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A. 184

CORPORATIVA

Ningú que observi el moviment del nostre comerç marítim deixerà de veure com és progressiu
el camí que va fent la vida corporativa. Tal vegada les circumstàncies crítiques que s'han esdevingut durant i després de la guerra, han motivat
la creació i la creixença de les corporacions, a les
quals els ha estat assenyalat sempre l'enlairat comès de la defensa dels interessos dels diversos estaments de les activitats comercials. I gràcies a
l'acció d'aquestes corporacions ha estat possible
que una col·lectivitat, en moments perillosos no
s'hagi vist arrabassats drets que sempre ha cregut
havien d'ésser respectats. Això. ha succeït i succeeix en totes les classes socials, sense excepció.
L'individualisme morirà en aquest segle de les
grans transformacions. Ja no hi val el fet de que
un poble sigui més individualista que un altre.
El corrent universal ho arrabassa tot. Fins fa
poc era un fet a la nostra terra que les classes
humils feien més vida corporativa que les adinerades ; la classe mitja, situada com sempre entre
dos focs, ja no cal dir com no tenia cap ressò important dins el moviment corporatiu. Ara, tots
els estaments tornen al vell sistema de les agrupacions i canvien els procediments, com així mateix han canviat les circumstàncies.
Mirant desapassionadament la qüestió, sigui
quin sigui el factor de tots els que constitueixen
cl nexe de la prosperitat comercial i productora,
veurem com han experimentat guanys amb l'associació. Naturalment que la qüestió ha d'ésser mirada en el seu punt veritable, és a dir, que un guany
obtingut tant pot haver estat positiu com relatiu.
S'han passat moments en que una necessitat pública ha posat en perill l'existència d'una activitat determinada. Ha sortit l'associació per defensar els interessos i aquests han estat salvats en la
mida possible. S'ha fet un sacrifici prudencial
però no ruïnós i aquest ha estat un guany de l'acció col·lectiva, que de no haver existit, l'un s'hauria engolit I|altre.
Situats en aquest pla, veiem com la requisa de

vaixells provoca entre els armadors espanyols llur
unió que va creixent a mida que les circumstàncies són més difícils. Avui, els llaços d'unitat
que s'han creat amb el fet de la corporació, difícilment poden trencar-se i heu's aquí com un agermanament circumstancial es converteix en definitiu.
Fa cosa d'un a n y unes disposicions arbitràries
revoltaren els esperits pacífics dels agents de
Duana. Les associacions portaven una vida ben
llànguida. Un atac mortal a la vida de l'agent de
duana provocà la reacció i aquesta fou prou v i gorosa, perquè l'amenaça de mort es convertís en
solució raonable i aquesta és la que determina la
creació d'associacions per a respondre de les fiances de llurs components a l'objecte d'assegurar
l'exercici de la professió. I el moviment no acaba
amb la vigorització i creació d'Associacions, sinó
que surt també una Federació dels agents de tot
Espanj-a contra la potència de la qual no serà fàcil
que un ministre s'hi pugui atrevir sense fonamentar les seves decisions.
Les vagues dels obrers del port, a l'esclatar, no
afectaven els interessos d'uns o altres : afectaven
els de tots, i , per tant, cada hu hi hagué d'intervenir per a encarrilar les coses. I aquesta intervenció
de tots els elements del port, feu sorgir la necessitat de la unió d'uns elements dispersos : els
consignataris. Contra aquesta realitat no hi pot
la indiferència i els iniciadors acaben per veure's a
llur costat tots els altres companys.
E l comerç marítim de Barcelona és prou extens perquè doni motiu per desenrotllar-se totes les
professions i uns altres elements, que a penes tenen
personalitat col·lectiva, els transportistes, senten
també la frisança del moment i segueixen l'exemple dels altres estaments similars.
La vida corporativa de l'activitat marítima de
Barcelona no queda closa encara amb la puixança
de les esmentades col·lectivitats, i hom veu ja altres
horitzons als quals és precís arribar i es palpa la
conveniència de la creació d'una Federació del Port
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de Barcelona, la missió de la qual seria la defensa
dels drets i dels interessos de tots, perquè ultra les
funcions de cada corporació, hi ha moltes qüestions
que tenen un caràcter general i és lògic també que
per assegurar-ne la bona marxa hi intervingui un
organisme que ho englobi tot. E l treball d'aquesta
Federació pot ésser d'una eficàcia enorme dins de

l'embolicada xarxa d'operacions que es relitzen al
nostre port. Ella pot dur els impulsos necessaris
per a l'organització de nous serveis, millora d'utillatge i realització de reformes indispensables.
La Federació, en una paraula, pot m o r a l i t z a r , en
l'ample sentit de la paraula, el port de Barcelona.
R.

L a simplificació dc TaparclI cn Ics naus dc vela
El canvi d'aparell en les naus de vela és cosa
vella. Un que hagi recorregut sovint els molls i conegui embarcacions, veurà com moltes en el transcurs, dels anys han sofert canvis en l'arboradura,
tant que hom no coneix el bastiment com era abans.
Antigament, arreu es veien fragates, bergantins
rodons i pollaeres, però amb cl temps, i la pràctica, hom ha vist que eren velers de maniobra embullada, havent sempre de menester una nombrosa t r i pulació que era greujosa per l'armador.
Molts brics-barques que corren pels ports, es poden conèixer que han estat abans fragates perquè del
pal de messana, la gàbia és més baixa que en els pals
major i trinquet, i pel tonellatge de desplaçament,
ja que la fragata és el veler de més port que solca
la mar. Molts bergantins rodons, corren actualment
convertits en bergantins-goletes, i el mateix es pot
dir do moltes pollaeres, arribant la transformació fins
a algunes barques de mitjana i quillats en balandres,
veient l'aventatge en els aparells del velam.
Amèrica del Nord, el país més pràctic del món,
sempre n'ha donat mostres construint velers de totes mides, partint del mateix aparell: el de pailebot,
construint-ne des de dos pals fins a set, que són els
navilis de fusta més grans que naveguen pels mars.
Durant la passada guerra mundial, vingueren al
nostre port uns pailebots de sis pals que foren l'admiració de la nostra gent de mar, per la simplicitat

El pailebot Sant Fost, de la casa Tayà

de la maniobra, que essent vaixells gegantins eren
duts per una tripulació molt escassa, i perquè eren
vaixells molt caminadors.
Enamorats els nostres capitans i armadors d'aquest tipus dc veler, no van trigar a comprar-ne de
gran port, aprofitant els granats negocis que els naviliers començaven a fer, i la nostra matricula va tenir unitats verament esplèndides com el M a r i a Teresa, de quatre pa's, el Saní Fosí, Aiguafreda, Alacant, Milagrosa, Magda i Carmen, de tres pals.

L'afició seguí encomanant pailebots a les drassanes que continuadament es bastien a la costa, i en
poc temps hem vist sortir de los drassanes Minguell,
pailebots de tres pals com el Vilasar de Mar, Solgull
i Carmen, naus molt belles i molt ben tallades. A
Vilassar, la societat «Empreses i Construccions Navals» en construeix un de 500 tones. A Mataró, la
casa Pellicer n'ha construït un de 600; i darrerament l'esmentada casa Minguell té la quilla posada
a dos de 1,000 tones cada un, i que seran el més
gran esforç de la producció velera. No p a s s a r à gaire temps que Amèrica sigui la única que tingui navilis d'aquesta mena de gran port, perquè Catalunya,
amb .'es seves unitats do quatre pals, que seran l'òrgull de la seva Marina velera, creuant els mars, farà veure el què les seves drassanes poden fer.
EMERENCIÁ ROIG

E l pailebot nord-americà Edward Lawrence, de Pòrtland
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COMERCIAL

Malgrat tots e!s entrebancs que les lluites socials
de cada país posen a l a producció respectiva, l'activitat comercial m a r í t i m a segueix amb extraordinaria intensitat, com ho demostren les noves línies de
serveis que s'estableixen a tots els mars.
El comerç amb Romania

La Companyia «C. H . Sprague & Son.», de Boston, i n a u g u r à el 15 de novembre passat i m nou servei entre aquella ciutat i els ports de Romania i altres del mar Negre. De moment, no s'ha fixat el
programa de sortides, però és de creure que no t r i garan a regularitzar-se i , per de moment, seran determinades pels oferiments de càrrega. A aquest
servei s'hi dedicarà un vapor nou d'acer, de 5,000
tones.
El primer viatge l'ha fet amb un carregament
complet compost de calçat, m a q u i n à r i a elèctrica, aires agrícoles i altres mercaderies del país. Aquesta
serà la primera línia establerta entre el port de Boston i aquella part d'Europa.
A conseqüència d'una entrevista celebrada a París entre els representants romanesos i el director
de la «Canadiam Mission», a Londres, s'acordà establir un servei permanent de vapors entre el Canadà
i Romania. Probablement seran quatre els vaixells
destináis a aquest servei, dos dels quals han completat el carregament. Lai causa principal d'aquesta empresa rau en l'increment que han adquirit les
relacions comercials d'ambdos països. E l Govern
de Romania ha obert un crèdit especial de 25.000,000 $
per a comprar mercaderies al Canadà.
Servei entre el Canadà i Xile

La «Pacífic Steam Navigation C.0», està fent treballs d'informació sobre el moviment comercial entre
la costa oriental del Canadà i Xile. Acüialment
bova part dels seus vaixells són al servei del Govern^ anglès i tan bon punt estiguin afranquits, establiran un servei de sortides mensuals del port
d'Halifax. Actualment aquesta Companyia m a n t é
un servei regular entre Nova-Iork i Xile.
Línia del Canadà a l'Àfrica del Sud

La «Eider Dempster & Co. Ltd.» destina el vapor Philadelphian, actualment en apartament a Belfast, al servei del Canadà i Sud de l'Africa. Ultra
d'aquest vapor, el qual d'aa-a endavant p o r t a r à el
nom de Ñ e w México, la Companyia disposarà d'altres tres vapors que avui estan en construcció.
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xifra total de l'exportació durant aquest període és
de 700.000,000 $. Avui és el segon port d'exportació
del Canadà, j a que l'únic que el supera en aquest
sentit és Montreal.
Els serveis de vapors amb conexió amb aquest
port durant els mesos d'hivern, són els següents: el
ue la «Canadian Pacífic Ocean», que comprèn la
«Allau Line»; aquests vapors fan la ruta de Liverpool i Londres; la «Fumess-Withy Line», a Londres
i l'Havre; la «Head Line», a Belíast, Dublín i Avonmouth; la «manchester Line», a Manchcister; la
«Koyal Mail Steam Packet Service», a Bermuda,
St. Kitts, Antigua, Montserrat, Dominica, Sta. Llúcia, Barbados, St. Vincent, Granada, Trinidad, Demarara; la «Anchor-Donaldson Line», a Glascow;
la «South Africa and New Zeland Line», a Capetown. Duran, Algoa Bay, Lorenzo Márquez, Delagoa Bay, Sud Africa; la «Melbourne i Sydney»,
Australia, Lyttleton, Auckland i Dnncdin, Nova Zelanda.
Nova línia de vapors a l'India occidental

El «Shipping Board» ha inaugurat una nova
línia de vapors, la «Windward Islands Line», la
qual fa poc que ha tramès el primer vaport Lake
Gülediye, des de Mobile, Alabama, cap a Guadalupe, Martinica, Í n d i a Occidental anglesa, i Trinidad, amb càrrega completa. Actualment s'està noliejant càrrega per a tres altres vapors destinats
al comerç de la í n d i a Occidental anglesa, els quals
faran els ports de Cuba, Haití, Jamàica, República
Dominicana i Puerto Rico. E l L a k e Gütedge farà
amb regulairitat els ports quo visita aquesta vegada.
Noves rutes de la «Cunard Line»
i la «Anchor Line»

Les Companyies «Cunard» i «Anchor» estan estudiant el projecte d'unes noves línies amb contacte amb el port de Boston.
La «Anchor Line» ha dedicat a aquest servei dos
vapors de 15,000 tones, amb 600 places per a passatgers de primera i unes 1,100 d'altres categories.
La «Cunard Line» dedicarà al servei de ooston a
Liverpool uns nous vapors, dels quals, dos es creu
que abans de l'estiu vinent seran en activitat.
Aquests vapors podran admetre uns 1,700 passatgers de diverses classes i unes 10,000 tones de càrrega.
Entre les dues Companyies esmentades tenen en
construcció una flota de trenta unitats.

Línies del Canadà

El «Board of Tradc» de St. John, Nova Brunswick, anuncia que durant aquest hivern concurrirán
regularment a aquest port vapors d'una línia franco-candenca a St. Nazaira i la «Houston Linea» à
Buenos Aires i Montevideo.
St. John, com port oceànic d'exportació, ha fet
grans progressos durant els últims cinc anys. La

Línia dels Estats Units a Polònia

Amb la sortida del vapor Kosciusko, efectuada
el 15 de novembre passat, la nova Companyia americana, «Polish-American Ship Line», ha inaugurat
el servei entre Nova lork i Dantzig. EI Kosciusko
fou comprat al «Shipping Board» dels Estats Units.
Es un vapor de càrrega de 7,371 tones.
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Wisla, de 5,250 tones -o pes mort. Aquest vapor ha estat construït a Anglaterra i tan bon punt
es rebi serà dedicat ají) sejvei de Ny|va l o r k a
Dantzig.
Malgrat que fins ara aquesta Companyia ha
comprat dos vaixells només, persones que ocupen i m portants càrrecs a la casa han assegurat que la
Companyia té el projecte d'adquirir una flota de
vaixells adequats per al transport de passatgers i
cárrega¡ entre els Estats Units i Polònia.
L a «Polish-American Navigation Company)) fou
creada unes quantes setmanes endarrera amb un
capital de 3.500,000 dòlars.
«Ncrske-Chili Lini, Christiania»

Aquesta Companyia, fundada amb un capital en
accions de 125.000 lliures, es proposa establir un
servei regular entre Europa i Xile, amb escala a
Anvers, Copenhage i Gothenburg. Són dedicats a
aquest servei tres vapors amb un total de 27,000
tones.
Nova ruta dels Estats Units a Hamburg

Malgrat que no s'hagi anunciat oficialment, és
un fet que la «America Line» i n a u g u r a r à molt aviat
un nou servei a Hamburg, via Soulhampton. La
data de la inauguració d'aquest servei és fixada
pel dia 15 de desembre d'aquest any, i el vapor destinat a realitzar-lo és el Mongòlia. Aquest vapor
anteriorment havia format part de la flota de la
«Pacific Mail Steampacket Co.» i fou adquirit per
la «Atlantic Transport Company of West Virginia)).
L i Mongòlia és un vapor de 13,000 tones de pes brut
i fou construït en 1904. Durant la guerra fou utilitzat pel Govern dels Estats Units. El M a n x ú r i a ,
vapor parió de l'anterior, i el Minnesota, seran
també dedicats al mateix servei. Així mateix ho
seran el Mount V e m o n {ex-Kronprincessin Cecilie),
l'Agamennon { c \ - K a i s e r Wilhehn 11) i el Georga
WashÍ7igton o bé el Fon Steuben (e\-Kronprinz
Wilhelm).

Line» abans de la guerra, amb destí als turistes anglesos que es dirigeixen a F r a n ç a i que era. assegurat
pels paquebots transatlànlics d'aquesta Companyia.
Servei entre Irlanda i Espanya

El vapor Glenomara ha arribat a Belfast procedent d'Almeria i Màlaga, amb un carregament de
vins i fruites, inaugurant un servei regu'ar entre
Irlanda i Espanya.
La Companyia Transatlàntica Sueca

La Companyia Transatlàntica Sueca ha passat comandes per la construcció de 130,000 tones de pes
mort, de les quals 80,000 són vaixells motors.
Entre aquests vapors n'hi ha 8 a motors de 9,100
tones de pes mort, 5 vapors de 8,000 tones de pes mort
i altres do més petits.
Totes aquestes unitats hauran d'ésser romesQS pel
juny de 1925.
Altres serveis

La casa Womis i C.a do 1'Havre, que ha obert fa
poc una sucursal a Hamburg, organitza una línia
regular entre Hamburg-L'Havre i diversos ports de
la costa francesa.
O
Als Estats Units s'anuncia la formació a Proviconse (Rhode Island) do la Companyia «Lavvrance
Company», la qual establirà una línia de vapors entre aquest port i Manchester.
La primera sortida s'efectuarà pel desembre.
o
S'ha constituït a Roma la «Società-Coloniale per
l'Àfrica Occidentale», la qual pensa establir línia de
navegació a l'Africa occidental.

Diuen de Gènova que 61 «l '
a punt de realitzar un important programa de desenrotllament dels serveis amb 1 Amèrica del Nord.

Nou servei bi-mensual al Marroc i el Senegal

La «Companyia uels vapors Francesos», eixampla els serveis de vapors al Marroc.
Des d'ara arribaran fins el Senegal, inaugurant
un servei do passatgers entre Marsella, Oran, Tánger, Casablanca i Dakar. Els vapors Lux i Ars faran
aquest servei, que serà bi-mensual. El primer de
desembre sortí de Marsella el L u x .
Servei entre Marsella i el Mar Negre

La «Companyia Russa do Navegació a vapor i de
Comerç», ha inaugurat la represa dels seus serveis
vers Constantinoble i el Mar Negre. El 28 de novembre sortí de Marsella el paquebot Tigre, portant
nombrosos passatgers, entre ells un miler de iugoeslaus repatriats a Ragusa.
Servei de Southampton-Cherbourg

S'anuncia l a pròxima represa dol servei Southampton-Cherbourg, que havia organitzat la «White Star

VAPORS

MUMBRÚ

Ha estat llançat feliçment a les drassanes de
Schiodam (Holanda) ol magnífic vapor, de 7,100 tones

do càrrega,

M a r i a A. de M u m b r ú ,

per

a

la

coneguda casa naviliera d'aquesta plaça Domingo
Mumbrú, S. A.
També s'estan ultimant els treballs per a l a remesa de l'esplèndit vapor Pepita Mumbrú, del mateix
tonellatgc que l'ánterior i per a la pròpia casa naviliera.
Els dits vaixells s'integraran al nostre pavelló a
mitjan pròxim mes de gener, formant, junt amb el
Ramdn Mumbrú, un total de tres unitats amb
22.000 tones, i els ha ingressat en la nostra matrícula on pocs mesos l'esmentada casa naviliera, Domingo Mumbrú, S. A.
Ha sortit cap a Londres ol subdirector do la casa,
amb l'objocte d'ultimar els detalls de la remesa do's
indicats vapors.
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LA LLOTJA D E MAR D E B A R C E L O N A
II
La Llotja de Mar, fou fins al segle x v m brillant
escenari de successos transcendentals. Allí repercutien tots els aconteixements ciutadans i tots els
personatges que visitaven Barcelona. Si arribaven
per mar desembarcaven en un pont que s'improvitzava enfront del casal dels mercaders i eren rebuts
po's Cònsols de Mar i lluïdes representacions de la
ciutat.
Allí tingueren lloc esplèndides festes en les diades
assenyalades per la gent de mar, a les que hi assistien el Virrei, Consellers, Bisbes, Nobles, Embaixadors, Cònsols i mercaders amb els seus gremis i
àdhuc Papes i Emperadors, quan es trobaven a la
nostra ciutat per incidències polítiques.
Imaginem-nos per un moment el meravellós cop
de vista que devia llavors oferir aquell conjunt d'edificis tan bell.

Un jorn meridional daurant-ho tot. El blau i n tens del mar llatí, juntant-se al lluny amb el del cel
per on h i floten aquells núvols tant blancs com de
cotó. A la platja les galeres pintades amb colors
vius, amb els escuts multicolors a la borda, desafiant l'infinit amb sa proa atrevida. Les tarides,
les n a u s , les coques i altres lenys guarnits amb gallar-

dets i banderes en so de festa i allí, a l lluny, veles
blanques que arriben i semblen un vol de coloms.
Els bastiments de més calat estan anclats, els més
petits llaüts geuen en la sorra, aprop de les mercaderies que apilades ordenadament recorden la febril
activitat comercial que demà s'apoderarà d'aquests
patrons i mariners que avui passegen tranquillament.
Diria's que floten en l'aire partfcules lluminoses
que ho embelleixen tot. Arreu h i han banderes que
onejen i draperies de festa. Pel carrer de mar s'hi
troba una animada gernació. Els mercaders, arribats de llunyanes terres, deparleixen plàcidament
amb llurs famílies de les coses meravelloses que
contenen aquelles ciutats d'insomni que es diuèn
Venècia, Constantinoble, Alexandria...
A plens pulmons es respira l'atmosfera de quitrà
i la salabror del mar. De sobte un trilleig festiu
anuncia la diada. Tot el barri de Ribera és al carrer, i els voltants de Llotja flns a Santa Maria, bullen d'animació i la gentada aprop dels porxos dels
tarongers segueix amb simpatia l'arribada dels prolioms. Es barregen les gramalles dels Consellers
amb els hàbits dels clergues; els riquíssims vestits
dels mercaders barcelonins destaquen sobre la vestimenta més humil dels menestrals i aprenents, resortint els brocats i velluts dels vestits del senyoriu i
la bellesa de les damiselles que dóna al quadre
l'encís.

Façana de la Plaça del Palau
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casolana, i a l'encendre's les bengales de colors resten encantats. La festa pren un caient fantàstic,
però aviat els llums d'artifici i els coets s'acaben i
ara una i després l'altra les lluminàries van morint
i la fosca invadeix.
Els ciutadans barcelonins de costums patriarcals
es retiren a llurs cases satisfets i la ciutat reprèn el
silenci nocturn. Són les deu de la vetlla. La lluna
que ha sorgit, joguinoja entre els pals dels navilis
ancláis a la platja i il·lumina benèvola les línies tan
perfectes del conjunt gòtic de Llotja.
Així celebraven els .nostres avantpassats les solemnitats anyals, segons es desprèn de les cròniques
d'altres tomps. Poc a poc les festes esdeveniren
menys brillants i deixaren de celebrar-se. La decadència, producte de les desfetes polítiques que
reduïren als catalans al jou centralista, s'iniciava
terrible.

La sala de contraclaclons]

Arriben els mercaders del Consell dels XX, experts
en coses de la mar, el Bisbe i els Canonges, els gremis. Sonen clarins i la g u à r d i a que acompanya al
Virrei i als Embaixadors s'obre pas entre la multitud;
Tots van entrant a la capella per assistir a la
festa religiosa i prenen seient. La Noblesa, les dignitats clericals, els Cònsols de Mar i el Virrei, seuen
al prebisteri. Els Montcades com a patrons de la
Llotja, h i seuen en lloc assenyalat. En closos reservats es situen les dames, els mercaders, la gent de
mar, i a fora, el poble. A la sortida, la comitiva
que acompanya al Virrei, segueix solemnement pels
carrers de Canvis, Santa Maria, Montcada, Bòlia,
Spèciera i Sant Jaume.
A la tarda, la festa pren un caient ben popular,
puix ningú deixa d'ésser-hi. Gents de tots els estaments de Barcelona es troben reunits als voltants
de Llotja entretinguts en passatemps diversos i jocs
i ballades. Alguns passegen per la platja contemplant la bellesa d'aquelles naus que parlen a la imaginació de coses fantàstiques, de conquestes i tempestats. Les ones barrejen el seu ntme suau al x i barri de la festa. El Montjuïc de verda vegetació
s'endintza vigilant, en el mar, i a la part de muntanya un ponent dolcissim deixa pas a la nit, que
avança...
Llavors la festa arriba al seu punt culminant: en
totes les finestres de Llotja hi cremen teïeres, quina
claror és forta als ulls d'aquelles gents que la comparen amb la miserable guspira de la llumanera

Passaren anys. Barcelona fou ocupada per les
tropes del Rei d'Espanya En Felip V. Catalunya
estava vençuda.
La Llotja de Mar, per dret de conquesta, l'any
1714, passà a ésser patrimoni de la Corona, i perquè mancava lloc per a hostetjar els exèrcits opressors, el destinà a quarter de guàrdies valones. La
capella l'ocupaven els soldats casats, els pòrtics del
pati es convertiren en cuines i el saló gòtic serví de
magatzem dels mobles.
En 1725 es pensà en construir uns pavellons aprop,
perquè els ocupessin els oficials, que fins llavors
vivien allotjats en cases de veïns, i al posar en pràctica la idea es començà per destruir els pòrtics corintis.
Per fi, davant les protestes continuades dels : ercaders i les peticions de tots els estaments de Barcelona, el Govern de Madrid acordà retornar l'edifici en 1771 a la Junta de Comerç, creada per Ferran I V l'any 1758; fent, però, la cessió a canvi de
3,000 lliures catalanes que es destinaren a la construcció d'un altre quarter que fou el de les Drassanes.
Al fer-se càrrec la Junta de Comerç, de Llotja,
r e s t a u r à l'edifici i a l'any següent en Joan Soler
començà les obres de l'actual planta, que continuà
a sa mort el seu fill Tomàs.
A n'ells devem el Palau que avui admirem, per
ésser un dels més majestuosos de la ciutat. A ple
nivell, com és sabut es troba el saló de contractacions, quo és el mateix en que es reunien els co-

E l pati
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mercinnts barcelonins en la Edat mitja. Allí s'hi donaren en t< t temps, i més sovint en el segle x i x ,
grans balls de beneficència i s'hi celebrava el sorteig
de la Rifa de la Casa de la Caritat, que els nostres
parcs recorden encara. A Llotja cremà, el 24 de
juny de 1826, el primer llum de gas, i en 10 de no-

REVISTA
SITUACIÓ

DELS

vembre de 1838 es tragué de l'edifici la primera ío-.
tografia, pel sistema Daguerre, feta a Espanya
ritimament, al restaurarse la celebració dels
Jocs Florals, s'escollí el saló de Llotja com el marc
més escaient a la poètica festa.
EUGENI GIRAL D'ARQUER

DE

MERCATS

La situació universal del tràfec marítim segueix
trasbalçada i difícil.
El tonellatge va en augment, però els efectes de
la nova aportació no s'experimenten degut en primer
terme a la persistent congestió dels ports, així de
càrrega com de descàrrega, situació que fa que com
més dies transcorren més greu es toma.
Les vagues, lock-outs i demés pràctiques de la
moderna lluita social, causen la paralització d'una
quantitat immensa de capacitat de transport; un
lleuger exemple d'això, desventuradament, el tenim
plantejat a casa nostra.
A Nova lork, amb motiu de la vaga de descarregadors, arribaren a reunir-s'hi una quantitat ext r a o r d i n à r i a de vapors. Solament pertanyents 0 controlats pel «Shipping Board», s'hi trobaren junts
200 vapors, dels quals 150 són destinats a la navegació d'altura.
En altres ports les congestions hi són produïdes
per altres causes. En els francesos, belgues i holandesos, del Mar del Nord, vies principals del proveïment d'Alemanya, si bé la majoria d'ells, molt ben
utillats, no estan, però, preparats per a engolir la
immensa afluència actual i circumstancial de mercaderies, quedant els molls i Docs curulls i per
tant les operacions h i resulten difícils i entretingudes.
Això, repercutint en els nòlifs, justifica les notables diferències que en ells i per a ports aproximats
s'observa. Així tenim que el blat de moro procedent
de San Lorenzo, destinat a Anglaterra, es cotitza a
155 s. i per a Anvers 0 Dunkerke de la mateixa procedència, a 185, 0 sigui una diferència anormal de
30 s. per tona.
Els nòlits, en general, es mantenen ferms perquè
el tonellatge disponible resulta escàs per a les nenecessilats mundials, malgrat que el total de tonellatge a vapor que a darrers de juny de 1914, era de
•45.400,000 tones, a finals del mateix mes d'aquest any
sumava 47.900,000 registre brut, això és, puja de
2 1/2 milions que, no obstant, no es nota, i que en
aquests moments p u j a r à a uns 4.000,000 de tones,
per l'augment de la nova construcció que diàriament es va entregant al mercat.
Els rendiments dels vaixells, no guarden relació
amb els alts nòlits que es cotitzen, perquè la càrrega
moguda va en disminució contínua, puix vapor que
en temps normal en un any pogués realitzar cinc
viatges en u n tràfec determinat, no en faria més
que tres escassament avui dia, i les despeses tant en
operacions com en manteniment del vaixell han augmentat excessivament.

NOLITS

I ÚLTIMES

COTITZACIONS

Carbó.

Anglaterra.
El tràfec en aquest mercat és més actiu que temps
enrera. Si bé eí tonellage no hi és escàs, és evident
que no fa m é s que omplir justament les necessitats
dels embarcadors, com ho demostren els nòlits mantenint-se a alts tipus.
El retraiment perdura perquè en part subsisteixen
els inconvenients que el motivaren. La congestió en
els ports h i és persistent quan no per vagues en els
Docs, per vagues en els ferrocarrils, o bé per manca
de vagons 0 per aglomeració de mercaderies.
El tràfec que es desenrotlla amb major activitat és
el del Nord de F r a n ç a . També són en a b u n d à n c i a
els noliejaments per Ità'ia, mercat que temps enrera i per circumstàncies diverses estava 'agavellat
quasi en s à totalitat, per Nord Amèrica.
Els nòlits, ferms. Entre les cotitzacions corrents
s'hi observa el cas que vé a corroborar el que més
amunt havem dit respecte a diferències desproporcionades en nòlits per aj mercats p r ò x i m s ; mentre de
Cardiff a Cádiz, distància 1098 milles, es cotitza a
65 s., desde igual port a Calais 448 i a Dunkerke
476 milles, es fa a 62 s. 6 d.
Ultimes cotitzacions:
Cardiff-Vigo, 2,500 tones a 62 s. 6 d.— Cardiff-Càdiz, 1700 tones a 65 s.—Cardiff-València, 1.850 tones
a 70 s.—Cardiff-Barcelona, 2.600 tones a 75 s.—Cardift-MarseUa, 4.000 tones a 80 s. i 5.000 tones a 83 s.
—Cardiff-Gènova, Spezzia, Nàpols, 6,200 tones a 80 s.
i Cardiff-Gènova, Spezzia, Nàpols, 7,500 tones' a
78 s. 8 d.
Glasgow-Barcelona, 1.500 tones a 72 s. 6 d.—Glasgow-Gènova, 7.500 tones a 80 s.
Tyne-Cette, 1,100 tones a 95 s.—Tyne-Gènova, 6,500
tones a 70 s.
Nord Amèrica:
Decretat l'embarc del combustible disponible, tan
prompte com es declarà la vaga a l.r de novembre
pp. quedaren de fet paralitzats els mercats de carbó nordamericà. Després de la referida data, únicament fou permesa la sortida amb càrrega, als vapors que nl decretar-se la disposició es trobaven ja
en operació de càrrega, produint la prohibició d'exportació, la vaga forçosa en els diferents ports d'uns
centenars de vapors, dels quals uns 150 pertanyents
al «Shipping Board».
Aquesta gran quantitat de tonellatge, propietat
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dc l'Estat nordamericà, no ha do causar estranyesa
tenint en compto que aproximadament un 40 per
100 do! total dedicat a l'exportació de carbó pertany
a l'esmentada entitat.
De les llistes de noliojamenls han desaparescut
en absolut aquells referents als esmentats mercats.
Això ha motivat la major demanda que s'observa en
els anglesos, però com que aquests no poden suplir
ni de bon tros el dèficit que pels mercats consumidors significa la paralització do la exportació americana, origina això greus dificultats que són molt
més sensibles, per tractar-se de l'època en que les
necessitats mundials són majors.
Cereals.
Argentina :
Aquest mercat, entre tots, és actualment el més
animat, la qual cosa no vo! dir que os desenrotlli amb
regularitat.
La major part de los sortides corresponen a tonellatge requisat pel Govern anglès per a la seva importació de blat, i a nòlits de taxa que segueixen
essent 62 s. 6 d. i 65 s., segons cl port de càrrega.
En tràfec lliure, bona part de l'exportació està
constituïda per blat de moro per a Anglaterra i ports
dol Ncrd d'Europa.
Quant a operacions en blat, lliure, escàs moviment. Sembla que els embarcadors es resisteixen a
acceptar els nòlits pretesos pels Armadors. Mentre
aquests demanen 210 s. i 215 s., els altres no accedeixen a pagar m é s enllà de 200 s. Aquesta discrepància dificulta els noliejaments.
Regular moviment en civada i l l i a nòüts als
voltants de 185 s. i 190 s. per a la primera i a
165 s. la segona.
Les cotitzacions per a blat de moro destí Anglaterra o ports del Mar del Nord, entre 147 s. 6 d. i
162 s. 6 d.
Les dificultats que travessen els ports de càrrega influeixen extraordinàriament en el mercat.
A darrers del mes passat els nòlits per a Espanya resultaven aproximadament a 230 pessetes.
Les darreres contractes per a igual destí es refereixen a vaixells de vela i per a transport de cereals,
sonso especificar quina mena de cereals. Per a vapor
cap noliejament sapigut.
Ultimes cotitzacions:
Buenos Aires-Espanya: (cereals), velers, Viva,
do 2,800 tones; Pavo, 2,000 tones i Bravo, 2,400 tones,
a 140 s.
Buenos Aires-Anglaterra: (blat de moro), vapors
do gran capacitat, entre 142 s. 6 d. i 145 s. tona.
San Lorenzo-Anglaterra: (blat de moro), 155 s,
San Lorenzo-Anglaterra: (lli), 165 s.
San Lorenzo-AngJaterra: (blat), gran quantitat
de vapors requisats.
San Lorenzo-Anglaterra: (civada), 190 s.
Austràlia i Estats Units:
Des del primer punt i destí Anglaterra en viatge
requisa a 105 s., alguns carregaments.
Desde St. John N. B. o Halifax, N . S. a Anglate-

rra i també a requisa, blat a 10 s. l'arrova i farina
a 57 s. 6 d. tona.
Desdo Halifax N . S. o Pòrtland (Me) al Pireu,
blat lliure, a 30 dòlars tona.
Mercats d'Extrem Orient:

En general travessen un període estacionari.
Java: Poques operacions. A'gun vaixell requisat
per a sucre destí Anglaterra a 90 s.—Per a Anglaterra, lliure, 225 s. pes mort:—Per a Holanda, lliure,
i^O s. pes mort.—Copra, per a Hammirg a 450 s.—
Copra, per a Mediterrani o Holanda a 430 s.
Bombay • Poques operacions.—Per a Anglaterra
(dos ports) a 112 s. 6 d. pes mort.—Per a Marsella i
Gènova a 130 s.—Càrrega genera' por a Marsella
135 s. aprox.—Càrrega general per a Gènova, Nàpols,
145 aprox.—Cotó, per a Gènova a 140 s.—Llavor cotó,
per a Anvers a 110 s.
Karachi: Mercat quiet. Noliejaments possibles per
a Anglaterra i Anvers a 100 s. i 110 s. pes mort, respectivament.
Nitrat:

X i l i : A Continent entre 220 s. i 230 s. Por a Espanya, vapor Navarra, 1933 ton. r. n. a 240 s.
Alexandria, Hull o Liverpool, llavor de cotó 50 s.
els 60 peus cúbics.
Minerals.

La demanda de toncllatge poca i al disponible
menys encara, cosa que fa que els nòlits s'aguantin
ferms i amb tendència a l'alça, amb motiu do la competència que per a obtenir la poca capacitat disponible es fan els embarcadors.
Ultimes cotitzacions:
Sagunto-Midlesbrough, 24 s. — Hornillo-Cardiff,
20 s. — Aguilas-Heysham, 27 s. 6 d. — Almería-Cardiff, 19 s. — Algeciras-Jarrow, 23 s. — Melilla-Manchester i Ardrossan, 25 s. — Melilla Glasgow, 26 s.
6 d.— Castro Alen-Newport a 22 s.— Bilbao-Cardiff,
21 s.

Sol.
Torrcvella-Calcuta, 30 s. — Eivissa-Calcuta, 32 s.
6 d.
Per

viatge.

Nova lork-Mediterrani espanyol, (dos ports), 23
d ò l a r s ; net form. — Rotterdam 23 dòlars net form.—
Rotterdam, 22 1/2 dòlars, gross form.—Golf MèxicGènova, 28 dòlars.
• ,
Time Charter.

Aquest mercat ferm en quant a nòlits però es fan
poques operacions.
Tràfec europeu, vapor 642 tons. r. n. a 70 s. sis
mesos. — Tràfec europeu, entre Holanda i Gibraltar, 1573 r n. a 47 s. 6 d. tres mesos.— Tràfec europeu,
1900 tons. pes mort a 62 s. 6 d. sis mesos. — Carbó
F r a n ç a , 1900 r. n. 65 s. sis mesos. — Carbó F r a n ç a ,
1800. r. n. 67 s. 6 d. tres mesos.
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El cost de la construcció a Austràlia

Tres grans vapors d'acer el Delungra, el B r o m a n a
i el Bilocla, han estat recentment sumats a la flota
mercant del Govern d'Austràlia.
Una estadística oficial publicada fa poc temps,
mostra que el prou de construcció d'aquests bastiments incloint-hi interessos, minves i m à d'obra,
no ha excedit del càlcul p r i m i t i u que el fixava a
28 lliures per tona, i que el cost de vaixells similars
estrangers, s'han construït a 38 ó 40 lliures per tona,
actualment.
Durant la guerra foren contractats amb Companyies partícula is la construcció d'un bon nombre
de vaixells mixtes d'unes 1,500 tones, a diferents
ports de's Estats Units. Aquests contractes han estat cancelats ara i s'ha plantejat una qüestió sobre
què s'ha de fer dels cascs que ja són construïts.
A'gunes de les cases flrmants dels contractes han
anunciat que tirarien endavant la construcció.
El Govern ha decidit realitzar el programa de
construcció de cargos d'acer, qué" era projectat. En
conseqüència, hom diu que seran construïts al port
de Sydney alguns vapors de 10,000 tones.
Actualment presten servei quaranta vaixells, a
compte del Govern, sense incloure-hi dinou vaixells
de països ex-bel·ligerants enemics, que han estat, utilitzats des dol començ de la guerra.

«Kiangnau», de Shanghai, treballen pel Govern, llançant vaixells amb regularitat, encara qxie la seva capacitat de producció sigui il·limitada i els procediments de treball bon xic antiquats.
L'obrer xinès té grans qualitats i els directors són
fora intel·ligents, però, no obstant, els projectes són
gairebé tots de procedència anglesa. E l Lloyd assegura per 20 anys els vaixells mixtes construïts
a aquestes drassanes. Durant els deu últims anys,
el promig de producció ha estat de 31 vaixells per
any, la maj. ria dels quals els ha utilitzat el Govern americà pel servei del mar de Filipines.
La reconstrucció de la marina mercant francesa

El comité creat per a la reconstrucció de la Marina mercant francesa, ha indicat en un informe
com hauria d'ésser distribuït el capital dedicat a
aquest fi.
B! total, creu que hauria de sumar la xifra de
1,876 milions de francs, amb un conjunt de 910,000
tones. Però com que les drassanes franceses no podrien remetre pel gener de l'any 1922 tot aquest toncllatge, per la data assenyalada com acabament
del termini estipulat, el comité recomana que el número de vaixells construïts a F r a n ç a caldria reduirlo i , aleshores, el crèdit necessari importaria només
1,080 milions de francs. E l detall del plai proposat
és el següent:

El cost de la construcció a Suècia

Tres són les drassanes sueques a les quals es
contrueixen vaixells destinats al servei transatlàntic.
Aquestes drassanes, situades al districte de Maímo, s ó n : les «Epcküm», instal·lades a Malmo mateix,
les «Limhamn», als molls de l.im.haniu, i les «Oresund», Landskrona, les quals, actualment, funcionen amb activitat extraordinària, construint bastiments de 2,000 a 8,000 tones.
La casa «Oresnnd», abans d'acabar l'any, rem e t r à dos bastiments de 4,000 tones, contractats a
5.000,000 de corones tots dos. E l cost per tona de
pes mort surt a 625 corones, o siguin i56'25 $.
Durant els darrers sis mesos, hi han hagut més
vagues i desordres de treball que no pas durant els
anys anteriors a la guerra. Els fusters i operaris de tallers, pel juliol sostingueren una forta vaga
amb motiu d'una demanda d'augment de sou. Els
obrers de les drassanes «Kockum» demanaven un
augment de sou d'un 10 per 100 per hora. La majoria de les demandes foren satisfetes. L a vaga
de carregadors, del juliol d'aquest any, fou resolta
per un arbitratge entre J'Associació de Naviliers i
la Comissió de sous de Mariners, la qual obtingué
moltes concessions. La durada de l'acord serà fins
el 31 de desembre del 1920 i començà el 9 de j u liol de l'any que som. A Noruega i Dinamarca,
també foren establerts acords similars. La jornada
és de vuit hores.
La construcció a Xina

L'actual incremept comercial, també repercuteix a la construcció naval xinesa. Les drassanes

VAIXELLS CONSTRUÏTS A DRASSANES FRANCESES
Tones

Tipus

316,000
498,000

Transantlàntics
Cargos

774,000

TOTAL

Cost

Cost
per toni

885,000,000 2,880
721.000,000 1,585
1,606.000,000

A DRASSANES ANGLESKS
Tones

Tipus

Transatlàntics ...
Cargos
TOTAL

Cost

4,600
6,660

14.000,000
8.000,000

11,260

22.000,000

Cost
per tona

3,000
1,200

A DRASSANES AMERICANES
Tipus

Cargos

lones

125,000

Cu'

220.000,000

Cost
?cr tniu

1,678

La construcció japonesa

La Companyia japonesa, «Nippon Yusen Kaisha»,
ha decidit construir 79 vapors que donen un total
de 610,000 tones de p. m., dels quals, 10, de 30,000 tones, son en construcció actualment.
El preu mig d'aquests bastiments, als preus
d'avui, oscil·la entre 500 i 600 yens per tona, però hi
ha la seguretat que durant els cinc anys pròxims e!
cost de construcció m i n v a r à fins a un terme mig
de 360 yens, que equivalen, al canvi actual, a 43 lliures per tona.
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No es d i u on han d'ésser construïts aquests vapors, però és probable que la major part ho siguin
a drassanes japoneses, donat que Jes facilitats de
construcció a aquell país han augmentat extraordinàriament del començament de la guerra ençà.
Contractes i comandes de tonellatge

La «Shawmut Steamship Co.», de Boston, ha contractat amb l a «Chester Shipbuilding Corporation»
la construcció de dos vapors d'unes 10,500 tones
de p. m., aparellats amb fogaines de combustible
d'òli i màquines de vapor desenrotllant una velocitat
de 13 1/2 nusos. Aquests vapors hauran d'ésser remesos p e l'octubre prò>im, i el seu cost aproximal
serà de 180,000 dòlars cada un, o sigui, segons el
canvi actual, a 41 lliures la tona.
Vapors d'aquest mateix tonellatge són oferts pel
«Shipping Board» dels Estats Units, a 54 lliures la
tona, pagant-ne el ¿5 per 100 al comptant i la resta
en cinc anys.

* **

Un vapor-dipòsit d'oli, de 10,250 tones, actualment
en construcció a unes drassanes de Sundcrland, que
serà remès pel m a r ç vinent, ha estat contractat a r a ó
de 45 lluïres la tona de p. m. Un altre vapor parió
de l'anterior, que serà remès per l'octubre pròxim,
ha estat contractat a raó de 43 lliures 10 s. í a tona.
Grans comandei de vaixells dipòsits d'oli han estat
fetes als Estats Units i un Sindicat francès n'ha encarregat nou de grans i dos üe petits del mateix tipus.
Tots hauran d'ésser remesos dintre dotze mesos i han
estat contractats al preu de 46 lliures la tona.

* **

Segons informes nordamericans, el «Shipping
Board» ha augmentat els preus. Pels seus vapors de
fusta demana a raó de 115 dòlars la tona de p. m.,
pagable el 25 per 100 al moment de la remesa, altre
25 per 100 a l'any següent en dues vegades, i el 6 1/4
per 100 cada sis mesos fins satisfer tot l'import, més
6 per 100 d'interessos.
Pels vapors de 8,800 tones en
demana 220 dòlars la tona de p. m . ; pels de 10,000
tones, 225 d ò l a r s ; pels de 7,800 tones, construïts a
Hog Island, 215 d ò l a r s ; pels do construcció Llac, del
tipus Frederikstad, d'unes 3,500 a 4,500 tones de pes
mort, 200 d ò l a r s ; i pels de 5,500, construïts per la
«Submarine Boat Company», 210 dòlars.
$

$

$

Uns naviliers noruegs dirigiren demandes de
preus a diferents drassanes per l a construcció de dos
vapors de 2,500 tones cada un. L a millor oferta tramesa per constructors americans fou a raó de 180 dòlars la tona de p. m., però com que una casa anglesa
els ha ofert a un preu de 20 dòlars m é s baix, la
contracta ha estat subscrita a Anglaterra.

» **
Les contractes de construcció de trenta dos vaixells d'acer de 5,350 tones de pes mort, subscrites per
l'nEmergency Fleet Corporation» a la «Submarine
Boat Corporation», de Newark, han estat suspeses
per ordre del Govern americà.
Altre vapor per la casa Mac Andrew and 0°.

A mitjans del mes passat s'efectuaren les proves
del nou vaixell Ciscar, construït per a la casa R. Mac
Andrew and Co. a Jes drassanes de H . and C. Grayson Limited, de Garston.

Aquest vapor és el darrer dels tres que els esmentats constructors tenien contractats amb la casa
Mac Andrews. Es un shelter deck, qüalificat pel
I.loyd, 100 A 1. Fa 3,175 tones p. m. amb una capacitat de p. n. de 1,505 i 2,425 tones de p. b.
Les dimensions principals s ó n : 265 peus de llargada per 41 de m à n e g a i 21 de puntal. La m à q u i n a
és de triple expansió, amb tres calderes que treballen a la pressió de 180 Ibs. La velocitat garantitzada, durant l a prova, fou excedida d'un nus i un
quart.

V E N D E S DE V A I X E L L S
A ANGLATERRA
Venda de tonellatge vell

Amb tot i que donades les actuals circumstàncies
el tonellatge de vapor, sigui del tipus i temps que
sigui, pot ésser utilitzat amb positius beneficis, sembla que la tendència de los principals Companyies,
és l a de substituir el tonellatge vell per vaixells de
novella construcció. Anys endarrera, els tipxis tuwet deck estigueren molt en voga, però últimament,
i sobre tot per a certes rutes, l l u r utilització minvà,
per la facilitat amb que s'hi avariava l a càrrega.
Alguns d'aquests vaixells han estat recentment
oferts i l a «Clan Line» ha venut cl seu vapor tuwel
deck, «Clan Fraser) a uns compradors gre'cs per
145,000 lliures. Aquest vapor fou construït en 1900.
El seu tonellatge é s : 2,285 tones de pes net i 3,588
de pes brut.
E l vapor «single deck», L a k e E r i l de 1,949 tones
de pes brat i 1,157 de pes net, construït en 1917, ha
estat venut amb avaries, per unes 45,000 lliures.
El vapor Snelind, abans Mannheim, de 668 tones
de pes brut, 373 de pes net i 950 de pes mort, const r u ï t en 1899, ha estat venut per unes 39,000 lliures.
El vapor «spar deck» Bellview, abans Strathyre,
de 4,416 tones de pes brut, 2,841 de pes net, amb
un total d'unes 7,200 de pes mort, . construït en
1906, ha estat venut per \mes 160,000 lliures. Aquest
vapor, pel m a r ç passat fou s u b h a s ï a t en ^95,000
lliures.
E i vapor coster Cairnie, de 250 tones de pes brut,
construït en 1891, ha estat comprat per unes 12,000
lliures.
Un vapor de cabotatge, de 300 tones, actualment
en construcció a unes drassanes de Hessle, que
probablement serà remès per m a r ç vinent, ha estat
contractat per 21,000 lliures
El vapor mixte Bratto, construït en 1890, amb
una capacitat de pes mort de 310 tones, ha estat venut
per 6,000 lliures.
A l a subhasta de Mr. K. C. Kellock, han estat
venuts dos petits vapors. L ' u n , de càrrega i passatgers, que porta el nom de Lyonnesse, de 382 tones,
es r e m a t à per 8,000 lliures. Aquest vapor es construí en 1889. E l vapor d'acer Arlelle, de càrrega,
que és l'altre dels dos esmentats, és- de 118 tones.
Fou construït en 1893, però darrerament se l i havia
canviat l a m a q u i n à r i a . En 1918 valia sobre 10,00(
lliures i ha estat cedit per 6,000 lliures.
E! vapor Glenomera, abans Kidambangra, de
2,005 tones de pes brut, 1,080 de pes net, amb un to-
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tal aproximat de 2,130 tones de pes mort, construït
en 1910, ha estat venut per unes 100,000 lliures.
El vapor W a r Damson, tipus «standard H.», de
2,503 tones de pes brut, 1,452 de pes net, i amb
un totaJ aproximat de 3,850 tones de pes mort, construït en 1918, l i a estat venut per unes 125,000 lliures.
Un altre vapor parió d'aquest, en construcció a
Chepstow i que serà remès pel juny vinent, també
ha estat venut pel mateix preu. El vapor japonès

:
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nes de pes urut i unes 7,550 de pes mort, construït
en 1919, ha estat comprat per 1'((American Star L i no» de Nova lork, a r a ó de 215 $ la tona de pes
mort. La mateixa Companyia ha comprat un vapor
parió d'aquest el Waterbury, a igual preu.
El vapor nordamericà Delco, de 3,4ÜU tones de pes
brul, 2,180 de pes net i unes 5,100 de pes mort, construït en 1919, ha estat venut a 210 $ l a tona de pes
mort.
Taikaic M a r u , abans T o m i u r a M a r u , de 3,810 tones
El vapor nordamericà Sawanac, de 2,757 tones
de pes brut, 2,343 de pes net i unes 3,500 de pes mort, de pes brut, 1,657 de pes net i unes 3,860 de pes
construït a Navasaki, en 1917, ha estat adquirit per mort, construït en 1890, ha estat cedit per 125,000 $ al
compradors norucgs a r a ó de 375 vens l a tona de comptat.
pes mort. El vapor «spar deck», japonés, Alkoku
Altre vapor de í a mateixa nacionaitat, el B r i Maru, que ha portat diferents noms, de 3,333 tones ton de 3,434 tones de pes brut i unes 3,850 de pes
de pes brut, 2,4G6 de pes net i un total aproximat mort, construït en 1890, ha estat cedit al mateix preu
de 4,700 tones de pes mort, construït en 1889, ha es- de l'anterior i en les mateixes condicions.
ta venut a compradors italians a r a ó de 20 lliures
El vapor nordamericà, de fusta, Northwestern,
la tona de pes mort. Altre vapor «spar deck», ja- de 1,645 tones de pes brut, 1,441 de pes net i unes
ponès, el Huyo Maru, abans Hockeimer, de 2,898 to- 2,700 da pes mort, construït en 1881 i reconstruït
nes de pes brut, 1,764 de pes net. i un total apro- en 1902, ha estat venut amb avaries per 10,000 •$.
ximat de 4^250 tones de pes mort, construït en 1889,
El vapor norueg Governor Forbes, abans Admirat
ha estat venut a r a ó de 25 lliures per tona de pes
von Tirpilz, de 2,007 tones de pes brut, 1,199 de pes
mort. Aquest vapor, pel juny de 1904 havia estat
net, construït en 1905, ha estat venut als Estats Units
venut per 16,700 lliures aproximadament.
per 450,000 $..
El vapor «shelter deck», japonès, Meichu Maru,
de 4,373 tones de pes brut, 2,742 de pes net, construït on 1918, ha estat venut a compadors noruegs •
NOTES D'ASSEGURANCES
a raó de 385 ycns l a tona de pes mort.
Conferència franco-anglo-belga d'asseguradors
El vapor Twceddale, de 4,432 tones de pes brut,
Han arribat a Anvers nombrosos delegats d'asseamb un total aproximait de 7,200 tones de pes mort,
guradors francesos i anglesos, per a conferenciar
construït en 1904, que pa! juny passat fou venut per
amb els asseguradors belgues sobre les modificacions
150,000 lliures, ha estat adquirit darrerament per
que calen introduir a la pòlissa d'assegurances ma225,000 lliures.
rítimes belga de 1859. Els asseguradors francesos i
Els vapors City of St. Joseph, City of A l m a , Maanglesos voldrien principalment que se suprimís la
s ó n City, Davenport, Dlstrict of Colúmbia i \Var-<
clàusula relativa al robatori i unificar la tarifa dc
wich, tots junts d'xines 9,400 tones de pes mort., han corretatge.
estat venuts al preu de 225 $ l a tona de pes mort.
Els asseguradors belgues són contraris a aquesEl vapor Cutcombe, abans W a r Ostrich, dc 5,264
tes reformes i objecten que l a pòlissa no pot ésser >
tones de pes brut, 3,205 de pes net, amb un total
modificada sinó per una llei. Ha estat nomenada
d'unes 8,250 de pes mort, construït en 1918, fou vexxna comissió encarregada d'examinar aquesta qüesnut pel setembre passat per 220,000 lliures.
tió.
El vapor Boyal Sceptre de 3,838 tones de pes brut,
2,435 de pes net i unes 6,600 de pes mort, construït
en 1906, ha estat venut per 140,000 lliures.
E S T A C I O N S D E C O M B U S T I B L E D'OLI
E l vapor Fernhill, de 2,378 tones de pes brut i
AL V O L T A N T D E L MÓN
unes 3,600 de pes mort, construït cn 1908, i el vapor
Rotherhiel, de 2,384 tones de pes brut i unes 3,700
El "bhipping Board», dels Estats Units, en u n imde pes- mort, construït en 1910, han estat venuts portant report sobre el considerable increment de les
per unes 220,000 lliures.
fogaines d'oli a Ja Marina mercant, assegura que dinEl vapor «shelter deck» Boliviana, abans Lugano tre molt poc temps s'establirà al voltant del món una
de 4,573 tones de pes brut, 2,962 de pes net, cons- cadena d'estacions americanes d'aquest combustible
truït en 1900 i el vapor «shelter deck» Norh Point per a proveir els vapors que utilitzin aquest sisde 6,366 tones de pes brut i 4,822 de pes net, cons- tema.
truït en 1900, han estat cedits per 250,000 lliures
La implantació d'aquesta sèrie de dipòsits fou inicada un.
ciada abans de l a guerra. Actualment els Estats
El vapor Baron Dalmeny, de 3,899 tones de pes Units posseeixen una flota de 486 vapors de combusbrut i 2,503 de pes net, construït on 1900, ha estat
tible d'oli que representen l a suma de 3.798,733 de tovenut per 210,000 lliures.
nes de pes mort. Són de nova construcció, sense comptar 49 transports d'aquesta mena, retornats a llurs
ALS ESTATS UNITS
propietaris americans i un altre grup de 18 venuts
E l "Shipping Board» dels Estats Units, fins el pel ((Board», però que naveguen amb bandera
28 d'octubre, ha venut a empreses particulars 184 americana.
Dols 720 vaixells d'acer en construcció i contracvaixells, que representen un total de 134.578,491 $.
Les vendes que hi ha pendents importen l a suma tats, 636 són d'aquest tipus, representant un total
de 4.619,659 tones de pes mort.
de 44.490,300 $ i comprenen 23 vaixells.
Quan el programa de les construccions d'acer siEl vapor nordamericà Strathnaver, de 5,268 to-
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gui del tot realitzat, seran 1,731 els vapors de combustible d'oli abanderats als Estats Units.
El primer pas per a la creació d'aquestes estacions fou &! trobar llocs a propòsit, per dipòsits al
llarg de les rutes establertes o al menys molt pròxims.
Al canal de P a n a m à j a n ' h i existien algunes, la qual
cosa vol dir que no ha calgut més que ampüar-les.
Per a facilitar la navegació per les costes orientals
del Sud Amèrica s'ha creat una estació a St. Thomàs. Aquesta estació, que té una capacitat de 15,000
tones, fou inaugurada el 2 d'octubro passat.
S'han fet arranjaments per a establir-ne una a les
Açores i una altra a Bizertai. A Manila so n'està
construint una altra de gran capacitat per l a ruta
oriental.
El total de demandes d'oli fetes per la i - a r i n a
mercant americana durant l'any 1919, ha estat de
31.000,000 de barrils.

UNA DISPOSICIÓ

IMPORTANT

Els drets dels combustibles líquids

Tenint en compte el gran desenrotllament que va
pyenent l'utfització de combustibles líquids peïs
transports de mar i terra, el ministre d'Hisenda ha
publicat a L a Gaceta del primer de desembre, una
R. O., í a part dispositiva de la qual diu a i x í : .
«S. M. el Rey (q. D. g.), en propuesta de ase
Centro directivo, aprobada en Consejo de Ministros
y con el favorable informe por imanimidad, de la
Comisión permanente de l a Junta de Aranceles y
Valoraciones, ampliada según el real decreto de 20
del corriente, ha tenido a bien disponer la modificación de los derechos arancelarios de los productos
comprendidos en el grupo tercero de la clase primera del Arancel por unidad arancelaria de 100
kilogramos, y en ambas tarifas primera y segunda,
por igual, en l a forma expresada a continuación;
1. ° Los productos comprendidos en la partida
20 del vigente Arancel, así como los aceites crudos
y naturales pesados, piel o ü y sus análogos, con
densidad superior a 0,925 a 15° c, considerados como
combustible líquido de uso directo en los motores
de combustión intema y aplicaciones también directas derivadas de su carácter de tales combustibles, satisfarán el derecho de 0,35 pesetas.
2. ° Los petróleos y aceites minerales que dejen por la destilación a 300° c. m á s del 80 por 100 de
residuos los de 20 a 80 por 100 y los de menos de
20 por 100 de las partidas 22, 23 y 24, ade\idarán
cinco pesetas, como igualmente los productos naturales adicionados de gasolina o aceites volátiles destilados hasta 150° c. y las mezclas de dichos
aceites ligeros y de mazout, o sea el producto pesado de la partida 22.
3. ° Las oíeonaftas, aceites lubrificantes minerales, vaselinas y demás productos comprendidos en
la partida 25 del actual Arancel, así como los residuos de la destilación de los petróleos que contengan del 10 al 30 por 100 de alquitrán sulfúrico,
ahora comprendidoá en la partida 22, satisfarán
el derecho de 17 pesetas.
4. ° Los petróleos de color obscuro con densidad
mayor de 0,915, m á s del 12 por 100 del alquitrán
sulfúrico y punto de inflamabilidad menor de 100,

o sea los productos naturales de destilación continua normal, a d e u d a r á n el derecho de 0,50 pesetas.
5. " Los derechos de la gasolina y de la bencina
de petróleo se fijan en 10 pesetas.
6. ° No se alteran por l a presente disposición
^os derechos de las partidas 19, 21 y 26 del Arancel.
7. ° La Administración a d o p t a r á las medidas
oportunas para la determinación de los productos
a que se refiere la presente disposición, aclarando
las dudas que pudieran ofrecerse, a cuyo fin se
cumplirá en todo caso el requisito dé la remisión
de muestras a ese Centro directivo, según expresa
la nota número 3 del Arancel, a los efectos de los
análisis correspondientes y clasificación arancelaria oportuna; y
8. ° Los derechos señalados a los productos de
referencia por la presente disposición empezarán
a regir:
n) Para los füel o ü y productos brutos naturales comprendidos en el apartado 4.°, desde la fecha de la publicación de la presente real orden en
la Gaceta de Madrid.

b) Para todos los demás productos, el 1.° de
febrero de 1920.
c) Los cargamentos dtespachados con conocimiento directo para los puertos españoles antes
de la publicación de la presente real orden en ía
Gaceta de Madrid, y que lleguen a E s p a ñ a antes
también del 1.° de febrero próximo, podrán acogerse
al régimen de depósito establecido en los artículos
4.° al 7.° y 207 y siguie,ntes de las Ordenanzas • de
Aduanas, con las condiciones de seguridad necesarias y en relación con los preceptos establecidos
para almacenajes particulares por la real orden de
25 de mayo de 1892».

LA R E Q U I S A D E V A I X E L L S M E R C A N T S
P E L TRANSPORT D E BLAT
El Govern ha disposat la requisa de gran nombre
de vaixells mercants de los matrícules peninsulars per
a importar a Espanya les 170.000 lones de blat, que,
comprades pel Govern, es troben a l'Àrgéntina.
E l nòlit assignat per aquests transports és e! de
150 pessetes per tona per als vaixells que surtin en
octubre i novembre; per als mesos succesius ho decidirà el Comitè de Tràfec Marítim. .
Els ports de descàrrega seran Barcelona, València,
Sevilla Bilbao i Santander.
L a llista dels vaixells que han de realitzar o estan
realitzant aquest servei d'importació de blat, la transcrivim a continuació:
Realitzant el servei d'importació de blat. — Vapor
« E s p a ñ a número 6» (primer viatge), 7.000 tones; vapor «Arantzazu», 2,200; vapor «España número 4»
(primer viatge), 3.000 ; vapor «España número 2» (primer viatge), 4,500; vapor «Aspeit.ia», 3.000; vapor
«OUargan», 2,800. Total tones: 22,500.
Vaixells que sortiran d'Espanya el corrent-mes. —
Vapor «Ontón», 4.000 tones; ^apor «Guipúzcoa».
3.200; vapor «Wenceslao», 2.800; vapor «Mar del
Norte», 3.500; vapor «Cabo Tres Forcas», 3.000;
vapor «Eopafia. número 6» (segon viatge), 7.000; vapor « E s p a ñ a número 1» (primer viatge), 3.000; vapor «Marqués de Chàvarri» 4,000; fragata «Antonia
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Mombrú», 4,000; ídem oViuda Llusà, 2,650; goleta
«J. Llusà Puig», 1,100. Total tones: 38,250.
Vaixells que sortiran d'Espanya cl corrent mes.
— Vapor (cAlgortcfioii, 3,200 tones; vapor «Claudio»,
3.300; vapor aRosario», 4.000; vapor «España número 2» (segon viatge), 4.500; vapor «España número i» (segon viatge), 3.000; vapor «Mouro», Ü.oOO;
vapor «Víctor C h à v a r r i s , 4.000 un veler que design a r à l'Associació Navegació Lliure Española, 2.000.
Tola! tones: 27,500.
Vaixells que sortiran d'Espanya e! mes de gener. — Vapor «Sebastian», 3.700 tones; vapor «Manu», 5.500; vapor «Arraiz», 4.000; vaixells que designarà nominalment l'Associació de Naviliers de
Bilbao, 14,530. Total tones: 27,750.
L'Associació
del Mediterrani t r a n s p o r t a r à en
llvrs vaixells o en altres de noliejats, si les circumstàncies actuals de vaga de! personal marítim no l i
permeten disposar d'aquells, 24,000 tones. Queden
requisades les dues terceres p a ï t s del carregament
de tots els vaixells de les Companyies Transatlàntica i Piniilos, de la línia de l'Argentina, que podran conduir 30,000 tones. Total: 170,000.

ELS

A G E N T S DE

DUANES

Tercera Assemblea

Durant e! dies 1, 2 i 3 del corrent, tingué lloc a
la nostra ciutat la tercera Assemblea dels Agents de
Duana d'Espanya.
L'objecte era tractar de la forma com han d'ésser
fetes les fiances col·lectives per a l'exercici de la professió, les quals han d'entrar en vigor per l'any
nou segons el R. D. d'En La Cierva. També havia
de tractar-se de la fundació de la Federació d'Agents
de Duana i Comissionistes de Trànsit d'Espanya.
Concorregueren representacions de Port-Bou, Màlaga, Sevilla, València, Santander, Palma de Mallorca, etc.
Es prengueren els següents acords:
Primer. Que sense perjudici que cada associació,
col·legi o sirdicat d'agents i comissionistes de Duana
procuri poder estar en condicions de legalitzar el dia
primer de gener vinent, l a situació de les fiances,
per la Comissió executiva dels acords d'aquesta Assemblea, es demani, mitjançant instància raonada, i
es gestioni del ministeri d'Hisenda la suspensió del
termini per a la constitució de les finances col·lectives,
fins que s'implanti la total reforma de les Ordenances de Duanes, que s'està elaborant.
Segon. S'acorda fundar la Federació d'agents
i comissionistes de Duanes d'Espanya, declarant-la
constituïda quan tres, almenys, de les associacions
i coMegis aquí representats, hagin remès a la Comissió executiva abans al·ludida, llurs Estatuts o Reglaments, una vegada reformats o addicionals, amb la
legalització deguda do conformitat als Estatuts de
la projectada Federació, que s'apçovin en aquesta
Assemblea. La Comissió al·ludida tindrà cura de
donar compliment, entre tant, a tots o's requisits necessaris per a l'existència legal de l a Federació. En
constiluir-se aquesta, i interinament vagin ingressant
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a la mateixa Federació les altres associacions o coUegis, els càrrecs de govern de la Federació els exerciran, provisionalment, els presidents de les societats
federades que primerament remetin llurs Estatuts o
Reglaments en forma, fins a la primera reunió reglam e n t à r i a de la mateixa, tenint cura principalment
el dit govern provisional d'anar organitzant la Federació, perquè a partir de l'esmentada reunió reglamentària, pugui funcionar amb tota regularitat.
Tercer. Nomenar una Comissió executiva dels
anteriors acords, les oficines de la qual, així com
també les provisionals de la Federació, estaran a
l'Associació de Barcelona.
Quart. Que l'esmentada Comissió executiva interinament no quedi constituïda la Federació, assumeixi la representació dels agents i comissionistes de
Duanes d'Espanya perquè en virtut de les circumstàncies, gestioni tot el que pugui convenir a la classe,
dissolent-se en començar a funcionar l a Federació.
En Ja segona sessió s'aprovaren els Estatuts pels
quals s'Iia de regir la futura Federació.
La Comissió executiva, la formaran els senyors
don Josep Pujol Rubió i don Vicens Vilalta, de Barcelona; i un representant de l'Associació d'Agents i
comissionistes de Port-Bou, que nomenarà l'esmentada Associació.
A la tercera i última sessió es llegiren els acords
presos i pronunciaren discursos de clausura el president senyor Arnau, el senyor Pujol, de Barcelona,
i el senyor So!er, de València.
En el pròxim número parlarem del funcionament
de la Federació.

VARIA
Vaixells encallats

En pocs dies han encallat a la platja del Llobregat el vapor José Maria, de la matrícula de Sevilla ; eï pailebot San A7tíonio, de la matrícula de
Mahó.
Tots dos pogueren ésser trets pels remolcadors del
port.
A les costes de Garraf, encallà també el pailebot
Llorens H e r v í a n o s , que venia de Cette, dirigint-se
a València.
Tambe el remolcador Montserrat aconseguí treure'l, però va sofrir avaries d'importància.
Llançament d'un pailebot

A les drassanes Ballester, del Mollet de la Ciutat
do Mallorca fou llançat el nou pailebot S a n Bernardo, propietat dels senyors Arbona i C*
La càrrega és de 300 tones. La construcció ha estat feta amb solidesa.
El salvament del «Valbanera»

Els representants a l'Havana, de l a Companyia
Piniilos, senyors Sanlamaria i C " , han obtingut l'autorització del Govern dels Estats Units per a extreure les pertenències do! Valbanera, i estan a punt
de firmar la contracta amb una Companyia.
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MERCATS
Anglaterra i E s t á i s Units.

L'àaunci fet pel Govern anglès de presentar un
Biü o llei limitadora dels profits dels propietaris de
mines assenyalant els esmentats profits a 1 xelin 2
penics per tona, ha causat una gran sorpresa als
tenedors i especuladors de les accions mineres, al
mateix temps que originà una gran baixa en els
valors miners. E l mercat carboner ha pres, en conseqüència, una posició d'inlranquilitat i anormal,
fent cada vegada més dificil adoptar el mar ket yrice
0 preu normal que desitgen establir en Geddes i
els caps laboristes. La confusió deixada per la Gran
Vaga ferroviària en els transports ferroviaris, contribueix a Ja inestabilització desitjada. Encara avui
la més grossa dificultat es troba en que havent-hi
carbó i tonellatge sulicient en cl "Bristol Channel»,
els comerciants i exportadors han de comptar amb
el restringit tipping i poques hores de treball extraordinari que els carregadors dels ports volen admetre sense tenir altra consideració en compte que
la de llurs interessos, negant la del favoreixement
al comerç nacional. Els comerciants miners es veuen
obligats a vendre donant cotitzacions per embarcs
al gener i demés mesos .vinents sense cap seguretat. Els poderosos Llewellyn, Merrit & Price, que
avui podrien exportar 5 milions de tones, però que
les dilicultats ho impideixen, han nomenat un organitzador especialista per a la venda als països
del Continent. En ï . Griffin, l'organitzador, creu
poder arribar a un acord favorable amb el Govern
1 els treballadors per donar impuls a l'exportació.
En Auck. Geddes apujà ú ' t i m a m e n i el carbó d'exportació a 6 xelins extra, i vol disminuir el preu
del carbó per l'interior en 10 xelins a costa de
l'exportació. Disgustats els cercles marítims i m i ners de Gales, la Cambia de Comerç de Cardiff es
va reunir per pendre acords, especialment sobre
les conseqüències de l a llei limitadora de beneficis,
estant la majoria; de concurrents d'acord de prefer i r la nacionalització de mines a la limitació de beneficis, anunciant altres la extinció total del treball i comerç carboner de les empreses capitalistes
i tècniques.
La cotització dels carbons millors classes Cardiff segueix ferma en els 85-90 xelins i de 00 pels
petits no cribats. La demanda de carbons sembla
arribar a un record pel mes de desembre, però es
poden donar per perduts els grans negocis aquest
any. Es escassa avui la Companyia naviliera que
no disposa de carbons i de vaixells per a l'exportació i malgrat això l a major part dels negocis queden desfets per causes governamentals o laboristes.
La qüestió de les llicències d'exportació que semblava havien de desaparèixer el 31 del corrent, es
perllongarà fins l'abril de 1920. Per aleshores el
preu de 75 xelins pels millors carbons galesos sembla ésser el preu tipus que figura en molts contractes que probablement no arribaran a una realitat.
Si el rendiment de producció a la costa del Llevant
carboner anglès és més important cada vegada, els
mercats escandinaus semblen portar tot ol negoci,
puix molts vaixells noruegs i danesos duen a bord
els propis compradors que obtenen bons preus per
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carbó posat a Sunderland i ports del r i u Tyne. Els
preus oscil·len de 80 xelins a 85 per carbons millors
Nortliumberland i 60 pels inferiors. Eld millors port
Blytb segueixen a 90 xelins, mentre que els carbons
de gas Durham, dels que es duien n'hi ha 80,000 tones disponibles, es cotitzen a 65,60 i 55 segons les
facilitats d'embarc. Els carbons d'Escòcia son cada
vegada més dificultosos, degut al dolent rendiment
i als pocs vaixells dedicats a l'exportació. Els negocis caruoners per l'interior anglès són els que donen vida als ports de Grangemouth, Greenock, etc.
Nordamèrica, atacada pel mateix mal que l'Europa, es veu obligada a pendre mesures de tota
mena per evitar gravíssimes conseqüències a la
vitalitat exportadora de carbons. Les vagues mineres, tenint en compte l'immens nombre de tones fora
de mina de que es disposa, no poden atectaj1 exageradament la continuació de Vexport business, però
això no ha impedit que es prengui una mida tan interessant com la de recomanar als països estrangers que la navegació amb pavelló estranger no es
faci amb carbó just per arribar a port nordamericíi.
Això no deixa d'ésser un perill, puix d'agreujai-se
la qüestió dols miners, no respondrien de negar-se
a donar el carbó necessari pel retorn. Itàlia, un país
que exclusivament deu als nordainericans la resurrecció industrial, gràcies al carbó rebut i vengui
a crèdit, tracta amb un delegat anglès a Roma per
un fort nombre de tones mensuals. El carbó americà industrial es ven a Trieste a 38 dòlars.
Petites partides de carbó resulten avui m é s aventatjoses, segons informacions de's propis venedors
americans, la qual cosa es comprèn pel gran nombre de vaixells americans que avui porten a Europa tota clase de productes manufacturats per petites partides. Darreres informacions demostren la
fermesa ens els preus del carbó posats a Europa,
suposant que la conferència de miners, carregadors,
patrons i governamentals de Pensilvània terminarà per comú acord una vaga de prova de forces la»boristes corn ha estat la començada arreu dels Estats Units.

MOVIMENT DEL PORT DE FIUME
Per raó de la seva situació geogràfica i de les
seves tarifes de pòlisses la ciutat de Fiume pot reclamar la següent hinterland :
L'est d'islria fins a Reva; la frontera oriental de
Croacia i Hongria, en direcció a Austria; la línia
entre Budapest i Presburg; tota la vall d'Hongria,
fins els alts Carpats; l'alta Sibèria; la part nord
de Bòsnia, fins a Sarajevo i el litoral de Croàcia.
Les estadístiques de l'any 1912, les ultimes vàlides diuen que en t a l any arribaren al port de Fiume
9,329 vapors amb tonellatge total de 2.564,665 i que
en sortiren 9,246 vapors, amb un tonellatge total de
2.597,212 tones. El 16 per 100 d'aquestes xifres representa el tràfec de cabotatge, i el 84 per 100 restant el comerç d'altura i navegació atlàntica. El
moviment marítim total fou de 878,360 tones d'importació per 1.098,000 d'exportació i el terrestre de
1.238,000 d'importació per 610,000 d'exportació.

CATALUNYA MARITIMA
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MISCEL·LÀNIA
FRANÇA
La navegació pel Rin

Als círcols polítics francesos es parla de cpic
tan bon punt entri en vigor el tractat de Versalles,
M. Claveille serà nomenat president dc la Comissió
inernacional encarregada de revisar la convenció de
Mannheim, regulant la navegació pel Rin.
El vaixell escola «Jacques Cartier»

El dia 17 dc novembre tingué lloc a bord del
Jacques Cartier la inauguració de l'escola d'aplicació dels oficials de l a marina mercant, instal·lada
a bord d'aquest vaixell de la Companyia General
Transatlàntica.
El Jacques-Carlier sortí de l'Havre començant
el primer viatge.
Flota carbonera

L'entitat «Les Armateurs Français» ha estipulat
un contracte per tres anys amb l'Ajuntament de
P a r í s pel proveïment de carbó de la capital.
Aquesta Companyia ha adquirit 12 vapors de
3 a 4,000 tones a Anglaterra.
ANGLATERRA
El «Vaterland»

S'ha d i t oficialment que el paquebot gegantí alemany Vaterland, que els Estats Units tenien requisat, ha estat entregat a i a Gran Bretanya, essent
atribuït a la Companyia «American Line», la qual
el destinarà, així que estigui novament- equipat, al
servei de Southampton-Nova lork.
Els vaixells alemanys internats a Xile

E l Govern britànic ha confiat la gerència a la
«Pacific Steam Navigation Company» dels vaixells
alemanys internats a Xile, que sumen 87 i alguns
dels quals foren destruïts amb motiu d'una violent
(empesta pels voltants de Valparaíso E l conjunt
d'aquests vaixells representa 250,000 tones.
Nou maritim Board Nacional

A l Ministeri de Marina anglès s'han celebrat
a'gunes importants reunions per a tractar de la
formació d'un nou, m a r í t i m Board nacionial que
continuarà els treballs del «National Maritim
Board», creat pel Ministeri de Marina, j a fa més
de dos anys.
Les reunions han estat presidides pel coronel
Wilson, subsecretari del Ministeri de Marina.
El transatlàntic «Aquitània»

El gran transatlàntic Aquitània, dc 'a Companyia Cunard, és a Ics drassanes del Tyne, on se
l i posen fogaines de combustible d'oli.
tíl Aquitània serà el primer gran transatlàntic
de la marina mercant anglesa que utilitzarà aquest
procediment, i la Companyia espera obtenir un gran
estalvi en comparança amb el consum de carbó.
El personal de màqxiines serà reduït do 350 a 40
0 50 h(.mes.
Els vaixells venuts a l'estranger després de 1915

El representant del «Shipping Controller» ha dit
a la Cambra dels Comuns que e!s vaixells britànics

i de les colònies venuts a estrangers, de 1915 a 1919,
són els següents:
Numoro

1915
1916
1917
...
1918
1919 (fins a setembre)

102
71
75
78
179

218,530
48,894
61,199
48,981
492,168

D'aquests vaixells e! Govern n'ha venut els següents :
Húmero

1918
1919

11
100

Tonellatge

25,021
400,515

La suma total realitzada d w a n t l'any financier
corrent per la venda a l'estranger de vaixells mercants construïts per compte del Govern és de 12 milions 900,000 lliures.
A la data del 16 d'octubre, el número de vaixells
encarregats 0 en construcció al Regne Unit per
compte d'estrangers era de 229, representant 961,155
tones brutes.
FINLÀNDIA
Augment de la flota

A Helsingfors s'ha reunit una comissió per a
examinar la situació de la indústria m a r í t i m a finlandesa.
Segons el report adoptat, a l'any 1913, solament
el 15 per 100 de les exportacions de fusta es feia amb
vaixells finlandesos, per la qual cosa es recomana
l'augment de la flota amb l'ajuda de l'Estat.
ARGENTINA
Vaixells alemanys internats

Pròximament seran remolcats des de Buenos
Aires a Hamburg i Brema els 14 vapors alemanys
que hi han internats d'ençà de l a guerra. Aquests
vaixells tenen la m a q u i n à r i a avariada per llurs t r i pulacions.
Un cop en possessió dc les autoritats alemanyes, seran remeses als aliats.
ITÀLIA
Deu vapors comprats a Anglaterra

Diuen de Roma que s'han comprat altres vaixells,
en número de 10, de construcció o procedència anglesa. Pertanyen al tipus fabricáis i tenen cada hú
un tonellatge de pes mort de 10,700 tones.
Aquests vapors han estat adquirits: tres per la
Federació dels armadors lliures italians, ires per la
Navegació General Italiana, un pel «Lloyd Sabaudo»,
un per «La Veloce» i dos per l a Societat de navegació
«Roma». N ' h i ha dos en construcció.
Per cada vapor s'han pagat 290,000 lliures, a pagar en diverses vegades.
Els 10 vapors representen 107,000 tones, que afegides a les altres obtingudes també d'Anglaterra,
fan un total de 62 vaixells de 419,635 tones, adquirits
tots durant aquest any.

CARLES

RUPERT

]\1 A L L O 1.

ANGLADA

Fàbrica de Lones i Lonetes per a banderes
Construcció de Velant

Carrer Ample, 13-Tel. A 223S-Barcelona
PRIMERA A ESPANYA EN CONSTRUCCIONS DE CABLES METÀL·LICS

Passeig , de Colom, 2

Especialitat en Ascensors, Montacargues, Maniobres de Vaixells, Arts
de Pesca, Ponts colgants, Suspensió d'aparells
d'iliuminació i Parallams

F I L L D'EIV RAMON A. RAMOS
Armador i Consignatari
Casa Sucursal a Melilla. Direcció Telegràfica y Telefònica a Barcelona. RAMOS. A Melila, ONRAMOS
Pcsseig de Colom, 19

Telèfon 205 A

BARCELONA

LA

MOTORS MARINS
MOTORA
Consolat,2

AGUSTÍ

Exportació de galetes a tots els ports d'Espanya i Ultramar
Puré

Permanyer

millor aliment vegetal propi per a la navegació per la seva
conservació indefinida

Passeig Colom, 2 1 Mercè, 44 - Telèfon 2826 . • Sucursal: Mercè, 7

LA
AGENCIA

NAVAL IBERO AMERICANA
BARCELONA
Telèfon 1180 A.

UNIVERSAL

Fàbrica de galetes i pa de J O S E P PERMANYEÍR

El

"WOLVERINE,,

AGENCIA G E N E R A L 1 TECNICA

A T A U L F , 5 PRAL.

P.

UNIVERSAL
LLUCH

ROLDÓS

I REASEOURS
Telèfon 3775-A

BARCELONA

G A L L A S T E G U I ,

Shlp-Chandler Furnish all liinas
of provisions at Ihe most
modérales trices.

D E DUANES I T R A N S P O R T S

MARIAN

BAS

SEGURS

s.

e n c.

Proveïdors de tota classe de
queviures per a vaixells

Carrer de la Mercè, n ú m . IT -

BARCELONA

Princesa, 44. - B A R C E L O N A
Cases

a Port-Bou

I en

MAJÓ

Cerbère

CASA
AGENCIA G E N E R A L

D E T R A N S P O R T S INTERNACIONALS

PROVEÏDORA D E V A I X E L L S

LICORS, VINS 1 VINAGRES de totes classes

D U A N E S — TRÀNSITS

J .

I PIÉ

E S C U D E L L E R S , 46

RA L A Z O N , S . e n C t a .
UNION

losep A. Clavé, 3 — Telèfon 1939 A.

UNIVERSELLE

S O C I E T A T MÚTUA D E S E G U R S MARÍTIMS D E M A R S E L L A

EFECTES

J U S T iMARLÉS
Agent de The Brltish Anfifouling Compositlon & Paint C.° L l d .
(London-New York), contractors lo the Admirally
Pintures submarines i especials per a vaixells de ferro i fusta
DESPATX: AMPLE, 38, pral. - Telèfon A. 2108

CABLES

DACER

FOS

A L 6RESOL

per a remolcadors, caiabrots, cunanfs. etc. — Caps de Manila, sisal, etc.,
per a vapors i velers. — Xapa d'acer i de ferro per a vaixells.

FUSTÉ ï COMPANYIA
Tàpies, 10

SUÑER

NAVALS

B A R C E L O N A

Telèfon 28S6 A

I GAS

Agents generals per a Espanya
Ample, 3S, I.r - Telèfon

TALLER

4S4

A - Barcelona

D" A P A R I A C I O N S

HILARI

NAVALS

MARIMON

Nacional, 28 (Barceloneta) Tel. 2631 A-BARCELONA
Oyarvicle,

Cardona i

Montserrat

Consignacions
: Nolie jatnents
Importació i Exportació

Duanes

Passeig de Colom, uúm. 9 1 Plata, 4.1.r - Tel. 4627 A. : B A R C E L O N A

Fàbrica d'articles mllllars

[speclalltat en Condecoracions

Proveïdor de la Reial Casa :: Fundada Tany

FILL

1834

DE B . CASTELLS

Fàbrica a Gràcia: Despatx: Escudellers, 17 - BARCELONA
S e c c i ó especial per a la confecció de distintius esmaltats per a Clubs
nàutics, Automòbils, Foot-bali, Excursionistes I d e m é s Societats esporíli/es, Centres religiosos i Orfeons

ELECTROMOTORS TRlFÀSSlCS: DISPONIBLES, DE O'TS A 300 HP.
ELECTROMOTORS, E T C . , CONTINUA 220 V. : DISPONIBLES, DE
0'5 8,00 A 100 HP. - PREPARACIONS : BOBINATGES.

LLUÍS

C A R R E R A S

VALÈNCIA, 304

Barcelona

ENRIC

MBOOIIÍIH CIMIII

"eoiiiioin'ii"

Capaç per a aixecar 1,500 quilos a una
velocitat de 18 a 20 metres per minut.
C o m p l e t a m e n t nova.

F R E I X A S

Consiénatari

Entrega immediata.

Per a més detalls, a aquesfa Administració.

Direcció telegràfica;
. Freixas Cristina .

Telèfon 1205 G

de

vaixells

r t C t ^ t rtlV A
i*¿*rt^MZ,l^\jí-*j^

Cristina, n.» 5
Telèfon A 1585

Línia regular de uapors ràpids "ROB, M. SI ornan ]r. Mlttelmer-Linle" I M B I O
RICARD TORRABADELLA
Despatx : Noliejament, compra i venda de vaixells : Segurs ; Noliejament
de fruites, cereals, provisions, fustes, carbons, ferros, minerals, rajoles, etc.
CONSIGNACIÓ DE VAPORS : AGÈNCIA DE DUANES
Cables i telegrames :
Carrer Traspaiàcío, 4
Barcelona
<Torrabadella>
Telèfon 822 A

