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La popular institució que tant fa en pro de la
bellesa tísica i de la vellesaque passa dels 99 anys,
per fí s'ha definit circunstancialmen t.

S'ha definit circunstancialment en materia
tan important ~pm és la de la lIengua a emprar en
les scnsacionals rotulacións de la seva plnral
obra.

Si abans de la dictad ura es defini ci rc uns tan
cialm cnt per a escri urer indistintamen t «Caja» i
«Caixa» , «Obra de Sa n ta Lucia» i «Obra de Sa nta
Llucia» i «La dona q ue treball a» i «La Mujer que
trabaja» segons tingués de afavori r la Man com uni
dat l'Esta t Espanyol, du rant la Dictadura corpren
gué la seva definició circunstancial eu favo r de la
vern á cula dels «hermanos» i fou ta l el furor ver 
nácul, que fins repica aquelllletrer que en pedra
mes o meno s viva, deia «La dona que treballa»
q ue tant plagué al dictador.
." Finalment, aquesta decissió d'ara, es franca
ment decissiva, mentres duri el Estatuí. Tot h o fa
r~n en cat~~a:.~. no e~_pensin que exagerem . Veieu
sino els ró tuls provisionals q ue en negre i en sie
na son colors forca adients, h o venen a dir.

Nosaltre s ens en alegrem, per que estem ca
pits de la im portancia de la decisió circunstan
cial amh tan de braó presa i únicament esperem
que caigui l'Estatut per a poder felicitar per la no
va decissió circunstancial que llavors pendrán en fa
VOl' de pi ntors i picapedrers, que son estaments
dels mes respectables. .

Al Sr. Moragues Barret, i al Senyor Torre ha
della n o barret, forca coneguts en la ciutat nos
trada, la mes coral enhorabona .

Mestre Tites fa botons amb un plat de...
rnvellens.

Oaragols? Sí; caragolsl
,!

Un dia, tenebr ós, per cert, sortia de la Caver
na amb la tranquilitat del jus t i del que s'acaba
de cruspir un oarrac de raim per tot esmorzar de

Mestre Tites fa botons amb un plat de...
rovellons.

Oaragols? Sl; caragolsl

TOCA. FERRO

Vingueren mi tjancer s, amics dels terribles,
una inspecció ocular fou convinguda.

Per la seva part la simp ática xeca local, en
v ía u n deIs més elegants petronis a la inspecció
també ocular, i el tria elegant a mes no poder, per
tal de que no es tractava de regirar l'impremta
Suriaca ni la Caverna, sinó de una noble mansió- '
on s'hi est atjen dames tan eonegudes com la Piti,
la Nati i la Chuchi, a les que desde TOCA FERRO
en viem la n ostra m és reverent salutació.

Que pass á, qu e la denuncia del «Corree » al
seu amic de la infancia-de la infancia del «CO
r reo »- el Exm. Sr. Civil no tirés endavant?

Que p ass á q ue el m áteix Mossen Josep ja
sembla que ho tro ba tot mé s conforme, sense
deixar de creu rer qu e la denuncia es fundamenta
da?

Cartumancia? Hado propicio? Hectoplasma?
Mandanga? Subconscient metal.lic? Chi lo sa...!

El cert és que, si bé tot-hom dels oculars ha
p ogut diquelar que entre el local del carrer d~
Blondel i el carrer de Sant Antoni hi ha pogut
haver en tem ps pre hist órics comunieaci ó per el
medi tant conegut i comú com és una porta, ac
tualment la por ta enc ara hi és, pero completa
ment tancada amb pany i clau i després clavada
am b llistons i xinxetes molt ben col.locades i tam
bé amb trenyines molt millor col.loc~des que
sembla que fan la competencia a 12 naturalesa o
que la netedad no. te res que veure amb 'la porta.

Queda dones descartada la possibilitat de que
per la porta, si n o es deshauciani les trenyínes i
xinxetes, no hi ha comunicació oberta entre el ca
rrer de dalt i el car rer de baix. 1 si no hi ha co
municació, no podrán passar mai les noies i les
dames ni sisquiera un número de La Cornada, el
el diari tauri, i per tant banyut, ip er tant caragoli,
pr óu conegu t de tothom. .

Pero el Cava ller dels Caragols, encara va m és
en lla . Hi h a comunicació, sí, senyors, hi éso Pero
vegin, veg in.

Una finest ra a l'al cada d'un home com el se
nyor De Carle ts. Tapada am b un ar mario

P ot saltar-se per la finestra?
. Pot tre ure's l'armari?

Preguntem nosaltres al Cavaller : - ¿Voldría
dir-nos el perqué de l'enrenou que ens porta a
to ts en doina? Amat ent, com tota aquesta llei de
Cavallers, ens diu: Ah, amicl Aquí, segons certa
classe de u p.nt R' p.m n p.n v l'l . p~ f l'llfl'l l'll f"l"'I'Al'l1 .......... ,',.,
enll á, Hi ha comunicació, sí, senyors, hi éso Pero
vegin, vegin. . . ,

( na finestra a l'al cada d'un home com el se
nyo r De Carle ts, Tapada amb un armari o

Pot saltar-se per la finestra?
. Pot treu re' s l'armari?

Preguntem nosaltres al Cavaller : - ¿Voldria
dir-nos el perqué de l'enrenou que ens porta a
tots en doina? Amaten t, com tota aquesta llei de
Cavallers, ens diu: Ah, amicl Aquí, segons certa
classe de gent s'e mpenya, es falta al dec órum mes
en boga... 1 aix ó és absolutament falso L'Esquerra
esta amb mí i molt personal de lá casa, i de f óra
també, per a testim oniar-ho.

Ademé s-afegi amb tó de satisfacció del deu
a re acomplert i de «la raó a un moro»-si Vós ve

g éssiu el b é de Déu de considerandos y no consi-



Mestre Tites no voldrá de Na 'Elior la má.
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El riostre colega de la capital «El Correo» es
ta, economicament parlant, fent les pances. La ga
notada de 500 beates que, amb una tenacitat re
marcable, s'empenya en pagar abans no caduqui
el plac, l'acaba d' aixafar.

Es per aix ó qu e clama amb crit d'angoixa la
caritat de cinc centes beates. El seu clam ens ha
trencat el COI'. Ens sembla aquell «Somos padres
de familia y queremos trabajar; una caridad pedi-
mos si es que nos la queréis dar». "

Com no ha viem de respondre nosaltres a una
demanda de company? Com no haviem de obli
gar nosaltres, dins la nostra zona d'influencia, a la
contribució, si humil per un costat, d'altura per la
dels donants?

Ah! L'almoina quin valor no té si es d'un
amicl Pero ah! ah! ahl si arriba a ser d'un ene
miel Dones és el que hem aconseguit:

«Que la m á esquerra no sapiga el que ha fet la
dreta» ens dign éel biblianista Cosme en donar-nos
els seus 25 centiments, fruit d'un timbre no posat
a una factura de visitar el peroné a 'un pacient,

«A una ma el garrot, a l'altra el pa» ens d ígué
Eureka en allargar nos una pesseta fruit de la fran
quicia d'entrada al ball d'Alpicat, únicamenl con
cedida a tal lleidatá, cal' des de que el món es
m ón, tot fill de l'antiga Ilerda aimant de la danca
apoquina per a practicar-fa, a l'esmentada ciutat.

Per l'istil, amb assenyades sentencies ens do-o
n ár en l'almoina les altres distingides personalítats
que han oít el riostr e sub-clam, per que el clam
pro piament dit l'ha fet «El Correo».

'La satisfacció mes pregona ens permet inse-
rir la 11ista dels donants. ' ,

Heus ací els fi lántrops m és notables:
Cosme (a honor dels desencarnats).
Peret (chapeaul). ,
Eureka (a memoria de la primpcesa)
Pep de dallonses (pe s just i mesura

poética) ,
Asensio (en papel' mullat)
Fra Josep (estalvi de 9 anys de tan 

camentaí, . . . . . . . . WJ.E'í
'La sansracclO mes pregona ens permet inse-

ri r la 11ista dels donants.
Heus ací els filántrops m és notables:

Cosme (a honor dels desencarnats).
Peret (chapeau!). "
Eureka (a memoria de la primpcesa)
Pep de dallonses (pes just i mesura

poética) "
Asensio (en papel' mullat)
Fra Josep (estalvi de 9 anys de tan- ':

camenta). .
Fa nio (quien a buen úrbo! se arrima..)
Siete (tupinia tupínibus curantur) .
Ramonet Sales (a memoria' de Ma-

teotti). "
Pa-pa-seit (per amorals pobres).
A. B. M. (a nom de Accident, propi,

de P. R. C., de Ateneu, de Con-

l'aúti c regi m, som els reis del caragol. El Iem a
la rajola, enfarinat, a la xim -xi m i tenim un éxit
bo ig en l'especialitat anomenada «caragol de la
situació ». . Eh?, fem nosaltres. - Si senyor, es el
caragol replé. COIn que en tenim tant consum, ens
veiem obl igats a recollir les clasques del buids,
rentarles bé i reomplir-Ies, En despatxem tants
que hem arribat a tenir-los de registrar per tal de
saber el rendiment de cada clasca. Portem el nú
mero 8.000.000.

Doncs els altres establiments, que no tenen
més que enveja, s'han posat al cap el aixafar-nos.
1 tot es dir que si aquí es fa el que no es deuria.

Reprén la paraula després de descan sar un
xic. Diu: Aquí és un Iloc per a honest esbarjo de
la joventut i la vellesa que cerca honest esbargi
ment, Nois i nois que fan el vermut i el cocktail,
juguen, dancen L. prou.

Ve el millor del millor. Fixi 's. L'home ens
dona la interminable llista que en altre Iloc del
peri ódic travaran els nostres lectors, p~r tal de no
allargar la peca DO posats aquí. Es suculenta. El
vertader nomenclator dels cast ícos,

El Cavaller dels Caragols, ens torna a asegu
rar que allí es fa el jo c de prendes, el del paó, el
de lIitIles el parchessi, etc. .

E ns deixa convencuts; i assegurem que així
com no ens ha volgut comprar ningú el nostre si
lenciamb 01', tampoc ens ha pa gat ningú la nostra
xerrada, Tot el dit, dones, respón a la convicció
que han ap ortat al nostre subconscient les hono
rables explicacions de l'amo dels Caragols, de
Mossen Josep de la bicicleta i del Mariano Cárter.

Pero tan honradament com creiem tot els que
ens han dit i el que no ens han dit els expresats
senyors, hem de creurer el que ens han dit dos o
tres dels més destacats clients dels Caragols, per
tal de que llu r nom no surti al Toca, transacció
que no hi havia perqué despreciar.

Els nostres clients de pacfe ens han dit amb
tota sinceritat que tot el nostre article, en quant a
les expli cacions dels senyors que s'hi esmenten, es ·
mandanga pura. Que als Carago ls s'hi passen be 
llissimes estones de contra-m andanga i sinó, que
ho pregunten a ells i a d'altres,

. Satisfets perqué amb el nost re reportatje hem
servit a la mo ra litat i a la inmoralitat, fem punt,

:'. NOTA; La llista declients la pu blicarem la
setmana entrant si ahans el nos tre silenci no ha
estat comprat a pes d'or. _
tota sinceritat que tot el nostre article, en quant a
les expli cacio ns deIs senyo rs que s'hi esmenten, es
mandanga pura. Que als Caragols s'hi passen be 
llissimes estones de contra-mandanga i si nó, que
ho pregunten a ells i a d'altres.

. Satisfets perqué amb el nostre reportatje hem
servi t a la moralitat i a la inmoralitat, fem pu nt.

:', NOTA; La llisra de .clients la publicarem la
setmana entrant si abans el nostre silenci no ha
estat comprat a pes d'or,

CllSA MORO"· Lleidl

TOCA. FERRO

Dos dites celebres
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Mestre Tites la primpcesa casará sanee gran
pressa.

Per cert.que tan gallejar desde el formidable
castell del ball dominical, escala de ciutadania i
hell parlar, ha tingut de plegar veles, fins a cert
punt, quant el tractamen despectiu que es dona
va a les comarques. A la reunió de rabadans .per
tal de imposar noms de diputats-aspirants a dipu
tat-feta sense anunci de cap mena, va inten tar '
assisLir-hi un for á que s'enler á de que- es cel.le
brava. L'home pie de zel o de desig, per ' telefon
pregunta a la santa casa el per que de no avisar-lo
i si hi podia asistir. Se lí contesta: No cal, pero si
voleu, podeu venir.

A

Per cert.que tan gallejar desde el formidable
castell del ball dominical, escala de ciutadania i
hell parlar, ha tingut de plegar veles, fins a cert
punt, quant el tractamen despectiu que es dona
va a les comarques. A la reunió de rabadans .per
tal de imposar noms de diputats-aspirants a dipu
tat-feta seuse anunci de cap mena, va intentar '
assisLir-hi un for á que s'enterá de que- es cel.le
brava. L'home pie de zel o de desig, per telefon
pregunta a la santa casa el Del' aue de no avisar-lo

T ()fe A: F E RRo

LA REDACCION.

Nota: -Cuando el gracioso Luis Alonso vea
eso dejusto hará el siguiente chiste: Justa la [us- :
ta o Gracias en su nombre.

abierta a Enrique, que nos jugamos un duro a que
no es capaz de ponerl e ni cinco céntimos de mul
ta ninguno de los millares de Poncios que en el
m undo han sido.

Vaya con todos los honores el p árrafo:
«.....pero si he de hacer r esaltar que al hablar

en mi artículo anterior de superficies de revolu
ción engendradas por rectas que cortan oblicua
mente al eje; de porciones de superficie limitadas
per dos secciones perpendiculares al eje y yuxta
puestas sin soluci ón de continuidad por los circu
las de diametro coincidente formando un todo,
hago separación y abstracción .....

Y después de lo dicho y lo copiado,¡ para que
mas! Todo el mundo ha de entendernos y Vd. tam
bien querido amigo que lo es de sus afectísimos y
s. s. q. e. s. m,

E l formidable prestamista i líder que és el ex
celent Santón dels Porxos, bon amie 'de la demo- .
crácia i deIs procediments de la mateixa, en certa
ocasió ha dit als targarins, poe mes omenys: «Te
uiu de treure.us aquesta vergonya d'Ajuntament,
sigui com sigui i si per a fer-ho necessiteu [orca,
vos enuiarem la necessária»

:a ...-
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Mestre .Titos, la caseta i l'hortet, el gran
tireta..

sean.Leaguer -de «Fala moíto» da
Oport o i Coruña, de «Le violan
toujours joue» de Perpignan... . 0'75

Mulet (si j o soc mulet, que sera en '
Péret?) . 0'11

Salus (eSalud» i capits). 0'15
El Mestre Tites (ep, ep, no val a mo-

tejar, Aznarez) . 0'16

Per no saber sumar tants guarismes, deixem
de fer el total.

Déu i el tuno de Mossep Josep els hi pagui l'
almoina.

Admirado Sr.:
No po r que Vd. sea ]0 que es, Jefe de Correos

de Lérida, que es cargo que merece coba, sino
única y sencillamente por sus actos' tocahierrlsti-
cosohemoa de decirle pública y rendidamente que
admiramos a Vd.

Quizá no sepa a que nos referimos. no se
apure, que todo llegará.

Sabrá Vd . querido y admirado Don Lucidio
que los del Toca Hierro nos vemos negros para
expresarnos sin peligro de un incendio de nues
tros' magulf cos locales, enfados de personalidad es
qu e lo echa ti todo por justicia, o sencillamente de
eso que en lenguaje vulgal se llama multas y en
elevado nacionaliiación.

Ah! Sr. G., quien supiera escribir... .como
decía aquella amaute fiel como todas las amantes
fieles. Quien supiera escribir nabos para qu e se
entendiera coles, como Vd. sabe hacer.

Ah! Sr. Yubero, si nuestro por tantos motivos
admirado colega CORREO, pero sobre todo por
qu~ sabe encontrar dinero para pagar multas, su
piera ada ptarse al estilo de su carta abierta de
Vd. al S. P ipa. crea Vd., Don Lucidio G. Yubero,
que no se cncontra ria con -tanto procesamiento
ni tanta multa como le agobia seg ún unos y le
plr e, seg ún otros, por que de la carne de már
tir sale la Victoria.

• • • ................... .., ... ..., ............. .J.lA.~ u..,UctUlC'::'

fieles. Quien supiera escribir nabos para qu e se
entendiera coles, como Vd. sabe hacer.

Ahl Sr. Yubero, si nuestro por tantos motivos
admirado colega CORREO, pero sobre todo por
que sabe encontrar dinero para pagar multas, su
piera ada ptarse al estilo de su carta abierta de
Vd. al S. P ipa. crea Vd., Don Lucidio G. Yube ro,
que no se cri contrn ria con ' tan to procesamiento
nitanla multa como le agobia según unos y le
ph~ce, según otros, por que de la carne de már
tir sale la Victoria .

Vd. aunque hombre modesto y ofertante de
lubrificantes, no creerá que es con vaselina que
inleRtam~s darsclá Hace bie~. Obras son amores y
no -buenas razones, como creemos que decia el la
primera reencarnación y por tanto animalización
de nuestro de Vd. re 's' mh.er::.... -B-IDi b el maxim de d amocl" A-i !> .' n ;"'" la.; ",.~-----_....
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tia a la dels seus versos, els proposa que es la si
mulació de mana, el seguir tots junts i per anal' ti
rant en aquest mon tan pIe de cambiants, deter
minada i nova política de persones. «Que vos heu
pensat qu e som borregos?».

1, naturalment, ha calgut esmenar l'error.
Es notable l'extesa que está, el que amb tot

ben propi com tots els seu s en diu l' amic de l'in
fantesa Modesto, la cartumancia.

Ho diem per el notable que resulta que l'exce
lent amic i cirurgiá de les cavitats nasals i d'altres
el menbre de la dinastia bordalbana o bordálbi
ca . En Ramón, sigui ni mes ni menos que el que
mou els fils .de la U. G. T. a Lleida.

Ramón¡ Les inicials de la gran catita t demo
crática ens tenten al xisto, Fi xa. t. Un gran Tuno.

Xóca-la, Ramón.

El «President» doná una nota als r periodistes
que acudiren a lAssamblea de la Generalitat
ceI.lebrada a Lleida. Amb permis del nostre jove
governador Don Autoni Ventós i Casadevall, a
qui tant de hé y de bo deu el periodisme «nos
trat,» hi fariem comentaris, Peró sense permis no
els volem fer. Que els hi faci el nostre fraternal
coI.lega del noi nebot Pons i l'oncle Prestamista i
adherit gramatical Pep, si no els hi ha fet.

Mestre Tites tindrá' un Dlhidre tot.. pluj6S i
tot noi tendre.

La confessió civil
Saviam l'existencia del enterrament' civil, el

casament civil, el bateig civil, la llista civil, la guar
dia civil, etc ., etc.; pero fins que els nostres «me
drins» ens han inforrnat am b tola cJasse de detalls
ignoravam l-existencia de la confessió civilo laica.
Estavam 11egint i meditant el text de la llei de Con
gregacions rel.ligioscs, quant de prompíe la cam
panda del tclcfón espcri tic truque amh en ergía,
ens po sem a l'aparell i ens diu l'e sperit, amb tó
aulorilari i democrátic com si fos de l'Albergue
- deixa lo qu'estaves fent i segueixme-nosaltres
obedients i diocinlinats CQm D~:eere-il.P~_VJl\l)jfrc-.

casament civil, el bateig civil, la llista civil, la guar
dia civil, etc., etc. ; pero fins que els nostres «me
drins» ens han inforrnat amb tola cJasse de detalls
ignoravam l-existencia de la con fessió civilo laica.
Estavam 11egint i meditant el text de la llei de Con
gregacions rel.ligioscs, quant de prompíe la cam
panda del tcl cfón espcri tic truque amh energía,
ens po sem a l'aparell i ens diu . l'e sperit, amh t ó
aulorilari i democrátic com si fos de l'Alhergue
- deixa lo qu'estaves fent i segnelxme-i-nosaltres
obedients i diociplinals com D. Pere de Valfdeo
riolo ho abandonen tot i cap el carrer s'ha dit.
Carrer de St. Antoni amunt diem: Sr, Esperit vos
direu, aquest em contesta 81mb mistel'i-anem a
presenciar una confessió eirvil. Cara1tsqs que em
dieu, - lo que sens, seguei~ i calla - i on es aixo
-ja ho sabras segueix-anem camigant carrer
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marbre hlanc, el repla i a l'esquerra (es cIar) el
Sr. Maluenda sembla que dorm devan t d'una tau
leta on hi ha un vas de llet. Penetrem al saló de
billars en Ramon Guix juga al billar amb un se
nyor de bigoti i crida i pegue cops a ter ra amb el'
taco, com som invisibles no ens veu i per aix ó no
ens diu res. L' espe rit ens fa anal' cap a l'esquerra,
ens fa pujar uns graons d'una escaleta des de on
es ve.uen uns uri naris i rentamans i sembla que
hau~'Iem de fer cap al pis principal del Principal, I

pero on fem cap en prou feines n'es un entressol
tant haix de «fecho» éso Allí hi trobem uns senyors
qu 'est án parlant amb una actita t disciplicent coro-
si la ~nica finalitat fos el passar l'estona l'esperit
ens diu a cau d'orella fixet bé en lo que diuen i
no perdis un sol mot.-Té la paraula un senyor
en qui reconeixem al «probo, laborioso y active
funcionario si que eminente, celebrado y aplaudi
do contador de tangos Sr. Combíte» que en ' te
compungit explica, que e11 semprehavia estat sem- I

pre de l'Albergue, pero que quant vingué la Re
pública es sentí catalaniste i macianiste i pe,r aix ó
és va fer de la Petera trista i escola del Príncep de
Viana a qui no dei xa ni a sol ni a ombra, que al
fersela Petera socialista l'ha seguit en el seu cam-
vi pero que donat el caire que les coses. van pre
nent i amb les estranyes a1.liances electorals 'que
s'anuncien no sap per quin cami tirar, fa vots' de
republica, de catalaniste, d'esquerriste, de maci~:'

niste, de laiciste, de inoclasta, etc., etc. , i pregue '
al Sant Tribunal laic de la peniten cie que té la be_o •

evolen ca d-escoltarlo qu'cncara que ell es mal
thusssianiste es pare de familia i desitje 'l'or ian tiu
per a emprendrer el camí que més bé I'hagí de
conduir a la conservació i augment del «condu
minio», Pren la paraula el que actua de President
del Tribunal de la penitencia laica, que es Mossen
Gori que es de l'esquerra pero en castellá, i amb
frases retoriques i eloqüencia terborá íca li diu que .
que fense interpr~t del sentir dels seus companys
del Tribunal que té «el alto- y empingoratádo ho
nor de presidir» aconcella al penitent que no voti
fins que s'hagin ceJ.lebrat les eleccions, procurant
ésser fora.de.Ia.ciu tat en qualsevnl : «comísi órnde;
servicio», adherint-se despr és als que hagi n guan-.
yat, com fan els diputats el Congrés i al Pepito de
la Estrella del Oro al Ajuutament, 10 que li per
metra quedar bé o assegurar el «COndYIDio ». (lu.e
I'ahsolerr tctotles gracies» dels canvis que s'ha vist
obligat afer, amb la condició, de que no faci més,
imposant-li per penitenci ru (deIs que l'escoltin)
fTHP r .a,n,' j . J..JJ::L l-j!lJ D'I)_ ~ L"'lUl.lJJ t..ll1}Jn.J-gohaaau' uu

nor de presidir» aconcella al penitent que no voti
fins que s'hagin ceJ.lebrat les eleccions, procurant
ésser fora.de.la.ciutat en qualsevol ' <I.comisi:án,de;.:
servicio», adherint-se després als que hagi n guan-.
yat, coro fan els diputats el Congrés i al Pepito de
la Estrella del Oro al Ajuutament, 10 que li per
metra quedar bé o asseg urar el «condymio) . QU.e
I'ahsoíerrt -ctoties gracies» dels canvis que 's'lra vist
obligat afer, amb la condició, de que no faci més,
imposant-li per penitencinj (d eIs que - l'esooltin)
que can .i un taug o. El pcn itent completament pc
nedit i amb lIagrimes als ulIs d'alegria comenc;a a
cantar el ceJ.lebret tango música i 11etre del llore
jat poeta Pepe Gené (autor del Poker Espiritpal)
«Abandonados en la noche de elecciones». Al co
men<;ar les primeres notes fugirem espardits .i
d 'un bot saltarem la taula de billar i el balcó
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Alcaldes i secretaris
veiem a munts, als matins,
tots mudats, i de visita
cap a cal Govern Civil.
No pot ser mes espont ánia
la voluntat popular.
Nosaltres no volem creure
que els hi oblíguina anal'.

Alcaldes i secretaris
veiem a munts, als matins,
tots mudats, i de visita
cap a cal Govern Civil.
No pot ser mes espont ánia
la voluntat popular.
Nosaltres no volem creure
que els hi ohliguin a anar.

TÓCÁFERRÓ

En Pipa Pais i el «Siete»
al Cantabríc van anal',
per tal de fer un absenta
i poder-se consolar
ambdós de trovar-se exc1osos
de candidats oficials.

A Boters unes escoles
el Municipi ha: bastit
i les té ben amoblades.

Jo mateix soc qui ho ha víst.
Hi ha seixanta criatures
del «grupo» dels mes petits
que han d'estar seguts aterra.

Dieu, senyors, no és ben tríst,
després que 40 mil duros
en alfombres han fugít?

quan la visita del «amo»,
amb un retol carinyós?

Jo bé voldria sab er-ho
mes per ara estic confós.

En Maluenda, de Madrid
no fa molt que ha retornat
L'objectiu del seu viatje,

- segons han assegurat,
ha esta qüestió estanquera.
Algú, millor enterat,
diu que ha anat a veure En Rocha,
ambaixadó a Portugal,
que es trobava per uns dies
en aquella capital.

Per amenitz á els asumptes
i divertí als llegidors,
escriurem algunes «puntes»,
en versos d'aquells millórs,

PUNTES'DE"PARIS

Mestre Tites ai! quin ensurt t~ndrá'l pobre si
no surt.

CIELITO ROJO.

Mestre Tites ai! quin ensurt t~ndrá'l pobre si
no surt.

Notas de la nueva Sociedad
6

Se anuneia una racha de peticiones de mano,
que aturde al cronista pensar en darlas al público
en ordenada relación.

Pero el deber, es el deber. Pepito Estadella,
Antoñ ía Bergós, Ramoncito Sales, todos han pe
dido una, cuando no varias.

No extrañen nuestros lectores.
Antes se decía «una mujer. y un Dios». Ahora

cualquier mujer y si son varias, mejor.
o ¿Habrá alguna calabacita?
Lo celebraríamos por el pequeño egoismo de

ahorrarnos el regalo, a tan desprendidos novios.
- Epinito. al que nombrándolo tantas veces

como su cara dura merece, nos hemos empeñado
en hacerle personaje, desdeña, según se dice en
los circulos de la nueva aristocracia, el noviazgo
Con Cortes Catalanas. Exige, ni más ni menos, a
Cortes Españolas. ¡Es un encanto ver como sube
el chico!

- Si no fuera que en materia de sociedad es
pecado-usamos la palabra en el sentido más am
pliamente laico-es pecado de lesa aristocracia el
anunciar bodas que no se van a hacer, diríamos
que las de ... «Lluvioso» con una que próxima
mente será ex-virreina, no van por muy buen ca
mino. Pero no desconfíen nuestros jóvenes ami
gos. Nunca es tarde si el corazón es joven. La
cuestión es hacerlo siempre por amor, sin pizca
de deseos de encumbramiento rápido.

-También se susurra en los círculos susodi
chos que el joven «Nuboso» flirteaba con una mu
chacha, jovencita por cierto, de una población
cercana a la metrópoli. En la población, mientras
duraba el flirt, se jugaba, con la mayor buena fe
del mundo.

Es todo lo que sabe esta semana

CIELITO ROJO.

PUNTES'DE'PARIS

A un comerciant, que volia
vendred'un cert material,
el «cinc del mig», seriament, ".. ~ ...:....._~----------------~_-_.abd ~ Ji ~z::¡ Bnrl;\On~",-,-'-----~----------'---"



amb el Pep a

amb el Pep a

Mestre Tites a plegar
«congriar» .

Mestre Tites a plegar
«congriar».

E~ tanta la veneració que'l noslre estimat
amic Pac Giné sent pel seu Quefe D. Pep, que fins
l'imite amb la corbata. Ell assegnra (amb permís
del «siete reflejos», es clar), qu'es degut a no sapi
g el' fer el nus...

Nosaltres peró creiem que ja fa dies que se'l
va fer el nus.

Mestre Tites I'hauras feta ni l'esquerra ni la
dreta.

Pe r si el Sr. Vives te ganes de parlar i vol que
dar moltbéli suggerim el qu e demani que l'Ajunta
ment pro posi el canvi de noms d'u nacapital de pro
víncia de Castilla la Nova, per el de Ciutat Ar tille
r a (per lo de la sublevació qu an la Dictadura).
Ciu tat Rep ublicana, jamai l'actual que té de Ciu
tat Real.

P robi-ho Tonel, que quedara molt mes hé que )
a la Coru ña .

7

L'altre Paco Jené el dissapte passat a les sis
menys cinc de la tarda, entrava tot co-oi al Palau
de la Geueralitat. Els porters el varen saludar amb
un aire semblant com quan se saluda amb un que
dintre de poc haigi d'ésser el seu amo.

En Pipa País está de festa grossa en el mo 
ment que aquest n úmero veu la llum p ública o re
pública. Se li casa una parenta pel rader a de l'Es
glesia amb el gran funci onari de la Dictadura, sen
se oposicións. Quina llastima que ell estigui ca
sat i no pugui fer alguna cosa semblant per a an an
jar quiscun assumpte fínancable.

Mestre Tites «enlenel» en política ets al cel.

Va visitar al Alcalde
la comissió deIs cambrers
per tal de signi ficar-lí
que no els perjudiqués m és,

. atorgant a un empleat
permis perque s-absentes
i se-n anés per els pobles .
a trevallar als cafés.

En Salus fau de resposta
que tot estava permés
perque en temps de democracia
tots podiem ser cambrers.

El mitj á deIs Vallderioles,
Padre José l'Exclaustrat,
tot sovint, de forasters
el veiem acompanyat.
Es que ha posat una Agencia
per els forasters rI1 rals?
Ro sentim per En Saurina
perqu é el pot perjudicar.

TOC! FEBRO

Les des peses que es van fer
per quan va I«Avi» arrivar,
quin acord municipal
les deuria autoritzar?

A la sessió del nostre Ajuntament, de la passa
da setmana, s'aprová la secularització del cemen
tírí la que porta anexa la clausura o tancament de
la cap ella católica del mateix. Tenim nosaltres un
dupte. Uns diuen que fou aprovat per «una nimie
tat», altres «per unanimitat».

Sí és lo primer, res tenim a dir-per ó si es lo
segon, farem la següent pregunta: Sr. Pepito «de
l'Estrella de oro», vol fer-nos cinc centims de la
seva actuació en aquest assumpte?

un la (jue -puna anexa la Clausura u tancament ue
la capella católica del mateix. Teniin nosaltres un
dupte. Uns diuen que fou aprovat per «una nimie
tat», altres «per unanimitat».

Sí és lo primer, res tenim a dir-per ó si es lo
segon, farem la seg üeut pregunta: Sr. Pepito «de
l'Estrella de oro», vol fer-nos cinc centims de la
seva actuació en aquest assumpte?

Sabíem que'I «Siete reflejos» tenia uns «bo
tins» molt llampans, peró fins l'altre dia no varem
saber que te un «botcns» encara mes llampanti,
i amb un «informe» que'el fa més elegant que'l
seu amo. Per molts anysl Una altra vegada que

~.a-..__~_t.mmem a neixe ens fa em assermnadnrs . nrimers



IMPREMTA SURIACA, - LLEID A

Ultima hora. -Continúa l'aparell dels raigs
X sense poder funcionar al Hospital de Lleida per
no tenir la Diputació dos ' mil pessetes per com

prar els tubos...
, Aixo si elmetge Baró, segons 1i mauifestá el

Director, no es grat a les taules de Jo ven tut Re
publicana i per tan t no hi pot entrar. '

tota tasca complicada i, sob re tot, vertaders con
ductors de multituts.

'In duptablement es mes dificil fer caure el
«cinc del míg» picant amb el . «sec» que no pas
comprar una bombeta per a escorcollar budells.
Ei , aixis sembla .

Es clar que nosaltres no hi entenem en aixó
del bilIar, tant com els «calabré s».

A R T I O L E ,S
FOTOGRAFIOS '

E8TRE'LlA ·D 'E O:R"G

Sembla que un decr et re sceut del Comisari -
r !. at de la Mangán~ia, m elena que dios el plac de un

mes quedin obertes,arreu del territoris de son co
mandament escoles billai istes puix creu és el mes
adueatiu medi de formar homes preparats per a

r1)rosueria i perfumeria

Major. 50"" Teléfon 104
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I El «Siete reflejos» esta preocupadíssim escor
:.. collant arxius, per tal d'assabentar-se del trajo '

adequat per a assislir a l'inauguració del primer
parlament catal á,

r ,~b'"'3.itairmotiu ~or~gu'ú un allarga c art a al
cap del ceremonial de Irlanda, perqué diu que
aquell poble va atravessar un moment crucial per
la indumeni ária, com el nostre, qual carta ha tra
du ít degudament al angl és Fra Josep l'exclaustrat
cóm a.home fondame nt coneixedor de1s anl{lesos
i de les seves bromes.


