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Primer folleU del quadro dramatlch de ~an éxit 

---
VIDA Y MORT 

original de Joseph PUJadas Truch 

Final de l'obra Rlallas y plor~ lI as 
y 16 planas de la comedia 

L as ametllas d ' A ren ys 

Gtfóniea 

Lo Círcol de Sant Lluch. - Catalun)'a )' Creta.
Lo dia definitiu. - trna nova biblioteca regional 

Tota manifestació artística que 's fassi en lo 
«Saló Parés», es traseendental pel moviment in
tel-Iectual de Barcelona. Fa pochs dias l'element 
més lihre é ¡lIdependellt del Art a Catalunya 
prCSt1lltava ell hermós conjunt lus fruyts del seu 
ing'elli, sense donar temps ú que 's refredés l'en
tussiasme (lue pl'Oduhí en lo püblich la primel'a 
exposici(; at·tístiea fmncllilla; avuy, després d'un 
(~crt intcrl'egne, en lo qllal no han deixat d' ex
posàrse obras novas, IIcupa per complert lo «Saló 
Parés» lo «Círcol de Sant Lluch)" q lIe l'epresenta 
l'Art ab tt'abas, l' At-t deIa ('onveuieneia y dels 
sentiments enmatllevats. Alguns elements ben 
adelantat~ figU\'an per'lue sí en lo mentat. Cír
col, segons se desprén de l' aetual Exposició; 
fins lo Modernisme hi te cabuda. Aixó pl'ova que 
tot camina en lo mon, tot fins lo «Círcol de Sant 
Lluch». Poca cosa notable enclou"la E. posició 
actual, fOl'a de las Il-lusions, de Riquet'; La Cl'eu 
de Terme, de Femenia, y la mag tuosa Serra 
llarga, de VallceIls. En cambi,.,1I l' Esculptul'a 
hi ha un grupo sugestiu, encantadOl', un grupo 

, qu' ellcIolt. tot un poema: es la Primera (Jomu
niO, de Joseph Llimant!. Pacas vegadas, ó tal ve
gada may, ha estat tant (elís ~n l'e. ecució lo 
celebrat e culptor catala. Ab un Art tant mate
rialista y tan paga com l' Esculptura, ha fet l'ar-
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tista un grnpo mistich d'una fOl'sa sugestiva 
superior. La nena de ciutllt, ricament vestida, 
presa d'un l'eligiús espasme, espera ah la hoea 
mitj ohel'ta la Comunió primera; tt~ los \llIr-; adu
cab! y sosté nerviosament la tohallola, mentrc8 
al seu costat la noya de montan'ya, l'apada y 
gentil, prega en doh;a contempla('iú, pensélllt. ah 
lo mistel'¡ del aete qu' acaha de v\'I'ifirar. 

Místich en excés es l' a~Sllml'to, pili'" l' al'tista 
ha sapigllt modelar las figUl'as ah tatlta (1()lsura, 
ha donat tanta armonia al g'1'\I/'o, hi ha posat 
tanta riquesa de ddall~, ha trt:vallat ah tan ta 
perfecció, qu' ha fet ulla ohra m()st!'e, lIua ohra 
que deu posa l'se fent pendant ab Prinwl's /rds, 
preciós estudi de desllú d'En Bluy. 

La esculptura catalana està de joya. 

* * * 
o semhla si no que la pl'elllpsa de Madrid vegi 

fantasmes per tot arreu: lo (JO\'erll dona l' Auto
nomia a Cuba, y la pn:mpf;a l'aplaudeix; la 01',,
l'eix D. Carlos, y nillgú r en priva; forma part 
de la República Federal1 y tothom ho tl'ova enr
rent; pel'o fa un g'rupo regiollalir-;ta catal;', una 
senzilla manifestació de simpatia a la naeió pa
renta, Grecia, en vil·tut del actual assumpto de 
Creta, y la prempsa de Madrid posa lo ("'it al eel 
contl'a los malos patri"tas, y demana qne 's cas
tiguin; sí senyor, que 's fusellin, si es pl'eeiR. 
Que s'aixequin en armas, incendiant ,y destl'u
bint, santo y hueno; pero, ¡,ahont s'es vist fel' us 
de las prerrogativas const.itucionals, pem l'm'un 
Mensatje de Simpatia ú. una lIació cxt.ranjem, 
quan aqueix Mensatje smt. d' IIl1a regió que hi 
esta lligada per acont(!i:lJemf!f.ts Itistol'icltsl 

Veurém quin camí pendI,.i la cosa; jo e\'och 
que no passara d'aquí. 

* * * 
Pel dia 16 del corrent esta senyalada ií Ma(hid 

la vista devant del Tribunal Suprém, rlel recl\I'r-; 
de casació entaulat per nostl'e estimat amich y 
company Renyor Ximeno Planas, contl'a lo fallo 
condemnatori que li recaigué en aqueixa Au
diencia, en virtut del tant debatut enredo de La 
8uripanta. Es trist, molt trist, que una cosa tant 
purament regiollal com aqueixa, tinga que sol
ventarse definitivament a Madl'id, hont no 's co
neix ni la obra tant sols; mes esperém confiats I 

en la rectitut de la magistratUl'a y en la bondat 
de la causa de nostre amich. 

* '" '" 
Sabém de bona tinta que s'esta fent un altra 

tentativa pera vulgarisar la literatura catala
na, posantla al alcans de totas las tOl'tunas. Esta 

ja en pl'empsa lo primel' volum rl' una nova hi
hliotera populal', que ah lo nom de Coleccio Sf!
lecla Catalana, donarü, a dos rals, tomos de 128 
ó més phlDas rle text escullit, junt ah lo retl'nto 
y hiogl'afía del autor. 

Fot'man 10 primer volum una colecció de qua
dl'ot' rlel inimitable prosista dun Emili Vilanova. 

,Ja ho r-;ahen, dondn\, lo~ coleccionadOl'A, y los 
qlle Uo compl'an lIib~es lHwqlle vun carA. 

A. LLIMONER. 

A un crit.lch (11) 

Ureume, noy, deixa la ploma 
y ves fent de saba té; 
escolta a aquell que 't vol be 
y no t' ho prengas {l broma. 
Tu pots tenir bons intents; 
fins Ilna i IURió simpatica, 
pel'o lo 'Iu' es de gramútica 
pot dirse que no '1\ tens gens. 
Jo soch així; net y el.l; 
\10 gasto contemplacions; 
dcsprecia las pretensionR 
y no gastis papé en va. 
Ta musa, de tan mquítiea 
ab pl'OU feynas se la veu; 
¡segueix ah lo tirapeu 
que 't darà més que la critica! 
¡Ser crítich! Déixat d' embl'ollas, 
tu pel' serho no has nascut. 
¿Qué potser t' halll'as cregut 
qu' aixó es hufal' y fe ampollus? 
¿Ahont s'es vist? ¡Deu nos en guart! 
que un émul de Sant Crispíu (1) 
vulgui eclipsar li en Clarín 
ó al inolvidahle Ixart? 
¿No veus que no pot sé aixó? 
¿No pensas qu' es tontería? 
DOllchs deixa estó. aytal manía 
y torna a n'el vetlladó. 

Pensa ben be lo que 't dich; 
mira ben be lo que fas; 
rumía lo que fa '1 cas 
y deixa esta aquest fatich. 
En fi, escolta mas rahons; 
trenca la ploma al instant 
y continúa posant 
mitjas solas y talons. 

JOSBPH PUJADAB TaucH. 

(1) Patró dels sabaters. 
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, 
Fernando PÓO 

Aquets animalot.s son més fitcils d' extCl'minar 
que 'ls cuchs avans dits, Per fi, r arbl'e del ca
cau viu Je vuit a vinticinch anys. 

Lo café te 'igual altura y duració. SaR fullas 
son d'un color vert més clal' que '1 caeau y tam
bé més curtas. Sa flor, que te la forma d' una 
margariJoya, despedeix un aroma molt més fi 
que la tal·ongina. 

Lo fl'uyt d'aquest aJ'bre va enclós en Ilna es
pecie de capRa del tamllnyo y color d'una cil'e
l'a, y en grupos de vint ó vint y cinch, recorreu 
totas Jas bl'ancas, deixant un espay de l' un li 
l'altre lliure y sens cap fulla. Cada cirera 
d'aquest.a encloll dos grans de café, que avuy 
aquí s' han d'obrir (pet' falta de maquinaria) a 
morté, de lo que result.a que essent Jo café caJ'a
colillo riquíssim, 's pres!mt.i al mercat romput 
lIIalament, quan podria competir ab Jo mi ilO!' 
qu'e isteix. 

Al igual que 'J cacau 's fa fermentar y Recar 
pel' posarlo en disposició el' ésser venut. 

Aquest arbre te un enemich molt temible y 
que 's necessita més inteligencia 'I sapiguerlo 
exterminar, que no 'ls que abaten al cacau, con
sistellt en un cuquet que, introduhintsll dins la 
pell, la recorre rodaut fins tt'obar un IIU8 per 
hont poguer penl~trar al cor del arbre. Los ne
gl'es, que compreneu lo café que pateix de dita 
malura, apretau ab una ma la pell, que salta 
des:o!egnida, deixant al descobert la fusta del ar
bre, y llavors ab una pun a petita van escorco
llant los IIIISOS introduhintla fins dins lo cor, y 
al is lo fan saltar; tapan després lo forat ab un 
poch de terra y r arbre recobra vida, y aquella 
especie de sangría fa llue sa llosanía sigui més 
rapida. 

Lo manga, que com he dit avans, es una es
pecie d'ametlla que la produheix una palmera 
especial, 'serveix per extreUl'en una especie d'oli 
com pasta, q lIe te nn color de carbassa, lo qual 
fie emplea pel' fer espermas finas, sabons d'olor, 
etzétera, una vegada purificat. 

No dech acabar de parlar de la agricultura, 
sens haver donat li coneixe¡' algunas raresas, que 
80n producte de la enorme fertilitat del terreno. 

Lo qui suscriu ha vist que 'ls pals que 's des
tinavan li un teléfono particular, que uneix sa 
casa ab un dels ingenis, després de quatre me
sos. de estar tallats, una vegada col-locats en 
terra pera so~tenir los fils, han arrelat y brotat. 
Aquest cas tant sumamellt l'aro y que no 's veu 
eu lloch més, ha donat motiu IÍ suposicions dup
tosas per part de la majoria de las personas a 
qui ha sigut referit, y ab aquest fí s' ha retratat 
un grupo que agafa sis pals pel'a ésser demostl'at. 

Dins dels boscas existeixen arbres que un ma
teix t.ronch dona vida li tres arbres totalment di
ferents. Aquesta particularitat no s'explica de 
cap més manera que dits arbres han sigut inva
dits per una <le las infinitas tropas de millons de 
formigas que tant fl'eqüents se troban en lo 
bosch, y han deposi tat la te'rra que duyan li la 
copa, qual terra ha rebut lIevors que han brotat. 
Per xó 's veu que sas al'rels baixan de desde al
turas com~iderables ú terra, d' hont tornan li pu
jar y a extel1drm's ja ab més forsa per copas d'ar
bres vehins, que 'ls fan presonel's lIigantlos, ve
ycnt ú." cada pas que, degut li aquesta circuns
toncia, quan se desbrosa, al derribar un arbre 
corpulent, segueixen una munió que ú voltas 
arriba li Ilna dotzena, y que son de1'l'ibats al im
puls que reb al caurm' pel' trobarse ab lo arbre 
corpulent lligats. 

* * * La industria es desconeguda en aquest país. 
L'única cosa en que 's denota es en la factura 
de r oli de palma, que, com ja he dit, son los 
bubis los úuichs que s' hi dedican. 

Objectes fets que demostl'in lo caracter d'aques
t.a isla, sols hi han los que 'ls negl'es, aixÍs buòis 
com kr1t1nllns, fan {\ las horas que no estan ocu
pats ell lliS feynas que en sí portan lo conreu de 
lliS pluutacions de cacaus y cafés. En especial 
IOR primCl's, que ni ab aixó s' ocupan per ésser 
Ulla rassa que estima en molt sa independencia, 
fan trevalls per los que 's necessita una paciencia 
{t tota pl'oba, com SOli los brassalets, cinturas y 
collars, confeccionats ab unas pedretas que ells 
ne dihuen m.oni (diner), las quals pedretas teixe
xen ah una mestria que sembla impossible en 
una gent sel vatje. 

Y ja que m'ocupo de la industria, dech fer 
coneixer quíns son los principals industrials de 
aquesta terra, pel'a que 's pugui formar una idea 
de restat de civilisació q nè regna. 

Aquí un fuster, un manya, un sastre, etz., es 
tant considerat com qui en nostra patria te la 
més brillant carrera. 

Los Ac1'Os, que generalment tenen ofici, 's fan 
dir sí senyors y tenen unas gl'ans exigencias ab 
las casas que 's contractan. Si es un fuster, 
acostuma ú demanar tres Iliuras esterlinas de 
sou al mes (22 duros al cambi d'aquí) un aju
dant per portarli las eynas, y ademés menjat y 
atés en sas malaltías. La carencia de fusters que, 
a pesar d'ésser poeh aptes y que sapigan fer 
lo que se 'ls mana, es la que obliga li accep
tal' consemblants tractes ab los qui no saben ni 
de cent parts la mitja lo que un fadrí de l'ofici 
sap en Espanya. 

LLlJlS DE MARTORELL. 

(8eguiró) 
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Notas blbllograflcas 
Ha vist la llum pública, fa po('hs días, un lli

hr(\ de versos, originals ,de don Joan Clapés y 
COI'bera, Es obra presentada ah hou gust edit.o
torial y consta de 160 plunas, 

Lo nou llibre dll' 10 nom d' Englantilws y Vio
les, y pertany al género dc pocI,da religiosa casi 
en la totalitat de sas composicions, 

Dividida la col-Iecció en dos part¡.;, domina cu 
la primCl'a, ó sia en las Englantines, més la nota 
tlescr'iptivu que la de sontnnent ó poétiea; y la 
versiticaciú el'! hastant cuydada, 

En la secció de Viole,.;, trohém al autor mél'! 
inspirat, més poda,-J, B, 

zae:==== _ 

Classlchs Italians 

F6sCOLO 

Fill d' Andl'eu, metje 
italia, y de Diamant 
Spaty, gr'ega, ell 1776 
nasqué Ú h01'do d'una 
fragata vnneciana ap1'op 
de Zallte, Estudiú à Pa
(Illa y als divuit anys pl'e
Hcutú la tI'agedia Tie,';te~ 

imitació alfieriana que fou relHula ah molt 
aplauso, 

Fou militar y batalla ú Génova, ensenyú 010-
cuencia li Pavia y son cal'úct(lr pesimista lo feu 
viurer uua pila d'anys ah negllit, al \'oure1' Ú 

Halia somesa als mil y 1111 trastorns. «!talia 
(deya en hH4 {t la condesa d' Alhany) es un ca
davre, y no se '1 mou ni toca perque no rassi 
més pudó. Y encara sento de tant ell quant:i 
alguns bojos que van buscant medis per ressll
citarIa; per la meva part voldria veurer1u Hcpul
tada ab mí é inundada pe 'ls marl'! Ó abrasada 
per algun nou Faetontc que caigués sohl'c ella 
del encés firmam cnt, y quc tots los vents s' em
portessin sus ¡.;enclras, y que las nacions pl'esclltl'! 
y flltllras olvidcs~in l' infamia de nostI-c segle. 
Amen.» Son desesperat cor se desahog{t cn una 
novela psicológica de superior mérit literari, 
que 's publica ab lo titllI de lettere di Jacopo 
Ortis, semblanta al W('rtlte1' de GlEthe, al que 
iguala en mél'its. Molt ('elehl'at fOli tamhé son 
cant elegíach .Dei Sepolcri. Sa tragedia Ajace, 
representada ab molt aplaw:io en la Seala de 
Mil~n en 1811, fou Pl'ohibida perqllS 'ls corte
salis cl'egllel'en vellrerhi alusions ant inapoleón i
cas. Després n'escrigué IIn altra, Ricciarda, 
uns disc\ll'sos plells d'erudició estudiant lo .De
ca merone , de Bocaçcio, y la .Divina Oomedia, de 
Dante, 

Lo poema Le grazie, de fondo didactich y 
forma mixta, dividit en tres himnes, lo primer 
histórich, lo segon pintoresch y dramútich y '1 
torcer metafísich, cs llna joya del Pal'lIas italili. 

Mol'Í 'I 10 de DecemlH'c de lR27, prop de 
Londres, hont descansaren sos restos tins al 
any 1871, que foren tr'asladats à Florellcia y sc
pultats ell lo panteó de Santa (Jroce. 

FRANCISCO DIAZ PUZA, 

Pre~un tas v res'Postas 
A la pregunta proposada al número 264 varen 

l'ohrers 41 r'espm;tas, rt'sult.ant guanyadora del 
pr'emi la puhlicada Ú cOlltilluació, debent. fel' 
mellció especial pel' la seva bondat, de las en
"iadas pels sen'yors, q \linas inic!ials de til'ma son 
J. L. Y H. de N. 

¡Qui,lts ,<¡on los convencionalismes esetf'nichs de 
qU(~ m(~<; s· abusa, especialment en las c01lledias'l 

Un dels convencionalismes que més abús sc 
n' ha fet, es lo de pendre un personatge 10 nom 
d'un aHI'c, lo qual se prescnta despl'és, ó be de 
troval'se en la tI'ama dos personatges d'un mateix 
llom, lo que no deixa d'ésser lo mateix conven
cionalisme, encare que baix una forma diferent, 

Formant parella ab l'anterior esta lo de cam
hi de roba s entre los pCl'souatges, essent aixó cau
sa, lo mateix que lo tractat en lo p{Il'rafo prece
dent, de posar en tal confusió ú l'espectador, que 
moltal'\ vega¡)as ni l'\ab lo el'\tat en que 's trova 
l'argument que 's desell1'otlla devantseu, per lo 
(IUO desitja arri val' pl'Ompte al final de la l'epl'e
sentació. 

Constituheix un dels méH capitals, la subdivi
sió dels personatges d'una escena ab dos ó mes 
grupos, cada un dels quals, parlan d' assumptos 
distints, be ¡í coincidir ab la conversa sostinguda 
per' los altres grupo::;. 

Un altre conveneionalisme molt gastat es l'us 
de mobles y altres objectes escénichs, qUé des
cnllassan las situacions ¡j'una manel'a molt anti
natlll'al, y que comunment es lo reClll'S dels au
tors (Iuan no saben desenllassarlas d' uua manera 
més confOl'me ú la vida l'eal. 

Per últím, també ho const.ituheix lo desenllús 
de moltas de las comedias, que quan més com
plicat esta \' enredo de la trama, y per )0 tant 
més difíeil lo modo d' acabal' ab l'enredo, surt 
un amiell qlle ah tot se fica y ve li éssel' lo pare 
ped¡'ls Pl\ totas las qiiel'!tiol\s plantejadas. 

A(! uestos son, al meu veUl'er, los cOllveucio~a
lismes més ('n us y que s' han fet aborl'ibles a 
causa de abusa1'lle molt. 

Per aixó tot autor modern deu fll~ir d'ells, se
gUI' de que 'I públich y la crítica li agra.hiría, 

M. GIRONA. 
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Ramon Serra, Lo Dia/ragma, en la que s' hi dis
tingiren los senyors Ribera, Llasabé8~ Falguera 
y Monserrat. Se l'epresenta també La mort del 
Oncle y lo mOllólech-sarsuela, Un.Rey de pega. 
Lo teatro estaba completament plé. 

Lo uimars, dia 2, en la «Academia Católiea», 
debuta r OI'feó ete Sta. Cecilia, compost de UllS 

130 noys de las escolas de eateqllísticp,; cantaren 
tres pessas, entre ellas l' «Himne a Sta. Cecília», 
música del mestre Artigas, director del orfeó, la 
qualli valgué entussiasta ovació. 

Una banda de guitarras y acor<leonH tOC{l \lna 
bonica composició, dirigida ah molt acert pel' 
los mestres Srs. AI'nau y Truyols. 

Per fi de festa se posà la sarsuela en Ull acte, 
L'allotjat, en la que s' bi distingí extraordina
riament lo senyor Campmajó y 'ls senyOl's Snrru, 
Soler, Vila, Trapat, Bartrons, Arnaul'l y Balnws, 
molt acertadíssims.-J. F. 

SA T ANDREU DE PALOMAR-Per aqilCsta 
nit s'anuncia en l' «Ateneo OhrCl'», uua funció 
e traordinaria. Se posaran en escena la bonica 
balada ell tres actes, de Soler, Lo lliri d'aygua, 
y la populal' pessa A ca la modista.-M. 

Noves 
N lo número present se puhlican 

las quatre plallas finals del drama 
Rialla.'! y Plm'aZZas, ohra que 's 
repal'teix enquadernada avuy 
mateix als sn:el'iptol'S de Barce
lona. 

Comenan ademés l' epissodi 
dramatich Vida y mo'rt, original 
de D. Josepb Pujadas Trucb, es
trenat ab gran éxit, essent una-

nim en aquest sentit l'opinió de tota la prempsa 
que va ocuparsen. 

Se repal'teixen també en lo número present 
16 planas de la celebl'Rda comedia de Arnau Las 
ametllas d'Arenys. Aquesta obra, de la qual sols 
fuItau 4 planas, quedara completada al número 
vinent. 

En 10 XIX Petit Concur~, ba l'esultat premiat 
lo ple eh n.o 1; lema, La 'Deu del cor, .. 

Pot lo seu autor passar {. l'Administració ú 
comprobarho, pera poguer publicar lo seu nom 
al número vinent, junt ab la~ composicions pre
miada~, després de lo qual se li fara ent.rega del 
premi ofert, y que esta exposat en dit local. 

Ha surtit en direcció de Madrid nostre apre
ciat company don joseph imeno Plauae, abont, 

com es sapigut, te que veurers dimars vinent, 
dia 16, lo recurs de casació de la seva senten
cia, presentat al Tribnnal Suprem. 

Bon viatge y que la sort l'acompanyi. 

S' ha posat ú la venda ell la nostra Adminis
t.ració, al preu de un l'al, lo monólech i Tot li 1'0-

dar! original de don J. Castellet POlit. 

Ha tingut gran aceptació, essent molt dig
ne d'ella, IIna preciosa romanza italiana pera 
cant. y piano del jove cGmpositor don Pietro As
t.ül', titulada (Jamone Ignota. La recornaném a 
llostres lectm's, segurs de que 'n quedaran molt 
contents. 

En obsel!ui als favoreixeuors de Lo TRATRO 
REGIONAL, lo celebrat colaborador don EDI'ich 
Riera y Mateu 108 ofereix li rneytat de preu, tÍ sia 
pel' un ral, lo honich volum de composicions ti
tnlat Ratllas. 

Los q ne desitgin aprofitar l' obseq ui, poden di
rigirse a l' Administl'aeió d'aquest pel'iódich. 

Hell1 rebut un mímCl'o extraordinari de la Re
vista La Encicloj)('dica, f!lte 's publica ú Gmno
llel's. Va tot ell dedicat al Certamen que va ce
lehral'8hi últimament. Forma un llibre de cent 
paginas y l'adornau grau pl'ofussió de gl'ahat~, 
fets expl'Ofés, acompanyat de treballs d' impor
tants literats. 

Hem rehut. una hl~1l escrita y lluérgica pro
testa :i la prohibició dietada pel' l'alcalde de 
Uassíl de la Selva, de celebral' ulla funció t.eatral 
ell lo «CentrI' Hecreatiu» d' lHluella població. 

La funeit'. ohjecte de la Pl:ohibició babia sigut 
ol'ganisada Ú benefici de las familias pobl'es de 
la població. 

La ohra escullida el'8 la tragi-cornedia del re
putat autor n. Hamón Bordas, Politiclt 11 Honra. 

Lo més trist es, que segons dita protesta, lo 
permis va é!o!ser negat ah l' aditament de: no 1)OS 

donch permis ni per .ll't' aquesta ni per /m'ne 
cap ..... 

Esperém veurer revocada aviat disposició tan 
especial. 

La Junta dil'ectiva de la «Societat Melpóme
lIe», 'ns comunica que a pesar de lo que bavia 
decidit, no podran estrenarse las tl'es obra s escu
llidas PII lo concUl'!o! teatl'al pel' falta material de 
temps y cu be de lns mateixas, sols s'estrenara. 
Lo lI/etge y lo Curandero, de don ~ariallo Escriu. 
Las dos altl'es seran presentadas lo pr6xim mes 
d'Abril. 

Tenim molt bonas noticias de la reprisse en lo 
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nit del diumenge passat lo formaba la preciosa 
producció d'en Pitarra, lo ferrer de t.all, baix 
la direcció del senyor Palaudarias. 

ACADEMIA CÚ~SANCIA. -Presidida pe 'I alcal
de ~enyor Nadal y distingidas autoritats, aquesta 
important ussociació domí '1 diumengn passat 
una important vetllada, en que hi escoltarllll los 
aplallsos II tle met'eixiall 108 SCllyol'S BlIrgada, 
Elias, Gui, "Boter, Parpal y Trabal en la part li
tNaria, aixís com los senyol's rmcarregats de la 
pm" musical, 

CENTRO BARCINO, - La nit del diumellge :4' hi 
po:'\a en ~cena La bol'/)({ d'or, descmpenyacla per 
la scnyol'a Puchol y 'ls sellyors Fages, March, 
Roca, B rtran, etc" que hi escoltaren tot~ molts 
aplauso.s, 

FOMENT RECRE TIU DEL INSTITUT.-A vuy eele
bra '1 benefici ab escullit programa, lo distingit, 
aficionat D. Jo 'eph Planas. 

ATE BO DE HOST FRANCH8.-Dillmenge form(L 
part del progl'ama la celebrada sarsuela Las 
erradas del papa, essent molt aplaudida. 

* * * 
Llegia ahi, estudiant 
Que l'ample volta blava 

o es res més que un grau vuit 

SECCIÓ DE REGALOS 

======= 

.A. Ca. '1 presta.mista. 
Bonica sarsuela en un acte. - Preu: 4: rals 
Pot obtellir"e per 1 ral en l'Administració d'aquest 

periódich 

Corn que li' hi hall pochs exempJnr8, sols se rel:ll'0ll 
de I!ervir als primers que ho solicitill. 1.08 de fora 
deuhen nhollar 5 céntims més per gastos d' envÍo. 

HI. Ds. 

9 Un agregat de bOlgll, com., 3 actes. 8 rals 

6 2 Las duas noblesas, drama, 3 actes. 8 ,. 
5 I Lo pom de l'iolas, com., 3 actes ' .. 8 » 

15 2 L'últim ,.ey de Magnolia, óp., bufa 4 » 

9 1 LQ cua de palla, comedia, 3 actes. 8 ,. 
• 6 I Las papallonas, comedia, 3 actes .. 8 ,. 
3 3 lDona~! comedia, 3 actes ...... 8 » 
5 3 Ni la teva ni la meva, com., 3 actes 8 ,. 

= 

~ue pobla la estelada. 
Sabia que un cop mfu·t, 
Finia al> lo cos l'anima 
Y que tot nostre ser 
Com fum '8 disipaba, 
Y avuy que frcda 't veig 
Sens brill fm la mirada, 
Llarga flemunt lo llit, 
Y Vt'stida de sa uta, 
H"cOl'do lo llegit, 
Y ah l' :inima elldola 
Aixl!cO 'Is 1111:'\ al f·e1 
Y pl'ego (lm' tu, ayrriada. 

.JOHEPH ~:SCACH8 Y VIVET. 

Corrrrespondeneia 
Carlos Mata: vourém de coloearho.-J. R.: no 

8t'rvtlix per lo eOllfó~.-Llui:4 Gal'rigóH: no te s(m
tit. -- Manel Serl'ano: vegi de eoneretarho.
.l. A. V.: falta e~pay.- Andl'fm Rill~: es fluix.
Rat'd HOI'rú~: no va maL-M. C. Rim'a: tlH ga~
tat.-.Jf~ptís Alim Ordal': Ihístima d'as8umptoj 
hon tl'aet.at., 81~ 'n pmll'la h'lml'l~r pal'tit.-Suri
senti: es indicat plH' pllhliear~l~ en certa época 
del any.-AIl(II'(~lI Rius: anil'¡í.-J. SelHhall: molt. 
he de lllteneiój la forma no eOl'rl~8pón.-J.A-bril: 
110 hi ha tal; anir¡Í,-.Jllunito Sallenac, Noy Xieh, 
Rat.oví, Ramún Am(Jl'ós, I. E8t.adella Arnó, Ma
nel TrYI'at, FerriÍll COl1ellos, Ca l'los Saserra y 
Manel 'Uatell: vtlurém de eomplal11'els en altres 
trehalls.-Menut., M. O., Caldera de Barco y Un 
tenor mut: igualm('nt. 

Los que desitjin tenir enquadernada la obra 
Rial/as)' ploral/as, poden presentar los folletins 
a l'Administració, Plassa del Pi, número 3, 20n 

Prt!u: ., céntims 

Lo som ni d.e la, Ignocencia, 
Sarsuela de gran .éxit - Segona edició 

Preu: 4: rals 

Lo senyor Pa,la, uda,ria,s 
Continuació de L o somni d e la Ig nocen cla 

Preu: 1 pesseta 

Lo Teatro Regional 
Publicució lOens rivol en sa ChL8Me. - Única Biblioteca 

Teatral Catalans. - "19 obras publicadas 

Los que 's suscrigan ac¡uesta setmana, rebran com
plerta la comedia Riallas 11 Plorallas, y la obra que 

esculleixill d' :entre ISí! publicadas 

Preu de suscripció: 2 ptas. trimestre 

Per caracterisarse, I~s llapis F ORT O N son los mUlors 
Preu: S pessetas 

Aarcefona - T,'i""PO-srr-a-;ff;;-a--;-L-II-14:-C-II7.d~hn;--''''''·CII-.-d-:-e-Ser''';~''-8e--:rmanl y RUIII!II, Ronda Universitat, número 6 - Tèléfohò 881 
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