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E S FA D E L TONELLÀTGE?

Certament que resulta en extrem difícil formar-se una orientació perfecta de com es resolen
a cada país les dificultats per a obtenir el tonellatge que'ls és indispensable a causa de la insuficiència creada per la guerra submarina. Hi
han esperits optimistes que tot ho veuen resolt
i que fins parlen de sobreproducció, i d'altres, no
precisament pessimistes, sinó més prudents, que
formen judicis oposats completament. Nosaltres no negarem el fet de que tant a Anglaterra
com els Estats Units s'hagin tancat drassanes i
els governs respectius d'aquests països hagin deixat de compte contractes fets a drassanes privades
o construccions a drassanes pròpies, però sí que
mantenim el criteri sustentat en mantes ocasions, ço és, de que no cal témer pas ara una
competència estrangera, perquè les condicions sota
les quals es mou la construcció naval en dits
països són pitjors encara que les de casa nostra.
Ens cap el dubte de que els preus del tonellatge nou siguin a l'estranger a preu més
baix que els d'aquí i fins admetent aquest fet,
tenim la seguretat de que les despeses de canvi
d'abanderament representen de bon tros la diferència. Ultra això les facilitats de fer adquisicions a l'estranger son nul·les, perquè tot són
dificultats. L a teoria no sempre correspon a la
pràctica i així veiem com naviliers que pretenen
adquirir vaixells a Anglaterra, guiant-se per un
preu cotitzat, es topen després amb que per l'estranger no resen aquelles condicions, sinó d'altres
molt més altes. Així i tot els naviliers comprarien, però sovint ocorre que quan s'és feta
la intel·ligència entre venedor i comprador, aleshores el govern anglès dificulta l'operació, perllongant-se aquesta indefinidament o deixant de tenir realització. Cert que podem constatar algunes adquisicions fetes a Anglaterra per naviliers
espanyols, però comparades amb les que s'haurien

fet si les coses anessin planeres, no tenen cap
importància.
Quant als Estats Units, a pesar dels anuncis
circulats, no sabem que cap operació de compra
s'hagi realitzat a Espanya. Possiblement es
podrien adquirir vaixells de fusta i fins d'acer,
però del «tipus d'urgència». ¿Quin navilier hi
haurà que conscient de la seva actuació s'aventurarà a adquirir vaixells construïts ràpidament i
sense gaires garanties de solidesa, a uns preus
molt elevats? De no ésser així no es compendria el baix preu que sofreixen a l'adquirir-los els
naviliers anglesos i nord-americans i encara perquè hi ha obligació moral de fer-ho.
Cuidem-nos, doncs, d'impulsar la construcció
naval del país. No ens cansarem de repetir-ho,
perquè tenim la convicció de que no som pas al
moment de poder fer bones adquisicions a l'estranger. I com que per aquests casos no hi ha res
millor que l'experiència, ens plau poder avalar
els nostre criteri amb un comentari francès que
diu moltes veritats que poden ésser tantes lliçons
pels esperits excessivament optimistes.
Heu's aquí el que diu Mr. Gazek, de la R e parlant del tonellatge francès :
«En el curs de la discussió de la llei reglamentant la jornada de treball als vaixells, M. Chaumet ha posat en clar incidentalment la situació
deporable de les negociacions entaulades amb els
nostres aliats encaminades a la reconstitució de
la nostra flota de comerç.
vue de la M a r i n e M a r c b a n d e

Les declaracions optimistes que s'havien fet
fa algun temps a la tribuna de la Cambra i certes informacions tendencioses comunicades a la
premsa, feren néixer al públic la convicció de que
les negociacions empreses pels representants del
nostre govern havien tingut èxit i que la nostra
marina mercant seria reconstituida ràpidameiiL.
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Marina marcant, proveïment i vida cara, són
els tres termes d'una proposició de la qual en depèn la nostra pau interior, puix sense ella no és
possible cap esperança de renaixement econòmic.
Era, doncs, d'una importància capdal que no
fos perdut cap esforç per a l'adquisició del tonellatge necessari. Se'ns havia dit i repetit que
les drassanes de la Gran Bretan3'a, en un espai de
dos anys havien de proporcionar-nos 500,000 tones, de les quals 160,000 estaven a punt d'ésser
entregades i que a continuació dels acords presos
amb els Estats Units, 200,000 tones comanades
pel govern francès durant l'any 1917 i actualment
requisades pel govern americà, serien definitivament posades a la nostra disposició i que, ultra
això, les drassanes dels Estats Units posaven en
construcció, pel nostre armament, una flota de
5000,000 tones. ¡ A més a més comptàvem amb una
participació equitativa de la flota alemanya!
Tots aquests excel·lents propòsits s'han esvaït
davant la categòrica declaració de M. Chaumet.
De les 500,000 tones promeses pel Regne Unit,
no n'havem rebut cap encara i el govern britànic pretén vendre als francesos els seus vai-

L'ESCOLA
L'orfenesa en que viuen les ensenyances marítimes
h a u r à de posar-se majorment de relleu amb motiu
de la projectada Exposició m a r í t i m a , que s e r á un certamen d'activitat i ingeni particular en el qual hi
farà un trist paper l'acció oficial, esdevinguda una
veritable ficció pel que a Nàutica es refereix i quasi
nula en tots els altres ordres de la vida m a r í t i m a .
Discutint principis s'ha arribat a oblidar l'objectiu, 1 així d'una qüestió de dret entre l'Estat i la
Diputació per a cuidar-se de l'escola nàutica, s'ha
reduït a que ningú se'n cuidi, en perjudici dels i n teressos m a r í t i m s i de la pròpia joventut que al mar
podria dedicar les seves energies si trobés lloc en el
qual fos encausada amb el zel que es requereix per a
obtenir d'ella la capacitat i perfecció que han d'ésser
els primers impulsos de la nostra prosperitat marítima.
Si el procurar instruir al poble és una de les expressions de m é s eficàcia de l'amor al país, no es
comprèn que s'hagin d'esperar organitzacions i m plantades des de la Gaceta per a acudir al desvetllament intel·lectual d'un personal que pot molt bé
anar ampliant la seva cultura sota la direcció d'institucions locals acreditades j a en la qüestió pedagò
gica per l'obra que venen realitzant. E l que no fa
l'Estat, pot empendre-ho la Mancomunitat, extenent
la seva acció cultural a la Marina, una branca de la
indústria regional prou important per a que es procuri redressar-la d'aquest decandiment que l'ha reduïda a uns quants vaixells vells i construïts fora
de casa com a trist epíleg a la grandesa de quan agavella el comerç nacional amb les índies.

xells S t a n d a r d a uns preus que varien entre
35 i 40 lliures angleses, mentre que els armadors
anglesos els obtenen a 25 lliures. ¿Les primes
pagades als metal·lúrgics de la Gran Bretanya, impliquen aquesta diferència ? Amb els Estats Units
passa el mateix. E l s armadors nord-americans obtenen del Shippuig Board els vaixells de l'aEmergency Fleet Corporation» a uns preus basats
amb els britànics, però França no beneficia pas
d'aquesta reducció, sinó pel contrari, se'ns obliga a pendre una tona de vaixells de fusta per
quatre tones de vaixells d'acer.—«Ens planten
uns r o s s i n y o l s inutilitzables. [ És una situació
intolerable !« — així acabà M. Chaumet.

Aquestes paraules, dites per un ex-ministre de
Marina, per un parlamentari de positiva influència, prenen un caràcter de gravetat excepcional.
¿Els nostres aliats compendran que una França
potent i pròspera és la millor garantia d'una pau
durable i que la nostra riquesa econòmica tindria
per conseqüència la desaparició completa de l'imperialisme germànic?»
R.

LLIURE
El caràcter oficial d'un títol res pot significar per
a deixar d'escometre una empresa convenient a l'interès general. Un títol no representa més que una
garantia d'idoneitat, i si es pot fer personal idoni
poc hi fa que no tingui títol-oficial, puix la seva
actuació serà la millor garantia de capacitat i donar à el major prestigi al certificat d'estudis que l i lliuri
la institució instructora, com succeeix amb l'obra de
la Mancomunitat, que v i u i progresa fora dels motlles oficials.
És cert que l'ensenyança per a Pilots està subordinada a les actuals Escoles de Nàutica, però com que
no es redueix a aquest tecnicisme l'activitat m a r í t i m a ,
pot empendre's l'obra vers les demés matèries no reglamentades, entre elles l'arquitectura naval, que
sols pot cursar-se fora de Catalunya per a obtenir el
títol d'enginyer i que requereix instrucció per a les
claus subalternes que representen un factor importantíssim dintre la indústria de construcció, extesa
per tota la costa; la ictiologia i els seus estudis anexes sobre física del mar, per a contribuir al desenrotllament de la indústria pesquera com una de les
principals components de l'economia m a r í t i m a ; l'ensenyança m a r í t i m a - c o m e r c i a l acoblada avui a la Cambra de Comerç, i la pròpia tècnica n à u t i c a per a patrons de cabotatge amh més extensió per a tots els
que desitgin preparar-se per a obtenir els títols superiors de la carrera.
No manquen, doncs, motius per a empendre l'organització de la instrucció m a r í t i m a fora de la
Gaceta, i si instruir és progressar, no crec que puguin deixar abandonada aquesta qüestió sense in-
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corre en una responsabilitat moral, les institucions
que encarnen l'esperit del poble i que tenen a llur
carree l'alta missió de capacitar-lo per a que en la
concurrència del treball sigui un element d'estima
i un motiu d'orgull per a la regió.

Al sintetitzar V escola Uiure en 1'anterior article,
feia referència a l'agrupament à ' a g r e g a i s en una
sola nau com a mitjà de poder atendre millor els
seus exercicis, únic cas en que, a l meu entendre, té
tranca aplicació l'escola flotant en la qual les comoditats són sempre molt restringides, així com les dificultats i vicissituts prou sobrades per a alterar la
tranquilitat d'esperit que requereix posseir l'alumne al dedicar-se a l'estudi.
Contribuint cada navilier per r a ó dels agregats
que l i correspongui portar en l a seva flota, podrien
anar aquests destinats a una nau que bo i fent el
seu viatge comercial els hi serviria d'escola pràctica
per a quin íi es procuraria dotar-la amb oficialitat
adequada, i a ¿ser possible, embarcar-M u n professor com a director de l'estol d'alumnes.

ELS

LA

Un quadre complet de professors per a navegar,
fóra costosíssim, i aquí estriba una altra de les d i ficultats dels sistema escola-flola7it preconitzat per
l'amic Estapó en l a seva autoritzada intervenció en
aquest assumpte que jo he plantejat solslraient-me
als antics procediments dels vaixells escoles per considerar que si tenen justificació a Anglaterra amb
les velles naus que recordant les brillants gestes de
l'Armada d'aquell país contribueixen a formar el caràcter de l'alumne, entre nosaltres no reportarien
utilitat pràctica. Suara la mateixa Armada espanyola s'ña acollit a l procediment de donar la instrucció teòrica en terra i la pràctica al mar, la qual
cosa sembla molt lògic tractant-se de personal tècnic
que precisa conèixer primer tot el que ha d'exercitar per a no reduir les seves pràctiques a les de la
marineria, que si bé són convenients, no constitueix
ei fi primordial en ei cas nostre, en que l'exercici
inteüectuai és m é s indispensable que el físic.
1 feta aquesta aclaració, j a no h i h a u r à dubte sobre la idea primerament exposada i que per concisa com era podia donar lloc a una interpretació en
la qual no ha estat inspirada.
EMILI SOLA

ESPORTS

MARÍTIMS

NATACIÓ

Encara que avui j a és notable ei nombre de persones que h à n esmenat llur criteri i veuen com la
natació és una de les primeres coses que han d'incloure's en l a vida de l'home, molts encara, no han
capit la gran importància que reporta el que sigui
escollida sota el punt de m i r a físic-educatiu.
Els nostres Clubs, tenen avui j a un nombre considerable de socis i dins aquests, existeix un nucli
de gent adnegada que cuiden de fer salut, seguint
el curs de sa finalitat educativa.
Malgrat aquest nombre que, de cop sembla ben
hermós, (1.000 socis el «Club de Natació Barcelona»
i 200 socis el Club de Natació Atlètic) ¿qué son en
comparació de 1.000,000 d'habitants que té la nostra ciutat? ¿Qué són dos Clubs en una Barcelona
con la nostra? Es veritablement vergonyosa la malura que sofreixen els nostres ciutadans, als quals,
una obsessió ridícula i equivocada els condueix a
sertir-se fervents devots del mar, pel sol fet de que,
durant els mesos d'istiu, és vanitat l'ésser cremat
pel sol de les platges; i molts d'aquests que veiem
de pell cremada, els veureu asseguts a l sorrall, mullant-se les cuixes quan les esmortuides aigües de
l'ona, al romprés, humiteixen la sorra, o a m p a r á i s
de groses carabaces, fent esforços per arribar a
la bóta.
No obstant, és verament notable el treball desenrotllat pel Club de Natació «Barcelona», que ha treballat constantment pel deixondiment dels nostres
homes, i que, mercès al seu inquebrantable fer, es
deu el que m é s tard fossin creats els Club de Natació Atlètic i Club de Natació «Sabadell», aquest amb
una hermosa piscina ben digna dels seus entusiasmes.

Entre nosaltres, l'engrandiment de la natació és
pausat, però poc a poc es consegueix l'ideal i avui
l a natació és j a més volguda i s'imposa com una de
les primeres necessitats. L ' u t ü i i a t de sos coneixements són de fàcil demostració, puix és necesària
jpel benefici físic del cos, per l'higiene que enclou, 1
per l a defensa pròpia o auxili d'altri que pot pro
sentar-se en ei curs de la vida.
Cal fer compendre que anar als banys pel sol fet
de presumir la fosquelat de pell, pel flirt que hi ha
a les platges, en els dies d'istiu, no és pas cap benefici positiu, sinó una negació als principis de la
vida de l'home. L a vera natació ha despertat tard
entre nosaltres: quan l'edat j a fruïa la seva plena
joventut, però això ens encoratja per l'avenir, puix
aquest estol de fidels aimants, faran que la generació que vé creixi sota el nou ambient que embelleix a l'home modern, i no sols aquests posaran cura
en que els éssers que van creant-se en la vida sentin amor a l mar i a l a natació, sinó que cuidaran
que sàpiguen nadar, puix l'utilitat que la natació
ens ofereix, no sols consisteix en saber nadar, sinó
tenir forces suficients per a mantenir-se disposat a
un sacrifici, si el cas se presenta.
L a natació, com els altres sports, ha evolucionat
a una perfécció del seu exercici, encaminant-lo a que
sigui un mitjà d'obtenir major velocitat, major resistència, dintre el més senzill moviment. La natació és, sens dubte, la que obté major resultat en la
perfecció dels moviments.
Els diferents estils de nadar, moviments combinats que han creat i perfeccionat diferents homes,
encara que tots tenen un mateix origen, han estat
i m a g i n á i s de t a l faisó, que h i han cercat el vèncer
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la més petita resistència a fi de donar al cos un
suau lliscament i aquests moviments que executen
braços, cames, cos, mans, fins cl cap, es desenrotllin
sempre en el sentit m é s favorable. Un pas de braç,
un moviment de cos, etc., fet en més o menys pulcritud, ofereix gros aventatge al nedador i aquest,
gràcies a l'escola que ha seguit per l'educació vers
la familiarització en les aigües, amb la major senzillesa pot defensar-se quan l'hora ho reclami. Tot
ço mereix un exercici complet, que sense ésser violent, requereix un esmerçament de forces apropiat
al bell desenrotllament educatiu que es persegueix.
La natació, pel que comença, és com totes les
coses de la vida, un xic molestós; m é s ho és encara
si, acostumat a nedar a estils propis, vol esmenar
els vicis arrelats; però si molestós és per aquests,
també ho és pels que comencen i són porucs al mar.
Sigui del cantó que vulgui, el que comença l a
natació veritat, és altament necessari que ho faci
sota la direcció d'un bon nedador, coneixedor de
l'art de nedar, i no de qualsevol dels innombrables
savis que sempre es troben per tot arreu, i amb
fe atendre les indicacions posant especial cura en
el perfeccionament de tot el que se l i digui.
S'ha de tenir present que la flotabilitat del cos
humà, omplerta l a capacitat toràcica, és segura, i
que el seu total amagament sota l'aigua no és possible, i encara que ho ignori, el novell nedador, si
realment no s'aguanta, tingui per ben entès que és
a causa d'una imperfecta execució de moviments,
que l'esverament i la por els fa ésser negatius i a
poca confiança que té de si mateix.
Portat pel convenciment que la flotabilitat és
segura i posseït d'una plena confiança amb qui l'ensenya, no és pas gens difícil obtenir, poc a poc, els
coneixements d'agilitat i domini de l'aigua.
A l novell nedador se l i aconsella que estudii l'enllaçament dels moviments, primerament, extenentse damunt d'un tamburet, i en acabat, sempre seguint les ordres de l'entrenador o mestre, ho practiqui a l'aigua. Com que a l trobar-se a l'aigua,
els moviments dels debutants es precipiten, ha de
cercar-se la manera de que tenint-se una plena .seguretat, es puguin realitzar pausadament tots els
moviments. Es molt aconsellable que l'entrenador
l'aguanti des d'un bot o lloc a propòsit, per una
corda, que l i enrotlli el cos, sostenint-lo com mida
possible, i ajudant-lo en els moments d'esferc-ïmenL.
.
.
La base principal d'aquell que vol nedar, ha
d'ésser el convenciment de que el cos h u m à és Insumergible, cosa que un pot assolir fàcilment fent
una fonda aspiració i abandonant-se; aleshores el
cos s'amaga quasi tot, menys una petita part del cap,
mida que serà màxima.
. Per a nedar, cal, doncs, serenitat, facilitat de
moviments i perfecta respiració, puix aquesta és
la part essencial de la bona flotació. Els moviments
fets en un moment de manca de serenitat, pel novell nedador, són quasi sempre contraris, puix l'instint fa que es desenrotllin de faisó qualsevol i , generalment, s'executen favorables a la sumcrsio. El
debutant ha de seguir pausadament i amb cura el
desenrotllar degudament l'exercici de cames i braços en sentit de fer camí i mantenir-se a flor
d'aigua.
La «braça», o vulgarment coneguda per «la gra-
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nota», és l'estil base de totes les altres maneres de
nedar. La «braça», permet l'obtenir una fàcil respiració a l'ensemps que ofereix la menys complicació possible al nedador, mantenint-lo en l a m é s fàcil posició d'estabilitat, i és lliura, sense esforç, de
beure aigua, cosa que reporta greu perjudici al debutant.
Com havem dit, és verament indispensable, abans
que tot, cercar un amic coneixedor perfecte de la
natació i de ses estils i secrets, i entregar-s'hi de
cor i à n i m a , seguint llurs consells. La presència
d'un amic o entrenador, dóna al debutant una plena
confiança que l'ajuda poderosament en l'avanç de
son aprenentatge.
Es preferible que les primeres lliçons, fetes a
l'aigua, es desenrotllin en un lloc lluny de corrents
i onatges; per ço és lloc a propòsit la piscina. La
poca fondària de les establertes en establiments de
banys, són favorables a les primeres lliçons, per
la certesa de que, sense esforç, pot tocar-se fons;
però, per altra part, aquest aventatge fa que es retrassi m é s el saber-ne, puix al m é s petit contratemps es redressen i no saben imposar-se la serenitat; per això és bo fugir, si es possible, a piscines
de m é s fons, tot just els nedadors comencin a moure's un xic airosos, i si la seguretat no és prou forta,
mantenir-los per la corda enrotllada al cos. No és
pas aconsellable l'ús de carabaces o altres mitjans
de flotació, puix al desfer-se'n el cos resta en sumersió diferent, la qual cosa contraria al nedador.
"Nedar a l mar exigeix una m é s ferma seguretat,
puix ens trobem freqüentment amb corrents i ones
més o menys grans, segons l'estat del mateix, i això
al novell nedador és un contratemps que'l desaventatja; cal, doncs, fer les coses amb cura i no donar
un pas m é s enllà de l'altre. Seguint el camí de la
vera ensenyança es pot obtenir amb poc temps el
nedar correctament, i aleshores hom pot dedicar-se
als altres estils que coneixem per Ovcr senzill, doble O ver, Trudgeon i C r a w l , tots ells de moviments
estudiats per a donar-los-hi el major camí, ja en
el fons, ja en la velocitat.
Quan el nedador entra de ple als nous estils i
per ells vol dedicar-se a les curses, necesita bons
entrenaments preparatoris a l'aigua i a fora d'ella
que'l posin en condicions de lluita.
De tot això ja en parlarem; però avui, abans
de finir, hem de fer patent la poca importància relativa que la Ciutat dóna a la vera natació i especialment les autoritats capdals, que, n i mirant-ho
sota el punt de mira higiènic, s'han preocupat gens
ni mica de dotar la gran Barcelona de llocs de sanejament, establint el que j a tenen moltes ciutats:
les piscines municipals; n i tan sols en les escoles
públiques, en les quals s'hauria de tenir com a primera ensenyança la natació, com a exercici físic,
útil a l'home, i sobretot, d'encaminament a l'higiene
del cos.
¿Es que aquesta r a ç a que puja també s ' a n i r à a
enfesquir la pell per la vanitat d'ésser negra, sentant-se al sorrall, on les ones tot just els hi mullaran
les cames? Jo crec que s í ; però molt serà que el
que les autoritats no fan, no ho consegueixin els
aimants de l a natació que crearen els nostres Clubs.
JOSEP ASTELL
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LLANÇAMENT D E L VAPOR "CERVERA"

Preparalius del l l a n ç a m e n t

E n l r a n t remolcat al port

El dissabte, din 19, fou llançat a l'aigua, sense
cap entorpiment, el vapor Cervera construït a les
drassanes Cardona, S. A., en els seus tallers de can
JlUHis—El dit vapor és d'unes 1,200 tones de càrrega, essent les seves principals característiques:
eslora 57 metres; manega, 10; puntal, 4'50. El calat màxim en completa càrrega serà de 3'95 metres.
La màquina es de 500 cavalls 1 alimentada per dues
calderes; la velocitat que pot desenrotllar el vaixell,
és de 8 milles. Tots els accessoris com s ó n : maquinetes, servomotor, telègraf de màquina, etc., etc.,
ha estat construïts als mateixos tallers. Com re-

cordaran els nostres llegidors, aquest vaixell té les
mateixes característiques del vapor Olesa, el llançament del qual es va efectuar als mateixos tallers,
el dia 7 de maig proppassat i essent la construcció
d'ambdós, encarregada per la «S. A. Naviera Española» d'aquesta plaça.
Els altres vaixells que s'hi construeixen estan
molt avançats, car les quilles que es plantaren el
mes de maig han experimentat una notable creixença, especialment el tercer vaixell de 1.200 tones
que està quasi completament forrat. Segurament que
es podrà llençar a l'aigua el pròxim mes d'octubre.

Moment de l'arrencada del vaixell
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La Jornada dc ïcs vuit hores a la marina mercant francesa
A títol d ' i n f o r m a c i ó , per tractar-se d'un afer de
molta i m p o r t à n c i a dins del m ò n m a r i l i m internacional, reproduïm, el que ha dit l a Revue de la Marine Marchande, respecte a l'acord de l a Cambra de
diputats de F r a n ç a establint l a jornada de vuit hores
a l a M a r i n a mercant.
Com que aquesta é s u n a qüestió que ha estat molt
tractada aquí, a causa de l a campanya en pro d'aquest projecte que han fet tots els elements treballadors m a r í t i m s , creiem que l ' i n f o r m a c i ó que publiquem
c o n t r i b u i r à a formar j u i a totes les esferes de l a v i d a
marítima.

En la sessió del 24 de juny, la Cambra de diputats de F r a n ç a votà una llei que fa aplicable als navegants de totes les categories, la llei internacional
limitant a vuit hores la durada diària del treball individual.
L a comissió internacional del treball, instituïda
per la Conferència de la Pau, havia reculat davant
de les dificultats inexcusables amb que toparia l'aplicació de la llei a la gent de mar, excloint deliberadament a aquesta de l a comunitat dels treballadors. Constituïa això una injustícia evident perquè
si el principi de les vuit hores és bo, no permet excepcions. L'acord de la jornada de vuit hores s'establí r à p i d a m e n t a F r a n ç a entre els representants
dels treballadors del mar, el Govern i la comissió
de la Marina mercant, votant-se la llei quasi sense
discussió.
De fet, la llei en qüestió no soluciona el problema;
no fa més que generalitzar el principi ja admès i és
el Govern el que, per una sèrie de reglaments i decrets, assegurarà l'execució. Mentre que la llei francesa de 1907 fixava les condicions del treball de la
gent de mar, la Cambra, per la llei que ha estat aprovada, delega en l'autoritat governamental la tasca
de reglamentar-la, facultant-la per a estudiar les
múltiples circumstàncies de l'existència dels navegants i deduint-ne les condicions en que el principi
de la llei podrà ésser aplicat.
Les condicions del treball de la gent .de mar
seran, doncs, objecte d'un nombre respectable de
decrets, disposicions i reglaments ministerials que
elaborarà segurament Mr. Dupuy, comisari dels
Transports marítims, qui ha donat a la Cambra la
seguretat de que el Govern gestionaria dels Governs
aliats que una Convenció internacional intervingui
sobre el particular per a que la legislació internacional del treball s'apliqui a la gent de mar el mateix que als altres treballadors.
L'opinió m a r í t i m a francesa dubta de que la llei
pugui ésser aplicada, no precisament per la resistència que pugui trobar en els naviliers francesos,
sinó per la inseguretat que hi ha de que en altres
països s'adoptin disposicions semblants, única manera d'evitar que F r a n ç a no quedi en condicions
d'inferioritat.
Heu's aquí com expressa aquesta opinió un distingit crític m a r í t i m f r a n c è s : «Si governar és preveure, més hauria valgut que les Ilegitimes reivindicacions de la nostra gent de mar haguessin estat
mantingudes enèrgicament en el moment oportú davant de la comissió internacional del treball de la

Conferència. H i h a u r í e m trobat un doble aventatge
des del punt de mira de la nostra pau interior i dels
nostres interessos econòmics.»
Actualment el servei de pont a bord dels vaixells
de comerç està organitzat en dos torns de sis hores,
conforme a les disposicions de la llei del 17 d'abril
de 1917 (cal tenir en compte que existeix ja una llei
especial reglamentant el treball a bord dels vaixells).
El servei és assegurat, doncs, per dos equips. Si
s'adopta la jornada de vuit hores, el servei s ' h a u r à
de fer aleshores en tres torns i caldrà embarcar un
altre equip, del qual en v i n d r à u n augment de la
meitat del número d'homes, resultant-ne:
Primer. Un augment de dificultats de recrutament de la m à d'obra, avui ja difícil i insuficient.
Segon. Un augment important, de despeses d'explotació, puix que els salaris han augmentat quasi
d'un triple durant la guerra i que els preus dels queviures són elevats encara en proporció més alta.
Hi ha també una qüestió molt important a tenir
en compte i és la de les cambres en els vaixells en
servei. A bord dels vaixells de càrrega, com és natural, es reserva el més gran espai possible a les
mercaderies, de tal manera que no h i ha m é s que les
cambres necessàries pel n ú m e r o d'homes previst per
la llei del 17 d'abril de 1907. Si fos necessari embarcar personal suplementari, per efecte de la jornada de vuit hores, seria obligatori installar noves
cambres, la qual cosa representaria treballs importants, una grossa despesa i una cosa m é s greu atenent la crisi del tonellatge: una llarga immovilització dels vaixells.
Es imposssible imposar aquesta reforma a la armament francès si no s'adopta al mateix temps pels altres països marítims. Altrament, el pavelló francès,
molt atropellat j a durant la guerra, es trobaria definitivament
impossibilitat de sostenir la concurrència.
Heu's aquí l a resolució adoptada pel Comité Central dels Armadors de F r a n ç a , en la seva darrera
reunió;
«Els armadors estimen que l'aplicació a bord dels
vaixells de comerç francesos del principi de la jornada de treball de vuit hores efectives reportaria una
disminució certa de la capacitat de transport dels
vaixells i un augment positiu de llurs despeses d'explotació. Aquesta aplicació no pot ésser, doncs,
adoptada al pavelló francès si no h i són sotmesos
igualment els pavellons estrangers concurrents. Sense això, en efecte, la nostra Marina de comerç, ja
molt castigada per la guerra i a la qual el mitjans
de rellevar-la han mancat fins ara, es veuria definitivament condemnada a una situació inferior.
Desitjós de buscar una solució que considerem
com la xïnica capaç de donar satisfacció a tots els
interessos en litigi, el Comitè dels Armadors ha intervingut prop del Parlament i del Govern per demanar que s'aprofitin les circumstàncies actuals per
provocar un acord internacional relatiu al reglament
d'aquesta qüestió. Aquest reglament pot regir aviat
si els mariners s'ajunten als armadors per reclamar-ne l'elaboració.
Els armadors tenen confiança que el Parlament i
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els mariners francessos es donaran compte d'aquesta
situació. Pel què els atany, no podrien acceptar d'aplicar sols una disposició les conseqüències de la
qual serien funestes a l'armament i a tots els seus
col·laboradors.

Heu's aquí el texte del projecte de la jornada de
vuit hores:
Article l.r En les empreses de navegació m a r í tima, de qualsevol naturalesa, públiques o privades,
encara que tinguin un caràcter d'ensenyament professional o de beneficència, la durada del treball
efectiu dels navegants d'ambdós sexes i de qualsevol
edat empleats a bord d'un vaixell, no pot excedir
de vuit hores per dia, sigui de 48 hores per setmana
o sigui d'una limitació equivalent establerta en un
altre període de temps que la setmana.
Reglaments d'Administració pública determinaran
segons la classe de navegació i la categoria del personal navegant, les condicions en que hauran d'aplicar-se el que determina el paràgraf precedent. I ,
en el cas de no ésser aplicables en tots els mars, especificaran les zones marítimes en les quals han d'aplicar-se.
Aquests reglaments s'establiran ja sigui d'ofici, ja
per la demanda d'una o vàries organitzacions d'armadors o de navegants nacionals o regionals interessades. En tots els casos, però, les organitzacions
d'armadors i navegants hauran d'ésser consultades,
quedant obligades a donar llur opinió en el terme d'un
mes.
Aquests reglaments seran revisables en la mateixa forma.
Hauran de referir-se als acords existents entre
les organitzacions patronals i obreres nacionals o regionals interessades en el cas en que els acords existeixin.
Hauran d'ésser obligatòriament revisats quan els
plaços i condicions que s'hi estableixin siguin contraris a les estipulacions dels convenis internacionals sobre la matèria.
Art. 2.n Els reglaments d'Administració pública
previstos en l'article precedent determinaran particularment :
1. r E l repartiment de les hores de treball en la
setmana de 48 hores a fi de permetre el descans de
la tarda del dissabte o tota altra modalitat diferent.
2. n El repartiment de les hores de treball en un
altre període de temps que la setmana.
3. r Els plaços en els quals la jornada que actualment es practica segons la classe de navegació 1 categoria del personal navegant seran transformats en
una o vàries etapes a les limitacions fixades en l'article primer de la present llei.
4. ' Les excepcions permanents que hi hagi lloc
a admetre pels treballs preparatoris o complementaris que han d'ésser executats necessàriament fora del
límit signat al treball general a bord de vaixells o
per certes categories de navegants quin treball és
essencialment intermitent.
5. ' Les excepcions temporals que hi hagi lloc a
admetre per a permetre a les empreses l'atenció dels
augments de treball extraordinari, les necessitats
d'ordre nacional o a accidents imprevistos o imminents.

—.
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6.* Les mides de control fle les hores de treball i
de descans i de la durada del treball efectiu, així
com també el procediment que h a u r à de seguir-se en
el casos excepcionals.
Art. 3.r L a reducció de les hores de treoall no
podrà en cap cas ésser causa determinant de la reducció dels salaris.
Tota estipulació en contra és nul·la i d'efectes nuls.
Art. 4.t Les disposicions de l a llei del 17 d'abril
de 1907, així com també totes les altres disposicions
legals o reglamentàries actualment en vigor que siguin contràries a les disposicions de la present llei
o a les dels reglaments d'administració pública, promulgats per a la seva execució, queden derogats en
el que fa referència cada classe de navegació, cada
personal navegant i si h i ha lloc cada zona marítima en tot el que és objecte de menció en la present
llei i a mida que siguin posats en vigor els reglaments
d'administració pública que facin referència a les
diverses classes de navegació, al dit personal i a la
dita zona marítima.
Art. 5.' Les disposicions dels articles 33, 37, 38,
40, 41, 42 i 43 de la llei del 17 d'abril de 1916, són
aplicables en cas d'infracció a les prescripcions de
la present llei.
Art. 6.' La present llei és aplicable a Alger i a
les Colònies.

L E S CONSTRUCCIONS À FRANÇA
Nantes. — E l primer de juliol tingué lloc el llançament del patruller Forfait.
Marsella. — E l primer d'octubre pròxim tindrà
lloc el fiançament del transatlàntic Providence, la
construcció del qual s'està acabant a les «Forges et
Chantiers de la Seyne» per encàrrec de la «Fabre
Line». Les seves característiques són les següents;
eslora, 155 metres; mànega, 18 metres, i tonellatge
16,000 tones. Està proveït de dugués màquines independents, amb una força de 20,000 cavalls, accionant
una hèlix cada una. La velocitat prevista és de 18 milles. E l Providence posseirà tots els perfeccionaments moderns. P o d r à conduir 160 passatgers de
primera classe, 200 de segona i 2,000 de tercera.
L a Rochelle. — El remolcador Arly, el primer
d'una sèrie de sis, destinat al servei de la marina
mercant, amb una m à q u i n a de vapor de 500 cavalls
i caldera Belleville, fou llançat el 23 de juny darrer,
a les drassanes de la «Compangnie Générale de
Materiel Naval».
Brest. — E l port de Brest posà en construcció per
compte de la marina mercant, dos transatlàntics t i pus D u c d'Amnale, destinats al servei d'Algeria.
Construït pels «Atéliers et Chantiers de Provence»,
el Duc d'Auviale, de la (¡Compagnie Générale Transatlànlique, té 4,450 tones de registre brut, 105 metres
d'eslora i 4 metres de m à n e g a i dues hèlixs accionades
per dugués màquines de triple expansió, desenrotllant cada una una força de 3,000 cavalls indicats.
Saint Maío.—La societat dels «Chantiers et Atéliers» procedí el 20 de juny darrer al llançament dels
següents vaixells: Maviam Jane, pailebot de tres pals
i 520 tones, destinat al cabotatge internacional;
Tritón, llagut de 80 tones, destinat a la pesca, i Henry-André, altre llagut de 80 lones.
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Empreses i

Con

C o m e n ç a m e n l de la c o n s t r u c c i ó del vaixell

L"entitat «Empreses i Construccions Navals, S. A.»,
quan va crear-se, el 21 d'octubre de 1918, no tenia ja
motius per confiar gaire amb els aventatges provocats per la guerra en la qüestió del tonellatge. La
lluita estava en el seu acabament i , per tant, els
pr-ipulsors d'aquesta nova Companyia catalana marítima, no miraven pas els possibles guanys eventuals que podrien obtenir amb la nova indústria, sinó
ijue pensaren sentar una base sòlida per a explotarla en els temps de normalitat.
El pensament dels propulsors de «Empreses i Construccions Navals, S. A.» no fou equivocat per quan
avui que són en camí els primers treballs de la Companyia, el món procura col·locar-se en el nivell de
ntrmalitat que fa pròspera i eterna la vida dels ponies.
Aquesta Companyia quedà constituïda mitjançant
cl c-ipital inicial d'un milió de pessetes. El Consell

Vista parcial de la instal·lació de les serres

d Administració fou composat per D. Josep M . " Fontanals, president; D. Josep Ordeix, U. Francesc Ordeix, I ) . Josep Suris i D. Josep Pujadas, vocals, i geref.t D. Lluís Casademont.
Els noms d'aquestes persones crearen de seguida
un gran crèdit a la nova empresa, puix totes elles són

E l s p l à n o l s del vaixell, p n *

moll conegudes i solvents entre el comerç de la nostra ciutat.
El fl de la nova entitat era la construcció de vaixells de fusta per a les pròpies necessitats, noliejantlos pel seu compte i tenint per base principal de l'explotació l'exportació de fustes a Amèrica. A més a
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Vista general de l'edifici

instal·lades les drassanes. La impresió que ens produí la instaUació no pogué ésser més falaguera, tota
vegada que aquesta Companyia s'ha preocupat en
primer terme de fer obra ferma, construint un edifici
de grans proporcions, en el qual, a planta baixa h í
han instal·lades les serres, servint també de magatzem de la fusta j a treballada. Sota coberta hi ha
una espaiosa sala de gàleps.
El terreny que agafa les drassanes és d'uns 900
metres de Uargada, havent concedit l'Estat el corresponent permís per a l'establiment d'aquesta indústria. N i un pam de terreny ha estat comprat, puix
tot ell és de la Companyia de ferrocarrils 0 és j a delimitació de l a platja. Indubtablement l a faixa de
terreny ocupada per les drassanes permet a aquestes
un eixamplament molt gran, podent-se col·locar alhora vàries quilles, però entretant solament se'n habilitaran quatre, a la part dreta de l'edifici, quedant

o¡a1«ng¡nyer don Jull T o r r e s c a s s a n a ,

Ii

MéS s'extendria l'activitat en la producció de fustes
treballades amb la serrería i destinades a embalatges
de tota mena.
No fa molts dies, accedint a l'amable convit del
senyar Lluís Casademont, ens vàrem traslladar a l
poble de Vilassar de Mar, en la platja del qual hi són

Un aspecte de l'edifici

tota la banda esquerra per a dipòsit de fustes. A fi
de que els treballs de la construcció dels vaixells no
s'interrompeixin, l'espai ocupat per les quilles serà
cobert.
Amb el primer vaixell que construeix «Empreses
i Construccions Navals, S. A.», dóna j a l a mostra
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evident de l'orientació cap a una obra possitiva que
persegueixen els seus components. Sortirà d'aquestes drassanes un pailebot de tres pals, de 600 tones
de càrrega, amb plànols fets per l'inteUigent enginyer
D. Juli Torrescassana, plànols que han estat aprovats pel «Bureau Véritas». L a construcció es fa sota
la inspecció directa d'aquest organisme, assegurantse així que tot vaixell tindrà el màxim valor que la
situació del mercat l i doni. Com que ja s'ha destinat posar-hi motor, els treballs de popa són fets apropiats per a la resistència a la trepidació. E l motor
que s'hi col·locarà serà de 120 cavalls.
El conjunt d'aquest pailebot serà de línies molt
esbeltes i de construcció excel·lent. Pel tonellatge
que tindrà serà de tendència llarga i de poc calat,
en previsió de que pugui entrar a totes les badies
d'Amèrica.
Les característiques d'aquest pailebot s ó n : tó'SO
metres d'eslora; 8'50 de m à n e g a i 4'30 de puntal.
A les mateixes drassanes es preparen tots els materials, inclús la ferreria, el galvanitzat i l'arboladura. Sa construcció serà r à p i d a , calculant-se que per
tot aquest • any quasi serà enllestit. Simultàniament es posarà la quilla d'un altre pailebot igual.
Demés, dintre de poc seran posades les quilles per a
dos velers de 250 tones, els quals seran destinats al

REVISTA

transport de les fustes elaborades cap a València especialment.
L a novetat més important que tindran aquestes
drassanes serà l'aplicació d'una invenció, de la qual
es té la seguretat de l'èxit i que p r o d u i r à una gran
transformació en la construcció de vaixells de fusta.
S'està fent la instal·lació perfecta dels utensilis que
requereix aquesta invenció i que consisteix en un
sistema patentat de curvar les fustes de molt gruix
per mitjà de l'acció del vapor, que produirà l'estovament de la fusta i p e n d r à la forma desitjada. Per a
l'assecament ràpid hi h a u r à un quarto assecador a
temperatura molt alta, que la deixarà seca de seguida, evitant-se així els inconvenients de secar-la a
l'aire lliure, que motiva que es facin esquerdes.
Aquest sistema de curvatura serà un gran aventatge
per a la construcció naval, puix no es necessitarà
fusta tan grossa com ara perquè surtin les peces,
sinó de la g r u i x à r i a suficient per a que tingui la mida
marcada, encara que la forma no sigui igual a la
que es necessiti.
Per tots aquests detalls adquirits en la visita feta
a aquestes drassanes de Vilassar de Mar, vàrem pendre la convicció de que Catalunya comptava amb un
nou element de construcció naval velera que la posa
en situació digna dels nostres temps.

DE

E I tonellafgre i els nòiits
Desenrotllant.se el negoci m a r í t i m en un pla de
normalitat, és cosa sabuda que l'origen de les grans
fluctuacions en els nòiits, és l ' a b u n d à n c i a o l'escassesa de capacitat de transport que es deriven del
grau de demandes que requereixen les majors o menors necessitats del comerç mundial.
Exemples en tenim en un passat no pas gaire
llunyà. En l'espai de temps comprès entre els anys
1907 a 1910, i a conseqüència d'un període de gran
calma comercial, en resultà un important descens
en els nòiits, perquè h i havia existent molta m é s capacitat de transport que la que requerien les necessitats d'aquells moments. Una quantitat important
de vapors i velers permaneixeren durant una bona
tongada amarrats per manca d'aplicació i perquè els
nòiits ruïnosos que s'oferien en aquells dies, en bastants casos feien m é s aventatjós mantenir el material flotant immobilitzat, que no pas navegant.
A l Mersey solament, h i havia per aquell temps
tanta quantitat de vaixells amarrats, que posats en
filera haurien ocupat una distància de 8 a 9 milles.
I a l a inversa, a partir de l'any 1911, s'inicià un
desvetllament comercial tan important per tot arreu, que produí des d'aquella data fins al començament,
de l a guerra un període de gran activitat en el tràfec marítim. Ja no h i havia aleshores tonellatge
improductiu i tots els vaixells trobaren adequada
aplicació; si bé l'equilibri entre la capacitat de transport i les necessitats de l'intercanvi es m a n t i n g u é
contínuament, també és cert que la tona adquirí el
valor que racionalment l i corresponia. Així tenim
que el carbó d'Anglaterra que en 1908 es transportava
al nòlit. irrisori de 4 a 6 shillings, pagava en 1913
entre 12 i U shillings.
. .

NOLITS

En els moments actuals, i a fi de poder preveure
amb el major fonament de causa possible quin ha de
ésser l'avenir dels negocis m a r í t i m s , és indispensable conèixer la suma del tonellatge total que h i hn
disposable. Si bé durant la guerra les pèrdues han
estat crescudíssimes, la intensificació de la construcció ha estat tanta en aquests darrers temps, que,
segons les últimes estadístiques, el tonellatge existent avui sobrepassa en més de 1.000,000 de tones de
registre brut a l'existent en 1914.
Però el que manca saber és si tot aquest tonellatge
reuneix les condicions adequades per a ésser destinat
al tràfec comercial i si acceptant-lo com a bo serà el
suficient per a atendre totes les necessitats d'aquell.
Ens proposàvem fer algunes consideracions sobre
aquest particular, quan ha vingut a parar a les nostres mans un article documentadíssim i ben raonat
que, comentant l'actual posició de la marina mercant,
ha publicat una revista anglesa, article que, traduït,
reproduirem en el número vinent.

SITUACIÓ D E M E R C A T S
I ÚLTIMES COTITZACIONS1
Carbó

A les greus dificultats originades en els mercats
carboners anglesos a conseqüència de vagues, manca de material pel transport de mina al port, incautació de combustible, etc., s'hi ha d'afegir la que es
p r o d u i r à amb motiu de l'augment de 5 % en el cost
de la tona de carbó, convingut darrerament.
Aquesta disposició provocarà segurament greus
perills a la i n d ú s t r i a per ella afectada i al comerç
anglès en general.
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El perill major, segurament, s e r à el del possible
desplaçament vers altres centres productors de carbó que no seran els britànics, pel proveïment de les
nacions continentals que fins avui s'havien dirigit
a l'Anglaterra. Es aquesta una qüestió de molta
importància, que es fa mereixedora d'una major
atenció, que esperem dedicar-li pròximament.
D'ençà de la darrera Revista s'han produït
en els mercats carboners oscillacions d'importància,
especialment per a Espanya.
Sense motiu important que ho justifiqui, els nòlits de la costa Oest d'Anglaterra per a Barcelona,
han experimentat un descens de 25/- a 30/-.
Únicament pot justificar en part aquesta baixa
important el fet de la prohibició o limitació novament decretada cn l a exportació de carbó. Es possible que amb tal motiu s'hagi reunit una quantitat
de tonellatge superior a les existències autoritzades
per a l'exportació. Com també és probable que els
tals noliejaments s'hagin efectuat amb vapors anglesos dels requisats pel seu Govern per a la importació de mineral des d'Espanya.
Si són aquests els motius, el descens no seria més
que passatger i aviat veuriem com experimentaven
els nòlits augments que anularien la baixa actual.
A la costa Est, no s'han registrat operacions conegudes per a Espanya.
Les últimes cotitzacions de Cardiff s ó n : per a
Barcelona, vàries contractes a 55, i també per a Barcelona una a 52/6; per a Huelva a 42/6; Port Talbot a València o Barcelona a 55.
En el mercat d'Astúries per a Barcelona i aítres
ports del Mediterrani es cotitza actualment entre
40 i 45 pessetes.
Per al transport de carbó dels Estats Units a l
Continent s'ha noliejat un veler a 26'5 dòlars.
Cereals
El mercat argentí segueix estacionari. Per a Espanya, ve cotitzant-se entre 250/- i 260/-.
Per a Holanda, Bèlgica i Escandinàvia els nòlits
oscillen també entre els 250 i 260.
Per als vaixells anglesos, requisats pel seu Govern per al transport de blat, la situació ha millorat un xic. Els nòlits per a blat segueixen essent
de 62/5 per tona, però se'ls ha autoritzat a carregar un 20 % de la seva canacitat de transport, amb
càrrega a lliure contratació.
Mineral

E l tonellatge és més abundant en els mercats de
mineral. Amb tot i això els nòlits en general no
han pas sofert les variacions que corresponen a
aquella major concurrència.
Dèiem en la Revista anterior que h i havien indicis que feien esperar disposicions de les autoritats
britàniques encaminades a obtenir una major i m portació de mineral a fi de remeiar la situació precària que atravessaven les fundicions i la indústria
per manca d'aquesta primera matèria, i aquelles
disposicions a les quals ens referíem han vingut ja.
D'una banda, la major part de les autoritzacions
per a exportació de carbó han estat concedides a
condició de que els vapors que les efectuïn retornin
amb mineral al Regne U n i t ; i per altra part el Govern ha requisat una flota de 50 vapors anglesos,
que en last han estat ja, els uns, i ho seran els altres enviats al Cantàbric per a carregar mineral.
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Com j a havem dit anteriorment, malgrat aquesta
major disponibilitat de tonellatge, no s'han produït
les fluctuacions en els nòlits que eren d'esperar.
Les últimes cotitzacions són les següents:
Cartagena-Ardrossan, 26.
Almeria-Ardrossan, 25/6; Barrow, 26/6; Midlesbro, 26.
Hornillo-Middlesbro, 25.
Màlaga-Glasgow, 25.
Huelva-Canal de Bristol, 30; Newport, 32/6;
Tyne, 30.
Melilla-Glasgow, 28; Ardrossan, 28/6.
Santander-Tyne, 29.
Bilbao-Glasgow, 26; Newport, 19/6.
Sal

La sal, càrrega que prenen els vaixells més per
via de last que pel rendiment que el seu transport
pugui proporcionar, no ofereix gaire interès sota el
punt de mira en que nosaltres el judiquem.
Les darreres cotitzacions conegudes es refereixen
als següents transports :
Càdiç — St. John Terranova, 25; Eivlça-Halifax,
25; TorreveUa-Estats Units (Nort Range) 22/6.
General i per viatge

El tonellatge és també, en aquest mercat, més
abundant i les contractes més nombroses.
Els nòlits New York per a Espanya, a jutjar per
l'útim conegut, han experimentat també una i m portant baixa. Els darrers s'havien realitzat a
mínim 40 dòlars i l'últim a l qual ens referim, s'ha
fet a 29 dòlars, New-Iork-Espanya, tres ports.
Quant als noliejaments Mediterrani espanyol-Anglaterra, per a transport de fruita segueix mantenint-se per damunt dels 100.
Per a Anvers, carregant a 4 ports del Mediterrani per un vapor de 128,000 p. c. de capacitat,
s'ha contractat a 115.
Les importacions de l'Extrem Orient, ara ja, com
abans de la guerra, es dirigeixen únicament vers
els ports d'Europa, reexpedidors dels productes
d'aquells països.
Darrerament s'han fet les següents cotitzacions:
Bombay-Marsella, L u m sum, 225 tona pes mort.
Bombay-Regne Unit, L u m sum, 142/6 controlat.
Calcuta-Dundee, carregament de Yute, 180.
Saigon-Marsella, carregament d'arròs, 215.
Java-Cette-Marsella-Gènova, sucre, 260.
Java-Anvers, sucre, 275.
Java-Rotterdam, copra, 425.
Time

Charter

Com en els altres mercats, h i ha també en aquest
més oferta de tonellatge, i no obstant i això els nòlits se sostenen ferms.
Es a Anglaterra que s'efectuen el major nombre de transaccions a temps i aquells naviliers demostren pràcticament que tenen l a ferma confiança
de que per llarg temps encara es realitzaràn bons
negocis en la i n d ú s t r i a dels transports marítims.
Iota vegada que continuen contractant tonellatge
a llargs plaços a uns tipus que per poc que una
baixa s'accentués, no podrien pas soportar.
S'han firmat últimament noliejaments de:
Vapor de 3,300 tones a 25 per 12 mesos.
Vapor de 6,050 tones a 25 per 12 mesos.
Vapor de 7,000 tones a 24 per 12 mesos.
Un viatge Estats Units-Indies a 45.
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La venda dels vaixells "Standars" anglesos
Es interessant fer un resum de la situació creada actualment a Anglaterra, peí que toca a les vendes als armadors de vaixells de càrrega tipus «Standards», construïts durant la guerra a les drassanes
angleses segons els projectes i per compte del Govern.
El Govern anglès, ha volgut desfer-se dels vaixells «Standards» o al menys del major nombre possible. Si el Govern anglès hagués volgut conservar
en ses mans com propietari i armador, tots els vaixells icStandards» construïts durant la guerra,
s'hauria trobat embarrassat amb una flota de
4 a 500 unitats. Sortosament, gràcies a la poderosa
ajuda del grup format per Lord Juchcape i per Sir
Owen Philipps, que porten la representació de la
gran comunitat dels armadors anglesos, el Govern
anglès ha pogut alliberar-se de la responsabilitat i
dels mals de cap que l i produïen la propietat d'aquest enorme estoc de «vaixells d'urgència».
Els acords per a la venda dols vaixells «Standards», que avui es troben encara en construcció
a les drassanes angleses, no es pot dir que siguin definitivament
establerts; però també és cert que van
en camí d'una solució definitiva.
Segons l'oferta original presentada al Govern
pel grup Juchcape-Philipps, 137 vaixells "Standards», en construcció a les drassanes angleses per
compte del Govern, acaben d'ésser adquirits en bloc
per aquest grup i oferts de seguida al preu de compra als armadors anglesos.
Cinquanta quatre d'aquests vaixells han estat
readquirits per llurs constructors per a acabar-los,
fent-hi les modificacions, algunes radicals, que
creuen convenient introduir al primitiu projecte del
Govern, i vendre'ls de seguida o al menys disposar-ne com millor els plagui.
El sindicat Suchcape-Philipps, ha venut als armadors anglesos 77 vaixells «Standards», els altres
6 restants del bloc de 137 cedit al sindicat, foren
cedits fora del pla general de vendes, durant el període transitori que ha-precedit a les negociacions
entre el Govern i el sindicat d'una part, i el sindicat
i els armadors de l'altra.
A continuació donem el total del tonellatge comprat per les principals Companyies de navegació
que han pres part a l'adquisició:
SOCIETATS NAVILIERES

^ "comprnt
ïü^l""'

Britisc í n d i a
218,000
Royal Mail Steam Packet Company.
73,000
Eider Dempster and C.0
59,000
Andreu Weir and C.0
49,000
Ellerman Lines
35,000
Per l'abril restaven disposables 28 vaixells dels
tipus «A. B. F.» (no fabricats), que el sindicat ha
rebut del Govern darrerament. Aquest lot de vaixells és actualment ofert en venda als armadors anglesos pel sindicat junt amb 96 vapors de 400 i 5,050
tones de pes mort, utilitzables per a cabotafgc.
Respecte dels vaixells «Standard» restants, hi ha els
següents informes: 283, en construcció; d'ells n'han
estat entregáis 205, dels quals 146 són noliejats pel
Govern i els 59 restants han estat venuts als armadors.

LA PROSPERITAT COMERCIAL
D E L JAPÓ A CONSEQÜÈNCIA
D E LA GUERRA.
Mr E. F. Crowe, en un raport que amb el títol
de «Novell espandiment del comerç japonès» dirigí
als membres de la «I.ondon Chamber of Commerce»,
donà àmplies indicacions sobro l'enorme extensió
que ha adquirit la marina d'aquell país durant la
guerra.
Diu Mr. Crowe que la guerra ha enriquit d'una
manera extraordinària el comerç del Japó. E l Deute Nacional d'aquell país, avui cs per sota del que
tenia en 1914; ol seu comerç amb l'estranger en
aquests últims cinc anys ha augmentat d'un 200 per
cent aproximadament, gràcies a les iniciatives i
a l'energia d'un estol d'astuts negociants perteneixents a totes les branques del comerç.
El Japó ha servat una curiosa relació entre les
guerres i la seva prosperitat comercial. Cada una
de los tres guerres victoriosos que ha sostingut han
millorat la seva situació: en 23 anys, des del començament de la guerra amb Xina, el seu comerç
ha tingut un increment que representa un 2,000 per
cent del seu moviment comercial. El Japó ha ajudat als seus aliats, en el terreny financier, amb un
total do 1000.000,000 L I . ; de deutor que era antigament ha passat a ésser acreedor. Pel que toca a
la importació japonesa, Mr. Crowe observa que els
Estats Units han fet una veritable invasió en aquell
mercat que antigament dominava i que llurs exportacions, de cotó, exclusivament de 5.000,000 de L I .
que valien en 1913 han pujat a 42.000,000 de L I , en
1918. E l valor de l'exportació anglesa al Japó en
1913 passava de 12.000,000 de L I . i ara s'acosta molt
a la meitat d'aquesta xifra. La major part d'aquest comerç, consistent en metalls i m a q u i n à r i a ,
materials de construcció i productes químics, crexi
ol conferenciant que podrà ésser recobrat pel comerç anglès i en general diu que no h i ha veritable
motiu d'alarma respecte a una possible competència dels mercats japonesos. Respecte el cost do producció al Japó, dóna xifres dols salaris de determinades indústries. Diu que uns amb altres els jornals dols obrers poc hàbils, surt a 14 s. la setmana
de 70 hores i el de les obreres a 9 s. 4 d. Els obrers
experts, calcula que foren pagats a r a ó de
5 s. a 7 s. per dia. No obstant ol preu del carbó
al Japó ha augmentat enormement. Abans de l'armistici, a Tokio i als districtes es p a g à a 70 s. i 75 s.
la tona de carbó industrial; actualment els preus
Tian baixat a 50 s. aproximadament. E l consum
de carbó al Japó és d'uns 12.000,000 de tones per
any.
Les taxes no han augmentat materialment dos
del començament de la guerra. En 1918 fou imposada una taxa de guerra, però no representa una
càrrega molt pesada pels industrials donat els
guanys que han fet.
La bandera japonesa ara ha estat vista a tot
arreu dol món i tant les grans Companyies subvencionades com ois petits armadors que fan el trampuig han realitzat considerables guanys.
També ha dit que el Japó entraria a la projectada nova «International Steamship Co.» amb
5000,000 tones i un capital de 10.000,000 de L I .
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MISCEL·LÀNIA
L'aviació auxiliar de la n a v e g a c i ó
La sortida d'un vapor és retrassada molles vegades perquè els papers de despatx, coneixements,
etcétera, no estan preparats i llestos a l'hora de sortir.
Per a suprimir aquesta^pèrdua de temps i de diners, la Kerr Steamship Co. ha decidit utilitzar l'aviació. Els vaixells de la dita Companyia empendran d'ara endavant llurs travessies immediatament
després que, terminades les operacions de càrrega i
descàrrega, hagin embarcat els passatgers, sense esperar la documentació. Aquesta serà posada en un
sac impermeable i transportada per un avió fins al
vaixell, la telegrafia sense fil del qual farà conèixer
a l'aviador la situació exacta. L'aviador, volant
baix, deixarà caure sobre el vaixell el sac amb la
documentació; si el sac caigués a l'aigua, un canot
automòbil del vaixell el recolliria.
El port de Scattle
El port de Scattle ha esdevingut el primer port
dels Estats Units a la costa del Pacific. E l total de
les seves exportacions i importacions en 1918 s'elevà
a (¡00 milions de d ò l a r s ; el de Sant Francisco, que
es classifica immedialamenl després, fou de 410
milions. I s'anuncia que en el primer trimestre de
1919 el comerç exterior de Stcattle ha passat de 25
milions de dòlars el total del mateix trimestre
de 1918.
El Shipping Board
Aquesta entitat americana que representa als Estats Units el que l'Amirallatge a Anglaterra, acaba
de nomenar una commissió encarregada de proposar al Congrés les modificacions que jutgi necessàries a les lleis actuals dels Estats Units amb l'objccte
ue posar els vaixells americans en condicions d'igualtat amb els estrangers.
La comissió, la direcció de
la qual ha estat confiada a Mr. Franklin, director
de la «Internacional Marine Company», examinarà
parlicularment els canvis a adoptar en els reglaments d'arqueig i en l'inspecció de les construccions
El anglesos a Rússia
Els anglesos es preocupen de rependre i de desenl'otllar les relacions comercials amb la Rússia del
Sud, pel mar Negre. L'Oficina de Segurs de Guerra
del Board of Trade ha decidit assegurar contra tots
els riscs terrestres les mercaderies angleses importades per la Rússia sud-oriental i en la regió del
Càucas, el mateix que les mercaderies comprades en
dites regions per firmes britàniques i destinades a
l'exportació.
Altrament, quatre companyies de navegació angleses (Cunard,Ellerman, Mossy, Westcott and Laurence) s'han compromès a assegurar línies regulars
amb sortides cada quinze dies. Els serveis es faran
setmanals, i m é s freqüents encara de seguida que el
moviment comercial ho justifiqui.
L'Almirallat britànic ha donat ordres per a que els
vaixells que portin càrrega per a els ports de Taganrog i i\ostof (Don) puguin entrar en el mar d'Azof
per l'estret de Kertch.

El port de Reval
S'estudia el projecte de reconstrucció del port
Reval, que sofrí considerablement en el transcurs de
la guerra i durant la revolució russa.
L'execució
del projecte permetria a Reval de rebre un tonellatge
de 112.000 tones, mentre que actualment no pot rebre'n més de G0.000. La seva capacitat abans la
guerra era de 80.000 tones.
A'l port de Dantzig.—La Polònia sense Dantzig
(Gdansk) seria comparable a un cos sense cap. L a
privació de comunicacions directes amb el mar que,
per un petit Estat com Suïssa, constitueix una pesada
subjecció econòmica, devé per un Estat de 30 0 40
milions d'habitants un impediment absolut a tot desenrotllament, comercial o industrial. Per a Polònia
resultaria encara més perillós aquest aïllament considerat des dol punt de mira militar, posant-la a l'abast de veïns gelosos de la seva independència i mal
resignats amb la seva reconstitució. Solament per
Gdansk pot la nova república guardar contacte amb
les nacions que han afavorit la seva redempció i rebre socors en cas de necessitat.
Si la Conferència de la Pau no hagués concedita Polònia la plena possessió d'aquesta sortida al
mar, hauria estat el mateix que mantenir en plena
Europa un blandó encès al costat d'un polvorí.
La conca del Vístula, amb els seus vint-i-un
afluents, cobreix una superfície de 198,500 kilòmetres
quadrats, és a dir, quasi la meitat de la Polònia. En
els temps de l'independència polonesa, el tràfec del
r i u representava un paper capdal en el comerç natural i era per Gdansk que sortien tots els productes
indígenes. Per més que avui en dia el Vístula es
troba sembrat de baixos, cosa que afavoreix mol poc
la navegació, h i ha confiança en que ben prompte
la força dels aconteixements farà que reprengui l'importància d'abans.
Gdansk està situat a les vores del Motilan, afluent
del Vístula, a 7 kilòmetres aproximadament de la
desembocadura del r i u , a la badia de Gdansk. A la
mateixa desembocadura del Vístula s'hi troba l'avant-port de Neufalmvasser, en el qual la profunditat del fons és de 7 metres, mentre que a Gdansk
no hi ha més de 4 0 5 metres de fons.
Aquest port era abans de la guerra d'una activitat poc considerable. En 1912 h i entraren 3,658
vaixells, amb un conjunt de prop d'un milió de tones;
la seva importació consistia principalment en carbons (75,000 tones), petroli (4,900 tones), ferro 22,000
tones), sucre (1G,000 tones) i productes per a adobar
les pells.
En l'exportació figuren 212,000 tones de fusta,
125,000 de sucre brut, 88,000 de cereals. E l nombre
de vapors inscrit a Gdansk era en 1914 de 35 amb
un tonellatge brut de 21,000 tones. E l moviment de
vaixells en el port de Dantzig fou en 1913 de:
Entrades: 512 velers amb un tonellatge de 25,000
tones i 2,767 vapors amb 900,000 tones.
Sortides: 504 velers, 24,000 tones, i 2,761 vapors,
890,000 tones.
M. G. BÉRET
(De Colantes el Marine)
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Les construccions navals als Estats Units
Ei següent article, extret de les consideracions
exposades per Mr. Molden A. Evans, President de la
"Baltimore Dry Docks and Ship Building Co.» dóna
idea de la situació en que, acabada la guerra, es
troba la indústria naval nordamericana.
És interessant cotejar aquestes manifestacions
amb les fetes per S. F . Henderson sobre aquest mateix punt i quu comencen amb la frase: «I am afraid
of America», publicades a CATALUNYA MAIÜIIMA corresponent al 3Ü de juny.
Mr. Holden A. Evans, d i u : La indústria naval
del nostre país es troba certament en especials condicions. Abans de la guerra la nostra construcció
de vaixells mercants intercontinentals era escassa;
la guerra donà peu a urgents demandes de vaixells
mercants. Grans construccions foren empreses, simultàniament pel govern i per la iniciativa privada,
i milers d'obrors inexperts h i foren ocupats. Avui
aquest país té unes facilitats de construcció com
cap altre; aquestes grans facilitats, però, són aprofitades en absolut per homes indisciplinata o a mig
disciplinar.
El problema que es presenta als constructors és
aquest: ¿qué es pot fer amb aquestes grans drassanes i amb l'exèrcit d'obrers que h i són empleats?
Actualment totes aquestes grans drassanes treballen per compte del Govern, però el Govern ha cancelat alguns contractes i n'ha sospès d'altres. Els
constructors tenen prohibit acceptar contractes de
fora; els armadors americans no poden fer cap demanda. Si aquestes drassanes continuen treballant,
han de fer-ho per les agències del Govern.
Abans de la guerra, Anglaterra construïa cargos a
r a ó de 30 a 40 dòlars la tona de pes mort. Però cal
tenir present que els constructors americans no reeixiren a aquests preus i algunes drassanes feren
fallida i altres es vegeren seriosament compromeses.
Avui a Anglaterra es paga de 100 a 120 dòlars la
tona de pes mort. Aquí, en les actuals condicions,
el mateix vaixell costaria de 170 a 180 dòlars la tona.
L'elevació del cost de producció en aquest país
és degut a les següents causes:
1. " Elevació dels jornals. Avui els jornals són
dobles que abans de la guerra. L a taxa de jornals
fixada en les comandes del Govern és aproximadament el doble de les pagades a Anglaterra.
2. * L'elevació del cost del material. Abans de la
guerra les planxes d'acer podien adquirir-se a l'IO dòlars i darrerament s'han pagat a 3'25 dòlars, o sigui
unes tres vegades més cares que abans de la guerra.
Els altres materials també han experimentat un
augment de preu considerable.
3. "
L a ineficiència d'una gran quantitat d'obrers inhàbils, col·locats a les drassanes per atendre
llur fabulosa activitat.
4. '1 A la ineficiència originada pels ràpids mètodes posats en vigor per la guerra. En l'atrafegament
produït per les necessitats de la guerra, la rapidesa
en la construcció fou el pensament dominant, la
qual cosa fomentà l'aplicació dels procediments més
extravagants. Un dels altres deplorables resultats
d'aquesta ràpids mètodes és que els obrers vells en
l'ofici, avui no donen el rendiment que donaven abans

de la guerra i caldrà passar algun temps abans no
tornin a adquirir l'habilitat que tenien amb els antics procediments.
5.11 L a ineficiència deguda al ràp id augment dels
salaris. L'home no pot treballar tan eficaçment com
abans de la guerra.
Algú ha dit que l'obrer americà, en determinades
indústries, és el més eficaç, però pel que toca al
ram de construcció naval, això no és pas veritat n i
de bon tros.
Pregunteu a Homer Ferguson de Newport News;
Joe Powel de Betblehem; H a r r y Mull de Cramps, Joe
Syman de la Union Iron Works i a altres experimentats constructors i us diran que l a majoria dels
obrers hàbils en aquest ofici han adquirit llurs coneixements a l'estranger i ultra d'això, que avui les drassanes són plenes d'obrers completament novells en
l'ofici.
Quina és la resposta a aquestes proposicions,
que probablement els salaris a l'estranger augmentaran i que la diferència entre els nostres i els d'ells
no serà tanta com la que avui existeix. Que el cost
del material m i n v a r à amb tota seguretat essent possible que abans de gaire els nostres materials per a
la construcció naval estiguin tan baixos de preu com
a l'estranger. Per tant, cal destruir les deficiències
que avui ens entrebanquen i educar i entrenar l'obrer
d'aquest ram.
Era impossible apendre l ' a r t de la construcció
en els pocs mesos que ens havem dedicat a aquest
treball en gran escala.
No podíem pretendre competir amb els especialistes que porten molts anys d'experiència, nosaltres
que tot just hem passat la primera lliçó.
Es molt possible que en la construcció de vaixells
en gran escala, ens trobem amb tantes condicions
com altres; però cal donar temps a que els operaris
aprenguin suficientment abans d'intentar la competència amb aquells que porten llargues anyades d'experiència. Nosaltres havem de fer per manera de
treballar—ço és, tenir vaixells a construir—i havem
de tenir temps per a educar els nostres directors, els
nostres contramestres i els nostres obrers, si és que
ens proposem lluitar industrialment amb el món.
Si volem mantenir una gran i n d ú s t r i a americana,
una fiota mercant construïda a Amèrica, el poble
americà ha de pagar d'una manera o altra l'apendre
a construir i l'apendre a treballar. Solament d'aquesta manera podrem reeixir en el nostre propòsit.
Tenim drassanes i m a q u i n à r i a superiors a les
de l'estranger; tenim atrevits i actius homes d'empresa : tenim laboriosos i intel·ligents treballadors.
Fomenteu la construcció, doneu a les drassanes i
als obrers americans d'aquests centres el temps de
fer un eficaç aprenentatge; doneu a aquestes drassanes magníficament utillades, un ample marge de
profit positiu. Deixeu que els nostres directors i
obrers tinguin ocasió d'apendre i progressar.
Si
ho feu així, jo us prometo que la indústria de la
construcció respondrà llargament a l'excés de les
despeses fetes i us asseguro que dins pocs anys els
Estats Units seran el centre constructor m é s gran i
més actiu del món.
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La nova Junta Consultiva de Navegado y Pesca
El nou reglament definitiu per a la constitució
i funcionament de la Junta Consultiva de la Direcció de Navegació i Pesca M a r í t i m a disposa que dita
Junta s e r à constituida pels representants dels departaments ministerials i centres directius de les entitats, classes i indústries marítimes que s'expressen
als articles s e g ü e n t s :
Es dividirà en dues seccions, una de Navegació
i una altra de Pesca, podent subdividir-se les seccions en comissions, com es determina a l'article 19
del nou reglament.
Serà president de la Junta i de les dues seccions
el director general de Navegació i Pesca Marítima.
l<"ormaran la secció de Navegació de la Junta
Consultiva, quatre classes de vocals, que s ó n :
<t) Representants nomenats pels departaments ministerials i centres directius.
b) Representants designats per entitats.
c) Representants eliegits per classes i indústries.
d) Representants de naviliers o Companyies de
Navegació de més de 20,000 tones.
Seran vocals de la secció de Navegació com representants dels departaments ministerials i centres
directius:
Primer. Un de nomenat pel Ministeri de Foment.
Segon. Un altre pel d'Instrucció pública.
Tercer. Un altre pel d'Estat.
Quart. Un altre pel d'Hisenda.
Quint. Un altre pel de Governació.
Sisè. E l cap de secció de Navegació de la Direcció general.
Setè. E l cap del Negociat de Registre i Construcions de dita Direcció.
Vuitè. E l secretari de la mateixa, que ho serà de
la Junta i de la secció de Navegació.
Les entitats esmentades a continuació tindran
dret a designar col·lectivament un vocal de la secció
de Navegació.
Primer. E l Consell Superior de Foment.
Segon. E l Consell d'emigració.
Tercer. E l Consell de sanitat.
Quart. Les Juntes d'Obres del Port.
Quint. Les Cambres de Comerç que tinguin secció de Navegació.
Sisè. La Lliga Marítima Espanyola.
Setè. Les Associacions de capitans i pilots que
tinguin més de 100 socis cada una.
Amb l'acta de l'elecció remetran aquestes Associacions a la Direcció general de Navegació certificacions que - acreditin llur existència legal i el número de socis de que es composen, segons les llistes
de recaptació de les quotes mensuals que abonen.

quan se'ls convidi a fer-ho per mitjà dels periòdics
oficials.
Tots els representants hauran de pertenèixer a
qualsevol de les entitats que elegeixin.
Tindran dret a elegir un vocal de la secció de
Navegació les classes i indústries següents:
Primera. Els naviliers i Companyies dedicats a
la navegació de gran cabotatge i d'altura.
Segona. Els naviliers i Companyies nacionals
de vapors dedicats al cabotatge.
Tercera. Els naviliers i Companyies nacionals de
velers dedicats al cabotatge.
Quarta. Els naviliers i Companyies nacionals de
línies subvencionades per l'Estat que no hagin votat
a les eleccions dels números primer i segon.
Quinta. Els constructors navals.
Sisena. Els pràctics de port i de costa.
Setena. Els patrons de cabotatge.
Octava. Els fogainers habihtats.
Novena. Els fogainers embarcats com a tals en
vaixells nacionals.
Desena. Els mariners embarcats com a tals també en vaixells nacionals.
Tindran dret a elegir dos vocals de la secció de
Navegació:
Els capitans i pilots.
I els maquinistes navals.
Els representants de totes classes i indústries hauran de pertenèixer precisament a aquelles que els
eligeixin, podent emetre cada elector tants vots com
títols poseeixi, emetent cada vot en la respectiva
elecció.
Cada navilier o Companyia nacional que poseeixi més de 20,000 tones de registre brut en vaixells
espanyols t i n d r à dret a designar un representant
com vocal de la secció de Navegació.
Formaran la secció de Pesca d'aquesta Junta, a
més del director:
El director d'un dels laboratoris biològics marins de l'Estat.
El cap de la secció de Pesca de la Direcció.
Un auxiliar de la mateixa secció.
El secretari de la Direcció, que ho serà de la
secció.
Un vocal elegit pels armadors dels vapors de
pesca.
Altre pels armadors de velers pescadors amb més
de tres tones d'arqueig brut a les costes del Mediterrani i més de set a les de l'Oceà, que és el límit
posat a les parelles del bou.
Altre pels arrendataris d'almadrabes.
Altre per cada grup de les províncies marítimes.
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COM S E FAN E L S SERVEIS MARÍTIMS
Es dóna sovint el cas de que hi ha Companyies
que abusen de llurs facultats per a realitzar els serveis marítims. No solament l'abús és corrent no
complint tots els requisits que la prudència aconsella, sinó que per vergonya del nostre país es posen
en servei de correus i pasatge, vaixells que pels anys
que fa que naveguen i les travessies que s'emprenen
constitueixen un perill per a la seguretat dels passatgers i tripulants.
Això succeeix perquè les corporacions oficials no
cunipleixen les lleis i els reglaments als quals estan
subjectes els vaixells per a navegar segons en quines
condicions i el que és pitjor encara, si alguna corporació olicial hi ha que intenta fer aplicar les lleis
i els reglaments, és per conducte més o menys obscur dels mateixos encarregats de fer-les complir que
s'obtenen les llicències per deixar-ho de banda Solament així s'expliquen de vegades sinistres marítims
o altres causes, i ara mateix en posem una a la consideració dels nostres llegidors, els quals podran veure tant per la procedència com per la intervenció
que les autoritats h i han tingut, que no es tracta de
cap cosa feta amb la intenció de causar molèsties,
sinó d'un fet que per la seva gravetat ha motivat la
indignació de tota la població de Les Palmes i Càdiz,
que són els llocs en els quals els abusos s'han pogut
apreciar millor.
Deia E l Sol del dia 18 del corrent:

"ABUSOS

INTOLERABLES

Se trata a los pasajeros peor que a las bestias
Las Palvias, 17. — La Prensa y la opinión censuran unánimemente, con duros calificativos, el caso
del vapor Vulvanera, perteneciente a la Compañía
l'inillos.

Este buque, que sólo tiene cabida para 800 pasajeros, embarcó en la Habana 2,000, de los cuales 1,(100
hacían su viaje a Canarias.
L a mayoría de los viajeros son de modesta condición social, y efectuaban cl/via)e en pasaje de tercera, por el cual se les cobró ,325 "pesetas.
Por falta de camarotes se Ies- obligó a permanecer
sobre cubería, sufriendo los rigores de la temperatura en un viaje que duró catorce días en los que
no pudieron asparse ni mudarse de ropa, a causa de
la enorme aglomeración.
Esto originó diversas enfermedades.
Durante la travesía, al decir de los empleados
del buque, fallecieron sigte pasajeros, pero según los
inmigrantes, el número de muertos fué mucho
mayor.
Como a l llegar cerca de este puerto, el capitán no
se cuidó de poner un radiograma expresando la situación de los viajeros y el número de éstos, al desembarcar aquí no hallaron alojamiento.
Entre los viajeros vienen unos -40 enfermos, atacados do grippe, que han sido hospitalizados en
ésta.
El vapor siguió anoche su viaje a Cádiz.
Muchos viajeros llevan en ol semblante huellas
de su desfallecimiento por falta de buena alimentación.
Algunos llegan en tan lamentable estado y con
tal carencia de recursos, que han sido recogidos do
la vía pública.
El delegado del Gobierno ha reunido a la Junta de
Sanidad, y ésta acordó que so instruya el oportuno
expediente, para exigir a la Casa consignatària del
Valvanera las responsabilidades procedentes por haber consentido que se realizara ol viajo en talos condiciones, admitiendo m á s del doble del número de
pasajeros con grave peligro do sus vidas.»

Narcís Monturiol, inventor de la navegació submarina
(Del llibre "Vida d'heroi", de Puig- Pujadas)
(Continuació)

«Usted ha creído que yo ora un plagiador de las
obras que so hacen en el extranjero, incapaz de tener
una idea propia, y que trataba do brillar a expensas,
tal vez, de una sorpresa causada al gobierno, y
bajo este concepto indigno de lijar la atención de
usted. Esta os la única explicación que puedo dar.
del informe de usted, porque rno i'epugna creer en
la maldad de los hombres.
«Ahora vea usted las consecuencias: el mal que
su dictamen debe producir:
»El Ictíneo no será examinado y, por lo tanto, no
lo serán tampoco mis planos como Ictíneo de guerra
y de exploración.
»Carecemos, pues, do una marina auxiliar de la
flotante, y seguiremos siendo una nación de tercer
o cuarto orden.
•

«Respecto a la industria: ¿podemos calcular la
inmensidad de riquezas que encierra el mar?
»jCuán grande cs el mal que usted ha hecho con
relación a las ciencias naturales! Ha de saber usted
que en la actualidad, las naciones ilustradas tienen
un empeño en multiplicar los observatorios magnéticos por la superficie terrestre... ¡ t a n t a es la i m portancia que se da a un solo ramo do las ciencias
físicas!... por consiguiente, ya puede usted ver cuanta necesidad hay de establecerlos en el fondo del
Océano. ¡Cuánto pudiera a ñ a d i r con relación a la
importancia científica de los Ictíneos!
»Y \istod, desdo el fondo de su gabinete, sin dignarse estudiar m i proyecto, hace desaparecer tanto
bien para la sociedad en general, ¡ t a n t a honra para
nuestra .España!
(coaHniiaii)

