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el uia je del vis-presidegí de la República Arenti

El Doctor Quirno Costa
L'Excel-lentissim senyor Doctor D. Norbert

Quirno Costa, vis- president de la important
Re pública Argentina, quin retrato publíquém
en la primera plana del present número, al
decidirse á fer son viatje per Europa ha honrat
á nostra terra ab la seva visita, considerant
á' Catalunya com la mes rica y mes floreixent
de las regions espanyolas.

Tant pe'ls mereixements de] iI-lustre quefe
d' Estat, com per la importancia que son viatje
á Catalunya representa pera la producció del
pahis—en totas sas-manifestacions, aixís en las
intel-Iectuals com en las artísticas—no podiam
de cap de las maneras deixar passar aqueix
notable aconteixement, y, per aytal motiu, ens
creyém obligats á dedicarli—com aixís ho pro-
metiam en nostres números passats —bona part
del present, guiats sempre per nostre lloable
afany de donar á coneixer tot lo que siga
enaltidor pera Catalunya y honori á aquesta
regió tan digne d'esser enlayrada.

Ans que tot, debém fer á nostres llegidors
la presentació de la noble figura que ha sigut
hoste dels catalans uns cuants días.

El Doctor Quirno Costa es una de las emi-
nencias que mes sobressurten entre 'ls juris-
consults de 1' Argentina. Per llurs mérits pro-
pis ha ocupat, entre altres honoríjchs cárrechs,
els de diputat y senador, y, per rahó de son
enlayrat cárrech desempenya actualment la
presidencia del Senat en aquell pahis.

Durant molt temps vá desempenyar ab acert,
y talent gens comú, el de Ministre de Relacions
Exteriors, com aixís també, en els comensosde sa carrera diplomática el cárrech de Secre-
tari de la Legació Argentina á Rio Janeiro.

Entre altres molts beneficis que la Repúbli-
ca Argentina deu al Dr. Quirno Costa, sobres-
surt sa activa gestió en sometrer á un arbitrat-
ge internacional els seguits conflictes argentí

-xilens, quinas indicacions foren atesas y coro-
nat son propósit per l'éxit mes complert.

Q
Dotat de talent y gran erudició, el Doctoruiri io Costa te un tracte falaguer, modest

y demócrata. Son temperament es de incansa-

ble trevallador, havent posat á contribució sa
desmesurada activitat en fomentar la inmigra.
ció y á aixamplar la esfera de las Co;onias
agrícolas, cosas tan convenients en el seu
pahís, vejent coronats sos esforsos per 1' estat
prósper en que's troban avuv día.

La industria pecuaria, la font mes important
de riquesa d' aquell pahis, ha sigut un dels
problemas estudiats mes detingudament y ab
mes entussiasme per nostre il-lustre biografiat.

Y, en fi, el Doctor Quirno Costa es una de
las nobles figuras de 1' Argentina, 1' home en
qui confían els fills d' aquell hermós terreny,
aymants de la prosperitat de sa patria. per
quin motiu es el candidat que té mes probabili-
tats d'esser elegit president de la República
1' any vinent.

CATALUNYA ARTISTICA agraheix de cor la
visita que'1 Doctor Quirno Costa 's digná fer á
aquesta regió y s' complau en honrar avuy
sas columnas ressenyant els punts mes signi-
ficants de la seva visita.

El Doctor Quirno Costa á Madr!t

Fórem testimonis presencials de 1' arribada
á la Cort del eminent diplomátich.

A derrers del mes d' Octubre del finit any
arribó á Madrit el Doctor Quirno Costa acom-
panyat de sa distingida familia, després d' una
excursió que feu á várias ciutats andalusas.

L' arribada del quefe d' un Estat floreixent
que "parla la llengua espanyola ", que "en llurs
venas hi corre la sanch espanyola ", y quin
mercat d'importació y exportació convé indub-
tablement als interessos d'Espanya, sembla que
hauria d' haver determinat entre 'Is elements
del centre una corrent d' agasatjos y distin-
cions envers l' il-lustre viatjer que, en moments
decayguts y no gayre de bon taranná pera
nostra producció y riquesa, visitava la capital
burocrática de la nacionalitat espanyola que'ls
argentins califican encara de "madre patria".

Mes, no fou aixís.
L' arribada d' un princep cualsevol d' algun

Estat inculte y barbre hauria desvetllat, entre
' element oficial madrileny, majors activitats
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en vestir llureyas y uniformes llampants y en

adornarse ab creus y altras requincallas pera
enlluernar al simpatich hoste.

No'ns treu de pollaguera sorprenentnos una
anomalía cony aquesta, porque, si hem d'esser

franchs, may hem cregut en 1' activitat del

centralisme; ans pe'l contrari, sempre ens han

demostrat els fets que per culpa de la barroera

política, totas las energías de nostres conspi-

cuos s' estrellan devant de la inacció, oblidant

-se de tot lo que significa art, intel-ligencia,

producció, riquesa.... En una paraula, de tot lo

que sia de general interés pera la Nació.
Afortunadament se trobava á Madrit una

valiosa representació de Catalunya que, mirant

pe'l bé y pe'l bon nom d' Espanya (') trobá

medis pera lograr que passessen inadvertidas
las deficiencias del indiferentisme poch correc-

te dels centralistas.
Un il-lustre prohom catalá, comptant ab sos

indiscutibles prestigis en la nostra terra, feu

movilisar las representacions quede Catalunya

existeixen á Madrit, ab el fí de que '1 doctor
Quirno Costa 's compenetrés de que, si Madrit
es la capital burocrática d' Espanya, atenta
unicament á las peripecias de la política que
1' afartan, existeix dintre la mateixa Espanya
un'altra capital: la del trevall en totas sas
manifestacions, la de la producció y riquesa, y

(*) {Y encara ens motejerán d' egoistas!

aquesta capital indiscutible es Barcelona, qui-
na ciutat, en :nom de Catalunya, donó la ben-
vinguda al vis-president, en pié Madrit, inte-
ressantli sa visita á Barcelona.

Y en el mateix Madrit, els primers obsequis
y atencions las rebé el Dr. Quirno Costa d' un
catalá en nom de la nostra terra.

Arribada del Dr. Quirno Costa

á Barcelona

Ab l'exprés de Fransa del día 2 del corrent
Janer, arribó á la nostra ciutat 1' il-lustre

viatjer.
A rébrel y donarli la benvinguda vá anar á

Girona el Doctor Maristany (D. Pere Gran),

Comissari regi d' Instrucció pública y Diputat

á Corts per Barcelona, prestigiosa personalitat
catalana que tan enlayre posá el bon nom de

Catalunya cuan la estada del Dr. Costa á
Madrit, quin fet lloable aludírn en anteriors

ratllas.
El senyor Maristany, al arribar la comitiva á

Barcelona, feu la presentació del Dr. Quirno

Costa á las nombrosas é importants personali-

tats que acudiren a rébrel.
Encara que, obehint tal volta á la conjura

imposada pe'l centre, nostras autoritats no's

presentessin á saludar—cuan menys per corte-
sía— al il-lustre viatjer, no per aixó fou menys

brillant y solemne la rebuda que vá ferse al Doc-
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tor Costa, ja que á 1' estació s'hi trobavan re-
presentadas totas las societats económicas de
Barcelona y las entitats que, dintre del art, la
literatura, el comers, la industria, 1' agricultu-
ra y demés elements de riquesa, constituheixen
las forsas vivas de Catalunya, y ademés la
Corporació popular, 1' Ajuntament de Bar-
celona.

Ja desde l'arribada, el Doctor Quirno Costa
s' identificá ab la manera de ser y de sentir
d' aquesta terra; donchs al saludarlo el Presi-
dent del ``Foment" D. Lluis Ferrer Vid.tl, en
nom dels que produheixen y trevallan, li feu de
contesta:

—"Para éstos vengo, para ver cono se tra-
baja y se produce."

Després de las presentacions y carinyosas
frases de benvinguda, el senyor Costa, acom-
panyat de tota la comitiva se dirigí al gran
Hótel Colón, hont tenía reservat son hostatjo.

En companyía del vis- president, vingué -1
Barcelona el rich propietari argentí D. Do-
mingo Ayarragaray (quin retrato també pu-
bliquéni), persona molt influyent en aquella
República, que ab sas energías y talent ha
sapigut conquistarse una de las fortunas més
grans del pahis.

La estada del Dr. Quirno Costa á Barcelona

Fou jutjada y acullida per las personas pen-
sadoras y aymants del avéns de nostra terra,

com una garantía encaminada ft solucionar el
problema del americanisme.

En efecte, el senyor Costa es una de las fi-
guras que mes sobressurten, la personi fi cació
d' una ideya gran y generosa; la de 1' aproxi-
mació de tots els pobles de la rassa ]latina que
viuhen en el nou y en el vell IVJon.

Y á la realisació d' aquest propó•it vital,
hermós somni daurat de son gran .pensament,
encaminó ei Dr. Costa tots sos actes durant sa
estada entre 'ls barcelonins.

Fugint de solemnitats y agasatjos oficials, elv is- president de 1' Argentina aprofita el poch
temps que permanesqué ií Barcelona, pera vi.
sitar els millors centres de cultura ahont detec-
tarse, un d'ells, el «Círcol Artistich» en el que
hi tenía lloch alashoras la Exposició dels cua-
dros de l'Eliseu Meifren, quinas obras pictó-
ricas -examinó ab molta detenció y admira,
rebent dels artistas del « Circo]» un delicat ob-
sequi consistent en una cartera rublerta de
valiosos autógrafs.

També vá dedicarse el distingit hoste ít en-
terarse fil per randa, ben minuciosament, del
estat de nostra gran producció, dels principals
articles que son objecte del convers hispano-
argentí y de las legislacións que regulan sa
exportació y importació.

Celebrá moltas conferencias ab els represen-
tants del « Foment del Trevall Nacional,» de la
«Cambra de Comers » del «Cassino de 1 U 'ó

EL VIAT

J

E DEL VIS-PRESIDENT
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Mercantil», de la «Lliga de Defensa Industrial
y Comercial» y ab las personalitats mes signi

-ficadas de nostre comers y industria, deixant
n '` ínim de tots, la confiansa de que 'Is ]lassos

d alerte que senten entre sí dos pobles ger-
•maais se traduirán dintre d' un termini curt en
fels moderns, en tractats comercials y facili-
tats pera i' inter-cambi, tant manufacturer com
intel lectual y artístich, empresa que ha de
reportar innombrables utilitats materials als
espanyols com als argentíns.

Y, consecuent en son propósit, aixó mateix
gravd el Doctor Quirno Costa en 1' encoratja

-dor discurs que feu en la vetllada que '1 «Fo-
mér.t» li endress,1 en llur honor, acte el més
important, sens dubte, deis realisats durant
aqu'lls días, que nosaltres podém calificar de
rèsíun ó recopilació de tots els altres.

En paragrafs elocuents digué '1 festejat Doc-
tor, que, «no creya en que l'engrandiment deis
pobles ressortís solsament del trevall material,
ja que *l trevail material necessita del comple-
ment del trevall intel-lectual, conforme ens
ensenya prácticament la Tassa sajona.»

\Ta dir també que, á pesar de la numerosa
colonia espanyola de 1' Argentina y del desitj
que tenen abduas nacions d' estrenyer llassos
de relació en totas las esferas, no 's realisa
aval aspiració per la causa avans indicada,
ai.ió es, «per manca de relacións comercials
organisadas y fomentadas pe'ls elements pro-
ductius en armonía ab els elements intel-lec-
tuals.»
• . Y'péra omplir aquesta deficiencia y assolir
1' ideal apetescut, proposi, la formació de co-
missions mixtas, aixó es, comissións constitu-
hidas per elements intel-lectuals y per elements

productius.
Aquesta nota, que sobressurtí en son bell par-

lament, fou, sense cap mena de dubte, la mes
práctica y trascendental, ja que al ésser aculli

-da ab entussiasme per las entitats que conco

-rrcgueren á la importantíssima vetllada del

«Foment ». ella sugerí la ideya de fer tot lo que

estigués de sa part pera donar forma á la pro-
posició del doctor Quirno Costa.

Noticias poch falagueras, y fins un bon xich

alarmants, relacionadas ab la salut de la distin

-gida esposa del vis-president, que junt ab al-

ti-es individuos de sa familia, 's trobava á Niza,

obligaren al senyor Costa ú despedirse de Bar-

celona molt avans de cumplirse el número de

días que comptava passar entre nosaltres; pero
1' il-lustre hoste se 'n vá anar molt satisfet de
sa estada á. Barcelona, per haver tingut sufi-
cient temps d' apreciar,el carácter catalá, altiu
y práctich per excel-lencia, y enterarse dels
medis nies conduhents á estrenyen las relacións
amistosas y comercials entre aquest pahís y l'
Argentina.

No es pas possible acabar la extractada res-
senya que fém de la estada á Barcelona del
Doctor Costa, sense dir quelcom de las cuatre
personalitats, ab quins retratos honrém avuy
nostra publicació.

Don Epifani Portela, ministre plenipotencia-
ri de la República Argentina á Madrit, feu son
viatje desde la Cort á Barcelona, al objecte de
complimentar á son quefe y acompanyarlo du-
rant sa estada en aquesta ciutat, El senyor
Portela ocupa el cárrech desde fá pochs mesos
y es considerat en son pahís com una de las fi-
guras que mes sobressurten entre el Cós Di-
plomátich, y, per mórits propis es dels cridats
á desempenyar en breu el Ministeri d' Estat en
aquella República.

D. Albert Y. Gache, Consul d' aquella Nació
á Barcelona, també fá pochs mesos qu' exer-
ceix son cárrech, y no obstant, compta ja en
aquesta ciutat ab forsas simpatías, degudas
sens dubte á sos valiosos dots d' honre de trac-
te falaguer, d' intel-ligent funcionari y de ea-
ballerositat sens límits. El senyor Gache, que
te estudis seriosos fets, respecte al problema de
la emigració espanyola á son pahis, y altres es-

tudis relacionats ab nostre convers d' importa-

ció y exportació al mateix, facilitá molt eficas-

nient la gestió del senyor Quirno Costa.
Don Joseph Monegal y Nogués, Alcalde de

Barcelona, nomenat de poch á 1' arribada del

vis-president de 1' Argentina, tingué ocasió de

inaugurar 1' exercici de son enlayrat cárrech

popular, ft satisfacció del poble, honorant com

se mereix al il-lustre quefe d'una Nació amiga.
Y per últim, Don Domingo Ayarragaray,

riquíssim propietari y comerciant de 1' Argen-

tina, á qui ja havém citat anteriorment, acom-
panyá al Doctor Quirno Costa en son fructífer

viatje á Catalunya, y per lo que 'ns poguerem

enterar, sembla que duya la missió d' estudiar

els medis pera portar á terme una grandiosa
empresa comercial, de la que 'n resultarían al-

tament beneficiats els interessos hispano-ar-

gentíns.



EL VIATJE DEL VIS - PRESIDENT

74	 CATALUI4YA ARTÍSTICÀ

Una excursió

al Tibidabo

Tal volta degut al
carácter íntim y gayre
bé particular del acte,
el Dr. Quirno Costa
aceptá aquesta excur-
sió que fou organísada
en honor seu per la
Corporació popular.

El dilluns día 5 d' a-
quest mes, fou el de-
signat pera la hermosa
festa camperola.

Acompanyat el vis-
president dels senyors
Marista ny y Roig y
Torres que li feren de
cicerons, recorregué els
llochs mes vistosos de
la hermosa montanya,
y després d'admirar els
millors y variats plints
de vista y soberbis pa-
noramas que desde allí 	 Apal ojert al or
's veuhen, se dirigiren
al hotel hont debía efec-
tuarshi 1' ápat, de quin acte ne publiquém una
fotografía.

Ocupant la presidencia el Doctor Quirno
Costa, s' assegueren en llochs preferents els
senyors Boladeres, en representació del Al-
calde, Portela, Espinós, Maristany, Maroto,
Blasco, Baró de Bonet, Valls y Vicens, Gachey altres concurrents fins al número de 130,
entre 'Is que recordém als senyors Ferrer yVidal (D. Lluís), Bosch y Alsina, Fontcuber-ta, Griera, Girona, Passarell, Estany, Escudé
Bartolí, Gomez del Castillo, Martí, Beren-
guer, Dr. Giralt, Sabaté, Umbert, Puig, Ne -bot, Albó, Mans, Grañé, Ruiz Alá, Cambó,
Iranzo, Alegret, Fabra Ledesma, Selvas, Fal-qués, Serraclara, Jordana, Borruli, Roig y
Torres, Lamaña, Serra, Roca, Puig y Cada-
falch, Mir y Miró, Moles, Oliveras, LopezGomez, Llopart, Oliva, Jofra, Avila, Macaya
y Cases de Tord.

Al acabarse 1' ápat, per no perdrer la cos -tum, els invitats sintetisaren ab inspirats brin-dis el significat de la festa. Els senyors Ferrer

• Quirno Cosla per l'Ajrerrta,j,e,,t de Barce;o,,,,
en el restaurant Tibidabo

y Vidal (D. Lluís) y D. Guilléni de Boladeres,
brindaren pe'l Dr. Quirno Costa y per las
afectuosas relacions que deuhen existir entre
1' Argentina y Espanya.

El senyor Quirno digué que: deixava de
banda el carácter oficial de son viatje per
Europa, que'1 feya senzillament com un touriste
y que no 1' hauría emprés sinó hagués pogut
entrar en lloch preferent en son itinerari la
visita á la patria de sos antepassats. Acabí.
son parlament ab una frase altament afalaga-
dora pera la prempsa espanyola, á' la cual va
dir: —Pido ene ayudeis d brindar por ese rey
sin corona ni ejército, por esa sinapdtica
prensa española.

j
El senyor Portela, digué: que tots els desit-

os y aspiracions que 's reflectavan en aquell
acte repercutían en son panís, y que la recipro-
citat era perfecta.

El senyor Gache, brindá per Espanya, la
tierra del arte y de la gentileza, y per Bar-
celona, la noble ciudad condal, admiración
de Cervantes.
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Y per últim el senyor Maristany pronunciá

un exténs y atinat discurs explicant la signifi-

cació de las mostras d' afecte de Catalunya al

Dr. Quirno Costa, fent una brillant apología

del ii-lustre hoste. Dedicá el Sr. Maristany

gran part de son parlament á demostrar que

per més que Espanya ocupi el vuyté lloch en

els concerts comercials ab 1' Argentina, en

realitat li correspon un dels primers, potser

el primer, quin lloch no li era reconegut á

causa de la mistificació de las Estadísticas, ja

que molts productes argentíns venen á Espanya

per conductes indirectes. Apoyat en aquesta

argumentaci ó , el senyor Maristany, abogá per

la necessitat de possehir la zona neutral, quina

millora serviría de termómetre de las relacions

comercials espanyol as ab_l'Anmérica.

El Dr. Quirno Cesta, parlí per segona vol-

ta, manifestant al senyor M:iristany que aca-

bava de pendrer nota de sas observacions, y

que si la mistificació de las Estadísticas era

causa de que Espanya no ocupi el primer lloch,

sor: deber consistía en rectificar las Estadís-

ticas.
Com se veu per aquesta lleugera impressió,

tot lo que va dirse en la festa íntima del Tibi

-dabo aná encaminat al utilitarisme, dominant

la nota practica del positivisme imposat per

la realitat dels temps	
VIAT

moderns.

ya, de bons resultats per cert, d'organisar una

Exposició (mena de mostruari) de la producció

espanyola en llurs variadas manifestacións, y
ferne ofrena del conjunt de productes exhi-

bits al Dactor Quirno Costa.
Recullit el pensament per la important Re-

vista Comercial Ibero-Americana de la casa

J. Puiedollers 1\laciá (S. en C.) d' aquesta

ciutat, vá encarregarse de sa realisació, lo-
grant, á costa d' actiu y continuat trevall, im-

provisar en pochs días una veritable y vistosa

Exposició de productes espanyols.
Nostre Ajuntament, per sa part, cedí el pri-

mer pis y galerías del Palau del Museu Histó-

rich pera la instalació dels productes exposats,

de quin conegut y herniós edifici ne publiquém

una vista exterior.
Per la vista general que de dita Exposició

també publiquéni, nostres llegidors podrán ferse

crírrech de la grandiositat y importancia de la

mateixa.
Industrials y fabricants de tots els indrets d'

Espanya respongueren á la patriótica crida de

Catalunya, feta per la casa Puigdollers, amun-

tonant ab art en aquellas amples naus, sos arti-

cles, ja en richs y elegants estotxos, ja en ar-

tísticas instalacions.
Mes, no s' inclou la Exposició solsament en

JE DEL VIS-PRESIDENT

I4 i1Xposició en obsequi

al Dr. Quirno Cosla

Pera ' que nostre

il-lustre hoste" po-

gués, al retornar á
son pahis, demostrar
d' una manera tan-
gible 1' estat d'avéns

y perfeccionament
que han adquirit á

Catalunya, princi -

palment, las arts in-

dustrials, una perso-
nalitat distingidíssi-
rna de Barcelona, á
la que hem aludit y

citat son nom en el

transcurs de la pre-

sent ressenya, con-

cebí la original ide-
Visto exterior del Palau hort s'ha celebrat la Exposició industrial en honor-

del Dr. Quinto Costa
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el ram de maquina-	 VIA
ria, ni d artefactes
manufacturersy pro-
ductes mes ó menys
industrials, sinó que
també sobressurt y
brilla en ella una
nota en extrém sim-
pática y enaltidora
de nostra joyellada
literatura, aixó es,
la cooperació impor-
tantíssima que 'is
nostres intel lectuals
hermós estol format
dels poetas y prosis-
tas, aixís cony dels
artistas y homes de
ciencia de nostra
terra, prengueren ( n
1' obsequi tributat ai
Doctor Quirno Cos-
ta, oferintli els pro-
ductes de llurs intel-
ligencias, á fí de que
P il-lustre argentí pogués mostrar orgullós á
sos compatriotas las manifestacións brillants
de nostre art, de nostre ingeni, de nostra
ciencia y de nostra literatura.

Aquesta Exposició, ab tanta activitat orga-
nisada pe'ls senyors Puigdollers, ha obtingut
brillantíssima aceptació, y desde que s'obrí ha
sigut visitada per lo mes intel-ligent y selecte
de la societat barcelonina.

El Doctor Quirno Costa, agrahidíssim al ob-
sequi, ben important per cert, aceptá els pro-
ductes de dita Exposició, manifestant que se-
rían exposats á Buenos Aires y després desti-
nats á establiments benéfichs espanyols y ar-
gentins, á e scepció d' alguns objectes qu' ehl
se reservará com un recort valiosíssim de la
carinyosa acullida que se li feu, y á n' aqueix fi
nomenará una comissió d' espanyols y damas
argentinas pera que cuyden del millor éxit de
la benéfica obra.

Hem de fer avinent als senyors productors
que no hagen arribat á temps á exposar èn la
simpática exhibició, que fins el día 15 del vi-
nent Febrer poden remetrer els objectes que
vulgan enviar á Buenos Aires, á la direcció de
la Revista Comercial Ibero-Americana d'
aquesta capital, Escudillers, 75, segon.

Una instalació

No permetentnos el reduhit espay de que
dispesém, donar á coneixer. ã nostres llegidors
las instalacions mes importants d'. aquesta
Exposició, n' oferim una, y valga per totas;
es la vista de la de 1' antigua casa exportadora
de vins, Pere Grau Maristany. Y 1' haver triat
aquesta d' entre las altras es degut á semblar

-nos la que reuneix mes detalls artístichs ab.tot
y '1 caracter vulgar y prosríich dels productes
que en ella s'exposan.

Basta veurer el gravat que publiquém pera
endevinar desseguida que la persona que or

-ganisá la instalació posseheix un gúst e\-
quisit. Aquells bocoys en miniatura, facsímils
de las. pesantas pipas y cuarterolas auténticas
que exporta la casa expositora, .constituhei-
xen una veritable joguina; no deixa de veurers
qu'es també una obra luxosíssirna y artística á
sa manera, el grandiós estotx que ha de tan-
carlos, y, en conjunt, sense regatejarli mérit
hem de convenir en que aquesta instalació ab
sa armónica desimctria es la que produhéix
mes cop d' efecte y reuneix nies condicions d'
art d' exposició.

En resúm, sa im portancia correspón digna-

TJE DEL VIS.PRESIDENT
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ment al crédit que ja de molt temps tenen els
vins de la marca «Pere Grau» en tocas las
Américas llatinas.

Una festa íntima

Al endem;í de sa arribada í Barcelona el
Dr. Quirno Costa dedicá bona part del día á
son carinyós y particular amich el Dr. D. Pere
Grau Maristany, visitant sa sumptuosa casa.
El senyor Maristany, ajudat de sa distingida
esposa D. Antonia y de sa hermosa filla la
senyoreta Roseta, feren els honors de la casa
improvisant una festa de carácter íntim, de la
que 'n quedá agradable-
ment corprés el senyor
Costa y 'Is que 1' acom- V
panyavan, quins tingueren
ocasió d' admirar las pre-
riositats artísticas pictóri-
c^is y esculptóricas que 's
guardan en el palau del
senyor Maristany, entre
las que sobressurt una no-
table colecció de reliquia-
ris antichs.

El senyor Maristany ob-
quiá á sos visitants . ab

ensopar tan expléndit com
Je confiansa, al que hi
encorregueren, ademés

—el Doctor Costa y la dis-
.tinida familia del anfi-
trió, els senyors Portela,
Gache, Ferrer y Vidal
(don Lluís), 111onegal, San-
Ilehy, Ayarragaray, Sen-
sat (don Jaume) y Roig y
Torres. Un cop l'úpat finit
y després d' haverse parlat
extensament d' assutnptos
comercials, científichs y
artístichs -relacionats ab
Espanya y la República
Argentina, el senyor Ma-
ristany proporcionó. al
Doctor Quirno Costa y
demés personas una agra-
dable sorpresa.... la visita
-. un pessebre, explicant
al vis- president argentí.

aquesta tradicional y hermosa costum de Ca-
talunya que recorda els principals passatjes
del naixement de Jesús.

El pessebre á que'ns referím pertany á
D. Alfred Maristany que viu en la mateix.
casa de son ger.-ná, y per son mérit artístich
mereix aytal obra què 's reproduheixi, com
aixís ho fém en altre lloch de aquest número.
Es donchs aquest pessebre de lo mes notable
que s' hage vist y que acredita una vegada
mes el bon gust artístich del aventatjat esce-
nógraf catalá 1' Olaguer Junyent, baix quina
direcció fou executat.

La instalació del mateix, ocupa tot el pany
de paret d' un gran saló y en una amplaria de

VI 	 DEL VJS-PRESIDENT
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uns cinch metres, limitat en son fons ab la
reproducció d' un blavench horitzó egipci. En
últim terme 's veuhen las siluetas de las pirá-
mides, d' una esfinge y d'unas ben concebudas
ruinas d' una ciutat del Egipte. En la inmen-
sitat del plán que serveix de base al pessebre
s' hi veuhen monótonas planuras, ermots esté-
rus y deserts, contrastant ab altres terrers
habitats y exhuberants de vegetació, combi-
nats manyosament ab collets enlayrats y vis-
tosas montanyas, de torns simpátichs, ab claps
riolers y de color just. Els ponts, riuhets
y rierols escampats ab 1' acert d' en Ju-
nyent, enriqueixen el pahisatje en el que
hi destacan, convenientment col-locadas.
infinitat de masos y caserius egipcis y
no pochs castells enderrocats, també de
la época.

L' agricultura en totas sas variacions,
pot apreciarse en aquest artístich pesse-
bre, aixís com també hi resulta simpática

T la colocació de las moltas figuras
que'] guarneixen. Y per últim, en
el primer terme de la esquerra s'hi
destaca la bíblica establía triada
pe'l Rey dels reys pera bressol en
sa naixensa. Veritablement no hi
manca en aquesta obra artística ni
un detall que deixi d' hermosejarla,.
y tant en las cosas mes insignifi.
cants com en son conjunt s'hi obser-
va una propietat rigorosa que indi

-ca el coneixement perfecte de la.
Historia. No ocorre aquí corn en
altres pessebres que solen fer per-
sonas que fins per il-lustradas se
tenen, y en e ls que hi véuréu un
senyor , en cos de camisa pescant en
el riu Jord;í.... d' aprop d' una torre
del l'utset!

El senyor Maristany ha volgut
fer un pessebre ab propietat, tal y
com haurían d'esser totas aquestas
exhibicions; y inútil es dir que'1
pessebre que', s ocupa agrada ex-
traordinaria.ment al Dr. Quirno
Costa y á sos acompanyants, quins
ne feren grans elogis, felicitant als
senyors Maristany pe '1 mérit ar-
tístich que tanca y per contribuir
tan hermosament á mantindre una
de las costums mes típicas, ten-

dres y alegroyas pera 'ls grans y 'ls me-
nuts, de la nostra terra, que gelosa de sas
tradicions tindrá sempre, fins entre las per-
sonas mes seriosas, conreuhadors entussias-
tas.

D.D.P.
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Arlis/ich pessebre de D. Alfred ,Inris /auy, visi/a ? pe 1 lar. Quirxo Cusa

(Fot. de Mer!etti)

Intima

Cuan me miran tos ulls d'enamorada
tan ardents y tan clars,

sento dintre mas carns la foguerada
d'una onada de sanch, que caldejada

embota mos pesars.

Ton perfumat alé vessant escéncia,
de mon cor entra á dins,

deixant flayre de lliri de Florencia,
de rosa, tarongí, viola, hortensia,

clavells y gessamins.

Per mil mon ja no es mon, sinó boyrina
qu'embolcalla mon cos

com rodera de nuvols opalina,
que al instant se destría de tan fina

cuan ens besém tots dos.

Ni una nota del mon ve sorollosa
que ab son accent agut

descompongui l'atmósfera quietosa
de respecte y 'amor, que poderosa

fa més que la virtut.

L'Amor á mas passións altiu detura,
si'l cos se sent atret

per el foch de tos ulls, de llum tan pura
que cuan estich aprop de ta hermosura

l'hivern no sembla fretl....

LLUIS ALMERICH
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Exposició de caz Leus artistichs, organisadre

p, r en Lluis Plandiura

(Acabament)

En el corredor desque parlavam en el número pas
sat, s' hi veuhen cartells molt notables.

L' italiá Villa hi te el que va mereixer el prime
premí en el concurs dels cigarrillos Paris.

La cara de la dóna y sa posició indolent son d' una
bellesa quelcom sensual, y la ornamentació fina y es-
belta.

Carpanetlo hi té una figura de dóna mimosa y ele-
gantíssilna, anunciant els Festeigs do Tormo del any
1902.

Mudha, el celebrat Mucha, inutilment imitat per
centenars de dibuixants, hi te moltas de sas produc-
cións. Se 'ns mostra dramátich en el tipo del Hamlet;
elegant, detallista, en Gismonda; espléndit en gust
en las hermosuras jovenívolas de Bières de la Merzse,
Cycles Perfecta, y en els dos preciosos petits cartells
del Champagne Moét ^G Ohandon.

Chèret llensa molta vida en els seus cartells de in-
confundible gust francés. Cuan sembla que s' aparta
deis seus tipos, fracassa, com en el Cacao Zahara que
ha volgut donar á la dóna aquell ditxós ayre espa.
nyol. El millor de Chèret creyém qu' es La filosa y
el teixidor.

Jossot, humorístich originalíssim. Ahont se troba
nies complert el seu savoir faire es en Sardines Joc -key Club.

Henry Meunier. Graciosament original en els doscartells que podríam dir "del automóvil y '1 cunill".
Produheix prolonda emoció 1' anunci de Le testament
du fiaron Jean ab la cara, 1' encarcarament de la máy la posició del náufrech.

El flexible talent artistich de Meunier se veu que lipermet abarcar las diferentas emocións y mostrarlas
intensament. En al tras produccións hi está molt ele-gant.

Seguidament se troban tres cartells ben notablesen els que no he sapigut trobarhi el nom de llurs au-tors. Me refereixo al Topicruo Salen, que deixa veure
una testa jove feta ab artística garbositat; 1' altre,que no recordo '1 títul, una taca de color lligada en las
líneas d' una graciosa posici,í d' una criatura, y el ter-
cer, anunciant Pan-American. Exposilion. (Nidgara)
d' idea herniosa y esblaymada execució, tirat en uncolor delicat.

Dudovich hi te un cartell atractiu. Miniere Solfin.ee
Trezza Rontagna, d' esbelta y hermosa figura en la
duna y gran relleu en el rahinis.

En un altre departament
Cecil Aldin. En Carbury 's Cocoa '1 trobéni fidel ob-servador, disf essantho quelcom per un humorismerefinat y presentantho ab sobrietat.
El bellugueig dels homes es g raciosissim y hérrbosiy natural la ,posició dels caballs. També es hérmóColiva,z 's flue.
En el mateix departament ; després d' un cartell dé.molta feyna del nort-americá Bradley, n' hi ha; : ,.111in finitat de petits del mateix autor y de molts altres;quins noms, en sa major part se fa impossiblé des.cubrir.
Cuasi tots ells — cartells y portadas de p ublicaeións --:son notables. Pera citarne alguns faré ressaltar TheClzapbook Barbonü Dugas hermosas portadas delSuccés de J. C. Leyendecker: Scripuers: YYomenst

- Behind the Arras: Dugas poitadas del Succés (De-sembre 1901 y Juny 1902): The century (de Parris:;r	 atractívola figureta y bonich fondo): Portadas d' Har-per's (Maig, Juny y Agost): The Marchz cezitnry (y 1'altre (le sota, (le primorós dibuix ymagnífich,grabat).`
The century January: Tri,th: Klo,rdi,,ke: A Roman-
tic novel: Acis and Galatea-D/arc 1902: y RobertBtnnt's.

S' entra á un altre departament y 's troba una cor.prenedora sorpresa en las obras de Livermont: Te.=
nen molta afinitat ab las de Mucha y potser en algunpunt hi sobrepujan.

Elegantissim y delicat, detallista poétich, decoras
dor pulcre, sembla arribar al summum de la perfec-ci ó en el seu istil.

Eugène Carrière demostra una genial concepcíó.
Léandre, estrambótich colorista.
Grasset, crida 1' atenció ab son i^til de dibuix. Té

dugas obras. Una idílica; impresionista 1' altra.
Willette. k'oétich de concepció y delicat de facturaen L'arch de Sanzt Martí.
Y'ns trobém ab els artistas de casa; una simpatía

ens atrau vers aquellas notas de color, conegudasy
estimadas, que 'ns distreuhen per un moment del trá-
fech ó preocupacións que arrosseguén i pels carrers
ciutadans.

El rápit y admirable Casas en sas llempants xulas
del Anís del Mono, elegant en tots els cartells, seny o-
rissim en el del Pel e Pluma, y delicat en 1' anuncia-
dor de la casa d' en Joseph Ribas, ab la poesía que
llensa aquell tipo de dòna

L' Alexandre de Riquer ab sas celebradas cuatre
estacións, inspirat en el de La fotografia práctica,
y dolorosament intencionat en el primorós petit car-
tell anunci del seu derrer llibre: Auyoranses.

En Rusiñol demostra la seva delicadesa d' artista en
el de L' alegría que passa, y '1 seu temperament
soniniós en el que anuncia Interior de Mmterlinch.

En Pichot té un atractiu cap de dóna, ab el niar que
somniosament s' extén al fons, que recordo que va
servir pera anunciar un concert.

En Gual 1' intencionat cartell de La culpable.
D' en F. de Cidon n' hi han exposats tres que ja CO-

neixíani, d hermosas condicións. El de la "Exposició
Meifren°", ab el retrato, fet virilment, d' aquest fecond
artista, y el del Diorama Borja avall, tan ,bonich en
la figura del agutzil coni en la de lá dona.

r_ __
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D' en Miquel Utrillo ressalta la If2genía d Taurida,
qu' es, sens dupte, el millor qu' ha fet.

Del' Antón n' hi han bastants. El bufó xavalet del
Mas Segarra y el tipo de la Manteca Esbensen son
els que van millor dels exposats. També te condicions
el del Chanzpagne Mercier.

En Cornet hi té una nota del seu istil.
Son senzillament agradables, entre altres, d'en Lla

-verías, el de Piras y festas de Vilanova y Geltrúy'l
del Graud Hotel de Palma de Mallorca.

La major part dels d' en Casas son confiats-lá cá'n
Thomas, lo mateix que'ls d'en Riquer. Sobrarían ala-
bansas.

Els altres á cá'n Gual & Barral, Utrillo & Rialp, que
son també casas ben estimables.

El grá4 Sorolla hi té'1 cartell anunciador del diari
de \'alericia El Pueblo. No es pas en ell ahont tením
qu' admírar á 1' eminentíssim artista. Es tirat á la
litografía Ortega de aquella ciutat del Turia, com
també son confiats á dita casa els tres que anuncian
las festas de Sevilla, Valencia y Córdoba, deguts á
G. Bilbao, G. Castell y J. Romero respectivament, y
'Is tres anunciadors do corridas de toros, dcs de
E. Porset (molt hermosos) y un de Soriano Torrejon.

Y prou.
Magnífica impressié produheix la Exposició qu' aca-

bém de ressenyar, deguda á 1' entussiasme titánich d'
un ;ove qu' estima 1' Art pe'l que demostra un gust ben
modern y exquisit, no lligantse á escolas ni á siste-
mac.

Y á . fe que ho es de ben modern y exquisit l'Art que
's c!esprén d' aquells centenars de cartells. Allí 's ba-
rrCjan autors ab altres, nacións ab nacións. Allí 's ba-
rrcjan fibladas d' ironía y notas de tendresa, riallas
hainoristicas y ideas dramáticas. Sembla talment una
sardana de coloraynas que dansi entussiastament al
entorn del Art.

R. SURIÑACH SENTIES.

iEl cel brillant.... Un raig de Sol!
Quina ventura pe'l malalt....
¡Els dias foscos y de dol
feyan un tuf de funeral?,...

Era mes trist el pantejar
del malaltó que s'agravava.
!Qu'enternidor era '1 plorar
de la mareta que'1 vetllava!

El pobre nin restava trist
embolcallat en fosca eterna;
sols al capsal del llit, un Christ
y la mareta sola y verna.

Sempre esperant ab greu condol
un raig de llum enlluernadora.

¡Quin crit de goig al veure '1 Sol
ab sa tebió conhortadora!

J. AYNÉ RABSLL

e ^ r

PRINCIPAL

Conforme anunciarem, divendres vá tenir lloch en
aque gt coliseu la reaparició de la companyía Tubau-
Palencia, ab 1' estreno de la obra d' Ibsen, Hedda
Gabler, traduhida al castellá pe'ls senyors Jordá y
Costa.

No parlarém de la producció del gran autor no-
ruech per haverho fet ja cuan se representó en italiá
en el teatro de Novetats. En cuant á la traducció
dirém que'ns sembla feta ab molt cuydado. No obstant
hi trobém á faltar algún petit detall, lo que proba
que'ls senyors Jordá y Costa no haurán traduhit direc•
tament del noruech Hedda Gabler.

La execució que hi donaren els artistas, signé, en
conjunt, forsa aceptable, distingintse la Sra. Tubau,
qui donó molt relleu á son important papor, ab tot y
que lluytava ab el recort, encara no esborrat, de la
Duse y la Vitaliani.

ROMEA
Ultimament s'ha estrenat una comedia en un acto

titulada: ¡Xampany de Reus!, del senyor Guillot.
L' objecte d' aquesta obreta es divertir per un mo-

ment á 1' auditori y no ho lográ ben bé, puig ni 1' as-
sumpto té res de particular ni '1 llenguatje gayres
cualitats literarias; no obstant el públich rigué algun
xiste y aplaudí als interpretes.

NOVETATS

També en aquest teatro hi hagué altre estreno du-
rant la derrera setmana. L' obra estrenada es La Ci-
clón d' Emili Mario (fill).

La Ciclón vé á ser un vaudeville qu' entreté agra-
dablement per la complicació de la trama y per l'abun-
dancia de xistos; es de suposar que no hi mancan els
convencionalismes propis del género á que pertany la
obra.

En la interpretació s' hi distingeix el Sr. Sanchíi.

ELDORADO
Los charros se titula la derrera producció estrena-

da en aquest colisseu. Aquesta obreta fou rebuda ab
aplauso á pesar de la falta d'originalitat en l'assump-
to, encara que posseheix la condició d' ésser tractat
ab destresa.

De la música vá ferse repetir un duo.
La execució signé ensopegada per part de la senyo

-reta Gurina y'ls senyors Gil, Miró y Martínez.

TIVOLI

Continúa recullint aplausos en aquest teatro la
senyora Charlotte de Valsois ab sos cuatre elefants
domesticats.
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Els artistas de la companyía de sarzuela que diri-
geix el primer actor senyor Bergés, es objecte de
molts aplaudiments tocas las nits interpretant algu-
nas obras del género menut. L' obreta que millor
desempenyo obté es la de costums andalusas titulada
Las Carceleras.—C.

Nostre folleti

Estém activant la encuadernació deis nmol-
t1ssims volums de CATALUNYA ARTÍSTICA (any
1902, quinas tapas quedarán en breu termina-das. En el llom de cada tomo els senyors sus.criptors y demés coleccionistas hi veurán niar.cadas las inicials de sos noms en lletras daura.
das.

Els que desitjin possehir encuadernat el v,)_
lítm. poden passar per aquesta Adruinistració,
carrer de Sant Pau, 8, pral., y mitjansant el
preu de 2 pessetas se'ls hi encuadernardí.

Per la prempsa de Lisboa y telegrama particular
ens hem enterat de c,us '1 tenor Cossentino, á qui ha.víam tingut ocasió d aplaudir ara de poch en nostregran teatro del Liceu, ha fet un bon succés cantant
en el "San Car'o 1° de la capital lusitana las partituras
de Sa,rsone é Oalila, Otello y II Profeta, especial.ment ab aquesta última, que 'ls diaris lisbonenchs ca-.lifican d' aconteixement artistich.

Celebrém 1' éxit del distingit tenor.

Ab el present número repartím el pléch
12. E de la primera edició del llibre

POM DE CA NSO NS
original del genial poeta catalá

Apalee l.Oestres.
En dit llibre, una vegada terminat

PUBLICACIóNS BESUDAS:

Hem rebut un fascicle, escrit en catalá, que forma
part de la Biblioteca de "La Especialidad Estomatoló-
gica" denominat L' abrís de las dents artificials "im-
portancia de conservar las naturals ", per Joseph Boni-
quet, :netje especialista en las malaltías de la boca y
autor de várias obras de la mateixa aplicació.

Se vén al preu d' una pesseta á casa 1' autor, Pela-
yo, 54, pral.

CEOE	 ]

un magnífich retrato del autor, publicant
á continuació las cobertas en rústega
tiradas á duas tintas, quin dibuix es degut al
mateix APELES MESTRES.

Aquesta Administració fa avinent á tots els
senyors suscriptors y corresponsals del CATA-
LUNYA ARTÍSTICA, que en lo Successiu s' abs-
tingan d' abonar á 1' antigua Empresa del pe-
riódich 1' import de suscripció corrent, ja qua
desde mitjcíns del mes passat de Desembre la
publicació corre á cárrech exclusiu de la Eiti-
PRESA NOVA, quina, segons escriptura, no 's fá
solidaria de cap dels compromisos contrets,
anteriors al 15 del esmentat Desembre de 1902.

També hem rebut el número 5 de la revista demú-
sica y teatros Fidelio que 's publica desenalment á
Madrit.

Aquest número, entre altres trevalls interessants,
conté un lleuger estudi sobre la personalitat de Mo-
zart ab el retrato del célebre músich,

Ab gust queda establert el cambi.

r

Ha visitat nostra Redacció La sembra, setmanari
catalá de Tarrassa, qu' ha tornat á reapareixer á la
llum pública, deixant d' esser el portaveu de 1' Agru-
pació Regionista d' aquella ciutat.

Sía novament benvingut,

L' "Associació Wagneriana" barcelonina, conme-
morará, el dia 13 del vinent Febrer, el XX aniversari
de la mort del célebre Ricard \Vagner ab una festa
musical extraordinaria en la que s' executarán diver-
sos fragments vocals y instrumentals, entre ells la
gran escena del Parszfal anomenada la Consagració
del Graal aplicada á la música, en vers catalá per
n,)stre estimat colaborador en Xavier Vigra junt ab
el mestre Ribera.
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La orquesta 's composará de 50 professors y será
dirigida per dit mestre.

Els tres chors serán disposats com en el teatro de
Bayreuth.

La festa promet revestir solemnitat.

Ha mort la virtuosa senyora mare del reputadís-
sim literat en Joan Maragall, á qui, com á la demés
familia enviém nostra més sincera demostració de
cordel.

Orfeó Catalá

El passat diumenge tingué lloch en el teatro de
Novetats el concert del "Orfeó Catalá" als socis pro-
tectors.

Com á primeras audicions figuravan en el progra-
ma, com ja havíam anunciat, Adestefideles, cantich
al naixement de Jesús, cant gregoriá, Tu es Petrus
motet á sis veus del gran Victoria, Pe'l Juny la fals al
p suy, d'en Clavé, Primaveral, d'en Borrás de Palau,
'>l fill del rey cansó popular armonisada garbosament

en F. Pujol y El noy de la mare, del mestre
. colau.

Tetas las composicions fóren molt aplaudidas, partí-
. -rment lq última del Mtre. Nicolau que tingué de
repetirse era correspondrer á la ovació que'l públich
tributá á son autor.

Completavan el programa el Cant de la senyera,
el motet No 't deixo Jesús, de Bach, Divendres Sant,
del Mtre. Nicolau, Jovenívola, d'en MMillet y La Batalla
"e Marignan, de Janequin, ja conegudas y com sem-
re molt aplaudidas y escoltadas ab veritable desitj
e'1 nombrós públich que omplía el teatro de gom á

gom.

Fa unas cuantas setmanas que 's publica á Madrit
una série de quixotadas baix el títol de A. B. C.

El derrer número corresponent al 22 de Janer, ha
arribat á un punt impossible d'aguantarse en las mans
de las personas mitjanament civilisadas.

Publica una fotografia de la perruquería de la Pla -

za de la Cebada assaltada per un lladre, etc., etc.
A sota'n publica un'altra de fotografía ab la Escena

reconstruida en el sitio donde sucedió "aquél", con
Benita Rodríguez y un vecino del barrio que se ha
prestado d hacer el papel de salteador. El balcón
es el que escaló el criminal, rompiendo los cristales
para penetrar en el establecimiento.

Fástich fa fer comentaris d' aquets actes periodis-
tichs, que van á arrencar els céntims de la butxaca
del públich, exitant el sentiment espanyol, que ja de
sí, massa tira á la novela.... per entregas.

Per aquest istil —ab alguna honorable salvetat—es
el periódich en cuestió que, segurament, ha vingut á
llenar un vacío.

Ab lo que hem referit de la Plaza de la Cebada
n'hi ha prou per' acreditar una publicació y als redac-
tors actius, y als seus fotógrafos, y als vehins que 's
prestan, y.... fins als llegidors.

Ab quina fam hi devian corre tots á la Plç za de Zí
Cebadq.!

El distingit compositor catalá Joan Manén

ens ha entregat un fragment de son hermós

poema musical Giovanna di Napoli, estrenat

dijous passat en el teatro del Liceu.

Aquesta plana de música la oferirém á nos-

tres llegidors en el vinent número, aixís com

també guardém pera allavoras el judici crítich

de 1' obra del mestre Manén, que no publiquém

avuy per excés de material.

La secció recreativa de 1' Agrupació catalanista
Los Feyners, anuncia peral día 2 del mes entrant una

funció dramática composta del drama catalá Un man-
resá del any vuyt y de la xistosa comedia cómica del
malaguanyat Pitarra, Cosas del oncle.

Dissapte passat tingué lloch en el teatro del "(-'ireo¡
de la esquerra del Ensanxe", 1' estreno de El final de

un lío, dels senyors Alvarez y Mora. La obreta fou

aceptada ab aplauso per la distingida concurrencia
que omplenava la sala, distingintse en el desempenyo
els aficionats Srta. Piquer y els senyors Coll, Raduá,

Manzares y Peray.

La "Lliga Catalanista de Ripoll y sa comarca" tracta

de celebrar pe'l vinent Maig un Certamen literari,

quin cartell se publicará en breu.
Sia la enhorabona.

Sembla que dintre del prop-vinent Febrer donará

cuatre representacions en un dels teatros d' aquesta
capital, el célebre actor francés M. Coquelin.

Inmensament ens alegraría la realisació d' aqueix

plan.

Un grupo d' aficionats y admiradors del art de

Wagner, está en tractes pera que 's representi en un

teatro barceloní Els mestres cantors de Nuremberg.

del célebre compositor alemany, baix la direcció del

mestre Straus.
Grans mercés en nom del Art.

L' Orfeó de Blanes prepara pe'l vinent dissapte una

vetllada artística en obsequi als socis protectors. El
programa es exténs y variat, componentse d' un breu

parlament per en Joan B. Alemany y Borrás, inter-
pretació de cansóns de la terra y forasteras; llegida
de poesías dels poetas en Joan Ribas Carreras, en
Joseph Alemany y Borrás y en Joseph Girbau Tordo-
ra y de la representació del monólech Pekín, de nostre
benvolgut amich 1' eminent Apeles Mestres, y de la jo-
guina en un acte Un memorialista, original d' en Jo-
seph Roig y Ruiz.

I'endrán part en aquesta vetllada, que promet ser
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important, las seccións d' homes y noys del Orfeó de
Blanes.

S'ha agravat en sa malaltia nostre estimat àmich el
notable pintor-escriptor olótí en Marian Vayreda, fins
al extrém de fer temer un deseñllás funest.

No cal dir ab cuanta satisfacció veuríam que rto re-
sultessin certs els vaticinis fets respecte al malalt.

En Jascinto capella ha entregat á la imprempta LaRenaixeusa l'original d'un tomo que'l formarán váris
articles aplegats baix el títol Del Dolor.

El prólech es degut al artista Santiago Rusiñol.

El representant general á Espanya y Portugal de
las máquinas d' escriurer Underwood, ens ha remés
un número d' almanachs peral present any, anuncia-dors de la esmentada máquina.	 -

L' Almanach, tirat á várias tintas, es senzill y ele-gant y de dibuirsimpátich, fet á ca '1 Utrillo.
Remerciém 1' atenció.

A ARTISTICA

Las festas que s' están organisant prometen ser so-
lemnes, donchs la niajoría de mÚsichs notables, cri-
tichs eminents y altres artistas de tot el mon, assistí.rán personalment á la inauguració.

Deu protegeixi als poblos que saben honrar alsgenis.

"La Filarmónica" que dirigeix el conegut mestra
Crikboom, donará el dia 10 del mes entrant un con,cert en el que hi pendrá part el violinista Serato.

El celebrat artista en Santiago Rusiflol, ha escritun monólech titulat Feminista, pera que 1' estreni ladistingida actriu del Teatro Catalá, D. Agua Mon -ner en la funció de son benefici.

Ha sigut nomenat director del diari La Renaixensa1' escriptor en Joaquim Botet y Sisó.
Nostra enhorabona.

Ha deixat d' -existir D. Joan Franquesa y Bertrán,pare que fou de nostre volgut amich el Mestre en GaySaber D. Joseph Franquesa y Gomis.
Ab aquest tristísslm motiu enviém al notable poeta

y demés familia la demostració de nostre condol.

Dintre de poch á Berlin s' inaugurará el monumental_célebre compositor Ricard Wagner.

¿Quí deu haver sigut el sabi de La Publicidad queha tingut la gran idea de publicar la convocatoria
dels Jochs Florals de Barcelona en la secció de Sport
d' aquell diari?

¿Ha sigut fet ab intenció ó per manca de bon
gust?

Per cualsevol de las duas cosas mereix un premi 1'
autor de tan peregrina idea.

A. Lopez Robert, impresor, Asalto, t13.— Barcelona
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