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El dimecres foren detinguts el President
Se estan organitzant també per aquestos
i Vice-president del Sindicat, que foren lli- dies algunes cabalgates.
Cine Guimerà.— El dia oficial de l'inaguvertats ei.seguida i per lo qual tingué lloc
ració
d'aquest teatre, amb aquest nom, pouna nombrosa manifestació enfront de la
saran en escena les obres «Mar i Cel» de la
casa de la vila demanant la seva llivertat.
que estan confeccionant un decorat exprofés.
També ha tingut lloc una manifestació de
El temps.—Ventós i variable.
dones en favor de la vaga.
La quinta.—Com anunciàvem, tingué lloc
Durant aquests dies patrulla pels carrers el sorteig dels joves del actual reemplàs,
que fou el següent: Primer, i perdoneu l'inia guardià civil.
I no diguem res mes, apesar de que no modéstia, d'encapsalar la llista amb un dels
companys més trempats de la redacció, fou
diguem.res, degut a estar sospeses les gaEn Sebastià Montal i Fontrodona, 2. Joan
ranties i a estar implantada la prèvia censu- March i Marti, 3. Ramon Verdaguer i Verra, que per cert ja fa un mes que dura.
daguer, 4. Damià Fontrodona i Vidal, 5. Ramon Valls i Basart, 6. Joaquim Icart i Ponflndando por malgrat
sa, 7. Joan Rodríguez i Alverez, 8. Josep
Ahora si que es una delícia a'ndar por Pica i Teixidó, 9. Bernard Lorenzo del Poestàs calles tan bien guardadas. El otro zo, 10. Tomàs Marcial i Díez', 11, Antón
• dia encontre a Perico con un billete de Arbós i Bruguera, 12. Francisco Serra i Bobanco colgado en el medallón conto si tal net, 13. Isidre Verdaguer i López, 14. Antón
Dalmau i Pur, 15. Joan P. Garriga i Rocosa.
bert,
16. Joan Ribot i Paradeda, 17. Antón
—/Carai, amigo,—le dije—conto se vé
Buscall i Juvé, 18. Joan Montal i Fontrodoque eres millonario!
—Quid, hombre! Si este billete es el ter- na, 19. Francisco Montasell i Dalmau, 20.
mómetro de la seguridad pública. Hace Pere Sànchezi Saenz, 21. Salvador Cervera
cinco dt'as que lo ,Hevo en todos mis pa- i Jordà, 22. Miquel Oliver i Vidal, 23. Manel
scos a la vista del publico y nadie se atre- Garcia i Rodríguez, 24. Joan Mallart i Gave a pillar lo.
rriga, 25. Joan Moya i Navarro, 26. Antón
—Si, cualquier lo pilla con lo vigilados Regi i Plà, 27. Josep Calatayut i Bernabé,
que esiamos/..
28. Ramon Freixas i Grimal.
Ya serà esto, ya; però también creo que
Obit.—Ha mort a Barcelona, i a la. flor de
influye el que sea falsa.
la joventut, la coneguda i apreciada jove
d-..?
Na Papeta Paradeda d'aquesta Vila.
Ante tan poco acierto, me retiré de anRebi la seva atribulada família el nostre
dar, por esta semana; otra les pagaré la condol per tan sentida pèrdua.
brevedad. — RAVENGAR.
Publicacions.—Per excés d'original queFoment Cultural.—Es posaren en escena da en cartera.
les següents pesses: «El Janot de càn LlateEpistoiari.—E. Pascual d'Amigó.— Hem
uas», «El Trabucaire Brucatà> i «Curses de rebut el seu apreciat original que anirà als
propers nombres Ens ha estranyat la nota
Sacs >, amb èxit.
La gola.—Insistiu de que si es volen con- que ens diu que tenim original seu, quan tot
el que ens envià fou publicat o bé l'enviàservar bé les millores fetes en tots els ca- rem quan la suspensió del Octubre.— F. Pi.
rrers s'enfòndeixi aquest desaigüe.
EI pròxim nombre anirà; el pago pot fer-ho
Per Carnaval.—Per aquestes festes, està en sellos.
Queden lletres per contestar.
contractada per la junta del ball autònom de
la Barretina, la cobla-orquestra «Els Giro- Establi-nent d'Arts Gràfiques LLORENS CASTELLÓ
nins», de Girona.
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