I I i en Domènech arribaren a les mans i la guàrdia civil es veié dbligada a fer una escombrada amb el sabre i emportar-se'ls tots a Casa la Vila.
Diu que en Domènech, al cap
de sis hores d'ésser-'hi, va fixarse amb un rètol que deia «Sed
brevesn i va protestar.
Si es descuida, el condemnen
a cadena perpètua.

Clínica M a l EcoiòDiica
molt convenient per als obrers.
Extraccions sense
sofriment
des de 3 pts. i regal d'un flascó
dentífric «París» que val 2 pts.
Corones i ponts des de 25 pies.—Dentals des de 100 pies.—Radiografies des
de 10 pies., etc.

Avui surten cap a Sitges els
jugadors del «Barça», acompanyats del seu entrenador mister
Kirby.
Els de r<(Espanol» no s'han
mogut, però l'altre dia ja vàrem
sentir que en La Riva preguntava cap on queia Mollerusa.
La qüestió és fer gasto.

ENTREN»MENT
de futbol a casa seva. Joc de futbol sobre la taula, científic. Demani en botigues d'esport i j u guets un «GOAL»
Del setmanari Foot-ball:
Devipsey vencido ? S i .
Stela Taylor, la gentil y esbelta aclriz cinematogràfica, al
enamorar al invencible campeón,
le ha derribado de un soberbio
y amorosa punetazo...»
Qui pogués caure K . O. !
Llauger està triste. Què tiene
Llauger ?
En La Riva no les té totes.
A en Zamora en Sastre el
té atabalat. Es veu que en Sastre l i coneix el punt dèbil.
Bon Sastre, qui coneix el panyo.
Els del Mundo diuen que els
davanters de l'Espanol» són torpones.
Home ! Després de la pallissa,
el insulto !

Anzies Marc, 19, pral. 2/-Barcelona

En Mallorquí va batre el diumenge el record de la neulada.
Ai, Senyor! Quins papers
fan els vells que no s'iho coneixen !

En Sancho va tornar-se a j u gar l'última carta i . . . va empatar.
Amb ponstància pot arribar a
guanyar. La qüestió és no cansar-se de jugar la última carta.

Segons en Villena, unes mans
dins de l'àrea de penalty, no és
penalty.
I nosaltres que ens crèiem que
sí!
Ignorants!
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En Piatko va endinyar un
màstic a en Tena.
En Villena no va expulsar a
en Piatko'.
En Piatko és porter del «Barcelona» i el «Barcelona» sense
porter ihauria rebut...
Ah, j a !
Diuen que en Samitier torna
a ésser el mago del balón. I que
l'Alcàntara, l'envejós, vol tornar a ésser el «hombre cafíón»...
Ja ens escriuran el que passi...

h'hora dd correu
Iriarte. — Si hi trobem un altre
xisto, el publicarem.
R a u R a u . — E I pressupost no ens
ho permet. Per donar-ho a vostè
tindríem de treure-ho de l a boca
d'en T a u j à , i se'ns forniria.
E l m é s petit de tots. — No v a ,
senzillament perquè no fa riure.
Duch. — No encara. T é condicions p e r ò li falten uns quants
anys.
Escofilas.—Doctoral i llaunístic o
la par que buit de dintre hem trobat
el seu article. Provi de no escriure'n
cap m é s , a veure si li podrem contestar afirmativament.
F . A. S.—EÏ dibuix e s t à a l'altura del xisto i el xisto a l'altura del
dibuix. A h ! i l'altura é s aproximadament la del «metro».
/ . F . - - N o va.
Nandu de Llufrigu.-Mantega ! ! !
I tinpui present que els italians, de
la mantega en diuen «burro».
Condemnat 9800. — L l à s t i m a !
V o s t è no hi toca. Ni d'afició.
Reira. — Endavant. Xafarderies
com les que envia són les que ens
convenen.
R i c . — P o t c o m e n ç a r quan vulgui
amb l'exclusiva per endavant. E n s
c o n v é l'original el dilluns, i m é s xafarderies que ressenyes. M à x i m una
plana del XUT !
(Resten cartes per a contestar).
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