
CRONICA BARCE 

a. V i3NTS ii0P.E.R.I.ORS A BARCELONA, o zadsiges de latoarera scure a les 23'
Altitud ea metres;	 250 5u0 moo
Direeetó;	 S. SSW. W.
Velocitat en metres ti« segon:	 3	 3	 3

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Horca d'observació; 7, 13 i 18 flores

Barórnetre a zero i al nivell de la mar: 767'8, 7675, 7675 milimetres; 1,023'7, 0,0233, 1,023'3 milibars, —
Termòmetre a l'ombra (sec): 230, 269, — Termòmetre a l'ombra (humit): 202, 210, 209. —

Humitat (centessimes de saturació): 76, 56, 77. — Direcció del vent: N., SSW., SW. — Velocitat del
vent en lastres per segon: I, 7, 2. — Estat del cel: quasi seré, quasi seré, quasi tapat..— Classe de nú-
vols: alts-cúmuls; cúmuls-nimbus; fracto -cUmuls, alt s-cúmuls.

Temperaturas extremes a l'ombra
Máxima: 275. —	 194. — Mínima ar ran de terra: 588. — Oscillació termométrica: 8"1.

Temperatura niitja: 23'4. — Precipitació aiguosa, d es de les 7 bares del dio anterior a les 7 hores del
dia de la data en milimetres d'espessor, o sigui, litres per metre quadrat: o'o. — Recorregut del vent en
igual temps: 76. quilòmetres. — Observacions parti culars:. calitja.
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sa". Salvador Perarnau, i "Al jovent
sardani ,aa", per L. Roura Garriga, i
les intercssants secciono de: Ressenya
i crítica, Väria, Calendari, Correspon.
dencia, etc., etc.
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MEMEZ 1 FM
(AMIS ER3

1 	 Telefor. 5027 A. 

Per balan 1 fi de
temporada el 10 ojo de

descompte

la D girar abrics a l'inrevés aingú
1.11 cont el taller de Sastreria

Lleona, 3, prop Plaça Reial,

SUBHASTA
Dijous, dia 3 de setembre, a les nou

del mati, seran venuts en pública
subhasta, en el Mont de Pietat de la
Mare de Den de l'Esperança, organis-
me de prestas penyoratins de la Cal-
xa de Pensions per a la Vellesa i
d'Estalvis, les penyores deis préstecs
de joies, vençudes amb anterioritat al
primer de juny de 1925, o sien mts
aquello la data de constitució o prò-
roga de la qual sigui d'abans del pri-
mer de desembre de 1924

L'entrada.a la sala de subhastes ser%
per la plaça de Junqueras. núm. 2,
entresól, segona.

dl TENIU	 FARINGOILDE COLL ;)SE41

I

SEOELLS DE GOMA
Oravats de tatas menee en me,.talla 1 fustes. neptesa en els en•crrecs. Corno cata/anea, tos tea..
tre nruch t Lintel). Tel , 713

(MARCA REGISTRADA)

EN VENDA A
Alegria, 35 (B.)	 Víctor Golobart
Argentara, 20 (V.)	 Joan Roura
Anbau, 66	 Adolf Rabeo
Aroles, 5	 Dipòsit de Gel
Ates, 5	 Torres .Germans
.Baixada de la Presó Antoni Girbau
Diputació, 270	 Francesa Pujol
Enea: Granados, 6.	 Maria Costa
Girona, 59	 Vda. R. Reboll
Grassot, r/6	 .	 Francesa Col:
Lamotte, 15 i 17 (S.) Pene Estalella
Manso, 48	 Adolf Rabea
Massini, 42 (Sans)	 Enríe. Miret
Muntaner, 139	 Filomena Esteve
Ptge. Bernardí, 26 Joaquim Juanola
Pare Serafi, 23	 Josep Pascual
Placa del Boros, 27 - Vda. I. Rius
Plaça Eivissa, u (H.) Unió Gremial
P. Santa Catarina, 2 Castells Gmans.
Plaça Sepúlveda, 185 Francesa Pujol
Plaça Unió, u (P. N.) Josep Aulet
Pons i Gallarza Joan Puig
Prat de la Riba, 19 (S.) Jaume Pagas
Rambla Catalunya, loe Josep Garcia
Rec Cocotal, 7	 Joan Bertran
Rogent, 2	 Joan Retaran
Ronda Sant Pau, 5	 Ramon Bosch
Sagunt, 40	 Josep Cintas
Salmeron, 14	 Josep 'forres
Sant Andreu. 318 (S. A.), Andreu

Badaló.
Sant Oleguer, 7	 Vda. V. Reboll
Travessera, 107	 Josep Matas
Triangle, 5	 Ricard Caballa'
'Urgen, go	 Joan Suceda
Vallespir, 16 (Sans) Vda. P. Anglas
Villarroel, 6	 Fermi Vilanova
AL DETALL, o'ro PTS. EL KILO
A PENGROS, PREUS INCOM-

PETIBLES

INESGOTAB L E STOCK!
Fäbriques Folch, S. A.

Passeig de la Duana, 27
Telefs. 21 A, 5475 A, rtn S. M.

EMEM 36-38
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Mientras la orquesta toca, usted no se
da cuenta del cansancio. El ritmo de
la música y de la danza, k dan una vi-
talidad ficticia. Pero después, al alba,
cuando el cuerpo se rinde a la fati-

ga, es cuando recuerda el frasco de

"SAL fl1Tt 'Fserrr-)
MARCAS	

luo

Baste una cucbereclits en un vaso de
agua, para aplacar sus.nervlos y conseguir
que su sueño sea tranquilo y reparador.

ENO hace que afronte usted el

nuevo tila con rostro sonriente

Cercano:ano:
FEDERICO BONET

MADRID

13äscules
F IBERNAT-Pariaffient ; 9 1 11

(Pacer mperforable

JAUME SA.URET
7 PELAYG 7

BANYERES -• LAVABOS
ESCALFADORS

WATERS	 BIDETS
CAMBRES DE BANY

CEJE
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jalls, màrtirs, i
Sants d'avui: Feliu i Aducte, mär-
a; Bonifaci i dotze fi  I

Beat Guatee, mártir.
Santa Rosa de L im a, verga

NOTA NECROLOGICA

ENTERRAMENTS PER A AVUI
MATI

Josep argall Mitjavila, de 72
suya, Albacete, 20, al cementiri Nou.
A les onze.

Josep Bulto Capella, de 75 'anys,
Tragí, 12, al cementiri Vell. A los
quarts d'onze.

Pilar Casas Datar, de ami mesas,
passatge de la Democracia, s t, al ce-
tnentiri de Sant Andreu. A les onze.

Angeleta Tanganelli Vallet, de 20
adys, Salmeron, 13, al cementiri de
Sarria. A les onza.

Vicenta Martínez Girnenez, de 43
anys. Rolanda, 40, al cementiri de
Sana. A les onze.

Joan Rovira Sellas, de 67 anys,
Domes, 1, al cementiri Vell. A les
onze.

Josep Mas Andreu, de 41 anys,
, Fernando Póo, 60, al cementiri Nou.
A les nou,

Teresa Muntaner Ferrändiz, de 40
anys, Comte del Asalto, 66, al ce-
mentid Nou. A les den.

Joan Secall Montserrat, de 47 a.,
Sant Sebastià, 18, al cernentiri .de
Sant Andreu. A les onza. 	 .

Valentí Cerro Giménez, de 70 a.,
Anbau, 70, al cementiri Non. A les
deu.	 -

Josepa ,Raventós, de '70 anys,
Quatre Camina, al cementiri de Sant
Gervasi. A les once.

Francisca March, de 69 anys,
Amílcar, 60, al cementiri Vell. A les
noto.

Josepa Vidiella, de 84 anys, Pou
de la Figuera, z6, al cementiri Nou.
A les deu.

Ambrós Serra, de 19 anys, Foro
de la Fonda, 4, al cementiri Nou. A
les deu.

FUNERAL S
Antoni Pineda Sors. Mori el dia 20

del corrent. Dimets, a les deu, a la
Merce.

AIGUA IMPERIAL VICHY

Afailar- se bé i de pressa,
conservar la cara fresca i suau
roan si la navaja no hi hagi to-
cat, s'obte rernullant-se amb
crema Favorito. •

»tia - inl112111 ° INIMi32111

A. BORDAS
flaca de Santa Anna, núm. 7

efia-
"Excm. senyor Delegat Junta Cen-

tral Prbveiments. Madrid.
Federació Provincial i Sindicat in-

dustrial Flequers Barcelona preguen
es digni Junta - Central Proveiments
suprin:ir taxa preu minim catització
l lat mesura dificulta vida económica
Jeques i encareix preu pa.—President,
;losen Ribera Gras.—Secretari, Baldo-
mes Falgueras.

Sangra «rel;e2,7,:- iiirpter3s
."LA YODHYRINE" del doctor

basaliamos aprima cense dei-
a.or arrugues, i convé a arnbciós
sexes.

PARAIGÜES CARDOS
Portaferrirsa. 10

PER AMENACES
Va ésser detingut Rafael García

Nieolas que havia amenaçat de mort
dos individus que viuen en una de les
barraques del carrer de Vallespir.

Se li ocupa una arma per a l'ús de
la Mal no tenia llicència ni guía.

Tarnbe va ésser detingut l'obrar .
Domé/lee Plä que segons sembla val
proferir amenaces a l'encarregat de
fàbrica un treballava. .i que en ésser
registrat Ii fou trobada una pistola
automàtica i un carregador amb
cápsulas.
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FABRICA DE
,JOIERIA t NAURU
FIEL D 'A. ORIOL

BARCELONA
CFUTAT N e 7 122-..e_a-

ELS TOXICS
Al carrer de rArc del Teatre forera

detinguts Isabel Font Tort i ' Francesc
Sánchez Fernández als quals s'acusa
de dedicar-se a la venda de cocaina.

En ésser detinguts sens ocuparen
diversos paperets contenint la dita
substància, tubus amb liquids i útils
per a injeccions.

JOIES, VERITABLE 00ASIO,
1 objectes usats de totes olas-
sos. Preu fix. Tallers, núm. 41.
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Galones layetanes
CORTE CATALANES, 613 .
!ROBLES, JOIES, TAPISSOS
LAMPARES decoració, pro-
Jactes ner eminente artlstes

Retordeu que per evitar o curar
la F2N2 ,11.11fi(4, la millar cosa es usa,

RNTInPOPLETIC EtERDRGUER
DE VENDA A LES l-an/SACIES

Bbrics ueslitsaringe
queden notas a LA REFORIVIA-
DORA, Trafalgar, 9, primer. ..

.La gran novella d'En Sur, "EL
ASESINO SENTIMENTAL", es
per a gent d'esperit. Si vds pa-
teu deis nirvis, o be son ponla,
no la llegiu, cregueu-m. Es
un bou consell.

Convé que les nostres joven-
lutoreoordin que da fortalesa
'de ¡ t'espera, ha -d'aliar aparella-
da amb la robustesa del cor.

Procuren, de donar ' a l'orga-
nisme els elements vitals que li
són indispensables.

El Xarop de fosfat de calç ge-
Iatintis compost, del doctor M.
Cuixari. us els garanteix. Flas
tú, 3'60 pessetes. Exigiu la mar-
ca re gistrada "Casadesús”.

huixîu marca F r SRhil
Demaneu-lo a tot arreu.

R.VZI MeTEOROLO.
•DIA 311 D'AMT

r. =DACIO ATMOSPERICA GENERAL A
LES 7 DEL MATI. (Observadona d'Europa, Nord
d'Africa i Atlàntic, rabuda* per telegrafia sanee fila):

Les babees pressions tenen llar centre al fiord
d'Anglaterra, produint teinpórals a Escòcia i costea
de Noruega.—La inovolositat es, denles, malt abun-
dant a les Illes Britäniques, Paisos Baixos i Alemanya.
— El iegirn anticiclònic segueix amb la máxima pres-
sió a la Cantàbrica, atab bon temps a França, Itälia i
a la Península Ibèric.

Fins al vldent 9 de setembre
romandrà tancat el

TALLER de JOIERIA d'En
IMIUMn	

un tros de cordill; una clau; un tapa
eixos que sembla d'autombbil; un 'li-
bre titulat "Como se construye una 'lo-
comotora.

d'encerat, revös afelpat,,

grandària 1'35 x 1'36 ont.

Pessetes 8 una
oawoleNmeel........oeuresedeeelmomwee,

Ronda de Sant Pere, 7

Plaça de Sta. Anna, 9 ,

Tapinerla, 33

Encerats i Impermeables

IROSIGH, S. A.

Fabrica . fundada rally 1850

BARCELONA

Dr. F. MONTAÑA
Melanies de la pan, caben i veneramos.
CORTS CATALANES, n. 539, accessori.

El dia 13 del roes entrant LA
PUBLICITAT contindrà una do-
cumentada informació dels re-
sudtats i facilitats de cultura
per a tothom, de Barcelona 1
de fora, que ofereix el Liceu
Dalmau. Les persones que la
desitgin mes aviat poden dama-
nar-la tot seguit a la Direcció
Generad del Ideen Dalmau, car-
een Valencia, 245, Barcelona.

Es tocaran sardanes avui, diumenge,
a les deu de la nit, al carrer de Va-
lència, entre Urgell i Villarroel, arnb
aquest bonic programa:

"Colometa", Molins; "Camprodon",
Manen; "Els dos ocellets", sardana de
dos flabiols, Cervera; "Dolça Cata-
lunya", Pi; "Cants de ma terra",
Serra; "Muntanyes del Mongó",
Serrat.

O IRBRELI. ES Ferran, núm. 14

VANOS Casa CLAPES

GASA REOEFITES. Adornaments
vestits senyora. Figuritas época
propia per a " soirees " coló--
ales estinejants..'Preus
Eanys Nous, 5. Teléf. 3938  A.

Vena partida raspalls negras
1 blancs, reates i,corbats. •

Guadiana, 3, principal; Sana.

"REVISTA', EMPORIUM"
El dia primer de. ;ate-abre sortirà

el número 4 d'Atesta. publicació sar-
danista, amb el següent suman:

Editorial : .."Maragall i la sardana".
—Dansa i poesia: "Llbret de Mar",
(Salvador Perarnau).—Vida Conecti-
va: "Sardanes 1 sardanistes
grafies Josep Casanovas (Paixero),
clixé:.‘--Supleinerit Musical: "Emaor-
dit", , sardana. per Josep Casanovas,
Iletra de Lluís Barceló.—Cobles,: La

lPrincipal de a Eicala (clixé).-:Col-
laboració: "Visions de cant 1 tte ¿an

VIATGE A JERUSALEM 1 ROMA
Havent quedat cobert el nombre de

places disponib!se per al viatge
Terra .Santa i Roma, la Junta de
fOrde del Sant Sepulcre, declara des
d'avui tancada la inscripció.

La setmana vinent podran recollir
en els respectius centras d'inscripció,
la Culo, Medalla i darreres disposi-
Mono per a aquest viatge.

Per a més detallo, Residencia de
l'Orde, Diagonal, 450; "Hormiga de
Oro", Placa de Santa Anna, 26, i a
l'Editorial Políglota, Petritxol, 8.

Quaranta hores.—Cometmen a l'es-
glésia de Santa Teresa, carrer Cariada,
entrada pel carrer de la Mace de Deu.
Hores: de les sis del moza a les set
de la tarda.

, °munid reparadora.—A l'església
parroquial de Sant Agutí.

Vetlles en sufragi de 111 ánimas del
Purgatori.—Torn de la Passió i Mort
del Redemptor. Capella de l'Escorial,
155, Gräcia.

DEL BISBAT
A robjecte de complimentar a l'illus-

tre prelat doctor Ramon Guillamet, ha
sortit cap a Olot, el Vicari general i
èanonge d'aquesta Seu, doctor Pas-
qual López.

— El reverend Jautne Barrera, pro-
fessqr de Retórica i poética, d'aquest
Seminari, loa estat encarregat de pro-
nunciar el discurs inaugural del vinent

cura, a l'esmentat centre docent.

EL SANT DEL PRELAT
Demà, festivitat de Sant Ramos,

celebrará la seva testa onomástica el
nostre estimat prelat. Amb aquest

faust motiu el felicitem ben coralment
i Ii desitgem rnolts anys de vida per a
fruir-ne amb tota esplenderositat.

Per aquesta avinentesa, a més
Inés de les oficines del Palau Epis-
copal, vagaran també les de l'Hospi-
talitat de Nostra Dona de Lourdes,
installaties als baixos de l'esmentat
edil ici.

PARROQUIA DE SANT PAU
DEL CAMP

Avié, dia 30 d'agost, a les once,
Visita Espiritual a la Mara de Déla
de Montserrat. A les dotze, punt doc-
trinal.

Dimarts, a les set, durant la misas,
exercicis del dotze dirnarts de Sant
Antoni.

Divendres, a les set, Missa de Co-
munió general i exercicis del primer
divendres de mes.

Dissabte, a lm set, Sant Rosari en
sufragi de les 'animes del Purgatori.

"EL CORREO CATALÁN"
AROMA:

L'entusiasme que anea de Catalunya
ha-despertat el Rorniatge a Roma, or-
ganitzada pei nostre confrare "El Cor-
reo Catalán" amb mafia de rAny
Sant i en commemoració de les seseo
naces d'or, fa preveure un èxit insós-
pitat a la bona iniciativa dels nostres
amics.

Les lletres nombrases de felicitació
que es reben de fora de Barcelona i
el nombre crescut d'inscripcions que
fins avui s'han fet, tot fa presagiar
a la Pelegrinació del diari catòlic una
de les sayas fisco mes golrioses.

Així mateix, les llistes de donatius
per a l'Obol del Sant Pare, es van
nodrint cada dio, com es pit veure
per les que periódicament es publiquen
en les pàgines del diari organitzador.
NOTA DELS TORNS DE VET-
LLA PER AL MES DE SETEM-
BRE DE 1925 A L'ESGLESIA DEL
ROSARI (RR. PP. DOMINICANS).,

Dia a--Toro de l'Immaculada Con-
cepció.

Dia 3.—Torn de Sant Josep.
Dia 4.—Torn de Sant Joan Evan-

gelista.
Dia 5.—Torn de Nostra Dona dels

Desemparats.
Dia 6.—Torn de Sant Eral-mese

d'Assis.
Dia 7.—Torn de Nostra Dona de la

Mareé.
Dia so.—Torn del Sagrat Cor de

Jesús.
Dia it.—Torn del B. Salvador

d'Heirta (a l'església parroquial de
Santa Maria de Jesús , de Gräda.

Dia 12.—Torn de Sant Josep Oriol.
Dia13.—Torn de Nostra Dona deis

Dolors.
Dia 04.—Torn del Sant Angel Cus-

todi, (a l'església parroquial d'Hosta-
franchs).

Dia t5.—Torn de Sant Tarjo, (a
resgresia parroquial de Sant Joan, de
Gräzia).

Dia 17.---Torn de Sant Lluis Goss-

Caga.
Dia i8.—Torn de Sant Ignasi de

Loyola.
Dia 19.—Torn de Sant Miguel Ar-

càngel.
Dia 20.—Torn de la Sagrada Fa-

milia.
Dia 22.—T0rn de Sant Pasqual

Bollón, (a l'església parroquial de Sant
Josep, de Gneis).

Dia 24.—Torn del Santissim Cor-
pus Cristi,

Dia 26.—Torn de Sant Antoni de

Dia 27.—Torn del Purissim Cor de
Maria.

Dia 3o.—Torn de Sant Ramal No'
nat (a l'església parroquial de Santa
Maria, del Poble Nou).
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Català:

LA PUBIACITAT

és el teu diari
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ACORDS*PRESOS EN EL Ce,
GRES DELS SINDICKIS

RES
En les sessions últimas dei

Congras de Sindicato Llitirks
s'aprovaren les següents con-
clusions respecte a la partid-
pació del traban en da raspan-,
sabilitat de la diraccia de lee
empresas i en els beneficie:.

u (lonsiderant que el reim de
salari fa del treballador un raer
sacian, per dignificar ta gesta
condició 1 transformar-lo en ho'
me interessat en la producti&
el Congrds declara:

Primer. Que eta treballadors
d'ambdós sexes de les empresas
econòmiques, fabriques, mines,
comercias, explotacions agrb-
ries, etc., etc., organitzats en
associacions professionals, no.
menaran un t onoell obrar que
representara els interesaos del
treball en els Consells de Di-
reacia i Administració de lee
Companyies, amb veu i vot.

Sogen, El Consell obrar com-
prendrà tot l'element de treballi
aixö as, obrera matataes. bUro-
crhela i tacnies..EI dit Cansen
tindrà dret a inspeccionar l'ad-
ministracla de lee empreses reo-
amigues. Porganització mata-
rial del trebrül en el seu aspen-
te higiènic, el compliment de
les Ibais soeials i tot el cine re
presenti la defensa de l'home
contra l'afany explotador dl
capitalisme.

Tercer. Per altra part, ett
Consells obrers, actuant amb
als elements canitalisteS de les
em presas eCunbinicrues, _ poden
vigilar la comptabilitat i co-
nèixer els beneficis, en els guata
estacan interesaste ela treba-
lladors de cada entriresa en la
proporció que eollectivament
acordlit ml canital I el treball.

Quart. Els Consella obrera de
rada empresa actuaran d'atará
amb llora respectius Sindicats,
essent aqueats els que donin
¡orca moral i material als dita
Consells obrera, Els beneficia
es renartiran entre els obrera
de cada empresa, dedicant un
petit percentatge a lies -Caixes
sindieals. amb el qua l s'adqui-
tiran accione d'empresea o el
que el Eindleat cregui mért con-
venient.

Quant mtl treball a preu fet,
s'acordi: la seva supressió en
absolut.

Discutida després la ponkn-
eta relativa al trabal! de donas
i rmis, s'acordä la dasaparich4
del dit traban. paró tonint en
compte la impossibilitat de res ,- .
litzar-ho iminediatantant, es
proposa que el traban de la do-
na no comenci fino als setze
anys per a les que no eón ma-
res, i que ha de preitibir-sa
igualment que e:s nols treballin
en edat menor de den anys,

-
lauedit aprovaria la propoaicia,

de. la, panancia en el sentit de
ter tiesaparAIxter el traban de la
dona i deis nois en l'esdeveni-
dor.

'EL MUTUALISME
En la V . Conferència de comités

locals de la institució obrera Quinta
de Salut "L'Aliança", celebrada el
mes passat; a mis a tnés d'haver-se
tractat bnportants assutnptes admi-
nistratius i cllaver . se aprovat les
nies generals Duo gran pla de pro-
paganda mutualista a realitzar-se a
Catalunya, i d'altres aspecte de re-
lució entre les collectivitats, es pre-
sentà i bou aprovada per unanimitat
i .enraig d'un gran entusiasme. .una
proposició encatninasla a procurar
;Una, quantitat de rádium per . cono-.
;pjetar Putillatge mèdic per al trae-
;tame'nt del cranc que posseeix l'es-
mentada institució.

Al dit objecte, aún ja molts eta
Comite's locals que han començat ele
treballs per a l'organització de fesg-
vals . i altres actas, per tal de recoltir -
cabals per a tan humanaría i al-
truista adquisició.

CONFERENCIA ANDREU
SABORIT

Dimarts, dia 1 de setembre, a dos
quarts de deu de la nit, cl secretari
del partit socialista, senyor Andrel,
Saborit, donarà una conferancia pú-
blica sobre "El Congrés Socialista
Internacional de Marsella", a kr
Ronda de Sant Pau, núm. 34, prin-
cipal.

ELS TEATRES----s--
TEATRE BARCELONA

Acaba la temporada de teatre calak)
Per a demà, ,ehliuns, s'anuncia "El

fogueral", la formosa i profunda
obra dramática de l'inspirat poeta AM-
brosi Carden, i per a . dirnarts, la -dar-
rara representació de la divertida co-
mèdia de Duvinyals, "Corpus!", córr
sagrada per un axit tiectiu i meres-
cut.

Dimecres celebraran el sea benefi-
ti els dos joyas artistes Maria Vila I
Pius Davi, i dijous s'acomiadarà la
companyia.

Divendres inaugurará la temporada
de tardor la companyia de cothedies
al davant de la qua!' figuren Aurora'
Redondo i Valerià León, jove parella
artística que està realitzant una gran
tournée pels teatres d'Espanya amb
ininterrumput exit.

OLYMPIA
Tal com anunciärem, avui es fati

en aquest esplèndid (catre la funda
extraordinäria de tarda en la qual
prendren part rtmili Veddrell i ?Eflii-
Ii Et primer cantará la
deliciosa opereta del mestre Vives "La
generala" i el segon la seca gran
creació 'El dictador".

La natabilissima sopran Felisa Her-
rero prendrä part eti totes dues obres:

La fundó cornençayi a dos quarne
de quatre en pura,

CATALUNYA
DE loas	 -

t. -18STAT DEL TEMPS A CATALUNYA A
LES 8 DEL 'WATT. (Observationa de la Xarxa
nwtaorolögitsa catalana, comunicadas per telefon):

A Catalunya continua el bon tetes, arnb cel nuvo-
lós a la costa de Llevant i sera a la resta. — A Olia-
na i Moyä s'hari registrat Ileugeres provisques.

Les temperaturcs máximas han estat de 35 grane
a 'Serós i 34 graus a Flix, i mininaa de o graus a
Puigcerdà i al llac Estangento.
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MELD. JAN°

NOVES 'RELIGIOSES GRONICA Set

RELACIO DELS OBJECTES
TROBATS I DIPOSITATS A LA

MAJORDOMIA MUNICIPAL
Un paren de guants de punt color

beige; un aparell de ferro anomenat
"grill" i un atuell de Ilautia; una
clan; una maneta de metall daurat per
a carruatge; un portamonedes de pell
do color marre), contenint metällic;
un portamonedas de plata per a se-
nyora; uns rosaris amb gratos ne-
gras; una madeixa de fil amb una
clau; un portamonedes de pell de co-
lor marró per a heme, que conté me-
tàldc i una cadula personal a nom de
Damià Bulles; sis claus lligades amb
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