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"Revista semanal ilustrada"

Aviat se complirii l ' any, de la sortida del primer numero d'aqueixa
publicacio, la mes important sens dupte entre les de vulgarisacio
tecnica i cientifica a Espanya . No vol em passar eixa data, sens ocu-
par-nos-en encara que no amb la extencio que mereix, des d'aquestes
planes.

Molta falta feia en nostre pals, una revista, que dirigida per perso-
nalitats respectables , vingues a esser peribdicament tin resum dels
avensos continuats en les ciencies y en les arts , mantenint I ' interes
del public, i ilustrant-lo , en els aconteixements del dia en dit ordre. I
aquesta es la tasca que baix la direccio del eminent P. Cirera, em-
prengue 1'Observatori del Ebro, a primers de 1914. Durant aquest
temps ha complert amb son programa en absolut , no sols amb una
serie d'articles de colaboracio interessantissims , i crbnica ibero-aine-
ricana que per si sola recomana la publicacio , sine per la completis-
sima informacio d'actualitat que amb profussiO de grabats acompanya
a cada numero . No es aquesta una cronica de fets , sino tin comentari
de lo que amb motiti dels fets crida mes poderosament i'atencio. Aixis
nub motiu de les obres de «La Canadiense -> i (LEnergia Electric,,)
parla de les grans construccions hidrduliques i moviments de terres;
amb motiu de les operacions terrestres de factual campanya , detalla
1'artilleria, aereoplans i dirigibles; i referint-se a les navals, dona
details que cap mes revista ha presentat , sobre'Is sumergibles i
submarins.

A n'aixo se hi to d'afegir una seccio Bibliografica completissima i la
corresponent Astronomica , que no cal dir es lo millor de lo que per
aqui's fu.

En premi als serveis prestats a Ia ciencia i amb ella a Espanya,
S. M. Alfons XIII acaba de concedir al Director del Observatori i de
la Revista , R. P. Cirera , S. J., la gran creu de in Ordre d ' Alfons XII.
Poques vegades s'hauran concedit merces tan encertadament com
aquesta!

iQue sia la enhorabona!

J. Al. N.
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