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A. MESTRES

I. IGLESIAS

Reglament

P. CREllUET

del

Sindicat crAutors Dramatiehs Catalans
Atticle
Cataláns

primer.

El Sindicat d'Autors Dramátichs
constitueix pera la defensa deis interessos
morals y materials de dits autors y el fonnent del Teatre
Catalá.
se

Article segó.
Els autors dramátichs y els seus
hereus o drets havents, que vulguin ingressar en el
Sindicat, despres de constituit, haurán de solicitarho
instancia dirigida al President, y la demanda será
posada a votació deis socisl en la reunió general ordi
naria, essent necessari que li siguin favorables els vots
de les dugues terceres parts deis que intervinguin en
la mateixa pera l'admissió del solicitant.
Arríele terco
per

un

.

un

dos Vocals y

un

un

Secretan.

Article quart. L'exercici d'aquets cárrechs durará
any, del primer de Julio! al 30 de Iuny, serán elegits
per votació secreta en la reunió general ordinaria y
uu

podrán

ser

Article
y

en

el

reelegibles.

quint. Aquesta Junta's

temps

un

nesters inerents al cárrech.

A, /tele nov?. Será missió del Comptador: Inter
venir en tots els sus aspectes la marxa económica de
la societat; Revisar els comptes que's presentin, abans
del President donar ordre de p?garlos; Portar la comp
tabilitat general; Presentar un estat de la situació eco
nómica a la reunió general ordinaria

El Sindicat estará

President,

Comptador,

regit y administrat
Vispresident,
Tresorer, un

Article vuy19. Será funció del Tresorer: Guardar el
capital social; Portar
'libre de caixa; Fer els paga
ments que'l President ordeni, una vegada revisats pel
Comptador; Fer recullir en la forma que's determini
les cotisacións deis associats; y tots aquells altres me

reunirá,

en

la torma

que ella mateixa estableixi.

Anide sexi. Será missió del President: Representar
l'entitat en tots els actes que sigui necessari; Convocar
les reunións del Sindicat sempre que les circurnstan
cies ho exigeixin; Presidir aquestes reunións y dirigir
ne'ls debats; Fer executar els acorts presos pel Sindicar;
Ordenar els pagaments després de revisats factures y
rebuts pel Comptador; Pendre aquelles mides de bon
govern que% interessos colectius exigeixin,
posantles
després a l'aprovació del sindicat en pie, si l'urgencia
de les causes que les fessin dictar, permetten abans
consultarlo.
Aiticle se/e. Será missió del Vispresident:
Exercir
les tuncións del President, sempre que aquest se
vegi
privat de ferho.

Anide des.
el

Será missió del Secretan:

,Ilibre d'actes, els

acorts

Registrar en
que's prenguin; Extendre

les convocatories y comunicacións que la marxa del
Sindicat fassi necesaries; Presentar a la reunióg eneral
ordinaria, una memoria de la tasca realitzada durant

Pany.

Article onse. Será missió deis Vocals: Assistir a les
reunións de la Junta y sustituhir accidentalment en les
seves funcións al President y al Vispresident,
-sempre
que ells no puguin exercirles.
Artick do/se. El sindicat se reunirá: Ordinariament
la segona quinzena del mes de funy pera'l nome
nament en votació secreta del
President, Vispresident,
Tresorer, Comptador, Secretan i y deis dos Vocals,
aprovació de comptes y discusió de:totes aquelles pro
posicións quels socis creguin convenients a la bona
marxa de l'entitat; Sempre que el
President ho cregui
necesari; Sempre que ho demani en instancia dirigida
al President una tercera part deis socis. En aquest
da
rrer cas, el President haurá de
convocar la reunió dintre
de la quincena a partir del día que li sigui
entregada
l'instancia y al menys ab tres ches d'anticipació.
en

~cíe tretse.

sosteniment del Sindicat y les

cena

C'aJan
despeses que la defensa deis interesFos deis associats
exigeixi, els socis pagarán la quota mínima anyal de
vintiquatre pessetes.

Aquets estatuts toreo aprovats en la reunió preparatoria
celebrada'l día 1 o d'Octubre de 1911, al número 6 del carrer
de la Canuda, hont l'entitat estará provisionalment domici
liada.

Totes les diferencies que sorgeixin
entre algun o alguns deis asociats y les empreses tea
trals que funcionin a Catalunya, serán sotmeses a la
considerado del Sindicat, posantse primer en conei
xement del President. Aquest, per eh l mateix o perso
na delegada, fará les gestións que estimi convenientes
pera l'arnigable sulució del conflicte Si no dona ven
resultat, convocará Ilavors el Sindicat en plé pera ex
posarli la qüestió, y aquest pendráls acorts que la
defensa deis interessos tnorals y materials deis autors
dramátichs exigeixin, exercint les accións civils y cri
minals que dita defensa fes necessaries.
Article catorse

Anide
com una

quinse

El Sindicat

no

podrá disoldres

octava part deis séus associats s'hi

tant

oposin.

~ele seise. En cas de disolució del Sindicat, els
socis que en aquell moment el constituheixin, podrán
determinar lliurement la manera de distribuhir el ca
pital social que, pagades les atencióna pendents, quedi
en caixa.

M.

GIOL

A.

Presentado

Ley

la

duplicado ejemplar

a

los

efectos del articulo 4.° de

Barcelona 20 de Octubre de 1911.
El Gobernador
Por tela.

La junta directiva ha quedat constituhida en`la
güent forma.

se

Presidents honoraris: Srs. Angel Guimerá, Santiago
Rusinol y Ignasi Iglesias.—President efectiu: D Apeles
Mestres.-- Visfrresident: u. Pompeu Crehuet. Treso
rer: D. Martí Giol —Contador: D. Avelt Artís.— Vocals:
Srs. J. Pous y Pagés y joseph Morató.--Sectetari: D.
Mane-1 Folch y Torres.
La correspondencia deura dirigirse al cAteneu Bar
celonés» (Canuda, 6), a nom del President o del Se
cretari.

J. MORATÓ

ARTÍS

en

de Asociaciones de 80 de Junio de 1887.

M

EOLCII

A. GUAL

COMPte COrrent es copia exacta de la comedia caste
llana de Pina y Dominguez Suma y szgue, escrit ab la
fraseología que delata al pispaire daix6s.
Tiremhi un vel.

„tel.

L'EURA

PRINCIPAL

correal
Comedia en un acte

Energías perdudes.—Diálech original de I. 'Torrent
Ciurana.
y
Es un quadret que té un final de forsa afecte, y que
d'haber sigut presentat ab més propietat, haurta impre
sionat profondament al palich. De l'execució cal
elogiar la senyoreta komagosa.y Sr. Perbellini (N.)
Al final, fou cridat l'autor.

—

y escrita

Posada

pel

en
en

prosa.
escena

veterá actor y

galán jove
Armengol Goula.

etern

En els cartells
consta de C. Ca,
triat el ja tristement
sany, que's el pseudónim que s'ha
comedies
conegut plagian i pispador de les mil y una
seu teatre a forsa y
diariament
en
el
que representa
paciencia deis espectadors.

17ers y prosa. —Diálech d'Enrich
Dos personatjes que, ab tot y mancán a la realitat,
diálech viu
diuhen coses agradoses, constituhint un
que a estones se fa aceptable.
L'autor fou aplaudit, fentlo sortir en escena.
TEATR E GOULA

(San! Feliu de Guixols)

Ingrata.— Drama en tres actes, de Francisco Masferre.
Diumenge, día 4, la secciel dramática del Atenu va
que
donar una vetllada, ab l'estrena d'aquesta obra
motiu
la
sala
qual
y
per
havía despertat un cert interés,
va

veures

forsa

concorreguda.

La, fbcena
eztaiana
Se tracta d'un jove tímit de casa bona que s'ha ena
morat d'una humil modista, cosa que no permeten a
casa d'aquest, fins al extrém d'amenassarlo en no vol
guerlo a casa si continua ab ella. L'Agustí, volguent
cumplir ab el séu deber, se'n va ab la fulia, peró al
saber aquesta que'ls pares de l'Agustí no volen donar
li ni un céntim, comensant ja per no pagarli el servey
de les armes, l'apondona ab tota l'ingratitut.
Aquest es l'argument drl drama. Com pot veures, es
molt sencill, peró l'autor de Pluja d'hivetn ha sapigut
presentarlo d'una manera admirable, mantenint des
pert sempre Patenció del públich per lo ben dialogada
y per la sencillesa en que ha desenrotIlat l'acció.
En Masferré ha guanyat molt desde sa derrera pro
ducció; aixó no vol pas dir que en lngrala.no hi hagin
certs detectes propis dels que comensen, peró si que'l
su
autor revela condicións pera el teatre.
La representado, escepció feta den Cardoner y
Molins,-va deixar molt que desitjar.

Dilluns, día 13, l'adaptació en tres actes L'herencia
del onzle Pau y estrena d'un altre pispejiu del infortu
na. pispaire que s'oculta ab el pseudónim de C. Ca
sa ny;
es la traducció de la
coneguda comedia caste
llana Suma y sigue, que el desabrit la titula Compte
corren/, sense fer constar en els cartells d'ahont l'ha

pispada.
Dimars, dia
quesada del

14: l'obra extrangera

mar

rampinyo, Compte

Dimecres, dia 15,
Xacolatereta.

estréna

Magda

y la fran

corren'.

de l'obra extrangera La

**
propietats
Relació de les
de les
fet seves l'empresari d'aquest teatre
escena en lo que
de temporada.

comedies que s'ha
y que ha posat en

va

Suma anterior: Ptes.
1.035'00
Els Pouchs, 2 actes, (9 Novembre )
450°
La torre deis sustos, [ acte, (to Novembre,)
22'50
La /ore deis sustos, i acte, (12 Novernbre.)
2250
Trencadzssa, t acte, (12 nit.)
22'50
Compte corrent, i acte, (13 Novembre, estrena) 45'0°
Compte corren!, r acte, (14 Novembre )
22'50

segueix: Ptes.
d'indefensa, veyent com

Suma y
Y el comité
embutxaca.
Y els autors
tant la capa.

mantenedors,

215'oo

.

fidels al

l'altre

Sebastiá,

se

les

aguan

CIRCOL DE SANS

ROM

Diumenge passat, tocál torn al preciós drama del
eximi Guimerá, La pecadora, en qual representació
sobressortí duna manera brillant y perfecte, la prime.
ra actriu senyora Baró, jura ab les Srtes.
Bayona y
.A

S'ha denat la segona fundó dedicada al Teatre Ca
talá, representantse la traducció castellana del drama
en un

acte

d'Iglesias, Yoventut.

En Ricart Calvo y la seva companyía ho
sentar rnolt be, lo que'l pú`lich els hi

van

repre

agrahir,

aplaudintlos.
La campanya que hi fa aquesta empresa al Teatre
que alguns tenten de que el
públich no vol anar a Romea Cada día la sala se ven
concorregudíssima, y l'éxit y Petítusiasme no hi es

Catalá., desfá Paprensió

caseja.

La vritat

que s'hi dona forsa varietat

en el cartell
escatima la propaganda.
Se preparen noves funcións dedicades als autors
catalans.

y

l'empresa

es

no

PRINCIPAL

Dietari de la setmana:
Dijous, dia 9, tarde: la comedia en tres actes de
Campniany y Giralt, La Barcelonina y el pispejiu en
dos actes Bis poruchs. Nit: la pessa d'Escaler L'amich
Cirera y l'obra extrangera Magda
Divendres, día to: l'obra extrangera Magda y el
pispejiu de Don Ramón, La torre deis sustos
Dissabte, dia u: l'obra extrangera La verge boja.
Diumenge, día 12, tarde: l'obra extrangera Magda y
el pzspefiu irrespectuós La torre deis
sustos. Nit: el pis
pejiu del célebre apache de la dramática catalana
Trencadissa y l'obra extrangera Magda.

Vallvé que colaboraren ab refinament y bon gust. Deis
actors, estigueren sumament distingits, el director
senyor Capdevila y els actors senyors Puiggart, Guixer,
Font y Mas, junt ab la nena Costa, rebent es
pontanies mostres del públich habitual.

Seguidament posaren en escena la comedia d'en
Folch y Torres, L'ancle rector, qual repart de papers
va semblarnos encaixadíssina. Les senyores Bayona y
Vallvé, discretes y a tó sempre, aixt mateix com el
senyor Guixer que feu un emossen» admirable, ab una
dicció y detalls més que distingits, el senyor Puiggarí,
se guanyá un fort aplauso ben
merescut per atinen
«Salvil tant séu y tant ben travallat, ajudant el conjunt
els senyors Capdevila y Ballart ab les seves peculiars
maneres discretes
y elegants, donanthi _ademes un
bon relleu el travall refinat del primer actor cómich
senyor Font, que agradá moltíssim a n'el públich d'el
Circol que per primer cop l'admira; el senYor Mas
coopera també a la bona execució, y uns y altres, re
beren al acabar, una bona tanda d'aplausos.

-

-.¦¦••••1=6,

La, E5certa,
eatulana
guer, que

un

vegerem, perque'ns falta humor per'espe

rarnos.

L'Eura
Felicitat eterna, Energíes perdudes y Vera y prosa, forera
les obres escullides diumenge passat, les dugues darreres
estrenes que'n parlém
n secció apart. En l'execució, hem
d'elogiar a la senyoreta Rornagosa.
Per el día 26, Per una capa, d'en Graells y Vidamor, es
trena del senyor Perbellini.
(Advertím que el títol de Vidamor ja existeix repetit, en
el 'libre y en el teatre. !Mes originalitat, senyors, més ori
-

Centre Obrer Calasand
El diumenge a la tarde y
baix la direcció del notable
aficionat Eugeni Cormand,
escena el drama
se posé en
Emancipatsl qual obra obtin
gué lleal interpretació, so
bretot en els dialogats, puig
aquella de la preparació de

ginalitatl)
Ateneu Obrer del districte II
Desde la inauguració de la temporada, que's compten per
plens les vetlles teatrals d'aquesta casa y es degut, sens
dubte, a les simpatíes que gosa la joya actriu Concepció
Durán, l'estudiosa dama que no s'ha refiat rnay del consueta
per dificils papers que se li hagin confiat; aixt, com l'inmen
sa rnajoría d'aficionats que formen l'elench dirigit pel se
nyors Boquet y Garrigó.
El diumenge passat toctr'l toro a la bonica comedia dra
mática Les arrels, d'en Morató, y per final de testa l'inginyo
sa comedia d'en Pons y Pagés, Un cop destat, en una y altre,
s'hi Iluhiren de debb tots quants hi prengueren part, sobres
sortint per son acabat trava II, la senyoreta Durán, veyentse
molt ben secundada per la senyoreta Albert y la senyora
Durán.
La tasca encarregada als bornes, rés deixá que desitjar en
sos respectius pa pers, mereixent especial inenció els senyors
Boquet, Garrigó, Farra rons, Guiu, Simón, Valls y Tarruella.
La presentaci6, adecuada; la direcció, discreta.
El día ig se posará en escena El vsatge del eenyor Pons.

de conjunt, corn
anarentrontolloses y poch expresives.
El senyor Cormand, en el séu tipo, estigué a gran altura,
dihent tot el paper d'una manera admirable y marcant el
mes petit detall. En la presentad& s'acreditá una vegada
més, que a més de ser un bou aficionat es un excelent di
rector. El felicitém un'altre volta.
Ajudaren a la bona labor del director, els senyors Ociás,
Nevot y Gurri, que estigueren en bon lloch.
La comedia d'en Roig, Sebes al cap, feu riure moltissina,
mercés a la bona execució que hi donaren els senyors Cor
mand (que estigué superior), Fontanet, Nebot, Gurri, To
rras y Purcalla. El públich, en premi del bon
rato que se li
proporcioná, aplaudí entussiasticament.
les

en

escenas

mitin,

Ateneu de S. Lluis Gonzaga (Sant Martí)
quadro dramátich d'aquest Centre, celebrá la festa
rnajor, posan t en escena, el diurnenge, el drama De pecador

Pabelló Tetuán
En les seccións del passat diurnen, a mes de dugues sar
sueletes castellanes, se representa la obreta A la- Prevenció.

El

Sant.
En l'execució, varen Iluhirse notablement els senyors
Batista, Juncá y Torres, essent secundats duna manera
quelcbm aceptable, pels senyors Mas, Punti, Sors y Picas.
Els demés, no varen agradarnos, primer perque no detalla
ven y aegón, perque no sentien lo que deyen.
La direcció, bona, fentse acreedor deis aplausos el senyor

a

Mans.
que devía representarse
per lo tant, deixém de fer revista.

L'agencia d'informes comercials,
al final,

no

la vegerem

y

Esquerra del Ensanxe
El diurnenge y ab una puntualitat poch recornenable,
(mitja nit), se posé en escena la celebrada comedia den
Llanas, Don Gonyslo o l'orgull del gech. Tret de la bona da
senyora Vidal y dels bons aficionats senyors
Munné y Vilar, que estigueren superiors en els seus papers,
els demés no feren rés que mereixi l'honor de consignarse.
Sería convenient y ja ho henn dit altres vegades, que se
arleglés el decorat, puig está en un estat molt Ilastimós. La
primera decoració,—a la Cotxería—vam contarhi vuyt sets
advocat,
bastara grossos pera no ser vistos y al despatx del
de
l'últim acte, hi vana veurehi que la pols era la mestressa
ma

la

matrona

pintura.

Valdría la pena que la Junta se preocupés una mica
de l'escenari, salvant el bon nom de la Societat.
Confiérn en véurehi reformes...

ires

Chors d'en Clavé
celebrat
el dissabte per' el senyor Francis
En un benefici
comedia titolada Els dos preten
co Roldán, s'estrená una
escrita ab una
dents. Perque l'obra no val rés, puig está
concorren
vulgaríssima prosa y per la broma que hi ten la encare
que
deixém,
ínierpret,
moments
semblava
cia que a
en el lloch d'es
no
tnés siga per una vegada, de parlarne
trenes.
beneficiat, Mestre Ola
Al final devía representarse, per el

-

Ateneu Obrer Martinench
El quadro drarnátich d'aquesta entitat, representa el passat
diumer ge, el drama La mare, de Rusifiol y Mátalas eallandu,
de Marxuach, en quals obres, a més de distingirsi les ac
trius que hi prengueren part, hi sobressortiren els senyors
Abelló y Llagostera, si bé en conjunt, se va poguer notar
quelcom de manca d'estudi.

Associació Autonomista Republicana (Sagrera)
Ab motín de la festa major, la companyía que dirigeix en
Joan Moranta, el dissabte passat posa en escena l'obra d'en
Rusifiol, El mistich. Cornpliren en sos respectfus papera-les
senyores Zamora, Surnell y Pecho, com també els senyors

Moranta, Jové, Cerda, Bellafont, Esteva, Martori, Eatruga,
Saperas, Gatell, Rodriguez, Blanchart, Serra, Antich y
A rasté
Per fí feren Indicis.
L'entrada bona. Y aplaudiments
.

a

dojo.

Provincial de Lleyda (CasP, SO)
Baix la direcció del senyor Rissech va representarse diu
menge passat l'obra d'en Rusifiol El mtstich. La senyoreta
Morera va Pernos una «Marta» digne de tota lloansa. Molt en
carácter la senyora- Alegret en la «Francisca» y bé la senyora
Carreras. Deis bornes, cal citar en primer lloch al senyor
Risech, qui ens feu un «Bisbe» rnolt ben presentat y ben
caracterisat. En el «Miguel», qual paper estaba també al sexi
cárrech no va desmereixer el concepte que de excelent afi
cionat tením d'ell. No va convéusens el senyor Nopi en el
«Mossén Ramón» perque no es apropiat a les seves fecal
fet
tats. Té el senyor Rissech prous facultats per haberlo
ell y d'aquesta manera l'obra haurfa sortit cona pletament
arrodonida. Els dernés secundaren ab entussiasme. Molt bé
els senyors tiugranes y Colorner en el «Mossén Joan» y Sr.
Andreu, aixís coco els senyors Socias, Rodriguez y Torra.
Els senyors Albi, discrets y bastant fora de tb el Sr. Soriano.
Centre

per a
La

nar

de cucurulla.

direcció, bona;

la

presentació, regular.

La

E3cena
La

Cervelló

Filantr6pica

quadroescénich d'aques

El diumenge dia 12 del actual el
Roca, representa ab
societat, baix la direcció de Eugeni
Iglesias,
La mare eterna.
drama
de
I.
rnolt Icen lo preciós
notablement
la senyoreta
sobressortí
En l'interpretació
d'ingenuitat y dedicadesa
una Marió plena
brodá
que
Roca
seu
l'habiam vista. L'ajudaren en el
corn poques vegades
senyorets:
labor
deis
y
la
presentació
travall una esmerada
Serra, Carreras, Roca, 'Farin, Mansa, y Furquets.
ta

Cine Moratín
tarde posaren en escena I'drama
El diurnenge 6Itirn per la
representat ab la cura a que'ns té
de Guitnerá, Maria Rosa,
senyorets
acostumbrats la cornpanyía que encapsalen els
Clararnunt y Devenat.
Per la nit representaren

drama de Pitarra, La dida, en
Casases;
qual protagonista estigué inrnillorable la senyoreta
Vallespir y
molt dignament secondada per la senyoreta
Papaceit, Cuyas y altres
senyors Clararnunt, Andriá, Nolla,
que s-ntin3 no recordar.
inmillorables, corn aficionats.
La direcció y presentació
el

Saló Bonavista

(Gracia)

cornpanvía
y diumenge tarde y nit, la
el ?ra
el jove Ramón Claveres, posá en escena
Víctor Balaguer, en Pinter
ma Don Joan de Serrallonga, de
pretació, que bu rnitjanarnent aceptable, s'hi notava rnés
que rés, manca d'assaijos. Al:Lis y tot, sobressortiren d'una
senyors lIla, Cla
manera digne la senyoreta Pallarés y els
forlunats.
veras y Molas. Els dernés... no toren tanta
La direcció y presentació, bastant aceptables.
El

que

passat dissabte

dirigeix

\

blista de les can Wats recaudades per
drets de representado durant els me
sos d'Flgost y Setembre de 1911, en
les poblacións de Ctatalunya.
A gost

Barcelona

Lleyda

379,50
98

Gerona

Agra munt

119.84013
308`50
20

Ametlla
Arbós

Arenys de

Ptes.

20

10
12

a15

Gelida
Granollers

17'50

Hospitalet
Igualada
La Garriga

24

59
40

8

52'50
6250
So

La Bisbal
Lloret de mar
Mora la nova

37'50
»

Malgrat
Manresa
Martorell
Masnou
Mataró
Mohos de Rey
Mollet
Moncada
Olot
Olesa de Montserrat
Premiá de mar

Puigcerdá
Poble Nou
Prat del Llobregat

Ripoll
Ripollet
Reus
Rubí
Sant Feliu de Cuixols
Seo d'Urgell
Sabadell
Sant Celoni
Sant Sadurní
Sant Feliu de Llobregat
Sallent
Sant "loan Desoí

Sitges

Setembre

Ptes. 11.143'75

a

Eeplugas.

3150
18

335
32

19'50
124

2050
105

15'75
101'50
26'5o
162

158

I0

16

176
96
16
47

96

306'25

6
E8
25
128

99'75
7'50

260
25

14

80

12

13'50
20

5
I0

16
34

Tortosa
Tarrasa
Vich
Vilafranca del Panadés
Vilanova y Geltrú
Vilasar de Dalt

6
8
10550

122

552
15
20

123
34125

7'5o

149'25
12

83
576'25

12

munt

4

Artés

Badalona

Balaguer
Balsareny
Bellpuig
Berga
Camprodón
Calella
Caldetas
Cervera

8
4
6

TOTAL: PTES.

_

30

Capellades

21

Cornudells
Cornellk
Centelles

16

24
12

12.905'50

Cada mes publicarém llista de lo recaudat, a tí de
que tant els autors dramátichs com els directors de
companyíes, com els mateixos corresponsals puguin fer
les degudes reclamacións, si hihan motius pera feries.

7'50
27
2,
15

14.084'25

cena?

Catalana

e

ne8trecs
_FN

tres actes De pecador a Sant,
siguent desenapenvat pels
senyors Mariné, Cortada, Palol, Martí, Purnarola,Nadal,
Bernardas, Mitjá y Martinez.
en

'

Buenos

gentina.)

Aires.—(Ar

Els diaria lo
cals publiquen la nova
de que per l'Abril tin
drém entre nosaltres al

notable
)4u

P. CODINA

•

primer

actor

Pere Codina, qui fará
una excursíó teatral per
distinta paisos de la Re

pública.

Mendoza.---(Argentina.) El día 28, del passat, va repre
presentarse en el «Centre Catalá,» la marina
d'Apeles Mes
tres, Sirena, ab bona exe.:ució, a cárrach
deis aficionats
sényors Mascort, Cucurella, Rosich, Fajardo, Caraltó y
Mas y la senyoreta Cucurella.

«Centre Moral.» El mateix día, posaren en
escena Parlant
la gen: s'embolica.
«L'Amistat.» La secció d'aquesta entitat, posa en escena,
el día 5, a la nit, la joguina, arranjada per
l'Eduard Antes,
Lo diari ho porta, desetnpenyada per la senyoreta
Ventura
y els senyors Castells, Blanch y Puig;
seguidament se posa
en escena el disbarat comich Los grals
de les sebes, de Roig
y Milla.

Puigreig.—«Teatre del Llobregat» El diurnenge, día 29,
mes de Octubre, el grupo de aficionats
que dirigeix
en Joseph Castells, posaren en
escena, el drama estrenger
en tres actes Papá ministre.
L'interpretació a cárrech de la actriu, senyoreta Felisa
Martín y del» aticionats, senyors Castells, Garcia, Claret,
Briá, A ltarriba, Pintó y Cerióls, molt Iluhida, especialment,
del

per en Castelles y Garcia en els papers de «Pera Mattei» y
«Federich» respectiva men t.
La senyoreta Martín, molt justa, ab tot y tenir el nom de
actriu, no puja a más alsada qu'els aficionats.

Rosari de Sta. Fé.—(Argentina) El día 7,
del passat, al
«Centre Catalá» va donarse una represen tació
del hermós
drama d'Iglesias, El cor del poble.
En l'execució se distingiren la dama senyora Pietro y el
senyor Trulls, que feren bona feyna en
sos respectius pa
papers de «Madrona» y «Passarell.» Cumpliren
bé, secun
dant, els senyors Germán, De la Muela, Bertrán y

S'estrena

II /

Bonet.

bonica decoració deguda al soci senyor A.
que Ji valgué forses aplaudiments,

La companyía Liorente
Blanca ha sortit cap a Cana

El día 5 del corrent, toca el torn
les obres La resclosa y Viatje de boda. La primera, per
ser segona representació, acá molt mes
tnalament que la
primera volta representa. El senyor Salas, es l'únich que
va estar ajustat en tota l'obra. La
senyora Martí, era la en
earregada de la «Nuria» y encare ens convencé menys
aquesta representació que Peltre; dita senyora, de aquest

rias, ahont ha d'actuarhi,
representant teatre espanyol

una

Companys,
Lleyda.—aLa Violeta.»

a

personatje en vol fer imitado, y potser es perque no trionafa.
Mls joyas Guardiola y Poch, també estaven molt treta. El
senyor Claramunt, passador. La comedia, fou aplaudida.
«Academia de Lleyda.» La secció d'aficionats que a cá
rrech del senyor Gonzalez actua en aquesta societat, posa

escena, el día 5 del present mes, la preciosa comedia en
dos actea Plors y violes y una comedia castellana. La co
media del senyor Crehuet, sortí, deixant apart alguna de
ficiencia, bastara arrodonida; la senyoreta Vierje, sortí
airosa de son comés, realisant un travall digne de elogi,
igual que per part de dit senyor que'ns feu un <Ramón»
molt ben travallat.
La seuyoreta encarregada de l'«Antonia,» qual nom des
en

coneixém,

no sabía gayre el paper, no obstant, sortí del pas.
El travall de dits aficionats, bou tnolt Celebrat, elida cona
tatubé molt aplaudit. Els senyors Farrús y Charles, molt
apartats deis personatjes, se coneix que nols varen enten

dre. Els joves Castellvf y Ponsoda, travallaren per sortirne
bé de lo que s'hablen encarregat. La direcció, bona y la
presentado, molt cuidada.
En preparació: Don Gonxalo o l'orguil del gech.

Girona.—«Orteó Gironí.» El día 5, a la nit, la secció de
aquest centre posa en escena, ab tota propietat, el drama

fins a Reys.
Tambe ha

inaraat

cap

a

Logrono una companyía di
rigida pel primer actor
57?.

Francisco Tressols.

El Sindicat d' Autors ha pub icat ja les bases pera I` orga
nisació y funcionament del Teatre Catalá ab intervenció de
accionistes y d'Autora dramátichs.
La ponencia encarregada de la rodacció, era formada pels
senyors Apeles Mestres, Iglesias, Roca y Roca, Giol y Pons
y

Pagés.
general,
probades.

En reunió
ren a

celebrada el dirnecres passat,

queda

El día 9 del actual mori en aquesta ciutat en F¦rincisco
toa primer apuntador y u,timarn,mt
un ternps
se dedicaba a fer de representant d'eco preses.
En Padrol, de caracter bondadós y actiu en el servey,
s'había captat nostres simpatíes, fa poch, desenipenyant el
carrech d'administrador en l'empresa Pere Codína de Romea.

Padrol, que

Q.

E. P. D.

de la Sala Irnperi, avuy, dissabte, se celebrará
benefici de les petites actrius, les aixerides ne
nes Pepeta Mo,er y Aurora Redondo.
Se posará en escena el diálech infantil d'Estanislao Cia
Al

una

teatre

fundó

a

L'oh
dos
en
una visió
Contra enveja, cantal; s'estrenara
final
y
per
Obdulia
quadros, del mateix autor, La Princesa
coniedia de noys, en dos quadros, L'es
se representará la
nana,

carrnent.
També hi

pendrá part

el chor intantil «Mosseo Cinto.»

Poesías

Humorísticas

l'últirn folletí de la
En el número d'avuy repartim
catalogada entre
tragedia del gran Víctor Balaguer,
Catala, quals edicións
les millors obres del Teatre
estbn

agotades.

LES ESPOSALLES DE LA MOR-7- A
tragedia deis

famosos

amors

JULIETA

de

Y ROMEO
***

(Plassa del
Pot efectuarse en uostre Administració
l'entrega
de
mitjansant
follettns,
Pí, 5,) el cambi de
céntims.
15
rebregats
No s'admeten folletíns bruts, tallats, ni
CZ

entrant
En el folletí de la setmana
comensarem la publícació el' una obra
molt interesant pera '15 nostres lectors.

CORRESPONDENCIA
No son publicables ele travalls que hem rebut fúmate pele senyors
T. R. y J,—J. y, Ll.—P. C.—R. I—A. E. I.—F. B.
Jobieo: Perfectament bé•—Un pretendent a eandidad: Li podém
qui ti
assegurar que encare no slia tal cap contracta en serio; el
digui lo contrari, es un bolero. Are lo que ti puch dir es que plouhen

recomanacious,
nació

es

el

ser

fius de monarques,

pero cregui,

la

millor

Colecció de cornposicións en vers, originals
deis millors hunzoristas de la terra.

recome

Una pesseta,

Aquesta vegada

bon comediant.—Linds Puig y P,,

(Vendrell) Moltes mercés per la ressenya bi
nona plau.—N.
bliogrÉtfica, ?que s'ha de pagar alguna cosa? Vosté den formar part
de la comissio que encare ha de donar les grades a n'en Nolla ?vri
tat?—Ramonel:(Vendrell) Vos si que m'lleu fet un servey d'arnich.
—R. Anís Colomer: Que ele versos de la setmana paseada no eran de
vosté, ab tot y constan i la seva firma? Donchs, consti abrís. Nosaltres
el vara rebre per correo, Deu ser obra d'algún desenfeynat Perdbnil
—Un autor qu'ha estrenat: Precisament en aquest número pu bliquém
els Estatuts. Ab ells pot enterarse de les condicions —M. Pala: Hem
rebut la seva comedia de circunstancies El Pispejiu. Se li agraheix
la bona intencio.—Alma de Dios, Vaig anar a veure a l'Escribano.
Es guapa, pero:mases nana. Será rnillor la Goya.—Lavall: Nos facil
que's fassi la Theodora. A Italia dele 200 trajos en voleo 32 mil pesse
per perdre.
tes, cantltat que no té l'empresari ni el seu comité
A. P.:

SeDtmet,n.a.ri
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