Any X I I .

Sabadell.—Diumenge 23 de Janer ae 1898.

N.0 562

II

M flBfKor isls litessos iMsïmíerals I Uiim
La correspondència al Director. | Los originals no 's tcrnan
Direcció y Redacció: CALDERÓN, 36
Administració: PLASSA Sant EOCH, 11

Rapresentaciò Administrativa à Barcelona ,

Llibreria de Àlvar Verdaguer Rambla Mitj, 5

PSEUS

B E

StrSCRIFCX<>

Sabadell
4 rals ai mes.
Fora
14 » trimestre.
Un número sol. . . .
5 cèntims»
Anuncis à preus convencionals.

Servey de trens pera passatjers desde '1 dia 20 de Janer
ASCENDENTS
Pera Manresa,
» , Manresa,
» Zarag-oza,
> Tarrassa,
» Lleyda,
» Manresa,
> Manresa,

Mlxto
Mixto
Correo 260
Tranvia
Mixto
Exprés 250 •
Mixto

Hora ciutat
7 h. 15. Matí
9 » 06. »
11 »
»
12 » 24. Tde.
8 » 23. »
5 » 30. »
8 • 05. Nit

DESCENDENTS
De
»
>
»
»
»

Tarrassa,
Manresa,
Manresa,
Lleyda,
Tarrassa,
Manresa,
Zaragoza,
Manresa,

Tranvia
Mixto
Exprés 251
Mixto
Tranvia
Mixto
Correo 261
Mixto

Hora ciutat
6 h. 29. Mati
8 » 19. »
01. »
27. Tde.
38. .
19. »
33. »
48. >

Sortidas de Barcelona pera Sabadell. (Hora ciutat). Demati: 6'08, 7·o8, 10'08, 11'25.
Tarde: 2'07, 4'35, 7'03.
Pera tots los trens serveixen los bitllets senzills de preu reduhit, eacepte'1» següents: Expressos 251 y 250 y correu 261. Pera '1 correu 260 serveixen los bitllets senzills sols pera Lleyda; pera las estacions intermitjas sols s' expendeixen bitllets de preu
ordinari. En tots los trens s' admeten passatjers de las 3 classes.
Tots los trens SJ decuran en 1' Apeadero de la Rambla, esceptb 'ls correus.

Cuyna à la verdadera catalana; bonàs habitacions pera familias y particulars; molta netedat y economia.

iFíen'a, 6, i Timm, 12, - (Bon

fi). - BARCELONA

Aquesta casa fà 62 anys que dona diàriament la sopa als pobres.

LO CATALANISTA

A "LA BANDERA

CARLISTA"

• Després del kilométrich escrit, píé de disquisicions históricas, filosóficas^polítícas y socials, que 'ns ï a endossat nostre company, y, que hem
tingut-lo valor de'copiar textualment, fins en llengua castellana pera
més mortificació dels nostres pacients llegidors, tan ben acostumats à saboreja-r en nosípas planas 1' idioma dè là terra/sentim la necessitat d' ext r e u r e ' n de son M m e ü s 'eïó:balúm unas cuantas c'onclusiòns concretas
pera'referirnos puraiüen't'à ellas en la discussió, orientaníla arxis cap als
problemas isustancials qual concepte ©fereix algün interès devant del
púhlichi Ye à àir: L u Bandera Çàrlista, Gtítte i a fullaraca de sas dífusas
consideracions, lo:segü6nt; que anirém comentant per parts:
..* «

l.*1—^^Que '1 principi d' autoritat, aixís radiqui, én un Eey, com en
un Prímpcep, President de República ó Cónsul, elegit per la democràcia,
per la teocracia ó per qui 's vullga, emana de Deu: los homens elegeixen
peró sols Deu dona autoritat.
Com se comprèn fàcilment, aquest principi no cal discutirlo perquè
nosaltres no 1' havérn atacat. Precisament ell no contraria per res nostre
criteri oportunista sobre.-las formas de gobern, puig enteném que tant lo
Rey com.'Ió Fxé^fQjt:^ tt.l^P^^Rca estAo-en-concüciòm'tfe exercir bé la
autoritat sobre son pahis, com enteném també que, ab tot y gosar d' un
poder que dimana -en primera font de! mateix Deü/ú* h i han molts, d*
una y altra mena, que sols ne .saben fer mal ús, com' si volguessen demostràr'qué /Is hi prevé del diabje. Es per aisó que voldriam veurer en
los Vàyieionalistafi.mes independència entre sos ideals y la realesa que
apar sitpbólisarlos, aplaudint;en aquest punt als iníegriètàs que han sabut
separar los principis de las impuresas que podrian !algüa' dia compromet r é r 1' éxit de sa aplicació. Cap y à la fi '1 principi dé que tota autoritat
dimana: de Déu no dona. precisa conseqüència sobre quins son los elements que, en nom de Deu, hagin de repartiria à la mida de son criteri
purament humà,, com à tal. sempre susceptible d- error.
.'

**
2on—Quedis carlins no son un partit de recent formació en la Història de Espanya originat, segons dsya en son article '1. senyor Carner, per
una qüestió dfnàstica/slnói'is descèden'ts dels cristians y màrtirs perseguits pels emperadors arrians de Roma,, pel Rey Witiza dels gots y alguns altres personatges que anomena, essent per tant, los únichs hereus
dels que en tot temps sa sacrificaren devant. la fè^ sufriní per ella desterros y privacions, odis y escarnis.
Per 1' amor de Deu, senyors de «La Bandera Carlista* ^si vostès s' atri-
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buhèixen tan noble, llinatge, quin los à i deixan als-catóíichs no carlins
(ja que segons sa pròpia.confessió també n ' existeixen), sinó '1 de successors y hereus dels arrians y heretges que à sos projenitors perseguíau?
Aqueixas manifestacions van molt bé en un discurs de propaganda, improvisat à la castellana y carregat de tintas pera assegurar Ios; cops de
efecte; peró no es propi d* una discussió franca y racional, ni molt meu os
séria.
•
. ,
,
, s•
.•;<•!
Lo carlisme, com à comunió política, ó sia la unitat espiritual de las
ideas y doctrinas políticas dels adeptes de D , Carlos,'Ve à- representar
un sistema ó tendència determinats dintre del ordre social;'Naturalment
que tots los sistemas, y 'Is ideals de tots . los ordres del pensament y de
la ciència tenen sempre , precedents que van . trobantse mes antfehs ;com
un mes s' endinza en 1' estudi de la historia. La vida tota,' y la del p è n saraent per tant, es·una successió jamay interrompuda. Tot lo que avuy
se pregona y 's pensa te son precedent en lo temps. Res brolla per encant y sens lligaments espirituals anteriors. Tant es aixfs que es casi
sempre, ó millor dit, sempre sense'l casi, impossible trobar la primera
fita certa d' un ordre d' ideas. jOóm podrian las ideas políticas carlinas
serne una excepció? Res te, donchs, de particular, que fins mes lluny dels
. realistas y absolutistas del reg-nal?'de-rFeríatido; V t l ^ i n o i t . ' m e s J l ^ n y ^ hi
pugan troban los senyors de La Bandera Carlitía la genealogia de moltag
ideas pqliticas abrassadas per sos correligionaris, y fins per altres que no
ho son, com molt amunt també de la Edat Antigua se troban llavors del
anarquisme modern. .
- :
! '
'v
_ ' '
Peró no's tracta sinó del partit polítich qüe ^'carlismè ' h à cphstitu^it
ab aspiracions pràcticas respecte al gobèrn d'Espanya; y aqueix ..va
nàixer y eoncretarse ab motiu de pretindrer En Carlos, g e r m à de Fernando V i l , ser Rey, en Competència à sa neboda Isabel. Que à son entorn van aplegarshi 'Is partidaris del abàóIutismé, Tós adeptes ^ taj ^ o cracia, y alguns altres per rahons diferentas del constitucionalisme, donant tots junts la tònica al partit, (jquí es capàs de destriar los mó.yils individuals que en la conciencia de cada home operan pera durlo à la Uuyta
sota una bandera? La comunió carlista, en lo conjunt orgànich dé sas aspiracions, va nàixer ab las pretensions ílegitimístas d' En Carlos, germà
de Fernando V i l , y ho demostran prou bé tota Ja documentació de la època, ías comunicacions escritas entre 'Is germans.y Í.Is fets ocorreguts à la
mort de Fernando.
• :•
\ /' :
.jQuí, que no estiga cego ó no vullga tancar los ulls à l a rahój pot negar
que la guerra dels set anys esclafí pera constituhir à Carlos en Rey de
Espanya y que aquesta pretensió fou basada en una qüestió de dret monàrquich? ¥ <tqui pot neg»r !què són actual descendent aspira com aquell
à la corona, creyenísé ab dret à'fbrho en virttit de l,a. mateixa Lley Sàiica à las horas invocada?
:,
. -
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3ei—Que 'Is carlins no s' han separat may de la obediència del Sant
Pare, qui 'Is h i ha manat sumissió y nada màs les puede mandar, j que
ells han estat sempre sumlsos mientras el bien común no ha exigida otra
cosa.
L a declaració es prou grave, pera requerir pochs comentaris: es un
peix que 's porta 1' oli. No la volém escatir, respectantla com à una
opinió del colega, sobre la quina hi cal circunspecció." Sols sí dirém que
no hí c r e y é m massa en la ortodòxia de sumissions tan condicionals envers
una Autoritat tan poch discutible pera 'la católichs purs.
Després de aqueixa franca confessió, plàunos manifestar que ja no
'ns extranya l ' espectacle que han presentat sovint los cristianissims correligionaris del colega desohint los pacifichs consells del Sant Pere ab
referència à la sua actitut envers las actuals Institucions d' Espanya. jSi
als seus manaments hi posan límit, quin cas han de fer de sos senzills
consells, carinyosament expressats!
SECCIÓ

RELLIGIOSA

Sants d' avuy—S&ni Ramon de Penyafort, català íill deis noble» senyors del Castell
de dit nom, catedràtlch de la utnyersitat de Bolonia primer; relligiós de 1' ordre de Sant
Domingo després, fou lo fundador de 1' ordre de la Mercè à Barcelona junt ab lo Eey en
Jaume primer y Sant Pere Nolasch. Fou després lo comfessor del Papa y per son mandat
compilà totas las Decretals ó Constitucions pontificias. Acmestas Decretals coieccionanas per Sant Ramon, so;i las més antorisadas en totas las universitats. Renuncià al arquebisbat de Tarragona. Tornà à Barcelona y fou elegit general de 1' ordre de Satit Domingo,fou comfessor del Rey En Jaume,fen un riatge de Mallorca à Barcelona embarcanse
ell y son company sobre. de sa capa fent servir un pany par vela y son bastó per pal, à
sas instancias se deu que Sant Tomàs escrigués la Suma contra 'Is gentils y per fi després d' una rida d' activitat de penitencia y de virtut mori à Barcelona à la edat de noranta nou anys y «uatre mesos. Sant Ildefons arquebisbe de Toledo; Sant Anàstasi. fill
de Lleyda y company y màrtirs; Sants Parmena, Asclas. Climent, Angatàngelo y Santa
Emerenclana.
La missa en honor de Sant Ramon de Penyafort.
La Epístola os del cap, X X X I del llibre del Eclesiàstich
Lo Evangeli es del cap, X I I de Sant Lluch.
Joculatorias.—Seimpre fixaré mos ulls en los Senyor esperant que 'm lliurarà de
mos enemichs. (Psalm. XXIV). vetlleu y oreu per no caurer en la tentació, (Math. XXVI).
S*nis de. demà.—La "Festa de la Mare de Deu la Pau. Sant Babilàs y Sant Felicià
bisbes; Sants Tirso y Progecte mart. Sant Surano abat y Sant Timoteo.
La missa en honor de Sant Timoteo
La Epístola es del cap. V I de la primera de Sant Pau à Timoteo.
Lo Evangeli es del cap. de Sant Lluch.
ParToquia d* S. Felm.—à do» quarts de vuyt la funció dels set diumenges de Sanc
Joseph; à las vuyt missa de Comunió general ab plàtica preparatòria per lo Rnt. P. Fray
M. de Lacaile; à. las deu Comventnal; A las tres Rosari y catecisme parroquial; à dos
quarts de cinch Exposició, Trisagi, Processó y reserva.
P a r r ò q u i a de la Concepció.—Arny. A la missa de las vuyt se comensarà una novevena à Sant Pau. A las deu ofici. A la tarde à las tres doctrina.

•Q
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Demà dilluns. A las set missa per un difunt. A dos quarts de vuyt missas en lo altar de Sant Joseph, per los difunts, Gabriel Romeu y Maria Sampere.

IVotas oficials
En lo Registre Civil d( aquesta ciutat s' han fet las següents inscripcions durant lo dia 22.
Defuncions: Teresa Vila Rovira viuda, 69 anys.—Antoni Alabedra
Pich, 28 mesos.—Teresa Cava Carnés, 1 mes.
Matrimonis: Bonifaci Ferrer Gabarró ab Antoni Fontdevila Majoral.
•—Marirn Arbonés Camats ab Franciscà Capella Vila.—Ramon Buxó
Pi ab Concepció Tous Murtro.

N O Y A S
Ahir en lo tren de las 10 del matí. segons anunciarem, sortí pera Mataró al obgecte de pendrer possessió del Jutjat d' aquell Partit D . Emili
J. Pérez Martín.
Anaren à despedirlo à là estació lo Sr. Alcalde y varis regidors, lo
Rvnt. Económo Arxipreste Dr. D. Feliu Sardà y Sr. Vicari, lo Jutje de
l.a instància accidental D. Joseph Duran, Jutje y fiscal municipal suplents, lo Diputat Provincial D. Mateu Brujas, lo jefe de comunicacions
Sr. Rizzo, jífe de las Presons Nacionals, cabo y subcabo de Somatents
del Partit, los decanos dels advocats y procuradors Srs. Viladot y V i l a ,
ab sos companys de professió, los actuaris Srs. Ruiz y Tortajada y lo Secretari del Jutjat Municipal Sr. Peig, lo Registrador de la Propietat, lo
Notari Sr. Seu pau, Arquitecte Municipal, los Presidents del Gremi de
Fabricant», Cambra de Comers y Unió Llanera Espaüola ab sos companys de Junta, Empleats del Ajuntament, President de la Junta de
Gobern y Administrador del Banch de Sabadell, President de la Associaeiació de Católichs, Rvnt. Conciliari é índividuos de la Acadèmia Catòlica, Presideat del Ateneu Sabadellés, representacions del Círcol Sabadellés, Centro Industrial, índividuos de la Junta de la Caixa d' Estalvis y
del Gremi Agrícola Municipal y altres entitats que sentim no recordar à
par de numeroaíssims amichs que omplian bona part de 1' anden de la
Estació.
Acompanyaren à dit senyor lo lletrat D. Joseph Cirera, Dr. D. Narcís
Mundet y lo director de la Revista de Sabadell.
Al donarli de nou 1' adeu de despedida fem vòts pera que 1' hi siga
profitosa 1' estada à Mataró, ahont de segur trovarà P amistosa acullida
ab que son rebuts sempre los funcionaris rectes y fidels cumplidors de sos
debers.
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En lo article La festa de 8. Sebastià publicat en 1* edició d' ahir, en lo
fipal del pàrrafo tercer, ahont diu que ls trova transcrit en aquest mon hav i a de dir que 's trova de trànsit en aquest mon.
Molt concorreguda fou ahir la festa major del vehí poble de la Creualta. En los solemnes oficis y demés actes hi assistí numerosa concurrència. Lo sermó à càrrech del Rvt. P. Torras, que fou dit en català, sigué
del agrado dels numerosos fiels qu' hi assistiren.
A v u y continuarà dita festa iCelebrantse ofici ab orquesta y grans balls
de tarde y nit en la platea del teatro Cervantes. Avants déL ball de nit
tindrà lloch una serenata per la orquesta Faíxendas frente dit teatro,
Ahir al vespre arribà à aquesta ciutat io nou Jutge de l.R instància
don Joseph M.a de la Torre qui pendrà pessessió tot seguit del càrrech.
L i doném nostre benvinguda desitjantli molt acert en lo desempenyo
de son delicat comès.
A h i r dematf, en 1' hcrmita de la Verge de la Salut, s' uní ab lo sant
llàs del matrimoni, lo jove Éamon Buxó y Pi, fill del conegut industrial
don Joseph Buxó y Mariné, ab la simpàtica senyoreta donya Concepció
Tous.
,
• .. ,
Desitjém als joves esposos tota mena de felicitats en lo seu nou estat.
Està j a molt millorada de la grave enfermetat qu' ha sufert aquestos
dias la senyora mara de nostre bon amich don.Menna Claramunt.
No caLdir qttan nos alegrem de poguer comunicar à nostres llegidors
tan satisfactòria noticia.
Resoltament lo dimars a r r i b a r à lo nou Rector de la Parròquia de Sant
Feliu, Rvt. Alsina, prenent posessió seguidament del sagrat ministeri que
l i està confiat.
En lo Teatro Euterpe se posaràn en escena avuy à la nit las sarsuelas
*Aqui va à haber algo gofdo» «La tonta de capirote» y «Cuadros 4isolventes».
A l telegrama d{ adhesió que lo Gremi de Fabricants va dirigir ahir
à don Joan Sallarés à Madrid per las gestions que està practicant eh p r ó
de la Indústria nacional, ha contestat dit senyor ab io següent:
«Agraheixo manifestacions Gremi fent vots desapareix! perill amenassant pervindre de nostre comers colonial.—Sallarés,
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Segons se 'ns diu son molts Jos socis apuntats à ía nqva Societat líricadramàtica que ha quedat consíituhida en aquesta ciutat.
Interinament queda establerta en la coneguda casà Llorens (Las Planas), carrer de Sant Pau,.ahont podràn inscriurers tots los que vulguin
ingressar à la mateixa.
;
. ..
La Infanta Isabel ha enviat 3,000 pessetas al Gohernador pera;contribuir à socórrer als, perjudicats per las inundacions que hi ha hugut en aquesta provincià-,
- .
Lo vinent dimars s' estrenarà en lo teatro Romea una comèdia en 3
actes arreglo del francès per un autor anònim, titulada Lo crim del carrer
de las Moscas.
En dit teatro avansan los preparatius, pera posar aviat lo dramà pòstum de don Joseph Feliu y Codinà, Í o nuvi, qual obra serà presentada ab
notòria propietat, y al efecte los escenógrafos senyors Moragas y Alarma
estàn acabant tres decoracions representant: «Lacullita de! suro», Sagris
íià d ' u n a parròquia-rural» y «Cambra nupcial».
'
S' ha publicat la onzena edició del acreditat método de llegir anomenat El Naharro Moderno de don Bartomeu Sala y.Segalés. Realment es un
bon método'pera àpendre de llegir be en poch temps que recomaném à
tots los que 's dedican à la noble missió de la, ensenyaasa primària, ab la
conflansa de que ab ell obtindran resultats satisfactoris. En lo final del
llibre hi vau refrans en català que son llegits pels noys ab molta afieió.
La comissió de la Diputació Provincial composta per los diputats senyors don Joaquim Sostres y Rey, don Joseph Roig y Bergadà, dón Eduart
Vidal y Valenciado y don Manel Casademunt, que. gestiona à Madrid 1'
assumpto referent à la exempció del servey dels quintes que tenen germans servint à Cuba y Filipinas, ha obtingut del ministre de la Guerra,
ab tot y la Real ordre dictada à 12 d' aquest mes disposant la ineorporaració y permanència en las filas dels minyons en expedient df exempció
legal pendent de resolució pef falta del certificat acreditatiu de trobarsè
algun germà servint en !• exèrcit, una nova disposició concedint llicencia
trimestral als quintes que 's trobin en aquesta Situació pera anàrsen à
casa seva, donant lloch à la expedició dels citats certificats a ï fallo definitiu dels expedients, disposició que serà molt ben rebuda y portarà la
tranquil] t a t à moltas famiiias..
:
PIANOS de totas classes, nous y usats. COMAS, Rambla, 93, casa de
confiansa.
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Lo nou rector de Sant Feliu ab motiu de la presa de possesió de la parròquia que tindfà lloch dimars à las 3 de la tarde, ha fet repartir 500 bones de UQ pa de 3 Uiuras pels pobres, quins serant repartits en la pròpia
iglesia à las 4 de la mateixa tarde.
Dits bonos estàn redactats en nostre llenguatge català.
TELEGRAMAS
Madrid, 22, S'ió m-—Lo general Primo de Eivera comunica que està eomplertament
pacificat 1' arxipiélach filipí y que demà, dia 23, se cantarà un solemne Te deum.
Ha sortit ja '1 manifest conservador, firmat pels principals conservadors y silvelistas,
essent lo mes sortint lo respecte à la autonomia cubana implantada pel gobern lliberal.
Demà ab motiu del Sant del Eey se concedirà un ample indult.
Madrid, 22, 6 t.—S' ha rebut un telégrama del general Blanco confirmant la acció
del general Giménez Castellanos contra '1 poblat ahont residia '1 gobern insurrecte, quedant derrotadas las partidas de Màxim Gómez ab grans baixas.
- Se diu que en premi de la pau de Filipinas se concedií-A à Primo de Eivera la gran
creu de S- Fernando.
S' ha presentat à Vueltas Vegas lo cabecilla Eodriguez ab 5 homes qu' admetan la
legalitat actual à Cuba.
Lo destacament de guarnició à la Esperanza ha retxassat valerosatnent 1' atach de la
partida de Monteagudo que pretenia apoderarse del poblat.
C AMBIS
Londres à 90 dias fetxa
>
à la vista.
. . . .
. .
Paris.
> »
>

.

,
.

• •
. .

33'25 d.
33'63 p.
33'25

una magnifica cuadra capàs pera 14 talers mecànichs, í'.b sa corresponent forsa à vapor, y dúas
grants cuadras, propias pera m a g a t z é m ,

dipòsit

ó indústria, en lo vapor del Infern, carrer de Calderón,
I n f o r m a r à i ' encarregat del vapor.

•L'establiment de litografia, imprempta j grabats de
s'ha traslaàat ea lo CAEREE DE 3. JOSEPH, 7.
Teatro. Ea la Administració d' aquest diari donaran mes detalls.

^ g m Afinacions y reparacions
impremta y Encuadernacions de Pero Tugas, Carrer de Calderón, 36.—SABADELL.

