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l e l i cota I tiiis ie mm cpat à loliïsfleM
La comarca del Llobregat també ha deixat sentir »a veu
contra 'Is ruinosos tractats de còrners progectats pel senyor Moret ab Alemania, Itàlia y Aüstria-Hungria.
La reunió tingué lloch lo passat dimenge en la Plassa de la
Constitució de Molins de Rey, per quin motiu s* havia aixecat en
dita Plassa uu envelat, ober en sos costats menos en la testera
ahont hi estava cólocat 1' estrado que 1' ocuparà la Presidència,
oradors y representacions dels pobles comarcans.
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Ocupà la presidència lo primer tinent" d' alcalde y president
de la Comissió organisadora don Joseph Blavia, don Miguel ïlocaVpi'Qpietari debla6çQm|rça,,y donrJRicart Gfinebreda y doià'Joseph Sji]ft0..ea ^ g r e s e n t a c i d ^ l ejeipent jpdiijstrial,. ;
Í:; Lo president genyqr Blavia, <iecíai:a oberta la sessió,, explicà
tot seguit la significació del acte qu' ànava à celebrarsé, ^manifestant que si ocupava aquell lloch no era per sos mèrits, sino
p.er que perteneixía à la classe obrera, à la qual s1 havia volgut
donarja mes alta representació en 1' acte de protesta contra 'Is
tractats de còrners, que d' aprobarse, treurían lo pà del obrer j a
que dificultaria lo travall.
i .; Seguidament se llegí un telégrama d' adhesió de don Manel
Planas y Casals y una enèrgica y entussiasta carta' del diputat
provincial don Raymonf Duran Ventosa que fou molt aplaudida.
Se concedí seguidament la paraula al senyor Pàmies, qui s'
esforsà en demostrar, que en la cuestió, de la protecció nacional
han d' obrar mancomunadament fabricants y travalladors, convenint aixó molt als últims.perquè serían los primers perjudicats., Probà ab 1' examen de las respectiva» tarifa»' que à lo que
.'la tractats tiravan era. à.pendrer '1 trevall .al^,txavalladors. .espanyols pera entregarlo als alemanys. Acusa al gobern. de maquiavelisme fent veure à los Corts que 's. preocupa de la sort de
las.classes trayalladoras mentre» està fent esforsos para péndrelshi lo medi de guanyarse la vida ó sia lo travall, truyentne
la. consecuencia de que 'Is polítichs de Madrid procuran no més
qu© tenir enemistats al capital y al travall. Dirigí entussiasta»
elogis à Ja comissió dePSenat que entén sobre 'Is tractats de còrners. Ratificà las paràulas que la Regent digué contra 'Is tractats quan la, visità la comissió de obrers: y acabà ab altra» consideracions molt atinadas demostrant los perjudicis dels tractats.
, : „·i?a.rlà à continuació lo senyor Puig y Marqués de la Lliga de
Productors,. Comensà manifestant que coneixia la situació afiictiva que, atravessa una comarca agrícola, avans tant rica, com
la, de.Molins de Rey, situació aílictiva que '1 gobern no '» preocupa gens per conjurar. Provà que '1 mercat.alemany may serà
'jnercat d', import ància pera 'Is vius espanyols. Demostrà ademés
que '1 tractat alemany seria molt ruinós per nostra vinícultura,
ja que 1' esperit alemany, que s' importa mataria vl recurs d'
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aprofitar lo ví pera destilarlo y obtindren lo esperit. Demostrà
també la necessitat de que vaigin ben units industrials y agricultors, ja que sos interessos son comuns: que cal defensar fins
al últim extrém avans de deixarnos arruinar y embrutir. A realisar t a l unió aspira la Lliga de Productors; que no entregarà sa
bandera à cap partit polítich perquè tots ells ho han fet sempre
malament. Digué que no h i ha cap exclusivisme, que per tot
Catalunya corra la mateixa sanch catalana y que la Lliga'busca
'1 be de tot lo Primpcipat, de tot lo pahís; que aspira à la unió
de tots los interessos pera imposarse als mals goberns. Acabà
manifestant que avuy la guerra 's fà ab los tractats de comers,
y que si un dia nostres antepassats defensaren ab las armaa la
integritat de la pàtria; avuy hem de defensarnos també per tots
los medis d' aquets tractats que atentan à la integritat del travall de la pàtria.
Lo senyor Capmany, analisà 'Is tractats baix diferents punts
de vista; demostrant la inconveniència dels mateixos.
Parlà seguidament lo senyor Catà de la Torre, qui feu veure
que aquí no h i ha més que una lluyta entre borts interessos polí t i c h s y ' I s sagrats interessos socials y económichs del paí»; Ab
la política s' ha procurat dividir als productors. Per lo tant, cal
suprimir equívochs y demostrar que no h i ha productors lliberals
ó conservadors, sino productors únicament. Tots los interessos
económichs son solidaris quan h i ha un jbon sistema de gobern.
Aquest sistema es molt senzill, y consisteix cn un rerdader sistema de protecció à tots los interessos del país. Es precís lligar
fortament tot» los interessos pera que may més puga separaries
qualsevulla ma alevòsa, constituhint ab la unió com una roca
fortíssima contra la que s' estrellarían tots los atachs del gobern.
Afirmà també que 'Is tractats representan la deshonra de la pàtria, ja que per ells Espanya s' agenolla als peus d' Alemania
pera demanarli casi caritat. Recordà que Bismarch un dia, parlant de tractats de comers, digué que 'Is tals son negocis en que,
mentres un, lo més esquilat, es enganyador, 1' altre surt en*
ganyat.
Comparant, donchs, las. tarifass dels tractats en projecte, íe
veu que la enganyada es Espanya, sense que ho vulgan regoneixer sos gobernants. Acabà manifestant que calia unir totas
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las voluntats j llensar lo lastre dels partits políticlis que privan
de surar la nau del Estat. Obtingué llarchs y entussiastas
aplausos.
Seguidament parlà '1 diputat provincial Sr. Ricart, qui procurà eridenciar que la Diputació ha apoyat ab totas. sas forsas
la campanya contra 'Is tractats. Exposà rarias rahons pera demostrar que 'Is goberns de Madrid son sobre tot polítichs, y la
generalitat dels ministres lleugers y de poca conciencia, que
contrauben compromisos sense més ni més y volen després cumplirlos, mal s' ensorri '1 país. Enumerà 'Is perjudicis que 'ns ocasionaria '1 tractat ab Alemania y manifestà que cal ensenyar als
goberns que 'Is tractats s' han de negociar d' altra manera, atenent y respectant en primer terme las fonts de rida y de riquesa
del pahís.
Lo senyor Sostres, diputat polítich, segurament que 's donà
per aludit cuant los oradors tort tronaren far contra 'Is polítichs
y prengué la paraula pera dir al públich qu' en aquell acte s*
havían dit cosas molt groixudas, tirant fort y dret contra 'Is polítichs y la colla de vividors públichs que de la política s' aliïn entan y que s' havían fet càrrechs molt sérios; que tot lo que
que 's havia d i t y mes encare, era cert j que aixís y tot éll era
polítich. Digué també que '1 pahís tenia la culpa de que 'Is polítichs llauressin per alld ahont volguesinfàouQk'& que si hi hagués
bona unió '1 poble podria obligaries à fer política digna y honrada.
Lo senyor Sostres digué una gran veritat; si '1 pahís volgués
éll y lls seus no camparían per aquestos mons de Deu politiquejant y vivint à costa d' aquest mateix pahís que deuria escupírlos'hi à la cara.
Y acabà la sèrie-de discursos ab lo del diputat provincial senyor
Sandiumenge, qui estigué molt elocüent. Manifestà que essent
los goberns pels pobles y no 'Is pobles pels goberns, los que sistemàticament ó per falta de patriótisme atentan contra 'Is interessos del pahís, no son dignes de tal nom. Dirigí forts atachs
al gobern de Madrid per volguernos imposar uns tractats qu'
arrastrarian la mort y la ruina del pahís ja que deixarian lo
camp incult y las fabricas y tallers deserts. Pinta ab negres colors lo pervindre d' Espanya si desgraciadament s' aproban los
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tals tractats y a c a b à proclamant la u n i ó de tots pera la defensa
digna y e n è r g i c a dels amenassats interessos de la p à t r i a .
Tots los oradors s' expressaren en nostra llengua y al acabar
T acte lo senyor C a t à de la T o r r e per indicació del president lleg í , redactadas en c a t a l à , las s e g ü e n t s conclusions que foren
aprobadas en mitj dels entusiastas aplausos de la c o n c u r r è n c i a .
.
CONCLUSIONS.
«Reunits en la Plassa de la Constituoió los vehins de Molins-de Rey y
sa comarca, declaran unaiumaraent ruïnosos pera la producció nacional
los tractats pfogectats ab Alemania, Àustria é ítalia;
•
Ea sa consecuencia entenen: que '1 gobern espanyol es lo primer que
ve obligat à evitar los dias de dol y de misèria que vindrían pera '1 pahís
si 's ractifiquessin dits tractats, que sols poden desitjar los enemichs dé
la producció pàtria, y en tal concepte, invitan al gobern à que r e t i r i dé
las Gambras aquells progectes de lley, que, mes que altra cosa, significan UÍUI prov-ocapió iil pahís productor que sols à viva forsa podria so*
portar una ruinosa competència que en poch temps aniquilaria totas las
for.ts do producció.
' '
Se reconeix la patriótiòa conducta do la Comissió de tractats" del Senat, à la que s* envia ud entussiasta aplauso, inyitantla à seguir per lo
patriótich camí,,%ue;^ ^píes>jid^ estudiar ab tota calma y detenció uns
progectes que coraprometeTÍan .per deu anys nostra producció, tenint la
seguritat do que sa.conduç.ta es.aplaudida per tos los bons espanyols.»
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POLÍTICA

Com ja, sabran nostres llegidors ha mort lo Sultà del Marroch, lo cèlebre Muley-Hassan de qui tant s' ocuparen nostres periódiclis guerreros ab motiu de lo d» Melilla.
Al tenirno noticia,la inmeusa majoria dels espanyols han exclamat ab tó de llàstima.:
lAdios rai dinero!
,
O millor, bona nit indemnisació, acordada; j a t' hem vist prou.
Fins ab aiió.s'·liàufiStójrigíU't'deCiKíSiíl&ès-loa rifenyós.
No falta qui ha pecat de maliciós y s' ha arribat à creure que la mort del Sultà no
oboheix à altres causas que la de yeurer si s1 estaMavan de afluixar la mosca.
Hombre, n i tanto m tan poóò.
,
-*
Per cert qu' en aquest assumpte nostre gobern paternal haurà fet un pà com unas
hostias.
Desde '1 dia 3 d'aquest mes M havia la quantitat del primer plasso depositada d MaKagan y si no 's mort lo SultÀ potser encara !n aquestas horas no hagueran dit aquesta
boca es meva.
Hens aqui donchs que si are no 's cebra, la culpa y la responsabilitat -tota serà del
gobern sagasti que ha descuidat com de costum los debors del seu càrrech.
Aixis ho fan ressaltar la major parí dels periódichs, demanant j a per endevant las
responsabilitats que 's mereixin.
' A bona part van ab demanda do responsabilitats los diaris mas leídos.
Ab un gobern que ab tot y vendres ia producció nacional al imperi aleímany, encara
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TO! declarar al pahís responsable de tot lo que pa«si ab motiu dels convenis, poden
anrhi & buscar responsables
A i x ó es bo perquè consti en la Constitució.
Fora de aquí lo gobern pot faltar à las lleys, pot arruïnar al pahis, pot descuidarse
de gos sagrats interessos, desatendre los eobros y visca la impunitat gubernativa.
Per alguna cosa han de servir las majorias parlamentarias; aquest remat de gent
sense criteri propi ni pròpia dignitat, à qui al gobern arria al seu capritxo.
E n lo meeting de Molins de Key, celebrat lo passat diuiuenge hi passaren cosas notables.
Després que la major part dels oradors anatematiaaren als polltichs de partit, verdaders causants de nostres desgracias, flagellantlos terriblement s'aixecà lo senyor Sostres,
diputat provincial, y ab tota la barra imaginable confirmà la veritat de las acusacions
que contra 'Is politichs s' havian veriit, acabant per declararse políticli.
Es lo que faltava per veurer.
Fins avuy, guardavan encara decència pera disfrasarse, amagant tot lo possible la
procedència política. ,
D' avuy en devant pot dirse que s' haurà perdut tot.
Ells mateixos diràn que efectivament loa politichs, son uns traydors à la Pàtria, son
uns farsants, gent indigna de figurar en la societat que s' estimi y que sols han surat
perquè '1 poble, ab sa indiferència los hi ha tolerat fins ara.
Y continuaràn dientse politichs.
íQuin concepte tindrà aquesta gent de la dignitat, de la decència y de la vergonya?

*
* *

Be es veritat que al menos en s»s actes sos conseqüents casi sempre.
Parli sino '1 senyor Sostres que al sortir del Casino de Molins de Rey per anar al
Méeting, sentint cantar unas peteneras per allà à la vora, ge declarà partidari de passar
la tarde divertintse en lo cant flamsnch, mentres los domés defensessin la producció nacional en la sessió de la Plassa.
í D e gent aixis que pot esperarsen?
Los hi diuhen ab termes ben durs lo que son y à la cara y os contestan sense pujarlos hi los colors que es veritat T continuant sentho.
Los parleu de travallar en defensa de la producció nacional y prefereixen los cai'es
cantants pera flamenquejar à tot pasto.
Ab quanta rahó afirmava'l senyor Sostres que si ells havian campat era sols perquè
'1 poble 'Is ho tolerava.
(jFins quant durarà, donch, catalans, qua representin nostres interessos gent t a n —
especial que no repara en retratarse en sa mes repugnant nuesa.
Lo colebcrrim Moret està fent lo últim «sfors per treurer endevant en lo Senat ia malehida récula dels desastrosos convenis.
Are empeny la majoria de la Cambra contra la simpàtica Comissió de tractats, que
quo ha sigut la causa del encallamennt de sos progectes.
Y la majoria,que al fi y al cap es una massa, dirigible com la íneducada de las plassas,
segueix al pastor que enfurismat la atíssa contra la poca gent de be que per allí queda.
Aguanti fort la Comissió del Senat, que en ella hi te ia vista posada tota la producció espanyola.
A l seu costat estàn las personas amants del pahís y del travall y no la deixaran sola
en la lluyta encarnissada que 'Is mals espanyols y 'Is extranjerisats 1' hi mohuen.
Aguantin fort sobre tot; enbe del pahíi y en be mateix de 1' actual estat de cosas
perquè si 'Is productors arribessin à perdrer la esperansa única que en ells tenen fundada, tal vegada la desesperació obriria nous camins y faria entreveurer daltabaixos, que
no convenen pas avuy per avuy ni als uns ni als altres.
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CRISSIS FERRO-VIÀRIA—CAUSAS.—REMEYS
CONFEKKNOU DONADA EN LA LLIGA DE CATALUNYA PEE LO ENGINYER
INDUSTRIAL ÜON MANEL FOLGUEKA Y DURAN.
II
IMPORTÀNCIA DE LA CRÍSSIS FERRO-viARiA.
Aquesta es, senyors, la situació à que estàn reduhidas lasnostraa Comp a n y í a s de ferro-carriïs; y no es pas cuestió de miràrsela ab indiferència»
Naturalment que si haguessem de subjectarnos al1 petit grau de consideració que '1 póblich ha merescut en molts cassos de las ditas Empresas, nos hauriam de preocupar poch de sa sort. Si recordéssim que la
enormitat del cost de la insta'ació prové en alguna d' ellas de memorables
desacerts no ben oblidats encara tanta gent com va perjudicarse'n-; si
evoquéssim son exemple d' amor al proteccionisme patri ab la adquisició
de casi tot llur materiàl estranger, en menyspreu de las casas construetoras del país; si 'ns adonéssim de que ellas estalvian tant com poden en
los serveys generals lo que ab desmedits sous pródigament regalan, no
volém saber perquè, als personatjes més influyents en la gobernació del
Estat; si atengessim a que 1' excessiu preu de varias tarifas importantíssimas de transport es irrisòria devant la llarguesa en los règalos de bitllets de favor y la ex'píendidés dels trens espesial de luxo ab que s' obsequia als prohoms de. la Cort y als putxinol lis de la política; y haguéssim
de graduar nostre afecte à las Empresas per las mostras de sa consideració, manifestada respecte à Catalunya per alguna d'ellas ab la odiosa
imposició de sos empleats forasters que solen tractar al.públich pagano à
puntadas de peu, parlantli en llengua que no entén y ab orgull ridícol si
no fos molest; en una paraula, si haguéssim de aténdrens à alio de amoi*
con a m o r s e p a g a jquína trista informació hauria de donar lo' nostre públich en 1' assumpto pendent de resolució y del qual dépen la vida de algunas empresas ferroviarias!
Pero es que '1 comflicte te més fondas arrels. Ja no 's, tracta de las
Empresas en sa representació visible, ó sia en sas Direccions, qual costosa y mala administració som-los primers en censurar y lamentar, sino
dels interessos d1 una respectada part del país, qual única culpa es la
genèrica de tots los espanyols, lo indiferentisme y la deixadés en laelecció de sos represetants. P e r q u è , senyors, la baixa dels valors de ferrocarrils implica una forta disminució de riquesa pública, y la escassedat
de sos rendiments, apart de contribuhir al malestar general, retreu las,
iniciativas y ' I s capitals del negoci ferro-viari, qual desenrotllo tanta
prosperitat/epresenta pera tótas las fonts de riquesa nacional.
Es massa proverbial ja en aqUesta desditxada nació que surtin malbaratats tots quants dediquin son esperit d' empresa, sa activitat y sos
capitals al plantejement de novas vias férreas; y ajxó revesteix funesta
trascendencia pera '1 pervindre económich de nostra terra en la qual tantas son las mallas que 'ns h i faltan pera completar la cadena del tràfech
comercial que convé lligui en un sol cos à tot lo Primpcipat desde '1 Pi-j
rineus al Ebro, desde Aragó fins, al mar.
|
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Dos conceptes, donchSj nos obligan à fixar le atenció en lo problema
plantejat: per ün cantó la riquesa de Catalunya Vinculada en los capitals
esmersats, la qual calculan personae competents y experimentadas, en
més de cent milions de duros, y que avuy estàn en inminent perill de
ruina; per I ' altra, la necessitat de que no s' estronqui la contrucció de
nous camins pera ' i cambi de productes dintre y fora de la Re^ió, medi
utilíssim y fins indispensable pera assegurar la prosperitat y 1' avens del
país.Baix lo primer punt de vista, ha d'estimular nostrezel la idea de que
la inportant riquesa sobredita no està acumulada en pocasmans, sino ben
escampada arreu, participantne '1 rentísta y '1 menestral, V agricnltor,
1' industrial y '1 comerciant^ lo propietari y sos llogaters, los homes de
carrera, de professió y d' ofici. Tots, tot ells, à mida que han anat recul l i n t sos estalvis à còpia d' expremer son magi ó fadigar son cós, los han
emplet, qui més, qui menos, en accions de tal ó qual Empresa, en qual
forma los guardan com una ajuda en las tribulacions de la vida, com nn
passament pera la vellesa, ó una herència pera la muller y 'Is fills. Quan
las accions arriban à cert número que, per la eventualitat de sos valors,
ja comensan à fer més por que goig, molt sovint s* inverteix son total en
la compra d'una caseta qual estabilitat de valor y renda lliga més ab los
afanys del que estima sos cabals per lo que han costat de guanyar; y
alashoras tornan à escamparse aquellas làminas que s' havian acumulat,
y tornan à servir de pase à la fortuna d' altres homes entenimentats y
previsors. Aixis s' ha constituint bona part de nostra societat catalana, y
per tal causa la prosperitat de las Empresas carrileras interessa en nostra
terra igualment al rieh que al pobre, à cada hú en ells pot satisfer relativament à llur posició social.
Baix lo segon punt de vista, ó sia per la influencia que en 1' avenir
pogués tenir lo pànich actual y sas consecuencias en lo sentit de parali-,
sar la construcció de novas vías, no cal dir que à tots ha de preocuparnos, aixis als que poden rébrer sa ruina ab lo daltabaix de las actuals
Empresas, com als que no h i tenim ni una acció à psiticipar de ganancias ni pérduas en son negoci. Tots, per lo que interessém en una ó altra
de las fonts de riquesa pública^ neceasitém de la facilitat, comoditat y
baratura en las comunicacions, en los viatjes y en los transports, tots
aprofitém las ventatjas de son ús y tots devém acudir à sa conservació y
defensa, com també à son foment, prosperitat y-desenrotllo, qne en últim
terme han de constituhir la base del nostre propi Acreixement y
benestar.
Es precís, donchs, baix varis conceptes, que 'ns preocupém tots delpro
blema plantejat ab la crisis actual de las Companyías de ferro carrils, y
perquè ho entench aixis me t'robo avuy entre vosaltres tractant d' investigar com puch y sé 'Is termes de la cuestió, y exposantvos mon pobre
judici sobre las solucions de la mateixa, sense altres interès que ' i general, inherent à tots nos afecta, ni altres coneixements que pura aficíó als
estudis económichs, ni altre mèrit qué la bona voluntat d' un home recte
é idòlatra perseguidor de la felicitat de sa teira.
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III.
REMÍYS PROVISIONALS DE LA CRÍSSIS
Sentat com à indiscutible '1 criteri de que no es prudent, ni just, n i
indiferent sisquiera 1 perraetrer que sobrevingui un Krdk financier de
las nostras Empresas de ferro-carrils, per la traseendencia que directa é
indirectament reportaria sobre la general riqueia del pabis, ca! ara estudiar quins medis s' ofereixen à m à pera evitar lo conflicte.
Aqueixos medis deuben dascompondres al meu modo de veurer en
duas classes: medis provisionals, de fàcil aplicació é irsmediats efectes,
que aturin lo cop do moment, quan menos ab c a r à c t e r d' interinitat; y
medis definitius, d' efectes sólits y eficassos, que permetin assegurar en
lo possible, mal »ia à ilarch plasso, la estabilitat de tots los interessos l l i gats ab los que 'ns ocupan.
Atenguem als primers, ó sian los que interessant avans per la urgència del perill en porta. Entre ells ham sentit exposar los següents: autorisació del Estat à las Empresas pera 1' aument de tarifas de viatjers ó
transports, ó dels drets sobre c à r r e g a y descàrrega; permís pera la creació de nous arbitris contra '1 comers sobre '1 dret de registre de cada expedició de transport, ó sobre 'Is gastos de maniobras, ó per algún altre
concepte; exempció de par de las contribucions que las Companyias d i recta ó indirectament pagan ai Estat; donació per part d' aquest de las
subvencions necesarias pera aguantar quan menos a b m ó d i c h s dividendos
los v a l o r i dels capitals empleats; finalment, p r ò r r o g a per 1' Estat del
plaso da concessió de las líneas à fí d' allargar la fetxa d' amortisació dé
sas obligacions, com un respiro pera poder satisfer las primeras necesiitats y esperar millors temps.
Examinant tots aquets medis, indicats per uns y altres com à solucions del problema, debém dir ab sinceritat que som radicalment ene- iniciïs de tots ells, menos del últim per ser aquest 1' únich que creyém
acomoda à las presents ciscunstancias del pahís. En . absolut, no h i ha
dupte de que son perfectament aplicables casi tots ells dintre d' un Estat
qual situació general econòmica signés lo suficient pròspera pera no ressetitirse de sas cousecuencias; pero, desgraciadament, se troba nostra
nació mol lluny d' aquest cas.
No s' ha de perdre de vista, senyors, que la críssis en que 's troban
actualment las Empresas ferro-viarias: en lloch de ser un fet aislat à Espanya, es una variant tan sols de la tremenda críssis general predominant en tota la nació, aixís en la esfera oficial com en la privada, igual
en la propietat que en lo travall; de manera que, tenin tot aixó en compte, deuhen rebutjarse c a t e g ò r i c a m e n t tots los recursos que pers salvar
una part d' aquest t r à n g u l económich poden empitjorar, las restants.
Are be; si examiném un per un los anterior remeys proposats, trobarém que 1' encariment de las tarifas de viatjers y transports tendeix à dificultar y entorpir las camunicacions y '1 tràfech, que son condicions essencials pera la vida del travall en totas • sas manifestaciones; que la
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creació de cargas novas sobre 'is transports y operacions accessorias pateix de igual defecte; que la exempció de part dels impostos que pesan
sobre las Companyias, si be en un pahís ben organisat y administrat se
podria corretgir ab estalvis de gastos en las esferas del poder, aquí, discutint Uógicament, s' ha de pensar que refluhiria en pèrdua de ingressos
al Tresor per un concepte y en compensació d' aument per altre, carregantse son import à la indústria, à la agricultura, à la propietat ó à cualsevol altra branca d ' activitat de las que també à duras penas arrastran
lo feixuch gavell de sas contribucions; y no cal dir res sobre '1 recurs de
la subvencions oficials que indubtablement caurian totas sobre la esquena
dels esquilmats contribuyents espanyols
En una paraula: tots aquets remeys que consisteixen ó poden consistir, atesa la organisació del nostre Estat, en treure ' I gep d' una esquena
pera posarlo à la vehina, ó sia en v i i t i r à uns ciutadans pera despullar
als altres, no 'ns plauhen, n i 'Is considerém procedents, ni sisquera pràctichs- Ni pràctichs hem dit, y ho saben prou be las mateixas Companyias.
Recordin sino '1 resultat que n ' han tret algunas vegadas dels auments de tarifas, traduhits en retrahiment de tràfech sobre 'Is articles
compromesos, y com à consecuencüi en baixa positiva d' ingressos. Sense
anar mes lluny, podém evocar aqui l l testimoni d' una carta publicada
fa pochs días per un diari local, en la que 's fa veure com la exorbitant
tarifa sobre 'Is carbons de pedra priva la venda dels carbons nacionals,
matant son consum casi en absolut y fomentant la vinguda dels carbons
forasters abocats als ports de mar, y dels que à penas ne benefician las
Empresas dels nostre ferro-earrils. iQuin dupte hi h à , senyors, de que reduhint las tarifas de dit article al tipo necesari pera poguer despatxarse
ventatjosament fins en nostres ports de mar, conseguirían las mateixas
Empresas superiors beneficis als actuals per 1' aument de soniransport y
fomentarian de passada un dels més importants rams de la riquesa nacional?
• ,
Aixó, per lo que 's referiex als transports, si atenéra à las tarifas de
viatjers, quinas se p r e t é n pujar al menys en la classe l.a ó de luxo, deu
advertirse que fa una pila de temps s* han establert bitllets circulars, à.
preus reduhits pera viatjants de comers y expedicions de recreo, las que
son una proba ben palpable del concepte de las Companyias sobre la relació entre la baratura de preus y la concurrència de viatjers; si 'Is tals
bitllets desapareixen y las tarifas generals s' aumentan, no augurém pas
cap, millora en los profits sobre'1 particular. Es precís no deixarse enlluhernar per las apariencias; lo concepte de luxo que enclouhen los b i Uets de l.a classe es relatiu com tot lo del mon; per lo mateix que son us
respresenta luxo, implica també superfluitat, y de res se pot prescindir
millor que de lo supérfluo ó sobrer.', L a natural y probable à succehir es
que à major cost de biltets correspongui menos despatx de passatjes, y
en últim grau un a t r à s afectiu d ' utilitats.
Y en quant à la exempció d' impostos ó aument de subvencions, me-
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nos pràctich pot resultar encara, puig à no volguer cnbrir nostres goberns la falla d' aquets recursos ab novas onerosas contribucions, essent
com son intranzigents enemichs de reduhir cap dels despilfarros de la
farsa centralista que 'Is aguanta, se donarian segurament à contractar
nou y cada dia més ruïnosos emprèstits al extranger, ab los quals s£
agravarian la puja dels cambis, pera fer inútil lo sacrifici consumat, acabar d' agarrotar la Hisenda Pública y completar lo descrèdit del mercat
espanyol.
No hi son tots aquets gravíssims inconvenients en lo darrer dels medis
indicats, o sia la pròrroga per part del Estat en lo plasso de concessió de
las líneas à fi de no precipitar la amortisació forsosa de llurs obligacions
en las desventatjbsas circunstancias actuals del cambi ab 1' extranger.
Pera compendre be 1' alcans de dit recurs, es precís sentar be com s'
entén lo privilegi de concessió. 1 / Estat autorisa y fins subvenciona à
una Empresa pera que instali la linea que soliciti, pero ab la condició de
que '1 capital d* obligacions que emeti pera sa construcció, à més de «no
perdre may 1' interès garantit per son c a r à c t e r de tal, hagi de ser amortisat dintre '1 periodo de cent anys, destinant dels fruyts d' explotació
cada anualitat una fracció fixa à dit objecte, fins à sa extinció complerta.
Després d' aquets cent anys, amortisat ja tot lo capital obligacionista y
extingida segons conveni la existència del accionista, la Empresa pert
sos drets à la línea, quedant aquesta i n totum à la disposició del Estat qui
la podrà explotar per sos compte sense g r a v à m e n s de cap mena. Entès
aixó, resulta que la amortisació d' obligacions en una part alíquota, ó sia
un cantéssim, es una obligació ineludible de las Empresas, quinas la han
de considerar com un gasto més dels que requereix anyalment la administració de son càrrech.
Ara be: si 'Is negocis van malament no més en un any d e t e í m i n a t , se
pot donà M càs de que ab beneficis insuficients y fins sense beneficis s' ha
de procedir à la amortisació d' obligacions compromesas pera tal plasso,
à més de pagar los cupons corresponents à las restants, y no hi ha pas
més remoy que esforsarse en neutralisar lo dèficit obtingut en dit any ab
las reservas dels anteriors y las utilitats dels següents. Pero si aquest
ruinós balans ha de repetirse gayres anys arreu, no h i ha Empresa que
resisteix.sos efectes,, sobrevenint aviat la suspensió forsosa d' àmortisaeions y pagos, y com à consecuencia la nulitat dels tractats concedits y
la assimilació de la línea al Estat ab los deutes consegüents.
En aquest perill estan algunas de nostras Companyías, quals darrers
balansos s' han saldat ab pérduas. Si aquestas provinguessin d' una oir*
cunstancia purament accidental y tranzitoria no 'ns h a u r í a m pas de
preocupar, puig en.los anys vinents fora verosimil y natural que 'a posessin à to. Més desgraciadament no es aixís: com hem vist avans, la
causa de sa anormalitat radica principalment en la desproporció dels
cambis, que aumentan en un 22 per cent los pagos sobre dividendos y
amortisacions residents al extranger, y, trist es dirho, hi ha grans proba-
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bilitats de que dita desproporció creixi cada dia en Hoch de disrainuhir
per quant no 's veuhen senyals de contrieió en la empedrehida conciencia dels polítichs espanyols quals desacerts la. ocasionan.
Si donchs, la. causa inmediata del mal està en los cambis sobre 1' estranger, evitemlos en lo posible. iCóm? suspenent l a i amortisaoojiís que
en una part quan,meilos los necessitan. Y com sia que la suspensió per
varlos fraccions del capital obligacionista faria imposible que en lo plassos
convinguts quedés tot ell extingit, dit esta que s' imposa la contingència
d' aplassar la concessió per tants anys com períodos d' amortisació 's
vulgan suspendre.
Quinas consecuençias pot ocasionar tal solució? Eespecte à las Companyia evitar directament una part del perjudici dels cambis, y ab i ' import de las amortisacions, compensar sino totalment eu part la pèrdua
restant inevitable en los pagos dels cupons al extranger. Per lo que 's
refereix als obligacionistas, cap perjudici, en quant conservan sos valors
sense desraérit n i merma en llurs interessos; y en lo que toca als desvalguts accionistas, lo. consol apreciable del cobro d' alguns módichs
dividendos, y la esperanaa d', uns quans anys més de coll, tal vegada en
millor època, perapoderse refer dels calamitosos temps pasats, avans de
finirse la concessió y perdre sos capitals com marca la íiey.
En quant als efectes sobre '1 públich no interessat directament sobre
'Is capitals ferroviaris., n i lïs més mínims,..puig las cosas seguiríem com
avans fins d' aquí setanta ó v u y t a n í a anys en que s'acabessin los plassos
de concessió. Dihém mal; no es tan mínim 1' efecte sobre ' i públich, puig
1' allunyament de la fetxa en que 1' Estat s' apoderi dels ferrocarrils ha
de ser gran motiu de joya pera tots los espanyols, que coneixem, massa
per experiència la desditxada sombra dels nostres goberns en tot alló que
cau sota sas mans. jFins es cosa de pensar si 'Is carrils aniràn enrera,
com los cranchs lo dia que aribia à la tutela administrativa y tècnica dels
polítichs de Madrid!
1 / únich à qui sembla ha^d' afectar lo recurs patrocinat es fil Tresor
Oficial, pero no de moment, sino quan corrin los anys suplementaris al
final de la concessió, ó sia cap allà al últim ters del sigle vinent. ¥ pregunto jo, Senyors:-si cap y à la f i es 1' Estat en sa representació gubernativa lo qui 'n te evidentment la culpa de la elevació dels cambis iquó
més natural sino encarregarse ell mateix de compensar los perjudicis del
conflicte, mal sia à costa seva? Y contis encara que '1 llunyà sacrifici
que pot imposarse per aquest medi no deixa de ser un xich poblemàtich,
puig, tractantse del nostre pahis, y admetent que pogués tenir tan llarga
durada '1 desmanech actual, no h i ha ningú capàs d' assegurar si la adrainsstració ferroviària ha de ser per son compte una font d* ingressos, ú
be un niu mésxle favoritismes, irregularitats y desfalchs pera acabar d'
enlleminir y atipar à las sangoneras del pressupòsit espanyol.
Eu resúm; enteném que '1 remey indicat es 1' únich viable, com à purament provisional, en quant, sense reportar perjudicis de consideració à
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ningú, aturaria ía caygada de las Empresas ferroviarias per uu cert número d' anys, durant los quals poden pasar moltas cosas.à Espanya tant
per mal com per be del nostre pervenir.
No obstant, devém fer una aclaració: y es que dissentim en aíbsolut
dels que proposan dit mateix reaney-en la defectuosa fonna de demanar
que l* Estat «nifiqui '1 terme de concessió de totas las llneas, igualantlo
al de la mes novella, pera conseguir la próroga de concessió en las demés abplassos proporcionats à sos respectius anys de vida. Aixó de subjectar l a t a l solució à un motllo que pot feria, millor dit, que deu feria de
desigual eficàcia pera unas que pera altras-Empres«s, sense altra norma
que sa antigüetat, ho considerém arbitrari y perrtant injust. Companyia
pot haverhi que estiga en bona situació econÓMÈe» y no necessiti cap ajuda del Estat en una ni altra forma, ab tot yíser.-uses vella que un' altra
de posterior naixensa y realment apurada en sos-negocis; y. fins en igualtat de circnstancias económicas, poden trobarse duas Empresas de molt
desigual època de fundació, que pel medi referit seciao ;deaequitatrvament atesas per 1' Estat, abandoiiantse à la una à la mateix crisis de que 's
salvaria à 1' altra. Apart de que '1 recurs en cuestió, tal com 1' abonan
sos defensors, presentaria '1 capitalissim defecte de que 1' Estat espanyol
se trobaria en un dia donat amo y. administrador de tots los ferrocarrils
concedits fins avuy, lo qnal sense ensaigs previs en petit y seguint lo
grau creixent que exigeix tan bon aprenentatje, dificultaria d' .un modo
copsiderable y fins impassib-ili.fea6ría:l' .acerty '1 bon seny de sa gestió fins
per part dels goberuants mé* inteligents y gelosos de sos debers públichs,
admetent lo cas favorabléide .que ;nostres descendents no&.aventatjessin
en sapiguersels escullir.
Ben al contrari de tot aixó, enteiiém nosaltres necessari que 'Is plassos de pròrroga s' acomodin à.la, situació econòmica dè cada Companyia.
Y per aixó demaném que dits plasos, pera las Empresas que 'Is necessitin, tingau una llargada prudencial de deu anys ó, millor encara, de
cinch anys, en periodos renovables segons sia la influencia dels cambis
sobre cada una de las Companyias, las quals en nostre sentir no milloraràn gran cosa mentres lo tipo de aquells estigui sobre'1 lo per l o o m é s
amunt del qual revesteix-sempre caràcters d' anormalitat. Aixís se trindria à la mà la claa dels abusos que en llarchs plasos podrian ocorre, y
en virtut dels cuals, fos per.1* aument dels productes d' axplotació ó per
la baixa dels cambis^ se pogués donar lo cas de repartirse forts dividendos als accionistas ab lo cupo legalment destinat àVuy à la amortisació
del capital en obligacions.
Y en quant à la extensió del privilegi, com nosaltres lo basém exclusivament en la anormalitat dels nostres vators-monetaris, dit s' està qne
'1 creyém sols aplicable à las Companyias que tenen obligació de pagar
part de sos cupons y araortisaciens al extranger y en moneda francesa;
de las que en tals condicions se trobin y per tal causa liquidin ab pérduas
sos balansos, entenem no deu ferse en cap excepció, deventse atendre
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ab la mateixa consideració y estima à las de grans capitals é influencias
que à las més d&ísvalgudas y modestas, aixís se dediquin à carrils de via
ampla com à oarrils económichs, tranvias ó qualsevol altras base d' explotació. E n cambi opiném que mentres durin los actuals moments d' angunia pera 'I conjunt de la nació, han de descartarse en absolut las que
tingan tots sos capitals à casa ó en moneda del país, puig estimém que
•on malestar, cas d' existir, es purament de caràcter general ó degut à
causas passatjeras que '» poden vèncer ó atenuar en alt grau ab una perfecta y exemplar administració.
Per tot lo dit, donchs, queda ben clarament demostrat que ,1 caràcter
del remey per nosaltres escnllit respon no més al criteri de pura compensació;, deventse evitar en lo posible que degeneri en font de lucro indegut
ni molt menos en ocasió de foment pera '1 joch d' alsas y baixas momentàneas y aparents de valors, jamay favorables als petits rentistas, sino
propicias tan sols als trampistas de professió y escanya-pobres per sistema que merodejan en la Bolsa vegetant sobre las inmorals operacions
d£ agiotatje mercantil.

NO V A S
Diumenge passat celebri 1' Associació de Católichs 1* anyal festa del
Sagrat cor de Jesús, ab ofici solemne à tota orquesta, convenientment
aumentada y sermó que digué ab sa acostumada eloqüència lo distingit
escolapi Rvnt.P. Eduard Llanas y al vespre tingué- íloch en lo Saló d' especíàcles de l ' Associació una vetllada musical-literaria digna per tots
conceptes del bon gust que te acreditat dita Associació en aquesta classe
de festàs.
Plens los locals de gom à gom se donà principi à la Vetllada, ocupant
la Presidència lo reverent Dr. Baltà, rector de la pinoquia de St. Feliu,
tenint à sos costats lo President de l'Associació Sr. Ustrell, al Rvnt. Rector de la parròquia de la Puríssima Concepció Dr. Gumbert y al Rvnt. P.
Llanas y ocupant distingits llochs en lo estrado varis PP. Escolapis y altres sacerdots y seglars representants de varias Associacions ^d' aquesta
ciutat.
Resada 1'Ave Maria de costum, la orquesta «Muixins» executà una
bonica sinfonia de Suppé, y luego lo secretari Sr. Duràn llegi um* ben
escrita Memòria dels trayalls portats à cap per 1* Associació.
Lo Rvnt. P. Capdevila llegí una bonica poesia dedicada al Sagrat cor
de Jesús, s?guint luego una romanza de baritono, inspirada composició
de nostre amich Rvnt. Ferrer, cantada ab molt ajust, acompanyat de la
orquesta, per D. March Garriga.
D. Francesch Barata llegí un ben pensat discurs, travall delicat que
honra son autor y seguidament lo Rvnt. Salvador Borrell llegí una llarga
poesia, acabantse la primera part ab una fantasia de violí sobre motius
de la òpera Rigoleito, en la qual lo jove violinista Sr. Costa posà de re-
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lleu sos apreciables dots d' artista, tenint de repetir alguns fragments*
pera correspondrer als entussiastas aplausos del públich,
,
, ,,
Comensà la segona part ab una ben executada sintonia d' Auber, y
acte seguit s'aixeca en mitj d^una salva dVaplausos lo reyerendíssim
P. Llanas, qui en Un breu discurs manifestà: en claríssjms conceptes la
opinió de la ïglesia sobre lo socialisme, definí admirablement lo dret dé
propietat apoyantse ab Sant Tomàs y altres doctors de la ïglesia, y prenent peu de la encíclica de Lleó X I I I Rerum novarum, combaté las teoríasi
lliberals del individualisme, enaltí lo esperit cristià dels antichs gremis y
digué qu* era precís la formació de sindicats d' amos y obrers pera que
cada qual tinga la participació deguda als beneficis que reporta son
travall.
'.
Seguí luego una fantasia de clarinet, ab qual instrument' 10 S í . 'Palà
feu las delicias del a u d i t n i , y deàprés d' una bonica poesia humorística del senyor Criach, lo Evnt. P. Capdevila' abocà las àlforjàs dels
cantars, acabant la vetllada ab una sinfónia de flautí, executada per lo
Sr. Gasaramona acompanyat de la orquesta.
'.
Donà las gracias en un atinat parlament lo rector dè Sant Felüi, dó1
nant fí à tan agradable festa ab 1' Ave Maria de reglament. '
;••'>•'•
No cal dir que lo numerós públich que omplia lo saló sortí molt satisfet, com ho demostrava ab sos entusiastas aplausos à cada número de
tan esculiit programa.,
,Unim també nostres aplausos à tan digna Associació qúéj sempre sobre, la bretxa, defensant las.' sanas doctrinas católicas, defensa t a m b é y
honra com se mereix à noslra .pàtria c à t a í a n a usant sempre. ío propi
llenguatje com es de.rahó y .justicía.
A continuació insertém los homs'de'los expositors -sabàderienché "que
han sigut premiats en la Exposició Universal recentment celebrada en
Chicago:
'
":
: ;
Brujas (Maieo), Capmany y companyia (Sucesor de J'.), Corominas, Salas y companyia, Crèuheras (Pere), Duran (Fiïié déi ,J.-)j ''€íorinaiy Fills
(Joan), G-orina y companyia (Jaunie), Greirii dè Pab'ricahtà> Llàhésí' Gom a d r à n y companyia, Llonch Germans (Joan), P i à (Féliu)y Plàn'àsí ^Fills
de M.J, SallarèS ( j ó à n ^ Sàn.miqmíl (Miquèl),Turül'l'(Jbàn},:V^Wàíy Duràn.
Referent al solt de gacètilia qu' en lo número àntèr'ior públièàrém respecte à la instalació de los GG. Maristas en aquesta ciutat, devém fer notar que verdaderameht sdn còlègi establert en' lo '-carrer'dé- S. Jbàn quedarà òbért desdè él primer del^próximo Setéihbré,; p è m '1 colegi de
S. Josèph cóntrnú¥rà baix la dirécción de D. Jbséph Torras Pbre. qui
lluny dé separersè, corresponent à' i a bona acéptàció^que ha^tingutià'. Sabadell en raétedo especial en la ensenyansa comercial, ve à desarrbtllarla
establint désde él 1.° de Setembre una «Escola pràctica 'de ïdioBÍas« en
tal forma que no hi h a u r à necesitat d'anar al extrang^r pera .-posesionarse dé ellas.
" . •'' - —
. •..
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L a ensenyansa complerta durarà cuatre anys del modo següent:
l.er any.—Teoria de Francés à càrrech de un Profesor espanyol.
2.0tl any.—Pràctica de Francés y Teoria de Inglés à càrrech de un
profesor francès;
3. er any,—Pràctica de Inglés y Teoria de Alemany à càrrech de un
profesor inglés.
4. art any.—Pràctica de Alemany, Francés é Inglés.
L a edat de ingrés, no podrà baixar de dotze anys. Las classes duraràn
cuatre horas diarias^ duas al matí y altras duas à la tarde, destinant la
primeras horas à pràctica y las segonas à tema.
Creyém de gran utilitat dita Escola y no duptém que los pares, sabràn
recompensar los sacrificis que pera dita instalació se imposa lo Rvnt. don
Joseph Torras,enviant sos fills à dita Escola y confian que Sabadell ne reportarà inmensos beneficis.
Lo vinent diumenge, festivitat de Sant Joan celebrarà '1 «Centre Català» d' aquesta ciutat, una solemne vetllada literaria-musical en la que
hi pendràn part distingidas senyoretas y varis socis de la patriòtica Associació.
Lo Gremi de fabricants de Sabadell també ha remés lo telégrama següent:
«Joseph Barzànallana.—President Comissió Senat.—Madrid.—Gremi
fabricants envia calurós aplauso majoria comissió que defensan patriòticament interessos producció nacional contra imposició lamentable Gobern à la que esperan no cedirà. Opinió unànime productors espanyols
ab la única excepció tapers està contra gobern y al costat d' aqueixa
digníssima Comissió.—President; Planas, Turull.
Avuy, diumenge, tindrà lloch à Valls un important meetingúe protesta
contra 'Is tractats de còrners concertats ab Alemania, Itàlia, Àustria y
Hungria.
Entre altres faràn ús dè la paraula los senyors don Ramon M.a Caíà
de la Torre, don Ferràn Alsina j don Narcís Verdaguer y Callis.
E n lo pròxim número nos en ocuparém detingudament.
Lo vinent dimecres ai vespre lo President del «Centre Català» don
Modest Duràh, inaugurarà la seríé de conferencias acordadas pera explicar y popularísar las basses aprobadas per la Assambla de la «Unió
Catalanista» celebrada à Balaguer en los dias 14, 15 y 16 del passat mes
de Maig,
Per tal motiu es d'esperar que com es costura, los Salons del «Centre
Català» se veuràn molt concorreguts.
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