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Consummatum eat.-Banquet de germauó. 
Casualitata.-L'últim adéu. 

Ja tenim al bon amich Ximeno al desterro. 
El rigor de la lley s' ha extremat fins al punt de 
veurers obligat nostre bon amich a fer una creu 
a.Barcelona, una creu colosal, quins brassos te
nen vinticinch kilóI\letros. Els optimistas que 
esperavan que a última hora l'autor de La Su-. 
ripanta, faria un acte de desprendiment, ó mi
llor dit de humanitat, varen sofrir una decepció. 
No solsament no va ferho aixis, sino que envia 
uqa delegació homeopatica a la estació, a fi de 
sapiguer positivament si marxava ó no marxava 
el critich desterrat. 

l¡Ie dit q·ue hi habla optimistas que espera
van del senyor Ferrer un acte de humanitat, y 
n' hi habia tants d' optimistas, que fins en el 
banquet de despedida, ofert pels amichs y admi
radors del senyor Xi meno, en senyal de germa
nó y de simpatia, se n' hi trovaba un que, a 
cada carta Ó ta'rjeta que anava venint, exclama
va ab entusiasme: IEl perdó!, ¡al últim! 

Pero ca, tot eran novas adhesions. ¡El perdó! 
Dèu l' hagi perdonat, deuria volguer dir. 

Més de quaranta personas conegudas en la 
literatura y en las arts. la majoria, ocuparen 
lloch en la taula, en quim~ testera, vulgas que 
no, tingué d'assentarse el senyor Kimeno, te
nint a la sèva dreta al senyor Coll y Remedios, 
en representació de la Comissió, y al senyor 
Bosch, director del Diario de Sabadell, a la es
querra. La filantrópica societat Niu Guerrer hi 
estaba també representada pel president, secre
tari y tesorer de dita societat. Entre els concu
rrents hi habia representació de la Asociació 
Popular, Regionalista, de La Tomasa, de Lo 
Regionali6ta, de la Colecció Selecta Catalana, 
del Ctntre Ca ta ta, del Ateneu Obrer de Barce
lona, dels Apat$ y Lletras, d'aqueix peri6dich, 
y de altres corporaêions y periódichs que 'm dol 
no '1"ecordar. 

El cariC:ter purament tntim y expansiu d' 
aqueixa festa, m~ priva de parlarne ab la deten
ció que jo volclrla, mes no puoh fer cas ornis 
del efecte que produhi en tots els comensals l' 
arrivada del digne advocat defensor del senyor 
Ximeno, l'aplaudit autor dramatich don Conrat 
Roure. No tingué més remey que dirigir' la pa
raula als comensals, y ho feu enaltint la bona 
memoria de l'altre advocat defensor, l'inmortal 
autor de La Dolores y Lo Gra de Mesch, ini
ciantse ai xi una serie de brindis que formarian 
una bonica corona que podria oferirse al verda
de-r clUSànt del bànquet, ab unas Uetras de . 

pam, que ab castella y tot diguessin: RECUERDO 
ETERNO. 

Entre els molts que brindar~n, recordo als 
escriptors senyors Barbany, Palau de Quijano, 
Bosch, Guasch Tombas, Escaler, Ferrer y Fe
rrer, Serra Constansó, Umbert, Junyent, Abe
lardo Coma, Brú Santclement, Lafont, Saltiveri, 
Garcia, els representants del Niu Guerrer, els 
senyors Burgas, Surinyach, Coll, Marsans y tots 
els demés quin nom no recordo. 

L'entusiasme y l'amistosa expansió hablan 
arrivat al millor punt, quant el relotje del saló 
deixa sentir las quatre, l' hora fatal en que el 
pobre crltich perseguit, l'escriptor honrat, vlc
tima del seu bon çel, debla mobtar al tren per 
anar al desterro ... com si 's tractés de un delicte 
major ... 

El senyor Xi meno, ab aquella enteresa de 
caracter tan propia dels fills de nostra terra, 
s'aixeca, y ab véu ferma y vigorosa, com en el 
dia del judici oral, dona las gracias a tots els 
presents ab paraulas sentidas y sortidas del cor. 
La festa 's dona per terminada y tots se dirigi
ren a la estaciÓ de Fransa, ahont s'els hi reuni 
un altre numerós grupo, que acudia 8. despedir 
al critich catala al andén. 

En un re eó de la sala d'espera, hi habla uns 
jovenets redactors de L'Aureneta y L'Atlantida, 
las dos publicacions més afinas del Home de 
sort; aquell optimista de qui els parlava, excla
ma novament: 

-Ja ho deya jo; mirin, allí hi ha els miss~t
jers que portan el perdó!... Arriva tart, pero 
vaja ... 

Mes tampoch era aixis. Aquells jovenets, que 
no arrivaban a esser quatre y un cabo, no duyan 
res: s' hi trovaban casualment ... ¡Are veigil1l 

Els minuts passavan volant, el tren estava a 
punt de marxa, els amichs del senror Ximeno 
l' estrenyian la ma, l' apretavan, una . 
d'escriptors montava ~l tren pera acompanyar
lo fins a San Celoni; xiula la maquina, esbufega 
com si 's tragués un pes de sobre, y sord majes
tuosament de la estació arrossegant un reguít
seU de cotxes, tot esbufegant encare, com si di-
gués: . 

-¡Me l' emportol IMe l' emportol 
A .. andén sonavan aplausos nutrits, el po

bre perseguit saludava de la finestra ab el mo-
cador, cent veus li cridaren la reveur~1 y ... 
el tren s'amaga darrera una curva. Els amichS, 
els companys, els admiradors de nostre bon 
amich, se miraren ab els ulls humitejats 
plor ... la justicia humana quedava satisfe~, 
home imphicable quedava venjat. Mes que 
cordi, en las horas de so1itut y de fastidi, 
pet las persecusions creixen las ideas, que 
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perdonar qui vol que '1 perdonin, y que ell esta I 

plagat de delictes literaris ... 
¡tll s'empenya en fer el buyt al séu voltant, 

y ho lograra; en cambi, el nostre company de 
[~edacció s'emporta r apreci y la consideració 
de tot el poble catala. 

¡Visca molts anys, pel bé de nostras lletras, 
tan bon espurgadó! Escrigui, trevalli, descu
breixi y continuhi ab més dalé, si cap, la séva 
obra de redempció, y pensi are y s'empre ab 
aquell sentenciós cantar d'en Melcior de Palau, 
que diu: 

Corazón, no te humilIes 
al verte herido, 
que es mas noble ser carne 
que ser cuchillo. 

A. LLIMONER. 

Desterro XI MENO 
CUMPLERTS 

G dins 

FALTAN 
(1) 

(1) No '8 pollcn l)l'celsa\' fins quc 'I .JutJat li hau\'{, \'cmés la IIqul· 
([lIeló. 

.......................................................................................... 

LO TEA TRO PER DINS 

1I 
Era una costum entre nostres antepassats, 

perpetuada en nostres tem ps, sobre tot a fora 
ciutat, que quan se mort un dels conjuls d'un 
matrimoni ricatxo, després del gran dinar en 
aq uellas circunstancias, l' amich mes Íntim del 
consort viudo, acostantse al desgraciat, li deya: 
Resi¡';l1ació. J' que Deu ¡lOS dongl/i bon munt d' 
al1J"S de ¡,ida pera pregar per la sé¡Ja anima, y 
tots los demés qu' assistían al trist acte, en vir
tucl d'aqueix mestre de ceremonias com r ano
mena un autor, anaba un detras del altre pas
sant per devant del viudo, ó viuda, y després de 
fer una estudiada reverencia deyan: Lo mateix 
li dic/I. 

Sucsehí en una ocasió que l'íntim d'un viu
do, encarregat d'iniciar lo pésam, observant 
que son amich, per descuit ó afectació profunda 
de la desgracia, s' había posat malament la ba
rretina, y portat de l' amistad, al acostarshi, en 
lloch de la frase sacramental li digué quasi a 
cau d'orella: /I. 111 icll , arréglat la barretina que 
la portas torta. Lo pobre home se l'arregla com 
pugué y continua rebent als del dol. Arriva '1 
segon y aferrat a la costum de sempre afegí: Lo 
mateix li dic1z, y 'l viudo 's torna fi. arreglar la 

barreti na y ho feu cada vegada que li deyan lo 
mateix li dich, fins que tantas voltas va donarhi 
que li va caurer junt ab la perruca, ab gran 
detriment de la serietat d'aquell acte, y tot, per 
creurer 'ls del dol que '1 primer había parlat bé 
y no atrevirse quiscun a donar lo pésam com 
Dèu dona a entendrer, qu' es ahont se volía ana 
a parar. 

Aquest epissodi, que tanta aplicació té a las 
cosas de la vida, vé de motllo al parlar del esce
nari. Perque un quidam consegueixi lo que esta 
al alcans de tot lo mon, no sé si per estar la con
quista voltada de gassas y adornos de guarda
rropía, creu haber realisat lo impossible, y fent
se l'interessant, pregona sa sort en lo primer 
corro d' amichs que troba al pas. ¿Qué has dit? 
L' historia corre de boca en boca, los del corro 
envejant al protagonista lo marejan a preguntas 
tal vegada ab l'intenció d' imitarlo; y lo que 's 
una cosa vulgaríssima y que ningú degué co
neixer, pren las proporcions d'una aventura de 
princeps y pastors. 

J' aixó basta. Los ami ehs s' encarregan de 
posa¡' alas al e11lbolicayl'e y de dirse els uns als 
altres: No hi ha dupte; lo del escenari es pan 
comido, ni mes ni menos qu' el padrí de la sar
suela De vuelLa del Vivero; y efectivament, la 
major part de las vegadas los sucseheix com al 
senyor Ambrós, qu' el pan comido es un escan
dol de primera classe. 

Aquesta es la opinió, no la del escandol, sino 
la d'alió de pan comido, de la major part trac
tan tse de lo d adins; y si no, que ho digan tots 
aqueixos que van al teatro per rebré '1 somrís 
d'una artista, encar que siga l'última del coro, 
y que tremolan, de goig per suposat, quan un 
amich influyent los hi facilita l'entrada al esce
nari, jaqueix riu mogut ahont sempre s' hi pes
ca! ... Y's posan li,lat.~ )' pulits y ... cap a dins 
falta gent. La desilusió comen sa desseguit pels 
mes tontos. L'empenta del tramoyista ó '1 cop 
de teló 'ls torna a la realitat ... y 'Is fa malbé '1 
trajo. ¿Pro quí 's deté ab aquestas petitesas?, un 
xich més endins els espera Xauxa y no hi ha 
que retrocedir. 

Generalment entre bastidors no hi son quasi 
mayels artistas, may, si ï travall es serio, a lo 
més las coristas y bailarinas si 'I travall es lleu
ger. Y naturalment, elias pagan lo gasto. Y ab 
cllas s'en van aq uets moscons y cOl'ridos d' es
cenaris, vull dir, que després pregonan com 
triomfs, quan solzament els han prés el pel y 'ls 
han fet burlas sangrientas. 

¡Bonas estan las noyas del coro per cedir de 
bonas a primeras! 

Esta clar que no son santas ni a cent Ileguas, 
pro tampoch son lo que creuhen la generalitat. 
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Saben distinguir, sobre tot als primos y als I 
xerraires; als primers los hi prenen el pel y 'Is 
diners, y als segons los envian a fregir rabes. 

Aquets últims son precisament los que par
lan pitjor de las noras, per alió del refran: «Ca
da uno cuenta de la feria según le fué en ella,» 
pro no dihuen pas la vritat. Si un amich los hi 
pregunta per las conquistas, responen: «Noy, ja 
n' estich tip, y 'm repugna entrar al escenari.» 

Afegeixis A n' aixó los pregons dels que a 
forsa de diners alcansan quelcom de lo que vo
lian y ja tenen vostés formada aqueixa atmósfe
ra dels teatros, que tant perjudica als que al art 
teatral se dedican. 

No defensaré jo, de cap de I~s maneras, que 
no abundin las trapisondas, pro no a totas se las 
ha dt ineluir en lo mateix munt. He vist virtuts 
A proba de bomba, y s6 trobat cors molt sants 
fins en los escenaris d'últim ordre. Lo que hi 
hó, es qu' alli sucseheix al revés del que passa 
en la societat, donchs si hi hA porqueria s' es
combra cap dins, yen l'escenari l' exposan per
que la miri qui vulgui. Cent ulls contemplan lo 
més petit detall, y aix6 basta. 

Conegut el per qué d'aqueixa mala fama del 
escenari, ja s aniran convencent de lo que alli 
hi passa per articles sucsesius. 

A. T-ORNERO DE MARTIRENA. 

......................................................................................... 
BAf'lQ.UET. XlmENo (I) 

Lo celebrar banquets podri. sé un plagi; 
empró aquet, plagi y tot, pot dirs' ben alt 
que per l'origen séu (que no crech tingui 
precedents), es, pró molt, original. 

Ell tcScbs (pagant un altre) lon ¿qui ho dupta? 
ell de més bon pahir; peto cregueu 
que aquet, pagant nosaltres (va de sério). 
ha estat un téch ..... per mi-que no té préu. 

Deixant apart els plats, 41ue prou vaUan 
lo préu que n' hem pagat, per ben servits, 
la sif'niftcació, lo quid del Bcte 
es plat d'aquells que un hom' se 'n llepa 'Is dits. 

1.0 tal plat, que vé , ser lo plat del di.:t, 
sent plal fort, i. tothom ha d' .gradli- .. 
La proba es que temps hi. la Opinió pública 
ja nó fA p.s rés més que sucA' hi pé. 

Afegfmhi A n'el tech aquet, per postres, 
d'aqueix companyerisme 'Is plats variat., 
y confessém que tanta y bona teca, 
enl ha deiut complerts i. tots plegats. 

Tant er. aixís que A tots ens quedan ganas 
de torni.' hi, si Dèu vol, tots 'ls companys 
quan torni de la torre Don ... Ximeno. 
Ja ho sents, tú, desterrat: d' aquf' cinch anys. 

PePET DEL CARRIL. 

(1) "GUia lIedda per IOD Autor en lo banquet de deapedlda A 
DOItre OOID .... ' 4uterrae. I 

EP:IGRAMAS 

- Qué son 'Is plagis ... ? ¿no ho sabs .. ? 
lo que un fa seu sent dels altres; 
son uns fills de pares pobres 
pero ... 

-Honrats ... ? 
-No, pero lIadre~. 

* * * 

CONRAT ROURE. 

Que 'I conservi Dèu de mal 
y encarregui a Sant Celoni 
que 'ns guardi IÍ tots del dimoni ... 
del TItATRF. REGIONAL. 

TOMAS BOSCH. 
(Direlltor del Diar{o de Sabadell. ) 

.......................................................................................... 

Un fet esoandalós 

(ConclussiÓ.) 

Vingué l' época forta del procés de la Suri
panta, y 'I senyor Ferrer y Codina acudia des
esperat de redacció en redacció buscant que '1 
defensessin ab solts · de gacetilla ó en articles, y 
tothom l' hi feya 'I sort; torna ab vosté, y ve
yentlo de tal estat, l' hi prometé buscarli defen
sors, que no troM en l'estol de literats fets; y 
allavors, congrega a la jovenalla y 'Is instruhf a 
sa fays6 en l' assumpto Ferrer-Ximeno, fent al 
ensemps que L' Atldntida embrutés llurs planas 
ab tal defènsa morta; congregava a mos com
panys ab banquets, y, afalagantlos, Iogra com
prométrels posant desavinencias, puig dit sia que 
mon estimat amich Joan Torrer, distingit poeta 
y redactor de L' Atldntida, y un servidó de vo té, 
hem sortit ab las mans netas en tal cosa. Aques
ta es la causa perque vosté, senyor Godo., 
m' gira l'espatlla, y no jo a vosté, com diu en 
son indecent article que no puch pahir. 'Jo, en
car' que fora de la redacció, 'm consideraba 
amich seu: han quedat desvanescudas mas ideas 
al veurer l'erro en que estaba vos té de g-ue jo 
l' hi habia de fer mal, com verdaderament ne fa 
aquella falsa correspondencia de Saltó, de la que 
juro no serne autor, sia ahont sia, puig grat sia 
a Dèu no só perdut pas l'enteniment. 

Consideri la sorpresa que 'm causa, allunyat 
dlas ha com estaba de mas. tascas Iiterarias, no 
veyent peri6dichs d' . aquesta Indole, puig los 
assumptos de la quinta 'm tenlan agoviat, yal 
arrivar de Sant Hilari per algún certificat, me 
presentaren L' Aureneta y quedi . avergonyit al 
trobarme insultat por vosté, encar' que la majo
ria no tenen per certa tal calumnia, puig conei
xen mon cax:acter pacifich, enemich dè polé
micas, com vosté no ignora, y ha desviat al 
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creurer, lo que de sola y t'mica vcu l' hi ha vingut 
posantme en mal terrena. Dèu l' il-Iumini. 

Responent a las falsedats del primer apart de 
son citat article, y que son altres tantas calul11-
nias, dech dirli que tothol11 espera que publi
qui ó digui en los 1I0chs ahont son publi
cadas aquestas poesías laudatorias iirmadas per 
Assumpta de l'allors, Rosa de Cladells y Amant 
de Vidabona, que \'erdaderament son pseudò
nims que uso jo. Demostri, com tothom espera 
aquesta falsetat. De Canons y Teologia no 'n s6 
estudiats may, ni mon nom consta en cap semi
nari, ja que sols en lo de Vich vaig estudiar 

algunas assignaturas del batxillerat; y en que 
aixó fos veri tat, no es cap desh()n ra, encare que 
m ' acusa de haber deixat la carrera eclesÍ1:ística 
en tenint jo sagradas ordres; puig vosté, com 
advocat que es, deu sebrer que 'Is canons no 
s' estudian !Ins a tenir ordres adelantadas; yen 
aixó 'm califica de renegat, cosa que gracias a 
Dèu no es. 

De que 'm dedico a l'art de la cuyna tam
püch es cert, ja que en la rOl/stissería, y no pas
tissería, que estaba al esser ú Barcelona, ma 
obligació era l'escriptori y no la cuyna, y, en 
que hagués sigut, cap deshonra era per mÍ aixe') 

l!'RONTÓN OONDAL. - VIS'l'A EXTERIOR 

'm sem bla. Y, finalment, respecte a l' esset ex
pulsat de L' AlIantida, clarament ho digué un 
solt de gacetil1a publicat en la mateixa revista, 
lo per q u6 deixaba de formar part com a redac
tor, pera no hem per ço deixat d'esser amichs. 

Per ma part, ja m' he revindicat de la calum
nia que vosté m'imposava, y 'I públich ja jut
jara; y si es necessari, personas autorisadas y 
periódichs surtiran ú ma defensa y tothom veuní 
qUÍ es vost6. 

Perdoni la molestia, y pensi que t6 en mÍ un 
servidor y devot afectíssim 

Awrém BusQuwrs PUNSET 

Ripoll, fi .fuliol 18.() 7, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ++ ............................................... . 

VIATGE Y ARRIBADA A SANT CELONI 

Fells sigué '1 viatge del senyor Ximeno y Pla
nas y demés i ndivid uos de Com issió que]' acom..
panyaren fins a Sant Celoni, Aquest tragecte 

passa molt deprcsa. servint de consol al que sur
tía forsossament de la ciutat hont vegé la llum 
primera, lo recort de las darreras manifestacions 
de carinyo com potser may s' hauran vist, y la 
conversa que recaygué anomenant un a un tots 
quants acudiren a donarli l' (¡ltim adèu que ab 
tot y ser tants recordava l' amich Ximeno fidel
ment. 

Cap incident desagradable ocorregué en lo 
camí, y entre 'ls agradables fou lo de veures un 
grupo d' entussiastas que al ser a Granollers, ab 
r (¡ltim número de Lo TEATRO REGIONAL a la 
ma, saludaren lo pas del tren. 

L'arribada a Sant Celoni sigu6 molt afectuo
sa y debem donarne las gracias desde aquestas 
columnas a tots quants hi contribuiren y molt 
especialment, per las frasses que pronuncia, el 
dignísim alcalde don Joseph Soler al rebrer al 
presentarshi el senyor Ximeno: «En nom de la 
vila de Sant Celoni-digué-li dono la benvin
guda, desitjantli un desterro rodeijat de tota 
classe de felicitats.» Frasses que quedaren gra-
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Ml'. Albin Valabregue, autor de Les VaCL1IlCeS du Maria
ge, d' ahont fúu treta la ORIGINAL Sl/ripau/a, prepara 
també una comedia, Por/e Joie, que s'estrenara al teatro 
NOlll'eau/és.-R. L. 

NOVAS 

ES])E '1 primer de Septembre 
comensaní. a funcionar en lo 

carrer Nou, 43, entresol, una so
cietat recreativa de tarde, baix lo 
títol de La Colombiana, la cual, 
per lo módich preu de l,50 pese
tas mensuals, s' hi representaran 
las més aplaudidas obras del ge
nero catala y castella. 

Los que vulguin ser socis, se serviran pasar 
per la C(!/'Jlecel'Ía Parisiéll, carrer Nou, ~3, tots 
los días .de 2 a 3, ahont s'estendran los corres
ponents tít.ols. 

Dacis lo m6dich del preu y 'Is bons desitjos 
de la junta, creyém 's veura molt concurreguda 
dita societat. 

Recomaném a nostres lectors que no deix i n 
de visitar l'establiment de géneros de punt, La 
Villa de Tro.1-es, Portaferrisa, ¡ l, ahont troba
ní.n los articles a preus sumam cnt econ6michs. 

Prompte surtiní a llum el tercer volúm de la 
biblioteca Apats y UeU'as. Lo formara una 
colecció de poesías del celebrat poeta Antón 
Ferrer y Ferrer (Japet de r Orga ), titulat Foch 
J- fUIJl, acompanyat d'un prólech de nostre 
company de redacció don Manel I\1arinel-lo 
( A. Llimoner ), 

FOMENT DE LA D[~PENDENCIA MERCANTIL.
Dissapte, día 24, s' hi representaren COI' de l'oca 
y L'últim inglés, :í més d'una pantomima. Lo 
desempenyo, regular. 

Diumenje, prop passat, en aquesta societat 
s' hi dona una escullida funció, posantse en es
cena '1 drama de don Joaquim Dicenta, .Iuan 
.José, baix la direcció del inteligent jove artista 
don Joseph Tatché. 

Sobresortiren notablement ab sos papers, 
ademés del senyor Tatché ab lo de protagonista, 
el senyor Alavedra ab lo de Cana y el senyor 
l<.ocabert ab lo de Andrés. 

Las demés parts anaren a carrech dels sen
yors Yinyas, Gal\art, Gonzúlez, Yivas y Canals. 

Las senyoretas León (M. y B.), s' encargaren 
respectivament dels papers de Rosa y T01ïuela, 
y la senyoreta Guart (A.) del de Sra. ¡sidra. 

Ditas senyoretas lIuhiren sos dots artísticas 
fentse aplaudir molt, igualment que 'Is joves a 
dalt citats, 

CENTRO lNDUSTRlALDE CATALUNYA.-Lo dissap
te passat tingerem el gust d' asisti r a la primera 
vetllada literaria musical que 's dona en el nou 
local de aquet important centre, el qual presen
taba un magníÍ!ch cop de vista, tan per lo de
corat y espléndida iluminació eléctrica, que 
poseeix dit centre, com per Ja distingida concu
rrencia que omplía el local. 

En la primera part fJguraban escullidas pes
sas a cant, piano y arpa, y s' hi lIegirent poesías, 
y en la segona part també hi figuraban compo
sicions a piano, arpa, cant y piano, y poesías. 

Ili prengué part la distingida profesora d' ar
pa senyoreta I\laría Cortinas, la qual tingué que 
repetir totas las composicions qu' executa per 
acallar els aplausos en que fou premiat son no
table traball; las senyoretas Estapé y Guichard, 
las quals foren obseq uiadas en preciosos rams 
de flors, y els baríto¡,os senyurs Casals y Olivé, 
el tenor senyor Monté, el baix senyor Barceló y 
els pianistas senyors Asbert, Carbonell, Bartu
meus (fill), y el senyor Rosendo, tots los quals 
forent molt aplaudits per lo alilagranat de son 
trevall. Lo senyor Rosell, que presidia, dona las 
gracias a la concu rrencia y fi tots los que pren
gueren part en dita vetllada. 

Dona (1 tan agradable vetllada en un lIuit ball 
de societat executat per l'aplaudit pianista de 
dit centre, senyor Bartumeus (f111). 

Pot esta satisfeta la Comissió organisadora de 
dita \ etilada, pues mereix un aplausu per lo 
asertat de son trevall, el cual nosaltres som els 
primers de donarli. 

Catallln1-a NOJla anuncia per dema, diumet
je, un concert ú gran orquesta en lo Jardí Rs
panyol. Creyèm que '1 públich acudira a aplau
dir els esforsos del senyor Morera y del seu cora, 
pera vulgarisar entre nosaltres las grans compo
sicions musicals del extranjer. 

SOCIETAT CORAL EumRPE,-l\queixa socie
tat, fundada per el gran Cla\'é, dona 'J diumen
je passat en lo Tea/l'O de NOJ1etats, el si sé Con
cert de la temporada, mereixent, com sempre, 
molts aplaudiments. 

La pessa a veus solas Ma/'illa, del mestre 
Cassadó, sigué ben rebuda pel públich, el mes
tre fou aclamat, mes no va present"arse. Es una 
composici¡,) musical més ben composta que sen
tida, ja que la lletra no te res de particular pera 
inspirar a un músich, 



Lo TEÀ.Tao REG1Q-,L 

CIMOL BARCELONÉ D'OBRERS (Sant SimpH
ci).-Lo dia de Sant Jaume a la tarde s' hi re
presenta lo <kama (que per sert no ho sembla), 
en dos aet L' Esfèl de Nostra Vall y per fi de 
fj ta la pesM De gorras, quinas for~n desempe

yadas tal cNal bai la direc:eió del senyor Cam
PQ$'. 

DESD' UESTA SETM~NA 
L' ADKlNI8TBAOIÓ Y REDAOOIÓ DE 

quedan instaladas en la 

Ronda de Sant Pere, 19 y 21, 1.er, 1.& 

~®~ê$QQQQQQ~Q~QQQQ 

SECCIÓ DE REGALOS 

La peua 

LO :D%J'Ot.tS 
s'entregaré l'ér clneh e6ntlml 11 ' III persona que )'Iresenti 
aquest tal6 en la administració de Lo TUTRO REGIONAl., 
Ronda de Sant Pere, 19 Y 2', I er, 1.- • 

LA VILA DE TROYES 
-Da -

RAMÓN AMAT 
'ortalenr •• , 11 • BAR-.ollA. 

Aquesta nntiga y acreditada casa, que ha mar at sem
pre ar devant en quant a GtNER08DE PUNT y sos simi. 
lan, ofereix al l'úhlich un inmens ilurtit de dita géneroa 
, PREUS DB FABRICA.-MJTJAS negre 1611t y sens 
co.tura é 3 rals el parell.-MITJONS jumel sens costtna 
a 14 rals la dofzena. -MITJAS LLANA negre sóllt 1\ 6 rals 
el parell.-CUBRJt.-COSBTS llana ab manigas é IÒ rals 
un.- MIT]A8 ub dibuixos eleji!8ntfssims y -brodad~.t.b 
seda,' 6 rals -el parel1.-MIT]AS EXTRAORDINAlUAB 
pera lJenyoras grossas.-CAMISB'tAS per. V&~OCIPE
DISTAl, clase superior, é 10 pesétas. 

Se fabrTc;a tota' olasse de GÉNEROS D~ PUNT. mida 

11-PORTAFERFUSA-11 

IXATS 

y econòmicas sens com petencia 
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