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:1rany traetat1tse dlun Jo~ que "0 conta e,pcara 
el 15 'any& Las sévas poesias sOn simPà. ca , 
ben 'Vetslt1c$das y sentldàs, m.és no te~~n res 
que veUre ab las corrents modernas: perte\1ei
xen de ple alliIisme català del principi del re
naixement, cap d'eltas té fondo sociològlcb lo 
qual demostra que l'esperit del r. Borru 
ler iu ab tranquUttat: l'Amer 'f la Patrla tan 
brandar 111. seva ll~, y els sons que d'ella surten, 
si o són nouli, són en camb( !ranells y stmpà
tlchs. .*. 

,Que no hàri anat a veure'l Lion: d'Or català 
del carrer de Mon~lon' 

Me refereixo al nou establimeJlt que'l Sr, Ro
meu ha batejat ab el nom de «Els quatre gat$», 
establiment ahont tot és català Y gòtich per 
anyadiment. Resulta una nota bonica y simpà
tica, y crech que'ls arUstas s'ho pendràn pel seu 
club. 

Als llegidors estimats 
que1s b,i agrada voltà'} món 
y contemplar novetats, 
que vagin als Quatre gats 
del ca,rrer de Montesion. 

Esoenas tristas 
(Acabament) 
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Aca~ada la publicació del drama Lo nal[Jaaa. 

eomensarà seguidamént en lo follet! lo.ce.leblra~ 
'<IratQQ La/als, de Frederich Soler y nancescn 
Pel~y ariz, obra anys hà ago~da y quins ... ..,."', ..... -" 
plars escas~ què corren venen pagantse 
preus m'pit elévQ.ts, lo que corrobora més la 
dat d'obra. tant notable. 
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GONNELLA, 

COftesPONDENCIA 

/ 

Avís 
A tots quaq! vingan a stlScrlures en la pre

sent setmana pera comen sar trimestre lo ilia 
primer de. Juliol, Undràn dret a escullir una 
obra d'entre las nOl'anta que forman l'important 
biblioteca de Lo TEATRO REGIONAL, única tea
tral catalana, 

Els que Ja ostigan suscrits al pe.l'iòdich y al 
comensar dit trimestre n'abonin dos, o siga fips 
a fi d'any, tindràn dret a l'elecció dedug~ obras . 

... ... ... 
·Los que desi4¡jln tenir enquadernada la come

dfa ¡¡J311, poden dirigirse a l'Administ~ió, 
Plassa del Pi, 3, 2.on Preu, 10 cèntims. 

Igualment s'enquadernan, baix las condi
cions de costum, las obras publfcadas anterior
ment. 

" . 
COLECCIO SELECTA CATALA A 

I -----
HA SORTI1' lO SE80N 'OlUM, PRIMER DE 

.;a ·:t.A :DI:DA-· E-

NOVE1.A n8 

JOSEPH FE~IU Y CoDI 

Pi'eu &: rals 
, , 

BIBLIGT¡-CA AP/twTS Y LLETRAS 

S. Borrut y 

ILLONS ENREIXATS 
PERA TElTRE 'ALlID CE"'.S· RECAl41"Ut 

ccions Sòlid.a$ Y econòn1icas 
s'ENVInA'!; CA'1.\uCH A o.t7l'1, SOLICJn 

II « ' 
8arcelona-Tlpolr1'afta IJAH1&Ç, de )tAl!PÓ, casae .. Elias. Ronda de l'Unl.ereltat, 4.-TeJétono fil 
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