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Un aspecte del mercat de La Bisbal 

SlJM.ARl: 
Els nostres pagesos. El senyor Pere Pujol i Thomàs - Regularitza
ció dels cabals hídrics. pel Dr. M. Faura i Sans- Un cas interessant 
de Ja cooperativa d 'elaboració, per Josep Llovet - Una industria de 
Mallorca que exporta per 20 milions de pessetes, vista de prop, per 
Joan Sa lams - La propaganda del vi, per Francesc Planas Martí
L'humitat de la terra a l'estiu - La distomatosi, greu malaltia de les 
ovelles, per R . Halés - Per Ja mestressa, per M. T. G. - Remeis i 
med icaments, per Manuel Codina - La conservació dels farratges 
pel mètode de Solages, per Antoni Ricart i Lluc - La clorosi mata 
els arbres, per Martí Fitó - Calendari, per S. S. - Noticiari 

El Mercat. 
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I EN C I C LOPE DI A A· G R í C O LA 

publicada sots la direcció de G. "W"ERY 

Les matèries que's tracten especi alment en aquesla ENCICLOPÈDIA AORICOLA són: Cultiu I purlftcaclb del sol. 
Producció I cultiu de les Plantes. - Producció i cutdado dels animals.- Tecnologia agrlcola. 

Ingenlerla rural.-lndústries agricoles. - Economia I Legisl .. ció rural. 

VOLUMS 

Qu!mlca agrlcola 1 Qulmica del sueloJ. O. André (2 • edició 
2 volums.-Te "• 24 pesselt s . 

Qulmlt:l agrlco'a ¡Qu!mlca vegetal) . O. André. 2 volums. - En 
premsa n. e. 

VIticultura. P P"collei.-En premsa n. e. 
Vlnificaclón. P Pac. t et (2." edició) -14 ptes. 
Higiene y Enrermedades del ganado. P. Cagny y R. Oouin 

(2." cdtció).-14 , Ics. 
Avicultura. C. Votlcllter 12.• edició).-14 ptes. 
Abones. C. V. Oa ,Ja (2 • edició). 2 volums.-24 ptes. 
Cereales C. V. ü ro .'a.-14 p•es. 
Rlegos y Drenn,lc:s . Rt u v Wéry.-14 pte~. . 
Las Conserva s dc fr u tas. A. Rol• t.- n premsa n. e. 
Allmentaclón ra.::ional de los Anlmales doméstlcos. R. Gouin. 

-14 p•e, , 
Fntomología y Parnsltologia a grícolas. O. OuMaux. - 14 ptes. 
Enferu edades par .. sltari s de las planta• cultiva das. P. Dc

/acruix.-12 pte~ 
Enfermedades no rarasitarlas de las plantils cultlv;.das. 

P Delucroix.- • 2 pies. 
lechería. C. r. arlitt. 12 pies 
Arburtcultura frutal. L. Busstord y J. Duval. 14 pies. 
Matcrl•l vltlcola. R. Brunet. -12 ptes. ' 
Matero¡¡l vinícola. R. 8runel.-14 rtes. 
Pracl•• ' Plan tas forrajeras. C V OarolP -15 pies 
Bula•• :a •¡¡r!cola. E. Schnbaux v ] . Nanot.-12 ptes. 
Zoolccnta ccneral.P. Difflolh.2 volums.-27 ptea. 
Mlc:rob •'"ela agrícola. E. Kayser. 2 volums.-24 ptes. 
Ganado !anar. P. Diffloth.-12 ptes. 
Silvicultura. A. Fran. -14 pies. 
razas bovlnas. P Dlffloth.- 15 ptes. 

PUBLICATS 

Aguardlentes y Vinagres. P. Pacottet.-Tela, 14 pesse ' es. 
Las Conservas de Legumbres. Carn es. productes del corral 

de la lecherfa. A. R ./e.- 12 pies. 
La remolac:ha y la fabr!caclón del azúc:ar de remolacba. 

E. S<~ lllord. -11 pies. . 
Indu, trla y comercio de los Abonos. C. P/uvlnage.-14 pies. 
Construcclones ruralcs.¡. Danf!uy.-14 ptes. 
Economia rural. E. }ou:ier- 14 p·es. 
Compendio de Agricultura. c. se·tenspereer.-14 pies . 
Explotación de un domlnlo agrícola. R. Vulgner. - 15 ptes. 
Apicultura. R. 1/omme/1. 14 p·es. 
Cul t!vo hortícola. L. Bussard.-12 pte s. 
Cabras, cerdos, conejos. P. Dl{flot/z.- 12 pies. 
El Manzano de sidra y la Sidr .: ría. C. Wurcollhr. 15 ptes. 
Sericicultura. P Viei/.-12 pies. 
Hidrologia agrícola. F. Diénert- 12 pte~ . 
Higiene de la Granja. Regnardy Por/ler.-12 ptes 
La Mlmbrera 1 Cultivo y apll caciones) E. Leroux. -1 2 ptes. 
Practícas de lngenlerla rural. P10vost y Ro:ley •. - 12 ptes . 
Maqulnas de labranza. n. Coupan -14 ptes. 
Razas c:aballares. P Dtffloth.-14 ptes. 
Amillsls agrícolas. R. Gurllin. - l2 ptes. 
Agricultura general. P. Diffloth. 2.• edició). 4 volums. 

I. Snr lo g mejornmlento de las tierras.-12 pies. 
JI. Labores g rotación de cultlvos. -12 pt•s, 

III. Siembras g midada de los ctrlltuos.-12 ptes. 
IV. Oosechns 11 co118Bruacióll de los prodrectos ngrlcolrrs.-

12 vte•. 
Producclón y doma del cabal~ o.¡. Bonnejont.- 12 pte~ . 
Meteorologlay física agrlcolas Klein y Sanaon-12 ptes. 

VOLUMS EN PREMSA 

Topografia agrícola. C. Muret. 
Vlnos de Champalla y Vlnos espumosos P. Pacottrt y 

L. Ouittonneau . 

Destilería agrícola e Industrial. E Boullanger. 2 volums. 
Electricldad agrícola. A. P t t. 
Et llbro de la campeslna O. Bussard. 

De venda en la LLIBRERIA CATALONIA, Plaça de Catalunya, 17 -BARCELONA 
• • ··==============================================================·· 
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Demaneu-lo a les bones Far
màcies I Drogueries I a VA
LLÉS Gns., Massini, 79 (Sans) 
Telèfon H. 288 - Barcelona 

' VALLES G.Ns 

L'únic que pot combatre 
eficaçment totes les pla
gues del camp i dels 

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

mals del bes:~.J 



La. Bomba de pistó "NEPTUNO" 
és sempre accionada per motors instal·lats a la <>uperfície. -
No porta premsa·-estopes. - No és necessari encevar-la. -
Funciona sols per tracció. - Absolutament silenciosa. -

· Econòmica. 

Es construeixen models per a tots els caudals i elevacions, 
~ixí com per quals~vol classe de força motriu. Patentada 

'--- MR. --~ 

TIPUS ECONÓMICS DES DE 300 PESSETES 
~ 

I:...LOGUER DE BOMBES PER A PROFUNDITZAR POUS 

VENDES A LLARG PLAÇ 

--=-=--===. C O N S T R O C T O R S 

BOMBAS NEPTUNO, S. A. 
P a s s e ¡. g , 5 i 7 

Sol'liciteu mostra I fascicles gratis 

"SOCIED.AD LEVBERA MONT.AÑESA, S. E." 
Plaça Catalunya, 20 -.BARCELONA 

• 

TERRASSA 

LLET CONDENSADA 

"EL NIÑO" 
Gran Diploma d'Honor i Medalla d'or a l'Exposició 

Agrrcola Hidràulica de Barcelona 1927 
i Primer premi i medalla d'or en l'Exposició de 

l'Alimentació, de Madrid, 1928 

La llet condensada marca EL NIÑO amb 
tota la seva crema i elabor:ada d'acord 
amb procediments novíssims de fabrica
ció, reuneix els majors avantatges desit-

jats per tot consumidor. 

La llet condensada marca EL NIÑO és 
la designada per a reemplaçar avantatjo
sament Ja llet fresca en tots els casos 

que aquesta s'usa . 

No deixí de provar avui mateix la llet condensada 
marca EL NIÑO i quedarà convençut de la seva 

alta i insuperable qualitat 



Un procediment per tal que la cria del 
porc pr.oporcioni els majors beneficis 

Què és la PROVEN DINE? 
És un aliment especial per a cnar 1 engreixar ràpidament els porcs 

La PROVENDINE és el complement indispensable per a l'alimen
tac~ó dels porcs a partir de l'instant del desmamament. 

Per experiments fets per persones competents sobre el porc, s'ha 
demostrat que els cereals (blat, civada, etc.), són man~ats de proteïnes 
pròpies per a la creixen~a. 

No obstant, n'hi ha prou amb afegir a aquests aliments el que els 
manca o sigui elements minerals, per a convertir-los en producte nutritiu 
de primer ordre; Precisament aquests són els productes que conté la 
PROVENDINE. 

Doneu, doncs, PROVENDINE als vostres porcs 

1. er Per a què tinguin força gana. 
z.on Per a què engreixin ràpidament. 
3.er J?er a què no sofreixin de raquitisme. 

La PROVENDINE és ~n producte que conté fosfats -i vitamines superactivades per 

l'acció dels raigs ultravioleta. Es suficient afegir-la eh petites dosis, al pinso 

habitual dels porcs. 

Demaneu fullets i detalls a 

IU~IU~U. ~~RMlft~ ·I (.lA -tortt ~11. entreloi-Umuna 
MADRID 
H. Atocha, 23 

SEVILLA 
Maria .luxllladora 

o a les seves Sucursals: 

BILBAO 
!portat 432 

VALENCIA 
Mart!, 4 I 6 

PALMA DE MALLORCA 
Plaça Weyler, 1 

VIGO GIJON 
Garcia Barbon, 43 R. Garcia .llvarez, 26 



Societat Enològica del Penedès, S. A. 
llilllllllllilltlllilliiliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilliulllllllltillllllllltlllllilllllllhllthlllltihuHiiUihlfUUiliiitiuihUiuHIIuilltilnmututlllllllllllllllllllllllllltllllllltlllllllllllllllllllllllltlllllh 

VILAFRANCA 
.DEL 

~umnal~ a Reut [riptana i XRre[ ~e la frontera 

TREPITJADORES, PREMSES, BOMBES I 
TOTA CLASSE DE MAQUINARIA VINÍ
COLA : MOTORS I TRANS MISSIONS : 

· MANG UERES, RACORDS I AIXETES : 
M'A TER I AL PER A BOT ELL ER I A 

PRE_MSA CONTI NUA (< SEPSA>> 

PI\EMSA HIDI\A ULICA (( ATLAS)) 

APARELLS D 'ANÀLIS IS D E VINS : 
PRODUC T E S ENOL ÓGICS : 
ADOBS : SUL FAT I S OFRES 

DEMANEU Es;tndis, Projectes i Pressupostos 

MOLl ''JAY BEE'' EL MILLOR 
DEL MON 

EXPRÉS PER A AGRICULTORS I RAMADERS 

Els molins "JAY BEE'' es fabriquen en nou tama nys diferent~, capaços per a moldre de 40 a 
900 Kgs. per hora. Q ualsevol dels models està equ ipat usualment amb aspirador i recol·Jector 
de pols, amb això r es ulta una instaH ació completa. Úni c molí que mòlt perfec-
tament alfals i farra tges secs, productes que, bon p unt mòlts, poden donar-se 
a les vaques, porcs, pollastres, etc., etc., sols o barrejats amb altres gèneres; 
resultant un pinso de fàcil digerir i a la vegada sa i molt econòmic. 

Construï t per The Bossert Corporation, Ut ica - New -York 

Agent exclusiu per a 
Espanya I Portugal: JOSEP ILLA 
V IA LA I ETA N A , 15, 2. 0 :: T BLÈPO NS: A .22JOIA. 45 15 :: BA R CELONA 

C01HPA1llYlA GENERAL D ~ASFALTS I PORLAND 

ASLAN D 
Passeig de Gràcia, 45 B A RCELO N A 

• 
Adreça postal: Apartat 263 - BARCELONA 

Adreça telegràfica , telefònica, cable i radiotelegràfica : ASLAND- BARCE LONA 

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

VILLALUENGA DE LA SAGRA (Toledo) - BILBAO 

PRODUCCIÓ ANYAL 300.000 TONES 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. • • • • • • • • • • • • • • • ... Escolta, Pertt! No et descuidis de po rtar de Ja Farmàcia un tub de • 

• DERMOSA CUSI ANTISEPTICA • • • • . Ja saps que a casa no hi pot mancar. • 

• • • • • • • • • • • • = LA DER~~~~lloc ~~1;-:lj hor:;e~~t~~EPTICA I 
• Ferides, erosions afeccions de la pell de caràcter infecciós • 

• Actua amb més eficàcia que els antlsèptics-cfcatrltzants conegut. fins avui. No és verinosa, ni càustica, ni irritant. • 

• Bvi1a el que s'enganxin els apòsit~. No destrudx els teixits sans. Bs conserva Inalterable. És de làcll aplicació. • 

• A l'estiu, quan el treball de l'agricuhor és intens i dem3na un esforç conti nuat, les oca&ions en què pot produir·~e una ferida són nombroEes. • 

• 

Deu, doncs, tenir a mà la Dermosa Cusi Aotisêptlta per a aturar u na infecció i Ctu'ar les seves ferides amb Ja rapidesa que Caracteritza el nostre preparat. • 

ES VEN A LES FARMACIES: 

• Tub gran a ptes. 3'50. Tub petit a ptes. 1'50. Tub per a Veterinària a ptes. 7'50 • 

•L ~:s~~~,~ A~~~s-r~~J~¿ Laboratoris del Nord d'Espanya Masnou Barcelona 1• . . . ~· 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MARC 
Riereta, 15 i Aurora, 11 - BARC~LONA 

TBLÈPON 1201 

MOLÍ TRITURADOR 

"El Ca mpeón Universal" 
Patents d'Jovenoló núms. 84.698 I 91.267 

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

• 

EMILIO DE Ü BESO 
f'ABRICANTE DE H.\RINAS 

RIOSECO 

:sr.D. 
W~rcoe Torrae 
BA9:CELO~A 
ggogoooo"""""""""" 
de aenlfestarle que ea~Y~ ~~t~r~:bo 1~.p~e:~Un;•~rt~~.5;;.to 
" IL OOOZ9:5 U'l!UV!.=tS.U. • BO ' "' • pl cual ha au't>erado a cueta Vel. 
me }lromet1o y que yo efl)erab& de el, 

Jr.onta4o con cbJ 1net.~a de bolaay t~erf'eotaoen
t.o eQ'}111bro.do: ou maroha •• eU:::ltU:1eñte sueva, haata el e.xt.retlO que 

::~:~:rt: ~~;~:~:4~· e:O~~~t!1~~~~ ,:~~\~~o:.rt~u~:·rt~:z~·=~ 
mal .sensi'blee las tre"pidac1.ones, apença si tieno alsuna6 lo que eor--

~!:n:~/ mi~~~: ~o~~~~r 1~.::~~~~~r~~e q:~~~~:;: ;r~~o1~f:o;:;to. 
eena1blu mort'Oieñtoa. 

Como u cq_nstsutente be oual14a4 .. e-punt.a-
4aa haoc' que la f'\lcrr.a neaeaar1a paro. moverle ••• o.caeo menor d.e 
la qua Vdr calcula. 

su trabajo no deJa na4a qua duaar puaato 
que ¡raoiee a eu co::~.b1nac 1tSn de eribaa pue4e 4araa a la mereano1a 
el gra4o de f'ttrura que ae quhre. haata eonvertirla Otl polw; Y an 
cuanto e rencUaU.ento a1 bl en en lo pu1Yn1za4o •• reduoe beatabta, 
todaYie ri'Cda !UI qu~ una -pledra b.ac1.mdolo cucho aajor Y tr1turon
do 1h11trl.tementè maa quo t odoe lo s aparatoa haata boy conoetc!.oa. 

~e11N14o el caiz a ceno• de ad to grane, he 
llesado a moler halita 2000 Kse. por hora, al ·trlturac!.o no be 'J)odldo 
aaberlo. porque ni el elaYador ( 'uo eo~o eabe Vil •· •• tho sran4e . 
) ni el o)'erar1o que lo aaneJa, han llegada a darle la aU~ctae1on 
neoua.rle. 

El moli triturador • El Campeón Universal• ~s l' únic que nc pro
dueix pols, i que pot treballar sense canvi en la direcció desitjada. Està 
proveil de dues mànegues d'aspiració i per això ni s'escalfa ni la mol
turac.ió sofreix minves . 

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

Producció en farina de mcnsc per a pinsos, de 150a 1.000 quilos 
per hora . 

U11ic cons1ruc1cr i venedor que els instal ·Ia i cobra un cop posats 
en marxa i despr~s d'haver-se obtin¡¡ut el resultat convingut. Pinor i 
gruix de la mclluracíó desitjada . 
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ELS NOSTRES PAGESOS 

~jBl.:!:•e~yor Pere PuJoO Thomñ• 

Si una comarca fos susceptible d'esC1llturitzar
se en figura lnonana, diria q11e el se11.yor Pujol 
i Thomàs és el Bergada. El se11 cos, massiu com. 
tm bloc caliç de Pedra-Forca o de Queralt ; la seva 
fisonomia, paisatge be1·gadà, i la seva 1nanera de 
parla,?' s'assembla a la 1·enwr de· l'aigua de l'alt 
Llobregat. . 

El senyor Pujo'l i Thomàs és una vera repre
sentació del geni bergadà, d'aquest geni que d'una 
comarca naturalment pobra, per l'engin:y.J treball 
i constàucia, l'ha transform{lda en país ric. I la 

v ida del se113'0r Pujol i Thomàs ha estat la re
petició del ge1bi be1·gadà. De pobre, passa, per les 
1JÍ1'tuts racials, a ésseT ric; SC?Ise tl,n pam de terra 
de·vé el propiela ri de més extensió de terreny de 
la co1?14rca. I dl senyor Pujol i Thomàs, 1nalg1·at 
els se11s setanta vwit anys, cr111t.inua fort com. una 
f7e11ya. i e·l seu esperit tan jove com si cada dia 
hagués¡ dg come·11çar de fer ca?·rera. 

El senyo¡· Pujol i Thomàs 110 é.ç pas solam.enL 
tt11 pagès. Per bé qt¿e fill de pagesos (el seu pa.re 
a se/anta a?l}'S fan,!{ava amb el delit d'un, jove, i 
demés, casal amb la noia del pagès més inte~li
gent de la coma1'Ca be?~M{l?Ja, En Serra i Costa, 
q·ue fou l'·importador de l'a7fals i trefle), altres 
11egocis l' lw 11 ocupat durant la serva activa exis
thtcia. 

La partic-ipació dire•cta del senyor Pujol i Tlw
màs en l'ag1·icultura í rat1wderia comença imme
diatament desp1·és d'ha,ver adquirit Callet d'Ina 
i els Fangassos, o sigui, la oarronia de Llenes, 
p¡·opietat de r.soo quarteres, de poques i magres 
terres de conreu i ds muntanyes pelades. En 
aquesta propielat ra,cional·ment no hi devia ha'ver 
altra cosa que bosc i bestiar, servant, emprò, les 
feixes de con,reu. més ap1·opiades. J això fnu PI 
que féu eln01l, propietari : fer bosc, posar bestia?' 
i adobar les masies. 

Indirectament el senyor P11jol i Thomàs ha aju
dat molt l' a.ftricultu-ra. Qui11 1.•alo1· timirien els 
productes a.!{rfcoles, ramaders i forestals del Ber
gadà, si no existfs t;l ferrocarril de Manresa a 
Guardiola? Doncs, aquesta ferro'via. fou inclosa, 
gràcies a la influència de què disfruta7.'a el se
nyor Pujol i Thomàs, a la llei de ferrocanils 
de r877. 

Per altffa part, sí al Bergadà 110 11i haf(ués en 
explotació indústries i mines, els productes agrí
coles i pectiaris serie11 pagats a baix preu, essent 

' el consum local més 1·eduït. I bé ; el senyor Pu
jol i Thomàs ha contribuït poderosament al dés
em·vlllo industrial i 11Ú11er de la co?narca, fa per 
iniciativa privada, ja. des de la Diputació de Bar
celona, de la qual ha estat diputat. 

Actualment el senyor Pujol i T1wmàs és el 
de.~à de 1' ((A sociaciÓ?? general de ganade1·0s» i 
«v·isitadon> d'acjuesta entitat a Ba1·celona, i ocuPa 
demés el càrrec ile t~ncal en el Co11sell de FClm ent. 
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Regularització dels cabals hídrics 

D URANT e.l Congrés de Recs foren desenrot

llats molts i variats temes sobre l'aspecte 

tècnic per a procurar majors cabals a l'objecte de 

què fossin atesos els serve1s agrícoles que hi ha 

establerts. 

Fou palesada la conveniència d'assolir maJors 

cabals, d'una manera especial per a les èpoques 

d'eixut, que és quan l'agricultor més la necess1-

Correcci ó d'un b a rran c pel sis t e ma de barratges 

ta per a la irrigació i són perdudes a voltes les co

llites per manca de l'element hídric necessari. , 

En un principi, per a establir les xarxes d'irri

gació els agr icultors feien les derivacions direc

tes dels rius i r:eres, Ï especialment utilitzaven les 

aigües vistes, i aquestes installacions daten mol

tes d'elles de l'edat mitjana. Més endavant, quan 

aquestes resultaven insuficients, s 'han establert 

valls obertes i fins minats travessers en el fons 

I 

dels Lhalwegs per a assolir les aigües subàlvies 

que escorren per sota els matexials d'aJ.luvió i per 

damunt el terreny permeable o impermeable que 

pogués constituir el subsòl ; això és molt freqüent 

en el segle passat. 

Modernament veiem la construcció d'importants 

preses per a la utilització del s serveis industrials, 

per a la producció de forces motrius, àdhuc que 

les aigües són utilitzades després també amb més 

o menys regularitat, per a la irrigació dels camps, 

augmentant d'aquesta faisó les zones d)irrigació, 

assolint un major desenrot11ament de l'agricul

tura. 

Però, després d'haver estat Ja practicats tots 

aquests mitjans de captació, resta un sistema mo

tlerníssim, el més interessant per a l'agricultu

ra, àdhuc per a l'abastiment de les poblacions: és 

el que s'assoleix mitjançant la co·rrecció dels ba1'-

1'an.cs, a l'objecte de què les aigües restin entre

tingudes , escorrent-se pausadament per damunt 

del llit artificial que s'estableix i tinguin · temps 

de filtrar-se per entre els materials d'alluvió. Es

calonadament les aigües :fluvials deuen saltar per 

entre barratges filtrants, per a què puguin anar 

colant-se, augmentant d'aquesta faisó el volum 

de les aigües subàlvies, i reduint la velocitat de 

les mateixes 'en forma que restin disminuïdes les 

diferències volumètriques del cabal, relacionades 

amb les variacions climatològiques autòctones. 

Sempre i quan aquestes labors superficials de 

millora del baix relleu amb la correcció dels bar

rancs, siguin ordenades de conformitat amb la 

constitució geològica del terreny, àdhuc esta

,blint-se en la forma i emplaçament, segons 

sigui el decliu del tllalweg, l'espessor del terreny 

' permeable i el coeficient de permeabilitat que pot 

as~olir-se a una major profunditat, és d'aquesta 

manera com pot arribar-se a conquerir una re

gularització quasi perfecta del cabal. És aquest 

sistema d'uns resultats tan considerables, que fins 
' 

s'arriba a assolir un aprofitament del 6o per roo 

de l'aigua pluvial, cosa que avui escassament en 

nostres conques hidrogràfiques, difícilment és 
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aprofitable un cabal que oscil-la entre el 4 i el 9 

per 100 de l'aigua pluvial, variant aquesta pro

porció segons la forma en què han estat practica

des les labors de captadó més o menys relacio.

nades amb la constitució del terreny. 

Sempre i quan hagi de . practicar-se un treball de 

regularització d'un barranc, cal, doncs, tenir pre

sent la topografia de la conca receptora, la cons

titució geològica dels terrenys que l'integren, la 

pluviometria local i les relacions estructurals del 

subsol, per a procurar el major be11efici que pot 

obtenir-se d'una conca determinada de conformi-
' 

tat amb una tècnica hidrològica verament cien-

tífica. 

DR. M. FAURA I SANS 

Ex-Professor de Geologia de 

l'Escola Supu·ior d Agrictt!Íura 

Un cas interessant de la cooperativa d'elaboració 
VI I. L'Associació central de les lleteries cooperatives. -- VI I I. La Unió de Caseïneries.

IX Caràcter jurídic d'aquestes Cooperatives. 

L'A ssociació ce·nt ral de les llele1·ies cóQpe rali
ve . - En aquesta regió que acabava de conèi
xer la ruïna, com deia en l'article anterior, la 
creació de les lleteries cooperatives tingué un èxit 
sorprenent, però aviat es clonaren compte que to
tes elles estaven mancades d'un organisme de con
junt capaç d'ocupar-se de millorar la producció, · 
i d'augmentar els mercats de vendà, de pendre 
part en les exposicions agrícoles, etc.,' i en 1893 
fou fundada l'Associació Central de les Lleteries 
cooperatives de le Charentes i del Poitou. Al 
principi, agrupava solament una vintena de so
cietats. Aquest nombre pujà fins a 6o en 1895 , 
a 86 en 1900 , a 127 en 1922 i actualment són 141 
(que representa un total de més de 8o.ooo socis) 
les cooperatives que formen part de J1 Associació 
central, la qual reproduei x en un pla més enlai
rat el que passa en cada una de les societats que 
I a composen. 

Cada lleteria queda autònoma, però totes elles 
encarreguen a l'Associació de vetllar els seus in
teressos econòmics i comercials, i en cas necessa
ri d'adreçar-se als poders públics. 

El programa que fins a l'bora actual ba rea
litzat I' Associació és realment interessant i ·de
mostra la capacitat i la bona voluntat dels ~eus 
elements directius . 

En 1897 es va crear un servei d'inspecció de 
les U e teri es. 

En r899 s 'organitzà un servei de vagons frigo
rífics destinats a transportar la mantega fins a 
París, Els vagons pertanyen a la companyia del 
ferrocarril, que els lloga a l'Associació i aquesta 
s'encarrega d'arreglar-los pel seu compte, cons
truint-hi una doble paret isoladora, lleixes per 

posar la mantega i dipòsits de glaç, de tal ma
nera que la temperatura a l'estiu no passi mai de 
ro - II 0 i l.a mantega arribi a París en estat im
millorable. El tra nspo;t es fa durant la nit. 

Eu 1902 l'Associació va aco11seguir que es creés 
a Surgères una Estació d'Indústria ll etera, per a 
-donar més estabilitat i més pes a la Inspecció de 
ll eteries. Però aquesta estació sola no pogué cl o
nar els bons resultats que d'ella s'esperaven, 
mancada. de personal i d'una organització ben en
tesa, fins que en 1906 obtingueren la creació d'una 
Escola d'Indústria ll etera, instaUala en edificis 
que l'Associació va cedir .a l'Estat, i sostinguda, 
part pel departament de la Charent.e Inférieure, 
part per l'Associació i part per l'Estat. L'Esco
la i 1 'Estació se serveixen del mateix laboratori 
i són dirigides pel mateix personal tècn ic. Els es
tudis a l'Escola duren un -any , i són de caràcter 
essencialment pràctic. Els bons efectes d'aques
tes institucions no es feren pas esperar gaire, i 
ban fet que aquesta regió, que és la més jove, 
per dir-ho aÍxí, en el camp de la indústria de la 
llet a França, es pugui posar avui dia .al davant 
de totes les altres, tant per les seves instal-lacions 
models, com pels mitjans de fabricació de la 
mantega i de la caseïna . 

En 19ro es va construir, a Surgères també, i 
a càrrec de l'Associació, una fàbrica de glaç per 
produir el que fos necessari) al. servei dels vagons 
frigorífics i per proporcionar-ne a les fàbriques 
que en necessitessin. 

A més de tot això, 1 'Associació s'ha encarre
gat sempre de comprar a l'engròs, i per totes les 
cooperatives que en formen part, els embalatges, 
el carbó, l'oli i totes les matèries primeres ne-
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cessàries, arribant a1x1 a un max1m d'_economia 
que de cap altra manera es podria realitzar. 

Pen\ l'obra de l'Associació no s'ha limitat als 
interessos del s socis. S'ha preocupat encara dels 
obrers ocupats en les seves fàbriques, i això res
pon a una de les seves finalitats. Una llei fran
cesa de 1898 ; obre accidents del treball era apli
lcable al personal interior d'aquestes lleteries, 
per això en 1904 l'Associació creava un servei 
comú de garantia contra les responsabilitats que 
derivaven d'aquesta llei, el qual en 1922 es trans
formà en ((Caixa Sindical de Segurs mutus de les 
lleter! es Cooperatives de les Charentes, del Poï
tou, contra els 1·iscs i accidents del treballn. 1lés 
tard, en 1 926, fon creada una caixa de retir per 
al personal de les lleteries pel manteniment de la 
qual totes les lleteries adherents a l'Associació 
donen 5 cèntims per cada roo francs d'ingressos 
totals bruts . 

Finalment, una revista semanal, L' lndust?·ie 
du beurre, és l'òrgan oficial de l'Associació. 

L'Administració d'aquesta gran societat està 
realitzada en les mateixes condicions que la de 
cada lleteria. Dues vegades per any, els presi
dents de totes les cooperatives es reuneixen en 
Assemblea general per a tractar dels probleme_s 

econòmics i administratius, i aquests 14r presi 
dents reunits representen, no un departament en 
particular, ni una agrup?ció de pobles ; són el 
conjunt d'una regió lletera formada per tres de
partaments molt diferents d'aspecte, de conreu 
i d'interessos, però estretament lligats en el camp 
de la indústria de la mantega que assegura el 
benestar de llurs habitants. 

J~1.ï'· 
La Un.ié dc Caseïner-ies coopemt i~ves. - Una 

altra de les finalitats de l'Associació ês estudiar 
i adaptar tots els procedjments de fabricació, 
utilització, explotació i venda dels productes o 
subproductes lleters que poden interessar a les 
cooperatives. 

En l'article anterior ja deia que per a la 'utilit
zació de la llet desnatada, havien cregut el més 
convenient extreure'n la caseïna, i parlava una 
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mica de ·les primeres .fases d'aquesta indústria. 
Però no n'hi ha prou de saber fer la caseïna . S'ha 
de saber vendre, i encara que es tracta d'un pro
ducte que a França troba un mercat segur, ne
éessita un estat de preparació diferent segons la 
utilització a què es destina. Per això, i amb la 
finalitat de suprimir els intermediaris, totes les 
cooperatives adherents a l'Associació i que fabri
quen .caseïna, s'agruparen en 1912, constituint 
La Unió de caseïneries 'cooperatives. 

En aquell moment aquesta Unió estava forma
da per sols 9 lleteries. Actualment són unes 49, i 
produeixen prop de la meitat de la caseïna ·fabri
cada en la regió. Cada caseïneria asseca ella ma
teixa el seu producte i l 'envia j:l. la Unió, la qual 
s'encarrega de moldre-la, portant-la a un estat 
de :finura diferent segons les demandes , i de pre
parar-la, donant-l i un grau d'humitat uniforme 
(r2 per 100) en la fàbrica que té instaHada a Sur
gères a prop de l'Estació. Després reparteix el 
producte de la venta, deducció feta de les despe
ses generals, entre 'les lleteries productores en re
lació a ia quantitat enviada, tenint compte, na
turalment, de la qualitat. 

Avui dia la Unió de Caseïneries cooperatives 
representa a França la :firma més important en 
el comerç de la caseïna. 

Caràcter jt~ríd-ic d'aquestes cooperatives . -La 
dificultat de determinar netament la naturalesa 
jurídica de les cooperatives de producció s'havia 
plantejat ja a França en l'any 1842, en les coope
ratives que existeixen a la regió alpina i que es 
dediquen a la fabricació dels formatges en comú. 
E l cas era difícil a resoldre, car aquelles coope
ratives no tenien estatuts escrits i es regien so
lament per costums locals. En resum, varen acor
dar que es tractava ben bé de societats, però d'unes 
societats swi gene?'Ís, qué queien fora les disposi
cions del dret comú i regides per regles part icu
lars que tenien llurs fonaments en els costums 

locals. 
Poc · després de creades les lleteries cooperati

ves de les Charentes i del Poitou, es ·posà nova-

el vostre pa és el Zwieback 
per a Diabètics, de la casa 

E S T E :V E R I E R A 

Consulteu e.l vostre Metge 

Fàbrica i Central de vendes: MALLORCA, 307 • 309- Teléfon 2 G. 
Casa Matriu: RAMBLA CANALETES , 9 • 11 - ,- 2766 A. 

MARCA REGISTRADA Sucursal : PORTAL DE L ' ANGEL , 18 - 4869 A. 



AGRICULTURA I RAMADERIA 

ment la qüestió, però aquesta vegada amb una 

notable superioritat, ja que les noves associacions 

tenien totes estatuts escrits i gairebé iguals en

tre elles. 
En aquestes cooperatives la llet s'ha pagat sem

pre als socis a tant per litre. Constitueix, doncs, 

un frau per part de l'associat l'aigualir o desna

tar. la llet, cosa que no passa quan es paga a te

nor de la matèria grassa. La societat, doncs, ha 

de tenir p1anera de defensar-se contra aquests 

socis poc .escrupolosos,; però pot fer-ho ella pel 

seu propi compte? La determinació exacta dels 

poders d'aquestes societats i la seva naturalesa 

jurídica es determinà clarament a èonseqüència 

d'un frau comès per uu soci de la lleteria de 

Muron. 
El ConseU d'AdministraciÓ va decidir exclou

re' I de l'Associació i condemnar-lo a una multa 

de 500 francs . El soci va rec6r~er .als t ribunàls i 

!.'assumpte s'allargà. Primer es consideraren les 

cooperatives com a societats de capital variable, 

en les quals la llei francesa reserva solament a 

l'Assemblea general i no al Consell d' Adminis

tració el dret d'excloure un soci. Això semblava 

anar contra la decisió de la societat, amb l'.agra

vant que, segons la llei aplicada, el Consell no 

podia tampoc imposar multes. Finalment, però, 

es va acordar que les lleteries cooperatives en 

qüestió no eren pas societat s de capital variable, 

ja que no hi existeixen accions, sinó solament 

·l'aportació p~r part de cada spci, del seu produc

te agrícola .a t ransformar : la llet ; que a més, el 

màxim de producte a portar era iJ.limitat; i que, 

~nalment, no hi existeix cap capital en metàJ.lic, 
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car la societat es lim~ta a fer un préstec per a la 

compra del material i despeses d'installació. 

Aquesta jurisprudència atribuïa definitivament a 

les cooperatives de les Charentes, del Poitou, el 

caràcter de soci e"/ ats civils cc sui generi SJ>, i els hi 

reconeixia com a lícit el dret de pendre en llurs 

estatuts totes les mides necessàries per a defen

sar-se contra el frau, ja que es tracta d'una con

venció lliurement acceptada per tots els socis, i 

el dret de castigar-lo sense necessitat de recórrer 

a l'Assemblea general, però baix el control dels 

tribunals· civils. 

Aquestes societats, doncs, no són considerades 

com a comercials, ni per llur naturalesa, car es 

limiten a tractar en comú un producte aportat pels 

pagesos adherents, ni per llur forma, car es va 

jutjar que no tenien res de comú amb les altres 

societats que regeix una llei francesa del 1867. 

1\.iJ{Ò va portar una sèrie de conseqüències d'or

dre variablè : exempció de certs impostos, tro

bar-se fora la llei sobre els beneficis industrials 

i comercials, etc. 

A més, fins avui no han pagat encara l'impost 

sobre el valor de les vendes (chiffre d'ajjai1·es) ; 

no que n'estiguin completa'llll"!nt exemptes, la 

qüestió està als tribunals i no s' ha decidit enca

ra, és sols per dir que, degut al seu caràcter i a 

la seva finalitat essencialment i únicament agrí

cola, les coope1:atives de les Charentes i del Poí

tou no s'han considerat ni s'han tractat mai, en 

cap dels aspectes, com les societats industrials o 

comercials. 
JosEP LLOVET 

Surgères, abril de 1928. 

Una industria de Mallorca que exporta per 20 mi
lions de pessetes, vista de prop 

E LS nostres quefers ens han portat a una 

possessió (masia), que, com gairebé totes 

les mallorquines, crien aviram, que arriba a cons

tituir un aspecte dels més importants dintre l'ex

plotació de la finca. 
Hem suposat que a molts catalans continen

tals els interessarà la manera com se desenrotlla 

aquesta indústria en les seves més primes rels, 

tota végada que l'emplenar de gàbies d'aviram i 

canastres d'acer el moll de la Pau de Barcelona 

constitueix un fort competidor en el mercat 

de la capital catalana. Per això és que no volem 

privar els lectors d'AGRICULTURA r RA~JADERIA 

de llegir l'interessant coJ.loqui sostingut. amb la 

madona (mestressa), que és l'única que intervé 

en tal afer. 
-Com van aquestes gallines, madona? 

-Ja ho veu: així, així. 
-Veig que en teniu moltes ferm! 

- Sí, enguany n'hi ha moltetes. 

-Quantes n'hi deu haver, poc més por manco? 

-Unes quatre centes. 
-Veig que en teniu moltes de races rares. 

- ... o ho ha de trobar estrany, perquè compro 
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· A canvi d'una bona om bra les ga llines femen els ametllers. Sou Plzà- Malloroa 

el s ons a un senyor que en té de totes les castes 
del món. 
~1 els ho fa pagar cars? 
~Ca, no, a preu dels nostres. 
Veient un perfecte tipus de pollastre Leghorn 

blnm:, demanem a la madona: 
- 1 aquestes blanquetes amb les cames gro

gue~c;, què tal van? 
- Aquestes blanquetes, com a pondre, ·ponen, 

però no pesen res ; no m'agrader , i endemés els 
pollets són mals suredors. · 
-I aquelles gallines vermelles tan· amples, 

d'orelles _vermelles? (són un s bons exemplars de 
Rhode · Island roig). 

-Bé, no van malament, només tenen que fan 
uns ouets gr?guencs un poc mals de vendre. 
Veu, senyor, aquesta és la nostra gallina, aques
tes races de cama bl~va, orelles blanques gros
ses, bones ponedores, d'ous blancs com espuny, 
tot el dia pastura, suradora com ella tota sola, i 
llavors, uns pollastres bons de vendre que en 
dos dies són fets. 

-Ab sí, aquesta raça és la rossa del Prat de 
Llobregat, ptop 'de Barcelona. 

-Ah no, senyor, aquesta raça és la nostra i 
ben nostra, no en faltava més! Miri, quan jo era 
fadrina, i ja la estona ferm, perquè ja tinc prop 
de setanta anys, ja teníem a casa nostra aquestà 
casta de gallines. MC:n recordo ben retebé. Els 
galls tots eren vermells de bona cresta i orelles 
ben llargues, com aquell que ara ve-m'ensenya 

un perfecte tipus de Prat-; de vegades en sor
tien de negres beu negres, i qualque pic qualqun 
de blanc ben blanc, però això era rar. 

-Veig, madona, ·que això que dieu és inte
ressant i segurament teniu raó. És quasi segur 
que si aquestes gallines que vós dieu no són ben 
germanes de les del' Prat, són cosines germanes 
bones, però les del Prat ens les donen ben tria
des de color, han triat des de fa anys les mi
llors ponedores i n'han fet un raça coneguda a 
tot el món, cosa que nosaltres no hem fet amb 
.les nostres gallines rosses. Ja que si com vós 
dieu són les mateixes--i jo ho crec-i les del 
Prat estan més ben triades que les nostres, po
den passar per del Prat, i així ter'lim bon bes
tiar i !JO renunciem a la nostra raça . 

-Bé, bé ; tot el que vulgui, però no em torni 
a dir que aquesta casta de gallines és forastera.; 
mallorquina i ben mallorquina és ella. 

- I aquestes negres, que quasi pareixen com 
les del Prat, si no fos que són negres? 

-És el que jo li deia : sempre a Mallorca 
en el bestiar ros i amb galls ben vermells en 
surten dè negres. 
• -Sí, però a aquestes ara les diuen Balear ne

gra Minorque i no sé quantes coses més. 
-Poden dir-les el que vulguin, però és el que 

jo li dic. Jviiri aquella polla que té totes les plo
mes del coll roges com si fos una gallina ros;a : 
és filla d'un gall i d'una gallina negres d'aqnes-

, tes que-vostè din que ara les diuen tants de noms, 

LA MILLOR TUBERIA PER A 
CONDUCCIONS A PRESSI O 
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i no se n'estranyi gaire que tinguin qualque ger

mana quasi rossa. 

-E_?colteu, . madona, com és que aquella in-

diota mena tants de pollets . o els deu ·haver 

covat tots ella? 

-No, no els ha covats tots . É s que tinc una 

cavadora d'aquestes màquines que les diuen · in

cubadores . 

-Ah fosca ! i d'on 1' heu treta ? La deureu 

haver comprat a ciutat i deu ésser de bona marca. 

-Ca, no senyor, no té cap marca ni la vaig 

comprar a ciutat; és feta d'un fuster del poble 

que les fa molt bé ; un senyor veinat seu li diu 

com les ha de fer. 

--iVIadora, m'agradaria veure aquesta cavadora. 

Vaig veure la incubadora, que no pot ésser més 

més senzilla . Un quinqué de petroli amb un tub 

de vidre col-lacat en terra, dóna calefacció a la 

incubadora per medi d'un tub d'aire que des

prés de donar unes voltes per les parets del 

· moble surt al defora. El termòmetre travessa la 

paret i es llegeix des de fora. És rodona i s'obre 

pels voltants. 

-Va bé aquesta cavadora? 

-Sí, senyor, va bé, con tal que se'n cuidi 

molt. 
-I qu.ants d'ous hi caben? 

-Prop de dos cents . 

- I en haver nascut, què en feu? 

-Els dono a les indiotes que poso el mateix 

dia que poso la cavadora . Si veig que n'hi ha 

demés els venc. 

-A quin preu els vos paguen? 

-A 24 dècimes cada u. (Dècimes de ral, o 

sigui o'6o pessetes). 

-I els ous, a quin preu els us paguen? 

-Els cocovers qué vénen per aquí, a 13 peces 

(r' so pessetes) la dotzena. Si els envio al poble, 

no gaire més. 

-I els pollastres, a quin preu els paguen? 

,-A r3 peces la terça (3'35 quilo) . Gallines 

ara no en volen ; · han arribat a oferir a deu 

rals quilo. 
-Però creieu ·que l'aviram treu amb aqueixos 

preus, tenint els aliments a més de 40 pessetes 

roo quilos un amb altre? 

-No, senyor, amb aqueixos preus s'hi perd, 

però molt. Pot estar ben segur que si això dura 

no quedarà una gallina en tota Mallorca; però 

se compondrà, si Déu ho vol. JYiiri, jo l'any pas

sat devés aquest temps vaig arribar a estar assus

tada. Tot ho vaig apuntar ; a fi de comptes vaig 

perdre roo péssetes, però vaig quedar amb més 

de roo gallines joves més que l'any abans i un 

bon :Boquet de pollastre per a casta. 

-Escolteu-,me, madona, on tenen el galliner 

aquestes gallines vostres? 

-,-El galliner és aquell porxo, però no. hi volen 
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gaire de · cap manera; s'estimen més dormir da

munt d'aquells garrofers tan grosso. sobretot a 
l 'h' ' 

1vern, que s'amaguen per dins ses branques 

més fullases ; d'estiu se'n colguen per aquells 

ametllers, però al galliner de cap manera hi vo

len estar. 

-I de quines gallines poseu els ous? 

-Ademés dels de les d'aquell senyor del po-

ble que li he dit, tinc dins aquells tancadents dc 

rexilla unes quantes gallines amb un galL Veieu; 

aquí n'hi ha sis de rosses de les que vost~diu 

Prats, amb aquesta currad a de gall. (La cUl·rada 

Son Plzà-LUallorca. Galliner per a ~00 e:nlllncs 

de gall que fa referència la madona és un enorme 

mestís a sobre del qual es nota fàcilment les ra

c~s Rhode - Qrpington lleonat, i potser quelcom 

de Brahama.) 
-I els pollets fills d'aquest. gall i d'aquestes 

gallines rosses, què tal són? 

-Encara no ho sé, perquè fa. poc que els t.inc 

plegats i encara no he posat ous, pera com que 

el gall és tan gros i les gallines tan bones, és ben 

segur que en sortirà un bon bestiar. 

-Em sembla, madona, que de tot això no en 

sortirà res de bo. Aquest gallàs és de masses 

castes i molt diferent de les. gallines rosses. És 

ben segur que si d'això en surt res, serà un gali

maties que no hi haurà qui ho entengui. Si em 

voleu creure a mi, poseu-hi amb aquestes galli

nes un bon pollastre dels de la seva casta, 

d'aquells vermells amb orelles blanques i cama 

blava, dels que vós dieu que són mallorquins i 

ben mallorquins. 
-Creieu que ja ho volia fer, però com que- veia 

aquest animalot tan gros en volia tenir cast.a. 



- Aquestes gallines vostres no les deveu tan

car mai? 
- No, senyor, sempre van a lloure i de les se

ves, però amb l'amo jove comptem poc més poc 
manco el mal que fan al rementer de prop de la · 

casa i a l'era. 
Amablement em; vàrem acomiadar de la sim

pàtica madona. 
Aquesta impressió que hom treu de la finca de 
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què havem parlat, la treuríeu· gairebé igual de 
les altres finques grans, i molt semblant de les 

finquetes producte dé la parceJ.lació dels grossos 
latifundis. 

Aquest és , doncs, i no cap altre, per ara, l'es
tat de la producció d'aviram mallorquí. 

JoAN SALAMS 

San Pisà (Palma), 24-3-28. 

La prop~gapda del • VI 

· E N lota empresa comercial el reclam o la pro-

paganda és un dels principis fonamenttals 

per assegurar l' èxit de venda; generalment amb 

els productes agrícoles no es fa aquest trebaU amb 

la intensitat i perfecció del s ind.ustrials. D' .això 

anem a parlar avui, dedicant una especial aten

ció a la propaganda del vi. 

Fem de seguida una s.alvetat amb el que fa re

ferència a l'estranger ; Itàlia i França, nacions 

verament vinícoles, no les podem considerar com 

inactives, molt al contrari, el reclam de llurs 

vins nacionals, el fan amb tota esplendidesa i co

neixement de causa ; segurament en coneixeu ja 

resultats ~en positius de llur gestió. 

Al país d'En Mussolini, i sota la inspiració de 

J'vi. Mavescalchi, han organitzat. un concurs de 

vins ben curiós , el jurat del qual seran els ge

rents dels bufets o vagons restaurant~, dels nom

brosíssims trens que. creuen el país italià ; a 

aquest fi s'han editat nombroses proclames diri

gides als vinyaters italians incitant-los a q1.1è 

pre11guin part al concurs i donant-los les bases 

amb què s'ha d·e regir. Se'ls aconsella facin les 

mostres de mitja ampolla, i que cada regió con

corri a les estacions que s'escaiguin a la seva ju

r.i sdicció. Cada comarca representarà aix í el seu 

tipus, de la bondat del qual hauran de fer ressal

tar fullets explicatius ; així s'evitarà que els ti

pus corrents invadeixin el terreny de les grans 

marques, que amb procediments més o menys le

gals a tot arreu s'ha procurat mLxtificar; cada 

regió tindrà el seu tipus, la valor del qual serà 

justament controlada pel gran públic. 

França 110 desentona amb res de la seva veïna . 

Itàlia, en qüestió de propaganda, potser inclús la 

sobrepassa; cal només veur~ els nombrosos comi

tè·s que func·:onen, el de Besiers-Nimes, per exem

ple, com a representant dels vins del Migdia o 

d'Occitània , el qual fa una vertadera revolució 

d'esplendidesa i eficàcia. Aneu a qualsevol lloc 

d'estiueig i quedareu meravellat_ de la guerra que 

existeix entre les aigües minerals i el bon vi fran

cès. L'espectador neut:cal que es troba davant un 

tal conflicte, generalment es decideix pel qui sap 

explicar-li millor les bondats del seu producte; 

en trobareu tants gue venen cervesa i aigua mi

neral, perquè ningú s'ha interessat mai a fer-los 

entendre que el vi natural -reuneix millors con

dicions de salubritat tòniques, etc., etc., que el 
-

líquid que ell~ momentàniament prefereixen. 

I tractant-se de Catalunya, què podem dir? 

Realment aquesta propaganda la tenim completa

mente descuidada, i si tenim en compte el que fan 

els nostres veïns estrangers, completament nulla. 

I no és pas que aquí no posseïm vins de vertader 

mèrit, que poden competir amb les millqrs mar

ques estrangeres. Tampoc no ens pot conduir a 

aquest desinterès els preus que assoleixen nor

-malment els nostres vins. Per desgràcia, les cri-

_sis que pa6m els vinyaters són continuades, i 

sembla que valdria la pena de buscàr noves orien

tacions en consonància de l'època en què vivim. 

I per acabar, em cal fer una indicació, digna, 

al meu humil criteri, de tenir-la en compte. 

· Pel maig de l'any que ve s'inaugurà l'exposi

ció de Barcelona ; es calcula que. desfilaran per la 
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nostra ciutat uns dos milions d'estrangers; per 

consegüent, és una època oportuníssima per a què 

els vinyaters facin allò que no han fet fins ara. 

Ens consta que a l'estranger sol-liciten llocs i 

stands amb moltíssima .més intensitat que aquí ; 

això vol dir que si ·badem ens faran la propagan

da i exhibició de productes que nosaltres tenim, 

a casa nostra mateix, i això seria intolerable que 

per la nostra deixadesa ens trobéssim amb una tal 

vergonya. 

Cal, doncs, que els sindicats, grans propietaris 

i regions privilegiades, es prenguin l'assumpte 

193 

seriosament, és una ocasió imperdonable que ens 

deixaríem escapar ; cal tenir molt en compte que 

els països sud-americans (gran mer,:cat que aca

bem de perdre) seran bons concurrents i degusta

dors, i que una bona i nodrida propaganda feta a 

casa nostra i per nosaltres mateixos, pot tenir 

molta més eficàcia que certs tractats de comerç. 

A més, ens consta que el Comitè de l'Exposició 

oferirà abans els seus palaus als de casa que als 

de fora; cal, doncs, estar previnguts i fer una 

obra d:gna de l'Exposició i de 'nosaltres mateixos. 

FRANCESC PLAN AS. MART1 

L'humitat de la terra a l'estiu 

E N ple estiu, i principalment en els anys que 
. les pluges no han estat abundants a l'hi

vern i prim3;vera, si es fa un càlcul de l'evapora
ció de l'aigua per les fulles de les plantes i les 
reserves cl'hum.itat que conté la terra, es constata 
que els comptes no lliguen, que les plantes eva
poren més aigua de la quantitat de què disposen. 
Llavors, com s'explica .això? .Mr. Chaptal, Di
rector de l'estació física i de climatologia agríco
la de .Marsella, ens documentarà en aquesta 
qüestió. 

I 

A igtt.a pro·v inent de les capes profundes, les boi

?'es i 7Jes rosade¡S. 

Alguns autors, en particular G.asparin i Hil
gai·d, pe-nsen que són les capes profundes del sòl 
que durant els períodes de secades cedeixen a les_ 
capes superficials l'aigua que elles evaporen. 
Aquest origen no és pas admissible en el cas tí
pic examinat per nosaltres en maig-agost 1923, 
puix que en maig de 1923 feia un any que durava 
la secada i la reducció del caudal de les deus in
dicava l'esgotament de les reserves d'aigua dis
ponible de l.a terra. 

.L'ascensió de la humitat de les capes profun
des a la superfície és contrària a les observacions 
realitzades per diversos geòlegs respecte la subs
titució de la circulació subterrània a la circulació 
superficial i .a les experiències practicades per 

Bouyoncos, fa dotze anys. ¡..a quautitat d'aigua 
que passa de les capes inferiors a les superficials 
és pràcticament insignificant. 

Per consegüent, l'aigua procediria de l'exterior 
i no de la terra, i és ací on cal cercar l'origen de 
les aigües complementàries destinades a suplir la 
insuficiència de les pluges. 

Les boires són excepcionals (l'autor es refereix 
a Provença i Llenguadoc) i molt poc espesses per 
a tenir una marcada acció en la humitat del sòl. 
Segons les observacions practicades, l'altura to
tal anyal d'aigua que les boires poden aportar a 
la terra no assoleix a .Montpeller 30 metres dt
bics per hectàrea. 

La rosada constitueix una aportació més consi
derable que la boira, i per l'agricultura dels paï
sos calents, té una importància de primer ordre, 
la qual ha estat sovint remarcada. To obstant, 
les xífres denunciades pels autors que han me
•.surat la intensitat de la rosada, no justifica 
aquesta opinió . • De les observacions de Ferrero, 
Marié-Davy, Flaugergues, Raddi, aca, de Gas
parin, Hondaille, etc., resulta que el total anyal 
no excedeix mai en les regions_ meridionals de 
90 metres cúbics per hectàrea. 

Per la nostra part, han obtingut resultats anà
legs en les experiències que hem realitzat a J'Es
tació de Física i de Climatologia agdcoles de 
Bellaire, prop de Montpeller, en els anys com
presos de 1921 o 1926. La quantitat d'aigua apor
tada a la terra per les rosades seria aproximada
ment igual al r/25 del.dèficit existent. En reali
tat, la proporció, tot i essent dèbil, és, no obs
tant, més elevada. 
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Les diverses mesures més amunt citades foren 
practicades amb aparells no registradors, i les 
xifres obtingudes no indiqúen pas la quantitat 
total d'aigua que s'ha dipositat, sinó tan sols la 
diferència entre aquest dipòsit i l'evaporació noc
turna. Aquesta última, per bé que menys inten
sa que l'evaporació diür11a resulta encara bastant 
forta i pot assolir, segons Hondaille i Hépités, 
el 1/5 de l'evaporació diària total. 

II 

Importància de la condensa,ció de la humitat at

mosfèrica a l'interiM del sòl. 

Un altre origen de la humitat del sòl és la con
densació del vapor d'aigua atmosfèrica a l'inte
rior de la terra mateixa. 

A la primavera i a l'estiu la temperatura de 
les capes superficials del terreny essent inferior 
a la de l'aire, aquest últim penetrant en la ten;a 
es refreda i hi diposita, quan el seu estat higro
mètric és suficient, una part del seu vapor d'ai
gua. A Montpeller, en particular, es realitzen les 
condicions necessàries per a produir el dipòsit. 
La quantitat d'aigua aportada d'aquesta manera 
a la terra depèn de la velocitat de la renovació de 
a seva atmòsfera. La velocitat varia amb la com
posició del sòl, que seg~ms Deherain i Demoussy, 
l'aireació és molt fàcil en els sorrals secs, però 
molt lenta en la sorra humida. Per a Worré i 
Leather, els êanvis entre l'atmosfera i la terra 
són molt actius, i RomeU estima que de la super
fície a q'r9 metres de profunditat l'aireació es 
realitza completament cada hora . · 

Quan determinades condicions particularment 
favorables es troben reunides, les con.densacions 
interiors pode11 assolir una gran intensit.at. Hi
tier va presentar fa algun temps, a l'Acadèmia 
d'Agricultura, una nota de Vinagradoff, segons 
la qual en l'antiguitat la ciutat de Teodòsia (Cri
mea) s'alimentava de l'aigua captada en mun1:s 
molt grossos de pedra calcària construïts expres
sament en les serres dels voltants de la ciutat. 
L'aire humit enetrava en aquests munts de pe
dres, una part ·de vapor d'aigua s'hi condensava, 
la qual era recollida per canalitzacions a les fonts 
de la ciutat. 

Carles atribúeix l'origen de certs filets el' aigua 
trobats en el gres de Libau a les condensacions 
internes, i Hegly, les diferents deus situades eu 
les dunes dels encontorns de Biz~rta i Tripoli
tàuia. 

D'aquests casos excepcionals no se n'ha pas de 
concloure, com pretenen certs hidròleg¡;, que les 
deus estan principalment a1imentades per aigües 
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de condensació i no per les precipitacions. En les 
nostres regions es produeix precisament, com ha 
demostrat Dicnert, el contrari : la pluja és el pro
veïdor més important de la napa subterrània, 
mentre que la condensació del vapor d'aigua de 
l' aire manté la hum.itat a la superfície de la terra 
i forneix a les plantes l'aigua necessària a llur 
evaporació. 

III 

Absorció del vapor d'aigua per les subsLànoies 

w¡getals. 

A l'objecte d'obtenir una mesura el més exac
tament poss1ble de la quantitat d'aigua que en 
el Llenguadoc, Provença i Rosselló pot ésser 
aportada a lw terra per les condensacions atmosfè
riques ultra les precipitacions, en 1925, 26 i 27 
practicàrem upa sèrie de mesures amb drosòme
tres Raymond i balances• registradores Richard . 

El drosòmetre Raymond, la tedura i composi
ció del qual s'assemblen a la d'un sòl herbajat, 
està constituït per un canyís molt lleuger, te
nint una superfície horitzontal de r / 10 de metres 
cúbics, i el fons guarnit de teixit impermeable ' 
està cobert de tiges de gramínies mantingudes 
per un ret. 

El conjunt fou coJ.locat al nivell del sòl, damunt 
del plat d'una balança Roberval, de sensibilitat 
regtilable, i proveït d'un registrador i amortigua
dor destinat a atenuar l'acció del vent. 

L'examen de les diagrames obtingudes ha mos
trat que s'havia de distingir en els dipòsits acuo
sos nocturns, còneguts per rosada, la rosada prÒ· 
piament dita, que és dipòsit del vapor d'aigua 
atmosfèrica damunt del cos, la temperatura del 
qual és inferior a la de là rosada; demés l'absor
ció del vapor d'aigua atmosfèrica per la terra i 
els vegetals, fenomen que no és sinó un cas par
ticular de l'atracció i de la fix~ció dels gasos 
per les superfícies sòlides. 

Els assatjos realitzats durant els estius de 1925 
i 26 han permès observar que si la rosada prò
piament dita · és un fenomen accidental, més b 

menys freqüent, l'absorció, pel contrari, és un fe
nomen regular i quotidià. Durant el dia quasi 
sempre està amagada per l'evaporació, però es pot 
observar quasi totes les tardes. Per regla gene
ral, comença a manifestar-se unes dues hores i 
mitja abans de pondre's el soi. 

El primer d'agost de 1926, per exemple, en 
temps bo i poc ennuvolat, el dipòsit començà a 
les r6'3o (T. M. G.), continuant produint-se fins 
el 2 d'agost a les 5'30. La temperatura mínima . 
del receptor durant la nit era de 9°. L'examen 
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del gràfic de la teJ?Iperatura de l'aire, el seu estat 

higromètric i la tensió de vapor corresponent, 

mostra que suposant la temperatura mínima de 

g• hagi tingut lloc des de les r6'3o (cosa impos

sible, puix la temperatura a l'ombra era en 

aquesta hora a 28•), el dipòsit de rosada no podia 

començar fins a les 2r. Entre r6'3o i 21 hores no 

ha pas estat la .rosada el que s'ha registrat. 

Moltes vegades hem ooservat dipòsits noctunis 

continus i bastant importants (per bé que infe

riors a la mitja), mentre el punt de la rosada 

no havia estat ~ssolit en cap instant. 

L'estudi dels ·diagrames mostra també que for

ca sovint, durant la nit, l'evaporació en alguna 

~stona és su'perim al dipòsit, però aquest recobra 

aviat el predomini. 

A .les hores més caloroses del dia, a vegades 

es constata el fenomen invers. El 23 de juliol de 

1926, en temps bo, cel pur i brisa, es va registrar 

un dipòsit bastant important entre les 13'30 i les 

14'30. Tenint en compte la temperatura de l'aire 

i l'estat higromètric, hauria calgut per a què el 

punt de rosada hagués estat assolit en aquest mo

ment, que la temperatura del drosòmetre exposat 

al sol hagués estat inferior a 6' 4•, mentre que la 

temperatru·a a l'ombra era de 30•. 

La intensitat d'aquests dipòsits quotidians de

passa algu.nes ·vegades 4 m . e. per hectàrea ; els 

extrems de 50 observacions són 4' 5 i la. mitja 2. 

Ultra la rosada pròpiament dita, s'ha de tenir 

en compte la fixació del vapor d'aigua atmosfèric · 

per les substàncies vegetals q11e recobreixen la 

terra. 
Qualsevol causa que multipliqui la superfície de 

contacte entre el cos receptor i l'aire, multiplica 

tan;¡bé la importància de1 dipòsit, cosa que explica 

les recerques de Viquesnel i Fournel i les obser

vacions del doctor Marloth, DescombesJ etc., res

pecte la funció dels arbre en la condensació de 

la humitat atmosfèrica. 

IV 

;Ibsorció dc 1·a¡wr d'a·igtw de l'ai re p.c..r ~a len'a 

arable. 

La capa superficial de la terra a1:able pot tam

bé fixar fortes proporcions de vapor d'aire atmos

fèric. La propietat que posseïa la terra d'absor

bir la humitat de l'aire, encara que aquest no 

n'estigui saturat, ha estat experimentada per di

versos autors, principalment per Schübler, Babo, 

Hervé i Mangon. Schlocsing ba arribat a precisar 

que la higroscopicitat de la terra no cessa de ma

nifestar-se des de què sa tenor en aigua assoleix 

el 5 per roo. 
Henricb i Mitschenlich havent observat que les 

plantes es multipliquen abans que el grau d'hu-
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mitat del sòl hagi descendit al 5 per roo, con-

clouen que la higroscopicitat de la terra no inter

vé pas d'una manera sensible en la vida vegetal 

i no aporta al sòl sinó dèbils quantitats d'aigua. 

Aquesta conclusió és exacta per als països hu

mits o quan es considera el conjunt de la terra 

arable. En el Llenguadoc, Provença i Rosselló no 

succeeix i.gual, sobretot quan es considera tan sols 

les capes superficials dél sòl, és a dir, les que 

evaporen més i que estan en contacte directe dc 

1' aire exterior. 

Les recerques de la humitat de la terra a Mont

peller fetes per Houdaille de r8g6 a r8g6 demos

tren que durant l'estiu ~1 tenor en aigua del sol, 

des de la superfície fins a 4 ó 5 centímetres de 

profunditat, és sovint inferior de 2 per roo i per 

consegüent per sota del líquid més amunt de la 

qual la higroscopicitat ja no es manifesta. Adhuc 

a 25 centímetres de fondària la humitat és de ve

gades inferior al 5 per roo. En la regió meridio

nal una capa superficial de terra almenys de ro 

centímetres de gruix pot durant l'estiu fixar el 

vapor d'aigua de l' atmosfera. n càlcul molt sen

zill permet de veure (prenent per densitat apa

rent de la terra r'3) que cada vegada que la hu

mitat d'aquesta capa de ro centímetres cl'espes

sor au~;menta de r per roo, es deposen 13 m. c. 

d'aigua per hectàrea. Aquesta aportació pot con

siclerarse diària, ja que durant el dia la capa su

perficial exposada a la radiació solar, perd per 

evaporació l'aigua que ha fixat durant la uit. 

Les experiències que hem fet en rg26 i I927 pel 

mitjà d'un dispositiu anàleg al que ja hem indi

cat, confirmen els resultats d'aquests càlculs i 

demostren que la superfície del sòl pot absorbir 

el vapor d'aigua atmosfèric eu quantitat suficient 

per a compensar la major part de les pèrdues per 

• evaporació. 

La fixació de la humitat de l'aire per les capes 

superficials dc la terra i els vegetals que la reco

breixen constitueix, doncs, una deu secundària 

de la humitat del sòl, molt més important que les 

aigües profundes, les rosades, les boires i les con

clensaeions internes. Durant els períodes de se

cada és principalment la 'ta fi.'>ació la compen

sadora de la insuficiència e les precipitacions i 

permet a les plantes continuar la vegetació . 

Qualsevol causa facilita la penetració de l'aire 

en les fi Jades fortament dessecades de la terra 

arable, afavoreix el fenomen d'absorció, multipli

cant les superfícies dc contacte. A. Chaptal, en 

la Química aplicada a l'Agricullura, en 1927 ja 

preconitzava eJs mètodes de conreu com el mitjà 

d'afavorir i retenir les condensacions acuoses noc

turnes. A això es deu, potser, els bons resultats 

obtinguts en aquests últims anys pels partidaris 

èlel cultiu superficial. 
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La distomatosi,_ greu malaltia de les ovelles 

L A distomatosi, anomenada també gamadu
?'a, podridura del fet~, és produïda per un 

cuc, el distoma hepàtic, de forma aplanada d'uns 
3 centímetres de llarg, per 2 d'ample. 

El bestiar de llaner, boví i cabrí s'infesta en les 
pastures baix~s, humides i en terrenys pantana
gosos. Els anys de pluges les invasions distoma
tòsiques solen ésser molt més fortes que al segon 
any cle secada. 

Els danys que produeix aquesta malaltia són 
prou coneguts dels ramaders, però el que no sa
ben molts d'ells, és la manera d'impedir que els 
animals caiguin malalts i quan ho estan de gua
rir-los. 

Els animals s'infecten a l'estiu o a la tardor, 
i llevat d'alguns que poden morir en aquestes tem
porades, cosa força extraordinària, quasi tots ells 
no daran senyals d'estar malalts fins a l 'hivern . 
Aquests signes són anèmia o manca de sang, 
llana seca i trencadissa ; la carn és molla (ca
quèxia a cu osa) i el fetge està farcit de· cucs. 

Vegem ara la manera de prevenir o evitar la 
malaltia. 

L'evolució del dístoma comporta tres fases lar
vàries a l'exterio~, o sigui en les pastures humi-. 
des. Una d'aquestes fases és el començament de 
la infestació. Si es poguessin suprimir, la ma
lalt ia no seria possible. Així , doncs, tot el que 
es pot fer és mirar de dificultar el desenrotllament 
larvari exterior del paràsit. A això es pot ami
bar utilitzant els següents procediments : 

Primer. Drenar i assecar els prats, encara que 
només sigui obrint rigoles i foses. 

Segon.. Des de l'abril a setembre calcinar els 
prats amb calç viva. Si el prat sofreix una inun
dació es tornarà a calcinar. 

Tercer. Els prats infestats de distomes, si es 
pot, no es faran pasturar, sinó · que es dallaran 
i l'herba serà donada als animals qual sigui ben 
seca. L'herba seca o fenc no port a mai èi paràsit 
causant de la malaltia. 

La calç és tan metzinosa per les larves del dis
toma que les mata totes, de manera que tan sols 
amb el calcínament, quan és fet a seguit de cada 
inundació i un parell de vegades entre la prima
vera· i principi d'estiu, n'·hi ha prou moltes ve
gades per a evitar la malaltia. Però això s'ha de 
fer cada any. 

La distO'IIlatosi es pot guarir amb un sol me
dicament : l'extracte eteri de falguera mascle. Cap 
altra medicina destrueix els cucs del fetge. Però 
la demanda d'aquest.medicameñt ha estat tan im
portant en aquests últims anys, que s'ha falsifi 
cat molt. EI ramader que l'adquireixi ha de voler 
que sigui garant:tzada en la mateixa factura 
-com sí es tractés · d'adobs químics-, de forma 
que ha de reclamar que l'extracte eteri de fal
guera mascle contingui un mínim ·de 15 per roo 
de principis actius, i demé~ que no sigui tòxic. 

Cada una de les ampolles d'extracte eteri de 
falguera mascle porta la manera de donar aq11est 
medicainent, que per regla general la dosi és de 
5 grams, barrejant-los en 20 grams d'oli, per 
cada animal. 

R. HALÉS 
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Per la 

T ORNA a parlar-se de cabells llargs, de ccmo

nyo». Se n'ha parlat tantes vegades! Jo no 

estic ni a favor ni contra. Crec que cada u deu 

escollir el pentinat que més l'afavoreixi, fugint, 

això sí, de les extravagàncies, puix que l'extra

vagància acostuma estar renyida amb el bon gust, 

i per tant mai no serà senyal de distinció. 

Un cap de dona pentinat al ccPepitOJ>, a mi, 

francament, em fa pena ; direu que algunes do

nes són guapes amb aquest pentinat, no us ho ne

garé, però, és perquè es tracta de cares gairebé 

perfectes que resisteixen totes les proves ; però, 

cal confessar que és antiestètic i gens elegant. 

Jo crec que seguir la moda a cegues és una 

equivocació, perquè el que a una li va bé, a l'al

tra li va malament, i aquí està l'art de les dones 

a triar el que més les hi escau ; però res, les 

dones fem com els bens : allí on va una, les altres 

darrera. Així succeeix amb les faldilles curtes ; 

totes van amb faldilles fins als genolls, tant si 

són garrelles com si tenen les cames ben fetes. És 

moda pentinar-se amb els cabeUs estirats, totes 

igual, sense mirar si la fesomia llur és a propòsit 

per aital pen'tinat. La dona que de la moda adop

ta sols allò que l'afavoreix i que està en conso

nància amb la seva manera de viure, la que sap 

veure el sentit pràctic de les coses, aquesta dona 

serà sempre distingida, tindrà gust propi i això 

li donarà caràcter, personalitat, que és el que to

tes hauríem _de desitjar tenir. Saber dir : «Això 

no m'ho poso perquè no és decent i no m'agrada. 

AixÇ> no ho faig perquè no és pràctic, i encara 

que d'altres ho facin ]o no ho faré.>> La dona que 

discorre així: demostra que té seny. 

Cada raça té les seves caracterlstiques, i per 

tant les seves virtuts i defectes. Una de les vir

tuts dels catalans ha estat fins ara el seny i la 

voluntat ; cal que les dones ho tinguem present 

i quan vinguin a casa nostra costums importats 

de fora, que estan renyits amb la nostra manera 

d'ésser, no els valguem seguir i no permetem que 

les nostres filles els segueixin. 

Afortunadament, a la nostra terra, i degut a 

aquestes qualitats nostrades, no han arrelat cos

tums que en els altres països són corrents. Feli

citem-nos-en. 

L'altre dia llegia a La Ve11 de Catalunya que 
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mestressa 

en la Conferència Internacional del Càncer, que 

ha tingut lloc suara a Londres, s'ha dit que 

una· de les causes d'aquesta malaltia és el tabac, 

puix sembla que la majoria d'adults atacats són 

homes, i després de _dir que caldria, però, com

prova'r-ho, afegeix. ceCal no oblidar tampoc que, 

avui com avui, _el nombre de fumadors és ja pot

ser inferior al de fumadores.>> Això esgarrifa ; 

aconsola, però, pensar que les nostres dones són 

més afeccionades a tenir l'agulla als dits que no 

pas el cigar als llavis. 

Jo voldria que les dones catalanes que tantes 

qualitats tenen, les tiñguessin totes, per això no 

em cansaré mai de dir : No valguem imitar cos

tums exòtics-si no són bons-, siguem indepen-

.dents, procurem que quan es parli de modes ex

travagants i no gaire decoroses, es pugui dir : A 

Catalunya això no es fa. 

S'acosta el temps de les festes majors i toies 

les noies pensen amb els vestits. Les teles vaporo

es són les més indicades per a confeccionar les 

cctoilettes.» de moda, els creps de tota mena, molt 

especialment el crep «Georgette», es presten per 

a fer combinacions de farbalans i plisats, que és 

el que més es porta. Les faldilles folgades no es 

pot negar que són molt airoses. També tenen 

certa gràcia aquests mocadors, millor dit, mitges 

fulles de mocador, de seda o crespó, que harmo

nitzin amb el vestit i que faran molt de servei 

per a posar-se entre sardana i sardana, quan des

prés d'haver suat se sent la molesta sensació de 

Ja suor que es rdreda. A propòsit de suor : són 

moltes les que suen a l'aixella i desgracien els 

vest:its. Per a combatre la suor hi ha un remei 

completament inofensiu que se'n diu aOdorono». 

"Qnes aplicacions d'aquest líquid tenen per efec

te estroncar la suor. Naturalment que estroscar 

completament la suor podria ésser perjudicial, 

però, tractant-se solament d'una part determina

da, això no fa mal i en canvi reporta avantatges. 

Tots sabem quant desagradable és suar de peus 

i el martiri que representa, puix hi ha persones 

que degut a la suor fins se'ls hi llagnen els peus. 

Val la pena d'estalviar-se aquests sofriments. 

L'Odorono es troba a les farmàcies drogueries. 
M.T.C. 

EL MILLOR MATERIAL 

PER A COBERTES 

• 
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Remeis • 
1 medicaments. 

S ÓN aquestes, dues paraules que, al primer 
cop de vista, hom diria que signifiquen la 

mateixa cosa, però si les examinem més curosa
meu, pot establir-se entre elles una diferència. 

En general, s 'entén més bé per medicament tot 
allò que el metge acostuma a ordenar amb recep
ta, i es dóna el nom de remei a aquells o aquelles 
substàncies o pràctiques que de boca en boca es 
recomanen de pares a fill~ o que s'aconsellen per 
les comares del veïnat o per algun cu1'andero, 

· pretenent haver-les extretes d'algun formulari 
provinent d'una antiga abadia i del qual fou au
ior un frare savi que per les cures meravelloses 
que feia era estimat de tota la contrada. 

H om diu : home o dona de remeis ; herba re
meiera ; remei pels cucs , pels tifus, pel fel so
breeixit, per l'enaiguament, per la bava, per l'es
patllament de pit. Tot això es passa, generalment, , 
entre gent d'e~cassa cultura. 

Hi ha remeis, molts remeis, que no tenen fona
ment, que 110 són més que invencions imaginà
ries, de vegades molt extravagants, de gent que 
volgué curar sense saber què es tenien entre mans, 
i remeis racionals que tenen vera eficàcia ; bona 
part d'ells han estat tan bons que s'han estudiat 
a fons el per què te~ieu efecte, i han esdevingut 
medicaments i medicaments de gran valor. 

Sentírem explicar una veg~da un remei molt 
heroic i racional que s'aplicà un bon home que 
tenia_ en el cap uns quistos voluminosos. El met
ge li havia proposat l'extirpació i ell dubtava, 
quan un dia, certa persona li aconsellà que pren
gués un pa· recent sortit del forn, el partís per la 
meitat~ s'apliqués un dels trosso;; sobre l'afecció. 
L'home seguí el consell i sotmeté a l'acció del 
remei un dels seus quistos. L'alta temperatura 
del pa sortint del forn produí el seu efecte ; però, 
no reincidí, els quistos restants els féu extirpar 
pel metge, convençut que li representaria menys
sofriment. 

Altre remei casolà recomanat pel reuma, que 
representa una forta manxiula, és aplicar sobre 
l_a part dolorida emplastres de clara d'ou i calç 
viva, una llenca d'atzavara o una fulla de figue
ra. Per a obrar com a revulsius, és comprensible 
el seu bon efecte. 

Així com hi ha remeis que un dia esdevenen 
medicaments, n'hi ha d'altres que, tot i restant 
medicaments, passen també a remeis; això és, que 
s'han comprovat tan eficaços en aplicar-los, que 
passen del 1Úetge al públic •i esdevenen d'ús cor
rent en afeccions en els quals el metge no arriba 
a intervenir. 

Exemples d'aquesta naturalesa es troben en els 
purgants, en una bona part de xarops, pastilles, 
emplastres i ungüents. Aquesta evolució la se
gueixen igualment una bona part d'especialistes, 
ja sigui per haver estat recomanades sovint pels 
facultatius, ja per l'efecte. de les propagandes . 

Un cas recent d'aquests és l'ocorregut amb els 
preparats del clor pel tractament de les ferides. 
De molts anys ençà és ben coneguda per tothom 
l'acció desinfectant de les pols de gas (clorur de 
calç, hipoclorit de calç) i els hipoclorits de sodi 
i de potassi (licors de Labarraque i de Ja vel), és 
a dir, el lleixiu que avui és tan gastat per a les 
begudes, s'usava ja empíricament en el se
gle XVIII per a la curació de les ferides gan
grenóses o casceroses, cremades, penellons ulce
rats, etc. Però, aquests remeis es pot dir que :fins 
no hi fa gaires anys, en el curs de la guerra 
passada, no arribaren a ésser veritables medica
ments. Certa era la seva acció curativa, mes la 
ciència hi hagué d'intervenir per a treure'n la 
seva causticitat, obtenint el licor de Dakin, que 
salvà moltes vides en els hospitals de sang dels 
camps de batalla. 

oves investigaciones conduïren a Ja descoberta 
de la cloramina T, perfecció del licor de Dakin, 
i ella sí que pot considerar-se, pels seus efectes, 
com l'alcaloide dels licors clorats; a base de la 
mateixa, s'han fet diferents formes farmacèuti
ques, solucions, tauletes, glasses, pastes, poma
des. És, especialment, la pomada que amb el 
nom de D e1··n'Losa Cu sí A n,lisèpt~ica, circula en el 
mercat, la que més ha contribuït, en el npstre 
país, a donar a la cloramina T la fama de què 
com a desinfectant-cicatritzant és mereixedora. 

La D ermosa C·usí A nLisèptica és, avui, sobre
rament coneguda de tota classe de facultatius : 
metges, dentistes, veterinaris, llevadores, practi
cants, i són ja els mateixos malalts els que, be
neficiats dels seus bons efectes, es van cuidant 
de fer-ne un reme i popular per al tractament 
d'aquells casGs en què no es fa pas necessària, la 
intervenció del facultatiu, com : talls, lleugeres 
cremades, rascades, penellon. , grans oberts, cli
velles dels pits, lleugeres àfeccioJ1S de la pell de 
caràcter. infecciós. 

I 

Per altra part, en rigor, els remeis comprenen 
també totes aquelles pràctiques basades en l'ac
ció dels agents físics, com: aigua, calor, electri
citat, Llum i a les que mai s'aplicarà el nom de 
medicaménts. 

ESCULAPI 
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El negre de la figuera 

'E L negre de la figuera es coneix també amb 
el nom de fumagina, quermes,. pugó, 1 es 

una malaltia produïda per un fungus o bolet, ano

mentfi així mateix coccínelia. 
L'aspecte del paràsit é~ semblant a una tortuga 

o a un pa dividit en vUit prcíons, tal com es veu 

¡:n la figura, a la part de baix. Els paràsits es 

posen en els branquillons, en -les fulles i en els 

fruits, i s'alimenten de la saba de l' arbre. A l'es

tiu, quan la · saba és abundosa, aquests paràsits 

són tan golafres, qp.e no poden esgolir tot el líquid 

nutritiu que xuclen de l'arbre, i una part s'escapa 

prenent l'aspecte d'una solució gt>mosa i sucrada. 
Sí l'estiu és calorós i sec,· el paràsit es multiplica 

i .ataca amb més força la figuera, de Ú1l manera, 

que sembla que s'hagi empolvat de sutge. 
L'activitat de l'estiu cm:Itmsta amb la quietud 

de l'hivern, puix que el paràsit dóna senyals de 
vida_ des de l'abril fins a la tardor. Mentre dura· 

l'hivern la coccinella està en vida latent sota la 

closca, que li dóna l'aspecte d'una petita tor

tuga. 
És precisament a l'hivern que caldrà atacar el 

paràsit . Els- tractaments de primavera deuen con

siderar-se secundaris. 
S'ha de començar a principis d'hivern o final 

de tardor per esporgar totès~ les petites branques 

que estiguin molt carregades de paràsits. Com se 

sap, la figuera és delicada quant a les podes ra

dicals ; així caldrà respectar totes les branques 

que tinguin un diàmetre superi~r a una peça de 

cinc pessetes. o estarà de més que les ferides 

causades per l'esporga es tractin amb màstic. 

Fet això, caldrà destruir els paràsits que que
den a l'arbre, després d'haver cremat les bran

ques procedents de l'esporga. 
El líquid que ha de matar els paràsits es com

posa de les següents matèries : 

Carbonat de sosa ..... . r quilo 

Oli .............. . 2 D 

Petroli 9 )) 

Aigua ... ·:· ........ . roo litres 
,• 

La preparació d'aquest líquid és fàcil. De pri

mer es barreja l'oli i petroli. Després amb ro li
tres d'aigua es fa fondre el carbonat de sosa. 

L'oli i petroli, molt poc a poc, a raig de pon·ó, 

Figuera atacada per Ja coccJnel·Ja 

es barregen amb els ro litres d'aigua on hi ha' 

el carbonat de sosa. La barreja costa una mica 

de fer-se i s'ha de batre fort durant una llarga 
estona. Aquesta barreja s'acaba de compeltar amb 

l'aigua que falta tirar-hi, o sigui 90 litres. 
Aquest líquid no s'ha pas d'utilitzar en polvo

rí tzador, sinó amb un pinzell. Per regla general, 
un parell de pintades en tres o quatre dies d'in

tèrval és suficient per a matar els paràsits. 
Podria ésser que després d'aquest tractament 

algun paràsit amagat en forat, per no haver es~ 
tat en contacte amb el líquid, quedés amb vida. 

Llavors, a l'abril, quan els ous del parasit eclosio
naran, podran destruir-se mitjançant una polvo

rització de 

Sabó moll 

Petroli ... .. . .. ...... . 

Aigua ........... . 

2 quilos 

I litre 

100 » 

El sabó es fa fondre amb una dotzena de litres 

d'aigua en calent, i un cop freda, s'hi afegeix el 

petroli a gotes barrejant fortament, puix del con

trari el petroli no lligaria amb l'aigua. 

~IA:>:UEJ, CODI.KA 
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La . , conserva-et o dels farratges pel ·mètode 
Solages 

de 

E N el nostre país l'única forma de conserva
- ció de farratges que s'utilitza és el de des
secació a l'aire lliure. Per regla general, en l'èpo
ca de la collita el temps és sec i els farratges un 
cop dallats poden assecar-se al camp i ésser en
trats en perfecte estat de conservació. 

El sol i l'aire sec tenen, però, un inconvenient 
força desavantatjós : el d'assecar ràpidament les 
fulles, i quan aquestes són ben seques la tija és 
encara flexible, molla, i per consegüent per tal 
d'evitar fermentacions, cal esperar que sigui tam
bé seca, cosa que origina un excés de dessecació 
de les fulles, les quals en gran part queden al 
camp, és a dir, aquest fenc o farratge té un va
lor inferior per la desproporció existent entre les 
fulles i la tija. 

E l mètode de Solages tendeix a remeiar aquesta 
desproporció i tracta de conservar totes les fulles 
o sigui _de que els farratges posseeixin el màxim 
valor. L'aplicació d'aquest mètode a les comar
ques grans productores d'alfals, com Urgell i 
Empordà, podria donar excellents resultats. El 
mètode és així mateix aplicable a les altres co
marques catalanes productores de trefle, herba fe 
i fenc de prats naturals. 

Es procedeix de la manera següent: Es dalla 
el farratge i es deixa tal com queda fins que sigui 
tres quarts sec, és a dir, fins el moment que les 
tiges són encara flexibles. El farratge llavors 

.pesa, segons la cTasse, del 32 al 38 per roo de 
l'instant de la sega. No havent-se girat, els brins 
en contacte amb la terra, són més verds que els 
¡exposats directament a l'aire i al sol. Però això 
no té cap importànci'!. 

Aquest farratge tres quarts sec es carrega i• 
-es porta al paller o lloc on s'acostuma a d.iposi
~ar, Allà es descarrega i s'extén en capes de 30 
a 40 centímetres de gruix i damunt d'elles s'hi 
escampa sal de mar, a raó de 2 quilos per cada roo 
de farratge : 

Després es fa una alt:ra capa de farratge i s'hi 
tira també la mateixa quantitat de sal, i així suc-

cessi vam en t, procurant no trepitjar massa la pila. 
Ara bé ; es pot donar el cas de què a seguit 

d'haver dallat el farratge es muUi. Llavors es 
deixa secar de nou fins als tres quarts de sec i 
es procedeix de la mateixa manera. ~ 

Mr. Solages, l'autor del mètode, aconsella que 
si es veu venir la pluja i el farratge és tan sols 
assecat la meitat, en l.loc dels tres quarts, que 
s'entri de seguit i que .la quantitat de sal sigui 
augmentada fins a 4 quilos. 

El farratge que s'ha entrat tres quarts sec i 
salat al 2 per roo, fermenta i s'escalfa lleugera
ment, però aquesta elevació de temperatura no 
és pas constant de manera que és molt lleugera 

·o nu lla quan el farratge s'ha entrat en bones con
'dicions i la sal ha estat ben escampada. Pel con
t rari, la fermentació és tant més important quant 
més verd s'ha ·entrat ~1 farratge. La fermentació 
ve condicionada pel local. Si el p~ller és ben aire
jat la fermentació és més reduïda. 

La classe de farratge intlueix també en la tem-
. peratura de fermentació. El trefle arriba a do
nar una temperatura de 40 a 45 graus. Aquesta 
elevació de temperatura comporta una petita pèr-
dua d'elements nutr"itius. · 

f...l cap de pocs elies la sal actua com antisèptic. 
La humitat del farratge fa dissoldre completa
ment la sal •i d'aquest fet queda millor reparti
da. És per això que~ al cap . de pocs dies la tem
peratura de la pila del farratge devé normal. 

La sal, demés, actua com deshidratant: l'ai
gua que conté el farratge. és absorbiêl~ per la sal i 
poc a . poc s'evapora, determinant que el farratge 
es vagi assecant, sense que arribi mai a ésser tan 
sec com els farratges assecats completament a 
l'aire. 

A l'hivern succeeix una cosa diferent. La sal, 
quan l'aire exterior està carregat d'humitat, pro
voca una hidratació d"el farratge, però aquesta hi
dratació no té cap influència perjudicial en la 
conservació. 

Éls avantatges d'aquest mètode, diu Yir. So-

FEU QUE LA. RA.CIÓ SIGUI COMPLETA I NUTRITIVA AFEGINT-HI UNS GRAMS DE 

''NITROGINA'' i obtindreu un engreix ràpid dels porcs i una 
gran producció d'ous en les gallines 

Demanin referències preus a: FRANCBSC BSPINAS - J. A. Clavé, 17 - Teléfon A. 701 - Barcelona 



AGRICULTURA I RAMADERIA 

lages, comporteu una feina senzilla i ràpida ; 
demés, el mètode és econòmic i el farratge és de 
qualitat superior. 

EI fet d'entrar el farratge assecat tres quarts 
suprimeix la feina de girar-lo, cosa que equival 
al 30 per roo de les feines de la collita. 

En les condicions climatològiques normals, la 
dessecació és més activa al principi que al final. 
En temps sec i calorós no és pas estrany que el 
farratge perdi en vint-i-quatre hores una quan
titat d'aigua suficient per a què el farratge esti- · 
gui en condicions d'entrar-lo. L'alfals, en ple 'es
tiu, pot entrar-se al cap de poques hores d'ésser 
dallat. 

Aquest farratge posseeix un valor nutritiu molt 
superior al del farratge conservat pels procedi
ments habituals. El farratge entrat tres quarts 
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assecat posseeix totes les fulles i flors, que cons
titueixen la part més nutritiva de les plantes, 
mentre que quan el farratge es deixa assecar com
pletament una gran part de les fulles i flors es 
queda al camp. 

Per altra part, la sal constitueix pels animals 
un -aliment necessari i la quantitat que s'utilitza 
no és pas contrària a la fisiologia de l'animal. 

Finalment, el farratge és aprofitat completa
ment pels animals. Les tiges essent flexibles, els 
animals les mengen bé i no deixen rosegalls . 

La quantitat de sal que s'ha dé menester és pel 
seu cost" de valor insignificant : encara no arriba 
a la quarta part dels treballs -que s'estalvien en 
el fet de girar l'herba o alfals. 

AN'l'oNr RICART I LLUC 

La clorosi mata els arbres 

E albercoquers, presseguers i perers, el color 
N molts arbres fruiters, principalment els 

de les fulles passa del verd al groc terrós, en al
tres del verd al groc pàJ.lid ; les gemmes s'aprimen 
i fins moltes vegades no broten. Aquests arbres 
al tap d'alguns anys de vegetació miserable aca
ben per morir-se si no s'hi posa cura. 

Igual que en la vinya, l'excés de calç en la 
terra, i més si és esmenussat i soluble en l'aigua, 
determinant una absorció fàcil, és la causa de la 
malaltia. També pot ésser produïda per altres 
causes, com la humitat permanent del sòl, com 
succeeix en molts subsòls impermeables, :fins i 
tot no essent guixolencs ; la mala· adaptació de 
l'arbre en el terreny ; una temperatura freda ; 
pluges persistents, la terra massa compacta, i, 
per últim, defectes en la nutrició. Però, no im
porta quina sigui la causa de l'afecció, el resul
tat es tradueix sempre pels mateixos senyajs : 
dismil;mció de la producció fruitera i després mort 
de l'arbre per clorosi. 

La clorosi és una malaltia que es pot evitar. 
Quan l'afecció és · deguda a un excés de calcari, 
el ·tractament consisteix en polvoritzar cada deu 
o dotze dies damunt de les fulles, en els mesos 
d'abril-maig, i de preferència a la tarda, amb 
'una solució de sulfat de ferro, de I a 2 grams 
per I litre d'aigua, o també regar el peu de l'ar
bre amb ro litres d'aigua que contingui roo 
grams de sulfat de ferro. 

Aquests dos procediments no permeten sem-

~re obtenir els resultats que es desitgen, ço és, 
el verdejar de les fulles. Fa alguns anys que 
Mr. Mokrzecki, entomologista rus, preconitzà un 
tractament que ha donat molt bons ·resultats. 
Més amunt de l'empelt es fan amb una travinelJa 
o barrina forats eu la branca o soca, emplenant
les després amb sulfat de ferro ben polvoritzat. 
Aquests forats han de tenir un diàmetre inferior 
al dècim del tronc o de la branca i han d'ésser 
inclinats de dalt a baix seguint un àngul de 45 
graus, a l'objecte de facilitar la introducció del 
sulfat de ferro polvoritzat ; la fondària dels fo
rats deu ésser aproximadament la meitat del dià
metre de l'arbre. Després d'haver polit amb un 
falcí l'entrada del forat s'emplena de sulfat de 
ferro fins a un centímetre de l'entrada, procu
rant que el sulfat arribi al fons del forat, atacant 
els pòlvors amb una tija. Finalment, el forat es 
tapa amb màstic d'empeltar o amb terra-argila. 
Si el forat ha estat obert de la part de solei, la 
ferida s'haurà de tapar amb paper o amb una 
planxeta de fusta per a facilitar la cicatrització. 

Aquest tractament, emprat en diversos països, 
a tot arreu ha donat bons resultats, a causa de 
,què la difusió del sulfat de ferro es practica rà
pidament i que la nova capa generatriu de la fus
ta es forma regularment, inclús en les parts que 
estan en contacte amb el sulfat de ferro, i, en fi, 
que la circulació de la saba es realitza normal

ment. 
L'efecte produït per aquest tractament en els 
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arbfes clorosats-el qual també es pot aplicar en 
rnaig-juny- , és molt ràpid. A 1 cap de quatre o 
cinc dies de l'operació les fulles anèmiques cauen 
per a ésser substituïdes per altres que apareixen 
amb un verd molt fort, principalment prop de 
les ne:rviacions . Les full es que no cauen es rever
deixen completament al cap de quinze dies. 

P el tractament de la clorosi dels arbres fruiters 
deguda a causes estranyes al calcari, Mr. Ri
vi l:re, director dc: l'Estació Agronòmica del Sena
O ise, ha obtingut excellents resultats emprant el 
pirofosfat de ferro citro-amoniacal en solució dè
bil durant la vegetació dels arbres fruiters ata
cats de clorosi. Aquesta solució es compon de 40 
a so mil-ligrams de pirofosfat per litre d'aigua. 
El líquid en qüestió té una grossa influència en 
Ja clorofila; la seva difusió fins a les extremitats 
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superiors de l'arbre és ràpida i el reverdejament 
de les fulles perfecte. 

La susdita solució s' aplica de la següent mane
ra : a deu centímetres del coll de la soca es prac
tica un forat am~ una barrina anglesa de r8· mil
límetres en direcció horitzontal, fins arribar a la 
meduJ.la del tronc. Després es tapa el forat amb 
un tap de suro, el qual és atravessat per un tub 
de vidre que séguirà la mateixa direcció del forat 
de la soca i que en la part cle fora es corba cap 
enlaire, empalmant-se amb un tub de cautxú, el 
qu~ll tub fa al mateix temps de dipc1sit. El tub 
de cautxú s'emplena de la· solució· de pirofosfat 
de ferro citro-amoniacal i a'l cap de poques hores 
ja es pot observar com les fulles comencen a ver
dejar. 

MARTÍ FITó 

CALENDA-RI 

AGOS'l' - SETEMBRE 

ll inya .i vi. - Cal dotar el cep de màxima vi
talitat per a què el fruit pugui ésser de gran ren
diment. Per això es bina la terra i es despamp0-
len els ceps. Aquesta doble aireaC"ió contribuirà 

· a l'efecte volgut, principalment si la vinya ha 
estat ben adobada i la pluja hagi favorescut là 
nutrició. 

Es clonen les ensofrades necessàries, i si convé 
la darrera sulfatada. L'antracnosi es tractarà amb 
barreges de sofre i calç·. 

Cal pensar amb la verema. Els camins seran 
aparellats ; es contractarà el persot~al per a ve
remar. 

En el celler la vigilància i la previsió deuen 
anar parelles. Si es trasbalsa el .vi el botam serà 
uet i ensofrat. Alguns vins s'hauran êl' addicio
nar amb s o ro gra'lllS de metabisulfit de potassa 
l?er hectolitre, i si convé amb so grams d'àcid 
tartàric. 

P1·aL.s na.tu.mls i artificials . - La conservacJO 
dels farratges té una importància capital. Segons 
la manera d'assecar, les pèrdues poden anar del 
ro al 20 per roo. Vegi's l'article aLa conservació 
dels farratges,,. Així mateix, en els prats artifi
cials és una bona època per a_ la collita de granes 
destinades a llavor. • 

Arb1·es j1~ui"te·rs. - Es cullen ametlles, peres, 
;pomes, melicotons, prunes i altres fruites. Tam
bé es cullen les olives destinades a conserva. 

Horta .. - Es poden sembrar o plantar cols de 
. diverses classes i bròquils de 'anta Teresa, es

pinacs, ensiam, pèsols, escarola, pastanagues, fa-, 
ves, porros, naps, mongetes tardanes i patates 
pnmerenq u es. 

A viram. - La muda de les gallines està al seu 
ple. És necessari clonar una alimentació refrescant 
i nutritiva; les verdures de tota mena, les ceves i 

ot+. ·· : ·; 
--'!t ~ 
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AGRICULTURA I RAMADERIA 

les llavors de cànem o de llinosa s'Ón molt apro

piades. La major part dels ous són infecunds. 

Les condicions higièniques de .les gallines que 
viuen tancades no s'han de negligir. 

Els coloms, molts d'eUs mengen agradosament 

verdures, però tant si en mengen com no, serà útil 

que tinguin a la seva disposició una barreja de 

terra gredosa o de sorra amb nitre i sal de mar. 

OveUes. - Epoca de cubrició. J'\o donar més 
que vint ovelles per mascle. En regions molt ca

loroses, com a Mall orca, es practica la segona 
esquilada. 

Po1'cs. - L'engreixame11t només pot ésser in

tensiu en les corralines en les quals els porcs es 

poden ~anyar o que es té cura de refrescar-los 

dues vegades cada dia amb la mapguera . 
E ls porcells i nodrissos no senten la necessJ

tat de l'aigua . 
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Vaques lleteres. - Mantenir l'estable fresc i 

amb poca llum, per a evitar la molèstia de les 

mosques. Si aquests insectes maregen el bestiar 
el Flit pot ésser d'un gran recurs. 

Restia1· de treball. - Protegir el cap amb un 
barret de palla per tal d'evitar les insolacions. 
Acabada la jornada refrescar els animals, sigui 

a un riu, sigui amb regadores d'aigua. Les abeu
rades s'han de fer amb molt de seny, puix que 
les indigestions d'aigua són molt doloroses i de 
vegades difícils de guarir. 

Un pols de sal nitre (tot el que es pugui agafar 
amb tres dits) posat a una galleda d'aigua, hau

ria d'ésser la primera abeurada que fessin els ani
mals quan tornen del treball. 

La pell s'ba de mantenir neta. La suor engan
xa els pèls i acaba per irritar la pell. 

. s. 

NOTICIARI 

ALGUKES DADES DELS REGADIUS DE L'UR
GELL 

ANTECEDENTS 

Els llegidors ja són assabentats dels projectes d'in
corporació del Canal d'Urgell a la Confederació Hi
drogràfica de l 'Ebre. Aquesta integració és a base, na
turalment, _que amb els mitj'ans i cabals oficials dels 
quals disposa la Confederació, es realitzin obres que 
interessen en gran manera el nostre planell central. 

Aquesta avinentesa ha despertat els anhels tle la 
part d 'aquelles terres que la manca d'a igua no pot 
desenrotllar com les dels altres indrets de Catalunya. 
S 'han mogut els elements afectats i s'ba ressuscitat 
la vella idea de l'Estany de Clua, en ·contraposició a 
la que preconitza la Confederació Hidrogràfica de 
l'Ebre, que voJ fer-lo a Oilana. 

Es antiquíssim el propòsit de construcció del Canal 
Superior. 

Cal clonar primer una ullada a la situació present. 
E l regaclh1 actual d'Urgell resta dividit en dues zo

nes: 
I 

La zona alta regada amb aigües del Canal d'Urgell 
regularitzada pel pautà d'execució pròxima (segons 
projecte de la Hidrogràfica), que és el d'Oliana. 

I la zona baixa que es provJ:!irà pel subcanal que ja 
té el seu pantà alimentador, el de Camara sa, i el de 
Sant Llorenç en vies d'execució. 

Prescindint dels projectes que puguin haver-se for
mat en temps més antics , consta que Ya pensar cons
truir el Canal Superior el Rei Carles I; el seu fill Fe
lip II comissionà el seu tresore1· ::\Iartí J. Franquesa 
perquè Yisités la comarca (I554-I556-I576-I577) i prac
tiqués niYellació i alçament. El seu treball fou i11Íitil 

i el mateix resultat tingueren els projectes en temps 
de Felip III, Ferran VI i Carles III, fins arribar al 
projecJe de L. Joan Soler, gue el seu fill Tomàs va 
reconstituir ; s 'emprengueren les obres en 1814 i e< 
suspengueren per manca de rècursos. Segueix uu a ltre 
en 1825 i nou abandonament de les obres en r833 ; més 
gestions, en 1841 per a tornar-hi en 1847, i per fi la 
Societat Girona Germans Clavé i Companyia, va ob
tenir el 2 de novembre de r852 una concessió que tras
passà en 5 de març del 53, a favor de la Societat Ca
nal d 'Urgell, autoritzada per Reial decret de 28 de 
desembre. L'esmentada Societat modificà la ratlla del 
Canal i constituí la seva presa a Pons, a menys al
tura de la dels altres projectes, que eren la muntanya 
anomenada r Abella, a uns quatre quilòmetre· de dis
tància, més amunt de la vila de Ciurana. Les Riberes 
del Sió, DoneJara i Corps foren postergades i condem
nades a continuar essent país secà. 

Per la concessió que va obtenir la Companyia l'any 
1852 i el Conveni de Madrid, 186a, anterior a les con
cessions cedides a les empreses industrials, adquirí .el 
paí~ 33 metres cúbics d'aigua per a regar a l'Alt 
Segre. 

UNA CRIDA DE L'Al,CALDE DE TARRJ!GA 

L'alcalde de Tàrrega, havent-se fet res só de I 'es
perit de les comarques afectades, publicà una crida 
referent a J 'Estauy de Clua. 

Deia que per haver estat ja feliçment aprovada la 
construcció immediata del subcanal, ba arribat I 'hora 
que noYament es dirigeixin a l'E~tat i a la Confede
ració Sindical Hidrogràfica de l'Ebre per a aconseguir 
que a\"Ïat sigui un fet la del pantà dc Clua i Canal 
Superior. Amb l'esmentat pantà ·'abasteix el Canal 
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d'Urgell de r8 metres cúbics d'aigua per segon, que 
és la màxima que el seu riu pot potiar, més les es
correnties dels regants del Canal Superior en quanti
tat d'uns quatre metres cúbics per segon, i que tra
vessant el Canal d'Urgell mitjançan t uns sifons ja 
construïts, beneficiarien la part alta del dit Urgell, 
formant així per als seus regadius un contingent de 
22 metres cúbics, puix la part baixa de 1 'esmentat 

·Urgell serà regada ·amb les aigües del subcanal; del 
contrari, ho podem dir així ben clar, la zona alta 
d'Urgell continuarà, amb més o menys aigua, subjec
ta a estriatge i per tant amb un regad iu eventual 
que li impossibilitarà els conreus d'estiu, i a la zona 
SLtperior de terra fondal, o pura i grossa, essen t un país 
de secà, on comunament, per manca de pluja, es per- . 
òen les collites. 

L'ESTRET DE CUJA 

L'embassament de Clua eu el riu Segr!!, lloc anome
nat estret de Clua, és situat a quinze quilòmetres de 
Pons, amb una presa de 51 metres d'altura per 6o 
d'amplada, pot amagatzemat· rso milions de metres 
cltbics d'aigua ú,ti ls, inundant unes >mit centes hec
tàrees de terreny i desapareixent Clua, Basella i una 
part de Castellnou de Basell a, assegurant i · regularit
zant la quantitat i el regadiu d'nues vuitanta mil hec
tàrees de terra fecunclíssima. 

1\1 , CANAT, SUPERIOR 

Aquest canal surt del Pantà de Clua, lloc convenient 
per aprofitar la capacitat d'embassament abans indi
cat i donat dc 12 metres cúbics d'aigua per segon i 
per la vora esquerra del riu Segre, seguint les voltes 
que formen els vessants de les muntanyes pròximes, 
travessa la Serralada de Montclar, després rega la ri
bera alta del Sió i entra a la del Dondara i després a 
la del Corp, i segueix àproximadament la corba que 
toca els pobles de Figuerosa, Tàrrega, Sant Martí de 
Maldà, Belianes i Arbeca, desenrotlla una longitud de 
n 8 quilòmetres i desemboca al Canal d'Urgell en el 
quilòmetre ro8. · · 

La zona de regad~u queda compresa entre el nou riu 
descrit i el Canal d'Urgell, i rega, en llur totalitat o 
part, uns trenta tres termes, com són els de Pons, 
Oliola, Coscó, Puelles, Puigvert d'Agramunt, Castell
nou d'Ossó, Mafet, Doncell, Preixens, Montfalcó, Pra
dell, Renaut, Agramunt, Pallargas, Montroig, Ossó 
de Sió, Bellvé, Cunill, Altet, Santa Maria de Mont
magastrell, Claravalls, Figueroa, Tànega, Vilagrasa, 
Anglesola, Verdú, Bellpuig, Preixana, Vilanova de 
Bellpuig, Sant Martí de Marlà, Maldà, Belianes i Ar
beca, i té una extensió de regadiu d'unes 20.000 hec
t~.rees. 

EL PROVEÏMENT D'AIGÜES 

Una altra utilitat imponderable del Pantà de Clua 
i Canal Superior és que podrà proporcionar aigua po
table a les poblacions d'Oliola, Coscó, Puelles, Flore
jachs, Renant, Puigvert d'Agramunt, Castellnou d'Ossó, 
Doncell, Sisteró, Pallargas, . Pelagalls, Concabella, 
Montroig, Ossó de Sió, Bellvé, Montfalcó, Cunill, Al
tet, Figuerosa, Aranyó, Cervera, Riudevitlles, Mont
cortés, Mollé, Talladell, Vilagrassa, Curullada, Granya
nella, Fenolleres, La Mora, Verdú Sant Martí de Mal
dà, Maldà, Belianes. Les remeiarà totes de la misè-

• ¡ 
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ria i fretura que tenen per a beure, tant les persones 
com el bestiar, puix la poca dc què disposen és o de 
basses d'aigua de pluja, bruta i fangosa, o d'aigües 
crues i salitroses, això quan no n'estan ma11cats total
ment. 

ELS l'ERILLS 

Aquest magne projecte està amenaçat de mort, puix, 
segons sembla, es vol prescindir del Pantà de Clua, 
que és el que portaria la riquesa i prosperitat d'aques
tes comarques

1 
i en cànvi construir el Pantà d'Oliana 

per a usos industrials, quedant postergats i condem
nats trenta dos pobles i unq, ciutat amb unes 20.ooo hec
tàrees de terra, a continuar essent país de secà, i 
trenta tres pobles i una ciutat a no tenir aigua pota
ble i continuar bevent aigües brutes i fangoses o crues 
i salitroses com anteriorment s'ha dit. 

Les veus s'enlairen humilment demanant aigua. Hi 
ha l'esperança que serà atesa 1 'agricultura abans que 
qualsevoT companyia o empresa elèctrica·, per molt 
respectable que sigui. 

Acuden als poders públics sollicitant la redemp
ció cle les comarques del S'ió, Dondara i Còrp, mitjan
çant la construcció del Pantà de Clua i Canal Supe
rior d'Urgell, i per això es demana que amb la major 
rapidesa possible tots els termes municipals enclavats 
a la zona expressada anterior, i principalment els que 
tenen regadiu eventual, es constitueixin en Sindicat 
cle Regadius, a fi. que una vegada constitu'it, puguin 
federar-se tots junts i tenir personalitat pròpia, i 
d'aquesta manera acudir organitzats amb un sol de
sig, amb uua suprema aspiració, primer a la Confed~
ració Sindical Hidrogràfica de l'Ebre i després a la 
Superioritat. 

E l Pantà de Clua regaria : zona alta, 41.000 hectà
rees; adherides, 38.000; zona superior, 20.000 ; garri
gues, g.ooo. 

¿Serà atesa semblant aspiració pels poders públiq; 
i per 'la Confederació? 

i 
REDUCCJO DE PREU' DEL TRACTOR CLETRAC 

• 
La Companyia Ford ha suspès la faoricaci6 de trac

tors «Fordson•, i amb tal .1notiu la Claveland T?·actor 
Company, wnst1·uctora dels acreditats tractor,s · «Cle
tracn, aplicables avantatjosament a tota m ena de la
bors agrícoles, està rebent en l'achtalitat gran nombre 
de denia11des del n~odel més ?'eduït, que el cQnsi
d erable augment tle producció permet fer una rebaixa 
de 2.000 pessetes en el preu del model més petit, o si
gui el «W» 12j2o H. P ., de manera que els preus de 
venda a Espany a dels dife·rent,s tipus se1·an endavant, 
sense variació, els següents : 

Cletrac model .w._ r~¡2o H. P., IO.OOO pessetes. 

Cletrac model «K» 20j27 H. P., rs.ooo pessetes. 

Cletrac model «A» 3.0/45 H. P., 23.GOO pessetes. 

Tenint en c01npte el se1t sistema de propulsió per 
cadene.s sense fi (01·uga), la gran superfície d'adhe
·r~ncia a.l terreny pe-r-met centu.plicar el seu esforç de 
t1·acció, àdhuc e1;, els terrenys pantanagosos i sorrals. 
Per co11segiie11t, si es té en CQ1npte els susdits avan
tatges i el se1t preu. relf1tït, la mana aCletrac» ha d'és
ser la preferida a totes. 
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EXPORTACIO DE FRUITA 

A la comarca de les Goles de l'Ebre l'exportació de 
fruita a 1 'estranger és enguany molt considerable. 

COLLITA PROMETEDORA 

Ens diuen de la Conca de Barbarà que la collita 
de raïms es presenta tan abundosa, com poques vega
des s'havia 'vist. 

MALURA D 'AVELLANERS 

Com a resultat de la inspecció tècnica efectuada 
por diversos enginyers del Consell Provincial de Fo
ment, s'ha descobert a Vimbodí una eruga dita «dels 
pins», la qual invadeix tots els arbrats i ataca espe
cialment els avellaners. 

CURSETS D'OLIVICULT URA 

Llegim a La Veu de l'Empordà: 

«Aquell apòstol del desvetllament agrari, en Jo
sep Maria Valls, enginyer agrònom d'aquesta provín
cia, té establerta una veritable escola ambulant d'en
senyament pràctic que en beneficien tots els pobles 
que· ho solliciten. 

Diwnenge passat el poble sol-licitant va ésser el de 
Garrigàs, qui, presidit pel seu digne senyor rector, 
Mosèn Joan Farrerós Güibas, conciliari del Sindicat, 
va copsar la s:~rt de tenir no sols una lliçó, sinó que 
podríem dir-ne un curs sencer d'olivicultura. 

Aquesta passejada de lliçó, fou presidida per l'en
ginyer inspector senyor Antoni Filip i pel comissari 
regi del Cow;ell provincial de Foment, senyor Eusebi 
de .Puig. Per tal que l'inspector senyor F ilip es po
gués fer ben. bé càrrec del molt que hom fa en aques
ta producia en matèria d'ensenyament agronòmic, va 
ésser causa dc la major amplitud d 'aquesta lliçó. 

Feta la visita al local que té establert a la nostra 
ciutat a Secció agronòmica, es reuniren tots a la Cam
bra Agrícola oficial de l'Empordà, en espera de l'auto 
del Servei agronòmic que havia anat a recollir els de 
Garrigàs. 

Ajustats tots els oients, hom començà la lliçó per 
1 'olivet experimental de renovació d'oliveres pel sis
tema d'empelt de corona que tenim eu aquest terme 
municipal, i que és propietat de l'acabalat propietari 
En Tomàs Jordà . En yeure com els dits empelts als 
dos anys ja mofts d'ells porteu abundor d'olives, va 
causar forta i beu agradable impressió, fins a aquells 
que tenen l 'arrelat costwn de dubtar de totes les coses. 

La segona lliçó s'escaigué a Tarabaus, on els ex
plicaren i mostraren la poda de renovació del primer 
any, que als no iniciats amb el sistema els féu arrufar 
el nas en senyal de dubte i por del que veien . D'allí 
passaren a l'olivet de Lladó, i ja tot fou canviat, puix 
la por i els dubtes s'havien esvaït amb la contempla
ció d'aquell jardí d'oliveres que el senyor Vayreda fa 
deu anys que té renovat i ben demostrat que amb la 
poda anyal que el dit senyor Vayreda practica a aquell 
olivet , les collites ordenades, no les desordenades o 
mal equi\ibrades, es poden garantir que són anyals; 
sempre que es tingui cura de treure-li les malures 
que el flagellen. Aquests remarcables resultats fins 
els obté amb la varietat d'olivera que més domina en 
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aquest Empordà, anomenada l'argudell, varietat la 
més refractària per a una producció regulada. 

Convençuts i plens d'admiració per haver vist el 
que no esperaven, tot fent comentaris, abandonaren 
els visitants el camp de Lladó i prengueren el camí 
cap a Ordis i Borrassà, on es fa la campanya contra 
la mosca. Els fou també explicada la manera com 
hauria d'ésser reàlitzat aquest b·actament perquè do
nés resultats egl).rs, això és, el que hauria de dur-se 
a cap per tots els agricultors en conjunt i en els ma
teixos dies, ja que els fets" isoladament són de mínima 
e&k~. · 

La tercera lliçó, i podríem dir-ne la més interessant, 
la tingueren quan anareu a Vilajoan, visitant els oli
vets que mena En Salvador Roure, del mas Tasí. Els 
olivets d'aquest mas pateixen la mahtra coneguda per 
ull de gall, malura que s'estén de Besalú a Torroella 
de Fluvià, per totes les \Ores del riu i tots els terrenys 
baixos. Aquesta malura fa que les oliveres a l'hivern 
quedin sense fulles, que a la primavera per més que 
floreixen no aturen el fruit, que després a l'estiu tor
nen a treure ufanosa brotada que torna a donar fiau- . 
ces per a l'any que ,.e d'una collita que mai o de molt 
rat· leneu i que la ignorància de la gent sempre sol 
douar la: culpa d'haver perdut les olives al sobrebrot. 

En Salvador Roure, practicant fidelment tote¡¡ les 
ensenyances que anava donant-li el seuyor Vayreda, ha 
beu triomfat, puix que les pr<fves que ha fet són del 
tot convincents. Allí vegérem la meitat d'olivet sot
mès a tractament i d'una anyada ubèrrima, i, en can
vi, l'a1tra meitat, sense el degut tractament, no té 
cap oliva, com tampoc no en tenen els olivets veïns, 
lot i ésser molt ben menats. També varen veure els 
visitants com dintre un mateix' olivet, deixant una oli
,·era sense sotmetre-la a tractament i una altra seguint 
el tractament en una sola cara, quedaven sense fruit 
aquella olivera i aquella part d'olivera, quan el tot 
de 1 'oli vet tractat era curull de fruit. Això va entu
siasmar fortament els ,·isitants, els quals acordaren 
que quan el fruit erà més gros, tornaran a fer-hi una 
altra visita, per tal de treure'n uns metres de film 
cinematogràfic. :;\o cal dir com En Salvador Roure va 
ésser unànimement felicitat pels senyors inspector i 
comissari regi, els senyor \ ' alls i Vayreda i tots els 
restants concurrents. 

Essent ja entrada de fosc, el que im{:>ed~ estendre 
la visita a més camps experimentals, tots, saturats de 
les sàvies ensenyances que tan gràficament sp.p apli
car el senyor Valls quan explica la lliçó per a fer-la 
comprendre a tots els oient-;, es traslladaren al poble 
de Garrigàs per a fruir del cinema qt1e els havien 
promès i- la mainada espera,·a ja amb delit. Aquesta 
última lliçó del senyor Valls, il·lustrada per la cinta 
que amb tant d'art està filmant mossèn Tomàs Miral
peix de Castelló d'Empúries, ,.a deixar un viu record 
en tots els circwnstants, els quals confien treure'n 
abundància de fruit de les lliçons que tan sàviament 
i gràficament foren donades.• 

Agricultura i Ramaderia 
és la Revista tècnica que 
i nteres s a 
a g ricul tor 

a tot bon 
i ramader. 
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LA JUNTA DE REINTEGRACIO AL CAMP 

S'ha rennit el ple de la Junta de Reintegració al 
Camp, presidida pel senyor Elies de Molins. 

El pres i9ent donà compte el 'haver rebut un impor
tant iuforme: de Ja Comissió Permanent de la Diputa
ció dc Lleida, contestant 1 'interrogatori sobre l'èxode 
rural, i s'acordà que es cursés un "expressiu ofici de 
g ràcies i que al mateix temps constés en acta l'agraï· 
men t dc la Jnnta pel concw·s, atenció i cooperació que 
prestaven a la dita Junta les quatres Diputaoions de 
Catalunya. · 

Afegí la presidència que passaven de dos cents els 
informes rebuts sobre l'abandó de la terra a Espanya 
i possibles remeis i mesures que s'hau de proposar als 
poders públics, eu sa major part interessan ts i de 
transcendència, i que estudiaven el problema. en la 
seva essència i aspecte pràctic . 

Segons el programa traçat per a completar l'expe
dient .agrari que forma la Junta, s'ha obert i fet pú
blic un concurs de premi de Memòries i t reballs so
bre els temes prèviament anunciats i que s'han de 
prese11tar abans del 15 de setembre pròxim. 

J.a Junta fa públic que l'opinió rural respon .a la 
crida que se li ha fet, i rep felicitacions per emprar 
l'únic procediment eficaç per a estudiar a fons el pro
blema, aportar dades de judici i proposar a ls poders 
públics solucio11S medifades i documentades. La Junta 
agraeix aquestes manifestacions, i mentre compti amb 
el concurs de l'opinió, seguirà complin t la seva missió 
serenament, bave11t, eu els sis mesos que funciona la 
Junta, cotribnït a donar estat i tota la importància 
que té a tm problema que és tan fonamental com di
fícil. 

Ultra I 'estudi sobre les ponències presentades : pel 
senyor Bullon, sobre la reintegració a ls qocs rurals 
procedents de I 'emigració inter-oceànica ; de l.a del se
nyor Comamala, sobre la ramaderia i la seva resolu
ció amb la permanència i reintegració al camp ; del 
senyor Ros, sobre els impostos i llur relació amb 
l'abandó del camp; del senyor Ribas, sobre les cau
ses dc la deserció de la terra i mesures encaminades 

·a reintegrar-s'hi, i altres que tindran llur aprovació 
definitiva després de finida la informació, ~a Junta, 
la co11 gestió i descongestió de les urbs, realitza tot el 
basada en el dictamen. aprovat del senyor Grau, sobre 
que està en les seves facultats i mitjans l'obra p ràc
tica de )a reintegració al camp. 

La Junta, conforme al dictamen aprovat del vice
president de la Borsa del Treball de la Diputació de 

AnóHIMA BAHUlOHUA DE [OlA~ Y ABOHO~ 
ALIMENTS PER A L ' AVIRAM I PORCS 

Farina de peix fresc " Hèrcules" 
Proteïnes. . 60 °'0 I Fosfat de ca lç 1~ % 

Farina de carn "Hèrcules" 
Proteïnes . . . 70 % I Fosfa t de calç - 12 % 

Ostres granulades i en pols per a l'aviram 

Fosfarina o farina fosfatada 
Fostat de ca lç. 70 a 72 °111 

Deli patx: Rambla Sta. Món ica 13 • Fàbrica : Hospitalet de Llobregat 
Telèfon núm. 483 A. BAR CELO li A 

AGRICULTURA I RAMADERIA 

Barcelona, ha proposat a la superioritat i s 'ha dirigit 
a diverses Diputacions a fi que la Borsa de Treball 
s'enrobusteixi i s 'estengui i sigui defessada. 

Manifestà el vice-president de la Borsa del Treball, 
senyor Grau, que aquesta continuarà fent-se càrrec 
de les ofertes i comandes de treball agrícol fetes a la 
Junta de Reintegració al Camp, i així es farà públic 
per mitjà cl'~nuncis, creant-se una secció especial. 

Per últim, es donà un ample vot de confiança al 
president, i s'acordà suspendre les sessions fins pel 
setembre pròxim . 

L'EX:POSICIO DE MAQUINARIA AGRICOLA DE 
LLEIDA 

Les gestions qu e la Conferederació S . Hidrogràfica 
de l'Ebre venia realitzant prop de la superioritat per 
a 1 'adquisició de maquinària i útils per a l 'agricultura 
entre les cases que prenguin part a la próxima Ex
posició de Maquinària agrícola que se celebrarà a Llei
da en els mesos Yenidors de setembre i octubre, han 
tiugu un fa laguer èxit , car la dita corporació ha estat 
autoritzada per a fer les compres que cregui conve
n ients. 

Aquesta circumstància no dubtem que augmentarà 
l'interès de les cases que concorrin a aquest important 
cer tamen. 

EXPOSICIO A VI COLA A LLEIDA 

A la Diputació,_ sota la presidència de l'ex-governa
dor senyor Manuel F lorença, se celebrà ·tma reunió 
per a tractar de l'Exposició Avícola que està anuncia
ela per a l setembre en aquesta ciutat. 

El senyor Florença recomanà als reunits el major 
interès en pro del dit certamen. 

Són m oltes les inscripcions que ja s'ban rebut. Es 
tem que sigui insuficient el passeig central dels Camps 
Elisis on s'ba d'efectuar l'Exposició. 

::\IALURA D 'ARBRES FRUITERS AL CAlVIP DE 
TARRAGONA · 

E n e ls arbres fruiters d 'aquesta horta hom recarca 
la presència de diversos cucs, els quals causen per
judicis d ' importància als presseguers, pereres i po· 
meres . 

UNA NOVA ARADA 

Llegim a L' ;Jg rícola , de Sant Sadurní de Noya: 
«Antoni Gou, ferrer de La Secuita, no fa molt temps 

que va inventar una nova arada.» 

Fàbrica de teixits metàl'lics i sunyers 

E nreixat s de simple tors ió.-Teles de 
fantasia, ondulades de su nyers 
F I LFE R RO ESPINÓS 

Nicanor Arqués 
ARTICLE S D E FIL FER RO 
Cedaços i ga rbell s d'espira l (aranya) 
Especi al itat e n les in s t a 1·1 a ci o n s 

Jaume Giralt, 5 - T~lèfon 1338 S. P. - BARCELONA 
(Travusla del carrer Carder5 i Sant Pere mis Baix) 
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EL 

ULTIMES COTITZACIONS 

ADOBS 

s·uperfosfat d'os , r8-20 per 
w o d'àcid fosfòric i r !2 
per roo de nitrogen ... 

Superfosfat de calç, r8-2o 
per 100 d'àcid fosfòric so-
luble .................... . 

Superfosfat de calç, r6-r8 
per 100 d'àcid fosfòric so-
luble ........ . ........... . 

Superfosfat de calç, 13-r5 
per roo d'àcid fosfòric so-
luble .. ...... . .. .. .. ..... . 

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

Nitrat de . sos!!, 15-16 per 
100 de mtrogen . .. . ... .. 

Sulfat de potassa, go-92 per 
100, equivalent a 49-50 
per 100 de potassa pura. 

Clorur de potassa, 8o-85 
per roo, equ:valent a 
50-51 per roo de potassa 
pura .............. . ..... . 

Matèria organ tca còrnia 
· natural, 10-11 pe1· 100 de 
nitrogen i 2-3 per 100 
d'àcid fosfòric . . . . . . . .. 

Guano Sant Jordi, 7-8 per 
roo de nitrogen i 9-11 per 
róo el 'àcid fosfòric i 5-6 
per roo de potassa . . . . .. 

Sulfat de fen-o en gra ..... . 
:\Titrat de calç I5-I6 per 1 0 0 

dc nitrogen i 28 per 100 
de calç .. . .. .. ..... ... .. . 

Cianamida 19-20 per wo de 
nitrogen, 6o per roo dc 
calç ...... ......... ... .. . 

SOFRES 

Sofre Sant Jordi, g8-1oo per 
roo, extra .............. . 

Tel. íd, 98-roo íd., extra fi .. . 
Sofl·e g r ls o precipitat ..... . 
Plor de sofré o sofre subli-

llla t . . . . . . . . . . . . . . . . . · 
Sofre de terròs . . . . . . . .. 
Sofre en pans, refinat .. . 
Sofre de ut nó ......... .. . 

PRODUCTES ENOLOGICS 

Metabisulfit de potassa clas-
se 55-56 . . . . .. . .. .. . . . .. 

ld. Classe extra blanc 56 . 
Clarificador Tête de breuf . 
Adbesol líquid en bidons de 

ro litres .............. . 
Id. en pols . . . . . . . . . . .. 
Brou Billault ...... ..... . 
ld. Montpeller . . . . .. 
Tetracuprita ........ . 
Pirafolliol . . . . . . . .... . 
Anhídrid sulfurós .. . 
A cid cítric ..... . 
A cid tartàric . . . . .. .... . . 
Sulfat de coure, 98-99, cris-

ta 11 s grossos . . . . . . . .. 
lrl. ícl ., cristalls petits ... 

UNITAT 

100 quilos 

)) 

7oquilos l 

'":"""! 

40 quilos 
)) 

so quilos 

I 

too ~uilcs j 

1 quilo 

>I 

, 
., 
>) 

• 
• 

l 1oo~uilos 

PESSETES 

16'so 

11
1

-

10'- . 

g'-

33' -

2<;' -

34'- . 

18'-
12'-

33'-

1 S'so 
q' so 
g'-

24'50 
35'-
42'
-19'-

216'-
237'6o 

3'1S 

I '35 
2'90 
4'40 
1'38 
o'44 
0'38 
1'30 

s6o'-
465'-

84'50 
S2'5o 

CEREALS 

Blat 
Froment de Castella .. . 
Xeixa de la Manxa ..... . 
Froment de la Manxa .. . 
Aragó .......... . . 
Xavarra ... .... ....... . 
Urgell i Vallès .. . . .... . 
Comarca .. . .... ... .... . 
Extremadura, blanquet 
Cruxer ........ . 
Lleida ... ... ... ........ . 

Civada 
Extremadura .. . 
Manxa ... .. . .. . 
Aragó ... ... .. . 

01·di 
Extremadura .. . .. . .. . 
Manxa ......... ... ... . 
Urgell ..... . ........ . 
Sagarra ... .. ... ... .... .. . 
Aragó ... ..... . ... .. . 
·castella ........... . 
Comarca ....... .. .. . 

Moresc 
Plata, intervingut 
Id., mercat lliure 

Mill 
Estranger 
Comarca 

Arròs 
Benlloc, zet:o .. ... . .. . 
Idem, mitjà ........ . 
Idem, selecte .... .. . .. . 
Matisat, ordinari 
Idem, selecte . . . . .. 
Bomba) ordinari 
Idem, superior ... 
I dem, extra . . . . . . . .. 

LLEC;UMS 

Faves 
Extremadura .. . ... . .. 
Itàlia ... .. . .. . 
Tunis ..... . 
O ran, 
Valencianes, 
Prat ... ...•. . .. . .. . ... 

I' avons 
Sevilla ... .. . .. . .... . . 
Xereç ... ....... ... . . 
Marroc ... ... ...... .. . 
Italians ... .. . .. . 
Anglesos ... . ... .... . 

Garrofes 
Vinaroç .. . 
Roges ... ... ........ . .. . 
Mallorca ....... .. .. . 
Eivissa ... ... ..... . 
Tarragona ........... . 
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UNITAT , ___ PESSET~ 

tooquilos , 

)) 

» 

,, 

>> 

» ,,. 

)/ 

l) 

» 

» 

" 

" 

46'50 a 47'-
47 '- a 47'50 
47 'so a 48' -

so' so 
47 '- a 47'5o 
oo'- a oo'
oo'- a oo'-

38'- a 38'5o 
;~8'- a 38'so 
38'- a 38' so 

:;s'so~ 36'- -
3o' so a 3 1'-
4o'so a 4 ' ' -
4'··- a 42' -
40'- a 4o'so 

36'so 
42 '- a 42 ' so 

45'- a 46'-
49'- a so'-

ss:- a 59:-
69 - a 70-

72 '-
61 ' - a 63'-
67'- a 68'

ros'- a I t 0'-

110' - a 115'-
120' - a 130'-

46'- a 47 '-
46' -

45'- a 46'-
45'- a 46'-
48'- a 48 '50 
43' - a 43'50 

46'so a 47'-
46' so a 47'-
45'- a 46'-
45 ' - a 46'-
45 '- a 46'-

26'78 a 27'38 
25 '- a 2S'29 
17'26 a 19'64 

20'23 
26'78 a 27 'o8 

I 



208 

Valèn cia 
Xipre ... 

Veces 
Navarra ...... .... .. .. . . .. 
Romania ....... ....... . 
Calaf .. . ..... . ... ... .. . 
.\l àl aga .. . ... .. ........... .. 

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

Altre s llegum s 
Ers .. ...... . .. . . .. 
Titus ... .. ...... . 
Guixes ...... .. . ... ..... . 
Llenties .... .. 
Cigrons pel on s ........ . 
!dem blancs ........... . 

FA RIN ES I DESPULLES 

Extra blanca superior ... 
Irlem ordinària .. . 
Flequera ... .. . ... .. ... . 
)f (nn e ro 3 . .. . .. .. . .. . . .. 
:-.l'úmero 4 ...... ..... . 
Segones ...... .. .... ..... . 
Terceres .. . ..... .... .. . 
Quartes .. . ... .. ... . 
Segó .. . .. . .............. . 
Segonet ..... . ........ . .. . 
Farinassa cl'arrÓl; .. .. ... . .. .. 
i\lon·et .. ... .................. . 
Farinil dc mani oc .... . .. . . 

FARRATGES' I PINSOS 

Alfal s ........ . 
Palla llargueta ., . 
Polpa de remolatxa, estmn-

gera ...... .. ......... . 
I dem, JJaís .. . .. . .. . .. . .. . 
Turtó e coco .. . .. . .. . .. . . . . 
Idem de cacauet .. . .. . .. . 
Farina de turtó <le llinosa . 
Farina de carn 
Farina de peix 
l'ari na d'ossos .. . 

FRUITES SEQUES 
Ametlles 

Mallorca .............. . 
Esperança, primera 
Tarragona ...... .. . 
Mollar amb closca 

A 'U e llanes 
Ordinà1·ia amb clofolla 
Negreta • 
Sense clofolla, primera ... 

•> segona 

Figues 
Fraga ........... . 
ldem extra ..... . 
iVIa llorca .. . .. . 
I dem negres .. . 
Bnrriana ..... . 
Albunyol .............. . 

Pinyons 

I 
I 
I 
I 

UNITAT 

1oo quilos 

» 

» 
)) 

1 o o litres 
, I 

70 quilos 

100 . 

40 (]Ui los ,, 

1ooquilos 

" 

PESSETES 

25 '59 a 25'90 
29'76 

50'- ast ' -
39'- a43'-:-

47 '- a 47'5o 

n '-
85'-

8o'- a 8s'-
75'- a 8o'-
70' - a 72'-
89'- a 90'-
81'- a 83' -
85'- a 86'-

4tl - a 42'-

40'50 a 41'-
43'- a 44 ' -
70:- a 1 12' -
50.- a óo.-
55 - a 87 -

6o' - a 70' 
6S's0 

46' - a so'-
39'- a 42' -
3S' - a 37' -
34'50 a 35'-
33'- a 34'-

4'85 
6'25 

2 . ' ., -
J8' -
32'-

6'- a 7'-
2'50 a 3'-

38'- a 38'so 
26'- a 28'so 

36'-

• 32'-

)) 

)) . ,, 

s6 q. 
59 q. 
90 q. 
89 (j. 

1oquilos 

55'- a 75'-
1 90'- a 110'-

35'- a 40'-

480'-
ooo'-
490'-
130'-

47'-
47'-
70'-
72'-

7'50 

s'--

1 1oo~uilos 460'-

.. 
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,Vous 
Selectes 

Alls 
Cappares 

VINS 

Penedès, blanc .. . .. . .. . . .. 
Camp de Tarragona, blanc. 
Priorat, negre . . . . . . . .. 
Martorell, blanc . : . ... 
Manxa, blanc . 
Mistela blanca 
!dem negra 
Moscatelf ... 

ALCOHOLS 

Destilat de vi 94-95 graus 
Rectificat, residus vínics 96 

97 ~raus .. . . : . .............. . 
Rect1ficat Í.Jldustrial 96 a 97 

graus ........ . .............. . 
Desnaturalitzat, 88 a 89 graus. 
Aiguardent de canya, 74 a 75 

grnus ..... . ........ . 

BOTAM 

Barrils de 14 a 15 I i tres 
Idem de 30 ídem 
Idem de 6o ídem ... 
Quarteroles 120 ídem 
Pi pa ·de 48o ídem .. . .. . 
Bocoi cle 9oo a óso Íflem 

0Li1Ja 
Ordinari 
Superior 
Fi ... 
Extra ... 

OLIS 

De pi nyora. 
Verd, primera 
!dem, segona 
<~roc, primera 
!dem, segona 

Exòtics 
Cacauet ... 
Coco, blanc ... . .. 

' !dem, Cocbiu .. . 
Idem, Palma ... .. . 
Llinosa, cuit .. . ........ . 
Itlem, incolo1· ........... . 

ANIMALS I LLURS 
PRODUCTES 

Animals 

Bous del país .. . . .. .. . 
Vaques ídem .......... .. 
Vedelles ídem ........ . 
Ovelles ídem .. . .. . .. . .. . 
Xais ídem amb llana .. . ... 
[dem esquil~ts ... 
Cal:ires ídem .. . .. . .. . .. . .. . 
Cabrits ídem .............. . 
l'orcs blancs del país, de 

1 ro quilos net (1) .. 
!dem, molt grassos 
Idem id. valencians, íd. 

(rl Des del dia ""15 d'Agost al I.er de 
Setembre t:o hi haurà matança de porcs 
a Barcelona . 

UNITAT _, __ PRSSE'IE'S _ 

100 quilos 110'-

1 2 forcs 

firau i hetlólitre 2
1
10 

2°30 

., 2'65 
2'75 
1'75 
2'70 

I 2°90 

" 3'10 

100 litresJ 232'- a 234'

>> 222'- a 225 '-

Un 
~ 

)) 

" 

1ooquilos 
» 

I> 

» 

~ ~o o I! tres i 

I 

1 quilo 

" » 

228'~ a 23o'-
1 19'-

12
1

-

¡8'-
34'-
75'-

2001
-

2501
-

186'9.5 
200

1
-

239'!5 
247'85 

180'70 a lI 5'05 
oo'-

139' 15 a 143'5o 
121'75 a 126'10 

ooo'-
152'-
161'-

. qo' -
152'-
172'-

2'70 
2°70 
3.30 
2'70 
3·8s 
3'10 

2'50 a 2'75 
6'5o a 7'-

3'so 
3'20 a 3'3o 

3'45 

.I 



... . . •VERI¡:ABL~ NO MÉS FOC 
_ NO MES SENYALS A LA PELL 

LINIMENT 

ALONSO OJEA 
D!POSJTAR!S: 

J. Uriarh y ca 
S. A . 

BRUCH, 49 

BARCELONA . 

Vexigatori i resol utiu, el més 
~ctiu i econòmic de tots els que 
es coneixen. No deixa ni la més 
petita senyal a la petl. 'Garantit
zem els seus efectes i activitats. 
Remetem un flascó de mostra als 
s enyors Veterinaris que el 
:-: :-: :- : :-: demanin :-: :-: :-: :- : 

I~ LI B -RE RIA 
CAT ALO NIA 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ I IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

J, LIBRES DE 
TOTES CLASSES 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/111111111111 

P. CATALUNYA, 17 :: BARCEI.ONA 

A. Biancbini, Iug·. 8. -A. 
Paseo de Gracia, 100 -Tel. 1530 G. - BAROELONA 

Dlrecclón Telegrliflca: "GA VIONES" 

"GAVIONES" 
encolrados y enfaginados rnetalicos para 

DE~ENSAS FLUVIALES 
y dernas aplicaciones 
(Sistemas patentados) 

Corrección de torren tes - Desviación de cauces- Construcclón 
de presa s - Pr ot ección de margenes. 

Soliciten nuestro folleto que les sera remitído gratis 

TRACTORS AGRICOLES . . 

"CLETRIC" 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

TIPUS TANC 

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

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

" C L E T ·R A C " 
Jipus W 12/20 HP. per a tota classe de cultius PESSE'!ES: 12.000 

Tipus K. 20/30 HP. per a grans extensions PE S S E '.f E S: 15. O O O 
Tipus A 30/45 HP. per a treballs que requereixin més força PE S S B T B S 2 3. O O O 
Aparells complementaris de totes classes i marques, a preus considerablement redults. 

Demanar catàlegs i proves al representatit general a Espanya: 

AUTOM-ÓBIL SALÓ TRAFALGAR, 52 
BARCELONA 



Carbonitzador ''Automatic'' Trihan 

Per a la fabricació econò· 
mica de carbó de bosc. · 

El Car b Ón itzad or a u t.omàti c _ 

satisfà les exigències d e tothom 

Aquest aparell d onà el més alt rendi

ment en el Concurs de Carbonització 

d e la Gironde i de les L andes, en 1926 
., 

Classificat el primer entre 

tots els aparells similars 

E l Carb onitzador ".J}utomatic" es desmunta 

amb fa c ilitat i é s transportabl e a b ast -

Tallere$ Españoles de Caldereria, S. A. 
Casa ce ntral: Llull, 126 ~ BARCBLONA .. Sucursal: Bstación, :; y 5 ~ ZARAGOZA 

' 

CREDIT·r DOCKS DE BARCELONA 
COMPANYIA DE CRÈDIT I DE MAGATZEMS GENERALS 

FUNDADA L ' AN Y 1 88 1 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Magatzems en el port de Barcelona, enllaçats amb la xarxa 

ferroviària.-Magatzems a Alda (Amposta) 

Préstecs sobre cereals, fruits i primeres materies 

Obertura de crèdits 

Comptes corrents a la vista i a terminis.-Comptes cortents en mone~ 

des estrangeres. - Descompte i cobrament d'efectes comercials.

V alqrs. - Cupons. -Préstecs sobr~ títols 

Cambra cuirassada amb compartiments de lloguer 

PASSATGE DEL COMERÇ: 1- Apartat de . Correus GG1 



TALLERS PFEIF'FE B 
A. CASAJ~ANA PFEIFFER, Enginyer Industrial 
PBRB IV, 109 • llasa fundada en 1855 • BARCELONA 

Fundició i construcció de maquinària 
en general - Especialitat en maqui
nària per a elevació d'aigües - Fabri
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. 

MATERIAL INSTRUMENTS 

PER A DE 

LLETERIES VETERINARIA 

DAVID FERRE.R I C.u 
S. EN c . 

• B AIR CEL ON A 

~partat 358 

MOTORS 

D'OLIS PESATS I DE
MÉS COMBUSTIBLES 
LÍQUIDS PER A 

L'AGRICULTURA 

Passeig de Gràcia, 94 

MAQUINES 

DE RENTAR, 
OMPLIR, TAPAR 
I ETIQUETAR AM-

POLLES 

MARCA REGISTRADA 

MATA: LES MOSQUES 
MOSQUITS 
ARNES 
FORMIGUES 
ESCARABATS 
XINXES 
PUCES 

Els avicultors sí volen tenir l'aviram neta de polls no han d'estar mai sense FLIT· 
Els vaquer-s si no volen mosques a les vaqueries han d'utilitzar el FLIT. 
El FLIT també serveix per a gorir el socarró dels porcells i per a matar 

Vendes a 
l'engrós 

els rènecs dels gossos i bous. 

BUSQUETS, GERMANS I C.rA CORTS, 587 
BARCELONA 



TRES ARTICLES DE FAMA MUNDIAL 

"ROY4L TRIUMPB" 
Molí triturador !amidador 
per a pinsos de totes menes, 

alfals, pa lla, civada, etc. 
No rescalfa el producte. (Oaranlilzada) 

Amb un mínim de força s'aconse
gueix una màxima nroducció 

Pot funcionar di a i 
nit sense interrupció 

Únic que té lmltad~rs però no té rival 

Innombrables referències 

"LE RATIONNEL" 
Pulveritzador per aire compri

mit, alta pressió cqntínua 
Maneig facilfssim. Seguretat absol uta. 

Economia en la mà d'obra i líquid. 

Més de 38.000 aparells funcio
nant l'acrediten de bo 
Indispensable per a pulveritzar ar
bres, vinyars, plantes, etc. Blan
queja 100m2 en deu minuts 

Cap decepció possible; es reemborsa el 
preu de compra si no dóna el resultat amb 

completa satisfacci~ 

PR-EM S E S C O ·N T rN UES 
DUCHSCHER 
AMB POTES O SOBRE RODES 

Dues hèlixs de bronze 

Cambra de compres
sió, de bronze 

Cubeta d'escorregÜt, 
de coure 

Càrter d'engranatge 
amb bany d'oli 

La millor de totes 
per la qualitat dels seus 
materiales, per la seva su
perioritat mecànica, per Ja 
sava solidesa i bon acabat 
per 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 MAURICI HENING, Flors, 5~ - BARCELONA 

VOLCK 
POTENT INSECTICIDA AGRfCOL. 

UNA RAÓ CIENTÍFICA 

Microfotografia d'una aranya en la qual s 'observa el principal sis
tema respiratori de l'insecle. L'aire entra per les quatre obertures 
senyalades amb X. El VoLCK ofega l'insecte obstruint les obertures 

Eficaç tractament contra les cotxinilles o 
polls, pulgons, cotonet, cucs i altres parà
sits dels arbres, plantes, arbustos i flors 

Producte no metzinós ni irritant. Veritable
ment inofensiu als operadors i a les plantes 

UN RESULTAT PRACTIC 

Emprant Arseniat de Plom Emprant el VOLCK 

La diferència és clara. Pulveritzant el VOL~K la 
fruita no queda tacada ni malmesa perquè aquest 
producte no deixa cap ingredient tòxic ni en els 

fruits ni a les fulles. 
Els resultats pràctics del VOLCK marquen un pro
grés notable i ells han fet que l'adoptin els agricul

tors i jardiners més cmppetents 

Vendes a l'engrós i informació: BUSQU~TS GERMANS I e a CORTS, 587 
• 13ARCEL.ONA 



AL THEIN 
PINSO MELASSAT SEC 

PER A TOTA MENA 

DE BESTIAR - REN-

DEIX LA MAJOR 

UTILITAT EN L'EN-

GREIX I LA PRO

DUCCIÓ DE LA LLET 

ALTHEIN 

AGRICULTORS! 
VITICULTORS! 

3 armes us dóna SCHLCESING 

són indispensables - són suficien ts 

I. - el brou SCHLCESIN G 
Il. -els sofres SCHLCESJNG 

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

seran nets de paràsits 

Amb Nicopondre 8chlresing 
(Producte ~~i Ui fo-nicotina t , incomparablement més fi i adherent que els 
sofres corrents j d 'extraordinàr ia potència insecticida i insectifuga} 

Fareu tractaments complets i econòmics 
contra la major part dels insectes que 
ataquen les vostres vinyes, els vostres 
fruiters i els vostres conreus d'horta 

PER A PREUS I CONDICIONS DIRIGIR-S E A 

J. DORGEBRAY -Laietana, 19- BAR[fLOHA 

~ 

~ 
@ 

I 

PRODUCTE ESPEC IAL M A.TA·R..à.TES 

El mata-rates "Nogat" constitueix e l p roducte més 
còmode, ràpid i eficaç per a matar to ta cl asse de 
rates i ratolins. Es ven a 50 cèntims paquet i a 10 

pessetes Ja caixa de 25 paquets a Barcelona, Fa r
màcia Gelart, Princesa, 7, Drogueries Vidal i Ribas 
i en les principals farmàcies i drogueries d'Espanya, 

Portugal i Amèriques. 

Producte de I Laboratori Sokatarg 
Carrer del Ter, 16-Telèf. 564 S. M.-Barcelooa 

~ 
NOTA.-Dirigint-se i enst-ms enviant per Gi r Postal o segells de 

CnrrPÚS P1mport més 50 cèntims per deape1es de remesa, el 
@)Slc:;::ta ne correu, vedfica la remesa de I> comanda . 

MOLl 
"ALFA" 
El míllor per a 
pin s os per al 
ramat, matèries 
dures i fibroses. 
Dispositiu de 
moldre especial 

patentat. 

ANDREU MORROS 
O fic in es Avinguda del Marquès Argentera, 21 

BAR C ELONA 

Instal ·lacions i reformes de FABRIQUES DE FARIN ES 

fABRirAUó HA[IOHIL. !oriicitar preus i mtòlegs 



NOS PE RAL 
Substitueix amb avantatge el Sulfat de Coure 
El producte més pràctic, segur i econòmic assajat per les Estacions 
Vitícoles de l'Estat contra El Mildiu (Cochillys Eudemis) 

El N osperal és més 
econòmic que el Sulfat 
de Coure, més pràctic 
pel seu empleu i més 
enèrgic pels resultats 
obtinguts. Aparells 
Pulveri tzadors. 

· Ensofradores. 

Els més pràctics, els 

més segurs de duració, 

els més econòmics. Ma-

terial per a la vinya. 

Escaldadores. Guants 

de malla, etc. Sofres 

Flor, Terròs i Sublimat 

VICENT S VILA V.LOSA, succesor .de Kegels i Vila 
Passeig de Gràcia, 88 Telèfon 1338 6. - Dir. telegràfica: KE6EVILA BARCELONA 

Propl.etart·sl Quan necessiteu e..levar aigua 
• recordeu-vos sempre de la 

Bomba MINERVA 
que vos donarà completa satisfacció 

Demaneu catàlegs i pressupostos a 

MELCIOR CAÑARDO- Aragó, 252 - Barcelona 
(entre R. Catalun ya i Balmes) 

L'ADOB AZOAT MÉS BA~AT AVANTAT~ÓS 

CMifll'oDV~~D'~~ 
19/2ocro DE NITROGENO Y 60'Yo DE CAL 

FACILITA DETALLS J ASSAIGS GRATUITS EL 

DELEGAT TÈCNIC DRL CENTRB: D'INFORMACIÓ AGRÍCOLA DE LA CIANAMIDA A BARCELONA: (i; 
CARL.ES E31EL.SA ROXL.O-CONSELL DE CENT, 294-BARCEL.ONA .____ ____ _ 

A. t.Ó PU t.UU.t: .\.s, IMP. , DIPUTACIÓH fJ 


