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

Epteríi, 0, y Wm, 12, - (Boi fsll). - BiSGEOIA
Aquesta casa fa 62 anys que dona diàriament la sopa als pobres.
Servey de trens pera passat]ers en la Estació de Sabadell
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Manresa,
Mani'e.sa,
Zaragoza,
Tarrassa,
Lleyda,
Manresa,
Manresa,
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Mixto
Correo 260
Tranvia
Mixto
Exprés 250
Mixto
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Tarrassa,
Manresa,
Manresa,
Lièyda,
Tarrassa,
Manresa,
Zaragoza,
Manresa,

Hora ciutat

6 h. 29. Mat!
Tranvia
19. »
8
Mixto
01. »
Exprés 251 10
12
27. Tde.
Mixto
1
38. »
Tranvia
3
19. »
Mixto
5
33. »
Correo 281
8
48. »
Mixto

Sortidíss de Barcelona pera Sabadell. (Hora ciutat). Dematí: €'08, TòS, 10'08, 11:25.
Tardo: 2 07, 4135, 7'03.
Pera tots los trens serveixen los bitllets senzills do preu reduhit, escepta 'Is següents: Expressos 951 y 250 y correu 261. Pera! '1 correu 260 serveixen los bitllets senzills sols pera Lleyda; pera las estacions intertnitjaf! sols s' expandeixen bitllets de praw
ordiuari. E n tots los trens s' admeten passatjers de las 3 classes.
Tots íos trens SJ cíeturan en l ' Apeadero de la Rambla, escepta 'Is correus.
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A "LA BANDERA CARLISTA"
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IV
Seguim concretant sas conclusions y dihenthi la nostra opinió:

*
9,*—Que 'Is carlins tenen bona garantia de restablir los Furs de Cata-i
lunya, per quan son Rey los hi té promès, haventlosho j u r a i fa ja 24 anys
à Olot.
Si no teniam altra candela pera anar al llit, ja 'ns n' hi podrian anar à
las fosctis; puig mal podéra descansar en la eficàcia de sas proraesas de
Pretendent, quan son antecessor Felip V fallà k son jurament de Rey efectiu dintre una monarquia tradicional, abolint los mateixos Furs que en
nom de Deu havia reconegut à la primeria de son adveniment al trono.
Y aixó ho feu contra la voluntad de las Corts, à las quinas ni sisquera
reuni ni consultà pera acabar ab las lleys PACCIONADAS que constituhian
lo fonament del estat polítieh de Catalnnya.
Per aixó nosaltres no volém Furs ó Privilegis, quesignifican emanació
de la voluntat real, y que de sonialbir depenen; sinó la reivindicació del
incuestionable dret de Catalunya à la sua personal'tat digna y lliure.
Lns nostras aspiracions las bíiséra en la genuhina naturalesa del nostre
poble; y no necessitém qué cap personalitat ó entitat nos donga almoyna
de lo que considerém ben nostre, indiscutiblement nostre, com 1' espay
que ocupém y 1' ayre que respirem. Sols en la forsa bruta, que mata als
cassos contra la lley de Deu, hi reconeixém arguments y recursos pera
matar ayradamant 1' ànima del nostre poble, ó empresonaria, com avuy
succeheix, dintre la gàbia del tirànich despotisme centralista.
La millor confirmació del errat criteri que sobre '1 problema regionalista tenen los carlins està en lo següent paralelo que fa 'leolega entre '1
programa fuerista del seu partit y '1 de la nostra agrupació; lo quin tenim especial gust en reproduhir, ab tot y no figurar en lo text de sa rèplica, i fí de que vegi que no 'ns dolen prendas. Diu aixis:
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Enteném que han de quedar à carrech del poder central del Estat espanyol las relacions internacionals, 1' exèrcit de mar y terra, las relacions econóraicas d' Espanya ab
los demés pahissos, la construcció d' obras publicas do caràcter g-eneral, la resolució de
totas l»s cuestions y conflictes inter-reg·ionals y la formació del pressupost anyal de gastes, al que deuràn contribuir las regions à proporció de sa riquesa; tot ab la organisació
corresponent y adecuada.
Pfiro enteném que correspon ai Poder regional lo régimen intern de Catalnnya, y
q à e ha de constitiihirse aquesta mantenint lo temperament expansiu de sa llegislació y
segons sas necessitats y son modo de ser.
E n consecuencia, volém la llengua catalana ab caràcter oficial que sian catalans tots
los que à Catalunya desempenyin cArrechs públichs: volém Cort» catalanas, no sols pera
estatulür nosíre dret y lleys civils, sino tot quan se refereixi à la organisació interior de
nostra terra: volém que catalans sían los jutjes y magistrats, y qwe dintre de Catalunya
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's fallin en última instància 'ïs plets y causas: volém ser àrbitres de nostra administració
fixant ab entera llibertat las contribucions é impostos, y volém, en fi, la facultat de poder contribuhir à la formació del exèrcit espanyol per medi do voluntaris ó diners, suprimint en ab.iolut quintas y l l e v í i s en massa y establint que la reserva regional forsosa
presti servey tantsols dintre de Catalunya.
Aquest es nostre catalanisme dintre d' Espanya; aqnest es nostre regionalisme dins
de Catalunya.
A i x ó es lo que volém; per aixó anèm; à n* aixó arribaréra à no trigar g«yre.
;,
PROGRAMA

CARLISTA

L a incorporació del Primpcipat de Catalunya, lo mateix que la deis demés Estats del
regne d' Aragó, Mallorca y Valencià, k la corona de Castella, e» per via d' una unió federativa que li permet conservar la seua antiga naturalesa, tant en lleys, y privilegis
com en territori y 'gsbèrn. L a religió del Estat es la catòlica, apostòlica, romana. L o
Rey de Castella no pot ser regonegut per compte de Barculona, si avans no jura en las
Corts generals de Catalunya guardà y defensi los furs y privilegis del Primpcipat. L a
successió e:i lo comptat de Barcelona està vinclada. en la lineamasculina dels seus Reys.
Han de celebrarse Corts generals en Catalunya cada any. No pot imposarse ní cobrarse
cap tribut que no estigui votat en Corts catalanas. L a recaudació y administració de t r i - '
bats estAn à càrrech de la Diputació general de Catalunya. No pot eximirse de pagar lo
tribut general cap persona, »:a de la classe que 's vulga, inclús lo Rey y la seva família.
No hi ha quintas en Catalunya. Tots los habitants són soldats de la Pàtria y han de
péndrer las, armas quan aquella 's trobi en perill, ya per invasió estrangera, ya per
vèurers amenassada en los seus furs y privilegis.'La Diputació general de Catalunya
consta, per liey inviolable, de tres individuos, elegits un per cada estament dels tres de
que 's compòsan las Corts. Lo* municipis se regeixen independentment per las lleys municipals y privilegis que cada un tinga especialment co icedits conforme à las sevas respecti vas nesessitats locals. Catalunya no coneix I' impost del paper sèllat, ní la
obligació de allotjament. E n la Administració de Justícia tots los jutjes y oidors de Audiència seràn naturals del pais. Los empleats }r militars han de ser també del pais. Catalunya te Tprivilegi de acunyar moneda, ab lo seu no-n y escut d1 armas. Los: magistrat»
municipals ó Alcaldes de Barcelona teneti lo dret de cubrirse deyant del Rey, com. los
Grandes de Espanya. Aixó volém y alcansarém ab 1' auxili de Nostre Senyor.

Prou salta à la vista en lo programa fuerista dels carlins cóm ab error
manifest do nan tanta ó més importància als detalls ó accidents que a la
essència dels drets de Catalunya. Que '1 Rey de Castella ha de jurar los
Fars de Catalunya be està; peró, y si no 'Is jura? ^qué 'n farém d' aquest
Rey? Y s i tampoch los vol reconèixer son heréiiign la linea mascle (végis
com ha hagut de sortir lo plet de la família), .y^en cambi la pubilla s{
ofereix com à bandera reivindicadora ^de quina manera conciliém la essència del nostre dret ab lo previ compromís sobre la successió de la realesa?.
D ' altra part, si en la família real ni 'Is mascles ni las famellas s'
avenen ab la subsistència de nostres Furs
quina porta trucarém, si
nosaltres mateixos nos las clohém totas abans d' hora?
Que '1 Rey juri ó no j u r i , que '1 plet de sa família '1 guanyin los mascles ó las famellas, que pagui tributs ó deixi de pagarne sustituhintlos
per un rebaix en sos emoluments, que la Diputació General se composi
de tres ó de cinch ó de set individuos, elegits pels antichs estaments, ó
per altres nous estaments constituhits segons I ' esperit de la època, y
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que Ms magistrats municipals ó Alcaldes s' aixequin ó s' asseguin devant
del Rey, tenint la testa nún ó ben abrigada; tot aixó plegac ben poch se
'ns endona de moment.
Vinga lo essencial, vinga la Autonomia, vingan las Corts Catalanas,
y ab aixó sol tenim ja la font de nostra dignitat y benestar. Tots los detalls que en lloch de afirmar y consolidar la personalitat de Catalunya,
no fan sinó comprometrer, innecessàriament per avuy, 1' èxit de sa reivindicació, al fer solidaris lo essencial y lo accessori, lo que es fruyt y lo
que es fulla del arbre regional, atentan à la vida d' aquest.

*
**
10.*—Que no hi hà contradicció entre son programa y la oposició per
ells manifestada ab violència contra 1' Autonomia de Cuba, ja que ells
fundan tal oposició, nó en la naturalesa de la concessió, sinó eu la forma
y oportunitat de la mateixa.
Està en gravíssim error lo colega. ^Lo partit carií creu just ó nó que
's concedeixi à Cuba la Autonomia? Donchs, si ho creu just, prescindeixi
,de buscar evasiras al cumpliment de la justícia.
Eh una època en que '1 partit tradicionalista tenia millor criteri sobre
'1 particular, à poch del comensament de la Revolució de Septembre, se
registra un intent de progecte autonomista de D. Carles, que 's demostra
prou clar en las cartas históricas dirigidas pel Pretendent al general
Lersundi y à don Miquel de Aldama.
Végis traduhit un p a r à g r a f de la primera, escrita en París als 30 Octubre de 1868.
«General: convensut de vostre valor y de las vostras condicions d' home d' Estat,
eonto ab vostra decidida cooperació en lo lloch que ocupeu no deixantvos rellevar per
cap enviat de la revolució >.
, «Si creyéu necessari enviarme una Comissió proposantme las reformas que deuhen
Introduhirse en aqueixa Isla, ho feu.>
«Jt) crech mes convenient qae aquet pahis tinga més autonomia en la localitat que
no pàs representació en las Corts Espanyolas.>
«Prenéu lo titol de Virrey de las Antillas que avuy vos confereixo solemnement per
aquesta meva real carta autógrafa. Reunim un Cancell ab la denominació de «Secretaris
del Virrey», que deuràn serho^en cada ram los quefes del mateix.»

Ab la mateixa fetxa va escriurer lo Pretendent à don Miquel d' Aldama invitantlo à influhir ab las sevas relacions en lo bon èxit dels progectes que devian fomentar las riqueses de la isla y la seva unió ab la
Metròpoli, é inclohentli lo nombrament de Gobernador Civil de 3uba.
Lo general Lersundi contestà declinant cortesment 1' encàrrech.
Lo senyor Aldama va fer lo mateix.
Resulta de totas maneras que 1' Autonomia que tan bescantàn avuy
los carlistas, es la mateixa que semblava bona à son quefe 1£ any 1868.
Y preguntém nosaltres à La Bandera Carlista ^si '1 principi de la Autonomia Cubana l i sembla intrínsecament tan bó avuy com en aquella fetxa, perquè no demostrarho d' una manera pràctica, cóm ab major llógi-
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ca, y malgreu son esperit vivament oposicionista, à tot !o dinàstich, ho
han fet los federals, y cóm ho hem pregonat ben alt los mateixos regionalistas de tota Espanya?
Aixó de las exigencías yankees y de la ingratitut dels cubans envers
la metròpoli son falornias; perquè si Ms carlins creuhen que 'Is hí corresponían uns drets que dintre la pau no se 'Is hi han reconegui;, ells mateixos
vindican à Cuba de la enèrgica campanya que ha fet pera- reivindicarlos
y acudint precisament à un medi, la guerra, que 'Is carlins creuhen oportú, convenient y necessari - fins pera defensar los dograas de la fé y las
doctrinas del Evangeli.
No convenim en que se 'is hi devia? Donchs hem de reconèixer que
se 'Is hi havia de pagar. Si no ho demanavan, per la prendencia de sa actitut; si ho demanan ó exigeixen, perquè ho reclaman ab fonament de
causa.
No fem lo d' aquell qüento. Se confessava cert minyó d' haver robat
uns diners y 'Is hi oferia al Pare confessor pera la redempció de sa culpa;
aquest los rebutjà dihentli que 'Is tornés à s o n amo; l i replicà '1 penitent
<\\x<d son nmo no'Is volia recobrar; en vista de lo qual, ab la vénia del
Pare confessor, se 'Is quedà, rebentne ademès la santa absolució. No cal
dir que 'Is diners eran del mateix Pare confessor.
Aixó, com 1' actitut dels carlins respecte 1' Autonomia de Cuba, son
excusas de mal pagador. Hdgase. el milagro y hdgalo el diablo diuhen los
castellans; y tenen rahó.
Que las Corts espanyolas no han votat à 1' autonomia jTant se val! (jNo
hem quedat ab lo Colega en que son las Corts que com mds despotUmo nos
han despejado de las pocas lihertades qus nos quedarorí! Donchs, cap y à la
fí, poca autoritat han de tenir pera 'Is carlins.
Y respecte à lo de rebutjar 1' Autonomia de Cuba perquè s* ha concedit abans que la de las Regions Espanyolas, per Deu, senyors de La Bandera Carlista, cuydado ab relliscar. Es doctrina evangèlica la de velguer pera '1 próxim'lo bé que un desitja pera sí mateix. Si ells la han
guanyada, y nosaltres no u ' h a v é m sabut prou encara ^à qui n ' h e m de
culpar?
jVeyàm si 'ns farà retreure '1 eolegà alló de: mal de molts consol da
tontos!
Cuba es un poble que s' ha aixecat pera gobernarse à sí mateix, pera
donarse sas Ueys, pera aplícàrselas. A'xó es l ' Autonomia. Las Regions
de Espanya volen també gobernarse segons sa naturalesa, organisantse à
s'on gust, fentse sas Ueys y aplicàntselas. Lo qui combat 1' Autonomia à
à Cuba ícom pot sostenir l ' Autonomia pera las Regions de la Península?
SECCIÓ

R E L L I G I O S A

Sants d' avui/.—Sant Andreu Corsino, bisbe, Rembet bisbe, Avertino comfessor,,
Gilibert prebre j Santa Joana de Velvis reyaa.
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L a missa en honor de Sant Andreu,
L a Epístola es dels caps. X L I V y X L V del Eclesiàstich. _ •
Lo Evangeli es del cap. X X V de Sant Mateu.
"Parròquia de Sant .Peírà.—Missas per Antoni Gorina Lacot, per las obligacions, de
las familias Oliver y Sallent, per la Vela Nocturna, per Maria Cuberta, per Josèph Molins Voltà y à las deu ofici seinidoblé funeral per Jaume Feliu.
Parròquia (?e
Concepció.—Missas per Gabriel Romeu y Maria Sampere Camilo
Roca y Franciscà Verge,y Quer (aqussta à dos quarts de vuyt y durant la mateixa los
' socis del Apostolat tindràn Comunió general y '« farant los exercissis propis de cada
mé»), à las vuyt la Congregació de la Bona mort farà celebrar un Aniversari per 1' ànima de Camilo Roca.
Iglesia de M. .>.•. Escolapins.—Com-amò general pels socis del Apostolat celebrantse
la missa en sufragi de la Knt. M. Dolors, à la tarde à las set Exercissis de primer divendres ab Exposició.
ï g U s i a de la Misericòrdia.—k las set missa ab Exposició de S, D. M. Exercissis propis del dia y Comunió general, à la tarde à las cinch Exposicip Trisagi y punts de meditació.

IVotas oficials
En lo Registre Civi! d'aquesta ciutat s'ban fet las següents inscripcions durant los dias 2 y 3.
Defuncions: Consol Arderius Nogués, 19 mesos.
Naixements: Ramon Padró Tobeiia.—Rosa Garriga F e r r é .
Matrimonis: Joan Munné Benessat ab Teresa Escursell Panadés.

N O ¥ AS
Per lo Butlletí Oficial Eclesiàstich d' aquesta diòcesis se crida à la
firma pera 'Is rectorats novament vacants entre 'Is quals hi ha '1 de la
vehina població de Sant Esteve de Castellar.
Lo passat dimars al vespre, vigília de la Candelnra. nostre bon amich
don Pau Griera y Cruz, llegi en la Centre Català son cuadn t de costums
en un acte titolat Lo ball del carrer del Sol ó j a s' ha promès la Conclid.
Es una obreta molt moguda y per mes que degut à son caràcter popular no 's pot jutjar per una simple lectura, creyém que al ser representada ha de produhir molt bon efecte, sobre tot si '1 jove autor de la música
senyor Masllovet està inspirat com aixís 'n tenim bonàs noticias.
Celebrariam de debò que la novella producció dels amichs Griera y
Masllovet, obtingués un felís èxit.
La Junta Directiva del Orfeó Català ha quedat constituhida com segueix: President, don Joan Millet;Vis-president, don Pere Pagès; Tresorer,
don Tomis Millet y Estapé; Secretari primer, don Frederich Vifias; Secretari segon, don Manel Soler; Bibliotecari, don Antoni Roca; Vocals,
don Pere Mascaró, don Ramon Farrarons y don Andréu Serrà
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TEATRO CAMPOS.—Aqui va d Jiaber algo gordo y La Viejecita que
cada vegada la fan míüor, presentantla ab gust y atenent tots los detalls, resulta una obra arrodonida y que creyéra que la faran días; flnalisà '1 programa ab Viento en popa ahont lo Sr. Alarcón lluheix sa gràcia
còmica, ben secundat, com deyam L altre dia pels demés artistas y coros. La enfrada regular.
TEATRO EUTERPE.—Cuadros disolventes, molt ben presentats. L a
Viejecita y estreno del pasilio veraniego d* en Ramos Carrión y mestre
Chueca Agua, azucarillos y aguardiente. Es aquesta obra .sens dupte la
que ha representat millor aquesta companyia. Lo segón cuadro fou presentat ab gran maestria salvats fins I ' últim detall, arrodonits, ple de
vida y color. La^ Srtas. Cuello y Pérez feren unas Pepa y Manuela de primera, com estigué be també la Sra. Berenguer ab Asia y molt en caràcter la Sra. Llorens. Lo senyor Alarcón superiosíssim y molt be '1 senyor
Espí, en una paraula, tots, tots hi estigueren molt be.
L ' obra es entretinguda ab xistes de bona mena y molta intenció, que
acreditan la marca de fàbrica. Es un cuadro arrencat del natural. La música d* un tall molt elegant essent ab seguretat lo mes notable '1 duo de
la disputa entre Pepa y Manuela que fou cantat molt bé y '1 coro que ' I
precedeix. Segurament que per motiu de feria en últim terme del programa y acabarse molt tart, no fou aplaudida com se mereixia.
Hem tingut ocasió de veurer exposats en 1' establiment de rellotjería
de D . R. Hutesà los premis obtinguts per lo aprofitat jove 'Jaume Barnusell consistents en un objecte d' art y Diploma de mèrit guanyats en lo
concurs celebrat darrerament à Barcelona per la Associació de mestres
rellotjers de Catalunya, al objecte de estimular à sos aprenents.,
Doném novament la enhorabona à dit jové fill d' aquesta ciutat que
fem estensiva à son mestre Sr. Hutesà.
Ahir tingué que sortir precipitadament en direcció à Cardona nostre
respectable amich Mossèn Jossph Cardona, ahoní fou cridat per trobarse
sa virtuosa Mare en gravíssim estat.
Desitjaríam poguer donar una satisfactòria notici? sobre la terrible
malaltia que sufreix la senyora Mare del nostre amich.
Avants d' ahir nit en lo teatro de la Associació de Católichs tingué
lloeh 1' estreno de la sarsuela dels senyors Bedós y Mossèn Ferrer La flor
de la inmortalitat.
Per més que la representació no fou del tot ajustada degut sens dupte
à la precipitació ab que 's posà en escena, 1' èxit fou brillant demostrant
una vegada més sos autors las qualitats que posseheixen pera obras d*
aquesta índole.
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Un altre dia si Deu vol, ab més calma donarem compte detallat de
nestres impressions.
Per avuy sols podèm felieitarlos ab entussiasme, donchs, han estat encertats de debò com aixís ho coraprobà la distingida concurrència qu' omplia '1 local de la Associació de Católichs,
Nos comunica «La Renaixensa», que lo celebrat compositor y pianista català don Isaac Albeniz que resideix à Inglaterra, se troba ja per fortuna convalescent de la grave malai i a que ha sufert. Ab molta satisfacció donéra la noticia.
PIANOS de totas classes, nous y usats. COMAS, Rambla, 93, casa de
confiansa.
TELEGRAMAS
Madrid, 3, 2 t.—Un telegrama de Puerto Rico dona compte d'haver arribat felisment lo nou gobernador general d' aquella isia general Macias, haventse fet càrrech inmediatament del mando.
S' ha celebrat à Palau 1' acostumat Consell de Ministres presidit per la Reyna. L o
senyor Sagasta no hi ha assistit per ser avuy 1'aniversari de la seva esposa. Per més
que s ' h a guardat abs.oluta reserva per part dels ministres, se diu que'1 d'Estat y ' l
de Guerra han.donat compto de las últimas uoticias rebudas dels Estats Units y de la
movilisació dels barcos de guerra yankees.
Madrid, 3, 5 t.—«Ei Diario de la Marina» de 1' Habana prepara un extraordinari dedicat à la pau, coloboranEhi las firmas de mes prestigi. Moltas sonyoras dingiràu una
excitació patriòtica als cubans aixecats en armas pera que abandonin la guerra y tornin à saa llars, ahont à beneflei de la pau y de la nova* política establerta podran gosar
de las dolsuras de la pau y contribuhir al benestar y regeneració de Cuba.
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Londres à 90 dias fetxa
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Per retirarse del negoci 's ven una acreditada ï ^ o t l g - a d e
g;os^ra^?
situada à la RAMBLA, N.0 41.
Pera més informes en lo mateix establiment.
L* establiment de litografia, imprempta j gratats de
s' hatrasladat en lo CARRER DE S. JOSEPïï, 7.
Impremta y Eneuadernacions de Pero Tugas, Carrer de Calderón, 3 6 . — S A B A D E L L

