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Lamentem que per excès d'original no ·
haguem pogut inserir la sec~ió de « Agríco- ,
les». En el número pròxim anira: «Regles
per a l' empleu dels adobs» i ~ Resum de la
manera de cultivar racionalment el blat de
moro i treure'n grans collites ».
- Pels empleats del Municipi, s'ha procedit ét la recullida de ies fulles per a la inscripció del cens electo-

raL
-

En la junta .general celebrada a Acció popular
per a la elecció de la Junta D_irectiva, aquesta quedà
constituïda en 1a següent forn·a:
Martí Seubasembrada Rosell, delegat comarcal; jo- ·
sep Melet Mollet. president; Lluís Baixas Castellví, vice-president; Joan ·Regués Bonany, secretari; Josep
Cgll Vidal. vice-secretari; Ramon Aubets Mosella, tre.'
sorer; Miquel Casserras junoy, vi ce-tresorer; Joan
Montaner Garriga. comptador; Jaume Pujol Ribera, ar·
xiver; vocals: Marcel( Corominas Feliu, Josep· Corominas Comellas, Lluís Solé Call i Ramon Valls Pujol. Ramon Closa Reig, vocal representant del Patronat Tradicionalista de Solsona; Anton Ferrer Pallarés, ·vocal
representant de joventut Catalanista de Solsona ï sa
Com'a rca; Josep Valls pujol, vocal representaot de la
Congregació Mariana de Nostra Senyora del Claustre.
- Els industrial dedicats a la venda de llet, han
sol.licitat d'aquest Ajunti:lm~nt per a augmentar el preu
de la mateixa en 20 céntirris iitre, al.legant l'elevat preu
que h~n sofert els aliments pe~ al bestiar.
Hom diu que de no ser-los concedit un augment,
deixeran d'expendre tan preuat líquid.

- EL dJa 11 ~ e~ Ja ca~retera de M~nresa. i a uns 8
quilómetres d 'aquesta ciutat, vqlcà l'auto-camió propietat de la Sra . Dolors Fabregas (a) Caputxina, el qual
era conduit pel seu -gendre Marcelí Sales.
Per fortuna no hem de lamentar desgràcies ·personals, llevat d'algunes · contusions de poca importància
que sofdren els ocupa~ts.
·
- Firmades per nostre Sr. Rector, Rvnd. Sr. Domènec Alsina, han sigut repartides unes fulles , per a
subvenir. les despeses del Culte i '"Clerecia d'aquesta
Dióce~i. Amb elles hi va adherit un butlletí de subscripció p~r a anotar-hi l~ 'q uantitat que cadà u, a mesura de.les·seves possibilitàts, vulgui doQar.
Es de creure que, donada la catolicitat de Sols0na i
l'alta estima en què és tingut el nostre clero, la subscripció estarà a l'altura dels sentiments dels solsonins.
-Durant aquesta setmana passada s'ha fet la poda
dels ~rbrers dels passeigs . També s'han plantat alguns
arbres a les Riqeres.
·
-La nit del dissabte aL diumenge passat, hi hagué
un intent de robatori en la casa de D . Joan .Viladrich (a)
Joan del Portal. Les portes for.en forcejades amb una
parpalina.
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Especialitat en matalassos, edredons,
coixins de llaurar i èollans de carros.Tapisseria per a a~Jtos i cotxes.· Venda
de llanes de totes classes.
PREUS ECONÓMics;· -

l

- Per la Secció de Construcció de Vies i Obres
provincials, s'està procedint a la confecció del projecte
del camí veïnal de Solsona a Sant Llorenç de Morunys.
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-Et culte advocat senyor En Ferran Abras ·sanmíquel ha estat nomenat Notari de Torradembarra (Tarragona) Felicitem coralment al bon amic.
-Es troba greument malalt el telegrafista d'aquesta estafeta, nostre bon amic En Joaquim Clar.
No cal dir que li desitjem una franca millora ,

