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JI  poble e  Catalunya
La  repr’esentació  parlamentaria  de

Solidaritat  Catalana,  després  del  de-
bat  del  Congrés  pera  la  derogació  de
la  lley  dita  de  jurisdiccions  y  de la  yo
tació  de  la  proposició  incidental  que  ‘1
seguí,  va  creure  indispensable  consul
tar  al  poble  de  Catalunya  1’ actitut
que  havía  d’  adoptar,  acordant  de
moment  abstenirse  d’ intervenir  en  les
tasques  parlamentaries,  mentres  no
fos  contestada  aquella  consulta.

Així,  reunits  a  u’ aquesta  ciutat  el
senyor  duch  de  Solferino,  senador  per
dret  propi;  el  senyor  marqués  de
Camps,  senador  per  les  Societats  eco
nómiques  d’  Amichs  del  País;  don
Odón  de Buen  y  senyor  marqués  de
Alella,  senadors  ier  Barcelona;  don
Manuel  Fargiiell  y  don  Manuel  Bon
matí,  senadors  per  Girona;  el  senyor
baró  €1’ Esponelli,  don  Eussebi  Jover

y  don  Marin  de  O-ornar de  les  Infan
tes,  senador  per  Lleyda;  don  Albert
Rusiñol,  senador  per  Tarragona;  don
Joseph  M.  Vallés  y  Ribot.  don  Emili
Junoy,  don  Francesch  Carnbó,  don
Joseph  Puig  y  Cadafalch  y don  Ilde
fons  Suñol,  diputats  per  Barcelona;
don  Eduart  Calvet,  per  Arenys  de
M•ar;  don  Marin  Bordas,  par  Berga;
don  Lluis  Ferrer-Vidal,  per  Casteil
tersol;  don  Ignasi  0-irona,  per  O-rano
liers;  don -Leonci  Soler  y  March,  per
Manresa;  don  Trinitat  Rius  y  Torres,
Mataró;  don. Francisco  Pi  y  Arsuaga,
per  Sabadell;  don  Laure  Miró,  per
-Sant  Feliu  del  Llobregat;  don  Ama
deu  Hurtado,  per  Terrassa;  don  lii
quel  Junyent,  per  Vich;  don  Joseph
Bertrtn  y Musitu,  per  Vilanova  y  Gel
trú;  don  Joan  Cabaflé,  per  O-andea;
don  Manuel  Raventós,  per  Valis-Mont
blanch;  don  Jaume  Carner,  pci  Ven
dreil;  don  Eussebi  Corominas,  per  O-i
rona;  don  Joaquim  Salvatella,  per  Fi
gueras;  don  Juli  Marial,  per  La  Bis-
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més  a Valifogona,  lloch  denorninat  la Palomera
essent  la una  de  petroli y  1’ altre de carbó.  Es  el
registrador  de  la primera  Joseph  Orriols,  y  de  las
dos  últimas Joseph  R.  Roquer.

Feta  ja  ab  bon resultat  la proba  oficial a  la  ca
rretera  del  Tibidabo y  La Rabassada de Barcelona
del  automóvil destinat a fer  el  transport  de  viat
jers  d’ aquí a Puigcerdá,  comensará a  funcionar  a
primers  del mes entrant.  No  més  falta  pintaflo,
lo  que  s’ estú fent actualment.

Persona  autorisada  ens  assegura  que  estú  ja
aprobat  el pressupost  pera  ‘1 replanteig  del  segon
troç  de la carretera  de  Valifogona, quais obras co
mensarún  el próxim  Juliol.

--

Un  dia d’ aquesta setniana un  jove que  se  su
posa  viatjava sense bitilet, saltá del tren  quan  pas
saya  pel  pas-niveil de! Hospital,  exposantse  a  un
greu  percans, pero  se n’ escapú  ab  una  lleugera
ferida  a la  ma.

Per  falta d’ espay no publiquem  avuy el carteil
deis  Jochs  Florals  de la Cerdanya,  que  hem  rebut
del  Ajuntament de  Puigcerdú.

Acaba  de  pendre  ‘1 grau de  Doctor  a  la  Uui
versitat  Central  nostre  amich y  compatrici 1’ ilus
trat  farmacéutich don  Rossend Dou.  Sía 1’ enho
rabona.

Diumeege  a  la tarda  va tenir  fatal desenllaç  la
enfermetat  que  durant  tant  de  temps  apenava  a
D.  Raimonda Casadesús, Vda. de  Pellicer,  mare
del  Sr.  batlie d’ aquesta vila.  Dimars  al matí tin
gué  iloch el fúnebre acte de  conduír  sas  mortais
despullas  al  camp del  repós, vejentse  acompanya
da  la familia de la  finada  de  nombrosos  amichs.
Els  donem  nostre  més  sentit  pésam,  y  que  per
molts  anys puguin  recordarse  de  la  seva ánima.

=(  A.  U. S.  )=

EL  PUIGMAL
Ens  din  i  president,  Sr.  Mirapeix,

que  havent  vtst  en  un  periódích  de
Barcelona  un  escrit  fetxat  en  aquesta
vila  en  el  qual,  o proposit  de  cei’t  as
sumpte,  se  fan  algunas  calificaejons
que  podríen  semblar  inspiradas  per
eh  o  ‘1 Centre,  que  cap  deis  dos  se  fa
so]idari  sinó  de  lo .que  inserti  EL  Puie
MAL.

Asla  Catal aria
Al  entrar  en  máquina  el  present  nombre

hem  rebut  una  carta  participantnos  que  un
regidor  pot  delegar  a  un  altre  regidor,  y  un
ajuntament  pot  ferse  representar  per  1’ ajun—
tament  vehí;  mes  en  1’ Assamblea  no  ‘s  con—
tarln  els  vots  més  que  pels  sssistents  en  ella.

També  veyem  a  la  prensa  rebuda  aquet
matí  que,  la  Delegaejó  organisadora  de  la
Assamblea  ha  resolt  fer  públich,  com  a  coin—
piernent  del  Reglament  ja  publicat,  que  a
las  dotze  del  matí  del  di:menge  quedaran  de
manifest  en  las  oficinas  de  la  Solidaritat
(Plassa  de  Santa  Agna,  13,  principal)  totas
las  proposicjons  rebudas,  hont  podrán  esser
examinadas  pels  regidors  y  diputats  provin—
cials  cridats  a  formarpart  de  1’ Assambla;  y
fins  a  las  5  de  la  tarda  del  inateix  día  podrán
aquets  presentar  esmenas.  antorisadas  per
15  o  més  firmas,  que  seguirbri  en  lo successiu
la  mateix  tramitació  que  ja  esti  establerta
pera  las  proposiciona.  Si  n’ hi  ha  de  varias
en  el  matejx  sentit  a  una  mateixa  proposició,
els  seus  firma nts  haurn  de  posarse  d’  acord
pera  refondrelas  en  una  sola  y  en  la  desig—
nació  de  la  personalitat  quehagi  d’ apoyarla.

Funeions  Religios&s
________  &vuy al  vespre  comensarlt  ‘1 solemne  tri

duo  dedicat  al  Sagrat  Cor de  Jesús,  prediant
tots  tres  dias  el Pare  Missionista Joseph  Font,
del  1. 0.  M.

Dilluns,  a  las  set,  Comunió  general.  A
las  deu,  a  1’ iglesia  de  St.  Pere,  Ofici solemne
predicant  Mossen Joseph  Raguer.

Dimars,  a  dos  quarts  de  set  del  mati,
Aniversari  en  sufragi  deis  devots  difunts
del  Sagrat  Cor.

TELEGRAMA rebut al sortir  el nombre:
«Quarts de quatre ha lliurat meya esposa her

mós  infant  per Deu y per  la Patria.r=BERTRAND.»
Nostra  més coral enhorabona.

Centre ñutonomta
vio  Oficials.

lJurant  els  mesos  de  Juliol  y  Agost
quedaran  sospesas  las  classes  de  las
Escolas  Bertrand.

***

Demá,  Diumenge,  a dos  quarts  de
den  del  vespre,  tindrá  lloch  un  bali  de
societat  qual  execució  va  a  cárrech
del  Quintet  Maiclen.

Si  Secretar!,

Joseph  Moreno.

RIPOLL: Imprempta  y llibrería  de Llorens Bonet,  carrer  de St.  Pere, 16.
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