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TAULA INDICANT LA DIAGO-
NAL DELS TAMANYS MES COR-

RENTS DE PLAQUES
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REVELAT DE PAPERS
A LA LLUM VIVA

Un autor holandés, Sr. Van den

Kroon, pretés haver revelas papera
ràpids al gelatino-bromur dirgent
arnb Ilurn rica groga, i àdhuc en Hura
blanca atenuada, gräcies al revelador
la fórmula del qual és la següent:

Saludó al lo per cent erhiposulfit
de sosa, 20 e. e.; solució al so per cent
de ductabisulfit de potassa. 5o c. e.:
solució al so per cent de bromur de
potassa, 1 c. c.; aigua. 30 a 50 s. c.

Si els papera es cobreixen d'un
vel groc. afegir d'r a 5 c. c. de so-
lució d'hiposulfit de sosa al 10 per
cent.

L'autor indica que els resultats ob-
tiguta són comparables als produi:s
pel revelador de Metol-Hidroquina.

30 era.
22
20
18	 t"
13
11
8'5
7's
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De crítica
Abans que tot, una pregunta:

Existeix a casa nostra una auténtica
crítica fotogräfica? Jo entesé que no;
entenc lambe que no sols es conve-
nient que hm sigui, sinó que la crec
de tot punt necessària.

Són ja en el pretèrit de la histó-
ria aquella temps en que la iotogra-
fia era sols un mitjä de perpetuar
tal o qual aHegat o antic, o be de
recordar aqueas o raltre j et que ens
era grat de tenir prestos. Quan la
fotografía es bellugava dintre aqueas
ambient reduit i casolä, era natural
que la seva existencia passes desaper-
cebuda per a la munió de gent que
no estaca Melosa dins el món e/ 1 que
es desenvolupava. però en l'actuali-
tat, en que eis fotógrafa encaminen
tots els seas esiorcos a envair el
camp en qué es mouen toses les arto,
pures o aplicades, els que curen de
rnantenir viu l'eaperit de superació
en tots aquella que fan de les seves
obres un rnitjä expressiu del seu sen-
timent artistic, tenen el deure d'o-
cupar-se de la fotografia incloent-la
en els seus rape' s d'art, atorgant-li
les Seres critiques i opinions.

No cree necessari d'insistir en dir
que no demano que la crítica vulgui
ocupar-se de la fotografia per a posar
al seu judici tot aquell aplec d'obres
que, essent beis estimable per l'es-
forg que per als seu autor representa,
no van més mallís del cercle pel qual
foren creades, ¡ que no tenen altra
välua que el que aqueas els vulgui
donar. Tampoc pretenc que aquestes

Noves diverses

Mataró, 18. — Ahir al mati ion tro-
bada una americana a la carretera
anomenada "Cansí del Mig", amb
seva corresponent documentació per-
tanyent a Jaume Caatellsaguer i Mo-
ret, de la-el noble de Montgat; en una
butxaca Is¡ hacia 2320 pessetes ¡ una
clan anglesa. Fou dipositada a la de-
legació a disposició del seu propie-
ta ri.

— El cincos diumenge, dia 22, al
mati, se celebrará al local del Cen-
tre de Dependents del Comerç ¡ dc

Exigint responsabilitats

Ha estas tramesa al Jutjat la se-
gitent denúncia:

"Alcaldia de Manresa. Secció de
Governació. — Complint amb el deli-
re que imposa rarticle 262 de la Llei
d'Enjudiciament Criminal, poso a co-
neixernent de la V. S., a les finalitats
de justicia, que exercitant el cärrec
d'alcalde gestor En Josep M. Servit-
ge Dalssau, domicilias en la present,
carrer Muralla, núm. 26, ha desapa-
regut del despatx de l'Alcaldia, a les
Cases Consistorials, un quadre que

En casos de refredats,

grip 1 dolors reurfitics
penseu tot seguit

en les

TAULETES

d '
La Creu Bayer que

porten estampada
és garantia de le-

gitimitat i bondat
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GIRONA	 País Valencià
Les deficiències a l'hospital de les

comarques gironines

FOTOGRAFIA

Girona, so. — El cornissari de la
Generalitat, senyor Oliva, atenent ins-
truccions del director general d'Assis-
tencia Social, senyor Irla, s'ha traslla-
dat sense preví avis, junt amb el seu
searetari particular, a l'hospital de las
comarques gironines per tal de com-
provar si eren certes algunes asoma -
lies que slavien denuncias sobre la
guatitas del menjar que se serveix als
malalts.

La visita ha coincidit amb l'hora en
qué se servia el dinar ¡ el senyor co-
missari ha recorregut diferents sales
i ha interrogas alguna hospitalitzats,
eis guata han manifestat que, efectiva-
ment, algun dia el menjar no ha re-
unit les condiciona degudes, especial-
ment en el que es refereix a l'oli i
le3 patasca.

Preguntas el senyor administrador
respecte d'aquestrs queixes, ha dit que
en certa ocasió slavia rebut una par-
tida d'oli que, malgrat de reunir les
condicions reglarnentäries, segons rs-
sultat de l'análisis no tenia gaire bon
gust i que tot seguit. atenent les quei-
xes dels malalts, havia deixat de ser-

Algunes deficiències relatives al ser-
vir/test del menjar en el seu pum sén
conscqüencia inevitable de les obres
que s'estan efectuant a l'hospital i que
eomprenen, entre altres millores, la
construcció d'una nova cuina de na;...,s
gran capacitat i eficiencia que l'actual,
ja que tindrà un abast per a servir
3oo malalts i comptarä ansb un arma-
ri calent per a la conservació dais-
ments, graella per a la caro a la brasa
i ¡regidor especial de pasases. amb
qual cosa quedaran extraordinäriament
rnillorats els serveis de cuina. puix que
la que funciona actualment, ultra des-
ser vella i antiguada. té només una
capacitat per a 150 persones.

El senyor comissari ha donat comp-
te del resultat de la visita al director
general d'Assistència Social, el qual
ha dit que s'enllesteixin les obres que
afecten a la cuina amb la maxima ur-
gencia.

GRANOLLERS

Banquet d'hornenatge. — Els ra-
dicals d'En Torres. — Diverses.

Una nombrosa representaciú sic FA-
juntarnent del Centre Catalanista Re-
publica, cl diumenge passat va assis-
tir al banquet celebras als hotels
Orient i Espanya, de Barcelona, i
organitzat cont homenatge als dipu-
tata d'Atetó Catalana elegits en les
darreres eleccions. La testa constituí
una esclatant dernostració d'entusias-
me 1 fe en el principis potajes del
Partit. Tots els parlamenta dels ho-
nienatjats foren vibrants de patriotis-
me j amarats de catalanitat. Les plan
constatar que el nostre alcalde popu-
lar, senyor Este/e Camillo, fou ob-
jecte d'una delirant evade, a peu
dret, per part de la concurrencia, en

ser aHudit pels oradora cont un
dels homes d'Acció Catalana que
ta.mbé ha sabut suportar amb dignitat
cía martiris j persccucions de que fou
viztima amb motiu dels fets d'octu-
bre.

— El Centre Radical ha retiras el
resol que tenia posas a la falsaria del
sea local. No se sap beis be si és que
aixequen domicili o tests en prepa-
sació ringrés a algun altre partit.
Sembla inversemblant aquesta darrera
suposició, tota vegada que el senyor
Torras i els seus amics són sobrada-
ment coneguts perque siguin adme-
sos en cap partit solvent.

—L'Orieó Granolleri efectuarà. el
diumenge vinent, una excursió a Cas-
telltersol on donará un concert i
bao artistic una representa ció tea-
tral al teatre del Centre Moral d'a-
quella població.

— El vinent dia 31 tindrä lloc a;
Cinema Majestic una testa artística en
homenatge al professor de trompeta
senyor Lluis Rovira. Han anuncias la
seca coHaboració eminents ansiases i
es de creure que resultará una Huida
testa. Sera a profit del nostre Hospi-
tal Asil.

— Ha estas denuncias al Jutjat que
a la venia Colonia Beses, de 7 0 anys,
1,/ han estas sostretes unes .25o pesse-
tes per un jove que eslava rellogat a
la casa.

— Es probable que molt aviat sigui
permès, itovament, el pas de carruat-
ges pel carrer de Wilson, sortida
la plaña del Peix al carrer de Pi i
Margall. i que fon suspès per dispo-
sició municipal de l'Ajuntament ges-
tor, mataras les moltes protestes dels
seins. Es posará en estudi, tot seguit.
la conveniencia de procedir a eixam-
piar i almiar reas/estas carrer. segons
el pla d'urbanització de la ciutat.

BA.NT FELIU
DE LLOBREGAT

Creació de dues escoles. — La
recaptació d'arbitris mur.icipals.—
La Pubilla Sant Feliu. — Nova
Junta Directiva. — Els socialis-

te s . — Incendi.

L'Ajuntament ha acordat que men-
tre s'activen els treballs 3 projectes
per a la construcció d'un grup esco-
lar, es procedeixi amb urgencia a la
lormació d'un expedient en sollicitud
de crearéis de dues noves escoles na-
cionals. una per a nenes 3 una altra
per a pies uls d'ambdós sexes; la
Corporació municipal permetrà que
,ign; utilitzada amb earacter

l'antiga casa-torre del Clos de
Can Nadal. i dotará els esmentats
c entres d'ensenyament del material
indispensable i facilitara als proles-
sera que siguin nomenats la corres-
ponent casa-habitació o la indemnit-
zació que s'escaigui en el seu cas.

— Des del ella 17, l'oficina de re-
captació d'arbitris, impostos i contri-
bucions. Ira quedat instaHada als bai-
xos de les Cases Consistorials.

—Una representació integrada per
representants de l'Ajuntament ¡ ele
l'Agrupació de redactors-gorrespon-
sals de la Premsa, organitza els actes
per a la proclamació de la "Pubilla
Sant Feliu" d'aquest any.

—L'.kgrupació Socialista d'aquesta
ciutat ha fixat el seu domicili al ma-
teix local que ocupa el Sindicas Unte,
situat a redifici conegut per pisos
d'ee Dotres, del cArrer de Laura,
Miró -7:	 —

Les falles

Valencia, 18. — Fa ja alguna dies
que la ciutat té raspecte de plena
festa popular. khir al mati aparegue-
ren plantades les roo falles t csraig
que hi ha enguanv.

Avui es verament extraordinària la
circulació d'autom6bils i de gent peis
carrera, car han arribas les expedicions
de forastera que enen a presenciar
aquestes festes tradicionals, enguany
en nombre importantissim.

Hem d'assenyalar la nota de bou
gust del Comise Central Faller, en ha-
ver inclòs el ball de danses popular:,
durant la vetlla, a la plaga de Caste-
lar.

La política

L'Ajuntament i la Diputació per
fi. funcionen ja quasi normalment, i
dient quasi pergue a l'Ajuntament en-
cara falta nomenar les tinències
caldia, cosa que es farà en la próxima
sessici.

— El cap del Govern civil, senyñr
Solsona, segueix resolent teta els pro-
blemes que es presenten. amb satis-
facció sie les parts interessades. Avui
ha ¡limosas gran nombre de multes a
diversos senyors que no compleixen
les ordres del Govern i, de mes a Inés
ha donat ordre perquè en cl terror
de tres dies siguin Ilimades a la gitar-
dia civil totes les arries, adhuc
qui posseeixin 'licencia, tres dels
agents de l'autoritat i dels cobradors
de Banc.

— Ha causat molt bona impressió
la noticia que el diputas Vicene Mar-
co Miranda. d'Esquerra Valenciana,
forrni part de la minoria parlament't-
ria d'Esquerra Catalana, car es aquest
el cami que condueix d'una manera
lógica i racional a la compenetració
dels nostres interesaos merals i ma-
Seriada.

A. TARIN

BADALON
El nou Consell de Govern de
l'Ajuntament. — El conflicte me-

tallúrgic en vies de resoldre's

Badalona, 18. — Dilluns tingué lloc
la sessió de Ple extraordinari de l'.1-
juntament. Oberta que ion la sessió,
l'alcalde accidental senyor Domènec
Riera doni lectura a un comunicas
en el qual presentava la dimissió del
càrrec d'alcalde el senyor Joan Déu -
bien. El senyor Riera feu un elogi
de la personalitat del senyor Denlo-
ieu dolent-se que la seva salut no el
perrnet¡ continuar al cap de la pri-
mera magistratura de la cintas. Acte
seguit i en votació secreta es passä
al nomenament de nou alcalde, resul-
tant elegit per catorze vota i na en
blanc el senyor Frederic Nitré Mas-
¡erren. El senyor Xiire ocupa segui-
dament la Presidencia, i es passä al
nomenarnent dels consellers regidors,
essent elegits per catorze vots i un
en blanc el senyors Domenct Riera,
contener de Finances: Joan Mora, de
Governació: Bernal Bonet, d•Obres
Particulars, i Pere Vigo, de Cultura.
Els dos primera, junt amb
pertanyen a Esquerra Republicana, el
d'Obres 'al Partit Socialista i cl se.
nyor Vigo a A. C. R.

— El conflicte que havia plante-
jat el ram de aletallúrgia sembla ha
entrat en franca inteldigencia, havent
reptes el treball els obrers de les di-
ferents fabriques, g reserva. però,
que es resolgui a satisfacció de tots.

SANT ADRIA DE BESÒS

L'alcalde i la premsa. — Visita
collectiva. — Ferits lleus

Sant Adrià, 18, — Anit, al seu des-
patx, l'alcalde. senyor Micheli, rebé
els informadora. Digné que no tenia
cap noticia per comunicar, pecó, con-
testant a les preguntes dels repórters,
digné que s'ocuparia de la installació
d'un llama a ravinguda de Pi i Mar-
gall, tros que baixa al riu. Aiegí que,
Si be havia pencas alguna vegada en
l'edifici de "Polydor - per a escola.
no convenia de cap manera. Digne
que desconeixia el rumor publicas per
un collega sobre el dipósit de les mo-
tocicletes de la policia barcelonina a
la població, tot i que el creia info-
namentat i impossible per mil raons.

Després de parlar d'altres assump-
tes deseas interés públic, s'acomiada
dels informadors.

— El diumenge vinent, al mati, la
Penya Adrianenca visitará collectiva-
ment la fábrica de vidre pla C. E.
I. 0.

—La menuda Remei Bernabeu re-
sultà amb una tenida Ileu al genoll
esquerre, produida en cauce del dar-
reta d'un cotxe, on s'havia enganxat.

—Josep Pitara, fuster crofici, que
riu al carrer de Tarragona, 3, es fui.
en un ma mentre trebaliava.

ron assistit al dispensa ri.

Sesió consistorial. — Els acords
de la F. de M. C. — Concurs
d'adquisició de terreny. — Festa

oficial. — Acció Catalana

Sant Adrià, so. — Anit, poc des-
ores de les non, els onze consellcry
esquerrans efectuaren la sessió pú-
blica ordinaria convocada. La presen-
cia molt de públic.

Aprovada que foil l'acta de la ses-
sió anterior, el secretar¡ Ilegi els
acords presos en lassenshlta de la Fe-
deració de Municipis Catalana cele-
brada el diumenge passat a Barcelo-
na i a la qual assistí una representa-
ció de l'Ajuntament. Lores aprovats,
i tot seguit es feu el mateix amb una
circular-ordre del Departament de Sa-
lsitas del Govern de la Generalitat.
També s'autoritzaren dos cobraments
a Hisenda, de l'Estas i a la Genera-
litat.

De la Comissió de Foment es Ilegi
un dictamen anunciant un concurs
per a l'adquisició de terrenys desti-
nata a bastir-hi l'Escota Graduada, les
bases ¡ condicions del gual es publi-
caran al 13utlleti de Catalunya. Són
les mateixes d'abatas del dia 6 d'oc-
suhre del 1034. i fetes pels mateixos
consellers. Fou aprovada aixi mateix
la concessió d'un penuria d'edlicació
i un altre dinstallació d'una parada
de llibres vells a la carretera, i aixe-
ca tot seguit la sessió.

— Acui han fet festa a l'Ajunta-
ments ¡ dependèneies municipals. Han
vagas també les escoles oficials i par-
sicnlars. A les botigues ¡ al mercas
sus venut fins al migdia. L'element
obrer en gran nombre ha treballat.

— D'acord ami) el president d'Ac-
cid Catalana de Badalona, el senvor
Francesc alontplet i Fruslera, uns
quants catalanistes de la nostra po-
blació trcballen per a formar una
delegació dcl nostre partit a Sant
Adrià de Bemba.

— Gregori Gonzälea, dc vint-i-qua-
tre anys. de la plaça de Maciä,
sultà ferit en 111/a m'a mentre treba-
llava.

— S'estan esporgant els arbres
la carretera.

TORTOSA

Estanc retornat. — Ple de d'As
juntament. — L'Ebre decreix. —
Reunió. — Atropellament. — Els

paletas volen les 44 hores.
Tortosa, 17. — A Amposta ha estat

retornat l'estalle que posseia el des-
tacat esquerrista Eusili Vives, i que,
a conseqüència deis fets d'octubre,
mentre es trobava Pres al vaixell
"Manuel Arnús", Ii bou arrabassat.

—Denla celebrará sessió extraordi-
naria de ple l'Ajuntameat, per tal
de cobrir la vacant que Ita de i xat cl
conseller-regidor senyor Falcó, de la
minoria socialista i que será ocupada
pel conseller de la mateixa minoria
senyor Tomás jardi. D'acord ami) la
hei municipal, entrará a cobrir el lloc
de conseller el suplent del Partit Re-
publica d'Esquerra, senyor Ismael
Homedes.

— L'Alcaldia ha rebut un telegrama
de Fayon, anunciant que el riu Ebre
segueix decreixent. El seu nivel' és
de 357 metres.

— La comissió arrossera del Baix
libre celebrara, ei diumenge
una reunió per tal d'elegir, entre cls
delegats recentment elegits, el que ha
(l'ocupar el cärrec de president, par-
qué el senyor Josep Beria Ulldemo-
lins ha passat a la direcció de la
Granja Agrícola de Bitem.

— Aquest mati, al lloc anomenat
Pont de la retira, ha estat atropellada
per un automòbil, una celleta de 79
an35, la qual ha sofert ferides de pro-
ndstic reservas al cap, de les guata
Ira estat auxiliada en una farmacia
del careen de Francesc Faciä.

— Els obrers paletes han presen-
tas al Juras Mixt unes bases de tec-
han en les qua!, donasen la jornada
setmanal de 41 llores.

El ple de l'Ajuntament. 	 L'am-
nistia al senyor Campos

Tortosa, id — A les set d'aquesta
tarda s'ha reunit el ple d'Ajuntament
en 5 essi6 extraordinäria, sota la pre-
sidincia de l'alcalde, senyor Beren-
guer, i amb assistència dels consellers
regidora senyors Tudó. Nomen i Ro-
dríguez: els consellers de la majoria
i dos de la miseria tradicionalista.
Cont de reabrir, els de la minoría de
la Lliga no lii han assistit. S'ha lle-
ga la diroissió presentada pcl conse-
Iler-regidor senyor Falcó, de la mi-
noria socialista, amb caracter irrevo-
cable. Es acceptada. Els senyors Be-
net, pel partit Republicà d'Esquerra;
Rodríguez, per Esquerra Republicana
de Catalunya; Brull, per Arció Cata-
lana; Berenguer. com a alcalde, i Lla-
çat, de la minoria tradicionalista.
s'han dolgatt de la decisi6 presa pel
senyor Faltó, ¡ ha posas de relleu la
seca tasca i els seus mèrits. Aprovada
la dimissió , sisa nomenat conseller el

i s'ha passat a votad& per tal d'elegir
el conseller-regidor que ha de cobrir
la vacant. Ha resultat elegit, per tres-
ze vota a favor i tres en blanc, el se-
nyor Tomàs Jardi Fonda, de la m i

-noría socialista.
S'ha passat a aprovació definitiva

la urbanització del carrer de l'An-
gel. El senyor Nomen, conseller d'O-
bres Públiques, ha fet uns aclari-
ments. Ha dit que les obres costaran
unes 74.000 pessetes.

També ha estat aprovat el pro-
jecte definitiu d'arranjament dels car-
rera de Santa Asna, Garridells i Ma-
jor de Sant Jaume, que costara unes
54.000 pessetes. A petició de l'alcal-
de ala aprovat que els diners proce-
dents de la contribució especial que
han de satisfer els propietaria de les
cases vagi directatnent als contrae-
tistes de lees obres.
I no havent-hi mis assumptes a

tractar s'aixecà la sessió a les vult
del vespre.

— Ha quedas deserta la aubhasta
per a l'arranjament de la carretera
de Manada a la Cava.

— Per tal d'acollir-se als benefi-
cis de l'amnistia. marxa aque s ta nit
a Tarragona el director de "El

senyor Campos.

15t. E U 3
La nova Estola del Treball

Atentarnent invitats pel Patronat
Local de Formació Professional, hem
isitat els nona edificis de l'Escoda

del Treball.
Estas cmplagats als terrenys de

l'ex-fabrica Tarrats, i testen una ex-
tensió de 160.000 patita quadrats, dels
quals 90.000 són edificats. i el con-
junt consta de cinc edificis, tots ells
de forma moderna i de lisies mcdt
severes i boniques. El conjunt dels
terrenys esta voltat per una bonica
tasca.

Al primer edifici hi ha les oficines,
secretaria, saló del Patronat a la plan-
ta baixa, i al pis superior h¡ llama
exclusivament la sala cractcs. Aquest
edifici está rematat per una bonica
torre-rellotge.

Al segon edifici Iii ha la planta
baixa totalment dedicada a serveis
higiénica, waters, dutxes, vestidors,
rentamans, etc., i al pis superior, que

encara 110 está acabas, hi haurä nm-
seu, laboratori, sccció d'orientació
professional i medicina social.

Al tercer edifici hi ha installades
les andes de classes teóriques Mi ha
unes magnifiques aules, totes niolt es-
paioses ¡ ventilades; n'hi ha cinc a
la planta baixa i cinc al pis superior.

Al quart ediiici hi isa Mstallats els
tallers. Aquesta nau té una extensió
de 40.000 pams quadrats, i els tallers
estan dotats tots de maquinaria mo-
derna per a les präctiques dels diver-
sos oficis. Els que es cursen aci sán:
serralleria, meanics, ferrers, lam-
pista-electricista pintora, paletea, con-
tramestres de teixits i escultora.

Al tinqué edifici hi ha les classes
de dibuix 3 el recinte és acristallat en
les seves tres quartes parts de paret.

No ha estat oblidat tatnpoc res-
port en la installació de la nora Es-
cola. S'està acabant una magnifica
piscina, les dimensions de la qual se-
ran: 25 metres de llarg per 20 d'am-
pla. Hl hasträ també campa de bas-
quetbol i frontó ele pilota basca. A
més a hi batirá. installacions (le
jocs instructius, cont escacs, croquet,
etcétera.

A la fumera que fou de la fabrica
lt¡ sera intallat un reflector de 6.000
bugies de potencia; el fluid elèctric
per a la seca illuminació és donat
gratuitament per Cooperativa Popu-
lar de Fluid Electric de Reus.

Cona a digne coronarnent al mag-
nific recinte de l'Escota, s'isi estan
plantant diversos arbres i s'estas' ar-
ranjant les installacions del ¡ardí.

La matricula actual dels alunmes
es datas boo. els quals cursen els es-
tudis d'oficial j mestre obrera, depen-
dencia mercantil i tall i confecció de
roba blanca.

En fi. una obra que honora Reus,
la qual es deguda principalment a les
gestions que han efectuat eis actuals
president del Patronat ¡ director de
l'Escoda, senyors Josep Andreu i

¡ Josep Caixés ¡ Gelabert. ajudats

eiakaoçiiiia
setn i 

professorat,
altres siembres del

Ptr irofcssorat, als quals Sra-
indos des d'aquestes planes la 1105-
tra mes sincera felicitació.

CANET DE MAR

Conferència. — Ajuntament
Vàries

El diumenge passat, dia 15, a la
sala de l'Ateneu Obrer, dona una con-
ferencia sol, reel tema "Divagacions
litigues" el poeta Salvador Perarnau.

— L'Ajuntament de la vila, per di-
rnissió dels regidora de la Lliga, ha
quedas constituit en la segiient forma:

Alcalde, Joma Escarpcnter; primer
lincha d'alcalde, Antoni Armada; se-
golf tinent d'alcalde, Josep Lora; ter-
cer tinent d'alcalde, Marti Ricart;
consellers, Joan Illa, Joan Cano, Vic-
tor Ribes, Josep Raurct, Joaquim
Cargues, Miguel Banchs, Isidre Soler
m Josep Farreros.

En la primera sessió es prengué
l'acord de collocar una placa que do-
nará el tons de Francesc Macià a la
Riera de Lladoners, i sera posada cl
dia 14 d'abril.

— Donada la situaciú favorable a
fer complir les lieis constitucionals,
sembla que dintre pocs dies s'autorit-
zará el peonía per a la reobertura de
la farmacia sanitaria -L'Aliança".

— Per al diurnenge vinent es anun-
ciat el senyor F. Rossell i Montaner,
regidor de l'Ajuntament de Barcelo-
na, per donar una conferencia a l'A-
testes Obrer.

—Una consistió d'afiliats a Acció
Catalana Republicana. juntatnent arnb
cl regidor senyor Josep Fors, assistí
el diumenge passat al banquet que el
nostre Partit doni als seus diputats
als hostia Orient i Espanya.

MATARO

El tractalliellt de les
emulsiolls pallc r om

ligues
Han estas nicat, els que s'han

gis a nosaltres demanant-nos detalla
de cona poden obtenir bona resultats
amb les ernulsions pancromátiques, ja
que estimen que es dificult6s el sou
da i que en inolts casos no han ob-
tingut bons resultats. El que mis mo-
lesta als nostres comunicants ha estas
enllumenat del laboratori, mes ben

dit, la fosquetat del laboratori, ja que
es recomanat que la majoria de les
manipulacions siguin fetes en robs-
curitat.

En els nostres escrita de 20 de
juny i 13 de desembre de l'any passat,
feiens una serie de consideracions so-
bre el tractament del dit material pel
que es refereix a les condicions de tre-
ball d'impressió. Ara, per tal de donar
satisfacció als Sastres comunicanis i
poder aconseguir que aquella que per
por no han eraprat encara aqueas Ma-
terial es donin compte que les difi-
cultats no són insuperables 1 que po-
den recluir-se força.

El fet d'haver ja escrit en les edi-
dona esmentades tnés anmnt. les nor-
mes per les quals s'havia d'obrar en
carregar 3 descarregar els xassis ¡ ad-
tres; preitminars de les operacions
que han de precedir els actea del re-
sultat, eras permet evitar parlar-ne en
aquesta ocasió i anar de dret a ras-
surnpte que interessa.

De totes maneres farem ressaltar
que les emulsions pancromätiques per
ésser menys sensibles al verd perme-
ten emprar una font Huminica da-
guest color anth el qual el revelat pot
fer-se amis mes seguretat.

Es convenient enterar un sensibilit•
castor per a obtenir resultats mis sa-
tisfactoris. .kquest peró, cal que tic-
cm' el mateix color que la font Ilurni-
nica, ja que d'usar un desensibilitza-
dor roig amb licins cerda. ens falseja-
ria la tonalitat de la ir/tatue amb
convenient que si no es té 1111a certa
experiencia es reveli el clixe amb
excés.

Segons "La Revue Française
Photo graphie et Cinematozraphie" hi

:a Indústria d'aquesta ciutat, una re-
unió de funcionaris de Banca i Borsa
per tal de tractar del nou contracta
de trehall. As.sistiran a aquest acte
els senyors Joan Vilar, López Ro-
dríguez ¡ Barba, de la Federació Ca-
talana (le Treballadors de Banca i
Borsa du Barcelona.

— Ha estat collocat al saló de l'Al-
caldia un retrat de l'actual President
de la Generalitat, senyor Lluts Com.
panys, de la mateixa mida del que hi
hacia del President Francesc Madi

SALLENT
NOVa Junta. — La Cambra Mer-
cantil de Sallent. — Catalunya

Nova.
El Centre Republicá d'Esquerra ha

elegit per a formar la seva tuna Jun-
ta els senyors: Josep Prat, August
Gil, Josep Alberch, Domènec Vila-
noca, Josep Ilanubens, Joan 011er,
Manuel lbars, Joan Pallares, Anu-
den Bartunieus, Anton¡ Sellares, la
senyora Rosa Bonet i la senyoreta
Dolors Sunyer.

—La Cambra Mercantil de Sallent
ha constituís aixi la seca Junta Di-
rectiva: President, Ramon Canudes;
sise-president, Josep Mas; secretar,
Lluis Nanot; tre sorer, Mari Guila-
nyä; vocals, Pene Vilaseca, Éluis San-
tacreu 1 Josep Morera.

— Va dissoldre's la cella entitat ca-
talanista Catalunya Noca. que durant
els seus minora anys es digné Foment
Catalä. Es diu que el diumenge vi-
nent celebrara reunió per decidir la
u lisa oh ceió

MANRESA

fotogràfica
radies siguin motiu de polémica per
si és o no un art la fotografia. No;
ni l'una cosa si l'altra. El mea desig
fira que en les prestigioses manifes-
tacions fotografiques que se celebren
a la nostra ciutat hi acudís qui amb
autoritat per a fer-ho donés un judi-
ci en el qual la serenitat del critic
aportés a l'esforç dels autora el lleial
i desinteressat consell que els enco-
ratgés en Ilur empresa i fomentant
desig de millorament ies que els culti-
vadora de la fotografia alcessin fins
on fos possible el nivell eraquestes
exposicions.

Pos. cona he dit abans, haver-hi algú
que tingui que dir en quant al més
o menys art que pugui ésser la foto-
grafia — repeteixo que no pretenc es-
tablir polémica —; cadascú que la
jutgi con/ vulgui, però no cree que
ningú pugui justificar el negar-li la
seca condició de cultural, rnotiu pel
qual es a bastament fonamentada la
me ya demanda, ja que accedint-hi fo-
mentaren aquesta brasca del nos-
tre saber, ¡ c001 més siguin els de
casa nostra que en els aplecs foto-
gräfics dannen del món copsin per a
la terra nostrada. si mes no, l'elogi
dels estranys, mis enlaire haurem po-
sat el scout de la 110Stra patria, Cosa
a la quat tenim cl delire de contribuir
tots en la mesura de les nostres iones.

Que escoltin les meves paraules
aquells a qui van dirigides. Al dir-
les cree complir una obligaréis amh
rni mateix; que els altrese facin el que
cntenguin el seu deure cnn escoltar-les.

Salvador LLUCH

ha un bon procediment per a treballar
amb Ilum roig fosc que consisteix
emprar una bornbeta de filament de
carbó de 16 bugies, que emet molt po-
ques radiacions actiniques blau-viole-
tes, i per una pantalla, en la 'linterna
d'ennumenat, composta de dos o tres
papera grocs i quatre o cinc papera
vermells (1 ). .k falta de la bombee
ta de carbó pot usar-se una bombeta
de filament metänic, de tipus "mono-
watt" de voltatge superior al del sec-
tor (per exemple: lämpares de 125 v.
per al corrent de tin v. i lämpares tle
150 v. per al corrent de 125 v.1 Hi
ha llanternes que van proveides d'una
resistència que penases regular la in-
tensitat Humínica de la bombea. Amh
aquestes llanternes poden emprar-se
bombetes de voltatge normal, rebai-
xant la intensitat per misjä de la re-
sistència i formant el color arnb dos
papera roiga ¡ dos de g ro'cs. En el
cas, nsolt probable, de no tenir aques-
ta mena de llanternh, pot modificar-
se la intensitat de la nurn amb uns in-
terruptors que es trohen en gairehe
tetes les cases d ' eleCteiCitat i que do-
nen tres intens¡tats 1 són d'un co.st
relativament baix.

Si tenim, dones, mitjä d'enllurnenar el
laboratori com deinem dit, la desensibi-
lització de l'emulsió pot fer-se arnb una
solució a 1. 1/3.000.e de fenosaframina
preparada en seducid de reserva a raus
d'un gram per litre i diluida en fer-se'n
ús amb dues tarts d'aigua per una de
soluci6 de reserva. Segons el gran de
sensibilitat de les plagues, aquestes han-
rata d'estar més o menys temps irnmer-
gide,, en el bany desensibilitzaclor: si són
d'una sensibilitat mitjana n'hi ha prou
arnb dos minuts, i si són d'una sensi-
bilitat elevada, tres minuta . Encara que
es dosis aquestes 'cifres no vol dir que
slagin de seguir al peu de la 'letra, ja
que, Si bé en menys poden perjudicar. en
canvi en mis no poden produir cap tras-
tOnl.

Un cop desensibilitzat el clixé, pot es-
bandir-se i posa a revelar. No produeix
cap alteració desensibilitzar diversos cli-
xés alisara.

diem estas sempre partidaria de se-
guir amb tota fidelitat le5 instruccions
que els fabricants donen per al tracta-
ment de llur material, i hem obtingut
sempre bon resultat. ja que ningú com
el fabricant per a donar consells sobre
la mercader la que fabrica. I en agrest

cas creiem prudent acon sellar els nos.
tres lectora de fer el mateix tenint
compte el que tantes vegades heiss
o sigui que els productes han d'esser de
marca i no comprats arreu, que la ne-
sedas ha de presidir totes les operacions
i que raigua no ha d'escatimar-se, procu.
rast de renovar-la sovint si is que no
pot disposar-se d'aigua corrent.

Els clixés pancromática es revela.,
arnb més rapidesa que eta ordinaris, per
la qual cosa cal diluir un xic el reve-
lador. Es millor revelar amb lent, aa
perllongant en cap cas més del necessa-
ri el revelas si no voleu obtenir clixis
excessivament dura. .Amb aquestes emul.
sions són particularment recomanables
els reveladora al paramidofenol o al
metol-hidroquinona-bórax. Amb aquest
darrer cal prendre parts iguala de cada
substancia reveladora.

El fixat de les plagues s'efectua cota
d'ordinari.

El doctor Roening aconsella, per tal
d'eliminar la cclotació que citina el
desensibilitzador sobre el clixé, d'afegir
algunes gotes d'acid nitric a l'aigua del
rentat, i si es vol una acció mis rápida
preparen la següent seducid en lacte d'u-
sar-la :

Solució de nitrit de potassa a rt/toco,
roo c. c.

Acid clorhidric, t c. c.
(El nitrit de potassa pot substituir-se

per igual sal de sosa).
Aquest bany transforma la fenosafrani.

na en un compost violes, molt soluble a
raigua, i sense afinitat per la gelatina,

flem de fer unes recomanacions iinals.
Malgrat la desensibilització de la placa,
eviten que l'emulsie sensible sigui ferida
directament per la Ilum, tapant, durare
l'acte del revelas, la cubeta amb qualsea
vol superficie plana intransparent i ena-
minant el clixé de tant en tant

No totes les emulsions són iguals;
da una dalles té una característica_ Per
aquest motiu cal no canviar soviet de
marca de material; adapteu-vos a un de
determinas. Tots són bona; cal saber-loa
treballar. Solament l'experiència us mara
carà una directriu.

J. DEMESTREQ

(1) Els papera esmentats són una de
transparents preparats especialment per
a la. fotografia. Estan ach poc en ús
Per haver-se adaptat els "manchons",
pub les llanternes proveides de papera
colorats són de molla utilitat, ja que per.
meten Sota mena de coloracions posant
mis o menys papers, siguin d'una o al-
tres colors. Aquests papera es colloquen
entre dos vidres. A les cases de fotogru

-fiase'n poden trobar de diverses mar-
ques.

DE LES TERRES CATALANES
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El nou Ajuntament d'esquerra. —
Futbol. — Vária

El proppassat dijous es possessio-
ni el nou Ajuntament.

Alcalde-President: Josep Villalbi
Verge;

Primer tinent d'alcalde: Lluís Cid
Mayos.

Segon tinent d'alcalde: Josep Fo n-
cadell 1 Floreada.

Tercer tinent d'alcalde: Manuel
Forcadell Garcia.

Les cornissions es constitueixen
així

Hisenda: Manuel Forcadell Gar-
cia, Ramon Iranzo López i Joan Es-
guerra Margalef.

Governació: Joan Talarn i Talarn,
Josep Castillo Guimerä i Agustí l'as-
cual Sanchiz.

Foment: Josep Curto Gisbert, Ra-
mon lranzo López i Agustí Pascual
Sänchiz.

Treball: Josep Gil Lleti, Josep Qui-
nosi Cid ¡ Pene Barceló Barben.

Instrucció Pública: Vicenç Muto-
ter Maten, Caries Noe Gitter i Lluis
Cid Mayos.

Beneficencia i Sanitat: Josep Cas-
tillo Gómez, Josep Curto Gisbert
Josep Forcadell ¡ Forcadell.

Ja en la primera sessió la comissió
d'Hisenda acordi fer una gestió per
la revisió dels comptes de l'anterior
Ajuntament del cacic Palau. Prac-
ticat l'arqueig de caixa es troba una
existencia en efectiu de 11376 pesse-
tes i una existencia de paper pendent
de formalització de pessetes 58.S20'49.

També la comissió d'Instrucció Pú-
blica, cl dissabte passat tés una vi-
sita d'inspecció a les escoles nado-
nata i demani detalla als directors
les classes de tot alió que els manqui
i al mateix temps feren unes omi-
tes modificacions que foren molt ben
acollides pels esmentats director,.

Seguidament les altres comissions
emprendran la tasca que cadascuna
té marcada, ¡ tots, amb el fi d'encar-
rilar la vida de l'Ajustar/test repu-
Mica que tan desastrosament l'han
deixat els seus antecessors inonär-
gules, sota la presidencia del sem or
Palais.

— El diumenge passat jugà el seu
partit de rampionat de promoció re-
gulo de Sant Sadurní amb el F. C.
Amposta al nostre camp. Els ampos-
tins guanyaren per la diferencia de
quatre gola a cap.

— El mateix dia, amb mesh, de la
conferencia que doni a Tortosa el
conseller d'Agricultura de la Genera-
lisas, senyor Comorera. s'hi trasllada-
ren gran nombre de seins.

Les impressions rebudes aún Ilion
satisfactòries per part de tots els que
asaren a escoltar el senyor Corno- primer suplent, senyor Ismael Orne-
cera,	 des, del Partit Republia d'Esquerra,

hi hacia instaHat contenint el retrat
del primer President de la Generan-
tat de Catalunya, amb un escrit de
puny t Iletra de Fesmentada Autoritat
regional que elogiava i comedia a la
Limas de Manresa el titol honorobis-
sim de "Gasalanisaima" entre els que
ostenta de Holt Noble, Holt Lleial
i Benèfica.—E1 fet d'haver-se trobat
florales cl marc de resmentat rettat,
indueix a la creença que fou destrocat
o sostret—L'eamentat document és
d'una valor moral inapreciable, i Per
únic i insubstituible, ha d'estimar-se
d'una valor material no inferior a
500.000 pessetcs, ja que la seca prè-
ilua seria irreparable 3 causaria
dany gravíssim al patrimoni históri-
co-cultural d'aquesta ciutat. Visqui
V. S. molts anys.—Manresa, 12 de
n'are del 1936.—L'Alcalde, F. Marcet.

Illustre senyor Jutge d'Instrucciú
d'aquest Partit

BERGA
Cc:In:cae social.	 Esports

neu. — Diverses.

Aquests dies hi ha hagut un con-
ilicte social una mica curi,as. Ele/
obrera que foren acorniadats el pri-
mer de juny de l'any passat, de la
fábrica Rodergas amb rnotiu del tras-
pas de la fábrica al aenyor Josep Ra-
ventós. ara han reclamat a aquest se-

nyor que els siguin abonades algunes
quantitats perquè no es donaren per
acomiadats.

El cas, pede, ha estat que el senyor
Raventós ha pogut presentar un do-
cument en el qual ell abonava cierta
quantitat als antics propietaria de la
fabrica, senyors Sabata i Gendraa,
Perou b rabonessin als obrera acom is

-dats, els quals, pecó, no han cobra:
res.

Després d . alguns dies de reunior,
al despatx de l'alcalde, no sita arri-
hat a cap acord per la tossuderia del
senyor Gendrau, el qual diu que
no ha d'abonar res. A la f¡ s'ha porta:
l'assumpte al Juras Mixt.

— El diurnenge %Mera es celebra
als Rasos de Peguera el Cisqué Can,-
pionat Manresä d'Esquís, en el qual
prendran part alguns corredora del
Centre Excursionista de Berga


