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DE C A T A L U N Y A

Destinem avui un espai de la Revista per a
parlar del port de Tarragona i deixem que els mateixos tarragonins ens diguin les condicions que
reuneix, els aventatges que reporta pel comerç i
les activitats que poden sorgir-ne pel futur. Ells
més que ningú sabran explicar-nos els seus anhels,
inspirats en el nobilíssim desig d'una poixança que
converteixi la ciutat de Tarragona en un important centre marítim del Mediterrani.
No hem regatejat mai ocasió ni espai per a parlar de la situació dels nostres ports. Hem exposat ben clarament el concepte que ens mereix la
situació del port de Barcelona i quan parlàrem del
de Palamós ho férem recollint els vivíssims desitjós de que fos ampliada l'escollera. No és, doncs,
cap cosa estranya el que avui hagM-.m prortira* el
concurs del comerç tarragoní per a donar un nou
impuls a les activitats que alli van prenent volada
i que al mateix temps alentem l'cntusiasme de
llurs inspiradors.
Tarragona passà els primers anys de la guerra
molt tranquil·la. E l comerç restava paralitzat,
però tothom vivia amb la convicció pregona de que
cap altra cosa calia fer per a deixondir-se. Però
com tantes lliçons ens ha donat la guerra, uns
quants elements valiosíssims es donaren compte de
que s'estava perdent una ocasió magnífica per a
crear una nova riquesa, que compensés tant com
fos possible la pèrdua que la paralització del comerç representava.
S'havia projectat la construcció d'un gran dic
sec que donés cabuda a tots els grans vaixells que
visiten els nostres ports, i aquesta idea excel·lent
fou impossibilitada de dur-se a terme per causes
molt doloroses. Però vingué la nova entitat «Les
drassanes de Tarragona» i volgué recollir i ampliar aquell propòsit. Ultra un gran dic sec, s'hi
construirien unes drassanes. Aquestes estan en
vies de realització ; el dic sec, en canvi, no dóna
senyals de vida, ignorant les causes que hagin determinat el fet. No obstant, ningú negarà la necessitat i l'eficàcia d'aquest projecte, que donaria.

lloc avui a un continuat ingrés. Aquest dic sec
hauria estat un cop fort pel dic flotant de Barcelona, puix tenint aquell millors condicions l i hauria absorvit bona part de la tasca. Això no ens hauria causat a nosaltres cap dolor, perquà no som
exclusivistes i tant ens fa que sigui Tarragona
com Barcelona la que doni satisfacció a les necessitats d'apariació i neteja dels vaixells. E l que si
ens causa dolor és que haguem de veure com els
vaixells van fora de Catalunya i fins d'Espanya
per a sofrir aquestes operacions i això s'hauria
evitat si amb la rapidesa necessària Tarragona o
Barcelona haguessin construït aquest gran dic sec,
que tots dos ports tenen condicions per establir-lo.
La guerra s'ha finit i no han desaparegut els
obstacles que ella havia motivat per l'execució
d'obres. Aquesta esperança haurà estat fatal pels
ports de Barcelona i Tarragona, perquè ara, per
més activitat que posem en l'execució de l'ampliació dels ports arribarem tard en comparança amb
els altres països.
Catalunya no necessita més ports grans dels
que té, però, en canvi, n'hi manquen molts de
petits. En les condicions en que es troben les
nostres costes no cal pensar gaire en el floreixement de la indiistria pesquera que podria adquirir
una gran importància. Totes les platges importants han somniat sempre ports grans, quan haurien d'encaminar llurs esforços en la construcció
de petits, suficients de calatge per refugi de tota
mena d'embarcacions fins de vapors de tonellatge
una mica important, però tenir-los principalment
per la seguretat del comerç i la indústria local.
Tenim a Catalunya quatre ports pel gran comerç marítim : Barcelona, Tarragona, Palamós i
Sant Feliu de Guíxols. Però no en tenim cap de
pesca i sols uns pocs de refugi. Quan En Cambó
ocupà el ministeri de Foment, degudament assessorat, va compendre el canvi d'orientació que calia
operar respecte els ports d'Espanya : prous ports
de gran comerç, perquè aquesta pretensió, al capdavall no reportava més que moltes despeses de
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construcció i sols amb una consignació molt forta
podia assegurar-se llur conservació. Creació, en
canvi, de petits ports de pesca i refugi, que siguin
la base del desenrotllament del comerç i les indústries locals. I en aquest sentit va impulsar la construcció dels ports de Vilanova i Geltrú, Mataró i
Arenys de Mar, els quals, dolorosament, no són
construïts encara.
Aquest canvi d'orientació impulsat per En
Cambó era el que calia que seguís el Govern espanyol, però fora del ministeri el capdill nacionanalista, res s'ha fet, portant això la conseqüència
que els que esperaven subvenció s'han adormit amb
l'esperança i els que preveien la construcció d'un
port a les localitats més necessitades, se'ls han
esvaït els somnis per qui sap el temps. En aquest
cas hem tingut orientació pròpia, però ens ha

POLÍTICA
Els països que en els nostres temps han estat considerats com a detentors del domini del mar, han
vingut moslrant, bon visiblement, com esmerçaven
totes llurs energies en conservar i enfortir llur poder m a r í t i m i , també, com inculcaven a Unrs pobles
la necessitat imperiosa de donar-se per complet a
acpiesta finalitat. Aquests exemples, malgrat d'ésser tan significatius, semblava que no tinguessin
prou força per a fer desvetllar, en molts països, activitats dintre d'aquest ordre d'idees; però la guer
ra, amb les seves dnres lliçons ens ha portat a veure com, tantost acabada, una munió de pobles, en
volguer refer-se ràpidament i fugir del perill imminent de caure en una greu decadència econòmica,
conseqüència del trasbals agotador que han tingut
de passar, s'imposen una política francament orientada vers el mar, sàbiament convençuts de la i m portància decisiva que té, per a la seva vitalitat,
la possessió d'nna puixança m a r í t i m a ; factor que,
segons ens ensenya la Història, ha influït en tot
temps i amb tota la seva força per a determinar la
vida o la mort dels pobles, tant en la guerra com
en la pau.
Es nn error funest el creure que la gent de terra
tingui una tasca completament separada de la que
compleixen els homes de mar, puix la vida marítima exlén la seva influència per sobre totes les manifestacions d'activitat del p a í s ; i quan un poble
vol progressar, aspirant a intervenir dignament en
el comerç mundial i crear riquesa, no pot servir-li
de res, en definitiva, tota l'organització interior,
si no compta amb una organització m a r í t i m a eficaç
que l i proporcioni els vaixells i tots els mitjans auxiliars del tràfec, necessaris, tant per a poder importar a bon preu les primeres matèries per a la
indústria i la alimentació, anant-les a cercar als
punts de producció, per allunyats que siguin, com
per a poder donar sortida, en bones condicions, a
los matèries i manufactures produïdes, beneficiant
dels aventatgos econòmics que proporciona una ample expansió comercial. Tan és així que, fins Suïssa, aqnost.pohlo o'urnpeu tan internat i que, no obs-

mancat la possibilitat econòmica de desenrotllarla. No tots els països tenen els mateixos governs,
i per dolents que els tingui França veiem com resulten perfectes al costat dels d'aquí, puix actualment, en l'obra de la reconstrucció, no hi ha aspecte descuidat : millorament dels ports de comerç i
creació de grans ports de pesca ; millora dels petits ports de refugi ; ampliació magnífica de la navegació fluvial ; autonomia dels ports, etc., etc.
Dedicant aquest número al port de Tarragona
hem volgut exposar aquestes consideracions referents als ports de Catalunya i obtenir amb ell
a que les aspiracions dels tarragonins siguin conegudes. Tant de bo aquesta iniciativa nostra donés lloc a dur-les a terme amb tota la importància
que la situació del port es mereix.
R.

MARÍTIMA
tant, aparentment semblava quo podia seguir vivint
lliure allunyat del mar, avui es sent presoner de la
seva posició geogràfica desfavorable, i preté obtenir
la lliure navegació pels rius Rin i Ròdan, per a
poder sortir al mar del Nord i al Mediterrani.

Cap poble desitjós de prosperar, pot dubtar,
doncs, del camí a seguir, veient el que l i marquen
aquestes orientacions universals, i això, no j a per
a preponderar sobre els altres pobles marítims, sinó
per a no quedar-se endarrerit i arriscat a que es
compleixi damunt seu la llei històrica citada, per la
qual es trobaria fatalment arrossegat a la pèrdua
de la seva riquesa i fins i tot, potser, de la seva
llibertat.
L a puixança m a r í t i m a , però, no s'improvitza:
té d'ésser filla d'un pla ben ordenat, pel que s'acobli
la influència dels elements essencials que concorren a la seva formació, i el desenrotllament dels
quals ha d'ésser objecte, per part dels organismes
directors, d'una atenció molt preferent i d'una acció
sostinguidíssima i acuradament dirigida.
Aquests elements constitutius de la puixança
marítima, que importa molt tenir en consideració,
es poden resumir, prenent-los d'una manera general, com segueix:
1. L'element primordial, ço é s : una situació
geogràfica favorable, que cal sabor aprofitar quan
os posseeix.
2. Una flota de guerra homogènia, ben proveïda
de tots' els enginys, posada al dia i tripulada per
gent pràctica qxie l i pugui fer complir degudament
la seva finalitat, que és la d'assegurar la llibertat,
de la navegació, condició cabdal per a fer respectar
el comerç.
3. Una Marina mercant íloreixcnt, formada amb
tots els tipus de vaixells quo exigeixen les necessitats actuals del tràfec; quo sigui la manifestació
més evident d'haver assolit un veritable renaixement marítim, per a que es pugui presentar amb
aventatgos enfront do la competència estrangera i
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treure's de sobre aquest enemic tan temible en Toril re econòmic.
4. Una flota de vaixells de pesca, instrument
d'una gran industria extractiva i base de moltes
altres derivades, que per ser una font important de
riquesa, mereix ésser mirada amb el major interès
i qué es procuri portar-la, així com també els mètodes de pesca, al perfeccionament necessari per a
que arribi a donar el millor rendiment possible.
Demés, la flota pesquera resulta interessant, encara, sota un altre aspecte, puix és l'escola de la
qual surten els millors tripulants pels vaixells grossos; liomes forts, serens i valents, als quals la seva
gairebé heroica professió, ha obligat a passar per
un aprenentatge dels més durs.
5. Fomentar fot ço que es pugui el desenrotllament de la Marina que en podríem dir d'esbarjo
(iiicluint-hi, també, la d'esport), perquè és un mitjà de molta inlluència per a entrenar el poble en
l'educació marítima, fent-li gaudir l'atractiu del coneixement de les coses del mar i iniciar-lo en una
afieló i un interès que ja no es perd mai més.
6. Vetllar constantment per a la creació i manteniment d'un utillatge metòdic, racional i continuament modernitzat; millorant degudament els ports,
a fl de que no quedin mai en estat d'inferioritat amb
respecte als ports estrangers veïns i procurant, alhora, que les drassanes i els ferrocarrils afectes als
serveis marítims estiguin, també, en condicions de
donar llur rendiment complet.
7. Dedicar-se amb tota cura a posar al nivell
que la seva transcendència reclama, l'ensenyament
tècnic marítim, en tots els seus graus i per tots els
que tinguin d'intervenir en el comerç del mar; per
tal que hom pugui trobar, per a cadascú dels múltiples aspectes i necessitats de la vida marítima,
personal degudament capacitat.
8. I secundar, imprescindiblement, tot això, o
més ben dit, mantenir-ho i encoratjar-ho, amb un
estat de l'opinió pública, constantment interessada
per les qüestions del m a r ; per l'acció de la qual
s'encaminin: la política, les finances i l'activitat
del país, cap a Satisfer les necessitats de sosteniment i creixença de la puixança m a r í t i m a ; a la
qual, essent com és extremadament inestable, l i
és indispensable, per a perdurar i desenrotllar-se,
apoiar-se en la voluntat, conciençudament decidida, de tots els ciutadans, animats per una convicció
ben arrelada.
Ara b é ; la nostra Catalunya, que sempre ha trobat en el seu passat esplendorós l'estímul més potent per a treballar pel seu avenir; Catalunya, que
ha estat sempre sotmesa a la influència del mar i
que no pot oblidar que els temps més gloriosos i
pròspers els ha viscut en plena activitat marítima,
no pot pas estacionar-se: la seva grandesa passada
i la frisansa pel seu avenir, l'empenyen alhora, forçosament, vers aquesta via alliberadora, cap a la
qual cuiten a encaminar-la els que tenen consciència de les seves necessitats i vetllen constantment
pel seu bon govern.
Tots els catalans tenim present, per l'emoció invansa que ens va produir i la viva esperança que
en tots va despertai-, el formidable programa explanat per l'Honorable President de la Mancomunitat
de Catalunya, Sr. Puig i Cadafalch, en aquell seu
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magnífic discurs, pronunciat durant la darrera
Assemblea celebrada. Tots servem l a visió falaguera d'aquella Catalunya nova i admirem la
concepció encertada de l'organització que cal crear
per a aconseguir-la, i que enclou, perquè té d'ésserne el nervi, un pla d'expansió marítim-comercial,
establert amb un ample esperit de progrés i inspirat en les tendències més modernes.
El pla és vastissim, però, en revelar-nos-el, comprès dintre d'aquell programa magne, el nostre govern ens ha volgut infundir la fe en la seva propera
realització i ens ha dit, per boca del President de
Catalunya:
«Per a fer aquest programa, per a donar aquesta immensa gran batalla, tenim l'estat major preparat. Tenim d'aquest gran organisme, la Catalunya futura, el rudiment de cadascú de sos orgues; cal sols la vida perquè automàticament creixin i es desenrotllin.»
Per tant, hom deu afanyar-se, preparant-se per
a estar a punt de secundar útilment l'esforç proposat; però, aquesta preparació, en ço que es refereix al nostre ressorgiment marítim, té d'arribar
a tots els estaments del poble, per a ésser eficaç; té
d'ésser el fruit d'una propaganda activa i intensa, ajudada amb tots els mitjans adequats per a
escampar arreu la convicció de que tots, sense excepció, devem aspirar a fer que la nostra pàtria
torni a rependre, dintre de les condicions creades
pels moments actuals, l'activitat m a r í t i m a que reclama el nostre fervor de reeixir.
Aquesta tasca, de tanta transcendència, no pot
pas quedar reduïda a alguns escrits escampats o a
uns quants actes aïllats, perquè resultaria eixorca
per manca de mètode; requereix l'estudi d'un pla
d'acció molt ben dirigit, desenrotllat amb constància i activitat, usant els procediments que puguin
influir més directament en l'opinió pública, i sobre
tot, en el jovent. É s una actuació que escauria
perfectament a un organisme especial, que demés
de dedicar-se a desvetllar i conduir l'opinió, intervingués, més endavant, amb la força del seu
prestigi, en totes les qüestions en les quals es tracli dels interessos marítims del país, tal com ho fan
les institucions que funcionen a l'estranger, amb el
nom de Lligues Marítimes.
Qui sap, doncs, vistes les orientacions empreses,
si seria oportuna la creació d'una Lliga Marítima
Catalana, a la qual se l i donés un caràcter oficial, però oficial a la catalana, que vol dir quelcom de seriós, ben concebut i ben dotat, ço é s :
eficaç.
El nostre poble, t a l com és conscient, no deixaria
que la seva acció fos infructuosa, puix compendria
fàcilment que, j a que la vida del país és solidària
de la seva marina, perquè aquesta la fa viure,
convé a cadascú, encara que no més sigui pel seu
interès personal, treballar per a fomentar cl desenrotllament de la vida m a r í t m a ; i aviat sabria
considerar com a qüestió capdal la possessió d'un
comerç marítim propi, per a evitar que les nacions
estrangeres, intervenint en el nostre tràfec, demés
d'encarir les importacions i malvendre els productes exportats, s'emportin anyalment una quantitat
considerable de diner, producte dels nòlits que ens
deixem escapar tristament.
EDUARD CONDEMINAS I ADÓS
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L'EXPOSICIÓ

NAVAL

L a necessitat d'exportar els articles que composen la immensa varietat de la indústria naval és
tail sentida que, encara no ha acabat l'estat de
guerra entre les primeres potències del món, que j a
els principals països l'han posada en pràctica.
M i ó suís dem sliu el v m l a u l c acert dels iniciadors de la projectada Exposició d'indústries navals
a la nostra ciutat. Exhibició que ha de reportar immens benefici a la nostra indústria naval, i per consegüent a la nostra terra.

DE LONDRES

exposada, malgrat les si.ves grosses dime isions, fiïn
ciona, n i m é s ni menys, tal com funciona a bord. Cal
fer remarcar la importància educativa d'aquest fet,
tant pols ja iniciats en mecànica naval, com pels
més profans.
Una m à q u i n a parada, sols amb un exàmon molt
detingut, i encara sols per persones que hi siguin versades, pot donar una idea perfecta de com és, i mai
pot demostrar l'exccUència del seu funcionament. Posada en moviment, en les condicions en que ha de tre-

fe;
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Acte de la Inauguració de l'Exposició de N a v e g a c i ó , Enginyeria i Maquinària, a l'Olympia de Londres

L'ésser amics nostres els iniciadors i els organitzadors de la futura Exposició, ens veda, com seria el
nostre desig, fer-ne l'elogi que es mereixen. Sols
avençarem que l'entusiasme va creixent i que les
principals pcrsu:ialitats del nostre comerç i la i n dústria s'hi han interessat de tot cor. Està, per
tant, assegurat l'èxit.
El que avui volem posar en coneixement dels nostres lectors és que una semblant exposició s'està
celebrant a Londres, al clàssic edifici de l'Olympia,
ben conegut de tots els que visiten aquella immensa
capital.
Actualment aquella Exposició, que comprèn les seccions de construcció, enginyeria i maquinaria naval,
es troba en el seu periode de major esplendor.
Es nota un detall que, al nostre entendre, té molta
importància; és el que la major part de m a q u i n à r i a

ballar, o en les més aproximades possible, ensenya
i convenç al mateix temps.
Un dispositiu, com per exemple un servo-motor,
un compàs giroscòpic i molts altres com aquests, resuilaran incomprensibles per un que no sigui tècnic,
i en canvi posats on funcions, si al mateix temps
es dóna una explicació, són coses molt fàcils d'entendre. I com aquests hi ha la immensa majoria dels
aparells i màquines que es troben a bord, les quals
no són poques, si es tenen en compte tots els serveis
auxiliars d'un vaixell. Una conferència donada per un
tècnic i acte seguit una visita a la m à q u i n a , fent-la
funcionar és la millor lliçó teòrica i pràctica que es
pot donar, sobre la mateixa i sobro cl seu funcionament.
I tornant a l'Exposició anglesa, lord Weir és un
dels iniciadors que ha completat la seva fama de
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Vista general de l'Exposició

gran organizador. E l seu discurs d'obertura ha
estat un veritable monument, tractant, amb gran eloquüència i autoritat del principal assumpte que preocupava avui a tot el m ó n : la reconstrucció industrial dels països.
La líRoyal Mall Steamship Co.», la casa Pearson
constructora de turbines, la R. & Hawthorn, Leslie & Co., la firma Yarrow & Co., i moltíssimes altres de reputació mundial, tenen exposats models de
vaixells, m a q u i n à r i a , etc., etc., que són, amb gran
justícia, l'admiració de tots els visitants. Solament
de cases angleses, i totes elles de gran importància,
hi han 350 llocs ocupats. H i ha, demés, les seccions
estrangeres, principalment d'Holanda.
Aquest sol detall, ja demostrado que deu ésser
l'Exposició. De no ésser tant lluny, amb molt gust
l'hauríem visitada per poder fer-ne una bona ressenya als lectors, però ens tindrem de limitar pels
detalls da les principals revistes angleses, donant
una ..ona idea de cada una dd les exposicions parcials corresponents a les cases m é s importants que
han concorregut a la gran exhibició naval que s'està
celebrant a l'Olympia de Londres.
HI va haver el dia de l a inauguració un petit
fet qui! demostra fins a quin pimt els anglesos c* prenen seriosament el ;compliment dels contractes de
treball.
Segons sembla, el contractista de la secció holandesa es va retrassar quelcom en començar la tasca
que l i havia estat encomanada i el propi dia de la
inauguració estava treballant. A l fer-se els discurs
inaugurals, el tic-tac d'un continuat martelleig impe-

dia que l a veu dels oradors arribés al públic. Sembla la cosa més natural qua s'hagués demanat al
contractista que sospengués el seu treball per una- estona; doncs, n o : els oradois aixecaren la veu tant
com van poder, dominant el soroll dels martells, cosa
que assoliren no sense quedar, però, tots ells completament afònics a l'acabar llur pero ració.
Confiem que això no p a s s a r à aquí i que l a nostra
Exposició Naval nc» q u e d a r à endarrera de la de
Londres, j a que, apart dels nostres industrials, hi
han de concórrer, sens dubte, les principals firmes
estrangeres de tot el món.
JAUME FONT MAS

L'ÀCTE D E L A INAUGURACIÓ
En presència d'una brillant concurrència, representativa de la navegació i enginyeria naval del món.
Lord Weir d'Easlwood i n a u g u r à solemnement l'Exposició Naval instal·lada a l'Olympia de Londres.
Sir Archibald Denny (president del Comité de
tècnics), presidí la cerimònia i el banquet celebrat a
Pillar Hall. En declarar l'Exposició oberta, felicità
les representacions oficials i els expositors per l'esforç realitzat i particularment al holandesos per la
nota original que aporten al concurs.
Al banquet inaugural, després dels brindis, l o r l
Weir pronuncià un interessant discurs sobre l'esdevenidor de l'indústria i el seu aspecte humà. La personalitat de Lord Weir, que ha ocupat el ministeri
d'Aviació durant la guerra amb èxit unànim, donà
gran relleu a l'acte inaugural.
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AUTORITATS
La característica especial de la nostra Marina
mercant és l'absoluta i total dependència de la Marina militar o de guerra, fins al punt de que no hi
ha un sol organisme referent a la Marina mercant
que no estigui presidit o influït per l'element militar.
Això fa que la majoria dels organismes es ressentin del mal de no ésser dirigits per homes civils, cora a Italia per exemple.
L'organisme superior actual és la Direcció General de Navegació i Pesca, creat amb la fi de reunir el
coneixement i administració de le navegació mercant i l i la pesca m a r í t i m a . I no obstant no haver d'intervenir per a res en assumptes militars, el Director General ha d'ésser, per manament de la Llei, un
general de l'Armada i els caps de les tres Seccions
en les quals es divideix, o siguin les de Hidrografia,
Navegació i Pesca, són un capità de navili - dos capitans de fragata. Així mateix tot el personal que
intervé en la - i i e c i ó general, és de 1'Armada.
Com no sigui per la necessitat de donar coüocació a tots ells, no es compren lògicament el perquè
en la - u e c c i ó i organització de tot ei que fa referència a la navegació mercant no s'hi posen homes
especialitzats en la m a t è r i a com són capitans, maquinistes, armadors, homes de negoci, etc., pels quals
podria ésser també una carrera com les demés de
l'Administració de l'Estat.
L a immensa majoria dels marins de guerra, no
coneixen els grans transatlàntics, n i els mercats
mundials, ni tot allò que hauria d'ésser primordial
per a dirigir amb eficàcia la Marina mercant d'un
país. I no és pas per manca de capacitat individual,
sinó perquè aquesta no és la fi a la qnal aspiren
a l'ingressar a l'Escola Naval, ja que d'ésser-ho no
hi ingressarien. En cap curs de la seva carrera estudia el marí de guerra l'organització de les Juntes
dels Ports, de la concessió de Primes i Bonificacions
amb que l'Estat afavoreix la seva Marina, no coneix, n i té per conèixer, les línies més apropiades al
utísenrouiament aels interessos d'Espanya.
No és que volguem negar corapetència per a desempenyar els càrrecs als qui avui els desempenyen
i que el dia de demà podran desempenyar. E l que
lamentem és que en Virtut de la Llei es tanquin Ics
portes de tots aquests organismes a qni no porti
uniforme do l'Armada i que aquesta exclusió s'extengxii a totes les funcions inspectores de l a Marina
mercant, tais com la radiotelegràfica, que per obligació ha de recaure en un cap de l'Armada; l'emigra tòria, que en alguns ports ha d'ésser desempenyada també per ells i tantes d'altres.
v¿ue l'element civil és apte també per organitzar
serveis de la Marina mercant, ha quedat demostrat
amb els funcionament dels Comitès de Tràfec Marítim en varis països i en l'organització marcadament
civil que es va donant a aquesta qüestió a Itàlia.
A aquest país, tant modern í avençat en el ram marítim, • !! han diferents organismes relacionats amb
la Marina mercant, la constitució i funcionament
dels quals és un model de previsió i sentit pràctic
de la vida.
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A més de la Direcció General, la missió de la
qual és més àmplia que la nostra, funciona el «Consiglio Superiore delia Marina Mercantile» que ve a
ésser la nostra Junta Consultiva, i a més el "Coramítato pel Servizi Maritimi», instituït sols pel que fa
referència a les línies subvencionades.
La particularitat de tots aquests organismes consisteix en que a m é s dels elements expressament designats, per a constituir-los, tenen tots facultat per a
cridar a pendre part on llurs deliberacions a tots
aquells elements que per ta seva vàlua poden aportar bones orientacions al treball d'aquells organismes.
L'Estat italià no és lemerós com el nostre, que es
confia a la iniciativa privada i vol inspeccionar i dirigir-ho tot; allí la iniciativa particular actua amb
certa llibertat i busca als homes per desempenyar
els càrrecs. Sols així pot realitzar l'admirable tasca
que tant de profit dóna al país. El mateix Registre
Nacional de classiflcació de Vaixells, està confiat als
constructors i armadors i l'Estat sols inspecciona el
treball que aquests realitzen .
La simpàtica organització de les Capitanies de
Port, confirma també tot ço que venim aquí consignant. El Cos de Capitans de Port és un organisme
compelament civil, però, com que fora injust tancar
la porta en absolut a l'element armat, que pot a vegades valdré per aitals càrrecs, tant com el civil,
os destina a aquell una de cada quatre vagants que
hi hagi, però a l'ingressar, perd el no\i funcionari el
seu caràcter privilegiat per a convertir-se en empleat
civil.
Mentre aquí continuem encara amb les endarrerides «Ordenanzas» de 1748 i 1802, que són una veritable rèmora per al progrés, Itàlia té j a de fa
anys el ben meditat Codi per a la Marina mercantil, que tant ha contribuït al creixement de la
mateixa.
La rutina i "los precedentes" que ens ofeguen fa
que resulti gairebé impossible sortir de l'endarreriment en que avui es troba la nostra m a r i n a ; la organització burocràtica de les Juntes de Port impidnix es puguin realitzar els plans que concebeixen:
l'ascens o el retir, al qual estan subjetes els Comandants de Marina, és també causa de que no vegin
realitzats els seus projectes o no sentin entusiasme
per aquells amb els quals han d'intervenir, ja que
ais quatre o sis anys d'ésser Comandant l'ascens o el
retir els desposseeix del càrrec. I el que diem d'aquestes Autoritats, pot aplicar-se als Directors Generals i a tot el personal que treballa a la Direcció
General.
Resumint: Creiem que la Marina mercant ha
d'estar ben agermanada amb la de guerra, ja que
totes dues treballen per l'engrandiment del p a í s ;
la una no ha d'estar subordinada a l'altra i menys
s'ha d'excloure per sistema de la Direcció de la marina do comerç a l'element civil, entre cl qual hi ha
homes molt aptes per a dirigir-la.

F. DE p. COLLDEFOHNS
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EL LLIBRE DEL CONSOLAT

DE MAR

II
Pel seu admirable conjunt i la riquesa de detalls altres 45 capítols d'ordre judiciari que precedeixen
que enclou, fruí aquest Codi d'una justificada autoals altres. També s'hi han inclòs altres ordinacions,
ritat entre els pobles mediterranis. Durant qua- que fan sumar els capítols del llibre a 334, agrupats
tre segles fou considerat com l a més sòlida base sense cap pla sistemàtic.
del dret marítim des del Bàltic fins a ConstantiAquest defecte, l'Antoni de Capmany, eminent erunoblc i tingué aplicació repetida en els tribunals dit català del segle x v m , volgué corretgir-lo en l'edimercantils dels Consolats de Barcelona, Marsella, ció del llibre del Consolat de Mar, que per encàrrec
Mallorca i València.
de la Junta de Comerç publicà, a Barcelona l'any 1791
A la gran difusió que aconseguí a l'estranger facilitant-ne l'estudi d'aquest important cos legal,
hi contribuïren en part, el crescut nombre de tra- agrupant les matèries que conté sistemàticament en
duccions italianes que se'n feren en el segle x v i , 14 títols que tracten: el Í.T, de les obligacions entre
cosa que equivocadament servf de pretext i fona- patró 0 navilier, el constructor i els accionistes en _
ment perquè algunes repúbliques italianes en re- ordre a la construcció i venda dels vaixells; el 2.", de
clamessin l'honor de la compilació per als seus los dol contramestre, i l'escrivà i els altres oficials de
ciutadans. La història el reivindica per als ca- m a r ; el 3.r, de les del patró amb els mariners de la
tripulació ; el 4.', dels actes i contractes i condicions
talans.
Fins avui es coneixen sis manuscrits del Llibre del nòlit ontre patró i carregadors; el ò.", del carregadel Consulat de M a r : dos es troben a P a r í s , i els ment, estiva i descarregament dels gèneres i dels
altres a Cagliari, ciutat do Mallorca, València i danys causats en aquesta maniobra; el 6.", de la coBarcelona. Cap d'ells fou escrit abans de la sego- manda del vaixell; el 7.í,, de les regles de l'anclatge
na meitat del segle xiv per quina raó verossímil- de la n a u ; el 8.", de les mútues obligacions entre el
ment són tots còpies del primer recull do costums patró, el mercaders i els passatgers embarcats; el
que els prohoms del mar, de Barcelona, feren a 9.", dels impediments del patró i mercader per a empendre 0 continuar el viatge; cl 10.'', de la conserva
mitjans del segle x m .
entre naus i de les seves condicions i estils; el ll.6, del
Les edicions catalanes impresses comencen amb
• cas de git i de les demés avaries que tenen lloc a la
la de l'any 1502 feta a Barcelona per disposició
mar; el 12.", de les avaries causades a una nau merdels cònsuls i reproduïda en 1592.
cant per insult de vaixells enemics o do corsaris; el
El llibre dels costums de la mar es t r a d u í en
13.è, de les m ú t u e s obligacions entre el patró i els
1544 a l'italià a la ciutat de Venècia i en 1577 al
interessats en el vaixell, i el 14.6, de l'observància
francès a Marsella. Totseguit ho fou al llatí, hodols contractes i de la bona fe en la compra i venda
landès, castellà, anglès i alemany, algunes vegade les mercaderies.
dos amb comentaris dels m é s cèlebres mercantilisNo hem volgut deixar de transcriure'n el resum
fes de l'època.
Ja en la primera edició impressa a Barcelona del del seu contingut, perquè és aquest el millor elogi
llibre que ens ocupa, s'hi afegiren al text antic unes que pugui fer-so del Codi, si es té en compte la llunyaordinacions de pràctica forense que s'observaven na data de la seva aparició.
Des d'En Capmany, l'estudi d'aquest notable llien el tribunal del Consolat de Mar de València i
que per analogia, oren també aplicades en el nos- bre ha estat fet quasi exclusivament per estrangers.
Són una honrosa excepció els noms dels patricis catre, però res tenien que veure amb la compilació
talans D. Joaquim Miret i Sans, D. Ernest Moliné i
feta pels antics prohoms.
Brases i D. Guillem M.a de Brocà, que en vàries moL'antic Codi consuetudinari format pels experts
nografies
i el segon en una notabilíssima edició
homes de mar de Barcelona, va precedit en l'ordre
completa s'han ocupat del llibre del Consolat de
dels capítols d'uns estatuts del procediment.
Amb la paraula: comencem que es troba al ca- Mar.
A Catalunya han tingut vigència els seus preceptes
pítol X L V I s'inicia el veritable recull de costums.
El seu primer capítol tracta de: com patró vol fins l'any 1829 al promulgar-so el primer codi de cocomençar nau, que deu declarar als personéis (els merç a Espanya. L'haver deixat actualment d'ésser
un text legal en cap manera vol dir que hagi perdut
que avui en diríem accionistes).
interès el seu estudi. Sir Travers Twiss justificava
En el capítol CXCVII d i u : fins ací havem, parno fa gaires anys (1874) la seva traducció a l'anglès,
int de Ueys e ordinacions d'actes marítims mercanlivols. I afegeix: ara posarem ordinacions en fet de en raons d'utilitat i en l'època actual, una sentència
armada m a r í t i m a . I segueix a continuació (també afe- dels tribunals nordamericans (citada en la «Zeitschrift f. de g. Handelsrecht») concedeix vigència com
gides on posteriors edicions) les: ordinacions de tot
vcxell qui armara per anar en cors e de tota armada a dret comercial als preceptes dol Consolat de Mar.
ques faça per mar.
En resum: constava el p r i m i t i u recull de 252 caEUGENI G I R A L T D ' A R Q U E R
pítols. Posteriorment s'han afegit sempre a aquests,
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Aquest simpàtic bastiment prou conegut entre la
gent de mar, és una embarcació de cabotatge, encara que un xic feixuga, de línies molt gentils, que en
fan un conjunt molt bonic. Va aparellat de tres
veles llatines en bella combinació.
En temps de la vellúria, quan encara les vies
fèrries no s'extenien per les nostres costes, aquests
vaixells constituïen l'ànima del comerç de cabotatge.
Eren molt abundants; gairebé cada poble tenia els
necessaris pel seu tràfec i proveïment.
Conten els nostres avis, que aleshores les platges
donaven goig de veure. Arrenglerades, pintades de
colors llampants, restaven tretes, engolint en llurs
entranyes càrregues d'aspecte simpàtic. Munts de
sal blanca com la neu; de dogucs flairoses de castanyer; pisa de vius colors emmirallant milers
d'imatges del sol que h i batia a llur damunt.
Aquells quadres de vida marinera omplien l'esperit
de joia i donaven la sensació de l'abundància.
Fondejats en mig de les badies i ensenades, brandaven amb placidesa fent pas a les onades. Carregant, descarregant, o d'arribada, sempre eren un
ornat per aquells indrets en els quals reposaven els
blanquíssims pobles de la costa catalana.

arga tombada, una ancla rovellada enfonsada al sòl,
evocant un record d'una florida passada. I el mar
semblava ple d'enyorament de no poder inflar llur
velam quan el solcaven, i les onades desfent-s'hi,
enlairant un cant infinit, tot vetllant la son de la
platja endormiscada.

B a r c a Montscrrat.'úe P a l a m ó s

[¡Fot. E . Roig)

Actualment queden com a mostra la Maria Encarnación, de Blanes, i la Montserrat, de Palamós, i
algunes matriculades a Tortosa i Sant Carles de la
Ràpita, les quals, encara que molt antigues, naveguen degut a llur bona construcció.
Ara, amb el ressorgiment de les nostres drassanes
no se'n construeix cap; així és que, a no trigar gal
re, desapareixeran de la matrícula catalana aquests
bastiments, una de les més belles produccions que
ha fet l'arquitectura naval en aquests darrers temps.
EMERENCIÀ ROIG

L'«ESPANYA

Barca María Encarnación, de Blanes
(Fot. E . Roig)

Vingué el progrés i amb ell l'extesa dels carrils
creuant els pobles marítims i els de l'interior, i de
línies de navegació unint els ports. Tot això fou
un cop de mort pels simpàtics vaixells. Retirats de
la navegació, el que no fou venut a n à damunt la
sorra, i el que volgué lluitar, fou amb beneficis migrats, que a l capdavall eren un cansament per l'armador i amb els quals no rescabalava els maldecap
de fer navegar aquests velers.
D'això en vingué una gran baixa en el nombre
de barques matriculades, perquè el bastiment que
desapareixia no tenia substitució per cap altra d'abanderada o couslruïda de nou.
Les platges esdevingueren desertes, produint un
efecte aclaparador, el mateix que una muntanya
mancada d'un bosc ufanós. Sols hi restava una

4», I N C E N D I A T

Es va rebre a Cádiz la notícia d'haver-se declarat un incendi a bord del vapor E s p a ñ a 4, que sortí
de Cádiz el 7 de setembre.
L'incendi fou enorme i per apagar-lo, els tripulants feren esforços veritablement heroics.
El vaixell havia sortit le Barcelona amb càrrega
general sense passatgers.
A Cádiz embarcà 1,500 tones de càrrega, salpant
cap a Buenos Aires, a l'objecte de portar blat de
l'Argentina.
Abans d'arribar a Montevideo, el dia 27 de setembre, es produí un incendi a la bodega segona
i a les carboneres, causant-se una explosió de gas
grisú a conseqüència de la qual moriren els tripulants que estaven de guàrdia, Vicens Torrejón Reinosa, Manuel Grau López, Josep Barrera Vigo,
Josep Pérez Rodríguez i Manuel Torres.
Hi hagué també molts ferits Heus.
Els morts tenen llurs famílies a Cádiz i eren
casats.
El vaixell fou conduït a Montevideo, quedant
apagat el foc.
Posteriorment s'han tingut notícies dient que
sortirà aviat de Montevideo.

CATALUNYA MARITIMA

LA

489

NAVEGACIÓ
ELS

VAIXELLS

Buranf, molt de temps, cada vegada que hom vulgui escriure sobre els progressos de la navegació aèria, necessàriament s ' h a u r à de referir al període de
la gran guerra. La gran tensió espiritual produïda
pel tràgic i colossal conflicte a tots els pobles, ha t i n - '
gut beneñeioses conseqüències pel progrés material
de la humanitat. Nombrosos problemes de mecànica, de física, de química i de tots els ordres científics han estat resolts d'una manera definitiva i d'altres de nous han estat plantejats, la solució dels quals

AÈRIA

VOLADORS

teressats en servar amagats els progressos de l ' a r t
de l'aviació, i per tant, poc es digué d'aquests aparells voladors formats d'una embarcació de petit tonellatge i d'un sistema d'ales, que tant poden utilitzar-se per a la navegació m a r í t i m a com per a l'aèria.
Avui, però, afranquides les trabes que impedien fer
públics els detalls d'aquestes construccions, hom ha
pogut constatar els extraordinaris avenços realitzats
en aquests aparells i comprovar amb arriscades provatures, com la travessia de l'Atlàntic del «flaying

Un naying boat a punt d'alçnr-se de l'aigua per a empendre el vol
Casc d'un flaying boat, tipus F . , a punt de posar-hi les ales i els motors

hom la sent relativament pròxima. Pel que toca al
progrés moral, segons cs desprèn de la situació
actual del món, sembla que els resultats de la formidable explosió passada, no ha tingut conseqüències tan immediates n i de bon tros tan falagueres.
Mentre la pau, tant a l'exterior com a l'interior
dels pobles es va elaborant, penosament, com -qui
basteix un castell de cartes, en el camp de les aplicacions pràctiques es realitzen ràpids i decisius avenços. Dintre el ram de la navegació aèria, crida poderosament l'atenció dels tècnics un aparell de locomoció aèria, nascut durant la guerra, la utilització del qual com enginy de pau, no havia estat atentament estudiada.
Aquest aparell és cl vaixell volador (flaying boat).
Durant la guerra, els Governs foren els primers i n -

boat» anglès N . C. 4, fou de grans aventatges per
aquesta llei d'enginys voladors.
Per poc que un hom es deturi a considerar el nou
aparell, fàcilment deduirà els enormes aventatges
de la seva aplicació. E l «flaying boat», és indubtablement la única m à q u i n a amb la qual pot establir-se
una comunicació ràpida entre llocs coberts de bosc
espès i creuats de rius no navegables degut a les cascades i ràpids que intercepten llurs corrents, j a que
aquests enginys poden navegar en aigües de poc fons
i no necessiten aeròdrom.
Els "flaying boats» i els aeroplans tenen molts
punts iguals, però el «flaying boat» té innegables
aventatges sobre l'aeroplà terrestre.
Avui no és just parlar de l'hidroavió i del «flaying

Una foguera que val un milió de dòlars
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boat» com de dues coses equivalents per tal com
aquest és un enginy el perfeccionamenl del qual ara
començà, mentre que l'altre és cosa del tot resolta i
que gairebé j a comença a passar de moda.
Els «flaying boats» són, com el nom indica, petits
vaixells construïts mantenint les formes ordinàries
de les estructures marítimes, amb plans de sustentació adherits do manera que el casc pugui ser hissat de
l'aigua i mantingut a l'espai. Això vol dir que llur
construcció és molt més robusta i feixuga que la dels
aeroplans; però, en canvi, tenen l'aventatge de poder
transportar una càrrega molt més considerable. No
obstant, són susceptibles de major amplitud que els
aeroplans, com ho demostra el fet que actualment la
"Blackburn Aircraft Company» està construint un
aparell d'aquesta mena, que tindrà una capacitat d'eIrvació de 32 i mitja tones, és à dir, sis vegades més
que el gegantí «V. 1,500 Handley-Page».
Indubtablement una de les més útils aplicacions
de les màquines voladores serà el transport de passatgers d'un continent a l'altre.
Actualment, però, la majoria refusa empendre
aqnrsta travessia en aeroplà per temor als accidents
que obliguin a amerritzar, i els temors són justificats
donat l'escàs confort d'aquests aparells i el probable perjudici que la immersió a l'aigua causaria als
objectes i mercaderies embarcades. , En canvi, amb
els "flaying boats» aquest perill no existeix; si l'aparell es veu obligat a amenitzar, ho fa en son element natural, i mentre dura l'apariament, els passatgers i les mercaderies, resten aixuts i còmodament
instal·lats en sos llocs respectius, i en el cas poc probable, que l'avaria no pugui ser apariada al menys
provisionalment, sempre resta el recurs d'acabar el
viatge com féu el «flaying boat» del capità Reid en
la travessia transatlàntica abans dita.
Deixant de banda el perill d'un amerrizatge forçós, els defensors dels aparells terrestres, diuen que
el «flaying boat» és absolutament inutilitzable un cop
és acabada la travessia marítima, com en el trajecte
Londres-París, posem por cas. A això, no obstant,
també cal replicar que el "flaying boat» si no és superior a l'aeroplà, al menys és igual por quan la
jornada pot començar al Tàmesis, al centre mateix
de Londres i acabar al Sena, al cor mateix de París.
Els llargs i fadigosos viatges a Hounslow i de Le

Llançament del vaixell transpjrt d'aeroplans Hermtl,
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Bourget, que s'emporten més temps que no pas cl
viatge aeri podrien ser suprimits, amb un conside
rabie estalvi de temps, amb l'aventatge què els passatgers i les mercaderies podrien ser desembárcate a
llocs cèntrics.
Però no és solament en travessies marítimes que
degut a les aptituds terrestres i marineres que els
«flaying boats» assoliran l'èxit decisiu, sinó que
també constituiran el sistema més pràctic de transport a tots els rius. Igual podran usar-se al Rin, que
al Danubi, que al N i l , que al Plata o al Mississipí,
com per entre los illes del mar del Sud i al voltant de
totes les costes del món.
Els «flaying boats» podi'ii aterriteaf quan i on
vulguin, sense necessitat d'habilitar grans aeròdroms
ni tampoc són necessaris sistemes de senyals per a
marcar les rutes (pian es pugui seguir el curs d'un
riu. Així, per països inexplorats, com són l'Àfrica
central i el Sud d'Amèrica, on els boscos verges i els
pantans extensíssims dificulten extraordinàriament
l'habilitació d'aeròdroms i on un aterrizatge forçós
implicaria la fam i els patiments o la mort do tota
la tripulació, o al menys la pèrdua de les mercaderies, corren amples rius com el N i l , el Zamberi, el
Congo i el Amazonas i molts d'altres rius tributaris
d'aquestes grans vies fluvials. Els grans llacs do
l'Àfrica central i els mars interior del Nord d'Amèrica són altres llocs ideals per aquests aparells; a
qualsevol d'aquests llocs, un «flaying boat» pot aterritzar fàcilment i amb tota seguretat. Quan aquests
aparells van proveïts de rodes d'aterrizatge també
poden enlairar-se dos de terra, si convé, com un aeroplà qualsevol.
La supressió dels aeròdroms constitueix un positiu aventatge que assegura l'èxit d'aquests aparells
per tal com representa un estalvi de capital considerable a les Companyies que vulguin acoplar una
flota comercial de «flaying boats». Altrament la utilització d'aquestes màquines també estalvia el servei d'automòbils m-cessari per a transportar els passatgers i les mercaderies desembarcados del lloc d'aterrizatge a los ciutats, distància que molt sovint representa un bon número de quilòmetres. Els «flaying boats» poden amerritzar on vulguin i poden
elevar-se del lloc en hagin amorritzat.
La construcció i manteniment dels coberts cons-

L a coberta del transport d'aeroplans Hermes en construcció
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titueix ó n á despesa que les Companyies explotadores
d'una flota d'aeropluns han de tenir molt en compte.
Els "flaying boats», en canvi, degut a l'estructura del
casc, poden ser amarrats a un moll o anclats a dintre d'un port tant temps com convingui i àdhuc cal
tenir molt de compte de no deixar-los per molt temps
en sec.
Aquests dos aventatges, l'abolició dels aeròdroms
i dels coberts, representen una gran reducció en les
despeses d'una empresa d'aquesta mena, que forçosament han de contribuir a reduir cl preu dels passatges i dels nòlits de les travessies aèries.
D'altra banda, els «flayint boats» han demostrat
plenament la seva utilitat actualment. La «Royal
A i r Force» ha usat "flayint boats» que podien transportar trenta passatgers o ducs tones de mercaderies
(en aquest cas foren bombes de la R. A. F.), a una
velocitat m á x i m a de 90 m. p. h. en un trajecte de 500
milles. E l gros Felixtoire Fury que fou llançat a
l'Atlàntic, destinat a volar del centre de l'Àfrica a
Cape Town, alçava un pes mort de quinzè tones amb
una velocitat de 100 m. p. h. El Blackbum, del que
ja hem parint més amunt, podrà transportar 32 i mitja tones amb una velocitat de 100 m. p. h. Ambdós
aparells són una mostra d'aparells construïts per a
aplicacions terrestres i no hi ha cap raó per a dubtar
que altres més grans resultats no siguin obtinguts
abans de gaire temps.

E L TRANSPORT D'AEROPLANS 'HERMES'
L ' l i del mes passat fou llançat el primer vaixell
de l'armada anglesa destinat especialment al transporl d'hidroavions a les drassanes de Messrs. Sir
W. G. Armstrong, Whitworth & C." a Walker-onTync, amb èxit complet.
La cerimònia, que revestí gran solemnitat, fou
presenciada per un públic nombrós i selectíssim,
essent padrina del nou bastiment Mrs. William Cooper, lilla de) Primer Lord de l'Almirallat. E l vaixell, que'és l'únic d'aquesta mena, fou batejat amb el
nom de //. .1/. S. Kermes.

El mateix públic que havia presenciat el llançament del Hermes pogué veure com al cap de deu minuts que el nou vaixell era llançat a l'aigua, la quilla
d'un gran transatlàntic de la "Cunard» anava a ocupar cl lloc que havia deixat vacant a les grades
l'Hennes.
La quilla de l'Hennes fou posada el 15 de gener
d'aquest any. Les principals dimensions del nou
bastiment s ó n : llargada total, 558 peus; calatge, 70
peus; desplaçament, 10,400 tones.
La m a q u i n à r i a consisteix en una doble hèlix moguda per turbines de 40,000 s. h. p., que poden donar
una velocitat de 25 nusos.
L'Hennes estava en construcció abans de l'armistici ; però el seu llançament s'ha retrassat, primer perquè els seus serveis sortosament avui no eren
de gran urgència i segonament perquè ha estat necessari dedicar bona part de la m à d'obra a la construcció de vaixells mercants.
UN MILIÓ DE DÒLARS D'AEROPLANS CREMAT
A Colombey-les-Belles (França) a un camp ocupat
per l'aviació americana, un quants centenars d'aeroplans han estat cremats en un munt.
Aquests aparells representaven un valor de més
d'un milió de dòlars.
Segons han manifestat els oficials aviadors americans, eren aparells completament inservibles. E l
Govern americà, malgrat aquesta afirmació, ha manat obrir una enquesta per a establir les responsabilitats per quant h i ha la certesa que les peces desmontades de tots aquests aparells haurien pogut ser
utilitzades per la indústria.

NOVA LÍNIA DE VAPORS ITALIANS
La Companyia de navegació italiana «La Veloce»,
acaba d'esta^,-, un nou servei entre el port de Barcelona i els del Centre Americà i Sud del Pacífic.
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Un nou gran transport americà, digne d'especial
atenció en tóts conceptes, acaba de ser posat en actiu, dedicant-lo especialment al transport de productes alimenticis dols Estats Units a Londres.
El Andrea F. Liickenbach, propietat de la Luckenbach Steamer Company, Inc, do New York, constitueix un tipus dc vaixell excepcional. Aquest nou
bastiment és simplement un cor^o boat de doble
hèlix, d'enormes dimensions, però pot afirmar-se,
sense caure en cap exageració que,"pel que toca a
arquitectura, m a q u i n à r i a i aparellament, i sobretot
per les extraordinàries condicions dc càrrega i descàrrega, el Andrea F . Luckcnhach, marca un pas
considerable en el perfeccionament del tipus comú
del transport. Tots els avenços en la facilitat i rapidesa de l'operació de la càrrega, hi han estat
incorporats, i també h i han estat aplicats els últims
perfeccionaments, tan pel que toca a la velocitat, seguretat, fàcil remesa de la càrrega als ports d'arribada.
Aquest vaixell que fou llançat a Quincy (Mass.)
el l.r dc maig d'aquest any per la Fore River Shipbuilding Company, té una capacitat de 8,209 tones de
pes net i 10,797 tones de pes brut. Es construït amb
entre cobertes a proa i a popa, porta quatre bodegues i sis compartiments, els mampars dels quals
pugen drets fins a coberta. El Andrea F. Luckenbach, ha estat matriculat al port de New Yorck
obtenint la qualificació més alta del American Burean of Shipping. En les sis setmanes immediates
al llançament fou aparellat i posat en disposició d'empendre cl viatge. Les proves realitzades donaren el
següent resultat: capacitat de càrrega 10,000 tones,
amb un calatge màxim de 30 peus i 15,77 nusos per
hora. En el primer viatge, carregà a Filadèlfia 9,000
tones de carn de porc, pemil i llard i una quantitat
de fusta i tabac, donant un total de 15,70o tones de
pes mort. E l 4 de juliol sortí de Filadèlfia i a r r i b à
al Tàmesis el 16 del mateix mes, fent el viatge amb
una marxa de 14,05 nusos, terme m i g ; no obstant,
si h a g u é s estat necessari, aquesta velocitat hauria
pogut augmentar-se fins a 15 nusos.
La descripció detallada de tots els elements d'aquest notable bastiment ens ocuparia un espai excessiu ; per tant, donarem només una idea suscinta
dels seus aparells de càrrega i enginys propulsors.
El Andrea F. Luckenbach és un vaixell de coberta seguida, amb una construcció central per a
camarots dels oficials i personal auxiliar i una gran
cambra a popa pels aparella de govern. La coberta
de proa remata amb un altíssim mampar d'acer que
sobressurt uns 30 peus del nivell del pont de navegació. En aquest mampar s'obren algunes de les
finestres de les cabines de l'oficialitat.
A la banda de popa les construccions deixen també la coberta igualuiont desembarassada que a l'altre costat, de manera que de proa a popa no h i ha
que pugui destorbar la càrrega i descàrrega.
A proa h i ha quatre escotilles dc càrrega. La
primera té 20 peus i 11 polsades de llargada; la segona, 34 i 10 polsades; la tercera, 35 i la quarta 24
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Vista general del nou vaixell de càrrega Andrea F . Luckenbach

i 6 polsades. L ' a m p l à r i a a totes és de 2-4 peus. Per
a carregar aquestes quatre escotilles hi ha 12 montacàrregues de vapor amb 12 grues, cada una de les
quals pot alçar 5 tones. A aquest cap de coberta
també hi ha una grua de ferro d'una potència d'elevació de 30 tones, expressa per a carregar elements
de m a q u i n à r i a de molt de pes.
A popa h i ha igual número d'escotilles gairebé
de les mateixes mides de les de proa. En aquesta
part de la coberta també hi ha altres 12 montacàrregues amb 12 grues de la mateixa potència. Mentre es practiquen les operacions de càrrega i descàrrega, els suports i cables que serveixen de barana,
es treuen per a facilitar aquestes maniobres.
Les vores de les escotilles tenen uns 3 peus i
6 polsades d'alçada. Aquest vaixell pot carregar i
descarregar simultàniament pels dos costats. Les
grues estan en conexió amb tres sets of king-posts a
proa i n ' h i ha un número igual a popa. El segon
set of king-posts de proa és un pont que serveix per
a instarlar-s'hi el guaita. En aquest i en el segon
de popa h i ha pals entre els quals s'extenen els fils
de la Wegrafia sense fils. De la corona de l'única
xemeneia, que és de grans dimensions, al pal de proa,
hi va un cable que serveix per a hissar-hi les senyals.
Per la ràpida descripció que precedeix, fàcilment
poden deduir-se les facilitats en la càrrega i descàrrega d'aquest magnífic bastiment, que segons s'ha
demostrat, amb 12 equips de carregadors pot em-

Vista d'un munta-càrregues

barcar o desembarcar 4,500 tones sols en 10 hores.
Les bodegues d'aquest vaixell no són refrigerades,
però cada una va proveïda de ventiladors elèctrics
que treuen l'aire calent. Quan el Andrea F . Luckenbach descarregà al moll de Tilbury, a l fort de
l'estiu, descarregà les llaunes de llard en magnífiques condicions sense que haguessin tingut cap
minva per haver-se liquidat.
La m a q u i n à r i a d'aquest vaixell consisteix en dues
turbines de vapor curtís que fan moure una parella
d'hèlixs. Cada una és de 3,000 h. p. d'alta i baixa
pressió, montades una al costat de l'altra. E l vapor
és produït en quatre calderes tubulars del tipus
Ward, les fogaines de les quals funcionen amb combustible d'oli exclusivament. Les calderes i les
turbines són instal·lades en un mateix departament,
de manera que els maquinistes poden regular en
qualsevol moment la calefacció i vigilar les bombes
del combustible. L a carobra de calderes s'extén en
sentit longitudinal del vaixell i les calderes són situades dues a cada costat, i les bombes de l'oli i
altra m a q u i n à r i a auxiliar són montades entre mig.
L'oli pel consum de les calderes va dipositat al
doble fons. La capacitat dels dipòsits és de 3,000
tones. E l consum diari de l'Andrca F. Luckenbach
durant el seu viatge pel Nord de l'Atlàntic fou de
47 tones per dia, la qual cosa vol dir que pot portar
combustible per (10 de viatge sense interrupció.
L a instal·lació de la telegrafia sense fils és del sistema Kilburn-Clark. Durant el seu viatge de Fila-
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dèlfla a Londres, el Andrea F. Luckenbarch rebé comunicació del dirigible R. 34, donant compte de la
posició del dirigible a Anglaterra. També porta un
aparell destinat a assenyalar la presència dels submarins i uns matafocs especials.

VENDES

DE

VAIXELLS

Les vendes anotades darrerament en les ressenyes del mercat anglès són les següents:
El single-deck vapor d'acer Hebburn, de 3,900 tones, pes brut, ha estat venut per 180,000 lliures, a
compradors anglesos.
El vapor norueg Magna, single-deck de ferro i
acer, de 953 tones, classificat pel Lloyd norueg, ha
estat comprat per una casa portuguesa per 45,000
lliures.
Un nou vapor coster single-deck d'acer, en construcció a Holanda, que probablement s e r à acabat a
últims d'aquest mes, dc 170 peus per 27 i 14 peus, ha
estat venut a compradors estrangers per unes 54,500
lliures.
El vapor, single-deck d'acer, War Tamiskaming,
de 2,2-10 tones de pes brut, construït a Toronto en 1919
i classificat 100 A I pel Lloyd, ha estat venut a compradors francesos.
El vapor yacht Aerolite, de 84 tones, ha estat venut per 1,500 lliures. Fou construït en 1888 i renovat
en 1903.
El vapor spar-dcck Hennislon, de 4,389 tones pes
brut, ha estat venut a Grècia per unes 200,000 lliures.
El vapor d'acer single-deck EUewood, de 3,100 tones de pes brut, construït a Stockton en 1915, classificat 100 A I pel Lloyd, que fovi comprat per l'octubre
de 1918 per unes 117,500 lliures, acaba de ser venut
a Anglaterra per 105,000 lliures, la qual cosa representa un augment del 40 per 100 en el preu en
dotze mesos.
El Fogata, vapor d'acer de passatge i càrrega,
de 411 tones de pes brut, construït en 1910, classificat 100 A I pel Lloyd, ha estat venut per 20,000
lliures.
El vapor Cenlo, single-deck d'acer de 3,708 lones
de pes brut, construït en 1911, classificat 100 A I pel
Lloyd, calderes posades en 1919, amb un total de pes
mort de 6,450 tones, ha estat cedit per 146,000 lliures.
El vapor Flixt m, single-deck dc 4,028 tones de pes
brut i 7,700 de pes mort, construït en 1912, ha estat
adquirit per 185,000 lliures aproximadament.
El vapor Lord Eme, de 4,239 tones de pes brut, ha
estat cedit per unes 200,000 lliures.
El vapor single-deck Wiüiam Mason, de 425 tones
de pes brut i 510 de pes mort, construït en 1914, ha
estat venut per 30,000 lliures.
Mr. Theodor Ferris, arquitecte naval i enginyer
americà, ha firmat un contracte pel qual s'obliga a
dibuixar el projecte, plans i detalls d'un considerable número de vaixells de càrrega, passatge, carboners i transports d'oli, el valor dels quals passarà
de 50.000,000 de dòlars.

NOTES

D'ASSEGURANCES

Les últimes taxes d'assegurances són les següents:
cl E. L. Comean, veler, sortit de Rueños Aires cap a
Rotterdam el 30 dc juny, p a g à 15 guiñees per cent.
L'Erinpurà, encallat a Great Hanish Island, 50 gui-
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ñees per cent. Lavimer, eixit el 8 de setembre de
Port-Arthur cap a Filadèlfia, 80 guiñees per cent.
Otarn Maru n ú m . 3, encallat a Ras Alula, 70 guiñees per cent. Samoena, veler encallat a Ilook d'Holanda, 50 guiñees per cent. Talxis, veler sortit del
Clyde cap a Nova lork el 14 de juny, 70 guiñees per
cent. War Roman, encallat a Ras Hafun, 65 guiñees
per cent. West Arvada, enfonsat per una mina a
Terschelling, de 85 guiñees per cent.
El vapor Mecklenburg, que va encallar a la vora
de Sant Julián Fort, ha estat salvat ; la tarifa de
l'assegurança era de 30 guiñees per cent; en canvi,
el vapor Chelston, encallat a la illa de Sant Pau,
al golf do Sant Llorenç, s'ha perdut del tot; la última tarifa d'assegurança fou pagada a raó de 80
guiñees per cent.
La llista d'accidents de la darrera setmana és molt
més lleugera que la de l'anterior. El vapor ospa•nyol Dúrango topà amb la barca noruega Drts que,
a conseqüència de la topada, a n à a fons. El vapor
americà Lake Ulenorah també ha tingut fortes avaries de resultes d'una colissió amb un vaixell holandès. El vapor americà West Hepburn topà amb
unes roques no senyalades al mapa al mar de Corea i ha arribat a un port japonès amb grans avaries.
El vapor liosalina que encallà a Long Island
Sound, ha estat salvat; però, segons notícies, la apariació costarà unes 14,000 lliures. A Newport News
el vapor Lake Tresco, topà amb l'espanyol UrkiolaMendi, resultant avariats tots dos. El Miguel Pinillos topà amb el shooner Attainment, resultant
amb avaries l'un i l'altre. El vaixell de fusta Müton, de 2,551 tones pes brut, construït en 1918 per la
«Emergency Fleet Corporation's Vessels», que transportava carbó d'Amèrica a Lisboa, ha estat totalment cremat, podent-se salvar només 1,000 tones de
carbó que havia descarregat.

E L T R À F E C AMB A L E M A N Y A
EI dia 17 del corrent e n t r à al nostre port el vapor
alemany Celte, procedent d'Hamburg i varis ports
del Mediterrà. Pertany a la casa Sloman i és d'unes
1,500 tones de registre.
Es el primer vapor alemany que visita els ports
espanyols després de la guerra.

L E S CONSTRUCCIONS NAVALS
El pailebot construït a Mataró, està ja enllestit.
Mideix 46 metres d'eslora, 11 de mànega i 5'6 de
puntal, desplaçant 1,240 tones.
Al port de Barcelona l i serà col·locada l'arboradura i un motor de 225 cavalls. Compta amb tres
espaioses bodegues i amples departaments per la
tripulació.
Posseeix màquines per a càrrega i descàrrega
i dues bombes per a treure aigua.
Havien circulat rumors de que el senyor Pellicer s'havia venut les drassanes i que intentava
vendre's el vaixell.
—A les drassanes Riera, de Gijón, ha estat llançat
el nou vaixell Joaquín, de 665 tones, adquirit per
la casa Martínez, de Villagarcia.
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LA CONSTRUCCIÓ NAVAL ITALIANA
L'enginycr Nabor Soliani, en la revista La Marina mercantile, d'agost, dóna alguns detalls interessants sobre l'actual posició de la marina mercant italiana, afegint-hi algunes particularitats dels
diferents vaixells que són en construcció .
Començant per l'utilització del formigó armat,
diu que malgrat que la construcció de vaixells d'aquest material no hagi anat tan endavant com a
altres països, s'ha construït un nombre regular de
barcasses, gabarres, etc, que fan el seu servei.
Darrerament s'han creat dues companyies, les Canticri W, /- C. A. de Gènova i la Societat Urania de
Trieste, que es dedicaran a la construcció de vaixells de formigó armat de gran lonellatge.
L'aplicació dels motors als vaixells de fusta de .
la marina de vela,"ha estat objecte d'especialíssima
atenció dels armadors. La casa Quaglia & Galdini, de Gènova, actualment disposa d'una flota
d'aquest tipus formada per les següents imitats:
Po, P. M. 3,300 tones, 2 motors de 300 h. p.
Merionelh, P. M . 2,200 tones, 1 motor de 380 h. p.
Sava, P. M . l.óOO tones, 1 motor de vapor de
200 h. p.
Aosta, P. M . 700 tones, 1 motor de 125 h. p.
Blanche, P. M. 3,500 tones, 1 motor de 400 h. p.
Construcció n ú m . 2, P. M . 1,600 tones, 1 motor de
250 h. p.
Construcció n ú m . 3, P. M. 500 tones, 1 motor de
250 h. p.
Els següents vaixells de fusta d'un tonellatge de
registre net d'unes 3,500 tones, seran acabats d'aquí poc temps i llançats immediatament.
Ernesto i La Nena, construint-se a les drassanes
Gerolamo Ferro de Varazze; motors de 350 h. p.
Velers mims. 2, 3 i 4, en construcció a les drassanes Calabrettá a Castellamare de Stabia, amb motors de 500 h. p.
Giuseppe d'AUj, amb dos motors de 350 h. p.
Gabriele d'Aly, amb un motor de 500 h. p.
Ànim i EstreUa, amb motors de 350 h. p.
També s'han fet notables aplicacions dels motors
de combustió interna, a vaixells de gran tonellatge
com ï'Ansaldo San Giorgio I , de 8,000 tones pes mort,
d'hèlixs acopláis, mogut per dos motors Diesel, de
1,200 h. p. cada un, i a l'Jsonzo de 1,600 tones pes
mort amb dos Diesel de 400 h. p. Altres cinc vaixells
del tipus de ï'Ansaldo San Gionjio, estan acabantse de construir, per a la "Società Nazionale di Navigazione», la qual espera veure'ls llançats dintre
de poc temps. D'altra banda aquesta companyia pos a r à en actiu vaixells del tipus Ansaldo, de 8,000
tones de pes mort, amb combustió interna i turbines, així que tingui dades definitives respecte del
consum del combustible i de l'economia en el funcionament general d'aquests tres tipus de vaixells.
La casa Gio. Ansaldo & Co. té també en construcció, apunt d'acabar, sis vaixells de fusta, tots iguals,
de 450 tones cada un aparellats amb motors Diesel
de 400 h. p. Altres constructors tenen en construcció quatre vaixells, amb un tonellatge total de 1,900
tones de pes brut, i a les drassanes del «Consorzio
Navale», de Pozzano, hi ha quatre vaixells a les
grades amb un desplaçament total de 7,000 tones.

dels quals tres són de fusta i l'altre és de fonnigó
armat. Cada un d'aquests nous vaixells p o r t a r á
un motor «Diesel» del tipus «Tosi» de 1,000 h. p.
En el ram de vaixells moguts amb turbina s'han fet
considerables progressos; la «Società Ansaldo» ha
adoptat decididament aquest tipus pels vaixells que
està construint per la Companyia germana «Società
Nazionale di Navigazione». Els sis primers vaixells
construïts per aquesta casa, foren cargos de 8,000
tones pes mort. Portaven una sola turbina, però els
sis següents, construïts per comanda de la Transatlàntica Italiana, de tipus mixte de passatge i càrrega, d'unes 6,500 tones pes brut, van aparellats amb
doble turbina. Tres d'aquests vaixells són destinats
al servei del Sud d'Amèrica i els altres tres al servei entre I t à l i a i les costes del Pacífic. Pel que toca
als vapors de passatgers, actualment presten servei
22 vaixells, amb un tonellatge total de 169,418 tones
pes brut, i ultra dels sis esmentats do la Transatlàntica Italiana, en construcció s'està treballant en
els següents:
Esperia, 9,900 tones pes brut, 19 nusos.
Diulio, 22,000 tones pes brut, 20 nusos.
A Anglaterra es construeixen el Giulio Cesare i el
Conte Rosso, de 22,000 tones pes brut i 20 nusos, l'un
i l'altre.
Les estadístiques oficials mostren que en l.r de
març de 1919 el tonellatge total de.la marina mercant
italiana era de 1.316,000 de tones. D'altra part la
Secció Marítima de la Comissió de la Reconstrucció
de la Post-guerra, creu que és necessari \m mínimum de 2.000,000 de tones de cargos, 300,000 tones
de classe mixta, 120,000 tones de t r a n s a t l à n t i c s i
170,000 tones de transatlàntics de reduïda capacitat.
Els vaixells d'acer llançats o en curs de construcció des del decret ú'Aiiolta de 1916, són 62 amb un
tonellatge de registre brut de 358,000 lones. Altrament cal comptar 22 vaixells de fusta amb un tonellatge de registre brut de 15,020 tones i 72 velers amb
un tonellatge de registre brut de 32,159 tones, dels
quals cinc porten motors auxiliars. Dels 62 vaixells
d'acer esmentats, 50 i la majoria dels de fusta, seran acabats dintre aquest any.
Deixant de banda les petites drassanes, existeixen
a Itàlia, incloint-hi les adquirides darrerament a
l'Adriàtic, 18 grans drassanes aptes per a construir
grans vaixells; entre totes fan un total de 80 grades i poden construir, comptant-hi els vaixells grossos
i els petits, uns 120 vapors per any al menys amb
un mínimum de 700,000 tones de pes mort.

VAPOR

COMPRAT

Una agrupació de fabricants de Terrassa ha adquirit el vapor rorreblanca, de In Companyia Transmediterrània, per un milió de pessetes. Serà destinat a fer viatges d'exportació d'articles mamifacturats a Orient.
El preu pagat pel vapor Torreblanca és molt elevat, tenint en compte que es tracta d'un vaixell de
40 anys i que no pot carregar més de 1,800 tones.
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És tanta la importància de la industria que es
comença a desenrotllar impeluosament a la nostra
ciutat, que no podem menys que dedicar-li aquestes
columnes enlairant la idea dels que la porten a terme, tant pel que és avui com pel gloriós esdevenidor
que ofereix a nostra aimada Tarragona.
Tarragona després d'haver figurat a l cap de
l'Espanya citerior, com també de la ulterior, i haver comptat, segons la història, amb 2.500,000 habitants, és a dir, més gran i poderosa que cap de les
capitals de l'Espanya dels nostres dies, va anar decaient de manera progressiva davant les continuades guerres que tant pels de dins com pels de fora
li foren imposades. Fins l'època present, aquest

Inlerlor d"un dels vaixells en

LES

D R A

ànim decaigut ha estat sempre el predominant de
la nostra ciutat, i degut a això ha quedat mimvada,
la Tarragona que dominava des del r i u Almanzora
pel Mediterrani fins el Duero per l'Oceà a una població de 30,000 habitants.
Sortosament avui podem parlar en forma ben
contrària de l'esperit tarragoní. Sembla que els
bons fills de Tarraco, abans de mirar endavant han
tingut la sàbia precaució de m i r a r enrera; han llegit
la història del seu poble, fort, treballador, i per tant,
ric i poderós, i amb un esclat de patriotisme, s'han
imposat l'obligació d'emplear llurs inteUigtncies,
cabals i treball per a transformar l'actual Tarragona en l'antiga i poderosa Tarraco.

construcció

Visla gt

I po
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lalme calderería

Així veiem que a l'any 1790 varen començar-se
les obres de construcció del nostre port amb una extensió de 1,600 metres. l l o m sap que la riquesa comercial de Tarragona és deguda al seu port, ja que
el terme t a r r a g o n í és pobre d'extensió; però, en canvi, la seva costa és extensa. E l Mediterrani ens
brinda copiosament el seu immens caudal d'aiguariquesa. Essent així, doncs, Tarragona deu esperar
la seva vida i cl seu engrandiment, de l'explotació
d'aquest mar immens, d'aquesta via incommensurable que ens posa en comunicació amb les costes
d'arreu del món. I per baver-ho comprès així els
homes de clara inteUigència comercial, i a ell
han dedicat llurs energies, per a fer de l'aigua del

mar la grandiositat i el progrés de Tarragona.
Avui el nostrè port, pot dir-se que es troba perfectament equipat i amb boníssimes condicions per
a exercitar el seu f i ; l'espai que cerca les aigües
està bellament assortit dels \itils pel treball; però,
no obstant, en teníem un bossí arreconat i oblidat
per trobar-se llunyà del centre del tràfec i sortosament els tarragonins d'empenta s'han abocat sobre
aquest espai que no ens donava cap profit, i coratjosos de que el mar ens donés el major rendiment
possible, han aguditzat la seva inteUigència, i avui,
en aquell bossí oblidat i pobre, hi té posades Tarragona les seves esperances i la convicció que d'ell on
sortirà la glòria industrial tarragonina.

S a l a de dibuix de Ics D r a s s a n e s
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V i s ! a del Parc de
mate

Sota el nom social de «Astilleros de Tarragona, S. A.» varen aplegar-se uns quants homes, joves, intel·ligents i poderosos, qxie ajuntant llurs cabals, tant de riquesa com d'experiència i empenta
comercial, establint a l'únic lloc que no podia donar-nos profit cl port una grandiosa indústria do
construcció i aparició de vaixells de gros calat. Es
digna d'ésser lloada aquesta iniciativa, no sols per
la seva grandiositat que dóna a Tarragona, sinó
pels grans esforços que representa, car l'època en
que va néixer aquesta empresa fon de les més perilloses, no tan sols per la carestia dels materials de
construcció i de la m à d'obra, sinó per les mateixes
dificultats que sabien haurien de trobar per a desenrotllar el negoci, essent una incògnita el veritable
profit de l'exposició d'nn capital de deu milions de
pessetes amb el qual es fundà la societat. Malgrat
això, no han reparat en sacrificis i amb xardorós
coratge, tiraren l'obra endavant, segurs de que algun dia haurien de veure's coronats per l'èxit llurs
esforços.
No anaven mancats de raó llurs càlculs, puix
avui, malgrat el poc temps de l'existència d'aquesta
indústria, hem de sentir-nos orgullosos davant del
seu xardorós èxit, degut a la sàbia direcció que en

El

club nàutic

aquestes drassanes es porta, i per tant creiem un
deure encoratjar i enlairar l'obra d'aquests homes
que han posat llurs cabals en benefici del nostre
poble, no ja tan sols pel que pertany a Tarragona
particularment, sinó per la gran altura en que ha
de posar a la indústria catalana, puix fins ara solament a les poblacions del Nord d'Espanya exisfia ben
montada la i n d ú s t r i a de construcció de vaixells,
essent l'única branca que ens mancava per la nostra
superioritat industrial. Avui, en canvi, podem assegurar sense por de l'erro, que aquesta indústria a
Tarragona ha d'ésser la millor d'Espanya, tant per
les condicions amb que s'instal·la, per la situació
geogràfica, com pel seu vast i complét projecte, en el
qual figura la construcció d'un gran dic sec de carenes, essent l'únic que podrà contenir als grans
transatlàntics que fins ara havien d'apariar-se a
Gènova o bé a Marsella, j a que a Espanya no n'hi
ha cap que pugui varar-los, i demés sabem que no
es tracta de competir tan sols amb les drassanes
d'Espanya, sinó amb les estrangeres, comptant per
això l'empresa amb poderosos mitjans, j a que vol per
si mateixa construir-se tots els artefactes que calguin per aquests treballs. H a u r à d'adquirir només
material de fusta i ferre puix establirà els tallers de

E l barri de

pescadors
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fabricació i construcció que calguin per l'obtenció
dels diversos útils i aparells.
Com hem dit abans, aquesta Societat està constituïda amb un capital inicial de 10.000,000 de pessetes.
Formen el Consell d'Administració:
l'resident. En Guillem de Pallejà i Ferrer Vidal,
marquès de Monsolis; Vocals, En Arcadi Balaguer
Costa; En Emili Mallol Bosch ; En Lluís Bonet Amigo; En Josep Bonet Amigó i En Tomàs Mallol
Bosch.
Formen la Comissió executiva de Directors Gerents :
En Josep Bonet Amigó; on Guillem de Pallejà
i Ferrer Vidal i En Tomàs Mallol Bosch.
Aquesta Societat presentà a la Superior aprovació del Govern un detallat projecte de les obres que
haurien de portar-se a terme, que s ó n :
Un dic sec de carenes de 220 m. d'eslora per 25'5
de mànega.
Un taller per a apariacions i servei del dic.
Una central d'energia elèctrica i pou de bombes.
Qual re grades per a construcció de vaixells.

E l mirador del Medilerranl

Tallers de maquinària, calderería i fundicló.
Diferents tallers per a ferrers de ribera, íusters
de ribera, i fusters de blanc.
Serres mecàniques.
Dispensari mèdic.
Oíicincs tècniques i d'administració i control.
L'extensió a ocupar dins la zona del port és de
42,400 m.
Si ens fixem detingudamenl amb aquest projecte
forçosament ens hem de fer càrrec de la importància de l'obra començada i dels beneficis que h a u r à
de portar a Tarragona, puix a més de la que ja fé
de per si la nova indústria, aporta conjuntament una
sèrie de treballs i negocis anexos, que han de rendir indubtablement on profit de la ciutat. Aixi tenim per exemple, que l'exislència d'aquest important
dic a Tarragona, implica l'arribada al nostre port
dels vaixells de més gros tonollatge o sigui els que
sols fan les grans travessies arreu del món. Aquests
vaixells, a l'ensems que la seva apariació i neteja,
poden aprofitar llur estada per a portar i pendre
mercaderies per a tots els països del món, tenint
amb això el comerç un desenrotllament més gran

Un «ispéete del mplj
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i mitjans d'extensió i engrandiment dels negocis, ja
que amb facilitat podríem trametre les nostres mercaderies als mercats més llunyans.
També hem de fer-nos càrrec que amb aquestes
drassanes hauran d'emplear-se forçosament un
considerable nombre d'operaris, la majoria forasters, i que no baixaran d'uns 1,500, dels quals comptant a quatre individus per família, ens trobem
Hmb un augment de població de 6,000 habitants, i
amb una peremptòria necessitat de construir edificis
que tant manquen avui a Tarragona. I respecte de
tot això, no creiem aventurat pensar que demà pensi el Govern establir una base naval a Tarragona,
tenint en compte la situació del nostre port i que el
Mediterrani sols compta amb la de Cartagena, la
qual cosa augmentaria considerablement la importància d'aquesta capital.
Fins l'hora present, els treballs realitzats a les
drassanes, són els següents:
Estan instaüades dues grades de construcció en
les quals es constueixen dos vaixells iguals, mixtes
de fusta i ferro, per a navegar a vapor per mitjà
d'una màquina de 500 H . P, i d'una capacitat de 1,750
lones cle càrrega. Aquests vaixells són admirats per
totes les persones tècniques que han tingut ocasió
d'examinar-los, no ja tant sols per la bonica i esbelta forma del casc, sinó por l'esmerada construcció
que l i fa portar la Direcció tècnica.
En una altra grada.es construeix un remolcador
de 70 tones do desplaçament, el qual està destinat al
servei de les Drassanes.
Hi han instal·lats tallers de calderería, de maquin à r i a i de forja, essent equipats amb les millors i
més modernes maquinàries. També són instaUats
els tallers de fusteria i el no menys important de
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serres mecàniques que està proveït de nombroses serres cinta per les diverses classes d'asserratge.
H i ha una potent i ben combinada ínstallació elèctrica, la força de la qual, distribuïda, posa en moviment les diverses maquinàries instal·lades. Sota
les grades hi ha també un poderós compresor que
posa en funcionament els nombrosos aparells i útils
per la construcció dels vaixells.
La Societat té, demés, adquirits fins avui, terrenys
per edificació de tallers, en una extensió de 225,070
metres quadrats, sense comptar els 42,400 metres quadrats obtinguts per concessió, essent, doncs, fins ara
l'espai a ocupar per les Drassanes de 267'470 metres quadrats, xifra que ja de per si es fa el comentari de la inipoi'tància a conquerir per aquesta i n dústria.
L a Direcció tècnica de les Drassanes està confiada
a l'intel·ligent tinent coronel d'enginyers navals En
Mateu Abelló Roset, tarragoní il·lustre, home expert
que ha conquerit els més grans triomfs amb la seva
sàbia direcció en diversos dels nostres moderns vaixells de guerra. Posseeix perícia i talent innegables
i és capaç de les més grans empreses i encoratjador
amb el seu constant treball, en el qual h i posa el seu
amor d'home de mar.
La seva direcció a les Drassanes és ja penyora
de triomfs per a l'empresa que ha de posar-la a l'altura de les millors indústries del món. N'ha donat
bona prova amb el projecte que va presentar últimament al Govern per la construcció de sis vaixells
guarda-pesques, sabent que dit projecte fou el millor
entre els diversos presentats i el que va satisfer més
les condicions del concurs.
La Direcció dels treballs de pla nimetría està a
càrrec de tan hàbil com il·lustre deliniant, ex-professor de l'Ateneu Obrer de Barcelona En Tomàs Lorenzo Pardo, i l'Administració general la porta a
terme amb molt d'acert el comptable En Juli Cheue.
L a Societat s'ha preocupat abans que del lucre
del negoci, del benestar dels seus obrers, comprenent
que aquest benestar de la classe obrera ha de convertir-se en l'amor vers l'empresa, a g r a ï d a dels sacrificis que per ella fa amb tot desinterès. Així
veiem com la Direcció de les Drassanes, fent un gran
dispendi del seus cabals, ha muntat una perfecta
Escola Artesana, en la qual dóna una vasta instrucció i educació a tots els obrers. Aquesta Escola, que
té l'apariència d'una veritable Escola d'Arts i Oficis, degut a la bona gestió del seu Director En Tomàs
Lorenzo, i amb la cooperació del jove enginyer i n dustrial En Francesc Brell, és, demés d'una font de
cultura, un lloc d'esbarjo instructiu, tota vegada que
sovintment s'organitzen boniques excursions a diferents indrets, que al mateix temps que il·lustren a
l'obrer, donen lloc a la seva expansió.
També ha fundat la Societat un Consultori Mèdic g r a t u ï t pels obrers í llurs famílies, essent per tot
això encara més simpàtica l'existència d'aquesta empresa a Tarragona que als seus enlairats projectes
comercials uneix els seus nobles sentiments d'amor
per la classe obrera.
Felicitem xardorosament a la dita Societat i l'encoratgem perquè segueixi endavant els seus projectes que han de portar-nos al ressorgiment de la nostra aimada Tarragona, per la qual cosa se'ls ha de
rendir agraïment.
JOSEP M.» PUIG
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E L 5 NÀVILIERS I E L COMITÉ DE TRÀFEC MARÍTIM
Després d'innombrables reunions celebrades pel
Comitè de Tràfec Marítim i els naviliers, sembla que
definitivament surten a relluir les veritables intencions que fins ara s'havien guardat més o menys
vedades. I és que ara és arribada l'hora de les l i quidacions i és quan els naviliers partidaris d'una
solució o d'una altra no poden j a permanèixer més
en silenci, perquè n i fins el patriotisme els ho aconsella, perquè si bé les circumstàncies són difícils no són
do vida o mort com ho eren durant la guerra.
En l'Assemblea de Naviliers celebrada aquests
dies a Madrid, el Comitè de Tràfec Marítim, h a u i à
sentit segurament tota la força de la protesta dels
naviliers respepte d'algunes qüestions que es fan interessants perquè en elles hi han lligats molts milions de pessetes. I la força principal d'aquesta protesta l ' h a u r à sentida entre els naviliers del Nord,
els quals han presentat les següents conclusions:
«Primera. Derogació de totes les restriccions imposades a la navegació de les contingudes en el
R. D. del 7 de gener de 1916, en tot el que limiten
l'exercici del dret dels armadors a disposar lliuretnent de llurs vaixells i a contractar-los sense cap
traba en les condicions i pels viatges que tinguin per
convenient.
Segona. Derogació de les disposicions relatives
a la fixació de nòlits reduïts, estabilització temporal
dels corrents i tarificació del tràfec de cabotatge.
Tercera. Obligació dels naviliers de proporcionar
el tonellatge indispensable per a la importació de
les quantitats de blat argentí, adquirides pel Govern,
a raó de 30,000 tones mensuals. lis designarà la quantitat a importar i les condicions i nòlits que s'estipulin i el prorrateig de tonellatge, senyalant el que
correspongui a cada associació per a aquest servei.
Quarta. Obligació dels naviliers de proporcionar
tonellatge per al transport de carbó d'Astúries per
als ferrocarrils i fàbriques de gas municipalitzades.
Quinta. A l Comitè de Tràfec Marítim l i seran
conferides les següents facultats:
a) Vigilar el compliment de les obligacions imposades als naviliers en les ducs bases precedents.
b) Imposar per mitjans correctius a les Associacions a la prestació en temps oportú del tonellatge
que els h i correspongui respectivament i imposar
sancions als naviliers que es neguin a facilitar-lo.
c) Practicar les liquidacions de derrames originades pels serveis d'importació de blat, saldar els
deutes i crèdits que resultin, girar les derrames que
siguin necessàries a aquests efectes o procedir contra els no pagadors per la via d'apremi.
Sisena. E l Comitè q u e d a r à disolt i cessaran els
efectes de la següent disposició des del moment en
que s'hagi efectuat la importació del blat.»
Respecte a aquestes conclusions i el caire pres per
la darrera Assemblea, ha dit el Diario Universal:
«En forma autoritzada podem dir que la nota
publicada aquests dies relativa a les suposades conclusions entregados al Govern pels naviliers, no respon a cap .acord adoptat en aquest sentit. Es tracta
d'unes pretensions antigues que ara han estat renovades, ignorant-se sens dubte, que encara està pen-

dent dc resolució aquesta classe de conclussions.
Entre la majoria de les representacions navüieres
que aquests dies es venen reunint, predomina el criteri de proposar al Govern que s'atengui el pagament de les derrames del transport de blats amb els
productes de l'explotació i propietat dels vaixells alemanys incautáis i que ara ve atenent el Comitè de
Tràfec Marítim.
Per cert que podem avençar la notícia d'haver-se
circulat ordres per a que tots aquests vapors, coneguts pels «España» es dediquin al transport de blat
únicament per la Península.
Una altra notícia que podem comunicar i que té
singular importància per a les deliberacions actuals
dels naviliers, és que s'ha separat del Comitè de
Tràfec Marítim, per haver dimitit, amb caràcter i r revocable, la presidència de l'Associació de Naviliers del Mediterrani, D. Josep J. Dómine.
S'ignoren els motius de la dimissió i es fan respecte d'ella molts comentaris.
També podem anunciar la sortida cap a Cartagena del vis-secretari del Comitè dé Tràfec Marítim, a
l'objecte de complir una missió Important. Es tracta
de la restitució a una Companyia franco-espanyola
del vapor Onlon, que com es pot recordar, fou incautat pel Comitè per haver desobeït les ordres del Govern. La restitució es farà prèvia incautació de la
fiança de 800,000 pessetes perlanyents a la Companyia i la liquidació de beneficis del vaixell, que
excedeixen de 500,000 pessetes.
Es tracta de destinar aquestes quantitats a l pagament de les derrames que aquests dies es discuteixen.
Finalment podem dir que el subsecretari de Proveïments estudia la manera d'enrobustir les atribucions del Comitè de Tràfec Marítim, a l'objecte de
que les seves resolucions puguin tenir veritable caràcter executiu, convençut dc que el citat organisme
si no té facultats per a pi-ocedir contra els particulars no pagadors, tampoc podrà imposar els falls del
Comitè als naviliers.»
El vapor Onton pertany a la Companyia «La
lílanca», de Bilbao, que com dèiem en el número
passat, fou adquíi'ida per la Companyia belga «La
Transoceánica». Els restants vapors que posseeix
aquella Companyia han navegat durant la guerra
sense tocar ports espanyols.
La dimissió del senyor Dómine ha estat mantinguda. No sabem de manera certa les causes que
han motivat la dimissió, encara que cal suposar que
seran relacionades en la forma diversa d'apreciar
la qüestió del pagament de les derrames.
El dimarts, dia 21, l'Associació de Naviliers del
Mediterrani celebra reunió general per a elegir nova
Junta, puix la dimissió del senyor Dómine ha originat la dels altres individus del Consell directiu.
Després de la reunió, els nous membres de l'Associació es traslladaran a Madrid per a continuar
les reunions amb el Comitè dc Tràfec Marítim. Segurament que no serà fàcil arribar a una solució definitiva. Va prenent peu l'opinió de que l'Estat ha
de contribuir al pagament de les derrames.
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ELS TRES PORTS LLIURES DE SUÈCIA
El gran desenrotllament Industrial de Suècia conjuntament amb 1"extraordinari impuls donat a l'utilització de les primeres matèries i de la força hidràulica del país experimentat durant els últims vint
anys, ha produït un increment considerable en el comerç i la navegació sueques. Cal dir, però, que ja
abans de la guerra, els ports de Suècia, proporcionalment a llur població, eren els de major activitat
d'Europa.
Com a complement a l'esforç realitzat en l'eixamplament i modernització dels ports del país, que han
estat equipats amb relativa modesta escala segons
les necessitats actuals de l a navegació, s'han imaginat amplis projectes d'equipament com ports lliures els de les tres ciutats sueques de m é s intensa vida
m a r í t i m a : Stockolm, Gothenburg i Malmo. Aquestes
tres ciutats tenen grans hinterlands industrials, amb
excel·lents vies de comunicació, terrestres i marítimes
i en conseqüència h i són abundants els grans mercats nacionals i moltíssimes les probabilitats d'un
absolut rescabalament dels nòlits.
Plenament convençudes d'aquests aventatges, Stockolm, Gothenburg i Malmo han decidit construir nous
ports de capacitat i fondària suficient, equipant-los
com ports francs, i la Corona els ha donat plena i
àmplia autorització per a tirar endavant el projecte.
Gothenburg, que és l ' a v a n ç a d a m a r í t i m a de Suècia,
a Occident, ocupa una posició magnífica a la vora del
mar. E s t à més allunyada de l'esfera dels mercats del
Bàltic que Stockolm i Malmo, però la seva vitalitat
rau en que té al darrera seu una gran i molt industrial hinterland a l a qual podem afluir-hi gran nombre d'importacions, la qual cosa d ó n a la possibilitat
d'enriquir el port de la ciutat amb l'import del
noliatge. D'altra; banda Gothenburg és una antiga
i experta ciutat en el comerç i l a navegació i compta
amb un intel·ligent cos de comerciants i moltes grans
i actives cases navileres.
Malmo és la primera ciutat comercial i m a r í t i m a
del sud de Suècia i té una excel·lent posició marinera,
comparable, sobre tot pel que afecta al canal de Kiel,
a la de Gothenburg i sobre tot a loi de Copenhague. No obstant el seu hinterland no és tan gran
n i tan desenrotllat industrialment com el de Gothenburg i la seva major importància rau en que és
port de t r à n s i t entre els països de l'extrem d'Europa
i les terres del Bàltic.
Stockholm fia l'increment de la seva activitat naval a la seva bona situació, tant amb relació a Finlàndia i Rússia com amb altres països del Bàltic
i àdhuc amb relació a lai mateixa Suècia. En el primer aspecto podria establir-se lliurement com un
port de trànsit directe als mercats. En el segon aspecte, amb un gran hinterland comprenent Norrland
podria ser un gran port de la Suècia central i Finlàndia, i podriai rebre considerables importacions i
mantenir un fort corrent d'exportacions. Encara
qiie Stockholm està situat a la part de dintre d'una
faixa d'illes d'uns seixanta quilòmetres de llargada
i malgrat les gelades de l'hivern, com que la ciutat
compta amb trenca-gels, la navegació no s'interromp
en tot l'any.
D'acord amb els projectes aprovats, quan les obres
seran acabades, els molls dels ports tindran les següents dimensions:

Stockholm
Gothenburg
Malmo

3,470 metres
4,900
,»
6,000
»

La profunditat d'aquests ports é s :
Stockholm. — Port provisional, 8 a 9 metres.
Port permanent,
10
»
Gothenburg.— Port permanent,
10
»
Malmo. — Port provisional,
7'25
"
Port permanent,
9'25
»
La descàrrega, magatzematge, etc., de les mercaderies arribades a aquests ports va a càrrec de Companyies particulars. Els drets de magatzematge no
han estat fixats encara, però tenint en compte la
competència quo ^s'establirà ben aviat, les tarifes
baixaran al mínim possible.

L'ACTIVITAT DEL «SHIPPING BOARD»
DES DEL SETEMBRE DE 1918 A L SETEMBRE 1919
Al 29 d'agost d'aquest any, el total del tonellatge
de navegació d'altura que era sota el control del
«Shipping isoard» dels Estats Units era el s e g ü e n t :
Tonellatge
Vaixells

Brut

Pes mort

777
315
15
94
1
5
15

3.511,918
728,079
35,000
567,490
6,500
30,521
85,880

5.267,983
1.100,218
52.500
601,003
8,312
49,506
128,820

58

346,580

519.870

TOTALS... 1,280

5.311,968

7.708,212

Acer
Fusta
Mixtes
Capturats a Alemanya...
»
a Austria
Comprats a Austria
Comprats al Japó
Requisats de propietat
privada

A l'anterior taula no han d'incloure-s'hi 122 vaixells d'acer de 465,745 tones de pes mort i 63 vaixells
de fusta de 246,982 tones de pes mort venuts fa poc
temps a empreses particulars n i tampoc els vaixells
estrangers capturats que hahn estat enfonsats.
. Del l.r de gener al 29 d'agost d'aquest any han
estat varados 3.983,135 tonos de pes mort i remeses
3.845,140, la qual cosa vol dir que en vint mesos
(des del començament de 1918)"han estat llançades
8.199,791 tones i remeses altres 6.952,233..
L·.i programa de construcció imaginait primerament comprenia la construcció als Estats -Units do
17.807,07-1 de tones de pes mort amb la següent distribucio: 2,105 vaixells d'acer de 14,351,971 de tones
de pes mort; 1,017 vapors de fusta de 2.978,100 de tones de pes m o r t ; 50 vaixells mixtes de 175,000 tones de
pes mort i 43 vaixells do formigó armat do 302,000
tones de pes mort; 3,?15 bastiments en total. Bestant
3.010,189 de tones brutes (4.515,285 tones de pes mort)
corresponents a cancelacions i suspensions, per a
completar cl programa original resta por fer la seg ü e n t tasca:
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Tonellatge

Acabament de vaixells llançats
i no rcmesos
...
Acabament de vaixells dels
quals s'han llançat les quilles
Acabament de vaixells contractats
TOTAL

LES

Brut

Pes mort

1.280,403

1.920,724

2.190,736

3.286,105

9ft4,4U7

1.476 ClO

4.455,620

6.683,439

DRASSANES DE DANNTZ1G

EI diari llnnsa, dóna detalls referents a les drassanes de Datintzig, perdudes per Alemanya, afegint-hi
pressagis poc falaguers per a aquestes empreses, la
qual cosa sembla significar un afany de disfressar
la veritable pèrdua que implica l'abandó d'aquests
centres de construcció naval.
La «Schichanyad», que són les drassanes més importants de les tres d'iniciativa particular existents
a DanUig, assoleix un terme mig de producció anyal
de 30,000 tones aproximadament, de vaixells mercants. E l «Lloyd S. S. Columbus», de 35,000 tones,
està acabant se de construir i només manca aparellar-lo, mentre que el seu germà, el S. S. Hindenburg,
és ja en bona part cobert. Tres cargos de 8,000 tones
s'estan construint per una casa dinamarquesa, però
degul a la manca de materials, no pot fixar-se la
data en que aquests vaixells seran enllestits del tot.
Les drassanes Klawitter, que tenien una capacitat
de producció d'unes 6,000 tones anyals han estat engrandides. Aquestes drassanes es dediquen principalment a treballs d'apariació, sobretot de vaixells
de poc tonellatge, i actualment tenen en construcció
uns quants vapors petits i alguns de mitjanes dimensions, entre els quals n'hi ha dos de 4,000 tones de
pes mort.
Altres drassanes de caràcter privat són les de
Wojan, les quals sols es dediquen a la construcció
de gabarres i altres embarcacions d'aquesta mena;
no obstant, des de la guerra ençà també s'apliquen
a treballs d'apariació de vapors de petit tonellatge
i actualment han començat de construir vapors d'acer. Aquestes drassanes també han estat ampliades
comptant avui amb un dic surant amb urna capacitat de 3,000 tones.
A l costat d'aquestes empreses particulars, hi ha
les Reichswerft, que durant la guerra foren gairebé
exclusivament dedicades als submarins: últimament
construïen creuers submergibles de 2,000 tones. Aquestes drassanes han realitzat grans tasques d'apariament i d'aparellament i des de les darreries de 1918
han emprès la construcció de vaixells de formigó armat, dels quals un ja ha estat llançat. També s'han
aplicat ;i la, construcció de pesquers, però actualment
l'activitat en aquest aspecte és limitada per la manca
de materials. El pervenir d'aquestes drassanes és
bastant incert. Alguns empleats desitgen vivament
que les drassanes passessin a ser propietat de l'Estat;
però la ciutat necessita la major part de lloc disponible per l'equipament del port.
Les drassanes privades ús molt probable que dintre poc temps seran completament ocupades, però
el Hansa considera que aquestes possibilitats són
massa incertes per a que l'Estat de Danntzig se n'en-

,
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carregui, tal com ha recomanat no fa gaire temps.
la Premsa de Danntzig. Si les empreses de les drassanes particulars fossin deixades en llibertat és molt
possible que sorgissin algunes dificultats.
La Weichsel mantindria les més petites drassanes
completament ocupades, però el Hansa creu que la
construcció naval de Polònia serà insignificant per
tal com els polonesos no són constitucionalment mariners i d'altra banda la flota de Danzig és molt
modesta i sense cap mena d'esperit d'empresa, que
justament és el que caldria per a ajudar amb eficàcia a les drassanes de Danntzig. Tampoc serà fàcil
poder contribuir a satisfer les comandes estrangeres amb la rapidesa i quantitat que caldria, i , per
tant, no és probable que es doni un cas de sobreproducció dintre un curt termini.

VAIXELLS

DE F O R M I G Ó
AMB
FUSTA

ARMAT

Els constructors alemanys, evidentment havien
posat llur atenció en les construccions de formigó.
La lectura de la Premsa alemanya demostra que
aquesta qüestió encara els interessa vivament. A l gunes experiències realitzades fa poc temps han estat uirigides a comprovar si la utilització de materials més lleugers que el ferro i l'acer per a l'armadura d'un formigó especial era possible en la
pràctica. L'objecte principal d'aquestes experiències
és arribar a una reducció de pes considerable en
aquesta mena de vaixells. S'ha adoptat nn sistema
en el qual la fusta és el principal element, combinada
amb ciment especial de magnèsia.
Actualment encara no s'ha construït cap casc
sencer amb aquest nou material; però experiments
realitzats amb trossos d'aquest nou formigó armat,
amb ànimes de fusta, hom diu que han donat resultats molt satisfactoris, tant per la resistència a
l'aire i a l'aigua com per totes les proves a que han
estat sotmesos.
No h i ha dades exactes respecte del cost d'aquesta
nova composició n i pot deduir-se del de la normalment usada fins ara, però no és probable que els arquitectes navals es mostrin absolutament inclinats
a usar un material híbrid com aquest.
Hi ha crítics que diuen que a Anglaterra no ha
reeixit l'aplicació del formigó armat, però els tals
obliden, primerament, l'admesa inferioritat d'aquestes construccions per a determinats serveis i el fet
importantíssim que el material propi i natural de
la construcció anglesa és l'acer i no el formigó.
Els països que han hagut de reflar-se de la importació
de l'acer per a la seva construcció i que d'altra banda
compten amb importants centres de producció de
formigó, ben cert que veuran la qüestió de diferent
manera.
El Govern anglès, amb motiu de la renovació del
tonellatge de guerra, imaginà uns importants projectes de drassanes per a construir vaixells de formigó
armat, i si aquests centres no han continuat treballant, ha estat per altres raons.
El ciment magnèsia alemany, combinat amb armadura de fusta, és molt probable que promogui
una veritable revolució en la indústria de les construccions navals de formigó armat i que origini el
restabliment d'aquest sistema a Anglaterra en gran
escala.
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NOVES MANUFACTURES

D'ACER

A LA MANXÚRIA
El primer forn instaüat a les grans fargues
Anzan Steel Work, hom creia que estaria en disposició de funcionar per l'agost de 1918, però el cert
és que fins el maig de 1919, vuit mesos més tard
de la data fixada, no ha començat a produir.
Durant el primer mes la producció diària ha estat de 100 tones de llengats de ferro; avui, però, ja ha
pujat a 160 tones per dia i es creu que no t r i g a r à
gaire a arribar a 200 tones diàries.
El segon forn de fundició està molt avançat i se
gons el diari d'on trèiem aquestes notícies probabk-ment s ' i n a u g u r a r à dintre el mes que som.
El conjunt de construccions d'aquesta grandiosa
manufactura de ferro i acer, agafa una à r e a de dues
milles quadrades.
En l'acli-alitat ultra de l'esmentat forn, h i ha
vuit estufes, una instal·lació per a escòries gramiladcs. ventiladors i puriíicadois de gas, calderes i màquines, dipòsits de gangr.es, aparells pel rentat del
carbó, forns de coc, destiladors de sulfat d'amoníac,
aparells per a elaborar pans d'escòria i dipòsits
d'aigua.
Durant aquest any han estat acabades l a ínstallació del segon forn de fundició, de dipòsits de gas,
la instaüació de gas per a la fabricació de l'acer,
magatzems de carbó, de?tilació de quitrà, la ínstallació per a la producció d'àcid sulfúric i fabricació
de maons reíractaii.-- i s'ha augmeulal la m a q u i n à r i a
i les calaeres.
Els materials d'aquestes manufactures comprats
a l'estranger s ó n : als Estats Units, 3,000 Kw. de
turbo-generadors, tubs per a calderes i purificadors
de gas; a Suïssa, tubs rectes per a calderes, ventiladors i bombes centrífugues; a Anglaterra, calderes sistema Babcok i Wilcox. Segons notes de la
premsa del país, avui treballen a aquest gran establiment, ocupats en tota mena de feines, 5,000 japonesos i 15,000 xinesos i hom espera que la colònia
a r r i b a r à a donar un centingent de 100,000 persones.
A les darreries de juny es contractaren 607 japonesos
i 743 xinesos.
Per a completar la ínstallació d'aquest gran centra productor, ha estat encarregada a Suïssa una
turbina de 10,000 Kw. que serà remesa dintre poc
temps. La ínstallació de la fundició de barres i llengots d'acer es té confiança que funcionarà abana
d'acabar l'any 1920.
El propòsit de la Companyia (South Manchuria
Railway Co.), és posar-se al nivell de l a Japonese
Government Steel Works d'Edamitsu, assolint una
producció de 600,000 a 700,000 tones anyals de llengots de ferro, ultra la producció de planxes i barres
d'acer, rails, etc.

L'INCREMENT
DE

LA C O N S T R U C C I Ó

DANESA

Les drassanes m é s grans de Dinamarca, les Burmeister & Wainils, en cl seu últim balanç han pagat el 18 per 100, dividend d'un capital de 550,000
lliures, mentre que a l'any 1917 p a g à el 22 per cent

i en 1916 cl 25 per cent. Aquestes drassanes han realitzat grans reformes adquirint abundant utillatge
per a construir vaixells i motors que encara no s'ha
posat tot en activitat. Les drassanes Kjobenhavns
Flydedock, que ocupen el segon lloc en importància,
elevaren el capital a 330,000 £ ' e n 1918. D'un benefici
de 83,000 £, els accionistes percibiren el 20 per cent
com dividend igual que elsl dos anys anteriors.
Aquesta casa també ba fet notables reformes que l i
permeten construir vaixells de 10,000 tones. Les
drassanes P. Ph. Sturhs han esperimentat un considerable descens en els beneficis, degut a les apariacions que ha hagut de fer. Els accionistes han
cobrat un dividend del 10 per cent d'un capital
de 110,000 £ mentre que a l'any 1917 cobraren el
15 per cent, i a l'any 1916 el 23 per cent.
Les drassanes Aarhus, que es dediquen a la construcció de petits vaixells pesquers, han pagat el 16 per
cent. Les drassanes Svendborg, abans les Andersen
dedicades a la construcció de velers, han pagat el
8 per cent. Aquesta Companyia! a v u i Construeix
vaixells d'acer auxiliars amb motors i té tres grades
per vaixells de m é s de 1,500 tones.
Les Drassaneá jdel Bàltic, fundades en 1917, no
han pagat dividend perquè no han començat a treballar fins a l'any 1918. A Copenhague han estat
enllestits aparellaments; ,'per vaixells de o,000 tones
i avui aquestes drassanes estan ocupades del tot
per atendre ueu comandes de vaixells de càrrega
que tenen sotserites.
Les drassanes d'IIelsingors, a l'any 1918 han pagat només que el 20 per cent, mentre que en 1916 i
1917 varen pagar el 25 per cent, en 1915 el 30 per
cent. Aquesta baixa és deguda a un increment del
capital que de 116,000 £ ha pujat a 232,000 £. Les
Kallundberg, fundades en 1916, no han començat
les operacions fins el 1918. No han pagat diviciend, però els raports són favorables. Les Karsor,
també fundades en 1916 amb un capital de 55,000 £,
han estat m é s sortoses, puix han pagat un dividend del 22 per esnt, que i m p l i c i un augment considerable sobre el balanç de 1917, que donà en ¡0 per
cent de dividend.

E L RETORN DELS VAIXELLS AMERICANS
REQUISATS
Dels 512 vaixells que el «Shipping Board» requisà amb motiu de la guerra, les estadístiques pu1
blicades el 2 de setembre passat, mostren que fins
l'esmentada data n'han estat retornats 478 que
sumen un tonellatge total de 2.727,421 tones de pes
mon. A aquest total no hi són incloïts els vaixells
holandesos, 87 entre tots, amb un total de 579,975
de pes mort, perquè j a foren retornats temps endarrera.
Els 34 vaixells retinguts encara pel servei del
((Shipping Board «van essent retornats ràpidament
a llurs propietaris. Representen un tonellatge de
311,189 tones de pes mort.
Els raports del Board mostren que pel decret de
15 d'octubre de 1917, el tonellatge requisat sota la
bandera dels Estats Units pel «Shipping Board»,
dels Estats Units , comprenia 517 vaixells amb tonellatge total de 3.078,610 tones de pes mort.
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REVISTA
S I T U A C I Ó

DE
DELS

El mercat lliure de nòlits segueix desenrotllant-se
en un ambient de calma i d'indecisió.
En general les demandes de tonellatge no són importants i lògicament les cotitzacions haurien hagut
d'experimentar ja notables i ràpids descensos. Però
com sigui que la navegació mercant no ha obtingat
encara—ni de molt tros en sa totalitat, la llibertat
d'acció indispensable al normal desenrotllament dol
tràfec, és la causa per l a qual, si bé la existència
actual de capacitat de transport cs considera en excés suficient per a atendre les necessitats del comerç
internacional, aquest continua movent-se en un pla
d'irregularitat improcedent.
Tota intervenció i restricció governamental en matèria de navegació pressuposa una merma de consideració en el rendiment-transport dels vapors. L'acció dels governants al país que tingui urgent fretura
d'un determinat producte va encaminada únicament
a la r à p i d a importació d'aquell, sense parar esment
en altres consideracions que jutgen secundàries, però
que en l'aspecte general tenen la seva importància
i exerciten influència pertorbadora en el mercat.
Ningú com son armador, té tanta cura en la màxima explotació del vaixell. Abans de destinar el
vaixell a un tràfec determinat, posa esment cn les
característiques d'aquell i té en compte les circumstàncies especials que travessa i automàticament deixen de produir-se als ports aglomeracions
tant de tonellatge com de mercaderies.
Aquell és una de les principals causes de les congestions que d'un temps en aquesta part venen sofrint els ports i ferrocarrils britànics, per exemple.
Dels centres marítims del Regne Unit en surten
contínuament lamentacions pel que ells qualifiquen
d'imprudent sistema d'importacions excessives en
relació amb els mitjans amb els quals es compta
per a l a descàrrega i acondicionament de la mercaderia.
En terminar la guerra era ben arrelada la creencia de que un ràpid retorn a la normalitat en els
mercats de nòlits n'hauria resultat una conseqüència quasi immediata. L'experiència dels darrers mesos destruiex en ajbsolut aquella confiança i molt
extesa.
Una altra causa de la persistència en el trastorn,
és la inesperada força i intensitat amb que es debat
el problema social en la seva piigna vers una evolució transcendental 1 que es manifesta arreu en vagues i conflictes produint xma, perjudicial inamobilitat de tonellatge en molts punts del món.
Mercès a la constant afluència de nou tonellatge
és evitada segurament una major agudització del
desconcert existent. I per aquesta mateixa raó és
d'esperar que quan els naviliers, deslligats totalment de jurisdiccions i intervencions estranyes en
llur negoci, puguin actuar en completa lliberta!, no
havent d'atendre a altres regles que les normals
da la oferta i de la demanda, el continuant augment dé" capacitat provocarà ün excés de tonellatge, de tanta consideració que els nòlits descendiran

NOLITS
M E R C A T S

a tipus extraordinàriament baixos a conseqüència
de !a formidable competència que s'establirà.
Solament als Estats Units, durant el darrer agost
es llançaren a l ' a i g ü a una suma de 455.338 tones,
representada per 238 vaixells, de vela i vapor. En el
mes anterior foren entregáis i integratg al mercat
altres 240 vaixells amb 387,161 tones de registre brut.
La quasi totalitat dc l'anterior tonellatge perteneix
al «Shipping Boardn nord-americà.
L a situació general, ja difícil per sí mateixa, es
vegé agreujada a primers del corrent per la vaga
general dels carrilaires anglesos, la qual si bé ha
estat de poca duració, no per això ha deixat d'ocasionar seriosos perjudicis.
Immediatament les autoritats angleses adoptaren
mides previsores, entre altres la de decretar l'anullació de totes les llicències d'exportació de carbó i
la pi'ohibició de facilitar carboneres als vapors estrangers.
Per la seva part, el «Shipping Board» dels Estats
Units, prengué també les seves disposicions, en virtut del nou conflicte. La major congestió que s'originaria als ports britànics i la impossibilitat de proporcionar-s'hi carbó de consum, motivaren l a determinació d'aquellaj entitat do prohibir als seus
vaixells el despatx o càrrega amb destí a l'Anglaterra, trametent-los, si era possible, vers altres destinacions.
Això féu que, en trobar-se amb un improvitzat
excedent de tonellatge oferís e l ' referit «Shipping
Roard», a l mercat argentí, 30,000 tones per al transport do cereals a l Continent europeu a base de
150 s. i disponible als mesos d'octubre, novembre i
desembre.
Tot seguit terminada la vaga que ens ocupa, fou
aixecada la prohibició d'exportació de carbó i permesa la sortida als vaixells que encara es trobaven
en port. Però sembla que mentre la situació dels
ports anglesos no millori, el tonellatge americà es
m a n t i n d r à allunj'·at d'aquest mercat.
Un altre conflicte per a la navegació cn general
i que entranya la seva gravetat, és el resultat de la
manca d'estoc de combustible en que es troben les
estacions de carboneig de l'Atlàntic 1 del Mediterrani. Tant difícil és la situació llur, que als vapors
que h i escalen per a proveir-se, se'ls hi facilita únicament la quantitat estrictament necessària per a
arribar a la pròxima estació.
En atenció a les insupeiables dificultats que atrayessa el Govern anglès per a procedir al breu proveïment de les referides bases, ha convingut amb
els Estats Units el suministre do 100.000 tones mensuals de carbó.
Per al seu transport serà utilitzat tonellatge anglès requisat a l'efecte, havent-hi j a designada una
veritable flota que immediatament procedirà al transport de carbó americà, primerament a Cabo Verde
i a Gibraltar.
Els finan ciers britànics es mostren escandalltzats
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pel fet de que s'hagi tingut de recórrer als Estats
Units i pregunten si un cop millorada la situació dels
propis centres productors serà anuUiida l'esmentada
contracta.
MERCATS I

COTITZACIONS

Carbó.
Anglaterra :
A les darreries del mes de setembre i abans de
l'anunci de la vaga carrilairc, l'aspecte dels mercats
anglesos era passiu i inamobiblc. Les existències poques, i les dificultats en la obtenció de llicències les
mateixes. Però el tonellatgc ofert no arriba a cobrir
les escasses necessitats dels centres carboners.
En iniciar-se la vaga, apart de les conseqüències
directes es produïren pertorbacions en els serveis
postals i de telègrafs, impedint tota mena d'operació
als centres de noliejament.
Seguidament fou decretada pel Govern la total
suspensió d'exportació i proveïment que deixà el
mercat en una obsoluta inactivitat. Únicament s'efectuaren operacions de cabotatge.
Les darreres notícies que posseïm fan referència a
una ràpida ampliació en l'autorització d'exportació
i que les demandes per a Espanya, són molt limitades.
Les últimes cotitzacions d'interès per a nosaltres
són:
Cardiff-liilbao a 50 s. vapor de 2.000 tones, i Swansea-Barcelona, 70 s. 1.200 tones.
Estats Units:
A darrers del mes de setembre les damandes de
tonellatge amb destí a Europa i Sud Amèrica, eren
extraordinàries amb ofertes de crescuda quantitat de
tonellatge, principalment anglès.
Apropant-se l'hivern són més cada dia i més urgents les soUicituds de combustible evidenciant-se
que la producció do New River i Pocahontas—les
classes m é s sol·licitades per la exportació—no és suficient per atendre els compromisos d'entroga contrets amb anterioritat.
De manera que els productors en aquests moments
en que se'ls assetja amb ordres per totes parts, no es
troben en condicions per a oferir facilitats als compradors. Ea tracta d'un problema de producció i
per la limitació de mitjans de transport terrestre i
per la inseguritat de la m à d'obra hi ha poques esperances de que millori la situació. Mentre se'ls h i
garanteixi ràpida entrega, els exportadors no regategen el preu.
A Hampton Roads, a primers de mes, s'hi trobaven una porció de vapors inactius, per a causa dc
que ni la càrrega ni el carboneig s'efectuen amb la
normal rapidesa.
A Baltimore i Filadèlfia el problema es presenta a
la inversa de Hampton i Pocahontas. L'existència de
càrbó disposable per a embarc h i és en augment
progressiu en aquells dos primers ports i els productors s'han vist en la nece-s-Jtat de fer concessions
per a la realització d'operacions.
El major nombre fle noliejamenls correspon per
ara a Itàlia, mantenint-se el nòlit al voltant de 26'50
dòlars.
El tonellatgc vela té acceptació al mercat, havent-
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se efectuat diverses contractes per a Itàlia i Sud
Amèrica.
A mitjans del mes corrent, apareixen publicades los
primeres operacions amb referència a la contracta
amb Anglaterra per al proveïment d'estacions de
carboneig. E l nòlit convingut és do 80 s.
Cotizacions;
Itàlia Est.—Filadèlfia, Baltimore, Virgínia; 6,500
tones, .'i viatges 2(> d . ; i d . Alger, 3..'l(i0 net 26,50 dòlars ;
id. Marsella, 3,360 tones 27 d ò l a r s ; i d . Itàlia, Veler,
1,600 tones, 24 d ò l a r s ; Virginia-Marsella, 1,933 net,
127 s.; i d . Rotterdam; 700 tones, 22,50 d ò l a r s ; Hampton Roads-Alger, Oràn, 126 s. 3 d . ; Norfolk-Gènova,
Savonal, 26,50 d ò l a r s ; Virgínia-Gibraltar, 2,372 lones
a 80 s.; i d . i j . , 3.104 a 80 s.
Cereals.
Argentina:
Als mercats argentins poques variacions d'ençà
de la darrera revista. Les cotitzacions continuen
gairebé nominals, mantenint-se fermes per a Espanya a 190 pessetes.
Els nòlits per a Anvers i Rotterdam han experimentat una lleugera puja, fent-se a 160 s. i 162 s.
6 d. respectivament. Per a F r a n ç a es demanen les
mateixes quantitats, sense operacions.
Avisen també de l'Argentina la oferta de 30.000 tones pertanyent al «Shipping Board» a base de 150 s.
per al Continent europeu i èpoques d'embarc novembre i desembre pròxims.
Aquesta important aportació indubtablement que
influirà en el mercat i és probable que sigui la causa
d'un descens en les cotitzacions, al menys fins al
nivell 150 s.
Els anglesos, naturalment, veuen amb mals ulls
aquesta concurrència de tonellatge nord-americà i
temen la pèrdua del mercat.
El tipus de taxa per a Anglaterra continua a
62 s. 6 d.
Cotó.
No sabem més que els nòlits es mantenen invariables i quo les cotitzacions per als següents ports,
són aquestes:
Liverpool i Manxester a 150 c. les 100 lliures
Copenhague i Christiania 185 c.
Anvers i Rotterdam
155 c.
Havre
125 c.
Marsella i Gènova
160 c.
Nitrat.
Darrerament s'han contractat 12,000 tones destí
Begne Unit o Continent a 250 s.; embarcs novembre,
desembre.
£«iícre.
S'ha concertat, el transport en els mesos de gener i febrer de 50.000 tonos des de Nova lork i Filadèlfia a Londres i Liverpool. Desconeixem condi
cions.
Mineral.
Els receptors de mineral, sembla que a finals del
darrer mes, no tenien cap pressa en procurar-se tonellatgc, amb el convenciment de que a conseqüèn-
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eia dels alls nòlits que regien en el mercat de carbó
amb destí al Mediterrani proporcionaria un regular
contingcrit de tonellatge per al jansport de mineral.
A primers de mes s'efectuaren algunes^ contractes des del Mediterrani amb destí a Middlesbro, especialment.
Com els altres mercats en aquest també hi repercutiren els efectes de la vaga carrilairc i demés conflictes socials, i contra la esperança d'uns dies
abans, els importadors es trobaren amb que les disponibilitats de capacitat de transport eren poques
i per tant el moviment ha estat escàs.
Almeria-Garston 24 s.; id. Glasgow, 21 s. 6 d.;
Melilla-Cardiff, 20 s.; id. Glasgow, 24 s.; HuelvaGarston, 24 s. Alkali terms; Huelva-Estats Units,
14 s.; Santander-Sunderland, 24 s.; id. Granger
mouth, 25 s. 6 d.
Fruita.
La requisa de tonellatge norueg s'ha fet sentir en
els ports de fruita, produint una baixa en el tonellatge regular que ha repercutit en els nòlits, que
han augmentat.
Les darreres demandes de t.inellalge per a fruita
han estat retirades, degut als conflictes pendents
als ports del Mediterrani, relacior.iiU ssttíu la vaga
d'oficials i maquinistes i els boicots exercits en alguns dels referits ports.
S'ha cotitzat últimament per a vapor de 150,000
peus 3, 150 s.

So;
Central i per a Viatge.
Extrem Orient
Degut a la inactivitat a la India, Burmah i Saigon, el mercat de Java exerceix el monopoli del poc
tonellatge disponible en aquells mars i s'ha nolicjat
a tipus favorables als embarcadors.
Les actuals cotitzacions des de Java al Continent
són de 175 s. d. w. i 450 s. copra.
A Bombay s'hi han contractac 12.000 tones, la meitat de les quals amb destí Londres, per a transport
de llavors lleugeres a 120 s. i pells a 150 s.
Les cotitzacions del mes de septembre per a Marsella i Gènovai, cotó, eren 200 s. i 220 s. respectivament.
Per a Anglaterra mateix origen i mineral manganeso 70 s. i per a Anvers mateixa mercaderia 100 s.
Nova lork—Anvers o Rotterdam, net form a 25
dòlars.
Time Charter.
Aquest mercat continua actiu i amb bons nòlits.
Varis vaixells japonesos, de molta capacitat, han
estat modificats per sis mesos a 45 s. També ho han
estat un gran nombre de grans trams nord-americans
a 10 dòlars i 12 mesos.
Per un viatge, 9,50 dòlars.
Tràfec Mediterrani, vapor de 1.400 tones a 50 s.
6 d. per sis mesos.

M I S C E L · L À N I A
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S'estableix un règim d'explotació d'Estat de les vies de navegació interior

A la primavera passada el Govern presentà a la
Cambra un projecte de règim provisor! per l'explotació de les vies do navegació interior. Aquest projecte
estatista atribuïa al Ministeri dels Treballs Públics,
durant un any, les .afectacions i repartiments del material flotant i les prioritats; la màxima tarifa de nòlits, les condicions de noliejament. Posava fortes penalitats per les infraccions. De fet representava la
requisa permanent, de llanxes, barcasses i remolcadors, amb fixació de les tarifes per l'Estat.
Aquest projecte aixecà moltes protestes i la Comissió dictaminadora de la Cambra proposà la no adopció. Però ara el ministre ha insistit sobre la impossibilitat de tornar a la situació d'abans la guerra
sense un esforç total i la Comissió ha examinat novament, la qüestió, a l'objecte de trobar una solució
transaccional, amb la qual sigui restablerta la llibertat comercial en la mida possible, sense desarmar, però, l'Estat contra els abusos eventuals d'aquesta llibertat 1 sobretot sense treure-li els mitjans de transports indispensables per a assegurar
el proveïment de la població dels grans centres.
Segons aquesta transacció, durant un període
màxim d'un any, a partir de la cessació oficial de
les hostilitats, totes les embarcacions fluvials s'inscriuran a una oficina oficial. Si als deu dies després l'embarcació inscrita no carrega, sense intervenció de l'Administració, podrà ésser requisada
per l'Estat.

L a requisa dels carbons

La Comissió de les mines, a la Cambra, ha aemanat que siguin prorrogades fins el 31 de desembre de 1912, les lleis relatives a la importació, taxa
i requisa dels combustibles minerals.
Investigacions per a trobar procediments per a descobrir, a distància, la
presència dels vaixells i aeronaus

El Govern francès vivament interessat per la so
lució del problema de poder determinar a distància la presència i la ruta dels vaixells i naus aèries,
ha creat, suara, un organisme, dependent del Ministeri de Marina, amb el nom de «Comission permamente de detestion littorale», resident a Chebuurg,
que té per missió l'estudi de tots els mitjans susceptibles do poder revelar, desde la costa, la presència, naturalesa, posició, ruta i velocitat, dels vaixells de superfície, dels submarins i de les aeronaus.
Els treballs d'investigació, que són una continuació dels nombrosos estudis portats a terme durant ta guerra, pels quals s'han posat en joc tots
els recursos de la física moderna, seran distribuïts
entre diverses seccions:
1. Revelació submarina, m i t j a n ç a n t ondes sonores o infra-sonores, amb aparell registradror o
sense.
2. Revelació per la via de l'aire, també per ondes sonores o infra-sonores (amb registrador o
sense).
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3. Revelació magnètica.
•í. Mitjans per a relacionar la revelació feta al
litoral amb la feta a bord.
Salvament dels restes de vaixells enfonsats durant la guerra

El Ministeri de Marina de F r a n ç a ha donat ordres per a que una missió tècnica procedeixi al reconeixement de les desterres de vaixells que es troben al litoral del canal de la Mànega i al de l'Oceà.
Fa poc que aquesta missió va començar els seus
treballs, i j a ha recollit una gran quantitat de donades útils sobre la posició exacte, estat en que es
troben i possibilitats de salvament que ofereixen,
les dites desterres.
Per a que les societats franceses de salvament,
puguin assabentar-se de les circumstàncies en que
es troben els restes en qüestió que els interessin, el
mateix Ministeri ha destinat que una secció de l'Estat Major general, passi a ocupar-se de facilitar,
mitjançant certes formalitats, els informes que es
sol·licitin.
Compra d'aspiradors de cereals

Els serveis dels molls de l'Almirallat britànic a
Dunkerque posseeixen dos aparells aspiradors de cereals damunt pontons. Fa poc, entre les mides
preses contra l'agombolamcnt del port, fou sol·licitat de l a base anglesa l'autorització de servir-se
d'aquests enginys del darrer model. Les autoritats angleses oferiren vendre'ls.
La Cambra de Comerç de Dunkerque voldria
comprar-los, però per altra part els obrers veuen
amb molt mals ulls la utilització d'aquestes màquines que suprimeixen una part important de m à
d'obra.
El proveïment de Polònia

A causa de la manca de vaixells, no es poden
atendre totes les remeses de gèneres que acudeixen
al port de Dunkerque, destinades a Polònia. S'han
entaulat gestions amb els aliats a l'objecte que
aquests procurin vaixeUs que vagin a Dantzig.
La base anglesa de Dunkerque

La base anglesa de Dunkerque ha marxat al seu
país. Resten solament uns quants empleats afectes
als serveis marítims, cuidant de l'evacuació del material, per mitjà d'un «ferry boat». Aquest vaixell
fa un viatge diari de Dunkerque a Rlchborough.
Nou servei de cargos Havre-Filadàlfía

S'ha organitzat un servei regular de vaixells cargos entre l'Havre i Filadèlfia, prenent-lo al seu càrrec la «Internacional Corporation».
L'oficina naval americana a Saint Nazaire

Aviat l'estada dels americans a Sanit Nazaire
no serà més que un record. L'Oficina Naval dels
Estats ha estat tancada i sols resta el material que
serà posat a la disposició de la base naval, lo qual
hi restarà encara bastant temps.
Un gran incendi a Nantes
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Un gran vaixell-escoia naval

Eren generals les queixes que feien els oficials,
capitans o maquinistes de la Marina mercant sobre
les dificultats que han trobat al començar la carrer a i quan, al sortir dels ensenyaments teòrics, han
hagut de fer molts esforços per completar els coneixements tècnics i de posar en pràctica ço que havien après als llibres.
Malgrat que l'Estat havia parlat diverses vegades de muntar un vaixell escola d'aprenentatge, no
s'havia complert mai aquesta promesa.
Ara la Companyia General T r a n s a t l à n t i c a ha
ofert pel servei de l'Escola el seu paquebot mixte
Jacqucs Carlier, el qual continuarà, per altra part,
efectuant el seu tràfec normal amb les Unies d'Amèrica. Aquest gran vaixell és nou, de tres ponts.
Té dues hèlixs, desplaçant en càrrega més de 19,000
tones. Posseeix els enginys d'explotació més moderns.
Aquesta escola tindrà un caràcter general, no l i mitant-se pas a embarcar solament als alumnes
que vagin destinats a la Companyia. L'Escola serà
dirigida per un professor d'hidrografia, portant
auxiliars un primer maquinista i un capità d'altura.
El vaixell escola ha estat posat sota el patronatge d'un comitè de perfeccionament, del qual n ' é s
president el comissari de la Marina mercant, monsieur Dupiiy.
L'embarc a l vaixell serà de nou mesos, començant-se per l'octubre.
L'ensenyament, l ' ú s de tots els instruments científics i de documents de la biblioteca són assegurats
g r a t u ï t a m e n t als alumnes, al mateix temps que
l'allotjament. La Companyia solament demana una
indemnització de 100 francs cada mes per compensar en part les despeses del menjar. La Companyia
crearà borses pels alumnes de família del seu personal. Aquest any s'admetrà un contingent de 60
alumnes, 30 de pont i 30 de màquina. Seran admesos els que ja hagin cursat els estudis teòrics.
Els locals reservats a bord de l'Escola d'Aplicació comprenen:
Departaments espaiosos, per grups de 6 o 8 individus, en els quals h i h a u r à totes les comoditats
possibles en un vaixeU (sales de bany i de dutxes).
Dues sales de conferències, clares i airejades, servint l'una d'elles per menjador.
Una gran sala de gimnàstica.
Un pont de navegació, tenint importants anexes
pel treball a ple aire, les observacions, l a radiogoniometría, els instruments nàutics i la biblioteca
tècnica.
L'ensenyança comportarà conferències donades
pel director i els professors ajudants, l'objecte de
les quals serà revisar els coneixements apresos anteriorment a terra, de manera que s'apliquin a la
pràctica, com per exemple, segons l'estat del mar,
veure les causes i les conseqüències que poden portar a un fet imprevist.
Al final de la navegació, els alumnes sofriran un
examen, rebent els aprovats un diploma especial que
la Companyia General Transatlàntica t i n d r à per
preferent.

El dia 5 d'octubre es declarà un gran incendi als
magatzems de la Companyia general Transatlàntica. La construcció, de fusta, esdevingué ràpidaL'organització de la pesca marítima
ment presa de les flames, quedant destruïdes moltes tones de sucre, conserves i cereals. Es salvaren 1
En nom de la Comissió p a r l a m e n t à r i a , M . Ma·
diversos vagons carregats de mercaderies.
^nuel Brousse, ha aprovat el projecte del Govern re-
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ferent a l'obertura d'un crèdit de 200 milions per al
desenrotllament de la flota de pesca i l'organització
de la pesca marítima.
En el seu estudi parla de la inferioritat francesa
comparada amb altres països i proposa Templen generalitzat de vaixells moguts per motors de petroli.
Es mostra conforme amb la tria feta dels ports
de Bolonya, Lorient i La Rochelle i proposa que pel
Mediterrani els estudis siguin fets a base de Portde-Bouc.
Finalment creu que convé utilitzar les existències considerables de peix d'Irlanda, de Terranova,
Costes del Marroc i de Mauritània, havent-hi necessitat de proveir-se de frigorífics, puix solament
congelat pot portar-se dit peix. Afegeix que l'explotació d'aquest utillatge nou no ha de fer-lo l'Estat, sinó la iniciativa privada.
La construcció do tonellatge

El ministre de la reconstitució industrial s'ha
posat d'acord amb els armadors, constructors i melul·lúrgics per a la construcció de 14 cargos (de
.1,100 a 9,500 tones) i tres remolcadors confiats a
les drassanes de Bretanya un vapor; drassanes del
Mediterrani (del Sena), xm vapor; dlrassanes de
Penhoèt, un vapor; drassanes del Loire de Saint
Nazaire, dos vapors; drassanes Navals franceses
de Caen, dos vapors; drassanes de F r a n ç a de Dunkerque, dos vapors i un remolcador; drassanes del
Loire, de Nantes, 5 vapors; drassanes Bahheux germans, 2 remolcadors.
La construcció d'aquests vaixells exigirà 54,000
tones de planxes i 22,000 de perfils diversos.
Adquisició de vaixells

Han estat represes les negociacions entre els Governs francès i brasileny per a la compra d'una important partida de tonellatge pertanyent al segon
país.
ANGLATERRA
Aniversari de la «Royal Mai)
Steam Packel Company»

El 26 de setembre passat es celebrà a Anglaterra
el vuitanta aniversari de la fundació de la més antiga línia de vapors.
Aquesta data, si bé és cert que cau absolutament
dintre la història de la Marina anglesa, per l a seva
importància interessa al món en general i marca
una data intcressantíssima als anals de la navegació mundial.
El 20 de setembre de 1839 la reina Victòria firmà
una Carta Real a favor de la «Royal Mall Steam
Packet Company», autoritzant el projecte d'establir
un servei de correu i passatgers entre Anglaterra,
los índies Occidentals, Nord i Sud d'Amèrica i allr:s
països, segons exigissin les necessitats del servei
públic. Els vaixells d'aquesta Companyia, nomenats durant molt de temps pels R. M . S. P., han
servat constantment les relacions amb les índies
Occidentals, augmentant-Ies amb les dels ports peninsulars, sudamericans, africans i d'Orient.
És interessant remarcar com han canviat les coses des de la fundació d'aquesta famosa Companyia. Els primers vaixells que varen fer el trajecte foren vaixells de rodes d'unes 1,800 tones i
d'una velocitat mitja de 8 nusos.
Per a formar-se idea del qvc significava un viat-
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ge per mar aleshores, cal recordar que la il·luminació dels vaixells es feia amb llànties d'oli de fiama
tèrbola i vacil·lant i que per atendre satisfactòriament a la vida dels passatgers i proporcionar-los
viandes fresques, sobretot al pas dels tròpics, com
que encara no es coneixien els aparells refrigeradors, no h i havia altre remei que convertir la bodega en un corral de bens i mantenir uns galliners
pobladíssims.
La història d'aquesta Companyia ofereix particularitats molt interessants, sobretot pel que toca
al foment de les rutes comercials beneficioses a Anglaterra i al tràfec en general.
El canal de P a n a m à és una de les obres d'enginyieria més formidables del món, però cal fer esment que en 1846, molts anys abans que s'iniciés el
projecte, la "Royal Mail Company» havia organitzat el trànsit de l'Istine amb un servei de mules i
canoes i que en 1850 aportà un considerable esforç
econòmic a la creació de la « P a n a m à Railway Company».
Aquesta Companyia en els anys de vida que porta, ha intervingut amb considerable eficàcia a tots
els esdeveniments de ta història anglesa, tant en la
pau com en la guerra.
Durant la guerra passada, pràcticament tota l a
flota fou destinada a serveis militars com creuers
armats i transports de municions i com hospitals.
Un dels seus millors i més moderns vaixells, el
Asturias, fou torpedinat al canal; en canvi, el A i cnntara, creuer armat, enfonsà el creuer alemany
Grieig, al mar del Nord.
Pel retorn a la llibertat del tonellatge

En la reunió extraordinària celebrada per la
«North of Englang Steamship Owners Association»
a Newcastle, s'adoptà l'acord de que havent-se
examinat la qüestió del control de l'Estat referent
a la navegació, estimava que el moment havia arribat de posar el llibertat el tonellatge, en interès
propi del país. Invità, demés, a la Cambra de Navegació del Regne Unit a convocar una assemblea
extraordinària per a tractar de la qüestió.
El Vispresidcnt de dita associació, Mr. Dalgliesh,
digué que el control de l'Estat no porta altres resultats que l'augment dol cost do la vida i paralitzar l'activitat i l'iniciativa comercials.
La navegació a la Rússia meridional

L'ÀImiraUat britànic ha anunciat que tots els
ports russos dol Mar Negre resten lliures a la navegació. ^ - Govern ha pres varis acords per intensificar aquesta navegació.
Les drassanes s'organitzen contra la concurrència estrangera

l l a tingut lloc a Londres una assemnloa de la
uShip and Boat Builders Association Ltd.» Tenia
per objecte examinar la situació croada por la concurrència estrangera a les drassanes britàniques i la
discussió dels assumptes referents a les comandes exteriors.
L'assemblea adoptà un projecte segons cl qual tots
els adherents a l'Associació que rebin comandes que
no puguin complir, les comunicaran al socrotari, el
qual en donà coneixement a les drassanes disposades a executo r-los, ovitunt-se així que es perdin comandes com snecooix actualment.
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ALEMANYA
La crítica situació de la navegació a la Prussià oriental

La navegació a la Prussià oriental és avui molt l i mitada, principalment, segons afirma el tiSchiffahrí
Zeitung», per la poca activitat de les drassanes i per
la manca de carbó. Centenars de carregaments de
materials de construcció que habitualment eren transportats per aquelles vies, avui, pràcticament, no existeixen, sobretot pel que toca al tràfec de rajoles a
Frischer Haff. E l tràfec de carbó i fustes ha estat
reduït a proporcions insignificants. L'absència de
radcs de fustes afecta directaanent la navegació i
també indirectament per la forçada inactivitat de les
indústries que depenen del carbó i de la fusta.
Les línies regulars de vapors, ocioses per tols
aquests factors, veuen augmentades llurs dificultats
per la competència d'altres noves empreses. E l petit
tràfec ha estat relativament absorbit per les línies
fèrries. Es parer general que únicament poden millorar-se les condicions actuals del tràfec marítim a
aquell país, amb l'augment de la producció del carbó
i per la intensificació del tràfec amb Lituánia pel
port de Memel.
NORUEGA
Nova línia de Sud Amèrica a Finlàndia

Cada dia apareixen noves empreses que demostren
l'extraordinària activitat naval que predomina a tot
el món, posant en contacte els països m é s allunyats i
diversos.
De poc temps ençà la Johson Line (A. A. Johnson, Stockholm) ha decidit establir un servei directe
entre Finlàndia i Sud Amèrica. El vapor Prinsesscn
Ingebory ha pres càrrega a Buenos Aires per Finlàndia i , segons notícies, a r r i b a r à a Helsingfors dintre
del mes que som. Aquest mateix vapor carregarà
mercaderies finlandeses destinades a Buenos Aires.
Simultàneament un altre vapor farà el trajecte
eixint d'un port de Xile amb productes del país destinats a Finlàndia. La Companyia té el propòsit de
mantenir aquest servei amb regularitat, si bé avui
no ha decidit el número de vaixells que dedicarà al
tràfec d'aquesta llarga ruta.
L'Estat indemnitza els armadors

A conseqüència de la llei votada per l'Assemblea
Nacional sobre l'expropiació i indemnització com resultat del tractat de pau, el Govern ha decidit pagar
a les Companyies de navegació l'import dels vaixells
al preu d'abans la guerra.
E S T A T S UNITS
La tripulació de la Marina mercant americana

Com a nota interessant, no desde el punt de mira
purament informatiu, sinó per l'energia espanyola
que es dispersa a altres països, publiquem el següent
quadre en el qual es fixa la composició de la tripulació de la marina mercant del Nord d'Amèrica i es
donen xifres exactes de la participació espanyola a
l'equipament d'aquella marina.
I.a revista de la qual extraiem aquestes dades diu
que la proporció dels naturals i nacionalitzats als
Estats Units entre l'oficialitat i la tripulació de la
marina mercant americana durant l'any fiscal que
acabà el 30 de juny de 1919, representa el 47'Ü per 100
del total, que és gairebé el mateix tant per cent corresponent a l'any 19U.
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La nacionalitat dels marins oficials i tripulació
segons dades oficials dels últims sis anys donades
pel Bureau de Navegació, Department of Comerce,
són les següents:

NACIONALITAT

1914

1915

1916

1017

1918

1919

Americans (naturals)
Americans (natutalitzals)
Anglesos
Xinesos
Japonesos . . . .
Filipins
Alemanys . . . .
Noruegs
Suecs
Danesos
Russos
Austríacs . . . .
Francesos . . . .
Espanyols . . . .
Italians
Portuguesos . . .
Altres
Desconeguts . . .

63,247

65,196

76,956

81.899

72,613

97,160

31,417
24,745
64
98
472
9,497
8,194
6,321
2,2o0
4,526
3,363
617
25,022
4,368
3,921
11,442
10

20,965
29,305
471
200
482
9.466
9.891
7,878
4,084
5,930
3,536
716
25,252
4.843
5,034
16.196
6

31,877
29,523
68
245
528
12,415
11.383
9,208
4,608
7,949
3,474
892
33,139
4,150
4,733
21,533

26,826
28,407
42
368
650
10,254
9,819
9,5a5
4,893
8,150
1,804
783
34.006
4,079
5,702
25,322
2

24,868
26,967
205
972
1,091
206
9,617
10,095
5,467
9,127
427
663
31,643
3,491
4,869
30,019

24,676
26,848
729
1,198
1,154
138
10,237
10,054
5,843
10,108
125
694
24,163
2,503
5,481
34,811

TOTAL . . .

199,584
47'4

218,511
43'5

Per cent Americans.

252,681 253,141 232,340 255,922
43,2

42'9

4r9

47'6

L a navegació americana a Dantzig

Dotze Companyies han inaugurat o reprès el servei amb els iports alemanys, així com també amb
Dantzig. Els vaixells afectats són 31 i representen
9(>,0i2 tones- brutes.
Els llançaments durant el juliol

Les drassanes posades al control del Shiping
Board, han llançat durant cl mes de juliol 108 vaixells, representant 400,039 torius brutes. Aquest total
és inferior en 16 [vaixells a l a producció durant
cl juliol de 1918, que va constituir el record del
món.
GRÈCIA
Projecte de fusió de Companyies

S'han entualat negociacions per a arribar a la
fusió de les principals Companyies. Aquesta organització f posseiria 70 bastiments, els quals s'ajuntarien un cert número de vaixells adquirits a Anglaterra i els Estats Units.
SUÏSSA

A l'Assemblea general celebrada a Basilea, per
l'Associació de Navegació del Ròdan al Rin, els
delegats que anaren al quint congrés francès de Navegació, celebrat fa poc a Sl.rusbourg, donaren compte a llurs companys del resultat de dit) congrés.
Els delegats anaren a Strasbourg convençuts
de que pels interessos de Sinssa calia dat a terme
el projecte de regularització de l'Alt-Rin de Basilea
a Strasbourg. A l tomar del Congrés manifestaren
que els francesos els havien demostrat que el canal
lateral del Rin els seria més favorable a lai navegació que la regularització i prometeren tenir molt
en compte els interessos de Suïssa. Donaren la seguretat de que els drets de Suïssa al Rin serien garantits tant respecte al camal com també sobra el
riu.
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ITALIA
Llançament del vaixell amb motor «Isonzo»

Les drassanes italianesi "Cautieri; Officine Savoia», muntades a Comigliano-Ligure, han llançat
fa poc temps, un vaixell, nomenat Jsonzo, construït
per encàrrec de la «Società! ¡Nazionale di Navigazioneii, equipat amb motí rs Diesel. Aquest vaixell,
destinat exclusivament al transport de mercaderies,
té una eslora de 68 metres. Carregat amb 1,600
tones, corre a raó de 9'75 nusos. Porta dues hèlixs,
cada unai accionada per un motor Diesel, de construcció Sulzer, de quatre cilindres, a dos temps i
directament revesible, que gira a 200 voltes per minut
i desenrotlla una potència normal de 420 HP.
En total. són 840 H P . ; amb una provisió de 80
tones de combustible, magatzemat entre ti'es dipòsits, i amb una utilització normal de la potència
dels seus motors, aquest vaixell té un radi d'acció
de 4,500 milles.
Oompanyia italo-americana

S'ha constiüiít la companyia «Green Star Steamship Company», sota el patronatge de la Banca de

Descomptes i del Crèdit Italià. Té un capital de
10 milions de dòlars i posseeix vaixells representant
135,000 tones.
Noves línies de navegació

El ministre de Transports ha proposat un ampli radi de comunicacions entre Itàlia i els mercats
de l'Extrem Orient, Austràlia, Mar Negre, Africa
Septentrional, Nord d'Europa i Amèrica del Sud i
del Nord.
S'han entaulat negociacions amb els armadors anglesos per la navegació do dues línies directes cap
al Sud d'Africa, la una per la costa Oest i l'altra
por l'Est, així com una línia cap al Canadà.
Aquests «erveis seran assegurats per los principals
Companyies italianes, en participació amb el ministre de treballs públics.
BÈLGICA
La Companyia Transatlàntica belga

Ha quedat constituïda a Anvers aquesta important Companyia que acobla vàries flotes. E l capital
és belga, francès i americà.

VARIÀ
El treball a bord dels vaixells

L a Gaceta ha publicat el R. D. regulant el treball a oord dels vaixells do la marina mercant. La
seva extensió excessiva ens lleva de publicar-lo i n tegro, tota vegada que és de suposar que tots aquells
als quals interessi s'hauran procurat l'obtcnir-lo.
Com que aquesta qüestió debatuda durant tant
temps, donant lloc a un projecte que no reeixí i a
un altre presentat pel personal nàutic, havia merescut alguns comentaris dels nostres col·laboradors,
esperem pel número vinent publicar la impressió
que hagi produït la disposició, que sembla una solució intermitja dels interessos de patrons i obrers.
Un Comitè de conciliació

Tenint relació directa amb el R. D. sobre la reglamentació del treball a bord, la mateixa Gaceta
n'ha publicat un altre constituint u n Comitè de
conciliació que s'organitzarà a cada Comandància
de Marina, sota la presidència d'aquest i amb la composició de dos delegats de les Associacions de Naviliers i de les Associacions de personal de Coberta
i Màquina.
Aquest Comitè s e r à l'encarregat do solventar les
diferències que sorgeixin entre els naviliers i el personal de la Marina mercant sobre l'aplicació del
reglament dol treball a bord. En cas de que dins
d'aquest Comitè no es pugui solventar alguna qüestió, acudirà al Govern.
L'esmentat Comitè funcionarà també com t r i bunal industrial i el fall dol presidonti resoldrà en
primera instància les qüestions civils que os promoguin entro els naviliers i el personal de tota mena
en relació al compliment del reglament de contractació de-dotacions pels vaixells mercants, subjectantse el funcionament d'aquest tribunal amb els extrems do la llei que regula el Tribunal Industrial.

El darrer apartat d'aquest decret havia estat
sol·licitat pel personal m a r í t i m .
La Caixa de Crèdit Marítim

E l R. D. del ministeri de Marina, creant l a Caixa
Central de Crèdit Marítim, d i u :
Article primer. Es crea una Caixa Central de
Crèdit Marítim que fomenti el crèdit popular, mitj a n ç a n t la concessió de préstecs directes i previsions
dols mitjans d'obtenir-los en altres entitats econòmiques, a les associacions cooperatives marítimes,
especialment a les organitzades, com a pòsits de pescadors i a les modestes indústries que es relacionen
íntimament amb la pesca, les quals podran oferir
garantia dels seus béns, embarcacions, artefactes i
proemetes de la seva indústria, així com la personal
solidària dels seus socis i les de m é s legalment admisibles.
Article segon. E l ministre de Marina designarà
lliurement persones que han de constituir una comissió organitzadora que en el més aviat termini possible h a u r à de presentar a l'aprovació del Govern
l'oportú projecte d'estatut i reglament perquè hagi
de regir-se aquesta Caixa.
Article tercer. En els pròxim?- projectes de pressupostos os sol·licitarà do les Corts un crèdit reintegrable ue dos milions de pessetes, distribuït en quatre anualitats' de 400 m i l pessetes, per a la creació
u aquesta Caixai i amb garantia de les operacions
que realitzi; i mentre no es compti amu mitjans propis do vida, es sol·licitarà també anualment la qxiantitat de 25 m i l pessetes per a les despeses de funcionament de la institució.
Els productes siderúrgics

E l ministeri de Proveïments ha dictat una R. O.
establint la nova taxa dels productes siderúrgics.
S'havia parlat a Madrid, amb molta confusió, de
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les demandes fetes al Govern pels elements patronals siderúrgics i el resultat d'aquestes gestions
deu ésser l'esmentada disposició.
L a causa que explica la mida dictada pel Govern, és que, actualment la indústria siderúrgica es
troba en el mateix cas que la de les mines de
carbó : En virtut d'haver-hi un síoc d'alguns articles,
havien plegat la majoria de forns. Quasi funcionaven només els de Bilbao. Restaren inactius els
de Moreda, Nueva Montaña i Guriezo, de Santander;
cls de San Francisco del Desierto, de Biscaia; els
de San Pedro dElgoibar, de Guipúzcoa; els tres de
carbó vegetal construïts a Navarra durant la guerra,
que són els d'Alsasúa, Glazagutia i Oroz-Betelu.
Treballaven poc els d'Araya d'AIava i els d'Amorebicta i Vergara.
Però la i t . U. del ministeri de Proveïments no
fixava solament !a laxa dels productes siderúrgics,
sinó que aconsellava al ministre d'Hisenda que derogués la R. 0. del 25 de febrer de 1910, i el reslablimeut ocis drets .iranzelaris d'importació, així com
la defbgació de l a B. ü . del primer de gener de 191(),
que estamia un dret d'exportació pel ferro fos, acer
en masses i totxos i el ferro bast en totxos.
La part aquesta de la R. O. ha merescut ja l a censura dc l'Associació de Indústries Pesqueres de Vigo.
begons la primera de les R, O. de les quals es demana la derogació, estan exemptes de dret d'impor
lació la major pari dc les primevos matèries siderúrgiques. L'esmentada Associació s'ha dirigit al ministre» d casenda protestant contra els propòsits
de restablir els drets de Duanes, la qual cosa significa restablir el recàrrec en els preus de les construccions navals.
El ministre u Hisenda ha contestat dient que l a
limitació acordada pels preus dels ferros espanyols
es fa degut a negociacions amb la indústria siderúrgica, afegint que es restablirà l'exempció de drets
en el cas de que els siderúrgics no complissin el
compromís de mantenir reduïts els preus al mercat
o bé que no donin un proveïment ràpid.
Malgrat la contesta, l'Associació de Vigo no s'ha
donat per convençuda i ha insistit en que, al seu
juí, no ha arribat encara - nora de derogar Ics disposicions suprimint els drets aranzelaris ci les primeres matèries siderúrgiques.
En conjunt: que els siderúrgics han
tingut
novament la protecció governamental que els assegura el benefici de llur indústria. Durant la guerra foren suprimits els drets aranzelaris per l'acer

i els siderúrgics no uigueren res: és que aleshores
no en podia venir d'enlloc. Ara que s'acosta l a competència estrangera, obtenen que es rcstableíxin
els drets i en canvi es suprimeixin els recàrrecs de
l'exportació. En total: que els constructors .ravals
continuen a la mercè, dels siderúrgics i que l'acer
es vengui al preu que aquests creguin convenient.
La pesca a Mallorca

S'ha constituït a Mallorca la Companyia «Pesquera mallorquina» que té per missió el aeclicar-se
a la pesca marítima. Con^pta amb trea vaporets
de 100 tones- cada un, convenientment habilitats, dos
llaguts amb motor i altres dos amb vela, de 24 tones
cada un.
—ona part uo la/ pesca que faci s e r à tramesa
a la nostra ciutat.
La Companyia Tayà

D'aquí pocs dies a r r i b a r à al nostre port el vapor
Josep Tayá, construït a les drassanes Euzkalduna,
ue Buijao. Per a fer-se càrrec del vaixell ha sortit
cap a la dita ciutat el gerent de la casa, senyor
Farriols.
Es diu també aquests dies que la casa Tayà ha
comprat altres vapors, assegurant-se que n ' h i ha tres
en ferm, un dels quals, adquirit a Gibraltar, és
anglès i té uns 10,000 tones, amb dues xemeneies.
És de passatge.
Un vapor nou

Aviat serà remolcat al
Farmenlera, el nou vapor
drassanes de la platja do
encàrrec de la Companyia

nostre port, pel vaporet
Escalanlv, construït a les
Castelló de la Plana, per
Transmediterrània.

L'Exposició Naval de Londres

Ha marxat cap a Londres, per a assistir a l'Exposició naval que s'està celebrant a l'Olympia, el
secretari del Comité Executiu de l'Exposició Marítima de la nostra ciutat, don Julià Amich, a l'objecte
d'estudiar la seva organització i funcionament.
El concurs de guarda pesques

Havent-se declarat desert el concurs celebrat el
4 do. setembre, per a contractar la construcció i entrega a la Marina de sis vaixells guarda pesques,
s'anúncia un segon concurs que es regirà per les
mateixes bases i condicions que varen servir pel primer, però admetent-se la concurmeia estrangera.
El segon concurs es celebrarà el dia 3 de novembre, a les deu del matí.
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