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Demaneu~lo a les bones Far
màcies I Drogueries I a VA
LLÉS Ons., Massini, 79 (Sans) 
Telèfon 3 3 3 2 8 - Barcelona 

LIS OL 
' VALLES G.Ns 

L'únic que pot combatr~ 
eiiCaÇJment totes les pla
gues del camp i dels 

arbres fruiters 
Indispensable per a la cu
ració de tota classe de 

mala del bestiar. _j 
------



TRES ARTICLES DE FAMA MUNDIAL 

"ROYA L TBIUMPH" 
Molí triturador lamidador 
per a pinsos de totes menes, 

alfals, palla, civada, etc. 
No rescalfa el producte. (Garanlitzada) 

Amb u u m Ln im de força s'aconse
gueix una màxima oroducció 

Pot funcionar di a i 
nit sense interrupció 

' _;.. Únic que té Imitadors però no té rival 

lnnombr;;bles referències 

"LE RATIONNEL" 
Pu lve!:itzador per aire compri

mit , alta pressió contínua 

Maneig facilíssim. Seguretat absoluta . 
Economia en la mà d'obra i llquid . 

Més de 38.0ÒO aparells funcio 
nant l'acrediten de bo 
Indispensable per a pulveritzar ar
bres, vinyars, plantes, etc. Blan
queja 100 m2 en deu minut s 

Cap decepció possible; es reemborsa el 
preu de compra si no dóna· el resu ltat amb 

completa sa tisfacció 

·CONTÍ N UES 

Dues hèlixs de bronze 

Cambra de compres
sió, de bronze . 

Cubeta d'escorregut, 
de coure 

Càrter d'engranatge 
amb bany d'oli 

DL:JC-HSCHER 
A M B. P O T E S O S O B R E R O D E S 

La millor de totes 
per la qualitat dels seus 
materials, · per la seva su
perioritat mecànica, per la 
seva solidesa i bon acabat 
pèr la seva ca pa citat de 
'treball. La millor quanti
tat de vi obtingut, paga la 
despesa d'adquisició en 

una sola campanya 

Demanar catà
legs i detalls a MA U RI CI HENING, Flors, 5. - BARCELONA 

UNA VERITAT COMP.ROV.ADA 
L'eficàcia del VOLCK és upa cosa segura i provada . . Cal saber 
el que opinen sobre aquest producte competents agricultors 

Heus ací un extracte d'alguns dels nombrosos certificats que tenim: . 

Cert. I.- Sobrè el resultat' del VOLCK tinc de manifestar que en 22 anys que tracto amb insecti cides 
he conegut moltes fórmules no. havent-ne trobat cap de millors resultats . Josep Armengol, Castelló de la Plana. 

Ce1't. IO. - Amb l'olivera que estava molt perduda, el VOLCK em donà un 1·esultat bo, desapareixent 
l'aranye.ta. En el magraòer, Plugó vert, superior la prova. Joaquim Lamage, Fuente Ja Higuera (Valencia). 

Cert. ·25.- He notat que la planta treu brots bonics i reconeG que té vàlua l'insecticida VOLCK. 
Marià Colomer, Mataró. 

Cer. 20- El resultat del seu ioseeticida VOLCK ha estat satisfactori. Ramon Fortunv, Horticultor i 
floricultor; Barcelona. · 

Cert. I f}. - La· meva opinió sobre el tractament de l'insecticida V'OLCK en els tarongers, és de què 
dóna un resultat immillorable. Lluis Mirabent, Secretari del Sindicat Agrícola de Sant B.oi del Llobregat 
(Barcelona). · · 

Cert. 26. -Després d'haver posat en pràctica durant un.a sèrie- d'anys moltes classes de h·actameots 
per combatre el Plugó blanc, cap m'ha donat el resultat que esperava, però engua'ny amb el seu insecticida 
VOLCK estic orgullós d'haver portat els meus arbres a un període de bona produccció. Gabriel Olivé, Sant 
Joan Despí. 

Vendes 

POTENT INSECTICIDA AGRICOL1A 
DIVIDIT BN TRES PRODUCTES 

VOLCK tarongers 
pi ugons 
hivern 

informació : B U S Q U E T S G E R M. A N S CORTS, 687 
• BARCELONA 

• 



La Bomba de pistó "NEPTUNO" · 
és sempre accio nada per motors instal-lats a la <;uperfície. -

No po rta prem~a-estopes . - N·o és necessari encevar-la. -

·F unciona sols per t racció . - Absolutament silenciosa. ~ 
Econ òmica. 

Es const rueixen models per a tots e·ls caud als i elevaciÒns, 

~ixí co m per qualsevol classe de for ça mo triu. Patentada 
'"----M. R. ----' 

TIPUS ECONÒMICS DES DE . 300 PESSETES 

LLOGUER DE BOMBES PER ·A PROFUNDITZAR POUS 

VENDES A LLARG PLAÇ 

CONSTRUCTORS 

BOMBAS. NEPTU-NO, S. A. 
Passeig, 5 7 

Sol ' llclteu mostra i fascicles gratis 

"SOVIEDAD LEVHERl ·MONTAÑESA, A. E." 
Pla9a Catalunya, 20- BARé E LON A 

. TERRASSA 

LLET CONDENSADA 

"EL . NlÑO" 
Gran Diploma d'Honor i Medalla d'or a l'Expo
sició Agrícola Hidníulica de Barcelona 1927 
i Primer premi i Medalla d'or eli l'Exposició 

.. 

de l'Alimentació, de Madrid, 1928 

La llet condensada marca EL NIÑO amb 

tota Ja s e_va crem a i elabo'\'ada d 'acord 
amb procediments novíssims de fabrica
ció, reuneix els majors avantatges desit-

jats per tot consumidor. 

La llei condensada marca EL NIÑO és 

la designada per a reemplaçar avantatjo

sament Ja llet fresca en. tots els c'as.os 
que aqqesta s'usa . 

No deixí de provar avui mateix la llet condensada 

marca EL N IÑO i quedarà con vençut de la seva 
alta i insuperable qualitat 
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Societat ·Enològica del Penedès; S. A. 
VILAFRANCA 

DEL 
PE NEDES 

' 

' 

~u[Unal! a Reut [riptana i ·xeret ~e - la frontera 
' 

TREPITJADORES, PREMSES, BOMBES I 
TOTA CLASSE DE · MAQUINARIA VINÍ
COLA : MOTORS I TRANSMISSIONS : 
MANGUERES, RACORDS I AIXETES : 
MATERIAL PER A BOTELLERIA 

P REl\t SA -t:ONT I NU i\ .((SEPS.!l>' 

·Pi\El\IS.t\ 111DUAI'LICA cuiTLASn 

APAREtLS D'A"NÀLISIS DE VINS: 
PRODUCTES ENOLÓGICS 
ADOBS : SULFAT I SOFRES 

O E MA N E U E sto dis, Pr o i e et e s i Pr e s s up o s to s -

MOLl '' JAY EL MILLOR 
DEL MON 

EXPRÉS PER A AGRICULTORS I RAMADERS 

Els ~olins "JAY BEE" .es fabriquen en nou tamanys diferents, capaços per a moldt·e de 4o a 
900 Kgs. per hora. Qualsevol dels models està equipat usualment amb aspirador i recol·lector 
de pols, amb això resulta una instal-lació completa. Ún ic melí que mòlt perfec- . 
tament alfals i farratges secs, productes que, bon punt mòlts, poden donar-se 
a les vaques, porcs, pollastres, etc., etc., sols o bar-rejats amb altres gèneres; · 
resultant un pinso de fàcil digerir i a la vegada sa i molt econòmic. 

Construït per The Bosseri: Corporation, Utic.a- New-York 

Agent exclusiu per a 
Espanya i Portugal: Jo-s EP ILLA 
VIA J.AIBTA·NA,l5, 2.• .• TEI.ÈFONS:A.2210iA.4515 :: BARCELONA 

C0 1tlPANlTJA GENERÀL D' /ISFA.LT8 I I~ORLA1\1D 

A S L 'A N --o 
Passeig de Gràcia, 45 BARCELONA 

Adreça postal: Apartat 263 - BARCELONA 
Adreça telegràfica, telefònica, cable i radiotelegrà-fica; AS LAN D- BARCELONA 

F A B R I Q U E S a LA POBLA DE LILLET i MONTCADA (Barcelona) 

VILLALUENGA DE LA SAGRA (Toledo) - BILBAO 

PRODUCCIÓ ANYAL 300.000 TONES 
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NI -TRAT 
DE CALÇ 

·B. A. S. F. 

Mnsúpet'able adob 
azoat de coberlera i 
d'efectes rapidíssims 
contenint 1]!16 per I 00 
de Nitrogen i ~8 per 

100 de Calç 

DE PENDA A LES PRl1~
ClP ALS CASES D'ADOBS 
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·ELS NOSTRES PAGESOS · 

Dr. Sr. Franoeso Santaoana i R omeu 

El nom del senyo·r FTancesc Santacana ·i Ro
meu és conegLLt de q·uasi tota la pages•ià. catala
na ·ï personalment, es pot diY, de tots els vi
nyateYs. 

La pe-rsonalitat del senyor Santacana comen
ça a PYend1·e ?'elleu general djntre la <CU11i6- de 
Vinyaters de Ca.taht-nya)), al costat dels senyo1·s 
P·u.ig de la Bellacasa, Marquès de Camps, Mi
qHel i Cusc6, Parellada de Naveran, Barnades i 
altres. 

La clara inteUigència del senyeY Santacana li 
ha Pe·rmès de veure ·neta11q,ent la 'soh~ci6 dels CO'Il

flictes que el /.emps va posar¡.t i que resolgt~é sa
t.isfact<)riame11 i du1·a·nl els q L~ ·inze 011 ys q1te du1·à 
la seva presidè·ncta e1 1 la ((U11 ·i6 de Vi?l)'aters de 
Catalunya». 

Al senyo1· Santacana., portat pel. se·LL ternpe
rament nervi6s, l'acci6 li ]¡a estat 11ecessària. 
Com si la Catalunya estrie/à fos camp 1·ed·uït 
al desplega.nM?ll de les seves energies, am! a pre
dicar la doctri11a. q••e -informa la de la «Vni6· de 
Vinyaters>> a diverses localitats de València, p?·è
diqHes que delf>nnina·ren la jÍ~11daci6 e'l! aq·uesta 
regiú de la «Vni6 de Vitic·ultors de Lle-uant)). 
Així mateix n•alitzà ulgu·11s actes de propaganda 
a la Rioja ·i a la Manxa. 

Durant la gue1Ta europea la viticu1.tu1·a es tro
bàJ· en!?·e alt res problem.es, omb la p-uja formida
ble del sulfat de co u re . . E/. se-nyor Santacana se 
n'anà a Mad1· id a fe ·r gest1'o·¡;s P·rop .. del cornte de 

Romanones, p1·esident del Consell de Ministres, 
per tal d' ar·rMLja1· I a qüesti6 de p1•eu de 7 su-lfat 
de coure. Obtir1gué alguna p1·omesa. Però al. cap 
de pocs dies, ·•ma R. O. j-ixa'IJa el preu del sulfat 
de coure a 2'20 pessetes el r;uilo, mentre que el 
mercat el ve·nia a r'go . !~.d-ignat per aq·uesta 
disposici6 ministerial, el senyor Santacana en
vià al com.te d(! Romanones un telegra;na de pro
testa> els termes del qual. fo¡·e·n j-u.dicats delic
tuosqs, ~ i- en conseqüència l'at~to?' detingut. 

L1avors, els vinyaters, en veure qu.e s'anava 
a seguir una acci6 c·riminal contra. Uu?' presid.ent, · 
decidiren p·résenta?·-lo Diputat a Corts per Vi
lafranca, per tal. d'anu.Uar p¡·àct-icament els fets 
que poguessin resttl.ta r de .les suposades inten
cions dd comte de Romano·lzes. Amb tot aLxo 
es demosi?'a la fonda compenetmè·i6 que existí 
entre President 1. pres-idits ·de Ta <<V11i6 de Vinya
l e.'I'S d.e e atalunya». 

El senyor Fra11cesc Santaca i Ro·n~e ·t~ és, in
dubtablemelll 1.1110 de les perso11al-itats més re
marcables de la pagesia; és dqctor en Medici?w, 
P-reside11! del Sindicat: V itícola de Martorell, 
P1·esident honora1·i de la «Uni6 de T!i?lyaters de 
Catal·unya» · i ex-pres ide11t de la Co11fede·raci6 de 
Viticu ltors d'Espa11ya. 

• 

·, 
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Les ove l les davall e l s a t n1 et 11 er s 

L 'ovella és seguramen t l'animal que millor 
aprofita els aEments fibrosos rics en cel

lulosa i que difícilment aprofita cap altra mena 
de bestiar. / 

També aprofita pastures curtes que no apro
fite11 els altres animals; el seu vestit de llana pri
va que perdi una grossa quantitat de calories en 
benefici del seu creixem~nt i desenrotllo. Podem 
dir que és la màquina d'aprofitament més per
fecta de què disposa el ramader. 

A Niallorca - i per la seva sort - les grans 
propietats van dividint-se i parceJ.lant-se i els ra
mats de llana rie.c;apareixen a :nida que ho f;:¡n 
els g'rans masos .-

Les finques d'ametller no són molt extenses i 
la creu1ça genenJ és que en aquestes finques no 
podran tellir-se ovelles. Unicament a l'estiu, en 
acabar de segar i començada la caiguda de la 
fulla dels ametllers, baixen a les terres d'amet
llers els ramat de les finques de muntanya . Les 
pastures d'hivern són també venudes als matei
xos ramats, que les acaben en pocs dies. 

¿ És economia criar ovelles en les finques 
el' ametllerar sense treure-les de la finca? Sí, sens 
cap mena de dubte. Però el sistema de cria de 
bestiar de llana en els grans. latifundis, en aques
tes finques seria ruïnós. El sistema el 'una cria a 
l'any i fam perpètua, deu, en aquests casos, des-

tcrrar-se. 
U na ovella jove, de bona casta, ben tipa i 

cuidada amb amor, pot donar l~any dos parts 
dobles, que així com estan les coses valen els 
quatre anyells més de 200 pessetes (parlo per 
experiència pròpia). Uua ovella capaç de donar 

Ovelles de raça mal.lorquina 

dues cents pessetes en un any, mengi el que vul
gui no les. consumirà. Ja sé que una flor no fa 
estiu, pen) allà on arriba una poçlen arribar les 
altres, i no és exagerat que tal ramat portat amb 
òptimes condic ions pugui treure la :t:Jleitat del que 
tragué la citada ovella : 100 pessetes per cap 
(torno· a parlar per pròpia experiència). 

És ben sabut que un ametller no es pot con
siderar ben conreat sense una forta adobada a 
base de fems. La femta d'ovella és la que més 
agrada a l'ametller. Pretendre conrear cereals 
davall els ametllers és perdre la collita d'amet
lles i de gra, perquè en venir, maig i juny ni la 
hum.itat, ni els adobs, ni els raigs solars, que 

~ passen difícil ment per entre les fu lles dels amet
llers; són suficients per a arribar a bon port les 
dues collites. Un ametllerar després d'una colli
tp. d'ordi o civada queda molt mal parat. En 
canvi, el conreu de llegums- farratgeres és per
fectament compatible amb lllla bona éolhta 
d'ametlles i dóna més, aprofitada per les ove
lles, que una regular collita de cereals. Demés, 
a mida qne les ovelles van menjant-se la veça 
farratgera o a ltra planta per l 'estil, poden les 
arades deixar la terra ben llaurada i l 'ametllerar 
en condicions de passar un bon estiu . 

Ací, que no fa gaire fred, els mesos de ge
ner, febrer, març, abril i maig, les ovelles, en
cara que menin dos petits i tornin a estar pre-
nyades, es mantenen perfecta meu t amb la pas
tura de veça D@gra de l'Empordà i civada ma
Ïlorquina. Si durant aquest temps· es veu que · 
alguna ovella decau, caldrà donar-li u;1a petita 
ració de grana o turtó per a retornar-la. A les 
dues o tres vegade~ que se l'ha s~arada del ra
mat per a clonar-li el gra, compareix: acompa
nyada de la seva cria a buscar la ració i prompte 
coneix el que deu donar-li . Durant els mesos de 
juny, juliol .i agost les herbes d'estiu, els rostolls 
i fulles d'ametller, que cauen abundosamnt, són 
suficients per _a mantenir-les. Durant aquests 
mesos els naixements són escassos, encara que 
les ovelles puguin prendre el marrà tot l'any. 
Ko cal descuidar tenir durant aquests temps uus 
sestedors frescos, escombrats diàriament i com
pletament a les fosques, a disposició dels ani
mals . Les ovelles deuen poder entrar i sortir 
d'aquesta habitació quan vulguin . És convenient 
posar a l'en.trada unes cortines que elles s'ave-

-
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sen a empènyer i decantar per a entrar-hi dt-irant 
les ho_res de so! fort. A posta de sol surten, beuen 
aigua fresca i es posen a pasturar buscant fulles 
d'ametller, corritx.oles, algun rostoll i qualque 
grana, i yan pasturant gairebé sense interrup
ció fins a l'endemà sortida de sol, que tornen a 
beure aigua fresca i entren als sestedors empe
nyent la cortina. 

En arribar les primeres trauàdes i fortes pl u
ges de la tardor, pels mesos de setembxe i octu
bre, s'ha _acabat la bona vida ; le_s ovelles. co
menten a córrer tota la nit ensumant eh aliments 
que :fins abans de ploure ta11 bé menjaven i que 
mullats no volen ni tastar. Ara és quan els 
ametllicultors es -desanimen i pensen . que sense 
tenir garrigues i boscúries no es pot teuir ra
mat dEl llana. Pera no hi _ha per · què espantar-se 
ni pensar a enviar el ramat a foni casa. L'ove
lla és un animal que viu tan bé establat com 
a l'aire. Les ovelles ja uo couen gaire, sinó que 
compareixen a 1 'estable que es té preparat per 
aquesta temporada . Aquest estable d~u constar 
de corral per a prendrè la fresca i . habitació que 
pot constar solament de tres parets amb men
jadora i rastell. Des de què que comença ::tqu.est 
règim es d_eu proporcionar a les ovelles una ali
mentació completa en qualitat i ~quantitat. Cal 
agafar qualsevol llibre que tracti d'alimentació 
d'aquesta mena d'animals~ (jo em serveixo de la 
de1 nostre professor senyor Rossell i-Vilà), i te
nir en compte que les normes ·d'aquesta ·ració 
per a ovelles d<S 50 quilos, criant dues vegades 
l'any, són : matèria seca, 2'8; matèria azota
da, 2; matèria hiclrocarbonada i ceJ.lulosa, 12 . 

Per a resun~ir i no cansar els lectors amb 
càlculs de la ració, n'hi ha prou amb ·saber que 
en e1 rastell poso palla de faves (que aquí és 

L ' e s t e ri I i t a t. d el s 

E N ]e~ horte_s on_ es c~nreen alguns arbres 
frutters chseiÍlmats 1 en forma escadus

sera, hom pot veure més casos d'esterilitat en
tre els arbres fruiters que en les plantacions 
fruiteres regulars. 

Això és la causa de l'insignificant conreu dels 
arbres fruiters i que no dóna · peu a què hom 
hi. faci les cures i tractaments com cal i ignori 
moltes coses de les quals hauria d'estar assaben
tat o almenys tenir-ne una mica de coneixença. 

No tots els pagesos -estem COJ11penetrats de l'ar-
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molt barata), a fi que en mengin a voler. En la 
menjadora dono pellofes d'ametlla que guardo 
salades cl'esprés d'esquitllar les ametlles, i tam
bé en mengen la que volen, i al matí i tarda, una 

- ració de grana (favons, moresc, ordi, etc.) de 
200 grams per cap i diaJ procurant variar--la dià
riament, i qualque dia segones de blat o turtó 
de coco, procurant, en donar turtós o granes de 
lleguminoses, escursar un xic la quantitat. 

Com que aquesta època coipcideix. amb l'es
porga de l'ametller, cada tarda es porta , 1 ra
mat sota els ametllers exporgats i e!s animals 
brostegen les branques i branquillons tendres, als 
quals són molt afeccionats. D'aquesta manera i 
<.l'una manera barata, hom arriba a les herbes de 
tardor, que ací són abundoses, i en arribar-hi 
compaginen aquestes amb el _règim d'estabula
ció. I ja torna el gener-amb veces i civada. 

D'aquesta forma he resolt el problema de 
tenir ovelles davall els ametllers d'una manera 
altament lucrativa i sense treu-re el ramat de }es 
finques d'ametllerar. 

JOAN SALO:~I 

Son Pizà (Mallorca), .setembre r928. 

fruiters 

boricultura, i fer això quan els nostres fruiters 
no representen caràcter d'explotació escatimem 
totes · les cures, clonen per resultat la maJOr 
part de les vegades que aquests no donen el ren
diment qtte haurien de donar. 

:No és d'estranyar que quan' se'ns· presenta un 
cas d'esterilitat d'un fruiter no sapiguem pi·ac
ticar-l'operació necessària en aquests casos, i ens 

. , egem obligats a destruir-los o bé tenir 1ll1 arbre 
itnproductiu, que solament cm1sume1x 1 no dóna 
mica de rendiment. 

::: 
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Tots els arbres són atacats per certes plagues, 
l'actuació de les qual s més o menys repercuteix 
en el fruit, i s i aquestes no es combaten és fàcil 
dei xar deteriorar la planta i extreure'n un fruit 
malaltís 1 encara en migrada quantitat. No sols 
és necessan combatre aquestes plagues amb In
secticides 1 anticriptògrames en tots els casos, 
sinó que cal donar un a poda 'regular i ben diri
gida adequada a cada planta, a cada clima i a 
cada explotació. 

Tots els casos d'esteri litat s'esdevenen per llur 
desorganitzat .desenrotllament. S'han donat molts 
casos que un a _planta en el temps de la seva 
·floració ha efectuat aquesta extraordinàriament, 
però no ha pogut arribar mm a ·veure tan sols 
un escadusser h uit. A ltres, que tenen un gran 
desenrotllament, però que mat no ban produït 
una flor per donar a conèixer tan sols la se,•a 
varietat. Ell cada cas d'aquests, ben diferents 

En cas d'es terilitat de la flor deu 
procedir-se a la talla de les rels, tal 

com indica la figura. 

Si la flor cau morta i el fr uit no pot 
arribar a madurar, s'h an de tallar 
els capbrots, ta l com senyala la 

paral.lela B. 

per cert, cal practicar també una operació ben 
distinta. 

L'ún cal operar-lo en les rames, l'altre en 
les rels. Tots, però, poden atribuir-se a defec
tes de poda. 

;Els arbres fru i ters cal corregir-los de petits 
i quan s'efêctuen les podes hom deu tenir-hi tot 
el ~irament possible per donar- li la forma que 
per raó natural li és neccessària. Tots, però, és 

INVESTIGACIONS I 
SUBTERRANI ES 

DOMÈNEC PALET I BARBA 
Geòleg-Prospector 

Auxiliar: 

MIQUEL PALET MARTi !fill ) 
Euginy~r 

R A SA , 2 9. - Telèf. 404 
T ERRASSA 
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convenient adaptar-los a la forma de vas. Així 
el fru it i la planta poden rebre la llum i l'aire 
per tots inèlrets. E ls fruiters corregits 1 fets 
créixer en forma de vas, rarament hom pot no
tar-hi cap cas d'esterilitat, i fa que el seu desen , 
rotllament pugm efectuar-se normalment. Quan 
amb els arbres no es té una cura necessària i es 
deixen créixer en complet desprdre, llavors no 
sols es .donen casos d'esterilitat, sinó que molts 
brots i branques s'assequen ràpidament, produi~t 
malalties que perjudiquen la planta i t,pt segui't 
se'n ressent el seu desenrotll ament :fins prodttir
li la mort . 

Quan l'esteri li tat esdevé per excés de fl.ora-
' ció i aquesta no té aguant per arribar al fru it, 

és 11ecessan tallar els caps · brots de l'arbre 
amb judici necessan, segons el deseurotUament 
del mateix. En aquests casos de no aguantar la 
flor, cau tota sense poder donar cap fruit i és 
fàcil preveure un excessm de enrotllament; 
so l~ment es presenta als arbres mal curats i que 
hom ha negligit amb les seves podes. 

Quan el cas es presenta diferentment, i és que 
l 'arbre té un extraordinari excés d' ufanor i en 
el culis de la seva floració no en surt ni tan sols 
una flor escadussera, llavors cal efectuar una ope
ració ben distinta. Cal' tallar les arrels més su
perficials, i a1xò egons el desenrotllament 
d'aqueste . Si hom pot comprendre que és 1111 

arbre de poques arrels, -però que les soques són 
completament desenrotllades, poden fer-se les 
podes tall ant-ne una o dues, -i si amb això l'any 
següent no produeix cap flor, cal tall ar-ne d'al
tres, fins que en produeixi. 

Aquestes operacwns han donat mantes vega
des resultats excel-lents, i sempre' que l'han prac
ticat amb unà mica de cura han resultat eficaços. 

Ara, que s1 hom té cura en_ les podes, tots 
aquests defectes no es preseuten i els arbres pro
dueixen normalment. 

És sempre recomanable fer créixer els frui
ters amb forma de vas i no segu ir la Ïl1clinació 
de les rames, perquè aqu~stes, com els homes, 
sempre són a-rrastrades al mal camí. 

- ' BAWIRI JUSCAFRESSA 

Prospecció d 'aigües, minerals i roques, a 
qualsevol fondària, am_b dispositius paten

tats de pròpia invenció 

TECNICA CIENTIFIVA :-: METODE RA.PID 
Determinació concreta, des de la ·superfic ie, de jaci
ments, llurs extensió, superposicions, na tural esa i 
composició, profundita ts i gruixàri es, in t.ensitats 

o relativa riquesa, etc., etc . 
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La ·bona sement 

P ER a obtenir plantes ufanoses i bones colli
tes, és necessari disposar de bona sement. 

Una sement per a ésser bona deu contenir un 
germen o embrió sa, vigorós, podent donar una 
planta productiva i sana. 

La bona marxa dels cultius depèn en primer 
lloc de la qualitat de la 'llavor sembrada, i tan 
sols en segon lloc del mètode de con reu . ~u ant 

. m~s qualitativa sigui la sement, més alt serà el 
rendiment del conreu. La. bona llavor utilitza bé 
les energies del sòl i de l'atmosfera. 

El valer d'una sement depèn dels seus caràc
ters interiors i exteriors. Els primers són invi
sibles en la grana ; els exteriors poden fàcilment 
apreciar-se. Per caràcter inter'íor es sol signi:lic3:r 
]es propietats hereditàries d'una sement, la con~ 
formació ae l'espiga, la longitud de la· palla, · la 
forma del gra i la proporció de ]_es substàncies 
nutritives contingudes . · · 

Els caràcters exteriors estan sota la dependèn
cia de la manera com ha estat tractada· la gra
na. L'olor, per e~emp1e, és un caràcter exterior. 
Per a què una llavor sigui. bona ha de reunir els 
caràcters següents. 

CARÀGTgru:; INTERIORS 

Primer. Classe ·ueritable, - La _sement venlf
da ha de correspondre a la classe o varietat de
manada. La classe, a vegades, únicament pel gra 
no es pot pas· conèixer. Per estar s~gur que ra 
sement venuda pertany a la c.lasse o varietat que 
es · demana, cal veure la planta, i sols l'examen 
d'aquesta pot donar Ja certesa de la sevq. auten

ticitat. 
En els pa1sos on els venedors de sements són 

instruïts i els pagesos exigents, conviden a 
aquests a visitar llurs camps abans de la sega, 
per a fer-se càrrec de les qualitats de la planta 
de la grana. 

Segon. Puresa. - Les vat:_ietats o classes no 
són sempre pures, i sovint "contenen u11 gran 
nombre d'espigues diverses. Aquesta manca de 
puresa és deguda, principalment a la contínua va
riació a què es troben exposades les plantes, de 
forma que una varietat pura al cap de cert temps 
esdevé completament impura. 

Els rendiments alts són obtinguts sempre per 

les varietats pures, rendiments en quantitat en 
' qualitat. 

Tercer. Resistència a les malaties. - Algunes 
malalties són invisibles, pet•què resideixen en l'in
terior de - la grana i aparei..xen en la planta al 
seu deg~t temps. Per estar segur de què la ·grana 
és san!!, cal saber l'estat sanitari de la planta de 
la qual procedeix . 

• Quart. Resistè·11cia a bvlcM-se . - El gra no 
indica pas si la planta que originarà tindrà més 
o menys tendència a bolcar-se . No obstant, cap 
planta no té una resistència absoluta a bolcar-se, 
però no hi ha dubte que unes més que altres 
mostren una resistència a ajaure's. 

Quint. Cm1jormació de l' esp·iga i de la palla.~ 
L'espiga barbuda val menys que l'espiga sense 
barba, pel fet que el rendiment en gra i palla 
és més baix i el bo1l no és a propòsit per a fer-lo 

menJar. 
El rendiment en palla deu ésser ~itjà. Si és 

dèbil, hi haurà manca de jaços i d'aliment; si 
és molt ele\rat, la planta es bolca amb gran faci
litat. 

$isè. P1·oductiv itaL. - Depèn en gran part 
dels caràcters i11teriors de la planta i en segon 
lloc del medi on es desenrotlla la planta. Una 
varietat de cereals de poc rendiment o de granes 
clefectuoses, malgrat _es COI}reï en condicions òp
times, no donarà una collüa satisfactòria .. En con
seqüència, els agricultors deurien, no tenint cap 
referència certa de la nova sement, expenmen
tar-la primer en una parceHa. 

CARÀC'rERS EXTERIORS 

Primer. Netedat. Les granes per a sement. 
deuen ésser sempre netes, sense barreja amÈ> 
cap. altra mena de grana . La sement deu ésser 
i11és néta que no pas les granes prestes per al 
molí, i han d'ésser p~ssades pel garbell per tal 
ò'eliminar totes els granes petites o fallades im
pròpies per a sembrar. 

Segon. Fawlt~t genni11aLit·~- · - Tota sement 
deu tenir potència germinativa. Aquesta facultat 
va lli.gada en la manera com s'ha procedit en 
la collita. La més gran potència germinativa és 
pròpia de les granes madures. 

' 

r 



• 

Si la facultat germinativa és bona, la germi
nació es fa més ràpidament i la quantitat de se
ment pot ésser més reduïda. 

Cal evitar de sembrar granes ferides, puix que 
posades en remull en una solució cúprica o altra 
desinfectant, perden, per no estar protegides per 
la pell el poder de reproduir-se. _ 

La facultat germinativa queda així mateix 
molt disminuïda si les grane. s'han tingut molt 
temps ensacades. 

:f:s perillós utilit:r,ar una seme11t de dos anys; 
moltes d'aquestes llavors devenen estèrils, urin
cipalment el segle o sègol; el blat no és tan de
licat. 

Tercer. Força germinativa. - No n'.hi ha 
prou amb què la grana germini ; és precís que la 
germinaGió es faci ràpidament, puix que una ger
minació ràpida constitueix la millor prova de què 
comença la vida d'una planta ·vigorosa. Encara 
més; les malalties de les . plantes estan en rela
ció amb llur vigorositat. Els cultius que germi
nin tardanament molts d'ells no escaparan . a 'les 
malalties. 

Quart. Sanitat. - L'agricultor no ha d'utilit
zar mai l)avors provinents de plantes malaltes, 
per més que l'aparença de les granes sigui ro
busta. Les malalties es trasmeten fàcilment d'una 
planta a l'altra, com la càrie, per exemple. :Més 
val prevenir-se d'aquesta manera que no haver 
de tractar després les plantes amb funguicides. 

Qui11t. Vo lum, jor111a., co lo?' i olo1'. -Les gra
nes grosses són les millors, perquè contenen un 
germen vigorós. La forma deu ·. ésser regular i 
totes les granes iguals. 

La sement jove i sanitosa té m1 color brillant ; 
és seca i llisca fàcilment pels dits. 

L'olor deu ésser franca i recordar la de palla 
fresca. Una sement de mala olor no s'ha de sem
brar, puix que germina malament i engendra 
plantes migrades . 

AGRICULTURA I RAMADERIA 

Finalment, la bona sement deu ésser pesant . 
Un hectolitre de blat ha de pesar almenys 90 
qui lo:;. 

PRÀCTlCA DE LA DESINFECCIÓ DE LES GRANES 

Per més que es tingui la seguretat de què les 
llavors provenen de plantes sanes, no serà de més 
practicar la desinfecció de les mateixes. 

a) n es infecci6 del segle o sègol. -'--- El segle 
pateix etÍ els països freds una malaltia ano.me
nada «floridura de la nen>>. Després d'una forta 
nevada, el segle es pod·reix. El paràsit és dintre 
la grana, el qual pot destruir-se posant durant 
r 5 minuts la llavor · abans de sembrar-la, en una 
solució d'aigua sublimada al I per r.ooo. No 
utilitzeu per a això cap perol, ni cap altre -reci-
pient de metall. _ 

En les comarques temperades el segle o sègol 
sovint és atacat 1~el carbó. Per a matar el paràsit 
la llavor es posa en remull d'aigua tèbia a 20-3o' 
g~aus, durant cinc hores . Després set minuts en 
aigua més calenta 50-52 graus. Immediatament 
la llavor es passa per aigua fresca, es deixa asse
car i es sembra·. 

b) D~sinfecció de l'ordi. :.._ Procedir com pel 
carbó del segle. 

e) Desinfecció del blal. - La mahl~ia més 
important és la càrie. Es preconitzen dos tracta
ments : brou bordelès, i formalina. 

El brou bordelès serà al r' 5 per IOO de sulfat de 
coure, 1 11er roo de calç. La llavor es submer
geix durant 30 minuts. 

Per l'altre tractament la solució ha d'ésser nn 
quart de litre de formalii1a per roo litres d'ai
gua. It:mnersió de la llavor en la solució, 30 mi
nuts. 

CANDI REDO 
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Els ferratges • 
1 la -secada estiu d'aquest 

E LS farratges, a causa de la persistent se
cada d'aquest estiu, s'han coUit en poca 

quantitat en la majoria de les comarques.' Aquest 
fet comportarà segurament unà variació en el_pla 
cle conreus. Bé caldrà alimentar el bestiar amb 
la ració que li pértoca o del contrari, ;vendre'l. 
En -aquests casos la venda d'animals es practica 
a preus baixos, cosa que augmenta encara la pè!
dua soferta per la secada. 

Els pagesos que es puguin estar de vendre, o 
senzillament que n~ vulguin vendre sinó els 

animals que s'haurien ·venut si la collita hagués 
estat normal, els ca1drà espavilar-se per arribar 
als primers da1ls de farratge o d'herba, és a òir, 
serà necessari procurar-se farratges pnmerencs 
per a-esperar els ·altres. 

Enca-ra que sig~i una m1ca tard, s'haurà de 
provar de sembrar naps d'hivern. La quantitat 
de llavor és de ro a I2 quilos ·per hectàrea. 

També es pot sembrar segle. Per hectàrea ca
len 200 quilos de llavor. La terra s'ha d'adobar 
amb 300 quilos de . superfosfat i ISO quilos de 
sulfa~ d'amoníac per tal d'afavorir el desenvolu
pament de la vegetació. 

L'herba fe (trifolium incan1atum) és així m.a
teix una planta farratgera molt primerenca. La 
fórmula d'adobs és : 400 ·quilogrames de super

.fosfat i ISO de clorur de potassa per hectàrea. 
Els trefles no exigeixen pas labors profundes, 
sinó que, pel contrari, es desenrot1len milJor en 
terres tractades per un esçarificador o un pol
voritzador de disques, o encara dues passades 
amb el cultivador i ún cop de roleu. 

Les veces d'hivern es poden sembrar soles o 
barrejant-les amb pèsols, margall i ordis d'hi
vern. Per hectàrea la terra s'adoba amb 400 qui
los de superfosfat i ISO de clorur çl.e potassa. 

Això pel que fa referència a la disponibilitat de 
farratges verds a partir del mes .de febrer fins a 
la. primera dallada d'herba, alfctls, trefle, trepa
della o herba granada. 

Però, els animals també s'acostumen amb fa
cilitat al règim sec. Pels herbívors, mentre hi 
hagi palla - i la collita d_e palla aquest any, 
principalment a l'Urgell, ha estat abundosa -
no cal amoïnar-se. S'haurà de recórrer, és cert, 
als residus industrials. D'aquests residus els més 
abundants ï barats· són els dels molins d'oli i els
de la vinificació. Els primers poden donar-se a 
tota mena d'animals a condioió de treure el pi
nyol, -còsa que ja fan ~n certes' comarques, prin
cipalmen~ al Pla de Lleida. El granet de brisa 
s'ha de convertir en farina per tal de poder-lo 
l::iarrejar útilment amb farines de cereals, de lle
guminoses o amb turtós. Ambdós aliments en 
poca quantitat podeu donar-se al bestiar d'eñgreix 
i lleter, completant la ració amb altres aliments 
més substanciosos. En canvi, , per al besti~r de 
cria, de recria i de treball, se'n pot donar tant 
quant n'acceptin els animals. 

La substituicó de l'alfals o herba de prat per 
la palla es pot realitzar sense que els animals se 
n'adonin gaire, però tenint en compte les se
güents manipulacions. La palfa es :posarà en un 
safareig Q lloc per l'estil barrejada amb bleda
rave o remolatxa tallada, o sigui un sostre de 
palla i un altre de remolatxa, sostres de quatre 
dits de gruix. Al cap de vint-i-quatre hores la 
remolatxa ha fermentat, -la palla s'empapa del suc 
de la remolatxa i es torna tova i gustpsa. Aques
ta barreja no té pas, està clar~ ¡:;1 valor nutritiu 
de l'alfals, p~rò si hom expolsa una mica de fa
bua baixa o de segones en la quantitat de I quilo 
per cada tres de palla, s'obúndrà un menjar que 
la suma d'unitats nutritives serà semblant a la 
de 1' alfals. 

Ben cert que la ·· cosa més còmoda és segmr el 
mètode d'alimentació que sempre s'ha observat. 
Però quan la col1ita és pobr!l o nul-la., bé cal es
pavilar-se per a no sufrír-ne totes les conseqüèn
Cies . 

ToMÀs AULI 

LA MILLOR TUBERIA PER A 
CONDUCCIONS A PRESSIO 
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Una obra lloable de l'Ajuntament de Lió 

D UES coses que han de preocupar vivament 

el servei d'higiene en totes les ciutats, són 

la vigilàt~cia en l'aprovisionament d'aigua i d'ah

ments, el de la llet sobretot, entre aquests dar

rers. Efectivament, la llet és quasi sempre la base 

alimentícia de les persones més delicades : els 

nens i els vells. 1 no poques malaltie~ són degu

des a aquest alim,ent. 
Moltes vegades els poders públics sols es pre

ocupen de què la llet no sigui ni aigualida ni des

natada, però hi ha un altre mal molt pitjor qu~ 

pot patir la llet. Aquest altre factor que ha d'in

tervenir és la seva riquesa bacteriològica. Amb 

això no· dic cap cosa nova . En tots els congres

sos de lleteria que s'han celebrat d'um; quants 

anys e11çà, aquest ha estat un_ dels problemes 

més extensament tractats i discutits. Als Estats 

Units, i en moltes nacions europees, Anglaterra, 

Alemanya, Dinamarca, etc., la llet és controlada 

i venuda per categories segons la seva riquesa 

bacteriològica. La vigi lància dels estables que _ 

produeixen la llet i els procediments de tracta

ment de la mateixa són reglamentats. En mol

tes ciutats d'Alemanya existeix per a la llet, el 

que per a les carns és l'escorxador : tota la llet 

venuda en aquelles ciutats és controlada en un 

establiment central. 
A França, la intensa campanya dels metges i 

veterinaris, de les associacions científiques i es

pecials, etc., ha creat un moviment d'opinió ·fa: 

vorable a la netedat i higiene de la llet, però la 

solució pràctica que pugui ésser acceptada per 

tots, productors, venedors i consumidors, no està 

encara al punt. Alguns casos aïllats, però, de

mostren que la qüestió ja està encaminada. 

Interessant és el cas del depaÍtament del Bas 

Rhin. És obligatòria la pasteurització de tota la 

llet destinada a la ciutat de Strasbourg, que no 

és venud a directament pe!s productors. En aque

lla ciutat existeix la {(Laiterie Centralen," que 

posseeix el centre de pasteurització - potser més 

ben instal-lat de · França. 

Un altre cas interessant, però dirigit en un 

altre se11tit, és el de Lió. D'aquest precisa-

ment és del que volia parlar. . 

Lió és, en tre les. grans ciutats franceses, un a 

de les .més mal servides en quant a llet. El con

sum assoleix unes 90 tones a ]'estiu i unes 130 

durant 1 'hivern. Les zones productores són es- : 

pecialment dues, que s'estenen a uns 30 i 90 qui

lòmetres respectivament, molt diferents des del 

punt de vista importància i constitució geològi

ca, però molt semblants quant a la dificultat de 

recollir la llet, malgrat el bon servei de ferro

carrils i les carreteres abundants. Es tracta de 

regions a propietat extremadament dividida, en 

les quals les vaques donen una producció petitís- , 

sima perquè els pagesos tfo se'n cuiden. En la 

majoria deli casos és una . feina dè la dona. Lle

gia en una revista que el . promig de producció 

no passa pas de 4 o 5 litres per vaca, i els pa

gesos venen diàriament de 5 a 30 litres. Con

s,eqi.i.ència d'aquesta petita producció és que s'hau 

de fer moltes parades per recollir una quantitat 

apreciable. Afegint a això que el terreny és e~

extremadament accidentat, obligant sovint a fer 

grans voltes- per anar a una ben curta distàn

cia, es comprendria fàcilment que en lloc de pas

sar dues yegades cada dia, com fan les societats 

importants que revei.1én la llet a París, sols si

gui possible recollir una vegada . Per això, la 

llet sovint és ,dolenta i a voltes avariada. 

La ciutat de Lió" ja fa temps que s'ha preocu-

- pat d 'obtenir llet bona per als hospitals, asils, 

hospicis, étc. Uns 30 anys enrera, havi~ creat 

amb aquest fi una vaqueria model que ayui d-ia 

no existeix:. En canvi, actualment té l'Escola de 

Cibeins, en la gual s'obté llet en -immillorables 

condicions. 
Aquesta Escola de CibeiJls fou fundada en 

J 918 i ha estat' reconeguda per l'Estat en 1926. 

Els estudis, que duren cinc anys, són de carà~
ter essencialment pràctic, i es fan en la finca que 

comprèn més de zoo hectàrees, entre bosc, prats, 

vinya i terres conreables. 

Ara sols parlaré de la qüestió llet. Tenen dos 

estables, en els• quals hi ha un centenar de va

ques, i tota la llet pri5'duida és enviada a Lió . 

· Qua11 s'organitzà l'Escola ·de Cibeins el cos 

mèdic tenia la -intenció de poder utilitzar la llet 

crúa, moltes vegades recomanada per als nens, 

pero hi ha una gran dificultat per a protegir 

aquesta llet contra tots els gèrmens de malaltia 

que pot dur. 
Al mate{x temps, la producció de Cibeins 

essent insu-ficient per a les necessitats de l' Ajun

tament, recullen en les masies dels voltants uns 

6.opo litres a l'estiu, que els corresponen sols 

... 
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2 o 3.000 a l'hivern, tan gran és la diferència de 
producció entre aquesles dues temporades. 

Com que d'aques-ta llet en desconeixen la hi
giene amb què l'han tractada abans -d'arribar a 
les seves mans, la pasteuritzen tota en :a sn a 
lleteria model. Justament past~uritzen també }a 
produïda en la fiu ca, per a tenir més~ seguretat. 
Les finalitats de la pasteurització són dues : pri
mera, allargar la c~mservació de la llet, · que (·s 
el que sols preocupa als industrials, i. segona, 
destruir tots els gèrmens de malalties, que és el 
que més especialment preocupa a l'Escola de 
Cibeins. · 

Es tracta d'un ·centre de pasteurització per
fecte. E ls aparells estan tots disposats en cas
cada, de manera que no hi ha ni una sola b.omba. 
La llet passa d'un aparell a l'altre per la sola 
acció de la pesantor. En arribant, un ascensor la 
puja fins a dalt de tot de la instal-lació. 

La primera operació és la filtració obtinguda . 
mitjançant un fi ltre centrífug. L'acció d'aquesta 
mena de filtres ha estat un xic discutida, dient 
que extreuen de la llet una gran quantitat de gas 
carbònic, ocasionant la precipitació d'una part de 
les substàncies minerals, i que en canvi extreuen 
molt poques impureses. Sigui el que sigui, a Ci
heins n'estan molt. co11tents. D'a}tra part, en el 
XII Congrés nacional de lleteria, tingut a Paris, 
es tractà d'aquest assumpte, i es pot cleduif de 
les cliscussions, que no hi ha inconvenient a ser
vir-se'n, i segons alguns, constituei x el millor 
mètode, sobrètot quan s'ha d'anar de pressa en 
les grans lleteries. 

Una vegada filtrada, la ilet és escalfada a 65 
graus i mantinguda durant mitja hora a aquesta 
temperatura. No cal :insistir sobre la superiori
tat d'aquesta pasteuritzacíó a baixa temperatu
ra : és la que menys ataca els components de la 
llet, sols destrueix en part la vitamina e, però 
aquesta es troba en gran quantitat en el suc de 
les fruites._ L'únic inconvenient és que exigeix 
una installació més costosa. Quant a destrucció 
dels gèrmens de malaltia, ofereix tanta segure
tat com l'altra a alta temperatura, i aquesta dar
rera modifica bastant els- components de la llet. 
El que convé tant en l'una com en- l'altra, és que 
els aparells marxin degudament. En certes na
cions, on es classifica la llet des del puct de-vis
ta bacteriològic, més estretament controlat pel 
servei · d'higiene, és la manera d'efectuar les ope
racions, que el producte mateix. 

La llet és refredada i conservada després a la 
temperatura de 6 o 7 graus, fins al moment de 
transportar-la a Lió. 

' ~-

Aquesta és la mapera que tenen de tractar la 
llet a l'Escola de Cibeins, però es posa una ob
jecció, i és que amb aquesta llet hi perden diners. 
Això ég degut a què l'Escola ¡;¡.o té una finalitat 
çomercial, sinó la d'obtenir llet bona per a les 
institucions municipals. 

No es ·cregui, però, que sigui impossible d'ob
tenir llet bona sense perdre-hï' diners . lts veritat 
que essent nn cas el de França on la llet es ven 
a un preu únic, fixat per cada ciutat, no es poden 
fer ga-i.res despeses per a assegurar-ne ia quali
tat, car el suplement de despeses no és remune
rat. És un sistema de vènda amb el qual DO és 
aconsellable de fer gaires mil lores . 

Hi ha un sol avantatge, . i és que així es pol 
augmentar la clientela, i la reducció de benefici 
per litre es compensa per una augmentació de 
venda. S'hauria d'estipular un preu diferent per a 
cada qualitat, de manera a encoratjar els produc
tors a fer les coses bèn fetes. 

Com deia, però, es pot obtenir Het bona sense 
perdre-hi diners. Es troba el cas a Lió mateix, 
car no es cregui que tota la Jlet que no prové de 
Cibeins és dolenta . Existeix una empresa co
mercial que treballa en condicions immillorables, 
i que ven ella sola més de la tercera part de la 
que es consumeix a Lió, i això gràcies a la 
bona qualitat de la .llet que ofereix al públic. Si 
ha pogut, malgrat les seves majors despeses, com
petir amb els al t1'es proveïdors de la ciutat, ha 
estat gràcies a la seva bona organització, posant 
en els seus centres de recollida, i a Lió mateix, 
installacions que li permeten tractar la llet so
brant durant l'estiu, d'una manera econòmica, 
fent-ne formatges, mantega, llet en pols, ex
treient-ne la caseïna, etc., i organitzant, a l'en
sems, la venda de la llet natural en les ciutats de 
la Cote d'Azur, on la gent aflueix en el moment 
que Lió es descongestiona. 

L'Escola de Cibeins es troba en condicions 
molt diferents i a més tots sabem que una empre
sa de l'Ajuntament o de l'Estat, mai no marxa 
tan bé, econòmicament parlant, com una empresa 
privada. 

El fet, però, de perdre diners, no desmereix en 
res l'Escola esmentada, al contrari, serveix per a 
fer més lloable l'obra de l' Aj';lptament de Lió, 
sense que aquest fet vulgui demostrar la impos
sibilitat d'o~tenir llet bona i econòmicament. 

JosEP LLOVET 

Lió, agost 1928. 
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Experiències d'a I im e n.t a e ió de gallines-

N o tothom és bo per a experimentar, cosa 
que equival a dir que -hi ha experiències bo

nes i dolentes. Una experiència bona és la realit
zada per l'home que té el costum o l'ofici d'ex
perimentar; aquest home, que sol ésser un cien
tífic, sap relligar tqts els caps que es presenten 
durant l'experièncía, traduir el significat de cada 
fenomen i saber al mateix temps englobar els re
~mltats generals ~e l'experiència . 

Hi ha molts afeccionats que despr~s d'haver 
llegit el prospecte dels avantatges d'un aliment 
que ven tal o tal casa, es d1sposa a experimentar
lo i manifestar a qui ho pregunta i ·a vegades 
sense demanar-li, _els efectes que ha obtingut 
en la prova, i més que tot formular-ne un judici 
el e fini tiu. 

Els avicultors pràctics faran assenyadament, 
sempre que escoltin els resultats de les experièn
ei~s d'un aliment nou, de voler saber la capa
citat experimental que té el subjecte que ha rea
litzat la prova. Si. aquest no és un tècnic en la 
matèria, caldrà posar els resultats que s'han ob
tingut de l'experiència en quarantena . Si, pel 
contrari, l'experimentador és una persona amb co
neixements i avesada a treballs · d'aquesta clas
se, l'experiència assolirà el màxim de garantia, 
i, per consegüent, serà o no aplicable a _l'explota
ció avícola. 

Un d'aquest experimentadors conscients l'S 

el senyor Delmàs, que dirigeix el centre expe;·i
mental avícola de Peyrolles, a Provença. Delmàs 
experimentà succe,ssivament quat_re ,aliments : la 

farina de glans, els granets d·e raïm, les granes 
de sorgo o meuca i la farina de peix. -

Les experiències es realitzaren èn gallines 
Leghorn blanques i en plena posta. 

La farina de glans fou exper.imentada amb l'ob
jecte de mirar si podia substituir el segó, cosa 
que representaria. l'estalvi d'un terç del valor de 
la ració. La farina de glans s'ootingué torrant 
primer aquest fruit en el forn i després reduïts 
a pols per un- molí. La farina de glans té l'as
pecte de color canyella, és molt fina i e$ manipu
la fàcilment, · barrejant-se bé amb l'aigua. 
_ . L'experiència d~rà trenta dies. Els resultats 
foren els següents : al cap de vuit dies la posta 
es parà, no tornant fins al cap de vint-i-cinc. 
L'aspecte exterior de les gallines, però, no podia 
ésser més satisfactori : cresta vermeila, vivaci-

tat dels moviments, plomatge llustrós, és a dir, 
tots els caràcters que denoten sanitat . 

Els granets de brisa, que voluntàriament men
gen amb gust algunes gallinés, donà també " pès
sims resultats. L'experiència díu:à dos mesos. La 
quantitat diària consumida per cada gallina era 
de 20 grams, quantitat q_ue serví per a rebaixar 
de la ració el mateix pes de civada. Al cap d'al
guns dies la posta s'aturà. Així que es suprimí 
el nou aliment la posta tornà poc a poc a re
muntar al lloc que ocupava. 

L'autor pensa que l'efecte desastrÓ:S de la fa
rina de glans i dels granets de brisa depenen de 
la gran quantitat de _ taní que contenen aquests 
fruits, els quals, per la seva astringència, tm
drien una acció desfavorable en· els ovaris. 

El sorgo donat en gra, que es sol co,mprar més 
barat que el moresc, produí resultats satisfacto
ris. Les gallines alimentades 'amb aquest gra du
rant "dos mesos han mantingut ·Ja posta al mateix 
nivell de les que menjaven ~ivada, de manera que 
pot substituir avantatjosament aquest últim ce
re~L ' 

I a propòsit de cereals, tothom sap que hi ha 
molts avicultors que acostumen a donar una part 
de la ració en granes germinades, amb resultats 
força bons. Abans de la descoberta de les vita
mines, s'ignorava per quin mecanisme les_ lla- . 
vors de cereals al punt de germinar detenninaven 
tans bons efectes, tenint en compte que· la grana 
que germina pe_rd una gran quantitat de princi
pis nutritius. Les experiències de Delmàs han 
vingut a confirmar el que se sa-bia prà-cticament 
i aportant al mateix temps una nova conclusió : 
l'excés de llavors germinades és desfavorable a 
la pqsta, mentre que una petita part de la ració 
de granes en aquest estat, és molt favorable. 

El darrer aliment experimentat ha recaigut eñ 
la farina de peix. L'autor, - que de molt temps 
ve observant els seus efect~s, els creu superiors 
als de la farina de carn. En un experiment par
ticular que durà quatre mesos s'ha tractat de 

, saber _fins a quina dosi es podia donar la farü~a 
de- peix.- Un lot de gallines ponedores va rebre 
6 grams de farina pe peix per tap i per dia : 
un altre lot eh rebia ;ro. El resultat ha estat molt 
conduent a favor del lot que en rebia ro grams, 
puix que la posta resultà augmentada. · Per con
següent, es pot admetre com un fet cert que la 
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posta queda m·olt beneficiada amb ro grams de 
faóna de. peix per gallina i dia . :Its molt possi
ble que aquesta quantitat pugui ésser sobrepu
jada, diu Delmàs, cosa que tractarem de comp~o-

, var en fu tures experiències. 
El valor de les experiències relatades és posi

tiu pel fet de la durada de les mateixes. Les ex
periències curtes poden conduir a errors greus. En 
començar una experiència l'ovari pot tenir em-

Els adobs 

L 'azot és un dels principals elem~l)ts ferti-
1itzants. L''azot es presenta en diverses for

mes, cada una d'elles amb una .acció particular. 
La indústria ofereix un gran nom?re de prÓduc
tes azotats, essent els priilcipa1s els que seguet
xen: 

Nilmt de sosa. - Aquest adob conté ~1 r5:5 
per roo d'azot nítric. A Xile es presenta ·en es
tat naturaL De tots els .adobs azetats és el que 
fa més temps que s'utilitza, 

Actttalment la indústria químicà fabrica ~1 ni
trat de s-osa en grans quantitats. El valor ferti
lit_zant d'aquest prodl!cte industrial _és igual .al 
guano de Xile. 

Ni.trat de calç de Noruega. - L'anàlisi quí
mic denunc~a el 13 per roo d'azot nítric i . el 26 

per roo de calç. Té l'aspecte de granets grisos. 
Pren tan fàcilment la humitat, que abans d'uti
litzar-se s'han de prendre .algunes preca?cions. 

Nítrart¡ de calç amonical. _:_ Conté el rs' 5 pet 
roo d'azot, del qual r4'75 per roo·en forma ní
trica i o'75 per roo ,en forma amoni~ca1. A més , 
porta 27's ·per 100 de calç. És de color blanc i 
d_'aspecte granallut. Va en sacs plombitzats per 
tal d'evitar que l'adob absorbeixi humitat i e.s 
·faci malbé . Aquest adob és re.comanable per . a 
millorar els terreny·s argilosos. 

L'ús dels adobs azotats nítrics s'.ha de fer mit
jançant certes precaucions. Com que llur acció 
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bri'ons d'ou co~npletament separats en via de des
envolupar-se; aquests gèrmens d'ou continuaran 
la seva evolució malgrat que la gallina rebi ali
ments desfavorables a· la posta, la qual cosa pot 
durar :fins un parell de setmanes. És a dir, tota 
experiència en gallines que ponguin, exigeix un 
lapsus de temps no inferior a dòs mesos . 

M. ROSSELL I VILÀ 

azotats 

és immediata i les aigües de pluja se'l poden 
en:¡,portar, solament es deuen utilitzar en el mo
ment que la planta els pot assimilar. Per altra 
part, llur acció és de poca durada, no poden man
tenir la planta durant tota la vegetació. Els adobs 
nítrics són _veritables reconstituients dels cereals 
i llur ús està particularment indicat quan es de
sitja que les plantes creixin a¡:nb molta ufana. 

Els adobs a_moniacals deuen sofrir en el sòl una 
nitrificació progressiva abans el' éss(er utilitzats 
per les plantes. Llur azot es fa assimilable molt 
poc a poc, a mida que la planta l'ba de menester, 
i és per això que aquests adobs son útils per a 

tota mena de conreus. 
Aquests adobs no es poden d_eix_ar a la super

fície del terreny, sinó. q_ue han d'ésser colgats. 
El més divulgat de tots és el sulfat d'amoníac. 
La cianamida és, sobretot, recomanabl,e pels ter
renys argilosos i tots els que e?tan mancats o 
·sós pobres de calcari. El sulfonitr.at d'amoníac 
és .un .adob· que pot satisfer les p.rimeres necessi
tats de la planta al principi de la vegetació i des
prés obrar co·m un adob de manteniment. 

L'aplicació precòç dels adobs fa que tinguin 
una acció més eficaç, i per consegüent no c.al es~ 
perar massa a incorporar-los a la terra. 

JoAN MONTFORT 
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Per la mestressa 

Sapiguen1 

U NA de les preocupacions de la dona quan se 
li apropa la vellesa és el que pot fer per 

allunyar-la. 
Avui dia cal confessar que de velles se' 11 veuen 

poques, degut a la faisó de vestir-se i a la moda 
de portar els cabells tallats fi. ns i . tot les don~s de 
cinquanta i sexanta anys que abans vestien de 
negre ï portàveu capota. Ara, vestides a la moda· 
del dia, de lluny totes semblen joves. 

Està molt bé que les dones procurin conser
var la joventut, o millor dit, l'aspecte de joves, 
tant quant puguin ; però hem de pensar que viil
clrà un dia que ni les cremes, ni els pòlvors, ni 
el.c, tints no podran amagar 11 efecte dels anys. 
Aleshores per a la dona presumida que no. tenia 
altres gràcies que la bellesa, no hi ha consol. 
Es mira al mirall i s'entristeix ; no vol ésser 
vella de cap manera i comença una Unita que d6na 
com a resultat fer-la ridícula exteriorment i tor

nar-li el caràcter agre, i si no acaba per resig
nar..- se es fa desgraciada ella i amarga la vida dels 
que la volten. 

Per això hem . de procurar gràcies i atractius 
que no passin amb els anys. 

No creieu que sigui la bellesa física la que ins
pira i conserva el \Ués grans afectes. Moltes do
nes que no han tingut res de boniques han in -
pirat grans amors que ban durat tota la vida. 

La bondat, la simpatia, la gràcia, la indul
gència, donen una expressió que val més que la 
bellesa. La dona que ultra J?OSseir les qualitats 
esmentades és un xic instruïda, lligarà els cors 
amb un lligam que els anys no podran desfer. 

Ésser guapes ~ lletges no està en la nostra mà ; 
ésser bones, instruïdes i simpàtiques això de
pèn de nosaltres, és qüestió de voler. Procurem 
llimar el nostre caràcter, tenir mal geni no fa 
dona ; demés, una dom~. enfadada sempre resulta 
ll etja, i haveu de pensar que àmb cri-ts no s'asso
Jei x mai res si no és fer-se desagradable a tot
hom. En canvi, la dolçor i la suavitat són les ar
mes més convincents de què disposem i les que 
més ens escauen. Siguem, doncs, indulgents pri
merament amb la nostra família: és una equivo
cació pensar que els de casa els podem tractar 
de qualsevol manera i en canvi guardar els som-

riures per a les visites. Res d'això, si volem que 
els nostres e11s estimin no és amb males cares ni 
amb rampells que ho acon:5eguirem, sinó amb la 
nostra afabilitat i comprensió . 

L'ambició d'una dona ha d'ésser que a casa 
ningí1 no pugui prescindir d'ella. En una parau
la, ésser indispensable per a la felicitat ·i tran
quiUitat ?e la familía. A la dona que ho aconse
gueix no 1i ha de fer por que la joventut li fugi ; 
ella tindrà el cor i l'esperit sempre joves, i és 
això que es necessita per a ésser estimades. Per 
això procureu Jes que sou joves instruir-vos i 
educar vostre caràcter i vostre esperit com qui 
cura d'una :flor molt preuada, convençudes que 
là bondat i la simpatia són les claus que obren 
tots els cors. 

Les que ja heu arribat a la vellesa penseu que 
cada edat té els seus encants--i les seve compen
sacions ; · sapigueu trobar-los i treure'n partit. 
Sobretot, no sigueu rondinaires, que és defecte 
molt corrent dels vells i que allunyaria els joves 
de vora vostra. No hi ha res més bonic, més 
poètic que una àvia riallera. 

LES MODES 

Amb ·]es primeres pluges vénen els pnmers 
freds . Cal pensar amb la roba d'hivern. Les co
lors de moda aquesta temporada sembla què se
ran : el blau, el beige i el gris per als vestits de 
.carrer, i el vermell, el rosa i el blau per als ves
tits de nit. El negre es continuarà portant ador
nat amb rosa pàJ.lid, blanc o color xampany. 

Les faldilles es portaran molt folgades. Els 
farbalans plegats queden substituïts per farba- -· 
lans plans o bé tallats en forma. La cintura de
cididament, té tendència a portar-se més amunt. 

Els nervis i les aplicacions retallades continua
ran portant-se. 

Sembla que el vellut es portarà molt. 
El gènere més indicat per als abrics és el v_e

llut de llana, la «duvetine» i el panyo sense llus
tre, gra de pólvÓra i reps de seda. La forma dels 
mateixos serà completament recta. 

M. T.G 

•. 
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Els raïms i el suc de raïms com a medicament 
( Continz~ació) 

li 

Justificació del c.onsu~n cvm a bt::guda i alim·t~l t 

de ra:z:ms frescos, m.ostos 1 'raïms secs per 
l'home sà.. 

Hem vist que els elements més importants dels 
raïms a l'estat fresc i sec i en forma de inostos 
són l'a·igua, els hid·rats de carbó i les sals. En po
ques paraules mostrarem el valor alimentici i 
energètic d'aquests aliments. 

L'ai.gua té una funció de primer ordfe en clil -
canvis nutritius i en la. constitució de tots els òr
gans. L'activitat dels teixits, es podria dir, està 
en raó directa de llur hidratació. La proporció 
d'aigua augmenta en diverses condicions . Sota la 
influència del dejuni i de· la fatiga, de la marxa 
i d'un esforç físic, es fa sentir la necessitat d'ai
gua i s'engendra la sensació de set. En conse
qüència, les 'begudes s'han de douar .a~b més 
quantitat en els individus en període de desen
volupament, que no pas quan són adults, més 
també en l'home actiu que en el sedentari. L'ho
me normal elimina tres litres d'aigua per dia. 
Una part d'aquesta aigua prové dels aliments 
que en contenen, la majoria d'ells en quantitats 
importants. Es creu que una ració mitjana que · 
poseeixi 1.830 grams d'aliments comporta 1.152 
grams d'aigua. Una altra origen de l'aigua és la 
que proporciona el mateix organisme. Les trans
formacions que sofreixen els aliments produeixen 
una certa quantitat d'hidrogen qu~ es combina 
amb l'oxigen de l'atmosfera, admetent-se que la 
lliberació de 48 grams d'hidrogen ·produeix 
432 grams d'aigua. Es pot afirmar, doncs, que 
l'alimentació proporciona 1.500 grams d'aigua, 
dels quals I. 100 ingressen amb els aliments i 400 
són originats per les combustions . Els individus 
que ' 'all molt cansats, sigui per treballs manuals 
o intellectuals, hauran de beure més que els al
tres. Aquest excés d'aigua disminuirà la sensació 
de fatiga i augmentarà el tenor de les cèllules en 
aigua, provocarà una diuresi generatriu de desin
toxicació de l'econ9mia. No oblidem que les cèl
lules viuen en un medi acuàtic i que tots els fe
nòmens vitals es produeixen en l'aigua. És per 
això que l'aigua continguda eu els organismes és 
molt considerable. 

Els S11c1·cs, tant .els :fisiòlegs com els clínics, 

els concedeixen Ull gran valor nutritiu. Els su
cres entren en gran part en l'aliment~ció nor
mal. El sucre augmenta el \'alor de l'organisme 
en l'edificació dels teixits nous per a llur mi
llor desenrotllament, en la reconstitució dels tct

xits anatòmics malmesos per un traumatisme o 
per una intervenció quirúrgicà, i principalment ('.11 

el trenaU muscular. 
El sucre no tan sols apaga la set, sinó que 

s'assimila més ràpidament que les fècules. És 
també un aliment que estalvia els albuminades i 
les grasses. Entre els hidroc.arbonats el sucre és 
per ex:cellència l'aliment dinamògen. En el tre
ball muscular és on s'aprecia més la seva eficà
cia, com demostrà Cbaveau en els seus impor
tants treballs. 

La odlulosa, substancia hidrocarbonada, és in
dispensable a l'organisme, perquè té la propietat 
d'excitar la contracció dels budells i determinar 
els moviments que fan progressar els residus ah
menticis al llarg del tub intestinal, de forma que 
la ceJ.lul9sa es pot considerar com l'evacuant de 
l'aparell digestiu. Els raïms secs, com igualment 
altres fruites, contenen molta cellulosa. Els pos
tres de fruita són els millors per a les criatures, 
i pel ventre la fruita .va més bé que els llegums 
tendres. Les panses tenen un valor energètic con
siderable. Una lliura de panses conté 1.045 calo
nes ; un litre de Uet, · 315 ; . una lliura de 
bou, r.oo5. 

Les sals. Les nocions recents de les sals mine
rals en l'organisme donaren a comprendre la im
portància dels raïms. Les sals són úidispensables 
al creixement, desenrotllament i equilibri dels 
humors. Al costat de la sal comú, el mineral més 
important, n'hi ha d'altres com la potassa, sosa, 
magnèsia, que tenen també una funció no menys 
interessant. Actualment s'admet que entre els 
ions de potassa i de sosa existeix. un veritable an
tagonisme. Les sals de sodi en forma de clorurs 
o de bicarbonats povocarien una retenció acuosa i 
salina dels humors, mentre que les sals de po
tassa, nitrat i clorur de potassa serien poderosos 
di urètics. 

L'antagonisme entre el sodi i el calci és en
cara més albirable. Leon Blum ha confirmat l'ac
ció di urètica del calci. La magnèsia i el ferro 
que tots els organisme en contenen indicis, tin
drien probablement una acció catalítica, de ra-
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dioactivitat i actuarien d ' excitants de l'energia 
potencial dels teixits. 
· El valor nutritiu de l most és molt supenor al 
del vi, puix que el sucre del vi no hi 11a estat 
cremat i transformat per la llevadura de l'al
cohol en àcid carbònic. Però, les fermentacions 
eliminen del líquid les sals minerals, molt útils 
a l'alimentació,. i pel contrari, les sals orgàniques 
s 'hi produeixen en bastant quant1tat. 

Des del punt de vista energètic i alimentici, el 
valor del raïm és superior al que podria produir 
aquest raïm o most transformat en vi. 

En els raïms, a més a més, hi ha vitamines, 
substàncies indispensables en l'alimentació;_ 
aquestes substàncies es troben també en els mos
tos , puix la fermentació no les destrueix. 

III 

Els Ta¡:m s i el snc de ra1ms cO'In a ·med·i.éamenL 

Les indicacion s principals per a què 1es per
sones malaltes hagin de prendre raïms o suc de 
.raïm.s són totes aque1les que presenten altera
cions funcionals o lesions del roHyÓ, fetge i tub 
digestiu. Les indicacions secundàries recauen en 
els malalts de processos infecciosos en el període 
d'estat i en el període de convalescència, com són 
la febre tifoidea, escarlatina, reumatisme articu
lar agut i infeccions baccila!s . de Kock, o sigui 
tuberculosi, la gota, diabetis, uricèmia i altres 
morbositats per l.'estil. 

Demés, tots els malalts del ronyó poden ésser 
sotmesos a la cura dels raïms i dels mostos es
terilitzats. Tant. si es tracta de síndromes aguts 
o crònics, l'acció diurètica és indubtable i va 
acompanyada d'una acció desclorutant remarca
ble. 

En conseqüència, els malalts portadors de ne
fritis agudes com els que pateixen nefritis crò
niques amb retenció de cloru-rs i a·zotèmia més o 

menys pronunciada, i fins amb hidratació i .ede
mes dels teixits, els raïms provocaran una diu
resi ràpida i abundant, constant durant la cura i 
fins q!fan aquesta serà acabada. 

Podríem citar casos de ·nefritis escarlatinoses 
antigues manifestades .en Ja grip, nefritis que es 
traduïen per albuminúria i que .l'allitament i la 
dieta làctea no pogueren modifica'!.·. La substi
tució de la llet per un litre diari de s~c de raïm 
esterilitzat, amb una mrca d'aigua mineral lleu
gera i com aliment llegums frescos, carn rosti
el a i poc salada i formatges frescos, féu descen-
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dir ràpidament l'albúmina, i al cap de dues set
manes de tractament el malalt reprenia les seves 
tasques habituals. 

En els malalts del cor, arribats al període d'hi.
posistòli a amb edemes, el suc de raïm determina 
igual diuresi que en el cas anterior. El professor 
Pecholier ha constatat una gran millora en ma
lalts d'insuficiència card1aca i hepato-renal, els 
quals el tractament ap.1b digital i iodurs de po
tassa no pogueren reduir UI;t edema forn:J,idable. 
Pecholier va ordenar la ingestió ·de cinc lliures 
de r~ïn1s diaris, menjats · en tres vegades i des 
cle l'endemà començà la diuresi, eliminant-se · 
grans· quantitats . d'oriiía.> i fonent-se · els edemes. 

Un malalt d'ascitis consecutiva a una cirrosi 
hepàtic amb dilatació del cor dret, ni la digital,· 
ni el còlxic, ni la llet no donen ,cap re,sultat po
sitiu. Es prescriu un règim d~ llet i raïms, i 
quan aque:sts arriben a la q·uantitat de 700 grams 
diaris, les orines augme.nt ràpidament i el ma
lalt· sana. / 

¿Què contenen els raïms, es. demana el profes
sor Pecholier, per a determinar resultats tan no
tables? És el suc del raïm l' element actiu, puix 
que ' als malalts sé' ls .recomana que no mengm 
les pells ni els granets. 

El suc de raïm conté del 5G al 8o per roo 
d'aigua, dextrina o matèries, reduint el licor de 
conre ·en la proporció de r a 2 centímetres cú
bics del pes de la glucosa. El sucre del raïm és, 
doncs, l' agent medicamentós. 

En els malalts afectat s de l-itiasis (mal .de pe
dra), del ronyó o de la ureta, la cura de raïms 
clonarà excel-lents resultats sola o associada a cer
tes aigües minerals, augmentat la quantitat 
d'orina i fent desaparèixer els dolors. 

En el mal de Bright, Fèlix Rey i Albert Dau
try han constatat resultats satisfactoris amb . el · 
suc de raïm. 

L'acció diurètica èlels raïms seria més efica~ 

que la de la llet. La diuresi arriba al punt màxim 
al segon dia de tractament. La línia descendent 
és tan important, que G!-1 cap de tres mesos èn
cara s'observa una quantitat d'orina dues vega
des més_ grossa que abans del · tractament. 

El suc de raïms ha de tenir per, consegüent, 
un lloc important en l'alimentació, pels elements 
nutritius que conté i ha d'ésser un a beguda pre
Dilecta per als malalts del ronyó. 

En totes les malalties que hem anomenat, .el 
tractament pe1s raïms o el seu sn~ deu ésse11 el 
preferit . Les dosis són de 700 a 850 grams diaris 
_de raïms o d'un litre a un i mig de suc Ele raïms 
frescos. 

(Segt¿irà.) · 
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• Una mtca de tot 

LES PELLS DE CO ILL 

A" Bèlgica la cria de conills està molt desenrot
llada. • Això permet d'alimentar les grans fàbri
ques de pelleteria que hi ha en aquella nació. 

L'exportació de pells de conill degudam~nt pre
parades amb destí a les cases de cònfecció, fou 
en 1926 de I49-45I.OOO francs; l' any passat, la 
xi fra descendí notablement, passant a 67 .8s1.ooo 
francs. 

Els principals compradors són : Estats Units. 
per 26 milions ; Alemanya, 17 ; A.nglaterra, 9 ; 
i Països Baixos, 8'9. 

UNA POMERA EXTRAORDTNARIA 

El· Jo~m1al dè la Société d'Horticulture de 
Gé11es porta la descripció d'una pomera v_eritable
lnent colossal. Aquesta pomera pertany a la va
rietat de Granvenstein i es troba a Lancy 
(Suïssa) . 

Fou plaJüada cinquanta o seixanta anys enre
ra i té actualment r6 metres d'alçada i el seu 
brancatge ocupa una superfície d'uns roo metres 
quadrats. L'any passat ~onà I.ooó quilos de po
mes. Les pomes de la varietat Granvenstein ma
duren a Suïssa per l'octubre i es /conserven tot 
l'hivern. 

LES BERRUGUES DE LES VEDELLES 

Si les berrugues són petites es tallen amb un 
cop de tisores. Si tenen la tij¡.r molt grossa es 
lliguen amb llinyol o fil encerat. Al cap d'alguns 
dies - la berruga cau per eUa sola. Però quan es. 
vegi que comença a desprendre's, llavors es talla . 

En ambdós casos s'ha de procurar que la sang 
no toqui la pell de la bèstia, puix que allà on to
caria, neixerien noves berrugues. 

La part viva, sangonosa que deixa el cop de ti
sores, es · tracta amb pinzellades d'una solució 
d'àcid acètic o amb una solució de sulfat de cou
re al 3 per roo. 

Caldrà no aventurar-se a guarir 1es berrugues 
quan es troben en llocs compromesos, com per 
exemple, el mugró. En aquest cas, que sigui el 
veterinari qui faci l'operació. 

ELS ROVELLS D'OUS DESCOLORITS 

Al consumidor no li ' agrada pas que el s rovells 
de l'ou siguin pàllids, sinó que estima molt els 
que són fortament colorejats. 

La manca de color del rovell prové d'una ali
mentació defectuosa, puix que l'avicultor deu sa
ber les propietats dels aliments qu~ dóna a les 
gallines. Hi ha aliments com la bledarave su
crel'a, alguna classe de naps. les patates blan
ques, el sègol i el blat, que éj.onen al rovell un 
color de palla. 

En canvi les verdures de tota mena donades 
amb abundància, com són Jes cols, ensiam i es
carola, espinacs, fulles tendres d'acàcia, pasta
nagues, patates grogues, moresc i turtó, produei
xen el rovell colorejat. 

ELS FEMS SOK Il\'DISPENSABLES PER A 

ADOBAR LA TERRA 

El professor Stoklasa, de Praga, fa molt temps 
que es, dedica a estudiar L'acció dels fems èn la 
terra i les plantes. Quaranta al'rys d'estudis en 
qüestió tan important li han permès arribar a 
certes conclusions, les més interessants de les 
quals són: 

Primera. Els adobs minerals concentrats no 
poden causar cap efecte en la terra si aquesta no 
posseeix matèries orgàniques fàcilment descom
posables, les q11als serveixen de materials o ali
ments per a l'energia vital de les bactèries. 

Segona. L'existència d'un gran nombre de 
bactèries- en la part del terreny ou es desenrotllen 
les rels solament és possible quan el sòl és llau
rat profundament. 

EL MILLOR MATERIAL 
PER A COBERTES 



Tercera. Que pugui entrar a la terra una gran 
quantitat d'aire. 

Quarta. Els processos vitals de]~<; microorga
nismes tan sols s'exalten en les condicions sus
dites, i és llavors que Ja terra es troba en con
dicions de nodrir de pressa i bé ]es plantes. 

PER A TREURE EL TUF DE LES PELLS 

DE BOC . 

La far i na de mostassa té la propietat de treure 
la mala olor de les pells de boc que, com se sap, 
encara que faci anys que siguin. a:dobades, ser
ven el tuf propi de1 mascle de les cabres. 

La f ari na · de mostassa es desfà en aigua tè
bia, de manera que tot plegat quedi com una sopa 
clara, de la qual s'untarà abundosament les dues 
cares de la pell. La pell s'embolicarà amb un 
paper fort i així es tindrà c~urant vi11t-i-quatre 
hores. 

Després es posa a secar a l'aïre, i quan les 
crostes de mostassa estaran ben seques, amb un 
bastó l'espolsa bé la pell. 

CIVADA GERMINADA 

.La civada germinada és molt apetitosa. Les 
vaques Ueteres, el bestiar jove i principalment 
l'aviram, en són golafres. Produeix millors efec
tes quan la ració és pobra en vitamines, puix que 
la civada germinada en fabrica moltes. Pel con
trari, hi ha en tota grana que germina una pèr
dua de substàncies proteiques i de substàncies 
hidrocarbonades. ' 

Per a obtenir civada germinada es procedeix de 
Ja següent man~ra : es posa la civada en remull 
tot un dia. Després le.~ granes escorregudes s'es
tenen damunt de caixons en capes primes o da
munt de fustes, en un local calent. Les granes 
no triguen a germinar, i així que l'ull tingui un 
o dos centímetres de llarg, es pot donar als ani
mals. 

L'ENTERITIS O DIARREA I)E L'AVIRAM 

Malaltia produïda per microbis. Si el microbi 
no té molta virulència o els" animals posseeixen 
fortes defenses orgàniques, degudament tractada 
es pot guarir. Quan succéeix eT contrari els re
meis no serveixen per res. 

Vens ací una recepta que a vegades va molt bé : 

Pólvors de semen contra . o'rs grams 
Td. d'ipeca ........... . ... ... o'rs J) 

Jd. de nou d'arec 0'20 ]) 

Id. de carbó vegetal ... roo'oo )) 
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La barreja d'aquest pó1vors és per a vint-i-cinc 

caps. 
Demés, a l'aigua de l'abeurador, el qual no pot 

ésser de metall, s:afegirà 40 grams d'àcid clor
hídric p~r litr~ d'aigua. 

1XFLUE~CfA DE LA .LLUJ\'"A EN LA VE

GETACJO 

La secció d'estudis científics de la Societat na
cional francesa d'horticultura ha tractat d'inves~ 
tigar el que podria haver-hi de cert en la supo
sada influència de la lluna en la vegetació. 

M. Laforest s:ha dedicat particularment a una 
enquesta. Pel que respecta a les llavors, ha ob
tingut opinions absolutament contradictòries de 

·part oels horticultors. Quant a la poda, Laforest 
ha observat ell mateix que là lluna no hi té cap 
in:B.uènc;:ia, :fins per aqueUs períodes l!unars repu
tats com dolents per a practicar l'esporga. 

·La _nova lluna, com tampoc la lluna plena, no 
van acompanyades . necessàriament de variaciens 
atmosfèriques constants. . 

LES LLENTILLES D' A1 GU A 

Per a destruir les llentilles d'aigua i les al
$ues que a vegades es forn.1en a les basses, es 
poden emprar dos procediments, un de químic i 
altre biològic. · 

El primer consisteix a tirar al bassiol, estany 
o bassa 15 grams de sulfat de coure per metre 
cúbic d'aigua. Naturalment, si, hi ha peixos es 
moriran, però també moriran una infinitat de 
paràsits perjudicials. No donar a beure d'aquesta 
aigua fins que s'hagi renovat. 

L'altre procediment és el de posar-hi una pa
rella de cignes. Aquests anin}als són molt golo
sos de les 1lenti1les i altres plantes aquàtiques. 

ADOB PER A LES NYAMERES O TOPI

NAMBUR 

Les nyàmeres exigeixen un adob important 
si es vol tenir una collita considerable. 

A Ja tardor, per hectàrea, s'han de colgar 
30.000 quilos de f~ms, Lsoo de superfosfat, 200 

de clorur de potassa i 150 de sulfat d'amoníac. 
A 1a primavera, escampar roo quilos de nitr~t 

de sosa . 
~especte el c~mreu i r~ndiments ·d'aquest tu

bèrcul, vegi's la' nostra revista, númer~ 23 de 
l'any pa:ssat, article de l'engiriyer senyor Ticó. 
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RECONEIXEMENT DE L'AIGUA POTA

BLE 

De l'aigua que es vol saber si és potable se 
n'emplena tres quarts d'una ampolla de vidre. 
blanc i s'hi fa fondre una cullerada de sucre 
candi blanc. Es tapa fortament i es posa l'ampo
lla durant dos dies en un llqc calent. Si despr-és 
d'aquest temps l'aigua fa núvols o es torna de 
color de llet, és impròpia per a beure. Si, pel 
contrari, és clara, vol dir que és potable o pura. 

LES 'PA TA TES T ELS CONILLS 

Els conills mengen molt bé les patates ci:ues, 
com que els agraden se n'atipen, però a la llar

ga sembla que els produeix alguna alteració a 
les dents i llavors els animals perden l'apetit. 

-LA DIFTERI A DE LES GALLINES 

Contra aquesta malaltia va bé el següent re
mei. Amb un pinzell es pinta el fons de la gorja 
amb la medicina composta de 

Aigua destilada . .. .. . 
Nitrat de plata ........ . 

250 grams 
I ll 

Les gallines malaltes s'han de separar de les 
bones; puix que la malaltia és molt contagiosa. 

-
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El tractament es fa dues vegades cada dia i 
en el lloc de les plaques o membranes diftèriques, 
que es veuen bé perquè són blanques, és on s'ha 
de pintar lleugerament. 

ELS MES GRANS COJ\'REUS DE VINYA 

EN GALERIES ENVIDRIADES 

A Bèlgica, en moltes poblacions i principal
ment a la vila d'Hoeylaert, a dotze quilòmetres 
de BrusseUes, hi ha conreus de vinya en galeries 
que ocupen una su-perfície de 2.5oo.ooo metres 
quadrats, rèpartits en unes 20.000 galeries, pro
duint més de s.ooó.ooo de quilos de raïms. Aques
tes galeries solen tenir 2 ~etres de llargada per 

7 o 8 d'amplada i 2'75 d'alçada. Es cultiven les 
següents varietats : Frankenthal, Gros-Colman, 
Black-Alacant, Foster's white seedling, Gros 
doré, Royal, Gradisca, Muscat d'Alexandria i 

Canon Hall. 
La major part d'aquesta collita s'exporta a di

versos països. En 1926-, els principals clients per 
ordre d'importànc1a, foren: Gran Bretanya 

!36.684.159 francs), Alemanya, Estats Units, 
Holanda, Dinamarca, França, Suècia i Noruega. 

En aquestes galeries el raïm d'alta qualitat 
produeix tot l'any. El Gros-Colman,- a causa del 
conreu especial a què està subjecte, madura d'oc
tubre a abril. 

CALENDARI 

OcTUBRE - )JovE!IIBRE 

Vinya i vi. -Es cullen els raïms tardans que 
es destinen a servar per a l'hivern. Es tallen 'els 
sarments secs i les vegetacions arbustives. Així 
que les fulles comence 1 a caure, es pot començar 
d 'espndassar principalment les vinyes velles ; le 
joves seran espodassades més endavant. 

Es pot començ~r la plantació de vinyes enter
rant-les completament a l'objecte de posar a co

bert de les gelades les parts ferides. 
Si es volen conservar les fulles de les vinyes 

per a donar-les als an1mals, caldrà tallar el pecíol 
o cua, però mai arrencar-les, per tal d'evitar fe

rides inútils a la planta. 
S'enterra tota la brossa i sarments en valls de 

40 a 50 centímetres. També es pot adobar Ja Vl-

nya amb brisa neutralitzada amb calç. 
Caldrà prevenir-se contra les malalties del V1, 

que en aquest any de secada, a causa d'un major 
atac de cÓchylis, eudemis, piral i oïdium, o tam
bé per la imperfecta maturació de molts raïms, 
els microorganismes poden persistir encara en el 
yj novell. En conseqüència és com·enient exami

nar el vi. 
L'exàmen es pot practicar en la primera tras

balsada practicada a l'air~ lliure o no. Si e1 vi és 
bo, si no _pateix de la casse, si no és florit o po
drit, es trasbalsa a l'aire lliure. Llavors, sepa
rat de les mares, excessivament putrescible i 
impregnat de nombrosos gèrmens de malalties, 
s'aireja sota l'aeció de l'oxigen de l'aire, les lle
vadures que conté esdevenen vigoroses, transfor
men en alcohol el poc sucre que queda en el vi 
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i acaben Ja fermentacif>. A més, per la trasbal

sada a l'aire el vi es desembarassa de l'àcid car

bònic, es despulla més fàcilment i la clarificaci6 

s 'opera més aviat. Al mateix temps, l'olor · de so

fre _que té el vi, conseqüència de les ensofrades o 

del sulfitatge de la verema, desapareix en ab-
solut. -

Si, pel contrari, l'examen indica que el vi 

ca. se o ha contractat el . gust de ;florit, de la fusta, 

podriment, etc., la trasbalsada a l'abric de l'~ire es 

imprescindible, puix que l'aire activaria totes les 

causes qüe donen roal gust al vi. 

No cal dir que les b6tes on s'ha de posar el v1 

trasbalsat seran netes, ensofrades, i si estaveli. en

crostades de tartrà s'haura;1 de rent~r amb per

manganat de potassa. al r per roo. Al cap de 

,·int-i-quatre hores d'aquest tractament el botam 

encara deu sofrir-ne un altre : la neteja amb icid 

clorhídric a ra6 de 4 litres per ro~ d'aigua. És 

ai;Q com tots els gèrmens capaços de produir 

malalties o alteracions clel y1 qneden completa

ment destruïts. 

Finalment, caldrà mantenir les b6tes sempre 

plenes, resseguint-les sovint. El' vi que s'hi afe

geix deurà ésser sulfitat. 

,. 
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Te·r-ra ca·m,pa. - Sembra de blat - i altres ce

i·eals similars, La sembra, segons les comarques, 

es porta un mes de d-iferència. El clima particu" 

lar de la comarca, el grau d'humitat de la terra 

i la temperatura marquen el moment de í·ealitzar 

la sembra. 
La sement (les qualitats de la qual s6u indica: 

des en 1.111 a:rticle d'aquest mateix número) deu 

ésser utilitza¿a amb més quantitat en terres poc 

fèrtils i seques, que en les grasses. Sembrant en 

línies s'estalvia llavors i les acabades es practi

quen amb més facilitat. També es pot sembrar en 

tires alternes, una sí i altrà lJO, de conformitat 

a l'articlé de! professor Vivet, publicat en el nú

mero 7 d'aquest any. 

Ho-rta. - Es planten all s, cebes, carxofes i 

maduixes. 
' o o 

Es sembren ben·os, cebes, bledes, cols, xin-

vies, escarola, espinacs, pèsols, faves, ens1am, 

naps, julivert, raves i pastanagues. 

A vi?'am. - Procedir a la selecci6 de reproduc

tors . Aquestes futurs reproductOJ;s hauran d'ali

mentar-se abundosament. Tenir ben nets els ga

lliner.s. Afegir a l' aigua 2 grams de sulfat de 

ferro per litre. 

-
NOTICIARI 

LA INAUGURACIO DE L'EXPOSICIO D'INDUS
TRIES AGI\ICOLES A LLEIDA 

Amb temps i sol esplèndids ha estat inaugurada 
l'Exposició que un Patronat Lleidatà, amb l'ajut de _ 

·la Confederació Sindical Hidrogràfica, ha organitzat 
en aquella ciutat catalana. 

Ha estat 'un gtan esdeveniment per a 1 'esmentada 
ciutat, pels carrers i places de la qual es veien des èle 
primeres hore_¡; del dia gran nombre de forasters arri
bats de totes les comarques cle la proYÍ11cia i fins de 
Saragossa i del nord d'Espanya. L'animació era · ex
traordinària i els cafès i bars estaven totalment plens. 
Tot plegat oferia una nota cle color i vida ben afala
gadora . 

A çlos quarts . de dotze, l1ora prefixada per a la inatl
gnració, tots els establimeJJts cle la cititat tancaren 
les portes i en tallers i fàbriques es suspengué el tre
ball, per tal qué tots ·els lleiclatm1s poguessin presen
ciar l'acte inaugural. 

l'oc abans de les onze sortiren de la Diputació to
tes les autoritats, acompanyades del Patronat, amb el 
seu president, senyor Florença, els enginyers de la 
Confederació, l'Ajuntamei1t amb Ja J)audera de la ciu
tàt, timbalers i macers, el delegat regi senyor Anto
ni G. Rocasolan o i presidits pel capità general de Ca-

.. 
. . 

taluuya, seny.or Barrera, formant tots una uombrosa 
comitiva, acompanyats cle les bandes de música pro
YincÚtl i del regiment d'infanteria d' Albuera, i se
guits d'un nombrós públic. Les autoritats s 'instal
laren en el. templet -destinat als concerts. 

El senyor Florença, president del Patrm1at organit
zador cle l'Exposició, dirigí la parattla al públic. Ma· 
nifestà que se sentia orgullós perquè l'Exposició que 
s'iuauguraya anunciava dies de ric1uesa, prosperit&t _i 
progrés per a les comarques de Lleida ; féu ressaltar 
el fet cle .l'ajut de Ja Confederació, que amb _tant d'in
terès havia cooperat a la realització de l'acte al qual 
aporta els seus elements tècnics i els posà al servei 
dels pagesos que· treballen. Deixeu - diu - que el 
més humil el e l,leicla faci palesa manifestació d 'agraï
ment a tots els estaments que ha-n intervingut ·en la 
realització de l'Exposició seí1se oblidar els obrers ma
nuals, qt;e amb llur esfo~ç i continuat treball han fet 
possible que àvui sigui inaugurada una de les Expo
sicions el' Agricu ltura més importants que s 'han cele
brat a Em·opa. 

Aca.bà demanant uu aplaudiment per al senyor M. 
Lorenzo Parcl o, ànima de _la Confederació, per l'ajut 
i entusiasme portats a l'Exposició. 

El bell discm s clel senyor Flore11ça {ou llargament 
aplaudit . 

' 
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En nom de la ciutat parlà l'alcalde, senyor Pujol, 
qui agraí que fos Lleida 1 'c:;collida per a celebmr-hi 
1 'Exposició el' Agricultura més Ú11portaut que hi ba 
hagut a Espanya. Digué que la Confederació Hidro
gràfica de l'~bre és I 'organisme pate1·nal de Lleida, i 
que aquesta estimava en tot· el que valia tal distinció. 

Féu ¡-essaltar la presència a l'acte de Ja bandera de 
la ciutat, la qual aplegava el cor de tots els lleidatans 
que sols volen i desitgen la pro,;peritat i la riquesa 
de la seYa terra. 

El . delegat regi . n la Confederació, senyor Rocaso
lano, catedràtic de la Facultat clc Ciències de Sara
gossa, diu que l'esmentat Institut rep amb emoció i 
gratitud 1 'Exposició, que. qualifica de càtedra on es 
clonaran lliçons pràctiques als agricultors. Fa esment 
de la cura que s'ha tingut amb la sàlut de fa gent gel 
camp, perquè Ja vida - cliu -és la millor riquesa, i 
per aLxò en -l'Exposició 'ha tingut un lloc preferent 
per a 1 'element sanitari. 

Remarca la forta intervenció que en la Confederació 
ha tiugut el ministre de Fomeut, i agraeix les facili 
tats que el (;overn ha donat en tota ocasió. Dóna un 
,·isca a Lléida que és fortament contestat per tothom. 

Finalitza el general Barrera amb un parlament enal
tint la tasca d(; Ja Confederació, del Patronat i dels 
obrers, que amb llur treball comú han fet que eu 
l'historial cle Lleida hi pugui figurar la data d'avui 
com a elia gloriós, preparador d'tm bell esdevenidor. 

A les dues e. reuniren les autoritats i cou;-idats en 
un banquet o[ert i celebrat a la .Diputació. A l.es qua
tre tornaren a l'Ex;posició, que quedà oficialment iuan
gm-ada. 

Aqnesla Exposició d'indústries Agricoles de Lleida 
resulta indiscutiblement un dels coucursos més im
portants que s'hau celebrat a Europa. Amb aquest 
motüt la l:iella ciutat del Segre bull cl'animació i ce
lebra amb gran esplendor aquest important esdeveni
ment. 

En !'!1 pròxim 1Úlmero, AGRICüLTURA I RAMADERIA 
s'ocuparà com es mereix de la important m~nifestació 
agrícola lleidatana. 

EL CREDIT AGRICOLA 

La Gàceta del 22 . publica la següent disposició : 
Artiéle pr.jmer. El Sen·ei ::\acioual de Crèdit Agrí

col¡¡. realitzarà, eu relació amb els préste:cs a concediT 
per a adq].lisició de Q.lals per a sembrar, les operacions 
següents: ' 

Primera : Préstec segons garantia persom\1 als pò
sits i siudicats. 

Segona : Préstecs amb garantia persoual a la re· 
unió de cinc iudh-idus, almenys; amb responsabilitat 
solidària a mancomunitats concertades especialment 
per a ,aquests fi ns . 

Article segm1. La coustitució de les societats de 
cinc individus agricultors almenys, amb responsabili
tat solidària i maucomw1ada per ·a ésser objecte de ,'rè
dit personal, seran sot_mesos a idèntiques fonnalit tts 
que les exigides a den agricultors per al casos de 
préstecs sobre oliYes segons el reial decret de cles =mhre 
de 192¡. 

Article tercer. El ministre de Finances posarà a 
üisposició del Servei Agrícola el crèdit que estableix, 
que de moment podrà assolir la quantitat de cinquanta 
milions de pes etes. 

Article quart. RI Servei ~¡¡.cional de Crèdit Agrí
cola concedirà dc la di.ta operació els préstecs destinats 

a adquisició de blat per a sembrar i cobrarà el cinc 
per ent d'interès anyal, pel capital prestat, i es reser
\'arà l 'r per roo per a despeses d'administració_ La 
resta (quatre per cent) la posarà a disposició del Tresor. 

Articl.e cinquè. El termini cle durada dels dils prés
lecs. acabarà en la pròxima collita, i haurà el 'ésser 
inexcusablement r einteg rat abans del 30 de desembre 
de 1929. 

Article sisè. Pel Servei Nacioual de Crèdit Agrí
cola es dictaran les oportunes disposicions perquè les 
pòlisses especials d'aquests pr'éstecs continguin les ba
ses necessàries perquè el blat que s'adquireixi amb 
Jlumerari facilitat pel dit organisme, sigui emprat a 
Sc,·illa, i que les quantita ts concedides per a llttl- pa
ga_mcnt tinguin aq uesta destiuació exclusi\·ameut. 

La Caceta del 22 publica una R. O. del Ministeri cle 
la ()oYernació el prcàmbu I de Ja qual diu així : 

KLa cmia collita clc b~at darrerament recollida i la 
eva deficient qualitat en di,-erses comarques produc

tores, obliga al Gm·ern, desitjós d'alleugerir eu el que 
sigui possible la situació econòmica dels pagesos, 
sense oblidar els interessos i conveniències d!'!l consum. 
a modi ficar el règim establert per al comerç el 'aquell 
cereal. 

En sa conseqüència, es disposa que a partir del elia 
següent al de la publicació de la present R. O. a la 
Gaseta de Madrid la taxa mínima del blat nacional 
s'augme11tarà eu Lllla. pesseta quintar mètric, quedaut 
per tant modificada la que es dictà el 6 de juliol de 
1926 prorrogada per la de 14 del mateix mes de l'an)' 
actual en Ja forma que s'expressa a continuació. 
' Primer termini, compreudrà des de la publicació 

<l'aquesta R. O. fins el 31 d'octubre vinent, i per a 
ell es fixa la taxa mínima de 46'50 pessetes quintar 
mètric. 

Seg011 termini, comprendrà els me.sos d'octubre, 
JlOYembre i de embrc de 1928 i gener de 1929, fixant
. e per aquest termini la taxa mínima de 47'50 pesse-
tes quintar mètric. . 

Tercer termini, comprendrà el mes de juny i la pri
mera quinzena de juliol cle 1929, i el tipus de ta...__a mí
uima serà de 49 pessetes quintar mètric. 

Els elits preus mínims abarcaran tots el blats saus 
i nets comercialment. Les lrausaccious de blats que 
no reuuebceu les condicions anteriors seran interviu
gudes per al.guna autoritat. 

Quan es situï el blat sobre vagó estació d'origen, la 
taxa mínima serà sobre \agó, i per tant els arrastres 
i càrrega de compte del Yencclor. Quan el lransporl 
s 'efectuï per carretera, el Yenedor tindrà l'obligació 
de posar la mercaderia a cinc quilòmetres de fàbrica, 
anant aque ts últims a càrrec d!'!l comprador. 

Els preus màxims del blat seran de 45 pessetes 
quiutar mètric per als que tinguin rendiment no in
ferior al So per roo; de so pessetes per ais que tinguin 
rendiment uo -inferior al 7S per 1.00, i de 53 pessetes 
quintar mètric per als que tinguin rendiment uo ill
[erior a l ï5 per roo. Aquests preus de taxa màxima 
s 'entendrà posat el blat eu fàbrica quan aquesta esti
gui emplaçada amb relació al punt de compra a dis
tància no superior a 100 quilòmetres. En el cas que la 
[àbrica de l'adquirent estigui a més de roo quilòme
tres de l'estació de ferrocarril més pròxima, s'enten
drà el· preu sobre yagó del punt d'origen. 

E ls importadors comnnicarau a la Direcc ió de Pro-
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veïments dins de les 48 hores següents de rebre la 
mercaderia : 

A) Quautitat de blat que importin, qualitat i ca
ràcters. 

R) Procedència i data d'arribada del carregament. 
C) Desembarcament, punt de destinació i lloc on es 

magat7.enü la mercaderia. 
D) Preu d'adquisició, C. i S . eu el port espanyol. 
Així mateix els posseïdors de blat importat fins a 

b data expressaran en la mateixa forma i en un ter
mini de vuit dies· les quantitats que quedin en 11m
poder, sense moldre, i les dc farina emmagatzemada. 

EL PANTA DE SA.:\T LLORENÇ 

El ministre de Foment ha autoritzat la construcció 
del pantà de Sant Llorenç al peu del ~Camarassa, per
tanyent a la companyia Canadenca amb deriYació amb 
el canal d'Urgell i amb una capacitat de vuit metres 
cúbics per segon. 

Amb aquests regs es completaran els de l'altre pan
tà del Segre i dominarà una extensa zona d'aquella 
comarca. 

La Confederació acabarà els estudis d'aquest darrer, 
i quan les obres sigÚin acabacles tota1ment es regarà 
una zona de 8o.ooo hectàrees i convertirà en un ric 
verger aquell~s !terres. 

Aquest pla de regs la companyia del Cm1al d'Urgell 
havia concertat ja amb la societat antiga del canal 
els mitjans el 'execució de les obres i portar a cap el 
que a1·a realitza la Confederació Hidwgràfica de l'Ebre_ 

l'ER ALS DAMNIFICATS DE L'I~CE~J)l DEL 

MONT.'\EGRE 

Cridats pel periòdic «Excursionisme, varen reunir
se, fa uns quants elies, les entitats excursionistes de 
la nostra ciutat, a fi el 'organitzar un festival a profit 
dels damnificats per 1 'iucendi de les Ga·varres. 

Eu la dita reunió va quedar constituïda una comis
sió per a portar a terme la magna idea del portaven 
de tots els excursionistes, i per les notícies que han 
arribat fins a nosaltres, ~abem que es tracta de cele
brar una festa al Palau de la Música Catalana, eu Ja 
qual hi prendrà part, sembla, el nostre benemèrit 
Orfeó Ca-talà, ~'Esbart Català de Dausaires i alguns 

. altres elements que encara no e. tan ocmpromesos. 
No cal dir com eus ha resultat simpàtica la idea dels 

excurs~onistes, ja que potser són ells els qui, en lel' 
seves marxes per les muntanyes, estan més en rela
ció amb els perjudicats pels incendis dels boscos. 

En moltes poblacions dc les comarques afectade~ 

s'han obert subscripcions a fayor de les persones per
judicades. 

En el Consell de Foment tle Girona també es féu 
ttna subscripció, que eu el moment quedà composta 
per 3·370 pessetes, provinents de 

Consell de Fomeut ...... ........... . 
Marquès de Camps ................. . 
Consellers i Secretari del Consell, asisteuts 

a la reunió del elia 4 de setembre ... 
Vocals de la Junta de Ja Federació asis

tents a la reunió del elia 4, a la tarda, i 
Rd. Sr. Conciliari ..... . .. . ......... .. . 

2.000 ptes. 
soo 
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Per a engruixar la sub~cripció el senyor de Ptiig 

ha dirigit una carta a tots els Alcaldes ·pregant-los-hi 

AGRICGLTURA l RAlllAD"ERlA 

obrin nua subscripció, i el President de la Fedet·ació 
ha fet igual amb els Presidents dels Sindicats Agrí
coles. 

Pensi tothom que hi ha masover siuïstral que m 
amb 5.ooo pesse,tes pot quedar com aba11s estava. ¡I 
que la subscr.ipció en diners o en espècies creixi! 

CONCURSOS DE BESTIAR 

El Consell provincial de Fonient de Girona ha acor
. dat celebrar dos concurso::; cle bestiar boví, un a Fi

gueres i altre a La Bisbal, i dos de gallines, un a 
t ~irona i 1 'altre a Puigcerdà . 

Així mateix, el susdit Consell eu confeccionar els 
pressnpostos per a l'any que ve curà cle poder cele
brar diYers.os concursos de bestia¡· en diferents c:o
marq u es. 

LA CO~TRIBUCIO DEL CAMP 

5.147.265 pessetes és la quantitat que el camp de les 
terres de la clemarcació de Barcelona ha -el~ pagar per 
contribució rústica i pecuària per a 1 'any vinent. 

Les xifres que corresponen a cada Municipi no 
clei.'<.en el 'oferir a lguna sorptesa. 

Barcel01ia, amb els seus ex-pobles agregats, és el 
Municipi que paga més. Resulta, don_cs, que la . me
tròpoli é;; més agrícola que les altres localitats. 

De les altres 300 ciutats, viles i pobles, Manresa 
és Ja que paga més, i Caldetes la que paga menys. 

Heus aquí, per ordre d'iínportància, els 17 Munici
pis principals en aquest aspecte : 

eoblació 

Manresa .... .............. , .... . 
Hospitalet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Terrassa . . . . , . . . . . . . . .. 
Tordera. ~ ..................... . .. . 
La Roca ....... . . 
Sant Pere de Premià 
Badalona ............... . 
Mataró . . . . . . -· _ .. ~ . . . . . . . . . . .. 
V i.lafranca . . . . . . . . . .. . . . . . . . . -· .. . 
Sant Cugat del Vallès ...... ..... . ..... . .. . 
Prat de Llobregat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Sa badeU . . . . . . . . . . . . . . . -· . . . . . . . . .. 
Vic;h .. . .. ..... . . 
Les F:canqueses . . . . . . . . . . . . .. . . .· .... . 
Vilanova ......... . .......... .. "' ..... . 
Subirats .... .......... . 
Sa11t J3oi de Llobregat . . . . .. 

Pessetes 

78.046'8:1 
75·075'30 
65.384'70 
62.707'46 
.54·294'41 
53 ·638'34 
52·456' 9 
52.180'90 
50.157'34 
49·682'46 
48·374'41 
48.207'83 
46.813'89 

... 45."692'43 
45.1II'56 
42.858'go 

- 40.9o6'w 

Els vuil Ajuntaments de menys percepció són de 
menor a n:lajor, els se.güents : 

Població 

Calcletes . . . . ....... . 
Puigdalba . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 
Sant Hipòlit de Voltregà ... .. . .. . 
Les Cabanyes .. . ....... . 
Sant Agustí de Llussanès 
Villalba Saserra ... 
La Baells ..... . 
Campins ..... 

Pkssetes 

1.194'65 
1·349'19 
!.574'38 
1.82o'97 
2.841'23 
2.579'78 
2.900'72 
3· 786J'1o 

El conjunt de Catalunya oferiria d~talls també in
teressants per a comparar la riquesa agrícola, amb la 
urbana, amb la industrial i amb la comercial. 
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LA COLLITA DEL VI 

El senyor Albert 1'ala,;era acaba {]e publicl!r a Lç¡ 
Veu de Catalunya clos articles, que pel lJrofit que en 
poden tr!=ure els vinyaters, eus creiem .obligats a re
produir-los. 

XIII'RES M'ROXLMADES . - Eu; ~!El{CATS ESTRANGERS 

Quan escrivim aquest article no hà ncabat el vere
mar. Ni que Espanya comptés amb un bon servei 
d'estadística de la producció vitícola, no seria ben bé 
l'hora de saber-ne exacta o aproximadament els re
sultats. Així, doncs, per a esbriuar poc més o menys 
el volum de la collita d'enguany caldrà partir impres
siOilS dominants en les prütcipals regiOJlS productores 
del país, i llavors comparar-les amb els r!'!sultats co
neguts de les ç:ollites anteriors, mancats, també, de la 
credibilitat que ofereix un bon serv~i estadístic. Amb 
·aquest procediment obtindrem un punt ·d'orientaéió. 

D'altra banda, les xifres de la collita espanyola no 
,.constitueixen,1 aYui per avui, l'únic, ni moltes vegades 
elj5tincipal factor que jnflueix en la valorització .del 
vi . Succeeix això, perquè, ' degut , a Jenòmens que de 

-moment ometem esmentar, hí. ha regularment i fictí
ciameiÍt sobre eÍ nostre mercat interior Ull excedent 
de vi, l'única sortida actual del qual la constitueix 
l'exportació. a .l'estrang~r, i amb freqü_ència, aquest 
excedent exportable, que no acostuma a ultrapassar 
els quatre milion~~ cl'hectolitres, queda sotmès a les 
dispos.icions i osciJ.lacions dels mercats e.:'ICtra-nacio
nals. Aleshores, fatalment, aquest exc!'!dent parcial de 
la nostra- collita valoritza o desvaloritza tota la collita 
Testant. 

El fet es:nentat, que comporta greus conseqüències 
als vinyaters~ assenyala la c01weniència de conèixer, 
ultra la collita interi01-, la dels ' països estrangers de 
major p1·oclucció, per a obtenir una orientació més en
certada sobre el preu del vi. 

*-* * 
A 1 'interior, la Manxa és el mercat què iu flueix més 

ell le~ desvaloritzacions del vi. )\omés en això; car 
no coneixem uñ sol cas el~ reunmta cle preus provinent 
d'aquesta regió central. I a darrers de juny d'euguauy 
es calculava que la Manxa colliria él 30 per roo menys 
que l'any anterior, el qual, · com es recordarà, va éss~ 
d'extram-dinària producció; però avui domina la creen
ça d'un so per ròo menys, de manera que la collita tle 
Út Manxa -serà més avia petita, perjudicada per les 
calors excessives, i'm-uga l'aranya, el pugó i un xic, 
la fiJ.loxera. 

Igual pot elit-se de València, que ha sofert fortes 
pedregades, e.~>pecialment el camp d'Utiel, gairebé 
arrassat. Li Rioja, tanmateix, presenta una collita 
molt minvada per igual causa, i l'Aragó ha rebut 
greus danys de l'aranya, que allí s'ba desenrotllat 
d'una manera ~!armant; particularment a Carinyena 
i la Ribera del Jalón, de manera. que, . en conjunt, no 
JJreseuta sinó una mitja collita escassa. 

A Catalunya la pedra, ï sobr,etot l'eixt\t, més que 
no _ pas t~s habituals marfugues, ha xecluït notable
méut la coliita. I,es altres regio.ns ofexeixeu poca pro
ducció vitícola : Andalusia, però, degut a la fi1loxe
ra, tam poc no té més de mit.] a coll i ta. 

La· conseqüència deduïble d'aq'uest panorama inte
rior de la ·prodílcció permet el 'afirmar que 1 'excedent 
éxportable de Yi serà més r!'!cluït i que el total de la 
producció, q~1e normalment és de vint-i-clos a vint-i-

I 
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quatre milions d'hectolitres, no arribarà enguany a 
vint milions. 

* * * 
En els priJJcipals països estrange¡;s productors de 

vi, la situació és molt pitjor que la nostra. A Franç_!l, 
a les regions clel Maine-Loire i Puy-de-Dome, les ge
lades els ha minvat ben bé les tres quartes parts de 
collita, i al LoiJ-e inferior, la meitat. La pedregada 
del 6 de juliol últim arrassà quasi totalment la im-

-portant regió de Borgonya. Solament els termes de 
Nuits, Saint-(Yeorges, Vosne-Romané~·, Vougeort i al
guns més, hom {a puj,ax les pèrdues a deu milions 

- cl'hectohtres de vi. El mil diu ha fet ~stialls a Bor
deus. 

Les noves d' Argèlia i del Marroc francès diuen que 
les pluges massa persistents al temps de la florida, 
afavorirèn el d~se1u-otllament del milcliu, produint 
aquest flagell i les péclregades una veritable devasta
ció. A Fhilippe-Ville, el mes de maigJ la p!òtlra des
traçà els vinyars. 

Les anteriors dades permeten de creure que serà es
quifida la collita d'aquestes - zones ÍmpoÍ:tants, ço que 
cal teñ;i.r present, - per marcar una orientació, degut 
a l'enorme influència que la producció de França i les 
colònies exerceix: damunt el nostre mercat. Com més 
reduïda té la collita·, u1és vins h~ d'adquirir per a fer 
els cupatges i cobrir les seves extraordinàries neces
sitats. Enguany, sembla que el comerç vinícola d'aquell 
país intenta aprofitat· el corrents de cordialitat amb 

• la Grècia governada per Venizelos, a fi de comprar-hi 
un grau stock de vi, parlant-se, potser amb e._.--.¡:agera
ció, de vuitanta mil bocois. Aquesta conjectura con
trasta amb la inactivitat del nostre país i amb el ca
ràcter del nostre comerç d'exportació, el més actiu 
del qual, en canvi, es preocupa molt de contrarestar 
els treballs· clel.s -vinyaters per a estabilitzar a l'inte
rior el preu del vi. 

Itàlia sembla tenir una collita només que regular, i 
al Piamont i Tosca!m S'as;;enyala poca collita. · 

Eri el pròxim article parlarem de preus orienta-
cions. 

ÜRI~Nl'AClONS 
. \ 

L'excedent exportable de vi nacional que estudià: 
rem en l'anterior article, per causa d'ésser precisa
ment d factor concorn:.eut q lle - origi u a efectes més 
dàstrics i tlemo1edors -damunt l'economia del vi, li 
hau clecli.cat els vinyaters estudis i treballs conduïts 
a esbrinar les anels. cle la seva fictícia existència i 
els mitjans a promoure per .a la seYa cl!=Saparició. Cal 
reconèixer que fins ara els seus generosGs esforços han 
esdevingut poc menys que inútils. Però el dia que ob
tinguessin l'eliminació d'aqnell element fals, enigmà
tic i pertorbador, podria ben dir-se que els vinyaters 
treurien la rifa. També l'economia nacional en sorti
ria beneficiada, car, s.ense sacrifici del consumidor, 
hauria millorat la vida i el benestar de sis mil\?ns el!= 
persones que viuen' de la vitTya i. s'endegaria ràpida
ment el -problema de la viabilitc1.t econòmica cle la se-
gona producció d'Espanya. , 

El promecli de la nostra exportació de vi a l'estran
ger és, atenint-nos a le¡,; estadístiques oficials, d'uns 
quatre Ínilions .cl'hectoJitres auyals, i el de la colli..ta 
vitícola·, d'uns vint-i-tres milions. En conseqüència, el 
promecli dè consum anyal del nostre mercat interior 
pot estimar-se d'uns dinou milions cl'hectolitres. 
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Hen's ací el primer resullat d'orientació: si Ja colhta 
d'en¡;nan_y s'acosta - en l'artic~c anterior ja hem Yist 
que sí - a la capacitat consumidora del mercat inte
ri or, no ~1i ha urà excedent exportable. D'això, a més, 
se'u ~egneix en ~dues logiques conseqüències : que es- ~ 
ta11t el comerç equilibrat amb la producció no vi ndrà 
l'enviliment c11 <.:1 preu dt'l ,.i , i per no haver-hi ex
cedent exportab;e aqucsl JJO promourà l'efecte mccà
uic <k de~valorització del vi que tan freqüentmeut 
assoleix. L'exportaéió, si pec cas , actuarà en sentit 
de més valorització. 

Hom pot preguntar què euteuem per ,.¡ valoritzat i 
què per vi desYaloritzat . La re::;post;a és clara : el pri- · 
mer, ho és c¡nan el pren sobrepnja el seu cost clc pro
ducció; el segau, quan el davalla. I el cost, ateses 
les despeses, capital i rendiment de la t~rra, és, avui , 
entre nos .• ltrcs, cie clcu rals grau i càrrega. 

Tanmateix, els països es trangers consumidors i no 
productors de vi, topa~au, eugiwny,· amb el feuomeu 
que_ per és,;er curla la coll ita europea, els pobles pro
d uctors hauran niYeDat, a tot estirar, el contingent 
de producció i de consum. Per i1o haver-hi gaires, o 
no haver-hi cap excedent per ~"X.portació, les demandes 
q ue facin 110 ¡;eran a costa del consum interior. D'a
quest fet esdevindrà, ucces:;àriamcnt, una tensió en 
els preus interiors que refl-uirà automàticament en 
tots els centres de pwducció. 

El preu 

França gaudeix clel ra1· privilegi d'ésser nua gra11'" 
¡)rocluctora i alhora gran consumidora de brous vínics. 
.Però, ja sabent que, amb la collita el 'enguany haurà 
tle cobrir de vins fomsters el _seu dèficit nacional. Si, 
sortosament, se'n ve cap a Espanya, enguany; que 
gairebé no tenim excedent, sostretuà brous qu e, altra
ment, consumiria el mercat interior, esdevenint d'ai
xò, fatalment, l'elevació del preu en sentit paraHel a 
la importà11cia de les quantitats de vius desplaçades . 
I no fóra gens estrany, eu el ca~ que parlem, Cltl!'! la 
puja fos accelerada i exhortant. 

Acabèm d'experimentar ara mateix l'éfecte que ha 
proYocat eu el nostre mercat un desplaçament de vins, 
no pas gaire c011siclerable, cap a F1·ru1ça. El comerç 
d'aquest país realitzà ací diverses operacions non:és 
que per a_ arribar a la nova collitta. :be seguida, els 
principals mercats nostres - Reus, Tarragona, Vila
franca - pagaren el vi a tres pessetes grau i càrrega, 
i àdhuc, a lguua vegada, més. i tot. La verema també 
.es pagà a nou pessetes el quintar, o sia , • ben a prop 
d'aquelles tres pessetes, i a més, el vinyater exempt 
el e 1 'elaboració. 

Actualment, França uo• ens compra; bé perquè, de 
moment, eu lingui pron amb la seva col1ita i el que 
hag1 adquirit d'ací i de fora, bé perquè esperi l'ajust 
hipotèti c dels \·ins de C,rècia. Doncs , aquesta passivi
tat l'hem 110tada lot ~eguit pagan l-se ara e ls vins 
bLancs a deu rals i mig i els negres, a onze, gran i 
càrrega. La Ycrema es cotitza de set i mitja a Yuit 
pessetes el quintar, o ~ i a, al \'oltant de ·ll eu rals grau 
i càrrega; i 1 'elaboració a càrrec del compra~lor. 

No és de témer, eng-uany, fa c:;ompetència · ruïnosa 
que, sovint, eus fa11 e ls vins mauxegs - comuna
ment desvaloritzats - ultra el que ja hem indicat 
abans perquè._ co'titzen llurs vins - i amb marcada re
sistència del venedor - de 13 a .15 -pessetes els roo 
quilo cle ,·erema, que equival a vuit rals grau i 
càrrega ~ense despeses d'elaborar, per danntnt del 
seu cost de produ cció. 

I 
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Del que hem dit es dedueix la clara perspectiva que 
ofereix el negoci dels vins de :ia coll it~ que es recull. 
El mercat té, enguany, molt afinada se11s ibilitat . 

J3é que no sigui ací previsible una baixa per sota 
el cost de producció de vinya calaiana, qualsevol de
Jnanda estrangera, per poc ·ostinguda que fos, poclria 
dècantar Ja balança en se11tit ben profi tós per al pagès. 

L'úru c periU visible es tà en el vinyr.ter si, laborant 
contra els seus interessos, Yen amb dcsmesw·ada pre
cipitació, car alèshore:, més o menys temporalmenl, 
podria abaixar la tensió dels preus del yi e11 què el 
ma utenen les circurnstànciei; que l1em analitzat. 

Això 110 és pas d'esperar de 1 '-acos tumat ·comecl i ment 
amb què tothom, Sindic.ats i particul ars també, des
"penen el riq níssim i saborós suc fermentat del raïm. 

l'UBLICACIO :-JS 

Pl·a IL Muntanya, cle Balaguer, YC publi cant 1.111a sè
rie d'ar ticlès q ue signa Jo: n Inquiet, titulat;; «Qües
.tions agràries», els quals són dc palpita11t interès . 

Els recomanem a tots els agricultors que s'interes-· 
sin per les qiiestions socia.ls pag·eses . 

Me111òria deL Sina·icat Agrícqla de Gulissona i saCo
mm·oa, 1927-1928.- La vida del S indicat de Guissm:~a 

és pròspem ; ha realitzat un benefici de prop de 22.000 
pessetes. El moviment econòmic està representat per 
més cle 9 milions de pessetes. 

El qtte és important en el Sindicat de Guissoua són 
les reserves. i no precisament materials, sinó espiri
tuals. Da,·ant la possibilitat dels trusts de diversos · 
adobs qtúmics, 1 'ànima saganenca es redreça i diu : 
«Davant de tantes amenaces, nosaltres, . què farem? 
Senti~1 t; que la terra. tremola, ¿esperarem que la lava 
del volcà ens enterri? De cap manera, companys. Si 
els mopopolis o trusts s'hau d'impqsar , nosaltres, els 
pageso-s,. en forma de Sinclicats -i· F eélerç¡cions, consti
tuirem el centre de res istència més poderós que es pu
gui ün ag-iuar. Amunt els cors companys .. no dubtem 
que ]a victòria serà nostra.)) 

El senyor R. Perpinyà i Grau ha publicat eu nom
brosos articles a La Ve~• de Catal-unya nu treball ti
tulat «El Priorat està en crisi» . 

Aquest treball constitueix una veritílble monogra
fia econòmica de la comarca del PrioraL · Estudis 
cl'aqnesta mena són els que covindrien per a totes les 
comarques. 

E l treball del senyor Perpinyà i Gran pot serv·ir de 
guia al jovent comarcal àvid de "fer-se un nom i 
d'ésser ú t il a la pàtria. 

AftOHIMA BAft[ElOHE~A DE [OlA~ · y anono~ 
ALIMENTS PER A L'AVIRAM PORCS 

Farina de peix fresc "Hèrcules" 
Proteïnes . 60 Ofo I Fosfat de ca lç 

Farina de carn "Hèrcules" 
Froteïnes . 70 ° i0 I Fosfat de ca lç 

Ostres granulades i en pols per a l'aviram 

Fosfarina o farina fosfatada 
Fostat de ca lç. (O a 72% 

Deapatx: Rambla Sta. Mónlca 13 - Fàbrica : Hospitalet de Llobregat 
Telèfon núm. 48 A. B A R C B L O N A 
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EL MERCAT 

ULTIM.HS COTITZACIONS 

==-------.. ~=====cc~o.==="----' -- -- -~ -- --
ADOB~ i 

S'uper fos fat d 'os, 1S-2o per 
roo el 'àcid fosfòr ic i 1 \2 
v er 100 cl e nitrogen ... 

i I 
100 <¡ll i los 

Superfos fa t de c~lç , r8-2o 
per wo el 'àcid -fosfòric so-
luble ... ... .............. . 

SuperfosJat de ca lç, r6-r8 
per 100 el 'àc id· fos fòric so-
luble .. . .... .. ......... .. . 

Superfos fat Je ca1ç, 13-15 
per roo d'àcid fosfòric so-
luble .... ....... . ···' . .. . . . 

Sulfat d' amoníac," 20-21 per 
100 de nitrogen . . . . . . . .. 

Nitra t de sosa, 15-16 per 
100 <.le uitrogen .... .. . .. 

Sulfat de potassa, 90-92 per 
IOo, equi\·a lent a 49-50 
per 100 de potassa pura. 

Clorur de potassa, So-85 
per roo, equival ent a 
50-51 per 100 9e potassa 
pura .. . ........ . ..... . .. . 

Matèri a org àuica còm ia · 
na tura l, ro-u- pere 100 de · 

- ni t rogen i 2-3 per 100 
d'àcitl fosfòric .. . .. . ... 

Guano Sant Jord i, 7-8 per 
roo 'de nitrogen i 9-II per 
JOO d'àcid. fosfòric Í 5-6 . 
per ioo de potassa . . . . .. . · 

Sulfat cie ferro eu g ra .. . . . . 
- Nitrat de calç 15-16 per 100 

de nitrogen i 28 per 100 
de ca lç ...... .... . . .. ... . 

Cianamid a 19-20 per 100 tle 
nitrogen, 6o pe r roo de 
<'alç .. . ...... ......... . . . 

SOFRES 

Sofre Sant Jordi, 98-roo .per 
roo, extra ......... ... .. . 

Id.· fd, 98-Ioo íd., extra fi .. . 
Sofre gris o precipitat .. . .. . 
Flor de sofre o sofre subli-

mat . . . . . . . . . . . . . . . . . · 
Sofre me terròs . . . .·.. . .. 
Sofre en pans, refinat .. . 
Sofre de ra nó .: . ...... .... . ~ 

l'lWDUCTJ~S E 0:0 U >G ICS 
• 

1\lctabisul fit tle potassa c.Jas-
se ss-s6 "' .... . . 

lLI. Classe ex·lra blauc 56 . 
Clarificador Tête cle breuf . 
Aclhesol líqu id cu bidons tlc 

10 litres .. . ... .. . ... .. . 
!d . en pols .. . ... ..... . 
Drou Di lla ull .......... .. 
~~- Montpe l ~e r .... . . 
1 etracupnla ... . .. .. . 
Pirafolltol . . . . . . . . . .. . . . . ... 
Anhídrid sulfurós ..... . 
A cid cítri c .............. . 
A cid tar tàri c ........ .. . . 
Sulfat de coure, 98-99, cris-

talls gros~ os . . . . . . . .. 
tel. fel ., crista lls; p etits ..... . 
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70 q uil os 
1 Óo quil os , 
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4oqui 'os · 
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so q uil os 

100 q ui lc.s 
I • 
j 1 qu ilo 
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100 qui1os 
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L 

r6',-

l r'50 

l 

33 '50 

,2. 7' -

25'- I 
I 

34'- f 
I 

. ! 8' - , I 
1 2

1
-

3o' so I 
I 

f 
29'- I 

I s'so 
q 'so I 
9'- ~ ! 

24'so 
35'-
40'-
4R'-

2 16' -
237'6o 

3' I 5 

I '35 
2'90 
4'40 
I '38 
0'44 J o'38 
¡ '30 I 

s6o'-
46s'-

8.¡'5o 
82'50 

" 

CEREALS 

Blat 
F roment de Cas tell a 
Xeixa de la Manxa ..... . 
Froment de la Manxa .. . 
Aragó ..... . ....... . 
Na varra .. . .. . .. . .... . . 
Urgell i Vallès .. . . ... . . 
Comarca .. . ........... . 
Extremadura, blanquet 
Crúxcr ........ . 
Lleida .. . 

Ci'Vada 
Extremad ura .... .. .. . 
Manxa .. .. .... . 
Aragó -.. . .. . .. . 

Orr:ii 
Extremadura .. . 
Manxa ... ..... . . 
Urgell .............. . 

t~~~-~ . :· · . .-_:·_.-.-·.::· .·.·.- ...... . 
Castella .. . .. . 
Comarca .. . 

. Moresc 
Plata , interving ut · .. : 
lcl ., mereat lliure _. .. 

l'ri ill 
Estranger 
Comarca 

Arròs 
Benlloc, zero ........ . 
ldem , mitj à ..... . .. . 
l dem , selecte ........... . 
:Matisat, ordinari 
I dem, select e . . . . .. 
Dom ba, onliuari 
Idem , ·s uperior 
I dem, ext ra ........ . 

U.EGUMS 

Fa'V es 
.I:.xtremadn ra 
Itàlia .. . .. . 
Tunis ... .. . 
O ran , 
Valencianes , 
Prat ... ... .. . ........... . 

F a<'Ol!S 
Sevilla ....... .. .... .... . 
X'ereç ............... .. . 
l\1arroc ....... .. , .. . .. . , .. . 
Italian s . . . .. . .. . . .. 
Anglesos .. . 

Garrofes 
Vinaroç ..... . 
Roges .. , .... ... ... . . 
Mallorca ... .. .. .... . 
Eivissa . .. ........... . 
Tarragona... .. . .. . . ., ... 

2~5 

:-UNITAT,_ PBSS!-T'E!S-= -¡ 
' • j 

1ooquil os, 

)) 

)) 

)) 

•)) 

}) 

I 

I 

S2'- a 53'~ 
oo'- a oo'-

s 1'so a 52' so 
5 1'- a 52' -:;-
52'- a S2'50 

S3'-
s I 'so 

oo'- a oo'-
52'- a 52'30 

39'50 a 40'-
, 38'- a 38'so 
" 38'- a 38'so 

....,) 46'-
» oo'oo 
» 4o'oo a 41'so 
>> 4 1'5o a 42'

oo'oo a oo'oo 
oo'oo a oo'oo 
4o'soa4 1'so 

37' s o 
oo'oo a oo 'oo 

47' - rr 'so-
)> 49'- a so'-. 

s 6' - a sS'-
» 59' so a 62'.so 

63'50 a 66'so 
6 1'- a 64'50 

» 62' - . a 65'-
89'- a 9 !' 

Io t ' - a 103'-
)) 109'- a I II '-

45'- a 46'-
, 42'- a 43' -
» 42'- a 43' -
» 42'- a 43'-

48'- a 48'so 
48'so 

4Cl'- a so'-
)) 48'so a so '-

46'- a 46'5o 
" 46' so a 47'-
~ oo'oo a oo'oo 

26 '78 a 27' 38 
)) 2S '- a 25 '29 

17'26 a 19'64 
)} 20'23 

I 

» 26'78 a 27'08 1 

¡· 

:: 

'· 
I 
I 

: 

' 

' 

'· 
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. València 
Xipre ... 

Veces · 
Navarra .. . 
Romania ..... . 
Calaf ...... .. . 
Màlaga ... .. . 

Mongetes 
València Pinet 
Monquilines .. . 
Trinquillon .. . 
Mallorca 
Itàlia ... 
Hongria 
Romania 
País, noves .. ..... . 

Altres llegums 
Ers ... .. 1 ... . .. . . . • 

Titus ............ .. ... . 
Guixes ........... . ..... . 
Llenties ........ . 
Cigrons pelo ns . . . . . . . .. 
I dem blancs . . . . . . . . . . .. 

FARINES I DESPULLES 

Extra blanca superior ... 
.I dem ordinària .. . 
F lequera .............. . 
Número 3 ........ . .. . ··· 
Número 4 ... . .... . · ·· 
Segones ... . ... ... .. ..... . 
Terceres ....... .. ..... , 
Quartes .... .... ... . 
Segó ... -....... .... ......... . 
Segonet ..... .. ......... .... . 
Farinassa d'arrós ..... . 
Mon·et ........... . 
Farina_de manioc 

FARRATGES I PINSOS 

Alfals ............... .. . . .. 
Palla ' llar gueta . . . . . . . .. . . .. 
Polpa de remolatxa, estrau-

gera . .. ... .. .. .. ... .. . 
!dem, pafs ..... ... ..... .. . 
Turtó de coco . .. .. . . . . . .. . .. 
I dem de cacauet . .. : . . . :. 
Farina de. turtó de llinosa . 
Farina de carn ... 
Farina de peix .. . .. . .. . 
Farina d'ossos .. . :.. .. . 

FRUITES SEQUES 
AmetLles 

Mallorca ... .... ....... . '··· 

UNITAT PESSETES 
---~ ---·-¡ 

tooquilos 2S'59 a zs '90 
29'7.6 

)) 

)) 

)) 

') 

)) ' 
)) 

» 

)) 

to o litres 

109'- a It S'-
109'- a tts' 
to9' - a tto'- • 
toS'- a 11 s' -
70:-- (t 72:
S9- a 90-

9s'-
' tt z' - a ItS'-

44'- a 44'50 
43:so a 44'-

·41:- a 42'-;- ~ 
90- a 120- . 

90'- a 100'-. 
too'- a tos ' -

6o'- a 70'-
63' -

4S '- a4S'-
39' - a42'-
35' - il 37'-

j 34'so a 3S'-
32'- a 33'- I 

4'S5 
. 6'zs • 
23'-
3S'-

J 7o q~ilos .l • I 

32' -I 00 > 

40 quilos S'so a 9'-::-
» 3' - a 3'so 

tooqu.ilos 3S'- a 3S'so 
26'- a 21i' so 

)) 36'-

" 34'-

- t-

1 

ss:- a 75'-;-
. • 90 - a I to-

. 3S'.- a 40'-

)) 

Esperança, primera .. . , I 
4So'
SQO'-
490'-
170'-

Tarragona ..... ... . . .. 
Mollar amb closca 

A '!lellane s 
Ordinària amb clofolla 
Negreta 
Sense clof()lla, primera ... 

» segona ... 

Figues 
Fraga ........ . .. . 
Idem extra ..... . 
Mallorca ... ... .. . 
!dem negres . . . . .. 
Burriana .. . 
Albunyol .... .. .. . 

Pinyons 

)) 

)) 

" 

toq.ui!OS I 

~100 q uil os 

7S'-
7S'-

2So'-
2so' -

AGRlCU-LTURA I RAMAUER IA 

Nous 
Selectes ... 

Alls 
Cappares 

VINS 

Penedès, blan c .. . .. . ... .. . 
Camp de Tarragona, blauc. 
Priorat, negre .. . .. . .. . 
Martorell, bla11c ........ . 
Manxa, blanc ........ ... . 
Mistela , blanca 
Idem negra ... .. . .. . 
Moscatell . .. ,.. .. . _ .. . 

ALCOHOLS 

Destilat de- vi 94·9S graus 
Rectificat, residus vínics 96 

97 graus ........... . .. ...... . 
Rectificat industrial 96 a 97 

graus ................. , ..... . 
Desnaturalitzat, SS a S9 graus. 
Aiguardent de canya, 74 a 75 

graus .............. . 

nOTAM 

narrils de I4 a IS litres . ... 
telem de 30 ídetn 

- Ide.m dé 6o ídem .. . : .. . 
Quarteroles 120 ídem .. . 
Pipa de 480 fdem ..... . 
Bocòi de 6oo a 6so íclem 

Oli'!lú 
Ordinari 
Superior 
Fi ..... . 
Extra .. . 

ous 

De pi11yola 
Verd; · primera 
!dem, segona 
Groc, primera 
!dem, segona 

Exòtics 
Cacauet ........... . 
Coco, blanc ..... ... . 
ldem, Cochin ... .. . 

I UNITAT 

100 quilos 

t 2 forcs 

Grau i heclólitre .. 
~) I 

)) 

)) 

}) 

100 lih:es 

)) 

Un 

100 quilos 

.)) 

)) 

I 
I o o !!tres I 

Idem, Palma ... .. . 
Llinosa, cuit ........... . 
I dem, 1ncolor .. . .. . .. . .. . 

: 1 .. ~- i ... 

ANI·MALS I LLURS 
PRODUCTES 

Animals 

Bous del país ... .. . ... 
Va~ues ídem ............ 
Ve elles ídem ... .. . . .. 
Ovelles · ídem .. . ... ... . .. 
Xais ídem amb ll ana •.. 
ldem esq uilats ... 
Ca ores ídem ... ... ... .. . 
Cabrits ídem ... ... .. . 
Porcs blancs del país, 

no quilos net 
Idem, molt g rassos 
[dem íd. valencians, ícl. 

... 

... 

.. . 
de 

Tdem m allorq uin s ~ ... ... ... , .. 

~ I 

' I 

I 

i 
I 
r, 

\ 

I 

quilo 
)) 

)) 

>> 
)) 

• I l 
)) I 

-~ 

PESSETES 

90'-

30'-

2'6o
1 

2'65 
z'Ss 
2'6s 
2'25 
2'70 
2'90 
3' !O 

2-14'-

1'49':-
134'-

tSS'-

1 2 1
-

tS'-
34'-
7•S'-

2oo' 
zso'-

23o'4s 
239' IS 
2S2'2o 
26o'9o 

129' tS a 143'so 
oo'-

l43'4e a 14?'ss 
I2L'75 a 126' LO 

ooo '-
144'-
1SS'
qo'-
I54'
q6'-

2'6o 
2'6o a 2'70 

3'30 
2'so 
4'-
3'8o 
2'oo 
7'-

3'50 
3'30 a 3'40 
:3' 45 a 3'so 
3'oo a 3'05 -

' 

I. 

l. 

.-



MARCA REGISTRfm_.A 

A la tardor les MOSQUES i els MOSQUITS són els terribles enemics de· la salut' dels -
homes Ldel_s animals. 

Són les MOSQUES i els MOSQUITS els vehicles de la majoria de gèrmens de les ma
lalties contagioses dels homes (tifus, pal'Iudisme i grippe) i dels animals; glosopeda o mal de 
peus, mal de perdiu, en el bestiar bovi; mal roig, peste, neumocuteriti en el bestia-r porquí 
còlera i peste en 1es gallines. 

És a la tardor que s'ha de combatre principalment les MOSQUES i els MOSQUITS. 
~mb _el FLIT es maten les MOSQUES i MOSQUITS i sobretot els seus gèrmens. 
Una vaqueria sense mosques a la tardor està quasi preservada de malalties infeccioses. 
Els galliners í les corralines de porcs per a què hi sigui Ja salut han de fer olor de 

FLIT- . 

Vendes a 
l'engròs BUSQUETS, GERMANS I C.IA. .. 

CORT~, 587 
BARCELONA 

HARC -TORRES 
Riereta, 15 i Aurora·, 1l- BARCELONA 

TELÈFON 1201 

.MOLÍ TRITURADOR 

"El Campeón Universal" 
Patents d'lnvenoló núms. 84.698 i 91.267 

per a tota classe de grans, palles, des
pulles i altres matèries 

E .MILIO DE ÜBESO 
FABfi:ICANTt:. O~ HA.RINAS 

RlOS ECO 

sr. n. 
11~rcos Torraa 
BA~CELOS A 
o oc llòlOOoooooooooe~o 

• )(uy .r '010 r Por la pruent.a tengo el 8\:ltO 
de tMnireatarle ru eetoy muy utt sfecho de 6U mol.lno t.ritura~or· 
;e!;r~~fgNyu;;~e y~":ePa~!b~ ;~ :L cunl ha. eu<cerado a oua.nto Vd. 

t"e eqyUibrado: au marc~:n!:4:u=eri~;1~~!;!, 4ha:~!a!l ~:~e.:=-
deçuee de quit.ado. la tl.a roha s1gue andando wios ml nut.oc. Y a p .. u 
de haberle 1netalado en planta alta donde por falta de t1n~eu aon 
mae .aene1'blee lea trep1dao1cpea, ap&Df& e1 t1er.e algunaó lc que 'o r .. 

~~=n:~r a J~~~! ~ie:;~r 1~e::~~1~~~r~~e q~:~:J¡:: ;r~~ct~f:c!~;lo.. 
aenslblee coviiillebtoa. 

Como ea éono1f¡U1ente laa cual1dadea apunt.a
daa bacetf que la tuer~a ne .. aarta. \)ara moverle aea acaso monor de 
la qua Vd.- calcula. 

Su trabajo no deja nada que d(laear pueat.o 
qua graolea a au combtnaoid'n de crtbaa pu~:de da.rae a. la mercanoia 
el grado de · ttnura qU:e ee quhrs•haata convertirla en pclvo.' Y en ouanto • rendlmlento e1 b1en en lo pulvf'lri udc ee reduoa boat.abta, 
todavia r1nde ~ee que una p1edra hnotendo lo mu.cho maJor Y ~rituran
do 1nt1nit1m1enti ena que todoa loa a'J)aratoa baata boy conoctdoa. 

t:,uedan"dó el oa1E a menoa de tnedto gre :~o, he 
lle'gado a moler huta 2000 Ksa. por hora, el-t.rtturado 1::10 ho podtdo 
esberlo 11orque ni el elevador ( quo como aabe · Vtt •· ea thlo gran de 
) ni el' operarto que lo ¡S.alleJa, han llesado a darle ls s.ll::I.!Ptacton 
neoeaarla. 

:Puada 't'd. eatar sat1a('eoho de .u molino y 

!~r~~: ~. tf:b~:.!:.~·~~~da~~ ·~;~~ !e!: a q~;4:~~:. d~ •:;~~a~a •· 

E.l moli triturador •El Campeón Universal• és l' únic que no pro
dueix pols, i que pot treballar sense canvi en la direcció desitjada. Està 
proveït de dues mànegues d'aspiració i p"er això ni s'escalfa ni la mol
turació sofreix minvts. 

El construeixo en quatre tamanys per proporcionar els tipus que poden 
necessitar des del més petit industrial o ramader al més gran industrial. 

Producció' en farina de mon sc per a pinsos, de 150 a 1.000 quilos 
per hora. 

Unic constructor i venedor que els instal·la i cobra un cop posats 
en marxa i després d'haver-se obtin¡¡ut el resultat convingut. Finor i 
gruix de la molturació desitjada . 



AMETLLERS 
Es raonable de plantar encara més ametllers? 

Sí; encara se'n pot seguir plantant. Mireu com es man
tenen els preus: aquesta és la millor resposta. 

Demés sols un país, Califòrnia, augmenta fortament la 
produèció, la qual no és suficient pel consum . _ 

(pobles de Maldà, Belianes, Bellpuig, !bars, etc.) el rendi
ment és·pobre. Doncs· què passa? Dos-fets poden respondre: 

1.r Totes les menes d'ametllers (i això. és una cosa 
comprovada) en general, són mal autopolinitzadores (dit 
en altres mots, no són bons mascles per a elles mateixes) 
necessiten doncs, per a fer fruit estar pròximes, intercala
des amb altres menes que els facin la polinització (que els 
facin r e mascle). El Desmai es troba en aquest cas. 

z.n -Hi ha fruiters que de joves fructifiquen satisfactò
riament, i en "tant que es fan vells disminueixen la produc:
c ó. Es troba en aquest cas el De-smai? No es pot respon
dre amb certe.sa. Ací a Europa, i particularment a Espanya, sols es plan

ten en terres pobres, que poc fan augmentar la producció, S_olucións: Doncs bé, els ametllers no es poden plantar 
insuficient pel creixent cons uiT. Pot plantar-se, doncs, amb en masses d'una sola mena. Cal intercalar-n'hi ca¡:- a un 
confiança. 20% d'una altra mena. 

A Catalunya l'ametler Desmai llargueta és per regla I cal meditar en el Desmai. Bon ametller, però hi ha 
general considerat el millor.'Es cert això? llocs on la producció no és satisfactòria. Hi ha d'altres me-

Veiam; considerem fets. Tots hem vist Desmais' entre nes que produeixen més que el Desm~i. 
altres menes, que queden molt bé ~i els ' ' , És encertat plantar ametllers, però 
comparem el rendiment de fruita amb ~ 
llurs veïns . Però en els grans claps ~{ ~ en plantar aprofíteu tot§ els cçneixe-
d'ametllers Desmai que en l' Urgell, • ~ ments de la tècnica, per a assegurar el 
BaixaSegarraiGarriguess'hanplantat rendiment de la vostra plantada. 

· AMETLLERS, FRUITERS VIVERS CLOS BLAU Ramon~ Sala- Balaguer 

TRACTORS - AGRICOLES 

"CLETRAC" 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

TIPUS TA. NC 

Reconeguts pels tècnics com el de major rendiment i de més utilitat per a tota 
classe de cultius. 

Tot agricultor progressiu i amant dels seus interessos que desitgi augmentar conside
rablement el producte de ses finques, deu enterar-se dels avantatges que ofereix el 

'' ~ L ·E T RA C " 
1ípus W 12/20 HP. per a tota classe de . cultius PESSETES: 10.000 

Tipus K. 20/30 HP. per a grans extensions PE S S ET E S: 15. O O O 
Tipus A 30/45 HP. per a treballs que requereixin més força PB S S B TE S 2 3. 000 
Aparells complementaris de totes classes i marques, a preus cónsiderablement re.duïts. 

-
Demanar. catàlegs i proves al representant general a Es~anya: 

AUTOM-ÓBIL SALÓ TRAFALGAR. 52 
BARCELONA -

LLI H -R E RI A 
_P L-A Ç Jl C .. 4 TA L U J\i l'A , I 7 BARlELON.1l 

I 



AL THEIN 
PINSO MELASSAT SEC 

PER A TOT A MENA 

DE BESTIAR- REN-

DEIX LA -MAJOR 

UTILIT A 1: EN L'EN-

GREIX I LA PRO

DUCCIÓ DE LA LLET 

AGRICUL TORSI 
VI-TICUL TORSI 

3 armes us dóna SCHLCfi~SING 

són indispensables - són suficieñts 

I. -el brou SCHLCESING 
li. - els sofres SCHLCESING 

III. - els insecticides SGHLCESING 
Si les utilitzeu, els vostres conreus 

seran nets de paràsits 

Amb Nicopoudre Scblmsing 
( Producte ~ ulfo.ni cotinat, incomparélblemen1més fi i adherent que els 

sofres corrents i d'extraordinàr ia pot.ència insecticida i insectífuga) 

Fareu tractaments complets i econòmics 
contra la major part çlels ínsectes que 
ataquen .les vostres vinyes, els vostres 

· fruiters i el$ vostres conreus d'horta 

PER A PREUS 1 CONDICIONS DIRIGIR-SE A 

J. DORGEBRAY- Laietana, 1g- BAR(fLOHA 

r~~;~~~~-

1 
PRODUCTE ESPECIAT, MATA-RA.TES 

-I 

~ 
~ 
~ . El mata-r·ates "Nog-at" constitueix el producte més 

, ;>&\ còmode, ràpid i efiêaç per a matar tota classe de 
~ rates i ratolins. Es ven a 50 cèntims paquet i a 10 

® pessete~ la caixa de 25 paq·uets a Barcelona, Far
'1{. màcia Gelal"t, Princesa, 7, Drogueries Vidal i Ribas 
W. i en les principals farmàcies i drogueries d'Espanya, 
~ Po~tugal i Amèriques. 

{(-¡ - Producte del Laboratori Sokatarg 
W. Carrer del Ter, 16-Telèf. 5648. M.-Barcelona 

~ 
NGTA.-Dirigint-se i ensems enviant per Cir Postal o segells de 

Correus 11 import més 50 cèntims per de5peses de remesa, el 
_ Laboratori, a volta de correu, verifica la remesa de la comanda. ~ 

®>S<>S<>S<:;.e;;.<>S<>S<>S<>S<>S<>S<:;.e;;.<>S<@ 

MOLI 
"ALFA" 
El millor per a 
pinsos per al 
ramat, matèries 
dures i fibroses. 
Dispositiu de 
moldre especial 

patentat 

ANDREU MORROS 
Oficines Avinguda del Marquès Argentera, 21 

BARCELONA 

Instal·lacions i reformes de FABRIQUES DE FARIN ES 

fABRI[A[Ió HUIDHIL. ~ol1i[ifar preu~ i mtòleg~ 



li TALLERS -PFE l.FFER 
A. CASAJUANA PFEIFFER,_ En¡¡inyer Industrial 
PER E IV, 1 O 9 • Casa fundada en 1855 - BARCELONA 

Fundició i construcció de maquinària 
en. general - Especialitat en _maqui
nària per a elevació d'aigües - Fab'ri
cació d'olis - Elaboració de vins -
Bombes de pistó per a totes les 
aplicacions - Premses i bombes hi
dràuliques -. Trens de sanejament -

·Arades - Molins de vent - Cilindres 
de paper per a calàndries - Tuberies 
Preses i vàlvules de totes clases, etc. 

DIPOSITARIS: 

J. Ur i Ub Y ta 
S. A. 

BRUCH, 49 

BARCELONA 

VERITABLE NO MÉS FOC 

NO MÉS SENYALS A LA PELL 

LINIMENT 

ALONSO -OJEA 
Vexigatori i resolutiu, el més 
actiu i econòmic de tots els que 
es cone ixen. No deixa ni la més 
petita senyal a la pell. Garantit
zem els seus efectes i activitats. 
Remetem un flascó de mostra als 
senyors Veterinaris que el 
.-.. -. :-: :-: demanin 

LLET SOLIDI-FICADA 
Vedells, Garrins, Porcells, 
Mulats, Poltres i tota mena 
de lletons i animals joves 

El deslletament de tota mlma d'anic 
mals és una crisi prou sabudél de 

tots els ramaders. 
El que ~o saben encara molts pa
gesos és_ que amb la LLET SOLI
DIFICADA el deslletament passa 
desapercebut dels animals tan si es 
tracta de vedells, porcs, mulats i 

qualsevol espècie animal . 
Durant el creixement dels animals 
la L L E T S O LI D I F I € A D A 
ajuda al desenrotllo del ços i aug
menta ràpidamente! pes dels animals 

Per tota mena d'informacions i detall~ 
dirigir-se al concessionari exclusiu: 

CASA TEIXIER 
MA.SNOU (prop Barcelona) 

-

A. Biancbini, lng. S. A. 
Paseo de Gracia, 100 - Tel. 74321 • BARCELONA. 

Dirección Teleoróflca: "GAVIONES" 

"GAVIONES" 
encofrados y enfagi nados metalicos para 

DEFENSAS FLUVIALES 
y demas aplicaciones 
(Sistemas patentados) 

Corrección de forrentes - Desviación de cauces- Con-s trucción 
de presa-s- Protección de marg enes . 

Soliclten nuestro folleto que les -seriÍ remitldo gratis 

Fàbrica de teixits metàl'lics i sunyers 
Enreixats de simple torsi ó.- Te-les de 
fantasia, ondulades 
FILFER RO 

Nicanor 

de sunyers 
ESPINÓS 

Arqués 
ARTICLES DE FILFERRO . 
Cedaços i ga rbells d 'espiral lara nya) 
lrspeciali tat e n les in s t a !·Ja cions 

Jaume Gjralt, 5 - Telèfon 1338 S.-P. - BARCELONA 
(Tra'vessia del carrer Carders t Sant Pere m~s Baix) 

1 



, 
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LA FORTUNA DELS PORCATERS 

Per a engreixar els porcs és indispensable: 

t.r Mantenir-los-hi la gana. 
2.n Evitar-los-hi les malalties, principalment el raquitisme «mal 

de potes». 
3.r Donar-los-hi una alimentació completa que afavoreixi i acce

leri el desenrotllament i la creixença de l'animal. 

Què s'ha de fer per a aconseguir-ho? 
Emprar la "PROVENDINE" .. . l'aliment complementari per excel'lèn

cia per als porcs. 
Els meravellosos resultats de la "PROVENDINE P sorprenen als més 

incrèduls. 
El ramader que no empra la "PROVE.NDINE'' perd el diner. El que 

l'usa, s'enriqueix. 

La PROVENDINE és un producte que conté fosfats i vitamines superactivades per 
l'acció dels raigs ultravioleta. Es suficient afegir-la en petites dosis, al pinso 

,habitual dels porcs. 

Demaneu fullets i detalls a 

80110[11, ~(ftMlft~ .I [.lA - [ortt m. !Dlf!lDI -IAUH~HA 
MADRID 

Rda. itocba, 28 
SEVILLA 
Apartat 82 

o a le~ seves Sucursals: 

BILBAO 
Aportat 432 

VALENCIA 
Martl, 4 I 6 

PALMA DE MALLORCA 
Plaça Weyler, 1 

VIGO GIJON 
8arcla Barbon, 4S R. 8arcla Alvarez, 26 



Viticultors! Colliters! Per a la verema adop 
teu la Premsa contínua 
"MABI:LLE" a mb 
obturador i h è lice 

I MODEL 1928 

EL MAJOR MATERIAL 
EL MÉS BAIX PREU 

EL MÀXIM DE 
RENDIMENT 

l/ 

PREMSA 
CONTINUA 

''COLIN" 
Premiada am b el pr imer premi al Concurs celebrat a Alcàsser de Sant Joan, amb M 

·Diploma d'Honor. La més alta recompensa. · 

AGENT EXCLUSIU PER - A - ESPANYA: 
- . 

Premses Hidràu li ques "M ARMONIER", Premses a petit fus, Espremedores a 3 rodets, Separadores i Esgota
dores, Elevadors, Bom bes per a mos tos, Bombes ·"FAF EUR" amb motor i sense, Moto-Bombes "MARMONJER", 

- Mangueres, ~ecort, Aixetes , etc., etc. - · · 

APARELLS PER A LABORATORI. - Producte!¡ Enològiès 1nsubsÜtuibles per . a Ja verema 
BJSU.~fiJ : 'EN9L", ~~~~I J?ASOL", -FSlSFAT· AMONIÇ, . SABAS, · ~ETABISU I,FI-T · DE POTASSA, ETC. 

VlCENS · VILA CLOSA - P A S S.E I G D E G R A e Ï A , 8 8 
Telèf. 72095- Oir. Teleg.: KEGEVILA - Barcelona 

Propietaris! Q u a n n e e e s s i t e u e. 1·c v a r 
record, .eu-vos sempre 

Bomba MINERVA 
que vos donarà completa satisfacció 

Demaneu catàlegs i pressupostos a 

aigua 
de 1 a 

MELCIOR CAÑARDO - Aragó, 252 
( en tre R . Catalunya i Ba lmesj 

Barcelona 

L ' ADOB AZOAT MÉS BARAT AVANTAT~ÓS 

~~~íHfLYRCiNm~ 
19/2ocyo DE NITROGENO Y 60'Yo DE CAL 

FAilLITA DETA LLS I ASS.UGS GH iiTU11 S J>L 

DELEGAT TÈCNIC D.F:L CENTRE D 'INFOR MACIÓ AGRÍ COLA DE LA CIANAMIDA A BARCELONA: ' l CARLES Sl ELS A ROXLO- CONSELL DE CENT , 294- BARCELONA 

~-------------------------------------------------------.-L~OP~U-U-AU~SA-S, I-MP-. , -DIP-UT-ACI-ON-.. --- • 


