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Sabadell
4 rals al mes.
Fora
. 14 » trimestre
i Un número sol. . . .
5 céntimSa
Reprantacio Admínístratiyj a Bareslona .
Amincis à preus convencionals.
Llibreriade Àlvar Verdaguer RamblaMítj,5 í j

' • " DltaS TDrempsaS pera enfardar
Una pastsra ab tots sos accessoris,
Una tampa pera forn ab tots sos accesoris.
ïïna màqnina y caldera de vapor de do» cabaik de farsa,
sistema «CorÜSS», alta pres ió, casi nova.
Tot en bon estat y à preus reduhidíssims.

. Informaran: Arrabal de dins, 22. — SABADELL

T e a t r o Prlnclpal.-I^r";1:,"^^^
Teatro. En la Administració d ' aquest diari donaràn mes detalls.
m nous y assegurati d« toi
» defecte de construcció pei
5 anys. Los nous se venen uesde 150 d u r o s y
son construïts ab march de metall, bona pulía
ció y candeleros dobles.

P i^iie^
M 9S3S m m w | i »

r
t
s
í
n
<
1
i
,h
à
l5
p
&
r
l
,T
'

drer, à preus eoonomichí

Aquesta casa s' encarrega d« tot* elais» i«
afinacions y reparacions.
DIRIGIRSE A

JOAN COMAS FAURA
Rambla, 93. - SABADZI·L

LO CATALANISTA

S; ha establert à Barcelona una nova indústria de molta importància
y que afavorirà en gran manera la exportació de teixits. La nova indústria consisteix en la es.terilisació de féculas, farinas y midons que s' usan
per 1' aprest dels géneros blanchs, tenyits y estampats.
Los estudis per arribar à la esterilisació de la fécula comensarén fa
més de 14 anys quan, encarregat T araich nostre que la ha implantada
molt directament de la direcció de las seccions de blanqueig, aprest y tint
de la important fàbrica, dels germans Batlló va poder comprobar los perjudicis que ocasionavan las fermentacions desenrotlladas en las pessas
que, quan las vendas amaynavan, tenian de guardarse per molt temps en
los magatzems.
Aquestas fermentacions inevitables que tenen per origen ladescomposició de la fécula y que tant desmereixeu las passas, puig arriban à inutilisarlas per la venda, no hi havia medi conegut d' evitarlas per més que
en la composició dels aprests hi entrés una substància antiséptica per
enèrgica que fos. Quan las pessas enmagatzemadas estavan baix la influencia de cert grau d' humitat y de temperatura, 's florian y de consegüent tenian qu© subjectarse altra volta à las operacions de blanqueig y
aprest aumentant considerablement lo cost y debilitant exíraordiíiuriament la resistència de la fibra.
Tancada la fàbrica dels germans Batlló, nostre araich va assegurarse
de que tots los altres fabricants tenian constantment en perill las pessas
guardadas en sos magatzems y que 'Is perjudicis eran grans pera tots.
Fa uns tretze anys que üna de Lis casas més importants dedicada.à la
exportació à Filipinas va tenir grans perjudicis per haverse florit un número extraordinari de pessas de género blanch durant lo viatje, y com no
va ppguer demanar la responsabilitat à ningú, va determinar que mentres no hi hagués algun blanquejador que garantisés que las pessas no
fermentarian durant lo viatje, no enviaria més género blanch à Manila, y
com aquesta garantia no la podia donar ningú, han deixat d' exporíarse
grans cantitats d' articles blanchs à nostras colonias. Ja alashoras en Rafel Tintoré havia trobat 1' antiséptich que tenia prou forsa pera contrarrestar tota fermentació, pero l i faltava trobar la forma d£ aplicació, puig
sl ha de partir de la base de que tot producte que 's destini à la Indústria
te d' ésser d' una aplicació senzilla. Aixó l i va fer concebir la idea de
probar d' esterilisar la fécula y farinas destinadas al aprest dels géneros
blanchs, tenyits y estampats, dedicantse de moment à resoldre 'Is molts
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inconvenients que presentava '} problema, perquè era necessari presentar
aquells productes ab las mateíxas condicions físicas que tenen en son estat
natural, aixó es, conservar sa blancor, sa forsa y procurar que quedin
complertament neutres després de le esterilisació.
Lo problema avuy està resolt, havent demanat nostre amich una patent d' invenció y havent ja posat à la venda la fécula esteriiisada que
reuneix totas las condicions que s' havia proposat y son
1 / Facilitat en la manera d' emplearla, ja que 'Is industrials no tenen més que substituhir en sos apresti la fécula natural per la fécula esteriiisada.
2.a Economia relativa, puig sols exigeix un aument de 6 pessetas
per cada 100 kilos, poguent los que usin aquesta fécula suprimir en sos
aprest los antiséptichs que avuy eraplean.
Los resultats que poden esperarse del us de la fécula esteriiisada son:
Que no -s desenrotllin las fermentacions en los géneros blanchs, tenyits y estampats sia i que 's vulgui '1 temps que estiguin enmagatzemate;
encara que ho siguin en locals humits.
Que no succeheixin en los articles que s{ exportan en nostras colonias
los desagradables accidents à que han donat lloch las fermentacions desenrotlladas durant lo viatje.
Que no vinga la descoloració del punt blau en las pessas blancas, püig
es sapigut que després de temps d' estar al magatzem desapareix lo to
biàvós, sino per efecte de fermentacions, al menys gef acidés en. la fécula.
Lo poder garantir los fabricants de paper à sos clients que son gènere
may fermentarà, evitant lo que succeheix avuy, que tot lo paper ab lo
temps fermenta.
Economia per aprofitament en los sobrants dels aprests que podràn
emplearse encare que íingau un mes després de preparats. Ja es sapigut
que '1 aprest ab fécula sense esterilisar se .descomponen à las cuaranta
vuyt horas.
S E C C I Ó

R E L L i G I O S A

SANTS D: A V U Y . — S . Gabi, prébere y màrtit; Axibi, Barbat y Mansuet, bisbes y
comfessors; AlVar de Córdoba, comfes«or domiuich; Conrat, comfessor y Sta. Eadburga,
abadessa.
Sant Àlvar de Córdoba, fill del primer mestre de !a ordre d1 Aicàntara, entrà molt
Jove en lo convent do Sant Pau de Córdoba de I' ordre dominicana. Son prodigiós talent
feu que li fessea ofertas las mes elevarlas dignitats eclesiàsticas que sa humilitat li fon
renunciar, fins que fou obligat à aeeptar lo càrrech de comfessor de la reyna Caterina
esposa d' Enrich I I I . Fou infatigable predicador apostólich, compartint ab Saní Vi-.entg
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Ferrer la tasca do savar la fé en la» borrascosia llukitas rellig·iosas y politioas d' aquell
temps. Fundà lo comvent de Sant Doming-o de Escala coeli y després de g-obernar molts
anys aquell comvent mori plé de virtuta als 70 anys lo 19 de Febrer del 1480.
" PARRÒQUIA D E S A N T FELIU.—Missas en sufragi de D. Josepli Soley y Riera,
Filomena Tatché, Qulrse Masjoan y Eusebi Verdied. A dos quarts d e v u y t exercicis
mensuals en honor de Samt Joseph. A las deu del vespre los socis de 1' Adoració nocturna comensaràn la vetlla al S. S., fins à dos quarts de cinch del mati.
PARRÒQUIA D E L A CONCEPCIÓ.—Missa per Pau Pujol Pratjusà.
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oficial»

Eo lo Registre Civil d' aquesta ciutat s' han fet las següents iuscripcions durant lo dia 18.
Defuncions: Francisco Carbonell Colominas, viudo, 39 anys.—Jaume
L a r i Jordà, 6 anys.—Maria Baladia Crous, viuda., 69 anys.—Joseph Vila
Arús, 19 mesos.—Josepha Guillem Renom, 33 mesos.—Josepha Estruch
Figueras, 7 mesos. .
Naixements: Maria Alimon Manent.

N O YA S
La cuestió de Creta que de tan revellida hauria ja degut passar à la
historia, es no obstant, de tanta actualitat com la enfadosa cuestió de las
ordenacions da las llenguas nacionals en 1' imperi de Francisco Joseph.
Si per medi d' aquesta última cuestió pot demostrarse la forsa que te '1
vot del poble quan sap lo que demana y la rahó 1' abona, per aquella 's
pot demostrar que íl concert europea es un desgavell nascut del orgull y de
la mútua por dels grans Estats.
Baix la apariencia d' una mera cuestió de candidaturas, en la de Creta
s1 amaga un conflicte qu' es difícil, ara com ara, de poder dir com ni qnan
se resoldrà. Mentres se maníen en aqueix estat d' incertituts y d* interinitats, los desditxats candiotas sufreixen més las contigencias d ' u n estat
anàrquich, que 'Is beneficis d ' un estat autónamo. Per aa par las grans
potencias de la Europa en aquest assumpto han vingut fent un paper de lo
més trist que donarse puga. Per culpa de totas plegadas lo turch ha pogut
anar tirant en sa precària existència tot arronsantse d' espatllas y fent la
mitja rialla del bon creyent devant del trist espectacle que 'Is Estats Europees han donat pera vergonya del nom cristià, permaneixent poch menos que indiferents devant dels assesinats horribles que han amarat de
s.uicii cristiana ' i territori d ' Armènia, abandonant à sas propiaa forsas la
desvalguda Grècia, consentint 1' estat de perturbació fonda à Creta y no
podent ni posarse d' acort pera donai'li un simple gobemador.
Actualment sembla que si be la cosa no està del tot decidida à la f i serà
unprimpcep grech qui gobernarà la Creta autònoma, y aixó ha interromput la tranquílitat del estadant d* Yildiz Kiosk, qui/ devant dels perills
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que aixó representa pera la seguretat de la possessió en que 's troba de
eon corcat imperi s' ha donat pressa pera demanar ajuda en sos araohi
nos.
Diu Abdul-Hamid, que no pot aceptarse la combinació que 's proposa
perquè, à més del perill d' una agitació popular en son país, hi ha la por
de veure 'is altres pobles dels Balkans que encara no s'han emancipar
de la tutela musulmana exigint que se 'Is hi dongui.la llibertat y la auto
nomia da que gosan altres pobles germans ó afins, y aixó, ben segur, que
Alah l i tindria en retret al benéfich quefe dels creyenís.
Pera dema d'nmenge, à las 9 de la nit y dimars à las 3 de la tarde,
prepara la Associació de Catóiichs, duas funcions teatrals per la Secció
lírich-dramàtica.
Se posaran en escena lo diumenge 1' aplaudit drama de nostre estimat
amich don Joseph Got y Anguera Incapacitat y la xistosa pessa Cura de
moro.
Lc dimars à la .tarde se r e p r e s e n t a r à n las comedietas en u-n acte Log
asirtentes, Catalunya, Vells y Boigs y Emboliclis.
En la reunió que tingué lloch lo passat dimecres en lo local del Centre Obrer, de las Societats últimament invitadas, la Junta ds la Secció de
Teixidors mecànichs los posà de manifest la idea que 'Is guiava píríconseguir normalisar los preus de la mà d ' obra, estanthi conformes to
tas en un principi per més que no estavan autorisadas à ferhi constar sa
adhessió.
Com sembla que respecte 'Is procediments d' aquesta campanya hi
han algunas petitas discrepacions de parers per mes que tots van à la
una en la generosa y justa iniciativa dels obrers sabadellenehs, un d'
aquestos dias exposarém nostre criteri al obgecte de portarhi nostre humil gra de sorra à la benefactora idea que 's persegueix.
Dijous, com de costum, arribà al port de Barcelona lo vapor-correo
de Filipinas, que feu la travesía convertit en un hospital, tant considerable era '1 número de malalts y ferits que portava. Durant la travesía 24
soldats trobaren sepultura al fons de la mar.
Lo desembarch de malalts se feu com de costum y lo públich presenciava ab tristor la passada de lliteras, tenint paraulas de conmiseració
pera las victiraas inocents dels desacerts dels que de tants anys fan la
desgracia y la ruina d' Espanya. En aquestos actes no si sent la Marcha
de Cadiz ni viscas à Espanya. S' hi sent solaament lo trist gemegar dels
pobres malalts y 'Is fondos sospirs dels qu' agonitzan.
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Ayuy se donaràn los tercers balls de màscara en los següents locals:
Teatro Principal.—Teatro Euterpe.—Teatro Camps de Recreo.—Círcol
Federal.—Centro Industrial.—Saló Sabadellés (Jan).—Casino de la Fusió
Republicana y Saló Colonial.
Se 'ns prega fem públich no ser cert que haigin sigut convocats judicialment los acreedors de don Jaume Bruguera y Quer, noticia que donà
equivocadament algun periódich de Barcelona y que va copiar un colega
d' aquesta ciutat.
S' ha disposat que en lo succesiu '1 seu fós ó en massa, de qualsevol
classe que siga, adeudi per la partida 250 del Aranzel; que igual procediment se segueixi ab las grassas animals, exceptuant las que tenen partida
expressa; que 's vassin las anomenadas del Repertori y que 's suprimeixi
la nota aclaratoria creada per Real ordre del 12 de Desembre de 1895.
A -Espanya passan unas cosas deliciosas
Nosrre paternal Gobern pera solemnisar lo sant del Rey determinà
concedir un indult amplissim que, à més dels condemptants per delictes
ordinaris, comprenia als prófugos y desertors.
Fins aqui la cosa no t« res de particular. A l contrari. Es un acte de
clemència digne sempre d' elogi y oportunissim per lo referent als desertors y prófugos.
Més com I ' esmentat indult no era fet solzament pera anar à la Gaeeta
y pera que 'Is diaris monàrqúichs parlessin del magndnimo corazón de Su
Magestad, sino que, com era de preveure, alguns s' hi aculiirian, arribà
'1 moment en que això tingué lloch y allavors.. .allavors succehi lo que
solzament pot passar à Espanya.
L ' indult era molt bonich pero inaplicable. En las capitanias generals
no saben com fersho quan hi arriba la solicitut d' algun desertor ó prófugo. Lo document oficial està redactat ab tanta claretat que no s' entén, y
si be en un article diu que si, en 1' altre diu que no y en lo de més avall
diu que veurem. Total que cada cas es una nova confusió y que van passant los dias y va acostants '1 f i del plasso concedit y la solicituts se van
arxivant sense que 's resolguin en definitiva.
Y si pels desertors y prófugos no s' entén, en quant als condempnats
pels altres delictes s' entén encare menos, y, consultada la Audiència de
Madrid, duas de las Salas interpretan 1* indult en sentit ample y 'Is altres
en sentit restrictiu perquè, efectivament, 1' article quart està en contradicció manifesta ab lo vuyté.
Veurém lo que 's resoldrà en definitiva.
De totas maneras lo disbarat ja està fet y la ciència administrativa ha
donat una vegada més una prova de la seva perspicàcia.
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Y després s* enfadan quan los extrangers pera posarnos en ridícul
parlan de las cosas d1 Espanya!
D e m à é. la tarde trindrà lloch un gran ball en lo teatro Euterpe ab la
orquesta Muixins.
Se diu que en plasso molt breu regressaràn de Cuba tots los soldats
malalts, los que no 's trobin en condicions físicas pera lliuraise de las do
lencias propias del clima de la gran Antilla y 'ls que, segons la real ordre de 3 de Desembre últim, hagin de continuar sos serveys à la Península.
Reíallém de «La Eenaixenaa» d' ahir:
«Ahir tingué lloch en lo Teatre Romea 1' estreno de la comsdía en un
acte Ball d1 any ó estar d la que salta, d@ dou Manel Rocamora.
Lo teatro presentava un magnifich cop de vista y plé fins à vassa»" d'
una concurrència distingídíssima desitjosa de conèixer la obra del jove
poeta y autor dramàtich.
La obra no te altra pretensió que la de fer passar un bon rato, y be
pot dirse que ho logra de! tot. Ab un argument senzill ha compost 1' autor una sèrie d ' escenas mogudas que no marejan ni permeten al espectador distreure sa atenció fins arribar al final. Lo díàlech es naíuralissim
y erapendr.it do frases enginyosas y xistes de bona lley, que si no fan esclafir una rialla mantenen constantmeu lo somrís als llavis. De psicologia també n ' hi ha; no d£ aquella psicologia inflada y trascendental que
mareja, sino d' aquella altra lleugera y oportuna que dístrau; sobretot en
tractar i ' eterno femenina demostra 1' autor que hi te la mà trencada.
EÏ! resúm: !o teatro plé; un rato agradabílíssim '"pera la concurrència
y una ovació pera en Rocamora que tingué que presentarse repetidas vegadas à rsbre 'Is aplausos del públich.
Que sigui la enhorabona y fins à una altra.»
També nosaltres felicítém cincerament al amich Rocamora.
Los balls de disfressas que tinguaren lloch en distints locals d' aquesta ciutat lo dijous passat, se vegeren molt mes concorreguts que los primers celebrats lo dUsapto últim, S' hi notà molta abundància de disfressas ab riquíssims vestits.
S' anuncia pera '1 vinent diumenge la publicació à Barcelona d' un
nou setmanari català titolat l a Talia Catalana, que 's dedicarà exclusivament à la foraeatació de la escena catòlica.

8

LO CATALANISTA

Hem tingut ocasió de veure en los aparadors que '1 senyor Cuspinera
te en lo carrer de Fernando,de Barcelona, un bonich pergamí que conté'l
títul de soci honorari expedit par la Societat «Centre Coral Unió Masnouenca» à favor de don Lluis Millet, director del «Orféó Català».
Aquest document està policromat ab pulcritut y elegància, essent de
molt bon gust la orla en que hi campejan los escuts de Catalunya y del
Masnou, tenint per fons las montanyas de Montserrat. D i t travall es degut al conegut caligrafo senyor Flos y Calcat.
PIANOS de totas classes, nous y usats. COMAS, Kambla, 93, casa de
confiansa.

TELEGRAMAS
Madrid, 18, 5 t.—La «Gaceta^ anuncia *vuy lo concurs de \'ari«s notarial vacants
à Catalunya. Las solicituts seràn admesas durant un plasso de 60 dlas.
Telegrafian de New-York que la opinió tensata dels Estats-Units aplaudeix la noblesa ab que Espanya ha grocedit ab motiu de la voladura del « Maine» y dona poch crédit_à la campanya jungoista, suposant capàs al poble espanyol de procediments indignes
pera venjar agravis.
Lo Consell d' Estat ha emitit j a dictamen sobre '1 llegut del senyor Eoea y Pi de
Badalona, pero 's guarda reserva sobre sa» conclusions.
Lo Ministre de Marina yankee ha telegrafiat al gobern de Cuba y al general Blanco,
donàntloshi las gracias per sa nobla conducta ab lo del «Maine» y encarregant trasmetin
al poble do 1' Habana '1 testimoni i e gratitut dels norts-americans per sa generosa conducta ab los desgraciats.
Per mes que 'Is exaltats del» Estats Units com d' Espanya aproíitan lo del «Maine»
pera donar mostra de sa intemperancia y buscar rahons pera excitar la guerra los ànims
se van calmant y 's pot assegurar que no ocorrerà res de nou, donchs entre 'Is dos gobems se han creuhat comunicacions mes afectuosas que may.
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una magnífica cuadra capàs pera 14 talers mecànichs, i.h sa corresponent forsa à vapor, y dúas
grants cuadras, propias pera magatzéni, dipófit
ó indústria, en lo vapor del Infern, carrsr de Calderón.
Informarà 1' encarregat de! vapor.
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tmpreiata y Encuadernacions de Pere Tugas, Carrer de Calderón, 3 6 . — S A B A D E L L

