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Una nova indústria ag rària e 

·L'extracció de l'oli del granet de raïm 

U .NA recient excursió al Sud de França ens ha proporcionat la manera 
de conèixer de prop una nova indústria agrària que necessàriament 

haurà de desenrotllar-se també al nostre país. Val la pena per això 
d'ex.plicar als lectnrs les evses que havem vist donant a l 'ensems totes 
les dades pràctique~:~ que. en la rapidesa d'una visita hem r ecollit. 

La indústria a la qual ens referim és la de l'extracció de l 'oli del granet 
de raïm. 

Ja l':;my passat l'enginyer Sr. Daneo parlà d'ella a les planes d'AGRI
CULTURA¡ fent algunes consideracions interessants que tingueren força res
sonància en la premsa agrària espanyola, la qual copià les dades publi
cades. Això demostra que la indiístria té ja un cert ambient format i 
que no serà gaíre difícil d'obtenir que s'estengui a. Catalunya. Per altra 
part, segons notícies, en les proximitats del Vendrell, existeix ja una fà
brica que funciona silenciosament des de fa un parell d'anys. 

A França hi ha fins ara solament una fàbrica d'extracció, que és la 
que hem visitat, ins~allada a la destilleria cooperativa de Perpinyà ano
menada «La Catalana», que ha començat a funcionar aquest any. De 
passada direm que els perpinyanesos estan orgullosos d'haver estat eLs 
primers en crear aquesta novà indústria a França i que atribueixen el 
mèrit a llur qualitat de catalans, ço és, d'homes dotats d'un profund 
sentit pràctic. Per nosaltres ha estat una agradable revelació l'esperit 
catalanesc dels perpinyaneso•s. 

A «La Catalana» la brisa procedent dels cellers dels associats és encu
pada en grans tines situades al voltant d'un pati rectangular i protegides 
per un sostre senzillissim. La brisa és sotmesa, en la tina mateix, a 
un rentat amb aigua mitjançant un sistema de difusió. De1líquid obtin. 
gut se separa després l'alcohol.i el tartra.t de calç. 

., 

. 
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En la brisa així exhaurida es fa la separació del granet. Per això és 

n ecessari eliminar l'excés d' humitat, ço que s'obté deixant-la en el cup 

mateix durant dos o tres mesos perquè l'aigua pugui escolar-se per la part 

inferior. Al cap d'aquest temps pot fer-se ja la separació. 

A «La Catalana,, però, fan la separació després de 4 o· 5 mesos de r e

pòs, quan han acabat tota la feina de destülació i s'han lliurat de Ja 

tasca principal. 

:O•urant la conservació cal evitar que la bl'isa es floreixi per no haver 

pèrdues d'oli en el granet. Això pot aconseguir-se de vàries maner<:s. 

A «La Catalana, però no se'n preocupen gaire; deixant la brisa atapeïda 

en la tina es :floreix solament una capa prima de la superfÍcie i la r esta 

es conserva perfectament. 

La separació és feta .amb una màquina construïda per la casa Ettore 

G.audenzi , de Pàdova (Itàlia). Es :t.J!na màquina molt senzilla. Essencial

ment consta d 'un desintegrador que desfà els pans de brisa i d 'una 

sèrie de sedassos animats d!'un ràP'id mo·viment vib1·atori en sentit 

horitzontal, que fan la separació del granet. 

El model que vegérem treballa 2,000 quilos de brisa per hora, neces

sita per ésser moguda un motor de tres cavalls, ~ costa unes 7,000 

lires sobre vagó Pàdova. 

P el que sabem, a•questa màquina resol d'una manera satisfactòria 

el pl'oblema de la separació del granet. Parlant amb facinàires tots 

coincidien en la dificultat de fer aquesta separació partint de la brisa 

hUIThida; això fa, ens deien, que l'aprofitament del granet sigui una 

cosa difícil. 

La màquina Gaudenzi fa la separa<i; iÓ del granet encara que la 

brisa sigui mullada. Cal però, no passar d'u.n cert límit. Amb brisa 

que contingui un 60 per cent d 'humitat, treballa perfectament i fa una 

separació suficientment completa.. Si però l'aigua és en proporció del 

70-75 per cent o m és , la separació resulta molt incompleta. 

La brisa que surt de la tina, al cap de dos o tres mesos de conserva

ció en la forma dita, conté el 60 per cent d'h111Ititat i en aquestes condi

cions, que són aquelles en les quals treballava . a Perpinyà durant la 

nostra visita, separava •quatre 'quintes parts del granet. Arn];¡ brisa un 

xic més seca la separació pot ésser mi¡lor. Pensant que una brisa amb 

el 60 per cent d'humitat és una brisa mullada, es compren que haguem 

dit que la separado-ra Gaudenzi resol el problema que tant preocupava. 

a1-s facinaires. 

La màquina Ga.udenzi dóna tres productes : 

1) granet quasi net, amb un xic de pols i trocets molt petits de pellí

cules .adherides. 

'· 
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2) polpa, pell, i rapa que contenen entremig tm ta1if~>~nt va-
/ J ..... ,...., 'T'"' 

riable de granet (al màx:imum una quinta part) d~l g;ran _ :to l de 
_ . . o o . ¡':. __ vU.'..!JRA 1 ·~ 

la bnsa smo és massa humida) 1 ,~ u L:OT!:CA) 
3) pell i polpa reduides en parts fines. ( ·L0[J0LA~ DE ! 

1 ' · . ·-~ ONP.~ l 
A uLa Catalana» aquests tres productes són l t~Iw~~rS::>T,rr·;t•,- i I 

·"' . L .. I...!,\.U.t..a.._ ,/ J 
La pell i polpa redrndes en partícules fines só~ad.'llilé.SA all}; socis 

/• 
que l' empren com adob car contenen el 2 per cent -e: nit1".ogen, 700 

grams per mil de anhídrid fosfòric i 600 grams per mil de potassa. 

No es tracta d'un adob de gran valor fertilitzant, però no cal per això 

llençar-lo. 
La ba.rreja de polpa, pell i rapa després de secada a l' aire és uti

litzada a la destilleria i per la producció del vapor necessari en les 

operacions d'exgacció de l'oli del granet. La cendra obtinguda, que 

conté el 10 per cent de potassa i un poc més del 3 per cent de anhídrid 

fosfòric es repartida entre els socis que l'empren com adob. 

Del granet se n'extreu l'oli. 
La composició de la brisa és, apro-ximadam·ent la següent : 

Rapa. 

Polpa i pell 

Granet. 

28 per cent 
47 )) )) 

25 )) » 

La màquina, com ja h em. dit, separa solament el 20 per cent i 

¡;l 5 per cent restant q:ueda barrej.at arrl.b l.a brisa i és cremat . 

.La separadora Gaud.enzi ens ha semblat, a un examen superficiaJ 

com és el que es pot fer en una visita, susceptible d'alguns perfeccio

naments de detall que permetran una separació més perfecta i més 

completa del granet. 
Entretant però en les condicions de treball descrites, no es poden 

obtenir més de quatre quintes parts del granet contingut a la brisa. 

A'questa quantitat és suficient perquè la indústria sigui remunerado•ra. 

AUGUST MATONS 

No guardeu els vostres dine?"S, com feien els vostres vells, dins d'una 

calça amagada en les màrfegues o sota d'una rajola: porteu-los a la 

Caixa ru~·al. U s 4o'71.aran· un interè-s i al mateix tern ps, posant-los en 

ci?·culació, permetreu que s'en puguin servir els companys neces

sitats . 
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Dades per la lluita natural contra la moe,ca de l'oliva a Catalunya 

L'Oecophyllembius neglectus 
paràsit de l'olivera 

D ER empendre amb probabilitats d'èxit · la lluita biològica contra un 

;insecte determinat, no n'hi ha prou amb conèixer a fons i amb 

riquesa de detalls la seva biologia; ultra aquest coneixement, que és 

d' imprescindible necessitat, és precís també indagar les possibles re

laciollJS existents entre ell i els .altres insectes seguint de vegades camins 

complexes i llargs i estudiant la se_va vida, la dels seus paràsits, la 

dels paràsits ,d'aquests i fins la d'altres insectes danyosos o· no a les 

plantes conreades o silvestres. Sovint, en efecte, l'insecte' paràsit no 

passa tot l'any parasitant l'insecte flagell ; hi ha èpoques en q'ue, per 
' ' 

causes vàries, parasita altres insectes la vida dels quals pot ésser lli-

gada o no a la presència de determinades plantes. Altres vegades, la 

existència d'un insecte pot fer que un altre d'útil accidentalment, ·es

devingui perjudicial. 

Larves d'Ecofi l' Iem
bi vistes del dors 
i del ventre (de 
Silvestrí, engran
dides.) 

Full es d' olivera amb les 
galeries de l primer es
tadi {de Silvestrí) 

Això passa, per ex.ernple, amb l'Eupeln¡,us UTozonus, Dalrn. que du

rant el juliol i l 'agost parasita les larves de la mosca de l'oliva i 

aleshores és útil. Però corn que també parasita les larves de l'Eulophus 

longulu·s· (Zett) Thoms, quan a.questes ataquen les de mosca, resulta 

pérjudicial passant a ésser paràlsit secundari, car destrueix la mosca 

però destrueix també un altre insecte destructor de mosques. 

La necessitat d'establir les relacions de parasitisme existents entre 

els insectes de les plantes conreades a Catalunya ens ha portat , des de 
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fa temps, a ocupar-nos amb interès de la recerca de,s. 1nff~RdlfE : 
l'avellaner i de l'olivera i sobre tot de la biologia del Da · J1tiiJffft~~~l~&~/ 
.cercar ~ seguint ço que ha estat fet a l'estranger . i .a ~~~UB!Ir~~%·· 1 

cipalment - llurs paràsits i indagar-ne les possibles relacio ,_ __ _ij 

Aquestes investigacions, de les qualls donarem compte detallat en 
·publicacions ulteriors, ens han pe·rmès trobar ja v.aris insectes, alguns 
molt interessants per la lluita biològica. De dos d'ells (EupeLm.us· uro

zonus pa1'àsit deL Dacus oleae i Ageniaspis fuscicoLlis paràsit del Prays 

oleelLus) n'hem donat ja compte _(1). Volem avui parlar d'un altre, nou 
'Per Catalunya, que té certa importància per les seves relacions amb 
la mosca de l'oliva. 

Viu a Catalunya i ha estat trobat per primera veg.ada per N'Assen
.ci Codina en olives de Tortosa, l'Eulophus longulus (Zett) Toms, pa
ràsit primari ectòfag , de la mosca de l'oliva. L'existència d'aquest in
.secte, bon enemic del DOJctt.s, és íntimament lligada a l 'existència de 
tres insectes que parasita ço és, damuñt dels quals viu i que són : DactLS 

oleae G. Mel. Tisc"[Leria Co1nplanella Hb. i OecophylLem.bius neglectus 

·snv. L'abundància d'Eulophus i per tant la seva eficàcia com a paràsit 
de la mosca, depén com es compren, de l'ambient tròfic, ço és, de 
l'abundància dels tr,es insectes esmentats que !Són els que li propo·rcionen 
aliment. ' 

En les no·stres recerques dels paràsits de la mosca de l'oliva al 
Camp de Tarragona, no ens ha estat mai possible de trobar l'E~lophus 
LongultLS, mentre sembla abundant a Tortosa. Aquest fet ens 11a por
tat a pensar que al Camp de T.arragona l'E)wlophus o mancava o era molt 
·escàs per l'absència dels altres insectes damunt dels quals viu, ço és, 
la Tischeria i l'Ecofillembi que ataca en: certes èpoques de l '.any du
rant les quals no parasita el Dacus. Per això els hem volgut cercar. 

Les nostres recerces ens han portat a descobrir l'OecophyUem.bilJJ,S 

.neglectus Silv. en els mesos de febrer i març a CamJ)rils i a Marg.anell 
i a Molins de Rei, al novembre. La nostra classificació- ha estat con
J:lrmada pel Prof. Silvestrí al qual enviarem algun dels exemplars tro
~ats. 

* * * 
El gènere Oecophyllembius, de la fa~ia Lyonet·iidae , de l'ordre 

·dels L epidòpteTS, fou creat per Silvestrí en 1908 i l'espècie O. neglectus 

fou també dèscrita per ell la primera vegada. De la seva descripció 
ens servim en les següents ratlles. 

(I) Vegi's memòria presentada al Consell Provincial de Foment de Tarragona. Aquests dos in
-sectes foren trobats també, poc abans que els trobessim nosaltres dos per Don Assensi Codina, en 
·olives tortosines. Els nostres procedien del Camp de Tarragona. 

! 
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La papellona té el cap i les ales superiors groguenques, amb reflexes 

metàllics, i tres taques blanques al marge intern de les ales superiors 

podent mancar les anteriors o més freqüemment les posterio•rs de dites 

taques. 
La característica genèrica de les ales és : ales llargues i estretes ; les 

superiors cinc vegades més llargues que amples i les posteriors set ve

gades; unes i altres d'extremitat aguda i franja llarga. Les franges es

tan formades de Uargu.es i fines cerdes bi o triforcades, i d' escàmiUles 

llargues i amples apicalment. 
La genèrica de les potes és: tíbies anteriors inermes, mitjanes amb 

dos asperons apicals, i potes posteriors .amb dos de basilars i dos d' api

cals de diferenta longitud. 

Longitud del cos amb .ales, quatre a cinc mil:lírruetres. 1Sense ales. 

Ja femella mesura uns quatre millímetres i el mascle de tres a tres i mig. 

Eocofil· lembi amb 
les ales tancades 
(de Silvestri en
grandit). 

Ecofil·lembi amb les ales obertes 
(de Silvestri, engrandit) 

Les larves són aplanades, amples anteriorment començant pel pro

torax i estretes del segment nou al onze que acaJJa .amb bifurcació 

cònica; àpodes cegues de color de palla amb el cap de color ocraci, i 

ferruginoses les porcions esquelètiques. La part mitjana transversa

dorsal i ventraJ de cada segment està revestida de pels o de punts mi

núsculs, menys el cap, el pro-tòra~ i l'últim segment abdominal. La 

larva mideix sis millímetres. 

,La pre-pupa és de color blanquinós i groguenca; no està aplanada 

com la larva, ans bé, és lleugerament comprimida; no posseeix tamtpoc 

pèls ni punts dorsals o ventrals en els segments. Llargada del cos, de 
cinc a sis milltrnetres. 

La crisà'lide és més de quatre vegades més llarga que ampla amb ei 

cap perllongat, en la seva part mitjana dorsal, en un apèndi~ de base 

quadrada i terminació triangular. L'abdomen acaba .amb lleug·era bi

furcació i és de color ocraci. El dors és un· poc més fosc i els ulls negres. 

L'Ecofille?nbi viu en estat larvari únicament en les fulles de l'olivera 
minant-les com ho fa el PTays· Oleel"fius. 
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Ens falten 

d'aquests mesos, vénen els adultes en la segona quinzena 
a lguns en juJiol, pocs, a l'agost. 

Així sabem que són dues les generacions anuals .a Itàlia . 
L'acoplament i posta té lloc durant el!2. tr•es primers dies després de 

l 'aparició de la papallona i el nombre d'ous que posa cada femella oscill.a 
entre 80 i 100.. Els dies necessaris per a .avivar-se és de dotze a tretze a 
la primavera, i de nou a deu a l'estiu. 

ELs ous són verdosos i molt difícills de veure a simple vista; là mare 
els posa damunt la fulla de l'olivera. La _larva, en sortir, excava l 'epi
dermis de la fulla fins a peneh·ar en el parenquima, començant alesho
res una gruleria .afilada, tortuosa, que .augmenta cada dia en llarg i 
ample. Aquesta és la galeria del p1·irne·r pe1·íocLe diferenci'ab~e de la de 
Prays per sa major amplada i doble llargada . 

Fulles d'olivera amb les galeries del segon estadi 
(de Silvestrí ) 

' 

Eulophus longulus (de Silvestrí; 
engrandit) _ 

La g·aleria del segon pe1·íode es produeix qua.n la larva està per trans-
formar-se en pre-pu.pa. Tal galeria és inconfundible amb la del primer 
_període per ésser incomparablement m és .ample; tampoc pot confondre's 
.amb la del segon període de Prays, per' ésser també. més ample i llarga, 
doncs tSegueix la mateixa cursa que la galeria que l'Ecofillembi havia 
fet en el primer període. Demés a la fulla d'olivera parasitada per l'Eco
fillembi en el segon període dir-íem que se li ha .alçat' 1'epidermis de la 

A GRO L Y S IN E, anticriptogàmi e, bactericida gene·ral. 
Específic en les malalties de la patata, cep, pomera, etcètera 
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pàgina superior que després s'ha adherit i rs'ha secat. La pàgina 

inferior resta indemne ço que no passa en_ les galeries fetes pel PTays 

que la tenen menjada. 
Sortosament, l'Ecofillembi no fa gaire mal a l'olivera; cada larva ata

ca 'només una fulla dins la qual fa tota la rseva evolució. ·Això i proba

blement la semblança que a un examen superficial presenten les fulles 

per ell atacades amb les atacades per PTays, ha fet que els entomòlegs 

no l'hagin trobat abans. 
L'Ecofillembi és extraordinàriament escàs; malgrat la nostra cura en 

la recerca no ens ha estat .possible trobar sinó un número molt petit 

d'individus. Això és degut .a l'existència d'altres ~aràsits que l'ata

quen; Silvestrí en descriu vuit. Sobre 83 Ecofillembis per ell recollit& 

per estudi, 70 eren mnrts per l'atac de paràsits i solament 13 eren rsans. 

L'Ecofillembi, malgrat viure damunt l 'olivera, no li resulta perjudt

cial per la seva escassesa i per atacar solament una f:ulla per individu. 

En canvi resulta beneficiós per ço que es refereix a la lluita natural con

tra la mosca de l'olivera. En efecte, la seva presència assegura durant 

un cert període de l'any el nutriment de l'Eulofus que, com hem dit, 

parasita la mosca de l'oliva. Sense l'Ecofillembi, l'Eulofus no trobaria 

manera de reproduir-se, el seu número minvaria i la mo·sca tindria així 

menys enemics i podria propagar-se encara amb major int.ensitat . . 

Dissortadament, com que 1'Ecofillembi escasseja segonrs s'ha dit, també 

escasseja l 'Eulophus i això serveix a explicar percruè nqsaltres no l 'hem 

pogut trobar encara al Camp de Tarragona. 

Hi han demés a:ltres causes que e~pliquen l'escassesa de l'Eulofus 

al Camp · de Tarragona. Hem recordat més amunt que l'Eulofus ataca 

també la TischeTia coqnplameUa que viu minant les fulles dels roures. La 

escassesa de TischeTia (per l'atac dels seus paràsits o també per la man

ca de roures) ha de determinar necessàriament una disminució d'Eulo-

fus. Al Camp de Tarragona els roures són més aviat rars ço que fa 

que la Tischeria siglii escassa. Nosaltres fins ara no hem pog·ut trobar-la .. 

L'Eulnfus, doncs, és poc abundant al Camp de Tarragona per l'escas

sesa d'Ecofillembi i de Tischeria. Sol on aquests es troben am.b fre

qüèn,cia, l'Eulofus serà abundant i la mosca serà naturalment com

batud-a. 

Cal dir però que, malgrat tot, la mosca ha de combatre's mitjançant 

.altres paràsits de fora d'Europa. 'Els paràsits . europeus ' no r esulten 

pràcticament eficaços. L'Eulofus, perquè, com hem dit, parasita in--
. I 

sectes més aviat rars; l'Eupelmus, pe-rquè, ultra el ·nac:us .ataca altres 
: ' '· . 

quaranta espècies diferents i mai en la lluita bioilògica s'ha reeixit sinó-

amb p¡:¡,ràJSits específics. IJu_r presèncJa. fj~ryeix a djlturar un xic una,¡ 

./ 

. 
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p-ropagació formida:ble de la· mosca, però no la redueix roporcions 
f 

econòmicament convenients. Això s'aconseguirà sew me~ .. b la 

introducció de paràsits exòtics (O pius co'ncolo1·, OpiYÍ~~1[{f.t115Jt&ii. ~-. ) 
Entretant, mentre la importació i aclimatació n~1(è~"\~~~àl.:''1 . r.rl') 

a la lluita artificial usant el mètode Lotrionte ·qu :!} ~''1~'1!1\ ue ...__,No::\o~ ~ 
. . t .~,-.rc~'l ()., ~r·<1 e millors resultats ha donat en els expenmen s que lvrí:l!-'-:i:i-Ir-~v- .,- a-

xrt:.\:-~~ ., ... ""',~..,' tal unya. 1 ;•,},_ ...... .:; ~ '1 

A GüST MA•TONS ~ JOAN AcnfÏLü~SOT 

Pressupostant .l'engreix de porcs 
. M ANIFESTAJYA en uri_.article anterior que l'engreixada de 221 porcs feren 

un promig de consum diari- de 3,408 quilos de farin::da d'ordi i 

moresc i que cada porc havia .augmentat per dia un quilo_ en pes viu 

o 800 grams en canal. Aquesta nota. mereix una aclaració. Alguns 

hauran pensat que l'augment · en carn es refereix al fet en ger1eral dels 

221 porcs però no és a ixí. L'.augment d'un quilo de carn al dia s'obté 

· solament en el quart, quint o sisè mes d'engreix en remades que tinguin 

de dotze a catorze mesos d'edat, i menjant farinades d 'o-rdi de Castella, 

de qualitat immillorable. Aquest augment és més segur qua~1 la ració 

és d'una quarta part de dit ordi i -de tres quarts de farinat de moresc Plata. 

També succeeix el mateix an1b farinat de moresc i una petita part de 
turtó de coco. 

Durant els quatre o cinc mesos i tenint l'edat expressada, el promig 

diari és d'uns 800 grams en pes viu i de 600 en · canal segons costum de 
pes de 'l'escorxador barceloní. 

Encara que sembli que estableixi contradiccions, no puc menys que 

fer avinent que operant tan diver~ament sobre les qualitats com ens 

veiem forçosament obligats, no. podem compta.r amb més d'un augment 

de mig quilo diari (pes en canal) per porc tenint-se de tres mesos d'engreix 

en endavant. 111 que pot comprar totes les ramade.& fent una exquisita 
selecció pot pensar en un augment màxim. Tots sabem e1s maldecaps 

que hi ha en tenir cent o dos cents po·rcs el que se'n diu triats. Fóra l'ideal 

trebal1ai' així i aleshores totes les màximes del.s llibres i els bons consells 

dels professors serien infallibles; és sobre els conjunts quan es pateix 
perquè res surt com es desit ja. 

Si dificultats notem respecte del bestiar on sempre· tenim solament 

e] fet individual, no cal dir les que surten en qüestió d'alimentació quan 
a questa és a base d 'ordis. 
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Desespera la major part de les vegades i qui no posseeix molí es 

troba en la impossibilitat a.:e continuar stuninistrant aquest aliment. · 

Podien trobar-se els ordis quelcom fallats a origen : al molí s'han donat 

casos de degenerar completament en boll. 
Al pressupostar doncs·, devem consider,ar l'augment en mig quilo · i 

així eoo afermarem a la realitat de ço que pugui esdevenir. 'Adaptant 

les notes obtingudes .al desig de voler engreixar porcs avui dia i pre

nent per base una ramada o paquet, fa:r:em els següents càlculs: 

Vint nodri:ssos de deu mesos a 200 pessetes un. 

Cinc mesos d'aJ.imentacjó amb farinada d'ordi i moresc 

.a raó de 3,408 quilos són 10,22"4 quil es a 40 pte s. 100 .. . 

Interessos del capital, amortització de local... 

El treball a canvi delS adobs obtinguts. 

VE.NDA: 

A·quests nodrissos tindran un pes inicial de 45 quilos 
en canal i ,augmentant 500 gra.ms diaris per unitat 

vivent durant e1s cinc mesos tindrem 120 quilns, to

tal la ramada pesarà' 2,400 quilos que a 3'50 pessetes 

quilo, deduïts gastos d'escorxador, fan 

El sobrant. 

4,000 pessetes 

4,089 

300 

)) 

)) 

8,389 - )) 

8,400 

11 

)) 

)) 

diu clarament ln fora de lloc que és el pensar actualment en fer engrei·· 

xades. 
Som a març i la venda dels porcs deurà fer-se _a juliol; el preu 

és segur n.o sufrirà disminució si .la matança segueix duran.t l'estiu; si 

aquesta es para, llavors la baixa serà inevitable i anem de cap a la 

pèrdua de capital. Pensar en un augment de producció supèrior al que te

nim determinat és fer-se illusions; si ,acàs vingués degut a la bona qua

litat, penseu que tampoc hem comptat am.J:i el perill de les enfer;metats, 

amb el valor de les v.acunacions, amb el tan~ per cent de mortalitat, etc. 

No podem .actualment pensar amb eng~eixar porcs a base de les fari-
' ' 

n:?des d'ordis com en les notes expressades. 
Pressupostar és estudiar el que ha d'esdevenir : és 1seny.alar el e ami 

.que tenim a · segmir. 'Després de tapts anys d'experièn.cia veig que l'op

misme hem d' acarichÍr-lo sempre que el veiem express.at pel tanteig. 
'· 

I 

li 
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Fer treballar un gros capital sense veure'n les conseqüèncie~ és caminar 

tard o d'hora a la misèria. 
Estic persuadit que devem saber quan els guanys· Mi( ca§u,als. fills 

d'un estudi. Fins ar.a, poc ens ha importat i no 1 es d'ig, L::~{Jll~~abent 
de races, alimentació, enfermetats, el guany casual 'n0 

7
exis e1 ro~ eom 

~ ~ - - ,_.. ·• 

tampoc pot ningú expressar que sigui difícil fracassal:. ceèÓn-òmi:èa¡ ent. 

Tecnicisme, mes de cara a Llotja i a l'escorxada contin~3!n}ent. ' , 
'/ ' 

JosEP SECULI ROCA 

Uns vivers cooperatius 
' 

E LS Vivers Cooperatius de Canneto sull 'Oglio (prov. de Mantua), nas-

queren en el maig 1911 per iniciativa d'un petit grup d 'horticul

tnrs locals sota la forma de Societat Anònima Cooperativa regularment 

constit'~;iïd.a. Des del cnmençament,_ prengueren un ràpid desenrotlla

ment que ha anat accentuant-se en aquests últims anys. 

A l'acte de la constitució de la Societat, les accions del valor nomi

nal de deu lires cadascuna, eren, entre totes, vint. Ço· és, el mateix nú

:inero dels fundadors. 
ID•emés el capital 1social estava constituït per 100 lires corresponents 

a les quo·tes d'inscripció de 5 lires pagades per' cada soci. 

Resumirem les parts més impnrtants de l'estatut de la Cooperativ-a 

per posar en evidència els ob jectes que es proposaven i es proposen ara 

aquells modestos horticultors. 
Primer que tot la So.cietat es proposa de defensar l'h<mrat comerç 

de les plantes de viver, o·rdenar i extendre el conreu de les plantes de 

vivers en ia zona de Canneto, vendre colectivament les plantes dels socis 

i fer el comerç en ,general de I?oreres, plantes forestals, ornamentals i 

fruiters . 
Demés es proposa de extendre les bones no·rmes del cultiu racional 

entre els socis per conèixer i apreci.ar millor els mèrits de les plantes 

cultivades per la Cooperativa. 

La Cooper:;ttiva, s'obliga a asumir contractes de Entitats públiques i 

privades. 

ZOO L YSINE, poderós desinfectant i agent terapèutic d'ús eri" Veteri
nària. Esp·eèífic contra la Glossopeda, mal roig, còlera de l'aviram, etc. 



li 
ll 

I 

' 
! 

¡ 
' 

I 

~ 

- --,~ 

568 Ag·ricuUum 

Hem dit ja com estava constituït inicialment el . patrimoni de la so

cietat : afegirem ara que l'estatut diu qu~ els socis no poden posseir 

més de 2 accions ; en cas que .algú en tingui més, deurà vendre l' excés. 

La duració de la Sopietat està fixada en 50 anys, prorrogable. 

I 

Poden fer-se socis sols els petits propietaris, mitgers etc., que no 

paguin de contribució més enllà d'una certa quantitat que per exemple ~ 

en 1911 era de 200 lires. Els socis deuen sempre vendre les plantes pro

duïdes en e}s vivers per mitjà de la Societat mateix.a, entregant les plan

tes millors. En cas que el soci de qualsevol manera torbi l'increment 

moral de la Societat o de danyar-la, ve excluït de la mateixa. Els 

òrg.ans de la Societat són els de totes les Societats cooperatives del 

gènere, i no falta la Comissió dels preus que ajuda al Consell d'Ad

ministració en la determinació del valor de les plantes produïdes pels 

socis i que constituïda per 3 competents elegits per l'Assemblea general. 

En fi , l 'Estatut mira el cas de dissolució de la Coo-perativa. Si es veri

fica la p~rdua de almenys la meitat del capital a l'últim balanç, la SÒ

cietat pot dissoldre' s: en tots els demés casos la dissolució deu ésser 

votada per l'Assemblea dels socis convocada expressament. 

Una de les causes principals que, fa deu anys , induí els horticultors 

de Canneto a fo·rmar els uVivers Cooper.atiusn fou de ordre altament 

moral i social: evitar l'explo~ació dels intermediaris que solen guanyar 

enorme_ment a l'esquena dels productors. Amb la venda dir;.ecta al con

sumidor desapareix 'aquella forma de parasitisme, plaga incurable · de 

l'ordre social actual. 

Avui ia Cooperativà donat el progressin desenrotllament. que és me

ravellós, és de capital il:limitat i compta 86 socis, tots petits arrenda

taris i petits propietaris. 

La superfície destinada a 'viver és de 150 hectàrees pei sol territori 

de Canneto i voltants, i posseeix t ambé grans vivers a Calàbria. Fa 

- vendes al Ministeri de Agricultura, al Ministeri de Transports, a en

titats .¡3.gràries, - a cooperatives, a escoles i a càtedres ambulants. A 

aquestes últimes els donen facilitats per la difusió de1s productes. Demés 

accepta encàrrecs avençats pels anys següents, i tot aixÒ per l'incre

ment no :solament de la Cooperativa, sinó de l 'Agricultura en general. 

Desenrotlla una pro·paganda activa en tota Itàlia , tant que actual

ment reuneixen en el propi ·sl la gran majoria dels planteristes i dis

posa de productes en quantitat tal que pot satisfer les exigències de la 

pla~a. Els uVivers cooperatius» procuren especialment vendre els pro

ductes directament als agricultors i tenen organitzat un servei especial 

d'expedició amb embalatge perfecte, per tal de assegurar la presa dels 
-plançons. 

l' 
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Els agricultors i les Associacions agrar1es dirigint-se als «Viv,ers 
Cooperatius de Canneto realitzen sensibles economies i traven en ells 

'-" totes les plantes que necessiten. 
17 ,.. 

• En l.a primavera de l' any passat, els «Vivers Coopei'atilisn feren l a: 
primera plantaci6 de moreres, a .la qual seguiren aviat d'..àltr;s. 

Aquest primer viver ve .administrat directament per la co'ope~ativa 
durant un període de 5 anys, prorrogable, esperant que es formi una 
Cooperativa agrícola que dO'Ilgui gar.anties per la bona marxa del mateix. 

En aquest període de 5 anys l'Estat compra )es plantes produïdes en 
el viver i fins que no siguin madures les plantes d'aq:uest, és proveeix 
en els vivers de _Ganneto. 

Les ·moreres són .empeltades amb pues indicades pe:r a la producció 
de fulla més adaptada al clima i ~ls cóstums de les comarques a les 
quals es destinen. 

Els ccVivers Cooperatius» es comprometen a donar plantes sanes 
practiquen aquelles desinfeccions que són indicades com a necessàries 
oficialment. En aquest viver i en ·els que han sorgit !SUccessivament en 
la regió, es crien moreres de totes menes. 

Tancat aquest breu parèntesi, que demostra la feconda activitat dels 
«Vivers Cooperatiusn fora del territo·ri de Cm1,neto, volem parlar de la 
importància del desenrotllament de la producció en aquesta última zona. 
Basta dir que han estat, premiats en vàries exposicions i avui accepten 
contractes per p'Lantacions de bardisses, de boscos, de marges, de canals de 
rec, per tancaments de vies fèrrees, per plantacions d'arbres en camins, 
oarreteres i jardins, etc. 

Curen demés una publicació periòdica que ha arribat ja .al desè any 
de vida, i que conté un catàleg de les principals plantes en venda, que 
comprenen entre altres : moreres bordes i moreres empeltades, xops, 
xipressos, plàtans, oms, roures, robínies, etc. Entre els fruiters recordem 
sol pereres: pomeres, presseguers, ceps, etc. Produéixen demés llavors 
de tota mena i aspàrrecs primerencs i tardans. 

Després de quant hem dit, és evident la importància que té la Societat 
dels «Vivers Cooperatiusn de Canneto sull'OgLio i la mer.avellosa activitat 
desenrotllada esp!ecialment en aquest període posterior a la guerra, mal
grat les dificultlllts de tota mena, no ultima la cam'Panya de denigració 
conduïda pels especuladors. 

Com han sapigut feliçment superar tants obstacles en el passat, 
estem convençuts que els «Vivers Cooperatiusn de Canneto tindran molt 
aviat raó talllbé d'aqu~sts últims, i cada dia afermaran sempre més 
la indiscutida superioritat dels seus prodl.1.ctes. 

A. JACAZIO I C. SAMOGGIA 
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' 

Folklore de la pagesia 
EL BATRE. 

~ ABEM que s'ha de segar pel juny, és a dir, per tot el juny, perquè 

q altres preceptes populars ens diuen: 

I també: · 

Per Sant Joan 

les garbes al camp; 

per Sant PeTe 

les gm·bes a l' e1·a. 

Tant soi sembres pri11oerenc 

com si se-~nbres tardà, 

e1~t1·e Sant Jo·an i Sant P e1·e 

hauràs d' an·eplegti. 

Encara que hi ha parers que .asseguren que: 

Perquè 

En_t1·e Sant Joan i Sant Pe1·e 

no posis batuda a l'era. 

PPl juliol 

la fona a:l coU. 

Puix l'experiència ensenY..a que 

Í)ui no bat pel julol 

no bat quan vol. 

Quan sentiu a dir : 

Pel batre, 

si no és aq,nest any 

serà l'a tu, 

' 

penseu en l'expressió que amb tota illlseguretai dóna una promesa. 

Qui no vulgui pals, 

qwe fi'IJO vagi a l'era, 
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ens diu una expressió ben generalitzada pe1¡ a denotar que quan es dóna 

la cara s'ha d'estar .a les conseqüències. 

AraM; el pagès ha sembrat per co'llir, i totes les ,i:ilusions se n'anirien. 

per terra si al batre no es trobés el fruit de les suors· de l' .any. Però 

Afeg-int~hi algú: 

No es pot di1· blat 

que no s-igui al sac 

i enca1·a ben lUg at. 

que no .sigui a casa 

i no se'l me<ngin les 1·ate's, 

la qual cosa vol dir que, fins al moment precís, havem de pensar sem-

pre 'que 

Encara no som a on anem,. 

• 
Complementant-t'ho una bona demanda i que el govern no hi posi taxa. 

O sia: 

Diem, que 

Déu nos dongui aigua i sdl 

i guena a Sebastopol. 

, Es blat de bona lluna, . ' 

de quj no es fa ·de res, de qui no s'afect; per penes ni alegries. 

Pubilla, 

q~~e el blat se li g1·illa, 

ho apliquem a tota persona que no és çn que aparenta. 

D'altres cereals tenim aquéstes notes: 

A GRO L Y S IN E, anticriptogàmic, bactericida _general. r 
Específic en les malalties de la patata, cep, pomera, etcètera r 

'--------.,....--------------! 

f ' 
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Fa set anys q?+e semb1·o oTdi 

i no el p'lllc an·eplega1·; 

.la maTe semrpre m'ho diu: 

-Com ca Tam· t'has cLe casmr ! 

El s-ègol floTeix a la boca. 

-es diu recordant que el pa de sègol és tan ' poc mengívol que escalda la 
.boca. 

Civada que es d,u al moli, 

tTO•ba al lladTe pel camí, 

; 

ens recorda! la molta pallerofa que envolta el gra de civada, oferint poca 

moltura, i la petitesa de la llavor, com ja ho indica també la cobl.a: 

/ 

Ets petita i bo'niqueta . 
com un g1·anet de civada; 

tot lo que tens de petita, 

tot ho tens de Tessalada. 

I els residus de cereals i derivats? una corr.a.da tòpica ens diu: 

A Albatan·ec venen IJlat, 

a Montoliu les porgt~eTes, 

al poble de Sudanell 

la flor de les xiques negTes. 

' 
1 recordant que un dels components-de tals triadures és la niella, ano-
-tem la xamosa cançó de ronda : 

L'ulLet ne f éu petitó 

com lo gra' de la niella. 

Pe1· enamo1·a als fad?·ins, 

quin amo1· teniu, donzella! 

Al que' se li diu que és de la 

Colla de lf.! poca faTina, 

-se li vol dir que no és persona de pro, de categoria. 

= 

·' 

_.--



FeT la faTina blana 

implica estar subjecte al pes d'una obligació. 

,~n·eplegadOT de' segó, 

escarnpadoT de fm·ina, 

5'73 
. 

es diu a q.ui impondera dament t é alternatives de prodigalitat i tacanye
z·ia. 

Vegem de graillS distints. 

.. 

Blat de moTo esguen·at, 

blat de rnoro ence1·tat . 

Això és, si és esguerrat de naixença o que surti clar, es fa més cepat. 

Any de pusses, any de rnm. 

Pa. de fajol, 

·s' at:tw·a al coU. 

L'a1Tòs, 

fa el ventTe gros, 

la panx a lUsa 

no cal camisa. 

F e1·-s' hi l'an·òs 

és tenir un sobrepreu, un guany exagerat. 

.· Mm·ia, pel 'bé que et vtLll, 

no et casis a la Ribe1·a, 

.que et ta1·dn menjaT bajoqttes 

i flon de caTaba·sse?·a. 

De les mongetes encara: 

Una. i glésia ,gTan, 

gmn i fondeta, 

el capellà r abasstLt 

la gent mentLdeta. 

Què cosa és? 

I I 

I 
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La solució d'aquesta endevinalla es dóna aix\í: una olla, la llossa i 

les mongetes qu·e s'hi couen. 

Si vols teniT un bon guixar,. 

peTd un ·dia de , semJ.b1·a1·. 

FmltaT-li run bull, com .. a l es guixes, 

es diu d'un que no hi és tot. 

TnuTe faves d'olla, 

és igual a canviar o millo-rar de situació 

Són fav es comptades, 

es diu quan un compte és exacte, quan es tracta d'una cosa evident. 

No puc diT fava! 

exclama el que està molt cansat. · 

Una dona fava, 

és una gu-a:pesa, sense gTàcia. 

Pa de faves, 

m-ai s'acaba. 

Per Santa CTeu, 

1·oba1· 'faves pe1· tot GliTeu. 

Cada fava té so?~ COTC, 

m.enos la meua qru.e en té dos. 

Quan la gana. passa 

~e1nbm la favassa, 

qua1~ tm·na a passaT 

ja la · po·ts_ cava1·. 

Estaria bé el precepte si no recordéssim que 



I 

I~ 

AgTiouUu.ra 

I també: 

.. 

Per San,t Seve1· 

faves a f er. 

.... 

Si vols teniT bon favar 

sembm'l pe1· La''Marre de Déu del Pilm·. 

' 
Qui vol donaT f aves al segar, 

té de fer-les pe1· Sant Sebastià. 
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Dels. fruits anomenats, o que són de la colla i de la palla que en surt, 

que en trobaríem, de mostres folklòriques! 

Dormi?· a la palla 

implica viure .ignorant d'una cosa. 

Ce1·car .una agtLlla en un paller 

denota que és temps perdut el que s'esmerça en una empresa. 

Del ma~ pagador 

gm o palla. 

Aquest facl?·i que am passa 

és lo rí1eu enamorat; 

deu-li palla, deu-li g1·ana, 

deu-li beure an~b twt fen·at. 

Mi1·eu a la F1·ancisqueta, 

mirett¿ si en vesteix cle bé, 

que pm·eix aquell ninot 

que es pas-a dalt del palleT. 

Les ·cortines d.el ~eu quarto 

són de palla de fesols; 

ZOO LYS IN E, poderós desinfectant i agent terapèutic d'ús en Veteri

nària. Específic contra la Glossopeda, mal roig, còlera de l'aviram, etc. 

, 
I 
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ent1·e coTt'ina i cÒTtina 

hi cante·n los Toqrue1·ols. 

No em, vinguis amb gon·onàinyes 
ni amb palla de f eso ls, 
ni amlb guixes mal cavad.es: 
d·is-?ne si e'/1~ vols o no em vols! 

Ag1·icultu1·a 

VALER I SERJRA I BOLDú 

COMENTARIS 
Qui fabricà t>J primer xampany 

Diuen les. cròniques que 1un dia de primavera de l'any 1670, uri humil 
frare-Dom Pierre P érignon-de la badia de Hautvillers, a Epernay, 
encarregat del celler de la comunitat, fabricà per primer.a vegada el 
vi de Champagne, avui tan famós. · • 

Dom P érignon, del qual existeix una estàtua .a les , caves famo ses del 
Moet Chandon, era un enòleg de maravelloses facultats . Es diu, entre 
altres coses, que provant un raïm endevinava la localitat i la vinya que 
l'havi-a prod111.ït. 

Dom P erignon preparà el primer xampany embo·tellant el vi de Cham
pagne i afegint-hi ai~arop de sucre aromatitzat amJJ fl.orrs de presseguer. 

Es notabilíssim el fet que substituí el tap de suro · que avui encara 
'l.lil:>em, al tap aleshores em~prat, ·constituït per un · capdell de cànem im
pregnat d'oli. 

Heu' s aquí les dues invencions del frare pagès: l'
1
aix?'rop de sucre aro

matitzat i el tap de suro. 

Un ukas~ i els soviets 
Dit en fo-rma d'endevinalla: Una begudassa que si en prens t'acaba; 

i si no en beus, te mata? E·S donen? L'alcohol. Ho ha dit amb tota serie
tat el senyor En David Lloyd George, expressant-ho així. 

El Zar de totes les Rússies promulgà un ukase prohibint les begudes 
a-lcohòliques. Caigué el vodka i la conseqüència fou el desvetllar del 
mujik que, .aferrat al seny perto·rbat per l' alcohol, promogué la revolució 

- que assassinà al Zar. La revolució, triomfant, ha passat la dalla ·per 
viles, pobles i ciutats. Els soviets són, en certa manera, fills de l'ukase 
i nets de l'alcohol. Amb norma machiavèlica ho t é declarat el ex-pri
me~ anglès: «aq'liells qui ~guin desgovernar tranquilament a un poble, 
ço que primerament han de fer és ben remullar-lo en esperitn. i remeni's. 
en usar-ne. 

Els veieu ara els fonaments · de la seca? Sem]) la que per ésser bona;. 
jU!Stament és una seca que no vol r em!llll ... però que s'ofega amb sang. 
I com en casos semJJlants, a Nicolau inventor va costar-li la vida. Si; 
la seca és ·indigesta. 

' . 
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Lloable exemple 

Mereix e1s honors de la publicitat l 'acte d'exemplar generositat que 
acaba de donar en :un poble de llevant, Castelló de Rugat, la pietosa 
senyora donya Remei Seguí i Monzo, vídua de don Baltasar Estaña i 
Ferrandis. 

Eixa noble senyora, que viu en la seva ca;sa pairal, ha repartit lese 
seves finques rústegues que constituïen quasi tota la seva fortuna, el valor 
de la qual passa d'un mili6 de pessetes, entre més de 49 famílies de Castelló· 
de Rugat. Els afavorits amb aquells lots de terres solament deuran abo
nar per ells, un petitíssim interès, a la generosa .donant. 

L'acció realitzada per aquesta és de tan puj at valor que tota lloança 
per a ponderar-la seria petita. 

El forl\lÓS exemple de la ·benemèrita dama donya Remei Seguí és., 
reflexe fidelíssim d'un esperit profondament cristià i penetrat de la n e
cessitat de predicar amb les obres. 

Un degustador expert 

No és ben bé el cas de Luculus (rue :sembla reia tancar i barrar por-. 
tes i finestres en probar :un nou crw per a no distreure's amb sorolls i· 
llums estranyes, per bé que, a còpia de xarricades, .acabés veient llu-
menetes i oïnt l'escruixir-se · de la lluna. 

Aquí era el rei Eduard V~I d'Anglaterra que H avinentav.a .a :un con
vidat_la faisò de beure borgonya amb tot art i modals: 

Primer s'aixeca el got arran dels ulls mirant el vi. Se'n beu - flai
rant-la - un traguet. Se paladeja a ulls clucs. E·s deixa de bell nou er 
got damunt la taula i. .. és llavors que hom parlau. 

I un altre convidat, entre dents, afegia : «Més que els colzes no ju
guin en la conversau. 

Això és una vinya!... 

Ara el cas no ve d'Amèrica, sinò de l' Ardèche i de la finca de M. La
brot. I tal com ens l a conta la «Revue de Viticulturen la passem
sense guanys- als abonats. Diu: «Vitis 'amat rÚpesu, ço és: el cep es 
amic deis roquetars. I sinó, llegiu: . 

· Fa 46 anys que varen plantar una estaca americana en u~ roquisser. 
de Jo·annes. Avui, el tr-onc, té un gruix de 1 metre 20 centímetres.-
Ja és soca, sí! -Aquesta es divideix en dos braços a 40 centímetres d'a l
çada de la roca, i cada branca mideix .un gruix de 85 i 65 centímetre3 . 
El cep, amb llurs §arments i fulles, cebreix :una superfície de 300 me
tr,-s qÚadrats. Vereinat el cep, ha .arribat a donar fins 400 quilos de 
r::úms. 

¿Es o no es hola ... vull dir, vinya? 

Lliçons de coses 
Es nova francesa. Ens diu que a les· cases de la vila o, esco•les rurals-

• poblerine,s de la república hil seran installats cinemas. En certs casos, se 
. donar an projeccions ambulants. Es projecte del Ministre d'Agricultura,. 
aprovat per la Cambra de Diputats i ben informat pel Senat. 

I el Ministre, no sols prepara el decret d'aplicació estatmt per la:. 
llei,. sinó que fins va a redactar el programa de conjunt de la -cinemato..: 

l' 
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grafia agrícola, conf].ada l 'execució a una Comi,ssió perma.nent presidida 
pel senador, ex-ministre M. lVIassé. 

Aquí a casa podríem encomanar-ho al també ex-lVI'inistre Gasset as
'Sessorat per Charlot. Tindríem ca-da lleno I .. . 

•Els concursos ramaders espanyols 

Diu un diari que e<durante los días del 14 al 17 del corriente ten.drà 
lugar en Sevilla un importante concurso regional de gan.ado, en el que 
seràn con.cedidos importantes premios, especialmente a los ganados caba
llar, vacuno y de ce.rda» . 

Es a dir, un concurs fet a la faisó da quan venien fent-se a Catalunya 
el:s concursos com un de tants números de festa maj or de capital de 
provincia. 

No els ho en.vegem. " 
Per aquest camí no es va enlloc. 

L'heure d'été 

Per certa cacofonia del llegir o pronunciar, sembla q:t.le es tracta de 
l'hora de beure la sana infu~ió xina del the. Però no; res d'a.ixò. Aquí 
es qüestió d.e l'hora d'estiu al camp i a França. 

I allí que, per rutines pageses, hi tenia reia,lme el sol, deurà en en- · 
davant regir-se per un acord modern de canvi d'horari, ço que im
posarà relotge-pulsera .als paisans. Mes l'horari serà segons les pobla
cions e indret,s, ço que reclamarà una taula logarítmica. d'equivalences 
<J un encerat al 'cap de les feixes. 

Amb franquesa. Voleu dir que això, la relativitat i el fupellar l'ombra 
no són tres coses ben distintes i a qual més pabanes? 

Perquè el galbana, amb het¡ffe d'été o cot~c heT de so leil, serà sempre 
l' antípoda de l 'escarràs que •surt abans que el sol al tròs i el deixa 
en ple vol de rats penats i xiular d'òlibes. 

Aliquandus bonus 

Qui compta s'erra. ¡ s1ovint, qui fa diaris, no fixa prou bé l'atenció 
en tot, i !S'escapen errades que han de rectificar-se en ésser advertides. 

Ahò succeí amb els dos gravats primers que ülustren l'article del 
senyor G. Bofill de la pàgina 243 del número passat, els quals no han 
d'anar com van colloca~s sinó d'aquesta manera: 

Femer construït aprofitant el desnivell del terreny 

Secció de l'anterior femer a·mb el pou per recollir 
els sucs que es treuen mitjançant una bomba 

E}s llegidors yoldran perdonar l'errada. 



1igricultum 579 

INFORMACIÓ VINICOLA 
Quan les notes de mercat donen els adjectius fenn o sostingut, se 

n'ha d'entendre el ,sentit d'invariable en preus i moviment. 
I, en realitat, ajxò és el que està passant, perquè si som de les pes

setes canÇoneres 1'65 a 2'10 amb uns curts sobrepreus d'una pesseta 
grau-carga per mostres triades, no han augmentat en nombre i qualitat. 
els vohm1s ajustats ni l'interès del'S producto'rs en desfer-se de botes, 
per ço que l'ensopiment té allunyats als vinyaters que, en canvi, fiten 
tota l'atenció a les contingències dels conreus tan propen.ses a variar 
en aqueixa època de l'any. 

De moment s'han senyalat elevacions de temperatura ja totalment. 
estivals amb marcats descensos en alguns indrets, ço que els canvis amb 
brusquetat són sempre de tèmer perquè adhuc no propendint a gelades, 
activen la vegetació o la retriguen .a:mib perilloses sacsades. Les curves. 
d'humitat no són per ara massa alterades per sobre de la normal i més. 
aviat sembla que peguem per poc que per massa. ' l 

A França, regió de jV'Iontpellier, s'han mostrat, les x.;:tfogors de les 
darreries d'abril amb una, presència de míldiu devés el 3 d'aquest mes, 
rcvordant la conveniència d'avançar-tSe en defensa dels possibles atacs. 
que les germinacions de spores hivernals podri~n fer-nos sentir. 

Sembla ' que a la Itàlia meridional esdevé paregut símptoma i tot 
fa consell de prudència no fos cosa que, refiats, fóssim a trobar-nos amb 
una invasió a l'hora menys pensada. · 

La no.ta que ressurt es el plet entre l.a família viñyatera i vinatera 
francesa .amb motiu de les campanyes per la renovació del nostre tractat 
que voldrien rependre amb un recàrrec de drets sobre el coeficient 2;6-
i pagament en or dels drets. A la Gironde ha tingut principal discussió 
la probable represa i val la pena recollir une.s consideracions de cert. 
comentarista ·que reclama una revisió .amib vistes als interessos vitíco
les, mes, això 1SÍ, «discutint amistosament i sense alterar les bones re
lacions amb Espanya.» 

Coneixedors . de l'eufemisme, som a ma.lfi.ar-nos per a afegir-hi al co-
mentari una raó d'escarment; i així amb- mot suau i polida intenció, 
diríem-: 

«Si confesseu que l'acord arnp vosaltres ha procurat grans aventat
ge a vostres comerç i indústria, som a felicitar-vos-en i a doldre'ns de 
la pèrdua que n 'ha experimentat el vinyater fr.ancès, malgrat no com
prenguem per qúina invasió nostra concurrent. Estem disposats ben 
amicalment a 'tractar, però entenent que no podem fer-ho sobre una 
ficció de mots carents de realita.t importadora; perquè aquí- hem vist. 
oblidats uns acords, seil!se aventatges pels comerciants ni industrials i 
si, en canvi, amb positiu menyspreu pels nostres vinyater. Volem que 
l'amistat faci pro·va de llavis endins, perquè de polidesa verbalista no 
sabríem quina cosa fer-ne.» 

I no sabría pas 'si en els accents de la premsa aglicol.a francesa po
dríem trobar-hi un fons de 'sinceritat en els propòsits amicals... Proves, 
proves, que no paraules. • 

PERE J. LLORT 
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INFORMACIÓ OLEfCOLA 
Continua el mercat es.tacionat, però semblant que s'hagi aturat aque

lla animositat de demanar preus alts per part dels tenedors, i és que 
.aquests, el que hi ha és que estan desitjosos de vendre, no podent fer-ho 
si no és a preus raonables. 

Per altra part, el comerciant, que no deixa pas veure les ganes de 
comprar, veient qpe els altres afluixen compra .alguna partida, sense 
altra intenció que per a cobrir-se les seves sortides momentànies, i per 
això és que veiem el mercat que poc a poc v.a fent, sense· anar a grans 
passes ni cap a la puja, ni cap a la baixa.. 

Creiem que una modificació forta als preus no pot vindre per ara; 
.es pot creure molt bé que anem continuant així fins .a l'agost o se
tembre que és .quan veurem més bé com es presenta la collita en totes 
les zones olivareres. 

L'olivicultor comença ja ara a veure esperances en la collita veni
dora, l'arbr~ de Minerva. va florint, més, ¡quantes i quantes engúnies 
.encara manca passar :fiiliS que pugui portar a vendre són fruit o l'oli 
.Per ell produït! i no és a ell .sol a •qui preocupa., perquè també hi ha 
l'obrer que ha de collir-les, el corredor que creu vendre-les, el moliner 
que es pensa moldre-las i una sèrie d'intermedia.ris fins arribar al 
-comerciant, tot aquest munt de gent, la major part d'ells, qui amb més 
.qui amb menys intensitat desitja que la collita vagi bé; l'únic que no 
hi pensa és el consum;idor, que no mira ni com van les collites, ni 
•d'on venen els fruits; no més paga, somriu quan va barat i protesta 
quan li sembla car... desagraït... 

Per les nostres contrades no es presenta una floració molt abundant; 
al Camp de Tarragona és a l'únic punt on es presenta una grossa 
collita. A les Garrigues els olivers van donar molt l'any passat i en
guany es presenten escassos de ra.pa; igual passa a laSegarr.a i a l'Ur
gell on el mal es més intens perquè es tenen de tallar mo·lts arbres a 
ran de terra que no han pogut encara posar-se forts de resultes de les 
,gelades de l'any 21. 

A les altres contrtLdes catalanes es presenta també bastant escassa. 
A Andalusia, ho pinten molt falaguer i tothom està d'acord en que 

Ja pròxima collita serà abundant com ma.i. s'ha vist si es jutja pel bon 
-estat dels arbres i< per les .abundoses pluges que al seu tem'Ps va.n caure. 

A Castella, encara no es pot dir res perquè els arbres van allí molt 
retrassats. 

A França, la poca extensió olivarera que té no pot influir 1:\n res, 
:però es tenen molt bones notícies de que a les seves colònies hi haurà 
una bona collita. 

A Itàlia, és segur que serà quasi nu1la. 
A Grècia i Turquia, es presenta bastant bé. 
Aquestes noticies de la floració poden encara canviar puix el nostre 

·oliver, continua en molts llocs la seva floració fins al mes de juny, 
-eu.cara que segons es diu, ·una floració tan tardana no dóna gaire fruit 
perquè els calors impedeixen la seva fecundació. 

El mercat d'exportació continua tirant; ara es veu :una curta de-



I. 

-- -·- :~ -

581 

_manda pel•s mercats d'Orient, la Xina i el Japó, es veu que s'han: de
cidit a fer les compres a casa nostra i una casa catalana que fa alguns 
anys que hi intenta la , seva 1ntroducció ha rebut unes demandes de 
'bastanta importància a ;servir escalonades fins al mes d'octubre. 

Els andalusos treballen de ferm; aquests dies han embarcat a Itàlia . 
i França més de mil tones d'oli encara que La majoria de qualitat 

..dolenta; per l 'Havana han embarcat més de dotze mil caixes, demés 

.s'han fet nombroses operacions per .altres mercats i és per això que 
està ferm el mercat, però cal tenir en compte que ells venen, mentres 

.que a ca:sa. nostra apugem e~ s preus i no· venem. · 
Els preus fets a Màlaga aquests últims dies, han sigut de 79 a 80 

rals els corrents i de 87 a 88 ra1s els fins, tot l'arrova de onze quilos 
mig sobre bodega. 
Els preus a casa nostra no han variat de l a última quinzena. 
L'oli d'oli.va al sulfur, té moments indeci·sos, tan aviat es nota una 

animació forta, com no· es troba un comprador, lo que fa que es deso
r tenti cada vegada més. Són molts els fabricants que tenen tota llur 
producció venuda, això fa que en moments donats es pugui aprofitar 
a lgun preu més alt del que el mercat marca. 

A Reus, les últimes transaccions s'han fet sobres 24 i 25 duros la 
-carga de 115 quilos. 

LISIN! ANDREU. 

NOTICIARI 
A l'Estació Enològica de V'ilafmnca del Pen.edès, el dia onze de juny 

pròxim començarà un curs breu intensiu d'enologia que durarà deu 
dies. Es donaran conferències teòrica-pràctiques, es faran exercicis. de 
dègustació, pràctiques d'anàlisis comercials de vins, pràctiques de tre
balls de celler i vÏisites .a les més importants installacions vinicoJes de 
V1afranca i altres poblacions. 

Per detalls i programes dirigir-se a la Secretaria de l'Estació Eno
lògica. 

-L'activitat d'twt Sindicat. Com a prova de la diversitat de rams 
.a què estén la seva activitat el Sindicat Agricola de Banyole.s i sa co
marca, retallem del seu Butlletí aquesta nota comprensiva de les vendes 
·fetes en el darrer mes : 

«Secció Comenial. - S'han despatxat 8085 quilos de Superfosfat 
18/20, 125 de 'sulfat amònic, 165 de potassa, 4458 de nitrat , 760 de sal, 9 
de boles de sal, 445 d'adobs orgànics, 6028 de mo-resc, 641 d'ordi, 749 de 
cibad.a.; 2085 de faves , 229 de favó, 108 de mongetes, 18u de besses, 765 
de blat, 90 de panís, 226 d'arròs, 192 de grana d'userda, 4 de bleda-rave, 

l YSINE ( GREZA), gran desinfectant i desodoritzant instantani. 
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29 de balca, 668 de patates, 840 de pulpa, 2240 de garmfa, 1170 de farina. 

de moresc, 6796 de farina i 76G6 de despulles.» 

-La Sucrera del Segre, en vista de la gran extensió que enguany 

s'ha dedicat a la sembra de remolatxa sucrera, té decidit augmentar en 

40 vagons de 50 tones el seu material ferroviari de transport. 

-Els alls cle Banyoles. Segons una estadística, aqueix producte 

que la rica vila de Banyoles exporta a Cuba, Puerto Rico, França i 

Egipte, especialment, és en una proporció de més de 600,000 forcs, de 

cent cabesses cada un, representant una valor aproximada d'un milió 

dues centes mil pessetes·. 

- Els Sindicats ag1·ícoles i dentés corporacions mgrà1·ies de França, 

reunides recentment en assemblea, han aco.rdat demana.r als poders 

constituïts que per tots els medts possibles prenguin la iniciativa de 

impulsar la fabricació de productes nitrogenats. 

-Ha estat concedida la Creu del Mè1·it .Ag1·ícola al cap dJ'ruaw far 

mília que viu a, 18 quilòmetres de Pm·ís, per a premiar el seu amor a la 

terra, no ja ;sols d'ell sinó dels seus ascendents, puix amb quatre se

gles q;ue fa que viuen al mateix punt no hi ha hagut ningú de la famí

lia que hagi s entit les temptacions d'estudiar ni dedicar-se a la política 

r_i al comerç. 
Realment se'n trobaríeu poques a.ixí. 

-Un nou Sindicat Ag1·ícola s'és constituït a Rosselló, entrant'hi els. 

eil.ements més importants d'aqueix•a publJació seg11ï.anat 

- Llegirn en tW'L diari, qt~e a Na vana s'ha intensifllcalt el conre,'u de· 

ce1·eals d'una manera extraordinària, de tal faisó que en pot dedicar 

grans quantitats a J.:exportació. 
Les produccions mitges de blat q,ue dels anys 1907 al 1912 eren de 14'25-

i de 20'75 quintans mètrics en secà i regadiu respectivament, en el quin

queLi de 1918 al 1922 s 'ohan apujat a 17'68 pel secà i 25'04 pel regadiu. 

-Un po•ble jardí. La Quefatura d'Obres Públiques de Lleyda ha 

concedit un i_mportant lot d'arbres a un poble de Segarra, els quals_ han 

estat plantat per tots els veïns, disposant-se tothom a fer-los crèixer 

convertint així aquell pintoresc poble nomenat Omells de Na Gaya en 

un jardí. 

-El S·ind.icat Ag1·ícoln cle Sant Patu cle Vilaton·ada, tracta d'augmen

tar la seva activitat introduint una secció de Crèdit o Caixa rural. 

-El Sindicat Ag1"ícola de Lle1'S, ha publicat una extensa memòria 

on s'exposen amb tot deiall les operacions realitzades pel mateix durant 

el finit exercici. 1922-23, que demostra com treballa dit organisme i cons

tata que el giro que ha tingut és de prop 30,000 pessetes. 

Com a novetat de l'actuació del mateix és l'haver r epartit un divi

dend de 1 '1 per 100 als socis consumidors. 

-Els pò-sits : La lD•elegació règia de Pòsits ha publicat una circular 

adreçada als Caps de les seccions provincials inno·vant-los que ha re

but encàrrec de ordenar i fixar la ;situació del Crèdit Agrícola, per la 

qual cosa encareix la necessitat de que se li contesti el següent qüestio-
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nari per totes aquelles corpDl'acions i pa.rticulars que estiguin en con

d icions de fer-ho. 
1. er Situació de la propietat en relació amb el s cultius a que es 

ded ica. 
2°" M,odificacions en el regisme de la propietat que facilitarien una 

major producció de la terra. 
3. er Deser.rotllament actual del Crèdit Agrícola i entitats que el f a

-cil i ten. 
Institucions de crèdit que deurien establir-se per a facilitar la trans

formació de la propietat i millorar els cultius. 
5.1> Formes especials de contractació agTària d'aqueixa regió i con

veniència de que subsisteix.in o siguin reformades. 
6." Quants elements s'estimen necessaris per a l'estudi del problema. 

7." Formes de coo.per·ació agrícola . de consum o de pro.ducci6 exis

tents a la . província i de quina manera. podria afavorir-les l'acció oficial. 

L 'informació acaba el 31 de maig. 

NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 

El servei d'Arbres Fruiters ha acabat la campanya d'esporga d'oli
veres, havent-se esporgat i donat conferències als pobles- de Barcelona, 

Torroella de Montgrí, Vilanova i Geltrú, Cubelles, Calafell , La Riba, Pi

camoixons, Puigpelat, Nulles, Bràfim, Salomó, Roda, Valls, Vendrell, 

Bellvey, Guissona, Massoteres, Morana, Bellvehí, Torrefeta, Tremp, Sa

lar, Pobla de Segur, Isona, Sant Romà. 
S'han esporgat les oliveres dels camps experimentals de Torregrossa, 

Maldà, Perelló. 
Pel mateix serv_ei el' arbres fruiters està preparant-se nna campa

nya contra l'eruga de l'ametller a alguns pobles de la província de 

Tarrago•na. 

A l'Escola Superior d'Agricultura s'hi està donant m1 curset sobre la 

indústria sucrera, a càrrec d 'En M. Trilla i Rostoll. 
Les matèries a tractar en el curs 1són les següents: 

I.-J:Listà1'ia.-Dades químiques.- Els SíU·Cres.--{La remolatxa.-O·rigen.

Conreu .. --Adobs.- Sacarogènia o fonnació del st~cre a la plania. 

Ji.--L lavo1'S die ?•emo~aJf;:lla.-Im•wmlen. - P11oducc,ió .-M'taia.liies de ·La 1·e-

1nolatxa.-Coluta.TTra'rt<spo1·t del camp a la f àb?·ica. -Recepció.-Des-

c an·e g ament. -Con s er v ació . · 

lll'.---Entrada en t?·e ball.-Tr.ansrpo1·tacLo1's hid?·àt~llics.-JJi'Lieno·s .proce

diments elevato1·is .-Rent01don de ?'emJolatxa.-Bàsc<ula de l a fàbrica . 

lVIo·lí o tallani:.-Dive?"So.s sts·temes.-Ganiv-etes ~-T1·an.spo1·taao.1·s die 

pol,pa.. 
I Y.--<Ex·tmcció dJe l. suc1·e.-Procet1J,im,ents antics i moder-ns.-Difusió.

Fonament teà1'ic de la difusió.-Bater ies . ..:....D i f t¿soTs. - Ci?"Ctúació. - Di

ve?·sos procedim,.ents .-Sistema Steffen.- S'/#cs polpes .-Evaquació de 

l e·s polpes. 

LYSINE (GREZA), gran desinfectant i desodoritzant instantani. 

·' 
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V.-A.pr·ofitament de les polpe·s.-P>rern.se:J...>---i,Secador·s.-;D(ifer·e,nts siste
m.es.-Composició de les polpes pTemJSades.-F'UJlles i c·oTorMs.-PTO- 
ductes m elassats. 

1'!.-Depuració dels sucs.-Despolpador·s.-Defecació .-Fonts de calç.
Gas car'bònic.-BO?nbes de gas.-R entado·rs de gas.-Les pedTes ae 
calç.~El cok.-Encalat dels- sucs.-Het de calç.-Cm·bonatació.----Fil
tració.-Procediments. 

VII.-Evaporació .-Teor·ia.-Diversos sistemes.-Sulfitació dels xarops.
FoTns de sofre. -Filtració.-Bombes del buid. 

VIII.-Cuita.-Considemcions gener·a.ls.-Satt¿ració i CTista~1ització.~Di- 
ver·sos aparells per a cot¿Te.-Cuites de 1.a i 2.a-Batixos productes.
Turbinació.-Tttrbines.-Melassa.-Apr·ofitament. 

IX.-El ~abomtor·i en les fàbriqt¿es de sucre.-Anàlisis de pr·imer·es ma
tèr-ies i de productes. 

X.-Refinació del sucr·e.-Or-gan.ització d''IJ,.na instaLlació st¿creT(JJ.-Impor--
tàrÍcia agrícola, econòmica i industr·ial. 

Bibliografia 
Fl\13RICACió n'oLis, per Augt¿st Matons.-Un volum de 110 ploanes, a.rnb, 

gravats. 

L'AMETLLER, per Joan Sal.om.~Un volum de 76 planes amb grav;ats . 
Són dos nous textos d' ensepya.ment postal publicats per l'Escola Sn- 

perim· d'Agricultura. En el número passat d'AGRICU!LTURA parlarem ja.. 
del caràcter i dels mèrits d'a·questes obres. D·e les dues que .anunciena. 
avui ens limitem a dir que segueixen les petjades de les anterips.-H.. S .. 

CONSULTORI En _aquesta secció es respondrà gra
tuïtament i per torn rigurós, a totes . 
les consultes que facin e I s llegidors 

NOTA. -S hi ha algtm subscriptor- que no rebi en aquest núrner·o o en 
,. el. següent la r·esposta a la consulta que ens hagi fet , li pr-eguern qt¿e · 

vulgi'Uii r-erpetir-la.. Un petit incident ens ha fet perclr·e les cartes · 
anibades els últirns àies. 

T. S. MoLINS DE H.Eli.-->D'e nicotina, pel que sabem, en venen la casa 
Bascompte de la Plaça de les Olles, en Vicens Ferrer i en Vidal i H.ibas 
de Barcelona. Ignorem el preu.-R S. 

P. N . VILANOVA.-----;Els fulletons que pubJ.iqu·en els Serveis Tècnics no . 
s ón gratuïts. LJ.ur preu va:ria de 15 a 50 cèntims. Dirigeixi's a la Secre
taria, carrer Urgell, 187.-IR. S. 

B. M. MATARó.-Per l'arseniat pot dirigir-sè a qualsevol adrogueria .. 
Demani arseniat amb el 58-60. per cent de riquesa en anhídrid arsènic .. 
H.ecordi que és molt verinós. 

El lisol pensem que també el pòdrà trobar .a les a.drogueries. 
En un dels pròxims números publicarem :un article sobre l'argumentt 

que l'interessa.-R. ·s. 



maons (plens i buits), cai
rons, etc., deu vostè fa
bricàr-Ios a màquina, a fi · 
d'obtenir de la terra tot· 

el seu rendiment. 

La casa VILLAL TA, de Barcelona, és la que millor podrà servir-lo en 

Màquines, Forns Assecadors 

VDA. 

i tot el que pertany a l'indústria ceràmica i 
de fabricació de materials per a construcció 

Visiti o escrigui avui mateix a la SECCIÓ A de la casa 

BARCELONA 

O D 
I SOCIETAT ENOLÒGICA DEL PENEDÈS 

(Societat Anònima) Continuadora de 

SERDA, ROS I C.A - Vilafranca del Penedès 
AGÈNCIA A BARCELONA: València, 278 

••• ••• 
PREMSES CONTÍNUES "MABILLE" 

Les més pel"feccionades : Les més sòlides : Les més econòmiques 

PREMSES MECÀNIQUES AUTOMÀTIQUES 

PREMSES A MÀ: TREPITJADORES ·: BOMBES 

MANGUERES I AIXETES PER A TINES 

lnstal·lacions modernes per a Cellers Cooperatius 

Productes Enològics : Aparells d'anàlisis de vins 

Adobs químics : Sofres i Sulfats 

En dirigir-vos a les cas~as a"uncladores, citeu AGRICULTURA 
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flssec~~ors 
per a Productes Agrícoles 

PA TEN TATS 

(. A. 6UIIino 
ENGINYER 

Carrer Mallorca, 280 BBRCELOUH 
Agènci a Tècnica General 

Demanin-se detalls I pressupostos 

Molins dt 4J 
Vent I1 ot ors 

Tube· ~ 
ries ~ 

• o Muntaner t 53 
Teltf. 23DO·.il 

• BADC:ElONA 

(r-------------------1\ 
~--J '--: ~ : Ce!lllh' ~ Vilñ«:({i)lla Cmbl l m d<d l'P ®!lll~«!l~s f f 

1 I ~JEW~ AlMHE~N~AN~ I l 
1 ~ Empelts : Barbats : Estaques : Estaquetes ! ~ 

l 
f de les millors varietats conegudes fins a la data I f 
- . f 

Í Grans variatats en empelts de ralms negres i blancs per a vi i ralms fins per a taula, f ~ els millors coneguts a Europa. : Exportació a tots els paisos vilicoles del món. ! 
Í Gran cura en la se lecció i autenticitat de les plantes . : Demaneu catàlegs i preus r' 
~ en tot temps de l'any. : S'admeteK encàrrecs d'empelts d'un any per altre. 

í Casa recomanada per Enginyers Agrònoms i Centres Agrícoles. : Tots mos vivers I 
• i camps de plan tes mar<s han sigut reconeguts pel Servei Agronòmic de la pro-
~ vincla, es tant exemps de tota malaltia criptogàmica. 

i Telèfon n." 92. -- Direcció Telegràflca: RO 81 LL. -- VIlafranca del Penedés, Mola 
: .Dirigir tota la correspondència a JOSEP HILL I ROS f 
~-- Vilafranca del Penedes-MOJA (Barcetona-Espanya) __ J 

'---' f_) 
J.-.....~~......._.~......_o..._..-..,. ••• .,....._....._o.-....~~~~ 
En dlrl&lr-vos a les cases nnunciv.doreo, citeu AGRICULTURA 
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Grans ReFineries a Tarragona, de la 

Unió Sulphur C.0
, S. A. E. 

REPRESENTANTS DE LES 

Unlon 8ulphur c.0
, de noua York 1 Ralflnerles I ternatlonales de 8oulre a Marsella 

Productes garantits 99 Ofo de puresa 
pels m¿s importa nts Laboratoris de Vilicultura 

VERGE 
Noves apl.cacions del 

SOFRE Adob 
99 Ofo de pu resa com ferfilllzt~nl 

In formes tècnics: S ecció A g ronòmica d 'Unió Sulphur C.0
, S. A. E. 

Of icines cenlrêlls: Velazquez, 64 - MADRID 

~11111111111 II IIIIII I IIII I I III IIIIII IJ IIII II III1111 11 ll l ll l lf lllll llllllllliiiiiiiiiiii1 1 111 1 111 1 1111111111 1 111 U liiiii i iiHIII U i lll ll ll 11f11Jlllll;: 

········· ······-······~························ 

Ramaders: 
Els caps de ferradura d'aleta, per a 
BOUS, forjats a dues caldes y en aques
ta casa, són els millors que hi ha en el 
mercat, perqué, treballats amb tota cura 
en cada un de sos detalls, s ' ha aconse
guit assentin .exata i ràpidament al p~u, 
evitant la llarga suspensió dels animals 

i ses coixeres. 
Exigiu a sos ferradors l'empleu exclu
siu d'aquests caps de fe rradura, que 
són els de mé~ duració, millor qua· 

lltat i maJor economia. 

Es venen directament a ramaders , 
veterinaris i ferradors 

I ' 05 ptes. el qui lo 
en ses diferents grandàries i diverses formos 

(BS SOL"LICITBN RBPRBSBN T ANTS) 

Fàbrica de ferradures 
per a bestiar Bovl, de 

Domènec Ganc:heèui 
Veterinari Municipal 

l'lllRQtJUIA ( BISC:ftill) 

.......................•........................ 

. Manufactura General 
DE 

CAL¿ÇAT 
AMB SOLA DE GOMA 

RAFEL BORDAS · 
Dos de Maig , 236 ·Tel. 590 · s. M. 

BARCELONA 

Especialitat en Sa bat on es i 
Espardenyes Catal anes, Pelo
taris, Borceguins, Goyes, Ingle-

ses, etc., etc. 

EXPORTACIÓ 

En dirigir-vos a les cases anunciaaores, citeu AGRICULTURA 

I 
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S U L F· ATA DO RA 
·a ac eH u s 

ENSOFRADORES de (Tlotxilla 
MÀNEGUES per a arbres, etc. 

DIIMANEU PREU I CATÀLEG 

CONSTRUCTOR c. CIVIL 
Alfonso Xli, 66 ·Telèfon 2217 G· BARCELONA 

················~, .. , ... l ................... ~i::;_·U···A······:·:~~:~:·e::~~~·;~:::~:·i·:·;·;;·c:~::~·~· 
~ qu e e s des itg i, pot .. lllenir - se 

cò m o da, fà c il i eco n ò mi c a\m è. ut, a d op1a nt uua 

BOMBA BL<JCI·I 
l.a única qu e no neces<ita e n gr<~ss ·1m e nt :: I'J• ve nen 
* * * * . tu ts els 11ons ~::ll!t.H ri c i S:'='s dt: C,tl:tlun ya * * • -* 

5 JAUH:E CUIXART 
5 CONSTRUCTOR 

S ··¡¡ OficineJ a Barcelona: Gran Vi a Laietnna, 21, nrnl. : I Sagnnto, núm. 120 :: Telèfon B 14.0 :: B ·•dalona 
i I , · : · 

····~····························=-·················Q·································· ... ····· .. ······ 

CASA METZGER, A. 
Casa central: 

Passeig de Gràc ia, 76 

Telèfo~: A 1944 

Apartat 225 

BARGELONA 
Sucursals: •MADRID - SEVILLA - VALÈNCIA - BILBAO 

InstaHacions completes de tota classe de Laboratoris 

Balances "5ARTORIU5" : : Microscopis "REICHERT" 
Porcellana fina resistent al foc ; : Vidre ;.ma i corrent 

Aparells per a tota classe d'anàlisi de vins, "SALLERON", 

"MALLIGAND", etc.:: Estoigs portàtils per a anàlisi d'olis 

Aparells "GERBER•' pet a anàlisi i hig·iene de ia llet 

Estoigs portàtils per a analitzar RÀPIDAMEN.T la llet, 
APROPIATS PER A VETERINARIS 

Grans existències en. material de . 
CIRURGIA VE T .E RIN ÀRIA 

Editorial Catalana, S. A. -Secció d'Impremta. - Mallorca, entre 257 I 259.- BARCELONA 
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