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no ticia sensacional
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Gran tribuno V e llí h de
clarado ideas anarquistas. Pa
síll os Congreso señálan le pre-

ide . . F A 1 Ó ' "SI encIa. . ..- stía ..

Director ~spirituéll : Lo (apella de la Biciclet a ~ Director prlfssumpte: lo Pixa Cantons
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RUJA EL IN FI ERNO, BRAME SATAN, AL CA
PELLÁ DE LA BICICLETA UNA MOTO LI CO M
PRARAN.

. Acabo d:e Ilegí r aíxó en veu alta i la porta miste.:'
,l'iosa s'obre. Quan "vull r ecular [a és ta rd. La p orta
s 'ha ta ncat: '
. Entro i tot seguit ern ve el regidor que fa u ns dies
era de Loetia i s'ha venut, preguntan-me la capa ¿la
boi na? (m'adono qu e fa de porter) No li dono ni la
capa ni la boina perqu é em coneixeria i ádem és sota
la capa ' porto les bombes, les pistoles ..... Tre:c"una
irnat ge del Caudillo. i tot seguit aques t regid or que a

, l'~juntanienC presumeix el seu tipus de tótila 1 s'age-:
'iíon á i de tant donar-se cops al pit cau k. o. "

i-I'endinso i allí hi veig un noi molt presumit (que
~ casa seva fan de ballesteros) que semp re usa sang
d,e má rtir crís tíá per cosmetic, ta llant en una taula de
7 i rníg . . _ '

, Més enllá hi veig al Patot fent mandonguilles. Fas-.
tiguejat li pregunto: per que ho fas? i em contesta ple
d'orgul1: aspiro ' a industrialitzar_el qu é fins ara no-
més ha estar un esport. . _

Totest á ensopit. Mes de sobte en .un -r ec ó humit
. ,0-

i fosc al voltant d'una taula de tres potes hi veig den
o dotze h omes 'q Ué disc úteixen amb passió. -

M'atanco i veig que conspiren. Damuntla t áula
hi te ne n u~ pl ánol de Lleida senyalat ambocre"!1s
vermell es..... i arteíactes de grañ p oteñcia . . ,

[Demá s'ha de matar ,a ' l'Arqué sl diu un .home
am b veu de granota. .

, iI a l'Hurribert... i al Palacin... i al Bergós.. i al 1.4a-
ties diu un altre.; ,

Una veu que és la 'éJ.'el regidor díu: Home aquest
és un in jelic. Un al tr e. contesta: sí pero no acceptar á
la jefa tura del Ca udillo 'í s'ha d' élimiriar. <. ,'_

El del [utjat diu: a 1'Arqués el mataré [olll :
Al sentir aixó vull treure .una ' bomba i tirar-la

damunt la taula pe fo tJne p-or g,ué ' no d :ploti i la
guardo. _ _ " "

Entra un capena que ha .estal del Sindícatolibre
1 úV'11,fatn~ft't'fsf{~ pJr~osnfe11E,láTI~Lñf eñ Jha"Üiúia d'e
T i m.ig. '. '

Més enlla bi veig al Patot fent mandonguilles . Fas-,
tigu ejat li pregunto: per ql;le ho fas? ¡-- em contesta ple
d'orgul1: aspiro ' a industrialitza1'. el qu e fins ara no-

A perrot I'exem plar : lis d ies de solemnitat ele farem a dos q uii}%eÑúmero 12

. -. .
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De fa rnolt iemps que la gerü de l' óstía tenía
ganes d e ter sortir u n setmanarí i c¡uan ha ten ía
tot arra tija i , uetaci que tres redactors en els quals
hi tenía rnés co nfianca , un regid or d e l'ordre , de
san L lu ís' i un [errer , ~'han ve~ut a l'empre~a ca-.v ~ ..

pitalista del «Toca- ferro»,

L a burgesic: cave rnicola í accion arla amb el
seu instint d' ofegar tata causa justa ens ha pispa t
uns 'ou an ts co rn p cuujs ; els qu a ls amb 'els díners
d 'aquella han llencatal carrer el qiu: havía d'ésser
el nostre estimat fíll «Toca-ferro» . '

No us espanteu lectors, hem quedai els bons,
els pur«, els de l 'etica po lít ica, q ue conscíen ts del ,
n ostre deure n o ens deixarem in flui r pel , víl me
tal.:Per.aixo avui apareix t'ostia, petita.pero v alen 
ta , decidida a repartir-no sense contem placions .

Ciuiada ns ll! pro teg iu la bona premsa!

Psa l m 1

Una excUfsió al D. P. R.

Havent rebut Iletr es de E . E . U. U .; Xina, [ap ó i
Ho nolol ú pregant-nos féssim una inspecció ocu lar al
Círculo, hem abilla t amb una boina él nostre redac
tor El Mulé i Ji hem donat deu o dotze 'estampes de l
Caudil lo, dos o tres .sants cristos, sis rev ólvers, tr es
bomb és de m á i cap all á s'ha dit. '

Escoltem el qu e ens diu :
. Ar ribo al Pe rxes , to t esta fose. Volten tres o qua-

. t re embocats qu e no puc distingir qui són i veig que
despré s de dir él santo i.seña penetren dins . .Provo
de'tru'car p~ro es ven qu e sense el santo .i ,s éña no
'eiit;~a ningú: Quina pena. Tornen dos o tr es embo
'c'afs: veig 'qú e diu en 'dos o tres paraules i cap ains
s'ha dií. Estava preocupat quan al mfg de la 'porta hi '
v:eilJ u n,carte1l aue diu Sánto v S P'ÍÍ.?l, • •
h m>I,Te a eure n o ens tt.el xarem InflUIr pel ,VII me-
tal.:Per.aíxo avui. apareíx l'ostia, petíta.pero ·valen
ta, deCidida a re partír -ne sense conterry.placions . _'

G¿u tadans!!! protegíu la bona premsa!
.'. .

_ _ _ _ _~~-~C'¡~C'I~O~~t':\~r-.~ ,.. .-.-.-.... - ---.



"Declaracíons cl'un «ar~jaí»

El Correo.
~~~~~~~~~~

'Gaste V. menos en diversiones y en
lujos y sea 'generoso para sostener la
prensa católica. La prensa ~nos defiende
a todos y sería Ul1 crimen que la sostu
viéramos con tacañería.

.Lo Tonet de ca'j barher.

Ens el trobem tot preocupar i sense fer cas de les
s eves pen es li a drecern una s erie de preguntes que
l'atabalen. '

":"-Que com va aíxó qe la sotana.
-Mira noi fins ara molí bé, p ero la canalla .amb

aixo del toca ferro! ens e~tá tirant per terra el carti"
pa so 1 lo pitjor del cas és que no .els h i pots dir res...

ha uria algú que parla ria de mi? N o siguis tan somera
. de pensa~ així i tin la co nvicció que qu i no sap {el' .
jugar la paveria i la ba rra , no íotr á mai rés de bó . Et
parla un convencut, Mira, et donaré un altre exem-

' pIe. Quan jo vaig com encar la meva carrera artís
tic a (7) ja ha feia tan .malament com ar a pero ni ng ú
feia cas de mi perqu é jo no 'gos ava dir res a ningú .
Vaig rebre inñnita t de consells d' arnics, de la bon a fe
deIs quals Í10 puc dubtar, j d'aquest s consel ls en vin
gué com a conqüencia el que em fes cabo de l'exercít '
de la Mona rquia i ara al s ervei de la República. Amb
I'u niforme militar se ·m 'han ob er t ta tes les po rt es i
fins sant Pere ro 'ha promés abri r la seva , quan em
suicidi. Amb paveri a i barra h e anat fent la Viu-Viu
un mun t de temps, entabanant i engatuss ant a tor t i a
dret ~ sobretot ... gua nyan t moHes pessetes.

-Bé, aixó de guanyar és molí dir . Vols íer-m e
cr eure qu e les mil peles qu e et va regalar lo Bellí,
sense el consentiment dels contribuients.les vas guan-
yar? .

Aq uestes innocerrts paráu les van provoc a r la hila
ritat del meu arnic i m'anava a tra rnetre r UN parell
d'osties, cosa que el gran ban darra hauria fet 's i jo
prest no hagués a l1arga t la m ái tot deturant-la eucai
xar amb la qu e m'havia de pintar a la ca ra, bo i
dien t-li:

-No t'enfadis , noi, que ab ans d' arribar a sargento
, .

t 'haurás de fer mo lts tips de sigrons encara.

Lo Tonet de c é'! berber.

-Ara es tic un xic preocupat. Amo la l'efo~ma
eclesiastica ja no podré r ep etir més el truco deIs

l J!au! o.:). U~ J.t:..J. UIVJlJ L .lt-'~ .....'- U .l-t:; & ...... ... ... " _ .... _ ............. .
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Vas a Fernando, pujes al pis del damunt del Centre
Federal i arnb un ñlabarqu í comen ces afer forats fins
que en trobis un que vagi precisament damunt de la
víctima i lIavors Ii tires Acit sulfúric ñns que cense
gueixis destruir-lo per cornplet.

IBravol!l1l feren tots alhora.
Comencen a parlar de la manera deliminar a rno

ssen H umbert... pero m'agafa canguelo i de pre sa .de
pressa fujo per a portar aquesta nova a l'ostia a fi de.
que les víctimes s'assabentín del peri ll que les ame
na ca i am b la precipitació em deixo abandona t a l
Círculo Tra dicion alis ta to t. l' a rmament que porta va,

L'Espiete .
~~~~~~~~~~,

El noí de la pipa ,
D'enc á que «Bon. li feu una caricatura (pagant)

arnb la pipa entre J es dents , el ve ure u s em pre xu c1ant
aques t estre de fer fum o . ,

El vam trabar un dia ben r epa pa t en una hurnil ca
dira deIs P erx es de baix i no sabérem resistir la ternp
tacíó d'interviuar- Io, encara qu e í ósper sorpres a.

- Tinc en tés que ningú et vol comprar-la PANTO
MIMA-vaig cornencar , terneros que m' etzibés una
an danada. .

- Rés d'a ix ó contesta ama ten t i gentil, .to t mast é
ga n t un troc de pipa amb fum.- H as de saber que la
meva PAMTOMIMA avui ja és considera da arré u del
plan eta. No et vull dir cap dis barat, pero t' asseguro
que a tot arréu menys a Lleid a, Barce lona i Madrid,
me la valen prendre de Is dits.

- 1 perqu é a Lleida, Barcelona i Mad rid 'no te la
valen prendre?

- N o siguis infelic, h ome. Dones perqu é la 'conei
x en i perqu é la gent d'aquest país és molí imb écil s í,
i no me'n torno enre ra. Mira qu e fer-me gastar inutil
ment tata la paveria de qu e soc capac per tr eure'n tan
soIs mil ptes , que em va donar clan des tinament lo
BELLI, a pagar la Ge nera litat , i , amb les quals no
n 'he tingut ni pe]' pagar els programes ... mira no par
lem de coses tr is tes . Quan et cases? ,

- Q ui jo? passat festes. Pero escolta: en' el plany
amarga t que m'acabes de canta r h as -d ít que has tin
gut de malgastar la teva paveria . Vols aclarir-mc que
entens per p áveria?

- N o et feía tan ignorant co m 'em demostr es. Mira
que ja ha ets de pallús , ja. :No saber que sign ifica
paveria . Doncs t'ho diré en molí po'ques pa raul es:
paveria és l'art de triomfar en la vid a, en tens? Tu
cr eus, per ,exemple, que si jo no hagués tingut ia barra
de dem anar 25.000 duros per la PAMTOM IMA hi
ga n t un t ro~ de pipa ámb fum.-Has de saber que la I
meva PAMTOMIMA avui ja és considera da arréu del
plan eta. No et vull dir cap disbarat, pe ro t'as seguro
que a tot arré u menys a Lleid a, Barcelona i Madrid,



.'ostia

pamets de cel. Noi hi vaig fer un gran negod. 1 no és
.solament el negod sinó les visites de sen yeres que
amb aques,ta. desencusa em veníen a veure... í ñgura 't

.els pobres marits.
-Així digui que vosté es un castígaor?
-Hame així, aíl'Í. Com a guapo no en soc pero la

meva arma més forta ha estat el simulacre de la meva
ínnocencía. Quan a l'església vaig dir aqueIles cele
?res frasse,~«les.dones que.porten camisa a la garcon
1 cabeIl a l1myerl» totes elles varen fer correr que jo
era un sant varó ple d'ígnoráncía... i noi cada día n'hi
queien més... de tota mena...

,- No em parleu més d'aixó que em repugna.
--;-Redeu sembla estrany que no vulgueu sentir

aixó que és tan bon íc. .

-El moment més felí¡;: de la meya 'vida?

-lis die per última vegada que no vui .que- me'n
parleu més d'aixó.

- .

~L'a ltre moment Ielíc fou un bon dia que Mossen
Celestino em va convídar a pujar en el seu taxi: renoi

·que be s'hi ana ,,:.a... i ademés aquest company és molt
bon noí, ens avenim molt bé.

- 1 aré! que fareu?
· -L'altre día vaig veure al «Bé Negre» un dibuix
de capelIans baI1ant el garrotín, pero no í, per més que
he provat de baIlar i cantar no en surto, soco molt
patot, 1 si he .d'anar pel m ón sense sotana adeu les
conquistes perqué les dones quan veuran la meva
pinta de bacallá s'esgarrífaran. . .

. -1 les' dones be us deuran aiudar?
. ~I cá, hornel Aquests degeneratsíederals que tinc

al costat han -crea t,una secció femenina que fa geíg.
·N'hi han de tetes menes i com que ja tenen també ca
peIlans laics em prenen la parroquia.

-Les úniques que venen ara són les velIes, pero
aquestes ja no estan per osties.

-Escolteu,. i si provessiu .d'anar al Senegal?
-Fugiu homel Allí he d'anar jo!
-Veuréu. La gent allá són moIt rucs i potser en-

cara els enganyarieu.
- M'ho pensaré.

-..,. Ens despedim. I amb un somríure em diu: - Tinc
taro, he' d'anar a coníessar i avuí hi han nenes boni
queso Adeussiau,

Torc ,el cap, camina ' lentament torna a posar el
papel' d'ingenu i s'alIunya..

Quente bien

3
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A aquen Cassino que de toné menys de principal s'agarbiren
l'altre día dos .respectaWes advocatl>, éx-a1caldes 'I'¡my.·de la nana
i diputats provincials de l<;!. p0St dic tad·yt:a, Sembla .q!1 e el ,més
mí0p prE'tenia allisar a l'altre per la ~olta.rabía ql}eJi havia.fet
agafar en una ba nal discussió.. .5or t tingueren ~e la- op6rtunal i

. .
Berlín 23. - Por .ca ble. Gran espectací ó aparició setinanart

l'os tia . Hitler i Brunníg subscríptors. I

Londres .-Per Radio . Cambra cornuns suscitat viva dí scusfó
aparició l/bstia. Aprovada per majoria apla tant subscrípcí ó.

Italia .s-Pe: correu . Mussolíni prohíbít entrada ,l'os tia a
Italia Aques t moti u provocara alcament popular.

Pekín. - El ,g.en eral Xím-pan-x é, Ilegínt el número. d,e I?rova
de l'bsiia ha perdut u,ü'co lñ oat. ..; .

Bombaí .-Ghandi (l'home deIs calcotets) assabentat aparí
ció l/bstia, és dóna baixa «Toca- ferro». Telegrama ültíma hora
anuncia col.laboració·. .;

U. R. S. S. Stalin.-Molot<?v. i Citrof. expulsats partit co
munista trobats in-fragantlllegint l'ostia .

Al Casino Principal (de principal . no en té nés) han llogatun
nou porter;.sembla és un ex-banquer que fa el nas molt llarg.

@ @ @

El gran pinta i pint or Félix de la Font del gat, ~specialist a en
pin tar mones.mosabent quina pintar s'ha pintet els seus cabells.
Fa una pin ta !

" , @ @ @-
.1

_ Al Correo s'han r epartj t ostíe~ Els ímpressor s han secunde t
un company al q ue volien m enj ar -es-Ií les vísce res, un s sen
yors carl ín s-jau míns-alfonsín s .de TEst e i cat ólica de l'Oeste ,
Aquests sem pre tan amics de l' obrer (per a fo tre 'l) han acordat
ímprírn ír el p er íodí c a -una altra casa .

OBRERS DE TOT EL MON~DECLARE U EL. BOICOT AL
CORREO!!! Compreu -I'qsnc)

• @ ~ .@

«El Correo» s'exclama davant els q ue han vist llauna-en lto e
.de ferr o . .

«Ha vis to po r p rimera vez la luz públi ca el semanario humo-
rísti co «Toca f ers o!». " " , - .

Co rrespondemos al saludo que dirige a la pren sa local y
hacemos constar ..p ara desvan ecer los rum ores qu e h an ll egad o
hasta nuestros oídos; qu e «El' Cor~eQ» no tiene r'ela ción con
di cha publica ción sernanal .»

Quan t cinism e, IS ols iguala ts pels seus am ícs i germans els
jes uí tes.de «Toca ferre !»

@ @ @
L'altre día un conegut ven edor de robes va éss er ap allissat per

una senyora en competit matx deboxa. Val d <lir .per a [us ññ car .
la ínfer io tat d'ell que la interfecta és de. armas tomar. Un día
que es va empipar amb e l seu marít e1 va tancar al .soíerrani i a
fi que no es morís de fam li baixava el:n¡~njar'pl!'l' mía corda, so l
met ent-lo a altres marjiris que més enaav~mt potser denuncíarem
añ de que la Justicia hi posi la cull erada. '

@ ' @ . @ .

A aquell Cassino que de tot té menys de principal s'agarbiren
l'altre dia dos .respectahles ad vocats, ex-alcaldes-l'any de la nana
i diputats provincials de la pest die tadyt:a. Semhlaque el ¡més
miop preten ía allisar a l'altre per la molta.rabia que Ji havía .íet
agafar en una banal díscussi ó. Sort tingueren de ia' oportuna-i
saludable intervenció d'una gr an auto ñtat de la pr ovincia, si rr ó
es desfan com un bo lado, ce CJ1;le no els hauria privat de sortír
una .míca més ta rd abracadets com si tal cosa. .

[a se us ven benb é l?-llauna, ex-res -de to ts -els temp~.

~~~~~~~~~~

i INFORMA.,CIÓ ESTRANGERA. "r r
@ .@ @

L'únic republic á (?) Cle dretes, després d.e
J

presentar la dimis- ,
SlO, no pogué ~star-~e" de sortírá l'escata a 'fi de,rebre les Ielici- !

tacions de tots els urbans i concurrents a1a sessió .
La única vegada que s'el voli a felicitar, s'ho havia de deixar

perdrer?

. .
Ciudadanos: haceos- d el Requeté; -Alli se juega , se bebe, se

canta. Numerosas a tracciones:
CORI~TAS DE LA SEMANA: fray Celestino del taxis el

baró.

Va anal' un obrer sense feina
a coníessar a S ant [oan
i el capellá , diu: «cornpa ny»
menges carn-per la quaresma?»
í l'on rer li respongué: .
ni en·quaresma ni en tot I'any.

@ @ @
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~ Encara que en alguns momenís no hó ~ .
~ semblí I'ostia es francement republícane, . ~
~ No fein com cedes empr eses ~6pitalistes 2.
~ 'que volen, lota periodiu h umorísñ cs, sebo- ~

,i tejar-la: ' i "
~ Compreu-Ia i us en convencereu, ~

J:f~~~~.~.~~~~~
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