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' VALLES 

L'únic que pot combatre 
eficaçment totes les pla-

Demaneu-lo a les bones Far- gucs del camp i dels 
màcles i Drogueries i a VA.- arbres fruiters 

LLÉS Gns., Massini, 79 (Sans) ~~~~~p~nesat~\~P~r:s!: e~~ 
Telèfon H. 288 - Barcelona mals del bestiar _) 
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A·L THEIN 
PINSO MELESSAT SEC 

PER A TOTA MENA 

DE BESTIAR - REN-

DEIX LA MAJOR 

UTILITAT EN L'EN-

GREIX I LA PRO

DUCCIÓ DE LA LLET 

ALTHEIN 

AGRICUL T _ORS! 
VITICU.L TORS! 

3 armes us dóné! SCHLCESING 

són indispensables - són suficients 

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

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

seran nets de paràsits 

Amb Nicopoudre Schlmsing 
(Producte ;ulfo-nicotinat, incomparablement més fi i adherent que els 
sofres corrents i d'extraordinària potència ï'nsecticida i iosectífuga) 

Fareu tractaments complets i econòmics 
contra la major part dels ins.ectes que 
ataquen les vostres vinyes, els vostres 
fruiters i els vo.stres conreus d'horta 

PER A PREUS I CONDICIONS DIRIGIR-SE A 

J. DORGEBRAY- Laietana, 19- BAR(fLOHA 

~ 

~ El mata-rates "Nogat" constitueix el producte més 
còmode, ràpid i eficaç per a matar tota classe de 
rates i ratolins. Es ven a 50 cèntims paquet i a to 

® pessetes la caixa de 25 paquets a Barcelona, Far- ® 
ff.. màcia Gelart, Princesa, 7, Drogueries Vidal i Ribas 
')/. i en les principals farmàcies i drogueries d 'Espanya, 

~ 
Portugal i Amèriques. 

~ 
· Producte del Laboratori Sokatarg 

Carrer del Ter, 16-Telèf. 564c8. M.-Barcelona 

NOTA.-Dirigint-se i ensf!ms enviant per Gir Postal o aegells de 
Correus l'import més so c~otims per despeses de remesa, el 
Laboratori, a volta de correu, verifica la remesa de la comanda. 

@)9()9(~~)9(~)9(@ 

MOL1 
"ALFA" 
El millor per a 
pinsos per al 
ramat, matèries 

, dures i fibroses. 
Dispositiu de 
moldre especial 

patentat. 

A·NDREU MORROS 
Oficines Avinguda del Marquès Argentera, 21 

BARCELONA 

Instal ·lacions i reformes de FABRIQUES DE FARINES 

fABRUAnó numnn. ~oi'Ji[itar preu~ i mtòlegs 



TRES ARTICLES DE FAMA MUNDIAL 

"ROYAL TRIUMPB" 
Molí triturador ]amidador 
per a pinsos de totes menes, 

alfals, palla, civada, etc. 

No rescalfa el producte. (Garantitzada) 

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

Pot funcionar di a i 
nit sense interrupció 

Únic que té Imitadors però no té rival 

Innombrables referències 

"LE RATIONNEL" 
Pulveritzador per aire compri

mit, alta pressió contínua · 

Maneig facilíssim. Seguretat absoluta . 
Economia en Ja 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 100m 2 en deu minuts 

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

completa satisfacció 

P 'REMSES C O N T Í N U E _" S 
I 

DUCHSCHER 
AMB POTES O SOBRE RODES 

Dues hèlixs de bronze 

Cambra de COll!pres
sió, de bronze 

Cubeta d'escorregut, 
de .coure 

' 
Càrter d'engranatge 

amb bany d'oli 

La millor de totes 
per la qualitat deis seus 
materials, per la seva su
perioritat mecànica, per la 
seva solidesa i bon t'lcabat 
per la seva capacitat de 
treball. La millor quanti
tat de vi obtingut, paga la 
despesa d'adquisició en 

una so]!l. campanya 

Demanar catà
legs i detaJJs a MA U RI CI HE NIN G, Flors, 5. - BARCELONA 

LES PLAGUES DELS TARONGERS 

Poll Roig, Poll Blanc, Poll negre; Co
tonet, Serpetes, Caparreta, Pulgons i 
totes les espècies de-cotxinilles. 

¿LES VOLEU COMBA
TRE RADICALMEN.T? 

ADOPTEU EL POTENT INSECTICIDA AGRICOLA 

VO-LCK 
i assegurareu l'èxit de la vostra collí ta. 

Científicament el VOLCK 
actua contra els insectes obs
truiñt llurs obertures res
piratòries i. com que no és ni 
met2;.inós ni irritant, resulta 
inofensiu als operaris i a les 
plantes. 

Pràcticament el VOL C K 
és perfecte pels tarongers, 
oferint més avantatges que 
les fumigacion·s i altres si~te
mes. Fa més de 5 anys que a 
Califòrnia, Florida i Texas 
l'usen i actualment l'adopte-n 
els culliters de taronges més 
competents de València i al
tres regions. 

Informació i vendes a · I'.engròs: 

BUSQUETS 
GERMANS 1-(.A 

Corts, 587-BARCELONA 

- -· 
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Carbonitzador ''Automatic'' - Trihan 

Per a la fabricació econò
mica de carbó de bosc. 

·El Carbonitzador automàtic 

' satisfà les exigències de tothom 

Aquest aparell donà el més alt rendi

ment en el Concurs de Carbonització 

de la Gironde i de les Landes, en 1926 

Classificat el primer entre 

tots els aparells similars 

El Carbonitzador "Automatic" es desmunta 

amb facihtat i és transportable a bast 

Tall·eres Espa-ñ-oles de· Caldereria, S. A. 
Casa central: Llull, 126 - BAR~BLONA :: Sucursal: Bstación, 3 y 5 - ZARAGOZA 

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

· FUNDADA L ' ANY t88r 

111 11 111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-

-Magatzems en el port de Barcelona, enllaçats amb la xarxa · 

ferroviària.-Magatzems - a Aida (Amposta) · 

Préstecs -sobre cereals, fruits i primeres -matèries 

Obertura de crèdits 

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

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

· Valors. -Cupons.-- Pré~tecs sobre títols 

Cambra cuirassada amb compartiments ·de lloguer 

PASSA:TGE . DEL COMERÇ, 7- Apartat de Correus 661 
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Insuperable adob 
I 

azoat de coberlera i 
. d'efectes rapidíssims . 

contenint 15/1_9 per I 00 . 
de Nitrogen i 28 per 

t 00 .de Calç 
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DE PENDA A J.JES PRl1~-
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ELS NOSTRES PAGESOS 

Dr. Josep M~stres i Miquel 

En els pobles rurals, l' espardeny-er, 'el sastre, 
el ferrer i el botiguer, és a dir, tothom, uLtra 
l'ofici ll'Ltr és més o menys p_agès. D'aquesta, re
.'!¿'la general no solen escapar-se'n els homes d.e 
car1'e1·a. Es així com -13l metge· de Vilallonga, el 
senyor Josep Mestres.~ Miquel, és també pagès i 
fill de parge..sos. 

Però, qu.in pagès! Si tingtt.éssim la sort que 
en els pobles els homes de carrera sigu.essin o 
fessin el cinc per cent del que és i ha fet el se
nyor Mestres, tota la vida agrícola de Catalunya 
se·ria palpitant d' en~usiasme i la tècnica més p_er-
fecta. ' 

En I904, el doctor Mestme,s amb el senyor Ba
llester funda u114 1·evista titolada «El Campo». 

' 
Pocs anys després aquesta revista és substituïda 
per una altra de cavalmw, amb mQlta coUabora
ció i gmvatsJ que es dm:a <<Tarra,gona Ag-rícola». 
Essent diputat provincial proposa a la Diputació 
de Tm·ragona la creació d'una Càted1·a ambu
lant, la direcció de la qu4l se, li confia. Dóna 
conferències a dotzen.es, organitza: Societats i 
Sindicats Agrícoles, imP.lanta observatoris m e
teorològics, organitza diversos conc·ursos de bes
tim·, de maqtt,inària agrfcola, de cellers i d'espi
gw~. 

L'actuació del doc~or · Mestres és reconeguda i 
.agraïda per tot el Camp, i més justan~nt per 
totes les comarq·ues tarragónines. Són imiom bra
bles les Associacions agrícol1e(S de les quals el se
nyor Mestres és P1·esident honorar·i. · 

En el món mèd{ic passa com un huracà la hipò
t.esi am-¡,b catego<ria dogm.àtica de què el vi és no
ci·u a la salut. Aquesta hipòtesi ca,l anorrea·r-la, 
puix que ni el vi és 1'1!0cit~, ni la hipòtesi està fun
damentada re{lt la ciència. Aleshores el doctor Mes
tres es posa a donar conferències a favor de l'ús 
del vi, co~tferències en públics heterogenis, com 
el de societats polítiques, i sob1·etot infundf en 
els companys de canera la seva creença cien
tífica de la bondat del vi, cosa qtte no li costa 
gaire, ja que entre els professionals és un pres
tigi, com ho prova l'-haver estat mimtes vegades 
de la Junta del CoUegi de M<ertges, del qual en 
l'actualitat n'és President. 

Una llarga v.ida consagrada al servei de l'agri
cultura port.a mal de caps i despeses d1 energia 
rarament comp_ensades. Però val a dir que, el 
doctor Mestres ha esta,t pagat amb escreix per 
tots els sacrificis que hagi fet. Per a un agricul
tor d'acció cap honor no pot ésser igualat, en el 
present ,i rem el futrur, al d'haver e·stat el prime1' 
Conseller d'Agricultura de la Mancomunitat. 

Pels que tenim consciència .del que era i sig
nificava 4q_uell honorable càrrec, no ens cal dir
ne res avui. Pels qu-e no sàp,igu!Brn com i de quina 
manera s!estructurava la p1·oducció agrícola i ra
madera, no tenen sino repassar l'actuació que 
el senyor Mestres féu des d'aquell altfssim lloc. 
Dir el que 11era,litzà i projectà d doctor Mestres, 
eq·uivaldria a fer història dels primers anys de 
la Mancomunitat,~cosa massa ·extensa per a l'es
pai 1·eduït de què disposem. 
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Notes sobre les indústries de la llet a Núrma:òdia . 

N ORMANDIA és, gràcies a la naturalesa geolò
gica del -?eu terreny (juràssic), a la fer

tilitat de les seves pastures i a la seva proximitat 
del mar, que li dóna un clima humit i una tem
peratura regular, una de les regions franceses 
més aptes. a la producció · ramadera. Dues espè
cies animals hi tenen interès : la cavallina i la 
bovina, aquesta darrera sobretot . 

La regió comprèn, es pot dir, cinc departa
ments: Manche, Calvados, Orne, Eure i Seine 
Inférieure, en els quals, la ramaderia no hi pre
senta pas exactament el mateix caire, encara que 
tots explotin la raça bovina normanda. El de
partament de l.a Manche és, més aviat, un centre 
de cria del qual en surten els millors reproductors 
per als altres departaments. En e:l Calvados, el 
que més bé tingut ocasió de conèixer, és on es 
troben els centres més importants de la producció 
lletera, especialment les comarques del Bessin i 
els voltants d'Tsigny, situades al Nord-oest del de
partament, i de gran anomenada per la seva man
tega. k l'Est hi ha un altre centre important, el 
Pays d'Auge, més aviat dedicat a l'engreixament, 
però on té una Íp!portància enorme la format
geria. 

En aquestes comarques, les indústries de la llet 
ja no són un.a cosa relativament nova, com passa 
a les Charentes i al Poitou, tal com deia en un 
altre article, sinó que són de les més antigues de 
França ; per això ja no és aquell e~ en què de 
cop i volta els pagesos es posen a produir llet i 
ja s'agrupen per transformar-la en comú. Ad, 
en el seu principi, la transformaciÓ de la llet en 
mantega o formatge, era trna· indústria purament 
casolana. Poc .a poc s'anaren m1.1ntant les grans 
fàbriques existents (algunes de les quals arriben 
a tractar fins a Ioo.ooo litres diaris) y s'indus
trialitzaren les fabricacions. 

Al costat d'això, però, encara avui dia, con
serva gran importància l.a fabricació casolana, 
el que sembla molt estrany. Es degut a la pota 
extensió de Ja cooperativa d'elaboració. Són in
dustrials, els que t~nen gairebé totes les fàbri
ques i paguen la llet a un preu tal, que als pa
gesos els surt més a compte fer-se la mantega 
ells mateixos, i així, encara tenen la Uet desna
tada, que altrament haurien de comprar a la fà
brica, per a criar els vedells. ' 

La mantega fabricada d'aquesta manera la ve
nen en els mercats que se cejebreri una o dues 

vegades per setmana en t_otes les viles i pobles un 
xic importants. 

Aquesta mena de fabricació presenta no pocs 
inconvenients. Diàriament la 11et és desnatada, 
però la crema és guardada 3 ó 4 dies i a voltes 
tota una setmana, per a baratar-la tota plegada, 
la vigília del mercat. Amb això tenim que la del 
primer dia és excessivament agra, i la del darrer 
excessivament dolça, i si bé la barreja pot sem
blar tenir una acidesa convenient, és el ma~eix 
que fer una barreja de préssecs podrits i de prés
secs verds : el conjunt no serà pas préssecs bons. 
Hi b.a enc;ra un altre inco11veu!ent més greu. 
Per obtenir un m~jor pes, els pagesos renten im
perfectament la mantega, resultant un producte 
de difícil conservació i que moltes vegades conté 
més aigua que l'autoritzada per la llei. Els re
venedors s'han d'espavílar per preparar-la con
venientment, barrejar-la.- i donar-li una colora
ció uilÍforme, i tot això s'ho cobreu, nataralment. 

Si els ramaders de Nor!IJ,andia estiguessin or
ganitzats com en les Ch.areutes i el Poitou, no 
patirien èap d'aquests inconvenients. Sort tenen 
que es troben en condicions immillorables, i mal
grat la fabricació defectuosa, arriben ·a obtenir 
un producte, l'anomenat beun·e: fermier d'Isigny, 
de gran aroma i anomena~ en el mercat francès 
i en l'estranger. 

Al mateix temps que la mantega, quasi totes 
les fàbriques del Bessui i de la regió d'Isigny fa
briquen també el. formatge de Camembert. 'Quan 
és ben portada aquesta, és la. fabricació q:ue dóna 
majors beneficis; però no totes les èpoques de 
l'any són favorables. Els millors camemberts es 
fan a la tard~r. -En aquell moment les· vaquè~ · 
pasturen el redall, que és molt gustós, i donen 
una llet més rica . Les condicions atmosfèriques 
són fa'vorables, com també la temperatura; les 
mosques han desaparegut i la maduració del for
matge es fa poc a poc i bé. Durant l'estiu, la fa
bricació és difícil, -els formatges s'han de treure 
aviat sense poder afinar-los i la venda és ruïno
sa . Es venen formatges per ~'so francs, quan, en 
canvi, al mes de gener se n'arriben .a pagar 4 
i 5 francs. 

Estant,' doncs, les lleteries d'aquesta comar
ca utillades per a les dues fabricacions, estiu. i 
hivern, durant )'estiu quasi' deixen de fer for
matges i l.a mantegueria està en plena activitat. 
L'exportació a Anglaterra en aquest moment 
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sol ésser més remuneradora que la venda àl mer

cat central de París, però, de totes maneres, la 

mantega ta~bé es ven malament. 
He vist algunes fàbriques que durant l'estiu 

venen la crema homogeneïtzada. ".es una fabri

cació que no demana res més que una gran ne

tedat i un control rigorós. Es ven a II o 12 francs 

e} litre, quan la mantega_ que se'n podria extreu

re no valdria pas més de 8 o 9 francs. A Isigny 

hi ha un gran industrial que ven diàriament més 

·de 3.ooo quilos de crema homogeneïtzada durant 

l'estiu. 
En el Pays d'Auge, a l'Est del Calvados, en 

canvi, es dediquen quasi exclusivament a la fa

bricació del camembert durant tot l'any . . Per a 

escapar à les pèrdues enormes que sofreixen du

rant l'e,stiu, s'ha començat a fer un producte que 

anomenen crènw de Camembert, • ..anàlogament a 

la coneguda crème. de Gruyère, i qúe sembla que 

té força acceptació en el lJ!ercat. En la seva fa· 

bricac-ió, però, hi existeixen . més dificultats que 

en la de Gruyère, ·a causa, sobretot, de la matè: 

ria grassa continguda en major p.roporció. Per 

ara sols hi ha una fàbrica que faci aquest producte 

i la seva fabricació constitueix' un secret. 

. La fabricació del formatge de Camembert, en 

canvi, és· una . de les que han estat més ben es

tudiades, i precisament pels americans . 

El doctor Ammama, professor a l'Escola de 

Grignon, ..en una _ monografia . molt detallada so

bre aqu~st formatge, extreu la majoria de les da

des d'un treball del doctor Thom. És que els 

americans han volgut fer conèixer als seus in

dustr_ials les regles d'una fabricació perfecta par

tint del principi que si les regles són ben obser

vades, s'obtindrà un camembert taB bo com el fa

bricat a Normandi-a.-
Aquesta conclusió és, potser, ~n xic massa aven"

turada. S'han de tenir en compte la qualitat 

de les ~pastures i de la llet, que contribueixen a 

donar l'aroma i el perfum, igual com en la ma¡t

tega, i el mateix que amb els vins. 

A més, en la maduració dels {armatges inter-
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venen un gran nombre de bactèries. A causa de 

no contenir en quantitat suficient totes les bac

tèries favorables, en la fabricació d'un . gran nom

bre de formatges, ?O s'arriba a donar-los-hi el seu 

gust i aroma característics més que en el seu 

país d'origen. · 

El camembert es començà a fabricar a Norman

di.a, però avui dia se'n fa molt a fora q'aquesta 

regió. ".es per això que es va constituir el aSyndi

cat de Fabricants du Veritable Camembert de 

Normandie», i sols els adherents a la societat 

tenen el dret de posar en llurs productes èl segell 

del Sindicat. Bona prova que el públic ha sabut 

apreciar la diferència que existeix entre uns i 

altres camember~s, ós que un camembert de Nor

mandia es ven fàcilment un franc més car que un 

altre. . · 

- Actualment s'està parlani de formar un segon 

Sindicat en el Pays d'Auge, car és al_lí, podríem 

dir, el rovell de l'ou, on s'obtenen els millors 

formatges. 
No sóu, però, solament la mantenga i el ca

membert e1s productes fabricats a Normandia. Hi 

ha altres formatges originaris d'aquesta regió : 

el ((Pont l'Evèque», per exemple, í se n'hi fa~ 

briquen de totes classes, :fins el Gruyère origina

dels Alps. 
Al costat d'això, trobem altres indústries. La 

concentració de la llet hi té molta importància, 

i va tenir~n'hi encara més abans i durant la guer- . 

ra, a causa de la gran quantitat que se'n neces

sitava per als solda~s. S'ha intentat, però sense 

èxit, la fabricació d'un producte nou que anome

nen confitura de llet. Per aprofitar la llet desna

tada, n'extreuen la caseïna o bé fan la llet en 

pols. 
".es a dir, que es _tracta d'una regió en la qual 

es trobén les indústries més diverses, fent que 

Normandia sigui actualment la comar.ca francesa 

potser més interessant en el camp de les inclús: 

tries de la llet. 
JOSEP LLOVET 

Isigny, juliol de 1928. 
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oliveres Les • 
1 el nitrat ·de sosa 

U NA gran part dels olivets es troben situats 
en costes o pendents, o en feixes munta- . 

nyoses i en terrenys molt permeables, secs, àrids, 
ordinàriament molt permeables, constituïts per 
sòls calcaris, sílico-calcaris, excepci_?nalment ar
gilosos, i per aquestes raons molt propensos a la 
secada. 

En aquests terrenys la vitalitat de les plantes 
anuais, i àdhuc la vinya, pateix allà on l'olivera, 
gràcies .q. les seves poderoses rels, que s'enfonsen 
mol( pot resistir i prosperar per mica que l'hi
vern hagi estat plujós i produeixi la necessàr1a 
reserva d'aigua. 

Els jornals essent cars i els adobs a alt pn~u, 
resulta que tant la mà d'obra com els adobs s'apli
quen a conreus més remuneradors. 

Si l'oliverar s'adoba amb adobs químics, ¿re-
sultarà beneficiós? · 

; Durant deu anys, de rgro a 1920, hem fet ex
periments en olivets tractats amb adobs químics, 
i per regla general, el nitrat de sosa fou utilitzat 
com a tal ; els resultats, sense ésser negatius, no 
foren jamai br:íllants, pel f~t que roo o rso qui
Jos de nitrat de sosa per hectàrea no foren prou 
per a determinar una acció productiva de debò. 

Per altra part, aquest adob, segons el nostre 
criteri insuficient, no s'aprofitava bé. Si després 
d'escampar-lo venien pluges, l'adob , a conseqüèn
cia _de la naturalesa pendent del ten:eny, era 
arrossegat per l'aigua; si el temps er~ de secada, 
la rel no el podia absorbir. its per .això qu~ per 
als olivers els pagesos prefereixen fem, -puix que 
l'acció flsica d'aquests es manifestava per igual 
a la seva acci6 nutritiva. 

Hi ba, però, un altre fet curió~. No és pas ·es
trany veure oliveres no .adobades de molts anys 
que produeixen en un terreny que sembla idèn
tic més olives que els altres arbres veïns ben fe
mats i ben conreats. Això únicament pot prove
nir de què el terreny d'aquells arbres· és més 
fons, o bé que el terreny rocós té algunes es
querdes per on s'infiltren les rels, esquerdes que 
solen acabar en veritables òipòsits d'aigua. Aques
ta contradicció aparent respecte la vegetació i pro
ducèi6 de les oliveres ha estat la causa de l'es
cepticisme regnant respecte aquests arbres i de 
què molts pagesos no es preocupessin de propor
cionar-los-hi els elements nutritius necessaris, 
deixant-los orfes de tota mena d'adobs. 

L'olivera és un arbre que, com tots, deu ésser 
ben tractat i conreat racionalment; la seva pro-

ducció remunera a bastament les treballades, els 
adobs i el lloguer de fa terra . 

Però, les coses per a fer-les bé, primer s'han 
de comprendre. Cal explicar com -és l'olivera i qui
na és la seva manera de vegetar. 

Les rels de l'plivera no es disposen pas a la 
terra en una espècie d·e xar':"'Ca de radicelles i de 
pèls absorbents, com succeeix en les plantes her
bàcees i en la vinya; ' trossos de terra d.-extensió 
regular no són aprofitats per les rels de l'olive
ra, i per aquesta raó hem preferit aconsellar 
adobs menys' rics "i ·més voluminosos qve el nitrat 
de sosa, com són els fems, enterrades de llegumi
noses verdes, turtós i sulfat d'amoníac, els quals 
adobs a cada treballada escampen més i més els 
elements nutritius que contenen. 

L'olivera t.é pràcticament una fructificació bis
anual, és a dir, que en u~ any les seves branques 
donen naixença a branquillons que fructificaran 
l'any següent. Però aquesta fructificació no és 
forçosament d'any per altre, puix que nosaltres 
obtenim .amb adobades racionals i amb esporga
ges anyals una producció d'olives cada any._ Hi 
ha ad una excepció. Si la comarca és massa ca-
1enta, és a dir, que la collita d'olives es practiqui 
encara per l'abril, resulta impossible que l'arbre 
doni naix.ença a branquillons, puix que la saba 
és totalment absorbida per les olives que es van 
collint. 

En la pràctica cad.a ·dos anys es poden les oli
veres o bé s'han d'esporgar any per altre, i aques·
ta feina es realitza ~esprés de 1~ cGllita (febrer, 
març, abril). Durant l'any, l'arbre farà branqui
llons que no portaran fruits :fins a l'any següent .. 
No obstant, ·en l'arbre hi ha branquillons de to
tes edats i cada any les oliveres poden donar més 
o ~menys ftuif,1 1però és ' priñcipalment l'any se
güent al de la poda que s'obtenen les collites 
abundants. 

Les treballades no podent-se realitzar abans i 
durant la collita (novembre-abril), és forçosament 
després de la collita que es poden practicar les 
treballades i per consegüent escampar l'adob 
abans de llaurar. Això explica la preferència que 
que hem donat als adobs de descomposició lenta, 
puix que hem tingut por que aplicant-lo arran èl~ 
la florida causés la destrucd6 de les flors. 

Les flors de l'olivera avorten per Ja causa més 
fútil. La boira, el vent fred o massa calent són 
prou per a fer matar o fer caur~ les flors. Aquest 
fet farà comprendre per què hem preferit els 
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adobs de descomposició lenta, puix que les ado
bades, .a causa de l'especial vegetació de l'olivera, 
s'han de fer poc temps abans de la florida. Els 
anys que les .oliveres no porten fruit, el perill 
assenyalat no existeix, però amb -tot, les nostres 
preferències eren pel sulfat d'amoníac i no pel 
sulfat de spsa . 

Aquest últim adob ha estat oòjecte d'experi
ments particulars, els quals descriurem resumi-
dament. ' 

El camp d'experiment era un oliverar de 74 ar
bres, el qual fou dividit en quatre parts de 20, 
19, 17 i r8 arbres respectivament. Aquest -camp 
era· de terreny calcari, i els arbres havien estat 
maltractats pel temps i pels homes i abandonat 
des de feia molts anys. 

Els adobs utilitzats .. pel .primer tros de 20 ar
bres foren: 

Superfosfat 
Clorur de potassa 
Nitrat de sosa .... 

Segon tros de 19 arbres : 

Superfosfat . . . . .. 
Clorur de potassa 

itrat de sosa 

Tercer tros de I 7 arbres : 

Superfosfat . . . . .. 
Clorur de potassa 
Nitrat de sosa 

Quart tros de r8 arbres : 

Superfosfat . . . . .. -· .. 
Clorur de potassa . . . . 

Titrat de sosa 

2' soo quilos per arbre 
r'250 » » » 

r'soo » » » 

2' soo quifos per arbre 
r'250 » » » 
2'ooo » » » 

2' soo quilos per arbre 
r'250 » » » 

2'500 )) )) )) 

2' 500 quilos per arbre 
r'250 » » » 

3'000 » » » 

Els adobs foren escampats el 3 de mar_ç i col
gats per una ll;mrada de 20 centímetres de fons. 

En els terrenys pendents creiem necessari col
gar tots els adobs, inclòs el nitrat de sosa, a una 
gran profunditat, tractant-se d'un vegetal del sis
tema radicular de l'olivera. 

Els resultats obtinguts són de dues menes : 
primer, en la vegetació, i segon, en la fructifi
cació. 

Aquest$ arbres havent estat tan abando!lats, es 
varen haver d'esporgar sèrjosament en la tardor 
de 1926·, i no hi havia possibilitat, per consegüent, 
d'pbtenir una collita, a pesar de l'existència de 
nombrosos branquillons d'un i dos anys. La ve
getació prengué gran ufana a l'estiu de 1927 ; els 
branquillons s'estiraren molt, el color de les fu-
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lles prengué un to verd fosc- i l'olivet enter can
vià d'aspecte., 

Durant l'any hem v1sltat cinc vegades l'olivet 
i cada vegada hem estat contents de la marxa del 
mateix. 

Si des del punt de vista de la vegetació està
vem sorpresos de la influència ràpida dels adobs, 
pel que afecta ~ la fructificació quedàrem parats, 
pmx que, com .hem dit, no esperàvem que -els 

Oliveres mallorquines 

arbres Ue-y_essin, i obtinguérem, malgrat la nos
tra suposició, la següent collita per arbre : 

ParceUa testimoni, amb 2' soo quilos de super
fosfat i r' 250 de clorur de potassa, però sense ni
trat, 2'8oo quilos d'olives per arbre. 

ParceUa núm. I, amb adob complet, ·del qual 
r'soo quilos de nitrat de sosa, o'sro quilos d'oli
ves ·per arbre. 

Parcella núm. 2, amb adob complet, del qual 
2 quilos de nitrat de sosa, 2'630 quilos d'olives 
per arbre. 

Parcella núm. 3, amb adob complet, del qual 
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:::'soo quilos de nitrat de sosa, 6's8o quilos d'oli

ves per arbre. 
Parcella núm. 4, amb adob complet, del qual 

3 quilos de nitrat de sosa, 7'220 quilos d'·olives 

per arbre. 
Els efectes del nitrat de sosa són prou demos

tratius per a què hàgim de fer . cap considera
ció. Calculi's només t:.J benefici que es pot treure 
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solament per .hectàrea, la qual compta, almenys 
la d'experiment, de r8o a 200 arbres. 

No· em cal sinó seguir l'experiment a fi de veu

re si els adobs químics en forta proporció du

rant dos anys seguits, alteren la fructificació de 
l'olivera. 

J. BONET 
PROF. D'OLEICULTURA 

ORIENT A ClONS 

E s un fet indubtable que la nostra agricul
tura marca un pas avant, i d'això els que. 

tenim el cor-robat per les coses del camp, ens 

sentim joiosos. 
Vaig tan sols a parlar-vos un xic de l'Urgell, 

que és la nostra: comarca, i veureu com no somio 

en veure l'increment que en tots sentits ·pren el 

conreu de la terra. 
En matèria d'adobs, avui es cons:um una quan

titat fabulosa de tones, tant de superfosfat , ni
trats i sulfat amònic, com de pot.assa , quantitat 

deu vegades més grossa que abans de la guerra. 

L'exportació d'alfals és també extraordinària, 

comptant-se per milers els vagons que d'un cap 
u'any a l'altre surten de les difereñts estacions 

de la comarca . 
En matèria ·de conreus és un fet eloqüent el 

que hi hagi esbargits per l'Urgell més de 150 

tractors, quan cinc anys enrera parlar de ma

quinària de llaurar era parlar de la li~. 
En el que afecta a ramaderia, cal que us di

gui que el ramat boví ha augmentat considera

blement i especialment la producció de llet fresca, 

destinada als grans centres cdnsumidors . 
Molt hi ha a fer encara en aquest sentit. Cal

dria procurar que ni un sol bri d'alfàls sortís de 

la comarca en bales, sinó que s'hauria d'intensi~ 

ficar el consum a la mateixa finca mitjançant 

bestiar d'engreix, producció de vaques lleteres 

per a abastar les grans vaqueries de ciutat i tam

bé, com ja es comença a fer en certa escala, la 

producció de llet per al consum de les grans urbs. 

o s'hauria pas de negligir l'engreix i cria del 

bestiar de Uana en -prats artific~als i naturals, que 

segurament donaria exce11ents rendiments. 
Altres explotacions ramaderes, com ];engreix 

del porc, segumt per la cria i producció del conill 

de races de bona carn i bon pelatge, de l'aviram 

. )" .. ~c . 

a 1 'engròs' ümt de gallines i pollastres com a·· ànecs 
i oques, podria donar resultats sorprenents. 

Mireu, si us voleu convèncer, la riquesa de cer

tes comarques com l'Empordà i el Penedès, on la 
riquesa de les mateixes prové en bona part de la 

intensificació dels animals de corral. I a l'Ur

gell s'hauria de fer com a Bèlgica, on no troba

reu cap masia sense un bell ramat d'oques, de 

gallines, d'ànecs i de conills, animals que s'es

força a criar i millorar la dona de pag~s amb tota 

la tècnica i amor de què és capaç una gona 

mestressa. Aquests animals de corral, per la ri

quesa que representen i per la bondat dels matei

xos, han donat celebritat a algunes comarques, 

com per exemp_le Craou pels seus magnífics porcs ; 
Tolosa per les seves superbes oques· ; Rouen, pels 

seus ànecs molt productius; Flandres, Challl: 

pague, Vendée, etc., pels seus conills famosos. 

Molt s'ha fet a l'Urgell en aquest sentit, puix 

que aquestes activitats . de la dona de pagès han 

pres gran increment. Ara el -que cal és intensifi

car i sobretot millorar aquests assaigs i procurar 

que, c~m a lJestranger, les nostres comarq~es es

d~-r,vinguin fa~s p~ llur,s productes. 
D'aquestes pTanes estant, tots els qui sentim 

amor per la terra us ajudarem de grat, sobre

tot ara que ~a revista ' g~nuïna de l'agricultura 

catalana porta amb molt d'encert el doble apella
tiu d'AGRICULTURA I RAMADERIA. 

A tots els coneixedors de les diferents bran

ques i activitats ramaderes . fem la crida, a :fi que 

tots hi aportin llurs coneixements, per tal que 

els nostres pagesos, que són el més legíti~ orgull 

de la nostra terra, trobin el gra ja garbellat de 
la palla i puguin beneficiar-se d'una manera efec

tiva dels coneixements que s'esbargeixen arreu 

pel mitjà d'aquesta Revista. LLUÍS TICÓ 
ENGINYER A<¡,RfcOLA 
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La clorosi de· la • vtnya 
' 

Q UAN a l'estiu les fulles_ de la vinya tenen 
un color pàl-lid, més o menys groc, és que 

són anèmiques. La clorosi pot ésser causada per 
diversos motius; un dels més freqüents és l'ex
cés de calç del terreny i la mala adaptació de la 
planta empeltada. 

Les vinyes clorosades o anèmiques· necessària
ment s'han de tractar per a conserva,r la capaci
tat productiva, cosa ·impossible si estaP-- malaltes. 

El tractament específic contra la clorosi és, com 
se sap, el ferro, però la manera d'aplicar-lo té la 
seva importància. Rassiguier aconseLla regar les 
soques i totes les parts de la planta que presen
tin ferides- consegüents a la poda amb mia solu
ció de sulfat de ferro ar 30 o 40 per IOO . El 
tractament es deu fer a la tardor per a obtenir 
el màxim de bons resultats. La solució ferrosa 
ha de penetrar en els teixits el més profundament 
possible i pròxima als brots que naixeran a la 

,. primavera, óriginant els joves sarments. És per 
això que la millor estació per al tractament és 
la tardor, per la raó que en aquest temps es rea
litza l'emigració de principis útils de les fulles 
en les altres parts de la planta. En el cos de la 
soc·a es produeix llavors una mena d'aspiració 
de dalt a baix, determinant una depressió inte
rior que afavoreix la penetració de tot el líquid 
dipositat en les ferides ; aquesta depressió arriba 
al seu màxim a la caiguda de les full~s, dismi:
nuint després progressivament durant l'hivern . 

A la pnmavera succeetx el contrari: la pressió 
s'exerceix çle baix a dalt, i per consegüent la pe
netració de líquids a l'interior dels teixits esdevé 
impossible, de forma que l'eficàcia del tractament 
depèn de l'època en què es realitzi. 

A Catalunya el tractament es pot practicar du
rant tot el mes de novembre i part çle desembre, 
però sempre és millor que l'aplicació del líquid 
de la solució de sulfat de ferro es practiqui im
mediatament després de l 'esporga, però si no es 
vol esporgar fins a la primavera, llavors es pot 
recórrer a l'esporga preliminar, operació que con
sistei..-x. a escursar tots els sarments a 20 o 25 
centímetres de longitud, cosa que permet apli
car el tractament de la mateixa manera com si 
s' hagués esporgat. 

. La solució ferrosa es prepara fent dissoldre de 
30 a 40 quilos de sulfat de ferro en roo litres d'ai
gua. S'aplica amb un pinzell o amb una bola de 
drap muntada al cap d'un bastó, o bé amb un 
polvoritzador. És convenient mullar no solament 
les ferides, sinó també tota la soca. Cas de ser
vir-se d'un polvoritzador, s'ha de tenir present 
que el sulfat de ferro ataca el coure. Per conse
güent, si s'utilitza el polvoritzador es procurarà 
que el sulfat de ferro estigui dintre l'apareU el 
menor temps possible, i després es rentarà el pol
voritzador amb · força aigua. 

AMADEU LLAVERIES I POL 

El ~« dry-f~rtning~ o conreu de secà 

E L dry-farming o conreu secaner es defineix 
amb les següents paraules : les collites ob

tingudes en les regions on cau menys de so cen
tímetres d'aigua. Quan el total de la pluja anual 
és inferior a so centímetres, els mètodes del dry

fa?·ming són indispensables. Quan la pluja és 
superior a 7S centímetres, es practiquen els con
reus propi!? de les regions humides. 

En 1912, \i\Tidtsoe publicà un manual del dt·y
'janni?~g, obra que ha esdevingut clàssica. Els 
principis fundamentals del d1·y-jarrrliing, tal com 
els exposa el citat autor, es poden resumir en 

poques paraules : «Cap planta no pot viure i créi
xer sense tenir a la seva disposició una quantitat 
suficient d'aigua. El dry-far·min1Jg solament es pot 
practicar comptant amb '2s centímetres almenys 
de pluja; 'més amunt d'aquesta quantitat i fins a 
una precipitació de so centímetres tot el treball 
consisteix a conservar i distribuir assenyadament 
l'aigua caiguda. 

»Els problemes fundamentals del dry-farrning 

són, doncs, emmagatzemar en la terra les poques 
pluges anuals ; conservar aquesta humitat en el 
terreny fins que sigui utilitzada per les plantes ; 
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impedir l'evaporació de Paigua de la terra durant 

el període de vegetació; regularitzar· l'absorció de 

l'aigua per les plantes; escollir cultius apropiats 

a les condicions àrides ; realitzar les treballades 

convenients als conreus ; experimentar quines són_ 

les plantes susceptibles de vegetar amb menys 

quantitat d'aigua.» 
Els experiments han demostrat que a la pro

funditat d'un metre, la terra absorbeix una quan

titat d'aigua representant una precipit:tció plu

viomètrica de 20 centímetres. Per consegüent, el 

sòl emmagatzema fins a la · profunditat de tres 

metres una caiguda d' aigua de 6o centímetres, és 

a dir, superior a la que s'indica per al sistema 

dry-farming. . 

:es evident que una gran part d'aquest~s preci

,pitacions caient en un sòl degudament -preparat, 

sigui a l'hivern o a l'estiu, roman depositada a 

Ja terra fins qu~ l'evaporació l'obliga a sortir. 

La possibilitat de fer descendir l'aigua a profun

ditats relativamen~ grans, fora de l'acció imme

diata del sol i dels vents constiueix el principi 

fundamental del dry-far1'(t-ing. 

Aquest resultat es pQt obtenir per ~i~jà del 

goret blanc cultivat i de les llaurades profundes. 

Així, mentre _persisteix el goret tota l'aigua que 

cau serà aprofitada per les plantes que es sem

braran. Pet a què aquesta aigua es quedi en la 

terra és necessari que el goret es conreï, o sigui, 

que no hi vegeti cap planta. Els gorets plens 

d'herba equivalen a què la pròxima ,collita sigui 

miserable. 
L'objecte del goret és de retenir l'aigua en el 

terreny en quantitat determinada, puix que quan 

més abundant és la pluja menys ne~essitat hi ha 

de practicar el goret. Un pluviòmetre de 25 a 37 

centímetres indica que el goret és útil any per 

altre; un pluviòmetre de 37 a so' val per un go

ret cada tres o quatre anys. 
Per a què l'aigua • s'enfonsi, escapant així de 

l'acció del sol i dels vents, és convenient que la. 

terra sigui :flonja, és a dir, llaurada i rastellada. 

Les llaurades profundes a 20 centímetres estan 

completament indicade~.1 Aquestes llaurades s'han 

de fer a la tardor, per tal de recollir les pluges 

d'hivern. 
. La superfície del terreny està sotmesa a una 

evaporació important. Les profunditats del ter

reny determinen la pènfua també d'aigua, la qual 

puja per capilaritat ·d'una profunditat de tres .. . 

metn~s aproximadament fins a la superfície. 

Les esquerdes del terreny afavoreixen l'evapo

ració, i un bon agricultor no ha de permetre llur 

existència. 
Quan la superfície del terreny s'asseca ràpi

dament, la capa superficial forma una pantalla 

natural i impedeix la pujada de l'aigua per ca-
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pilaritat, i per consegüent el terreny es prote

geix automàticament. El conreu produeix igual 

resultat, ·formant també una pantalla protectora; 

una capa çle terra tov.a de 25 centímetres atura 

per compfet l 'evap~ració. 
_La conclusió s'imposa per si sola. Per a im

pedir que l'aigua desapareixi del terreny per· eva

poració duecta cal mantenir. la terra sempre llau-
rada. -

L'ombra atura així mateix l'evaporació. Aixi 

que la planta creix, protegint amb la seva om

bra la superfície del terreny, l'evaporació dismi

nueix. 
L'evaporació no és pas solament la causa de 

l' assecament de la terra. Una altra causa més im

portant, la transpiració o respiració de les plan

tes, representa una despesa d'aigua doble de la 

que es- perd per evaporació directa . Les rels xu

clen l'aigua, la qual, a través de la tija, arriba a 

les fulles, órgans en e~s quals_. es practica l'eva

poració. Quan l'evaporació de la fulla disminueix 

la quantitat d'aigua aspirada per les rels dismi

nueix també. El fenomen de la transpiració de la 

planta és encara mal conegut, però se sap posi-

·tivament que quant més fèrtil és el terreny 

menys aigua la planta necessita per a créixer. 

CULTIUS APROPIATS AL ((DRY-FARMING• 

El blat és el cultiu essencial del dry-farmiJtg. 

El blat de moro o moresc resisteix també els 

terrenys àrids, malgrat les creences g~nerals 

contràries. La meuca o sorgo també va bé. L'al

fals, a cansa de les seves profundes arrels, no va 

malament. Les altres lleguminoses, faves i pèsols, 

principalment, es conreen bé. 

Els cultius arborescents, olivers, garrofers, 

avellaners i alguns altres, es· t¡;oben plenament in

dicats. 

PROCÉDIMENTS DE CULTIU 

Pel que s'·ha dit fins ara, es pot deduir la clas.1 

se de cultiu convenient de dry-fa'rming. 

Aquests poden resumir-se així : 

· r. Llaurades profundes realitzades abans de 

les pluges. _ 
2. Tn;ballades contínues i apropiades, desti

nades a produir una capa de terra :flonja en la 

superfície del camp. 
3· Goret blanc any per altre, quan l'aigua 

ploguda equival de 25 a 37 centímetres ; un any 

de goret per tres o quatre de conreu si l'aigua 

caiguda és de 37 a 50 centímetres . 

. 4· Escollir els conreus apropiats i les varie

tqts de llavors adaptades a la regió. 

5. Sembrar per la tardor a la profunditat de 

, . 
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ro centímetres. Sembrar clar i amb la sembra
dora. 

6. Fer als cultius les mateixes treballades que 

es . practiquen en terres humides o frescals. 

FERTILITAT DELS TERRENys DE «DRY-FARMING• · 

La plavta pren a la terra una · gran part dels 

seus elements constitutius. Cal, doncs, retornar 

a la ·terra el que se li pren, o sigui pràcticament 

la potassa, l'àcid fosfòric i l'azot. 
Hi ha, però, UIJ. fenomen curiós ; els terrenys 

de dry-jarmin g , als quals uo se'ls restitueix cap 

element, en comptes d'esgotar-se, produeixen co

liites cada vegada més abundants. Widtsoe ex

plica aqu~sta aparent anomalia per les segi.ients 
raons: 

Primera : l'alt~ fertilitat . int~ínseca dels sò'ls 

àrids. Segona : l'espessor de la capa de terra en 

la . qual les rels molt desenrotllades ~n els con
reus del d?'y:farming poden anar a cercar el no

driment. Tercera : la concentració de les capes 

superiors de les substàncies nutritives repartides 

en tot el terreny, concentració deguda al tnovi

:nent ascendent de la humitat emmagatzemada en 

el terreny. Quarta: els mètodes ct+Jturals del dry

jar11.vimg , que permeten als agents atmosfèrics 

obrar enèrgicament, posant fàcilment en llibertat 

les substàncies nutrit~ves contingudes en les par
tícules terroses. Quint'a : els dèbils rendiments 

anuals. Sisena: l'activitat de les bactèries que 

aprofiten l'azot de l'aire. 
Tenint en compte els rendiments anyals que 

caracteritzen el dry-farmvítg, no ~és pas impossi

ble. que els factors que s'acaben d'enümer~r, si 

són convenientment utilitzats, posin en l_libertat 

una quantitat suficient de substàncies nutritjves 
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latents i captin tot l'azot necessari a les plantes. 

Un semblant equilibri, de poder-se establir, con
tinuarà probablement durant llarg temps, però no 

podrà mantenir-se indefinidament, puix, sots pena 

de posar en dubte els· principis fundamentaÍs de 

la ciència agrícola moderna, vindrà forçosament 

una bàixa de rendiment, de continuar practicant 

cultius sense restituir al terreny una part dels 
elements nutritius que se n'extreuen. 

Per tal d'operar aquesta restitució caldrà por

tar a la terra fems, a.dobs químics o colgar lle
guminoses prèviament sembrades. En alguns paï

sos practiquen la següent rotació : goret cultivat 

amb adob químic ; blat d'hivern ; patates ; blat 
de primavera; goret d'estiu; sègol d'hivern; fa

jol ó lleguminosa anual ; civada. 
En resum, les terres que reben cada any 500· 

miJ.límetres d'aigua de pluja són terres prou hu

mides per a tota mena de conreus. Les terres on 

l'aigua no arrl.ba a 250 mm., són terres pobres, 
i difícilment s'hi pot practicar cap cultiu remu

nerador. El dry-farming és aplicable .en les co

marques on la quantitat de.· pluj·a escilla entre 

250 i 500 millímetres. _ 
En el d?y-fa,rming és fundamental : a) les llau

rades profundes abans de la temporada de les 

pluges; b) un cultiu perfecte i continu; e) el ge

ret any per altre o dos de conreu per un de re 

pòs ; d) practicar els conreus adaptats al clima 
i al térren y. . · • 

Finalment, la mono~ultura és un error eco

nòmic. A tot arreu on hi ha plantes cal que exis

teixin diversitat de conreus. El bestiar, sigui de 

la mena que es vulgui, en terres de secà és un 
complement de l'agricultura. 

CANDI REDó 

La 
. . , de_ granes e,pnservacto 

No sempre és convenient vendre les granes ~ 

_ en el moment de la collita. L'agricultor 

que no en té una necessitat absoluta troba de ve
gades un major rendiment venent-les al cap d'uns 

quants mesos. 
1 Alguns pagesos no poden servar tot ò part de 

la collita per la senzilla raó d~ no disposar d'un 
graner apropiat, d'un local que per les seves 

condicions permeti , una bona conservació de les 

granes. 
El local que es destini a graner haurà d'estar 

ben ventilat i les :finestres en totes direccions, 

per a acomodar la ventilació a la. ràpida desseca-

ció de les granes, principal condició per a què es 
conservin en bon estat. Les. :finestres estaran ta

pades amb _tela metàllica espessa, per a evitar la 
penetració de ròsegaires, rates principalment, i de · 

diversos paràsits, en especial determin~ts in

sectes. 
El paviment encimentat, les portes que ajustin 

bé i el no haver-hi gens d'humitat completen les 

condicions. També es deu tenir present que els 

graners _no deuen estar damunt dels estables, per 

tal de no escalfar le~ g~anes. 
Els cereals s'hauran de ventilar de tant en tant, 

i la millor manera és la de canviar de lloc les 
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piles a cops de pala .- La humitat que porten les 

granes, si el local és ben airejat la van perden 

poc a poc. Per a afavorir aquesta qualitat és ne

cessari que les piles de cereals o d'altres granes, 

el primer mes que seguei~ la collita, no siguin 

més espesses de 40 centímetres, podent arribar 

a 8o al cap de sis o s'et mesos, augmentant la 

gruixària de la pila ·poc a poc. 
Amb aquestes senzilles regles n'hi hauria prou 

per a conservar les granes d'una collita per altra. 

Però les granes tenen altres ener{:ücs, i aquests 

són els paràsits. 
Un d'ells és una papallona crepuscular, de 5 a 

6 millímetres de llarg i de color _gris groguenc, 

coneguda amb el nom de timya del bla't. Les pa

pallones posen els ous en les espigues, ous -ver-

-mellosos que al cap de vuit dies donen naixeqca 

a cuques, les quals penetren en; 1es granes, i quan 

aquestes arii:ben al graner encara hi són. Dintre 

el graner mateix es repeteix una altra generació . 

Un altre paràsit és el gorgoll, petit c~leòpter 

que posa un ou a cada grana i la larva que ori

gina es menja la farina, tot respectant la pellof~. 
Aquest paràsit és · molt temible; passa l'estat 

adult amagat entre les esquerdes de la paret o 

de les fustes. Ataca el blat, el segle o sègol, el 

moresc ·o blat de moro, i a vegade_s l'ordi i · la 

civada. 
La lluita contra aquests paràsits, si no es prac

tica amb rigor,. no condueix a resultats pràctics. 

S'ha de c.omençar per emblanquinar totes les~ pa

rets, .finestres, sostre, fustam, és a dir, que no 

quedi ni una sola part del local sense sofrir l'ac-
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ció de la calç. Aquesta operació té per objecte 

matar o destruir els paràsits que hi hagi a les 

esquerdes o senzillament adherits a les parets, 

bigues, portes, paviment, etc. 
Després es tanquen hermèticame11¡t totles les 

obertures i la desinfecció de les granes es realit

zarà cremant lluquet de sofre a raó de _6o grams 

per metre cúbic de la capacitat del local. 
Però la desinfecció seria encara incompleta. 

Els vapors de sofre mataran únicament els pa

ràsits de les granes que es troben en la superfície 

de la pila. Les granes de la meitat per avall de 

la pila no hauran pas sofert l'acció dels vapòrs 

desinfectants. És per això qtie serà necessari pa

lejar un pareU de vegades la pila o estendre les 

granes en poca grttixària, per tal que el sofre 

les afecti, ço que equival a dir que l'operac:ó 

s'haurà de repetir una o dues vegades més. 

La destrucció dels paràsits de les gunes ram

bé pot fer-se d'una altra manera. Es fan jJÏles 

en forma de piràmide i al damunt de tot es col

Joca un sac xopat de sulfur de carboni. Damunt 

d'aquest sac es posarà . una vela de carro per tal 

d'evitar que el desinfectant s'evapori. Al cap de 

vint-i-quatre hores els paràsits són morts. 
L'únic inconvenient que té .aquest procediment 

és el de què el sulfur de carboni és inflamable. 

Per consegüent, mentre duri aquesta operació ni 

es podrà fumar, ni encendre cap llumí. En can

vi té l'avantatge d'ésser més enèrgic que els va

pors de sofre i de no haver de palejar les granes. 

G. BOFILL 

Per la mestressa 

FUGINT de la calor que a ~31rcelona es feia gai

rebé insuportable, vaig anar a parar a la for

mosa muntanya de Font-Romeu, on es fruïa d'una 

deliciosa temperatura, i allí, sota dels pins flairo

sos, vaig fer un xic pe cura de repòs·, que tanta 

falta ens fa als que vivim en ciutats populoses, 

on el viure és febrós i ple de neguit. 

Anar a la Cerdanya o . al Rosselló és com no 

moure's de casa nostra. La .gent parla en català 

CQm nosaltres,_ i a la Capella de Font-Romeu els 

goigs de la Verge es canten també en c~talà. 

Tant mentre la m~va estada al Santuari com 

en els dies que va durar una .passejada que vaig 

· feF per les muntanyes dels Pireneus, vaig veure 

una pila de coses que varen despertar el meu in

terès i la meva simpatia. A Lourdes, p_er ex~mple, 

lloc on es troba gent de tòtes les províncies de 
• ..> ~ ·1(1 J ' • 

França; es ve.t.t~n moltes dones de pages llmnt les 
((coiffes>> (còfies, que diem nosaltres), típiques de 

la regió llur, i no se'n donen vergonya de lluir

les, no ; al contrari, les port_en amb un orgull ple 

de dignitat que inspirç¡. respecte; perquè hom no 

pot menys de fe_r-se aquesta reflexió : La dona· 

que estima els costums de la seva te~ra i els con

serva, és una dona de cor, és una valenta. I no 

us penseu que aquestes dones que. porten còfia 

sigu·in unes ignorants, unes enjdarrerides ; · res 

d'aixq, generalment són ins_truïdes i educades. 

S'han adap-tat a la nova manera de viure, han 

implantat en la casa Uúr totes aquelles coses mo

dernes que són pràctiques, que reporten avan

tatges i fan la vida més agradable, però ·han vol-
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gut, conservar en el trajo la caracteristica que 
les distingeix de les altres províncies. En una 
paraula : estimen llur terra i la representen allí 
on van. 

En preguntar-me a mi com vestien les pageses 
catalanes, vaig haver de respondre amb pena·. El 
trajo de la pagesa catalana és molt bonic, però ja 
fa temps que les catalanes l'han arreconat, s'han 
d'escorcollar arques i calaixeres per a trobar-ne 
algun, si no, sols se'n veuen per Carnaval. En . 
aquesta qüestió han estat més constants els ho
mes . Encara es veuen algunes barretines, que 
acabaran per desaparèixer, substituïdes· per l'an~ 
tiestètica gorra, que no té pàtria. 

Les ciutats modernes totes s'assemblen, ja ho 
sabemr però el dia que els habitants dels cims de 
lés muntanyes i els dels fóns de les valls arre
conib Jlurs trajos, llurs danêes i llür:s cançons, els
pobles hauran perdut tot caràcter, tota:· fesomia 
pròpia; serà cpm si no tinguessin passat. 

* * * 

Estem en el temps de les fruites. Serà bo pen
sar en la faisó de conservar-ne, pels dies en què 
no és fàcil de trobar-ne. 

Els préssecs poden conservar-se durant alguns 
mesos de la manera següent : Es trien préssecs 
que siguin ben sans i s'.emboliquen · amb paper 
fi, després es submergeixen ràpidament dins d'un 
bany de cera gr.oga fosa . D'aquesta manera, pre
servats del contacte de l'aire, és colloquen da-

.. 
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munt de prestatges en un lloc sec. El mateix pro· 
cediment po! emprar-se pels albercocs. 

Les · pomês es conserven molt bé ficant-les en
tremig .de sorra fina. S'eixuguen bê i es colloquen 
en ·una capsa de fusta ben seca, posant un sostre 
de pomes Í un sostre de sorra (que no sigui gens 
humida). Es tanca la caixa i es posa en un lloc 
fresc. 

Les peres són més delicades, però es conserven 
bé tenint cura de collir-le·s de l'arbre deixant-les
hi la cua el més llarga possible . Tot seguit s'unta 
la part tallada amb lacre fos, i es fiquen dintre 
de bosses de paper, que es tanquen també amb 
lacre, deixant-ne sortir la cua, a la cual es lliga 
un cordill per a poder-les penjar. 

I finalment, indicarem dues maneres de con-
ervat raïm: En bna capsa folrada de paper es 

p()sa un sostre de~3 cm. de gruix de sorra fina 
i seca, es colloca al damunt del raïm, procurant 
que no es toquin els uns amb els altres, es tapen 
amb un sostre de sorra i així consecutivament, 
procurant que el darer sostre de sorra tingui uns 
4 éms. de gruix. 

L'altra faisó és posar en un lloc sec filferro 
de banda a banda, en els quals es penja, valent-se 
d'un altre filferro en forma de s; el raïm, posant 
la cua cap per avall perquè així els grans queden 
separats i no es poden fer malbé . 

aturalment, cal escol1ir el raïm bonic i ma
dur i treure els grans fets malbé, picats o aixa
·fats. 

M. T . G . 

• 

L'~gricultura i les "' . maqutnes 

L. 'any passat morí a P~rís ef'professor d'Ecp
nomígr ru·ral de l'Escola ~-hcional d' Agri

cultura de Grignon, Mr. D. -Zolla . Mr. D. _Zolla 
era ull ' dels economistes més prestigiosos de Fran
ça. Ningú _com ell havia tractat amb tanta enver
gadura els probemes d'economia agrícola. ~1 seu 
nom figurava en quasi totes les colleccions de lli
bres agrícoles i en les biblioteques econòmiques. 
Cada setmana apareixia un treball 'seu en el dia
ri .Journal des Debats, de Pads, qp.e és un dels 
quotidians més seriosos del món . 

A continuació publiquem la traducció del seu 
darrer article, amb el qual pretenim rendir ho
menatge al savi que durant molts anys ha estat 
el guia d'enginyers agrícoles i de tota mena de 
pagesos intelligents. · 

I 

El lector 'aprecidrà amb quina jústesa i amb 
quina profunditat tracta d'una qüestió que qúasi 
podríem anomenar-Ia: de . caràcter permanent. 

Veus ací l'article : 
«Quan el públic cri~a- que vol la vida barata, 

en realitat el que desitja és poder comprar m6s 
coses i en particular més productes agrícoles amb 
els ingressos de què disposa. És aquesta una 
qüestió de poder de compra, · i tots els compra
dors· es troben ·en el mateix cas : tots voldrien 
posseir millor benestar pel mitjà de la baixa de 
preus que permetés augmentar la quantitat de 
coses comprades amb els recursos provinents de 
llur treball. En el fons no hi ha res més que - . 
això. 

Però, totes les persones de sentit comú adme-

• 
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tran que per a comprar més cal, en primer lloc, 

que s'hagi produït més. Per altra pa;:_t, si la bai

xa de preus resulta d'una disposició arbitrària 

i violenta, com, per exemple, les prohi·b.icions 

d'exportació o les taxes, d benefici del produc

tor queda reduït i el pagès es descoratja de tal 

. manera, que produeix bon x ic menys que abans. 

En endavant, ningú pot consumir més pel sol fet 

de què la quantitat de mercaderia a ~endre és in

ferior a la que existia abans. 

* * * 

Però els partidaris de la vida barata repliquen 

que la baixa de preus deu ésser la conseqüència 

d'una reducció de despeses de producció i de la 

utilització d'una tècnica millor. 
- És aquesta una veritat que ningú' no· desconei~ , 
i els agricultors la saben tan bé com llurs ':'On

sellers. Totes les millores culturals, tots els prn

gressos realitzats en · matèria de ·cria de bestiar o, 

de la seva alimentació, tenen precisament per ob

jecte reduir les despeses i augmentar els bene

ficis. Faria molt de temps que els preus s'nau

rieu abaixat, desenrotllant la producció, si aques

ta transformació hagués estat possible i lucra

tiva a tot arreu. 

* * * 

Però, .s'objecta, l'agricultor deuria seguü~ 

l'exemple que li donen els industrials i servir-se 

da les m~quines ! Aquest és el retret principal 

que es fa a l'agricultor: les -rriàquines. Verita- · 

bJetnent, sembla que l'utillatge mecànic estigui 

encarregat de p~oduir d'irectament les gran~s, 

els farratges, la carn, els raïms, els ous, les oli

ves i la llana ! 
Tot això són afirmacions sense proves, mani

festacions que tradueixen ~na ignoràpcia inconce

bible de realitats. L'eina de l'agricultor obra sem

pre indirectame!!t en la prody~c·:ó, puix que els 

agents veritables de la transformació industrial 

estan representats no per amàquines», sinó per la 

mateixa terra, per les plantes i pels .animals. Els 

treballs culturals preparatoris) les collites, la pre

paració dels aliments del bestiar són, indubta-
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blement facilitats i amb menors despeses per un 

utillatge enginyós i potent. No hi J1a ningú que 

contradigui aquesta veritat, i els pagesos la co

neixen millor ,que llurs! detractors injustos i apas

sionats. Però el braç de l'home és encara neces

sari pertot i en quasi totes les ocasions. Per a 

poder disposar de la mà d'obra indispensable tan 

a l'intèriÒr com a l'exterior de la propietat o hi

senda en el moment oportú, l'agricultor es veu 

obligat a conservar el seu personal i no sols con

servar-lo, sinó utilitzar-lo. Si l'agricultor no ofe

rís .als mossos un sou! o treball tot l'any, quan els 

necessitaria no en podria disposar, i aquest fet 

per si sol obliga en mantes ocasions a prescindir 

de certes màquines. 
La divisió de l.a propietat i la divisió dels con

reus amb els seus líthits impassables per a les 

màquines dè forts ~ndiments, co;stitueix un 

obstacle invencible per a la utilització d'aquests 

«poderosos instruments>> dels quals parlen llur~ 

entu~iastes més admiradors que aciençats. 

La divisió del sòl en valls, reguerons, patets, 

truanes, etc., que encerquen les parc~l-les, , tenen 

els seus avantatges i no reconèixer-ho equival a 

desconèixer la realitat. La transformaciÓ del nos

tre territori i la constitució general d'immen

sos camp~ ha d'ésser obra del temps, i encara lla

yors, caldrà ~ber si la supressió d'aquestes di

visions serà benfactora, principalment des del 

punt de vista social. 

* * * 

En el fons, els que parlen de maquinisme agrí

cola no coneixen p~s la veritable acció de la mà

quina en l'explotació rural. · Aquests individus 

comparen -la producció agrícola amb la producció 

industrial, la qual util'itza únicafnent màquines 

transformadores de les matèries primes. 

No està pas en -el poder dels agricultors fabri

car blat, cànem o patates amb 1es màquines. 

L'agricultor fa ~érvir la màquina allà .. i 1tm les co-
" . ' .¡;.;- t. 

ses on és poss1ote. 
¡Pretendre ·una altra · cosa és senzillament es-

túpid! ' 

Z. ZOLLA» -

BASCULES p· ·JBERNAT PARLAMENT,9yll o 

:R~~E:::~ . · BARCELONA 

,. 

:~ 



:¡ 

AGRICULTURA I RAMADERIA 
/ 

221 

La coccidiosi, ventre gros 
o fetge empedreït del conill 

E NTRE les afeccions parasitàries que delmen 
. els çonillers, una de les més importants · 
-és la coccidiosi o malaltià "del ventre gros: 

La malaltia és -causada per un protozoari de 
transformacions múltiples que s'allotja en l'in
terior de les cèl-lules dels canals biliars i de' l'epi
teli dels budells . En el fetge determina petits 
abcessos que a manera ¿''esquitxos s'escampen 

" # l 
per tota la glàndu-la hepàtica. -. 

La coccidiosi ataca~ de preferència els conills 
joves entre quatré i set setmanes. La infecció es 
realitza pels aliments que en contacte amb els 
excrements de la mare o d'altres conills adherei
xen el paràsit, el qual així que arriba als òr-

~ gàns indicats més amunt, origina la infecció. 
El conill atacat po demostra estar . malalt fins 

que· la infecció assoleix ple desenrotllo, és a dir, 
quan l'animal està molt flac i el ventre és molt 
gros . Amb aquests senyals la diarrea~ si no ex is
teix, no trigarà gaire a aparèixer. 

Segons la intensitat de_ la infecció, els conills 
suporten la malaltia millor o pitjor. Per regla ge-

- neral, la mortalitat és molt crescuda en els jo
ves ; els conill\s adults solen resistir-la . P erò 
aquests conills que resisteixen la malaltia són 
precisament els que l'encomanen al_s joves. Les 
lludrigades no estan pas npi infectades ; la in
fecció comença quan els conillets estan desma
mats, i menge~ aliments que s'han embrutat amb 
la femta- dels conills atacats de la malaltia, però 
aparentment en bona salut. 

Coneguda la causa - i manera d'infecció de la 
coccidiosi, parlem, ara, dels remeis. Els gèrmens 
de la ma1altia, com hem vist, s' en primer lloc 
dintre ·el cos de l'animal i despr~s en els ex~re
ments. Per consegüent , caldrà fer una doble des
infecció : la de l'animal atacat i la del coniller. 

Pels animals que es troben en el _coniller , si-. 
gui el· que ·sigui él seu estat de salut, s'ban de 
considerar infectats. Més val tractar un conill sa 

per malalt, que deixar de fer-bo, puix que un sol 
conill infectat és més que suficient per a enco
manar la malaltia a dotzenes de conills. 

Tots els animals · del coniller seran, doncs, me
dicats de la següent manera. Durant cinc dies a 
cada conill se li farà prendre 25 centígrams d;ex
tracte eteri de rel de falguera mascle barrejats 
amb 4 grams d'oli, o sigui en total i per conill 
r'25 grams d'extracte ete¡:i i 20 grams d'oli. Això 

·pels conills joves i adults. 
Pels conillets que comencen a menjar, el trac

tament serà el preconitzat pel professor Moussu. 
A les quatre setmanes es donarà per cada c.inc 
conillets i per dia , dues cullerades per a cafè d'oli 
timolat al IO per roo . Aquesta medicina es barre
ja amb segó humitejat amb una mica d'aigua tè
bia i ben barrejat. 

Si alguns conillets ban manifestat símptomes 
· de· coccididsi, al c~p de vuit dies de repòs es re
comença el tractament. 

L'oli timolat és bon preservatriu contza mol
tes malalties parasitàries , de manera que fins en 
els cònillers on no hi ha malaltia de cap mena, 
a títol de previsió, cada mes es podria donar a 
tots els animals una o dues culleràdetes d'aquest 
medicament. 

Però en els conillers on d'una manera regular 
es dóna als animals julivert, branquillons de sau
lE', cerfull, beç ·i altres plantes que gaudeixen de 
propietats antisèptiques del budell, el tractament 
preveptiu de l'oli de timol o farigola ~s inneces
san. 

Simultàniament a la desinfecció de l'interior 
del cos dels animals s'ha de practicar la desinfec
ció del coniller . Tot el coniller es renta ben bé 
amb aigua sabonosa calenta i quan és ben net es 
frega amb una solució de lisol al 5 per IOO. Aques
ta operació es .repeteix dues vegades en quatre 
dies . 

F. DELMÀS 

LA MILLOR TUBERIA PER A 
·coNDUCCIONS A PRESSIO 
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~ . . , dels fems conservacto 

E LS fems segueixen constituin~ la base de ht 
fertilitat de tota mena de conreus . En 

cada estable hi bla una fàbrica d'adobs, però 
aquests adobs, si no són degudament conservats, 
es fan malbé. El lloc de conservació éfels fems 
és el femer . 

Encara hi ha una gran part ·de masies on els 

Un femer senzillamtnt construït 

fems e1s apilen a la intempèrie, on els. vents, el 
sol i la pluja. els faran perdre dues terceres parts 
de llur valor. En . altres masies encara les habi
tacions de bestiar es desfetñ.en de tard en tard i .. 

el suc s'escorre a l'exterior, amb pèrdua tota] 
de la riquesa fertilitzant més grossa. 

Els fems abandonats a sol i serena, la pèrdua 
d'azot o nitrat s'eleva als 3/ 5 i la de la potassa 
pot arribar a la meitat. Això eu termes econò
mics se'n diu llençar p~ssetes. Aquest mateix pa-

I ' 

gès que ha deixat perdre grosses quantitats de 
nitrat i de potassa després anirà al mercat i tor
narà amb sacs del mateix adob que ell ha menys
preat. 

Totes les masies indispensablement haurien de 
tenir un femer. Els millors ~emers sqn els cons
truïts dalt d'una plataforma 'on el sòl de la ma
teixa sigui al niveU per mor de poder-la carre
gar amb facilitat. Continuant el paviment del fe
mer i fora de·'la plat~forma, s'hi fa un dipòsit 
per als sucs que s'escorrin de la massa de fems. 
Les parets de la plataforma hau~n d'ésser grui
xudes i ben encimeutades, com igualment el di
pòsit ·per als sucs. Una teulada protégirà els fems 
contra el sol i la pluja, dues parets ·o tres . de la 
banda dels vents dominants imp~diran que els fems 
es ventegin. La installació d'una bomba per a pu
jar . el suc ' i regar els fems és necessària, puix 
del contrari la floridura se n'apoderaria i els fems 
florits, com se sap, no valen res. · 

Aquest seria un femer idealJ però les disponi
bilitats econòmiques no. són les mateixes en totes 
les cases. El femér es pot emplaçar en forma de 
fosa, i: si la terra és argilosa u:i tan sols cal reves
tir la fosa de parets . Però aquesta forma de cons
trucció,. l;l.parentment_ barata, resulta mOlt cara, 
pel fet del cost de jornals per a carregar els 

carr9s . • 
Un femer molt senzill i pràctic seria el cons

truït arran de terra mateix , rup.b paviment i pa
rets encimentades i amb dipòsit per als sucs. Al 
voltant del femer es ·planten a:rbres per a prote
gir els fems dels raigs del sol. Aquesta construc
ció és molt barata, està bastant protegida contra 
éls; feñts i el %!J, i el carregar les ,rh_arretfs no
més és c;.ostós des de la part més baixa del femer. 

El cost d'un femer d'aquesta mena és aviat 
amortitzat p.els beneficis que reporta. 

A. ELIES 

FEU QUE LA.. RACIÓ SIGUI COMPLETA I NUTRITIVA AFEGINT-RI UNS GRAMS DE 

''NI TR OG I NA·'' i obtindreu un engreix ràpid dels porcs i una 
gran -producció d'ous en les gallines 

Demanin referènciea i preua a: PRANCBSC BSPINAS - J~ A . Clavé, 17 - Teléfon A. 701 Barcelona 
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Els efectes higiènics i curatius dels raïms 

E N el CÓngrés de Viticultura de Montpelkr, . 
del juny de l'any passat, el professor de 

la Facultat de Medicina de la capital del Llen
guadoc, doctor Vivés, presentà una comunica-

. ció del títol d'aquest article, de la qual en copiem 
els següents- capítols. 

I 

. I 
AnàLisi químic dels raï:ns.)11e..scos, dels,~mosto ·t 

dels. raïms . secs amb llur , 7.J..alor fisiològic 
en~rgètic. 

Un raïm està format de dues parts : _la rapa 
i el gra . . 

La rapa és el peduncle floral més o menys lig
nificat durant el cuts de la vegetació de l'estiu. 
Està composta d'aigua, àci.ds lliures, màlic, tàr
tric i oxàlic ; de tartre, taní, m~tèries minerals, 
ceUulosa, matèries azotades i, segons Jacquemin,. 
d'un glucòsid particular que determ:inaria per 
fermentació el bouquet autònom personal, espe
cífic. 

El gra de raïm comprèn la po•lP.a, els g,ranets 
i la pell. 

La pell està constituïda per una.. sèrie de cèl
lules aplanades i es troba vevestida per una menà 
de cera, la pruïna o bruïna. :f:s en la pruïna on 
hi ha els gèrmens i ferments dels microbis. 

La composició química de la pellícula val·:.a 
segons el grau de maturació del raïm. S'hi troba 
àcid tartàric, àcid màlic, crèmo~ tartrà, taní i ma
tèries oloroses. 

Les matèries olorants .apareixen en els ·primers 
dies de la maturació. Constitueixen el buquet del 
cepatge, buquet fexé en els cgfatges americans 
com el Noah i l'Otelo, i moscat en · els cepatges 
dits muscats. Les matèries oloroses poden des
aparèixer per la influència de floridures en els 
grans i ;n la fermentació. Aquestes matèries es 
troben en els mostos frescos i persisteixen en els 
mostos calents en la verema. Els recalentaments 
successius les fan desaparèixer, mentre que el re-

_fredament permet de persistir i transformar-se 
·en ui1a olor que recorda l.a de gerd. 

Els granets són en nombre variable, segons els 
ceps i els resultats de l.a fec·undació. Contenen 
un albumen oliós i un embrió, recobert per un 
epidermis compost de cèJ.lules planes i plenes de 
taní. Segons J acquemin, el granet contil;tdria una 

l' 

matèria azotada soluble en l'aigua, de gran va
. lor, alimentíci. 

La polpa està formadq per un conjunt de cèl
lules sostingudes per _vasos nutritius ; composa el 
most en la proporció del 90 per roo ; la polpa ma
dura conté sucres, àcids, matèries azotades, ma
tèries min_erals, matèries colorants i matèries in-

.detérminades. Els sucres són la dextrosa i la le
vulosa, en ·quantitats quasi- iguals, i ambdós su
cres, l'organisme els assimila directament. El su
cre augmenta constantment en el raïm, però arri
ba un moment que l'augment diari en quantita't 
absoluta és poc o nul, malgrat que la proporció 
relativa pugüí. continuar creixent .a conseqüèn
cia de la dessecació parcial .del gra. Aquest és el 
moment propici per a la verema. 

Els àcids · són el' tartàric i màlic ' lliures i el bi
tartrat de potassa, amb una dèbü proporció d'àcid 
ràcílic, glicòlic; etc., els qual·s en el gra. verd 
existeixen. primerament, en estat d'àcids lliures, 
però degut a la saba, es combinen de seguida amb 
les bases, principalment .amb .la potassa, de ma
nera que en ]'_instant de la maturitat l'acidesa 
inicial queda molt disminuïda. Les matèries aza
ta.des hi són en forma d'albuminoides poc solu
bles, de pepton.es i de matèries amilàcees, aques
tes últim~s solubles. Les matèries mvnerals s6n 
els sulfats, els fosfats, els clorurs combinats amb 
potassa, çalç, sosa, manganès, albúmina i ferro. 

Les matèries no azotades contenen gomes, mu
cílags i matèries pèctiques. 

Les matèries colorants existeixen tan sols L'fi 

els sucs dels cepatges fortament colorats i es tro
ben pri11cipalment en la pellícula. 

La maturitat fisiològica és diferent de la ma
turitat industrial o de la verema. Aquesta coin
cideix amb el màxim d'acumula~ions de princi
pis utilit~ables, és a· dir, dels sucres. El sucre 
que més tard donarà l'alcohol, és l'element més 
important a considerar. 

Es creu que la maturitat és suficient quan es
devé · estacionària, i es çonstata fàcilment col,lint 
·en la vinya, cada dos o tres dies, alguns raïms, 
els quals es premsen i es -pren. la densitat del suc. 

El most de raïm presenta des del punt de vis
ta químic una complexitat tan considerable com 
.la dcl raïm _madur. Veus ací la llista de subs
tàncies que conté, segons Sémichou : 

AIGUA. - Substànoies transformod~B,S per fer
mentació : glucosa, levulosz, sucres diversos i su-
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eres invertits, matèries pèptiques, gomes i dex
trines, matèries grasses i ferruginoses, matèries 
colorants, matèries astringents i taní, matèries 
azotades o albuminoides. -Productes essencials : 
àcid màlic, tàrtric, racèmic, cítric, làctic i altres ; 
sulfats, fosfats, azotats, sili;::.ats, clorurs, bro
murs, iodurs, fluorurs, àcid carbònic, potassa, 
sosa, magnèsia, litina, manganès, alumini, amo
níac i amoníac composat. 

R oss establí el quadro següent de les -anaiè ril-s 
que es troben dissoltes IM~ el 1nost de raï-m : 

Azot : matèries albuminoides, sals amoniacals, 
amides. 

Ac,id fo..sfbr1c i magnèsia : . fosfats de potassa, 
fosfats de calç ; fosf;¡¡.ts amoníaco-magnèsics. 

Potassa : sals orgàniques de potassa (bitrar
trat, malat) ; fosfat de potassa ; sulfat de potassa. 

Sucrres : glucosa i levulosa, parts iguals en ma~ 
turitat. 
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Diversos : àcids · orgànics, tàrtrics, màlics, tà
nics; cossos pèctics ; gomes .; indicis de ferro, 
alumini, silici i manganès. 

Els raïms frescos, segons Arm.and Gautier, tin-
drien: 

Aigua : 77 a 8r per ròo. 
Albuminoides : 6o centigrams. 
Su~re: · I4 a 22 grams. 
Cendres i pectosa : 53 çentigrams. 
Cellulosa: o'25 a r'so grams. 
Els .raïms secs contenen més poca quantitat 

d'aigua, però més sucre i matèries extractives. 
/ Segon~ l'autor que s'acaba d'anomenar, la com
pQsició seria : 

. ..(\.igua : r9'8o per roo 
Matèries azotades : 45 centigrams. 
Matèries sucrades ~ 6J-70. 
Matèries extractives i cellulosa : r'8s. 

(Seguirà.) 

CALENDARI 

~ETEMBRE - OcTUBRE 

Vin.ya i vi. El material v1mc s'ha de pre-
parar de forma que er botam sigui ben net, pro
cedint de la manera com es deia l'any passat per 
aquest temps en un article del senyor Tomàs 
Via: 

Després de la verema caldrà arrencar les vl
nyes velles, les improductives i clorosades i fer 
els clots per a plantar els nous- ceps. 

Així que les fulles hagin ca:igut es dóna a la 
soca i branques una aspersió de brou bordelès i 

· immediatament la primera llaurada. 
Caldrà no oblidar de resseguir les bótes durant 

un mes, afegint-hi e1 vi que sigui necessari, fins 
a emplenar-les bé, per tal d'evitar que el vi es 
torni agre·. 

Terra campa. - ~s preparen les terres per a 
rebre més enUà la sement. La quantitat de fems 
que es sol posar és de 20 a 25 .000 quilos per hec
tàrea. Les terres que han estat femades i que 
s'han cobert d'herbes es llauren novament. 

Es sega el fajol i mill, es cull el moresc o blat 
de moro, fesols, cànem i trumfes. 

Es sembra veça, segle o sègol, civada, pèsols, 
llobins, ers, naps i lleguminoses, per a, colgar a fi 
d'hivern. 

R e1nolatxo, o bledarave sucrera. Quan les 

J 

y 

fulles de la base es taquen de roig i s'esgroguei
xen, la, maturació ha començat. Les fulles, que 
verdes no s'han d'arrencar de la planta, ta!J?.poc 
deu fer-se en aquest moment que semblen mig 
mortes. Hi hauria una pèrdua de sucre que no 

-compensaria el valor farratger de les fulles. 
En arrencar les remolatxes s'ha d'anar en 

compte a no ferir la rel. 
EJ. · coll es taUa iminediatament dessota de les 

fulles jnferiors. Els colls de remolatxa e~ poden 
fer consumir a seguit pel bestiar, o es poden en
sitjar. 

Així que s'ha collit la remolatxa_ es dóna una 

llaurada de tS ~~ ,20 centímetres. El camp queda 
molt a, propòsit per SJ. sembrar-hi blat. 

Arbres fruiters. - Es procedeix a la collita 
d·e figues, nous, castanyes, pòmes, etc. Es fan els 
clots per a plantar arbres nous. S'af>arien els 
pe.us de les oliveres per a femar-les. 

Horta. - Es planten Ò sembren pèsols i pata
tes primerenques, espinacs, cols, ensiam, carxo
feres, cebes, créixems, cols faves, raves i pasta
nagues. 

Animals. -_És en aquesta temporada que so- · 
Ien aparèixer les epizoòtics, sigui pel canvi de· 
temperatura, o pel canvi de règim alimentici (ani
mals de pastura que s'estableixen), o per les i?J-
portacions i fires. 
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Això exigeix una major cura en la higiene i 
obliga a practicar les vacunes que donen bon re
sultat. 

Caldrà desinfectar les gallines i galliners per 
tal de destruir ous i larves dels insectes que du
rant tot l'hivern les amoïnarien . Serà qüestió de 
vigilar la pel~ dels conills, prineipalment les ore-
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lles i les potes, per mor de la ronya. S'haurà de 
vacunar contra el mal roig, si les corralines o la 
comarca és tocada d'aquest mal dels porcs. Tam
~é s'haurà de pensar que les vaques poden ésser 
emmalaltides de mal de perdi~J, i, finalment, els 
poltres ·i mulets s'hauran de vacunar contr'a les 
galteres o borm. 

NOTICIARI 

LA - CREMA ,DE BOSCOS-

La crema dels boscos ha estat -una veritable catàs
trofe econòmica, i sort encara qu~ no hi ha hagut 
desgràcies personals. S'han cremat tan sols en el mes 
d'agost una quarantena de bo~cos, alguns, com el de 
les Gavarres, d'una extensió d~ 150_ quilòmetres qua
drats, foc, potser, ell més gros que hi ha hag~t a Ca
talunya. 

To'ta la premsa catalana ha comentat els incendis 
forestals i gran n_ombre de les millors plomes han es- _ 
crit pàgines de condol. 

Amb molt de gust copiarí~m els articles que s'han 
escrit referent la qüestió dels incendis, però ens- ho 
priva la manca d'espai. 

No obs:tant, donarem íntegrament l'article del més 
gran prosista, el Mestre Ruyra, precisam~nt molt per
judicat per la ·crem~ dels seus · boscos. 

Més- avall també donem una relació dels incendis 
durant el mes d'agost, reíació seguram~nt incomple
ta, puix molts deuran ésser els boscós cremats dels 
quals no en tenim uot~cies. / 

Veus ací l'a1iticle del M~stre Ruyra, aparegut a La 
Veu de Catalunya: 

EL FOC DE MONTNEGRE DE LA SELVA 

Aquest foc, que tot just ara ha pogut ésser deturat, 
és un dels més horrorosos que s 'hagin vist mai a Ca
talunya, tant per la seva violència com per la seva 
extensió, que es calcula ésser de cent cinquanta qui
lòmelf:¡;es quadrats. Va iniciar-se fà pocs dies a la '-font 
de can Barreres de $anta Pe-laia i tot seguit va for
mar clos grans rius de flames, un qu~ es dirigí al llarg 
de la serra ca~ a Sant Mateu, i un altre que saltà, 
en cascada, muntanyes avall cap a Montnegre, ei
xamplant-se · per aquella vall boscosa i convertint-la en 
un infern. I l'un i l'altre riu de flam!=&, ja fets una 
mar, escalaren- la muntanya de Memtigalà, i, eixint 
dels límits de la Selva, ~uvaïren les boscúries de 
l'Empordà cap a Madramauya i la gran serralada de 
la Mare de Déu dels Angels . · 

Són moltes les propietats destruïdes, entre elles les 
que jo posseïa a Montnegre, on se m'han cremat, no 
sols els boscos, sinó fins i tot el suro de la collirt:a 
d'enguany, el qual tenia estivat prop dels m~us ma
sos Sàbat i Casagran. Aquestes dues cases, situades 
a la falda del turó de Montnegre, que estava abran
dat de foc, sembla que s'han salvat, bé que no pas 

' 

íntegramen,!t. Menys afortunades han estat les de dalt 
del dit --turó, les quals, juntament amb l'antiga es
glesiola que el coronava, han estat destruïdes per les 
flames. Així mateix han estat destruïdes altres cases 
d'al/tres indrets i part del Santuari dels Angels. 

Dintre la vall de Montnegre, la vida havia de fer-se 
difícil a les persones i bèsties a causa de la gran xar
dor, la qual havia d'éss~r irresistible àdhuc en fes 
petites feixes de conreu on les flames no es podien 
estendre per no haver-hi matèries combustibles. Allà 
on n'hi havia, el foc hi saltava tot seguit perquè 
d~tonava contínuament i engegava a grans distàncies 
enormes masses ablamades, a manera de bombes in
ce~diàries. Això feia que resultessin illusòries les es
perances que la gent fundava ~n una carretera o en 
un erm .considerant-los com a espais que el foc no po
dria sa:var. Si a l'altra banda hi havia boscos, tot 
seguit les bombes incendiàries que hi queien axeca-

, ven ací i allà nous incendis qu~ era 'impossible pre
venir i més impossible encara extüigir després d'ini
ciats . 

El desastre ha estat espan!tós i nombroses les famí
lies pageses que estan en la més grau misèria, eu 
mig d'un país cendrós i carbonitzat, sense un bri 
d'herba verda, ni un branc de rama per a donar al 
bestiar. Jo, també força empobrit pel desastre, no sé 
com ho hauré de fer per auxiliar els meus masovers 
i veïns; i això em neguiteja més que la meva pròpia 
desgràcia ; però espero que Nostre Senyor ens obrirà 
algun camí. 

Si digués que 1~ pèrdua que he sofert no m'ha afli
git, medtiria. Aquelles, f11mos~s suredes de Montnegre, 
jo me ·les estimava en tanta de manera, que no me 
les vaig voler vendre quan, durant la guerra, me n'ofe-, 
riren !_lll dineral. Ara no són més qu~ fum i ·cendra i, 
contra nÍi, un senyal de l'enUig de Déu. ' 

Sigui com sigui, no vull pecar el 'ingrat. Acceptin, 
doncs, el meu fervorós agraïment, els caritatius veïns 
de Montnegre, Sant Martí, Madramanya, Santa Pe
laia i Cassà de la Sdva, que han fet esforços per 
aturar el terrible incendi, així com també els bombers 
i el senyor governador de Girona, que zelosament hi 
han intervingut. - J. RUYRA. 

També s'han ocupat de la crema dels boscos, al citat 
diari, a La Publicítalt o a La Na'U

1 
els següents es

criptors : Carles Soldevila, Joan Sacs, Pol, Joan Llon
gueres, Martí Monteys, Carles Rahola, Víctor Arnoc 
i altres. 

I 
-
; 
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Veus ad una petita relació dels incendis oco~re

~uts: 

El de les Gavarres (Gironès i Selva) 

L'incendi ha devastat els termes de Madremanya, 

Sant Martí Vell, San'ta Pelaia i Sant Mateu. 

Han calgut enormes esforços per tal d'evitar que 

es cremessin les cases de pagès i els masos encerclats 

pel foc. 
Han pogU:t ésser salvats els masos Merla i Charro

ques, per on el foc hi va passar fregant. Al mas Rou

re les :flames arribaren a llepar els porxos i cremaren 

la palla. A Can Joan de la Cisa es van encendre les 

po.rtes; els masovers pogueren salvar-se però mori- · 
' ren alguns caps de bestiar. L'ermita del Montnegre 

ha cremat de dat]t a baix, i àdhuc ban caigut ks cam

panes; la casa de l'Escolà, immediata a l'ermita, està 

totalment esfondrada. L 'Esltiballa de Sant tyrateu ha 

cremat així mateix tota, com també el mas Vi_nyoles. 

El foc ha destruït les immenses surer~ de Sant 

Mateu i Montnegre~ al massís¿dels Angels. 

El foc ha saltalt 1es carre~eres per abrandar els bos

cos de l'altra banda, de manera que aquesta vega,da 

el que podia estimar-se una barrera no ho ha- estat. 

Ha quedat totalment destruïda la propi~tat del se

nyor Vidal, de Madremanya; la del senyor Llach, dels 

Angels; la de Munta], al 1terme de Castellar, i la del 

senyor Bertran. En aquesta darrera els seus habitants 

hagueren de fugir a - to'ta pressa ; abans obriren les 

corts i estables. 
Així mateix s 'han cremat les propietats del senyor 

Joaquim Ruyra, el culte prosista. 

De Cassà de la Selva es va contribuir a auxilia'r els 

veïns dels termes incendiats, que han estalt lluitant 

aferridassament durant dos dies. 

Són uns quants quilòmetres els · sinistrats. 

El santuari dels Angels tal;llbé ha cremat totalment, 

tot i que semblava que se -l'havia deixat aïllat. 

A Lloret de Mar (Gironès i Selva) 

En el · bosc anomenat «Angeh, del terme municipal 

de Lloret de Mar, propietat de. Na Francesca S'ales 

Parés, d'En Josep Antonijoan i d'En Mateu Sala, 

es cremaren unes 70 vessanes de bosc d'alzines sure

res i alguns pins. Hom calcula ·les pèrdues en unes 

sis mil pessetes. 
Fou detingut com a suposat autor d'.aquest incendi 

Jaume Termes Torres, de 54 anys. 

Hi ba hagut un altre bosc cr.emat a Lloret de Mar. 

Es itJ.·acta del bosc propietat de Pius Cabanyes, pro

per' al Santuari de Nostra. Dona de Gràcia. s~han 

cremat unes quantes vessanes de pin~a i algunes su

reres. 
A Argelaguer (Garrotxa) 

A Argelaguer s'ha cremat part del bosc. Bergúcies, 

propietat del senyor Bernedes. Sembla que el causant 

de l'incendi ha estat Pere Corcoll. Les pèrdues es 

calculen en 1.300 pessetes. 

• 
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A Garrigàs (Alt Empordà) 

En un bosc propietat d'En Mateu Massó i Llach i 

d'En Miquel Ordis i Pagès, veïns de Borrassà i de 

Crespià, es cremaren unes 70 vessanes de pineda i 

una quantitat important de pins, valorat tot plegat 

en unes 6.ooo pessetes. 

Com a presumpte autor del sinistt:e fou detingut 

Martí Batlle i Clos, de 6o anys, veí d'Arenys de l'Em

pordà. 

A Celrà (Baix Empordà) 

Al bosc «Coto de Cors», del terme municipal de 

Celrà, s'incendiaren 32 hectàrees de matoll. Les pèr..: 

dues es calculen en unes rs.ooo pessetes. 

Els propietaris del bosc són els senyors Lluís Ponç 

Tusquets .i Pere Pagans ;Gledó. 

1 e J 
A Olesa de Montserrat (ADt Vallès) 

S'ha calat foc a un bosc del terme de Can Tobella, 

d'Olesa de MÓntserrat. El foc adquirí als pocs mo

ments ·~normes proporcions, i no pogué ésser apagat 

fins al cap de catorze hores, gràcies als esforços dels 

veïns de Monistrol i d'Olesa. 

L'extensió de bosc incendiat és de 200 a 300 quarte

res. Les pèrdues són importanlts. 

• 
A Santa ·cristina d'A 1·o (Gironès i Selva) 

Al bosc de can «Provençals», del terme municipal 

-de Santa Cristina el' Aro, propietat dels senyors J oa

quim i Nards Provençals Vinyail"!J, el foc ha cl~struït 

una arbreda per valor de r~ a rs.ooo pessetes. 

A Sant ]wlià de Ramis (Gi·ronès i Selva) 

Al bosc de N'Agustí Riera, del terme municipal de 

Sant Jul~à de Ramís, es declarà un violent incendi, 

que e~ propagà a les propietats immediates dels se

nyors Encesa, de Girona; Falgueres, de Sant Feliu 

de Guíx<Yls; Manuel Llach, de S'ant Martí Vell, i Pa

rés Salesians, de Pont Major. 

Les pèrdues es calculen en unes 25.ooo pessetes. 
.f. -l 

A Amer (Gironès i Sélva) 

S'ha calat fuc a un bosc del terme de Sant Climent, 

demarcació d'Amer. 
Les pèrdues es calculen en unes rs.~oo pessetes. 

El bosc cremat és dels s_!'!nyors Josep Maria Bon~a

d:í i Francesc Capella. 

EL MILLOR MATERIAL 

PER A COBERTES 

• 
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A Sant Pri1Jat de Bas (Gm·rotxa) 

S'han cremat els boscos «Puig de Vilanova» i .•To
rallas», del terme municipaB. de Sant Privat de Bas. 
Hau quedat destruïdes unes setze hectàrees, valora
des en 20.oooo pessetes. 

A Porqueres (Gironès i Se~1Ja) 

En els boscos «Closas», «Torres Delcasn i «Frígo
la» del terme municipal de Porqueres, es cremaren 
up.~s 40 vessanes de bosc. Han estalt detinguts com a 
presumptes autors del sinistre _Jaume Casals, de 34 
anys Maúuel Juncà Ricard, de 39-

E1'btre Tous i Clan'iana (Sf!>garra) 

S'ha calat foc al lloc anomenat Bosc Negre, antiga
ment propietat del senyor Aguiléra (Oranies), entre 
Tous i Clariana. Han contribuït amb èx~t al ,sufoca
ment del foc els. obrers que treballen a la carretera 
de Tons a Clariana, pe; la qual còsa s'han fet me
reixedors d'elogis. 

Les pèrdues són de molta consideració. S'ha hagut 
de fer un vall p·erquè el foc no es propagu~s a a1tres 
indrets. -

Monistrol de Montsermt (Pla de Bages) 

S'ha calat foc a la bros/ta d'una muntanya del ter
me municipal de Monistrol de Montserrat, per la part 
que . dóna al riu . . -

El foc va prppagar-se a l'altra banda del riu, on 
es cremaren gran quantitat d'arbres. 

Ha durat tot un elia. 
Sembla que el foc es va iniciar amb una guspira 

del Cremallera. 

A Vacarisses (Alt Vallès) . 

Se sabe'n els següents _d~talls ' de l'incendi de Vaca
risses. 

L'incendi va declarar-se en les propietats «El Bo
let» «Can Terrella» i «El Palà», d'aquell terme. 
C~m que el foc prenia unes proporcions enormes,_ 

va organitzar-se una brigada d'uns cent homes de 
Vacarisses i d'Olesa, que després d'arriscats i costo
sos treballs, pogué dominar el foc, que amen.açava 
destruir la frondositat d'aquelles lf:.UDJtanyes. 

A les nou del vespre encara es treballava per a 
evitar que es reproduís. Les pèrdues es calculeu eu 
2o.ooo pessetes. La propietat més p~rjuclicada fou la 
del «Bolet., de la qual varen cremar-se unes quar
teres d'olivar i també molts pins. 

Al Pont de Vilumara (Pla de Bages) 

Al Pont de VilÚmara hi ha haguJt un incendi en un 
local propietat del $enyor Martí Torres. 

El foc ha destruït uns corrals on hi havia bon nom
bre de caps de bestiar, que han mort cremats. 

A les Gu.illeries (Tordera) 

Eus diuen d'Hostalric que el foc devastà dos bos
cos. A Ramiuyo, en cremà ·un onze hores, i a Olzi-

nelles, un altre. · Les pèrdues sofertes per llurs pro
pietaris són de consideració. 

A Terrades (_,4.lt Empordà) 

En els boscos de la casa de camp «Palomeres. de 
Daltn, del Jterme municipal' de Terradès, propietat del 
setiyor Martí Planes, el foc destruí IOo hectàrees de 
terreny i 27 càrregues d'escorça de pi, tot plegat va
lorat en unes 6.ooo pesseltes. 

A Olius (Sol,sonès) 

En els boscos Casanova, propietat de Josep Reig i 
altres veïns de la parròquia d'Olius, s'ha declarat un 
forn;tidable incendi i han cremat 16~ hectàrees de ter
reny. Les pèrdues es calculen en 25.ooo pessetes. 

A Agullana (Alt En:pord'à) 

A muntanya¡ vora d'Agullana, varen cremarse và
ries hectàrees ·de terreny, propieltat d'En Joan Torrent 
Bòschdemont,- d'En Jaume Vilasec~ i dels hereus d'En 
Joaquim Becp. de Careda. Hom ignora les causes del 

. sinistre7 Les pèrdues sembla que són de força im
portància. 

A Pont6s (Alt E-mporàà) 

En una arbreda de les vores del Fluvià, terme mu
nicipal de Pontós va calar-se foc, quedant destruï
des IO hectàrees d'arbres polls, propietat d'En Joan 
Salvà Gus;tà i d'En Miquel Sans Viñas, calculant-se 
les pèrdues en unes 7.000 pessetes. Com autor impru
dent d'aquest foc fou detingut Jaume S'imon Arnau, 
de 27 ·anys, natural de Cistella. 

A Rïudarenes (Gironès ~ Sel1Ja) 

S'ha declarat un incendi en un ,bosc,· prop de la ma
sia de l'Esparra, de Riudarenes, propietat de la se
nyora Mas. El foc es va propagar a l.a propietat del 
senyor Bascos. 

Les pèrdues es calculen en so.ooo pessetes. 

- A Vilopriu (Gironès i Sel1Ja) · 

S'ha declara!t un incendi en la pineda propietat de 
Josep Pibernat, a Vilopriu. 

'Les~ pèrdues pugen,. a 3.ooo pessetes . ., 

A Riells (Gironès i Sel1Ja) 

S'ha calat foc en uns boscos del terme de Riells, 
propietat del senyor Callfs. S'han cremat pins i alzi
nes per valor de 6.ooo pessetes. 

A Viella (Vall d'Amn) 

· En la partida anomenada Palas de Malpa i a la 
muntanya anomenada Dreta i Esquerra del riu Negre, 
al terme de Viella, es dec.larà un incendi. 

Hi acudí la guàrdia civil, els carrabiners i molts 
veïns, els quals després de grans esforços, pel vent 
que feia, acons~guiren sufocar el sinisitre. Es cr~a

, ren - tres hectàrees d'herba _i so arbres, en llur maJo
ria pins. 

~-
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A Porqtteres i Sant Vicents de Camós (Girtmès i StJl'Va¡ 

S'ha calat foc en uns boscos dels termes muniéi
pals de Porqueres i Sant Vicents de Camós, que ha 
estat sufocat gràcies a l'ajut prestat per la guàrdia 
civil i nombrosos veïns que s'han itraslladat al lloc 
del sinistre. Les pèrdues són molt importants. 

A Guils (Cerdanya) 

El foc que va declarar-se en un bosc de Guils, pro
pietat del Municipi, i lloc conegut per «La Riba», 
distant uns 6o metres de la frontera francesa, ha des
truït dues hectàrees, aproximadament, de pineda. 

A Sant Coloma de Fart1és (Gironés i Sel'Va) 

Va declarar-se un incendi a les muntanyes del Mas 
Agregat i Mas Agustí, del terme de Santa Coloma de 
F arnés. 

Afortunadament s'aconseguí apagar-lo, gràcies als 
esforços de gran nombre de veïns que es traslladaren 
al lloc del succés. Les pèrdues són de força conside
ració. 

A Rubí (Vallè.s) 

S'ba reproduït el foc al bosc de Can Ferran, a to
car el lt:erme de Rubí, pel cantó de Sant Quirze de 
Terrassa. Pogué ésser dominat ~ la poca estona. 

A Sabadell (Vallès) 

S'inicià un foc a la part alta del bosc de Can Feu, 
arran mateix del camí de Sant Quirze. 

Immediatament de produït l'incendi foren advertits 
els bombers de Sabadell, els quals ràpidament s'hi 
personaren i. treballant esforçadamenlt pogueren su
focar el foc, que amenaçava apoderar-se de tot el 
bosc, puix cremava aquella banda amb una gran im
petuositat. 
. Amb una hora de treball, e:S bombers isolaren com

pletament el sinistre, i evitaren tot perill per a la 
resta del bosc. 

Més focs a les Guille'llies 

En pocs dies hi hà hagut alguns incendis en els 
boscos de Les Guilleries, estribacions del Montseny. 
El de major extensió (uns 5 quilòmetres quadrats), 
fou a Sabatés, propietat del senyor Valls, de Vilator
ta. E)js últims han estat a la parròquia de Sauit Sa
dur~í d'Osormort (a la Verneda i per damunt de la 
Cantina). Pogueren extingir-se ràpidament per escau
re's en ple dia i acudir-hi la gent de la rodalia. 

Gent agafada 

Amb motiu dels incendis ocorreguts, ia guàrdia ci
vil ha fet les següents detencions : 

A Banyoles: Jaume Casals i Damer i Manuel Jun
cà i Ricart, com a presumptes autors per imprudèn
cia de l'incendi de! bosc del mas- Closa. 

A Breda : Joan Costa i Manaletas, qui mentre feia 
carbó, calà foc als ooscos defTuró de 'Martí Vell i 
causà pèrdues per més de 23.000 pessetes. 

A Canet de Mar: Jaume Termes i Torras, qui en 
encendre foc per escalfar el menjar, produí un incendi 
a la muntanya dels Angels. 
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A Caldes de Malavella : Pere Ramionet i Bosch, con
victe i confès d'haver ocasionat un incendi de bosc 
en aquell !terme. 

A Bàscara : Martí Batlle i Clos, com a suposat au
tor d'un incendi que destruí J+Ua pineda al terme de 
Garrigàs. Jaume Simón, com autor, per imprudèn
cia, d'un incendi a una finca situada a 'la vora del 
rin Fluvià, al terme municipal de Pontós. 

A Tortellà: Pere Coscoll i Planas, per l'incendi 
d'un bosc situat al terme d'Argelaguer. 

A Breda : Ba:r:tomeu i Joan Blancbet, com autors 
presumptes de l'incendi d'uns boscos l'aquell terme. 
T~mbé han estat detinguts, com a presumptes au

tors dels incendis ocorreguts dies enrera en els bos
cos anomenats «Turó de Palomeres» i «Casa Nova del 
Bosc», del terme municipal de Riells, Bartomeu Sàn
chez, de 65 anys, i Joan Clauxets, de 28, que foren 
posats a disposició del senyor jultge· de l'esmentat 
terme municipal. 

E·l que diu l'lnstitut de Sant Isid1·e 

La calor extraordinària el 'enguany, i la ·persistent 
sequera que delma els cu·:i.tius, han contribuit indub
tablement a acréixer aquesta temporada, en relació 
amb les anteriors, els incendis de bòscos. -

L'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, que abans 
que comencessin .aquests sinistres - en 26 de juny -
s'havia adreç~t ja als governadors de les províncies 
catalanes i at ministre de la Governació, cridant-los 
l'atenció respecte del perill que s'apropava, i pregant
los que prenguessin mesures encammades a evitar 
la iniciació d'incendis forestals, castigant en el' seu 
cas els culpables de llur provocaió, va veure amb sa
tisfs.ció com, per part dels governadors de Girona i 
Barcelona, es dictaven circulars encaminades a prote
gir el patrimoni forestal, recomanant la vigilància més 
extremada a :es forces que tenen a les seves ordres. 

A la província de Girona, el seu governador ba 
aconseguit detenir fins a deu presumptes incendiaris, 
i aquesta mesura sens dubte ha de contribuir a posar 
en guàrdia a quants amb malícia o sense, . d'ara eu
davant poguessin provocar semblants sinistres. Amb 
aquest motiu, 1 'Insti tu~ Agrícola Català de Sant Isi
dre ha felicitat efusivament el governador de la pro
víncia esmentada. 
_ Per la seva part, el ministre de la Governació, ac

cedint a indicacions de l'Institut, ha ordenat -a la Di
recció de la guàrdia ci vil que dicti les opor.tunes ins
truccions a la força del -cos, amb l'objecte d'evitar . · 
els incendis de boscos, i perseguir i detenir en el seu 
cas als autors ; i, per la seva banda, últimament el 
governador de Tahagona ha dictat una circular reco
manant a les autoritats la major ac!tivitat, zel i vigi
lància per a evitar aquests sinistres. 

Cal esperar que la llista dels paorosos incendis que 
durant aquest estiu han vingut delmant els nostres 
boscos, no seguirà nodrinlt-se diàriament, com fins 
ru:a, gràcies a les disposicions adoptades, i que en el 
seu cas el pes de la llei caurà sobre els incendiaris. 

A l'A VO¡:t DELS DAMNIFICATS 

S'ba iniciat una subscripció a favor .dels propietaris 
i masovers danyats pels incendis forestals, per le~ 
masies i altres béns. 

AGRICULTURA I RAMADERIA es posa eu tot Í per tot 
al costat dels iniciadors d'aquesta acció reparadora. 
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LA TAXA DE RODATGE I ELS CARROS DELS 
AGRICULTORS 

Dictada en 2 de març proppassat una disposició 
d 'acord amb el que havia sollicitat l'Institut Agrícola 
Català de S'ant Isidre, exceptuant de satisfer la «ta.-'<a 
de rodatge" tolts els agricul tors propietaris de carros 
que els dediquessin exclusivament al transport de 
llurs conreus, mentre la contribució rústica que pa
guessin fos inferior a 500 pessetes, i ratificada en 
R . O. de 2 de juny, amb l'aclariment, però, que la 
·dita exempció no tenia efectes retroactius, i que, 
per tant, els carros agrícoles no podien excusar-se 
de. pagar la taxa de rodatge de 1927, que ara se'ls co
brava retrassada, i posteriorment, per R. O. de 21 del 
corrent, apareguda a la «Gaseta de Madrid, del 22 

amb el número 184, es diu que acom sigui que per 
no ajustar-se els procediments del cobrament de la 
dita taxa al preceptuat eu la R. 0.- dd 2 cle juny 
passat, bau sorgit reclamacions en part justificades», 
es <lisposa «que quedi en suspens el cobrament de la 
taxa corresponent a l'any 1927 dels carros agrícoles~, 

fins que es dicti una disposició complementària que 
de manera precisa determinarà 

L'ASSEMBLEA ARROSSERA DE CATARROJA 
(V Al:ENCIA) 

A l'assemblea arrossera que s'ha celebrat a Catar
roja s'acordà, a proposta de :•enginyer director de la 
granja de Lnreca, demanar que s'assenyali el preu 
mínim de 35 pessetes, però si el consorci trobés difi
cultats per a l'aplicació del límit arrosser que es 
soUiciti l'associació forçosa dels agricultors per de
cret, per ltal que l'organisme que es formi s'encarre
gui de l'arròs existent i de la seva venda a un preu 
superior a 35 pessetes. 

L'opinió més generalitzada és contrària a aquest mo
nopoli que es vol implantar, i prefereix el règim de 
11 ibertat de venda. 

EL CUC DE L'OLIVERA 

Com sigui que s'ha presentat una forta invasió de 
mosca de l'olivera «Dacus Oleae», productora del cuc 
de les oliveres, deguda als insectes perfectes que sur-

AnóHIMA BAR[ELOHESA DE [OlU Y ABOHOS 
ALIMENTS PER A L' AVIRAM I PORCS 

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

Farina de carn "Hèrcules" 
lroteïnes . 70 % I Fosfat de calç 

Ostres granulades í en pols per a l'aviram 

Fosfarina o farina fosfatada 

19 o o 

12 o o 

Fostat de calç. 70 a 72 ° 0 

Despatx: Rambla Sta. Mónlca 13 - Fàbrica : llospltalet de Llobregat 
Telèfon núm. 483 A. B A R ll EL ON A 
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ten aquests die's procedents de la primera generació, 
1 'Institut Agrícola Català de S ::.nt Isidre recomana a 
tots aquells olivicultors que tracten les seYes oliveres 
con'tra el funest dípter, que no deixin de fer el trac
tament <laquicida sense pèrdua de temps, amb l'ob
jecte de poder salvar llur collita dels atacs de la mos
ca, que en pondre els ous en les olives, produeix el 
cuc, puix que si no ho fan així serà nul:la completa
ment llur collita. 

ERRADES 

En el número anterior les signatures dels uostres 
üistinglts col:laboradors Joan Salom i R. Malés deien 
Joan Salruns i R. Halés. 

LA MORT REL SENYOR ELIES DE MOLINS 

r. 
· Víctima d'una infecció gastro-intestinal, el president 

de la Junta de Reintegració al Camp, senyor Elies de 
Molins, morí a la vila de Blanes . 

Fill d'una d.istingida famUia barcelonina, reunia al
tes qualitats mora1s i un modèlic entusiasme pel tre
ball . Hom pot ben dir que gairebé tota la seva dda 
estigué consagrada al millorament de les seves clas
ses, en pro del progrés agrícola. 

Darrerament, s~mbla qne la seva actuació com a 
president de la Jtmta de Reintegració al Camp, li 
proporcionà un treball excessiu,- el gual, indubtable
ment, ha contribuït al fatal desenllaç. 

A,dvocat de nota, gaudia de molta consideració. 
Havia estat diputat provincial i_ a Corts, senador, 

Comissari regi de Foment de Tarragona, fundador i 
president honorari i efectiu de nombroses entitats agrà
ries i periodis ta. Fou qui fundà el diari La Prodt1cci6n 
Nacional, de Barcelona; orador clar i persuasiu; au
tor de El crédito agrícola y las clases rurales, Bal
mes y su tie-rnpo, La obrera ;¡¡ Catalwï.a, en la ciu
dad y en el ca1npo, El sentimiento del honor en el 
tea.t1·o de Calderón, Aposto/ada J-' propaganda de las 
asocia.ciones y sindicatos agrtcolas, etc., etc. 

La mort del senyor Elies de Molins representa una 
bai..'{a sensible en les activitats de la política agra
social catalana. 

(D._ E. - P.) .. 

Fàbrica de teixits metà)'] ics i sunyers 

Enreixats de simple torsió.-Teles de 
fantasia, ondulades de sunyers 
FILFERRO ESPINÓ$ 

Nicanor Arqués 
ARTICLE~ DE FILFERRO 
Cedaços i garbells d'espiral (aranya) 
EspecialitHt en les instal·Jacions 

Jaume Giral t, 5- Telèfon 1338 S. P. - BARC ELONA 
(Trav~ssia d el carrer Carders i S ant Per~ més Baix) 
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ADOBS 

Superfosfat d'os, 18-20 per 
100 d'àcid fosfòric i 112 
per 'roo de nitrogen ... 

Superfosfat de calç, 18-20 
per 100 d'àcid fosfòric so-
luble ....... .. ........... . 

Superfosfat de calç, 16-18 

r:bl~~ - ~·-~e~~ ~~s~~r~~- s-~~ 
Superfosfat de calç, 13-15 

r:bl~~- ~~-~~~ ~~s~~~i-~. s~~ 
Sulfat d'amoníac, 20-21 per 

100 de nitrogen . . . . . . . .. 
Nitrat de sosa, 15-16 per 

100 de nitrogen . . . . . . . .. 
Sulfat de potassa, 90-92 per 

100, equivalent a 49-50 
per l:oo de potassa pura. 

Clorur de potassa, Bo-85 
per 100, equivalent a 
50-51 per 100 de potassa 
pura .................... . 

Matèria orgànica còrnia 
natural, IO-II per 100 de 
nitrogen i 2-3 per 100 
d'àcid fosfòric . . . . . . . .. 

Guano Sant Jordi, 7-8 per 
100 de nitrogen i g-n per 
100 d'àcid fosfòric i s-6 
per 100 de potassa . . . . .. 

Sulfat de ferro en gra . . . . .. 
Nitrat de calç '1:5-16 per 100 

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

Cianamida 19-20 per 100 de 
nitrogen, 6o per 100 de 
calç ... ... ... .... ....... . 

SOFRES 

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

Id. íd, g8-1oo íd., extra fi .. . 
Sofre gris o precipitat ... .. . 
Flor de sofre o sofre subli-

mat .............. . 
Sofre ól.e terròs . . . . .. 
Sofre en pans, refinat . . . . .. 
Sofre de canó . . . . . . . . . . . . . .. 

PRODUCTES ENOLòGICS 

Metabisulfit de potassa clas-
se ss-s6 .. . ... ... ... . ... 

I1. Classe extra blanc 56 
Clarificador Tête de bceui 
Adhesol líquid en bidons de 

10 litres .... ............. . 
I d. en pols . . . . . . . . . . . . . .. 
Brou Btllault .............. . 
I d. Montpeller .. . . . . . . . . .. 
Tetracuprita . . . . . . . . . . . . . .. 
Pirafolltol . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Anhídrid sulfurós . . . . . . . .. 
Acid cítric ... .... .......... . 
A cid tartàric . . . . . . . . . . .. 
Sulfat de coure, 98-99, cris-

talls grossos . . . . . . . . . . .. 
Id. íd., cristalls petits ..... . 

AGRICULTURA I RAMADERIA 

EL MERCAT 

ULTIMES COTITZACIONS 

UNITAT 

1ooquilos 

)) 
,. ¡r 

)) 

70 quilos 
100 quilos

1 

)) 

40 quilos , 
> 

so quilos 

100 quilcs 

1 quilo 

» 
)) 

» 
)) 

• 
100 quilos 

• 

.. 

PESSETES 

16'5o 

11
1

-

to'-

9'-

34'50 

35'5° 

33'-

34'-

IS'-
121-

33'-

24'50 
35'-
42'-
49'-

216' -
237'60 

3' 1 5 

1 '35 
2'90 
4'40 
1'3S 
0'44 
0'3S 
1°30 

s6o'-
46S'-

84'5o 
S2'so 

CEREALS 

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

Ci-vada 
Extremadura .............. . 
Manxa ................... . . 
Aragó .................... . 

Ordi 
Extremadura .............. . 
Manxa ... ........ ., ........ . 
Urgell ........... ......... . 
Sagarra .................... . 
Aragó .................... . 
Castella ................. . 
Comarca ................. . 

Moresc. 
Plata, intervingut . . . . . . . .. 
I d., mercat lliure .. . . ..... 

Mill 
Estranger ... 
Comarca 

Arròs 
Benlloc, zero . . . . . . . . . . . . . .. 
Idem, mitjà . . . .. . . . . .. . . .. 
I dem, selecte . . . . .. .... .... . 
Matisat, ordinari ........ . 
!dem, selecte . . . . . . . .. 
Bomba) ordinari . . . . . . . .. 
!dem, superior . . . . . . . . . . .. 
I dem, extra . .. .. . . .. .. . . .. 

LLEGUMS 

Fa.'Ves -
!Extremadura ... . ... .... . 
Itàlia ... ... ... ... ... ... . .. 
Tunis .................... . 
Oran, .............. . 
Valencianes, ... .. ... . 
Prat ....................... . 

Fa-vons 
Sevilla ... . : . .... ........ .. . 
Xereç .................... . 
Marroc .................... . 
Italians ................. . 
Anglesos ................. . 

Garrofes ' 
Vinaroç ................. . 
Roges .................... . 
Mallorca ................. . 
Eivissa ................. . 
Tarragona ................. . 

UNITAT 

1ooquilos 

» 
)) 

)) 

» 
)) 

)) 

• 
)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

,, 
)) 

)) 

• 
• 
» 
• 
)) 

» 

)) 

)) 

• 
• 

)) 

" • 

» 

» 
)) 

PESSETES 

46'so a 47'-
47'- a 47'50 
47'5o a 4S'-

50'5o 
47'- a 47'5o 

oo'- a oo'-
oo'- a oo'- I 

3S'- a 3S'5o 
,,s·- a 3S'so 
3S'- a 3S'5o 

35'5o a 36'-
30'50 a 31'-
40'50 a 41'-
2p'- a 42'-
40'- a 40'50 

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

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

72'-
61'- a 63'-
67 ' - a 6S'

Ios'- a 1 10'-

110' - a 1 15'-
120'- a 130'-

46'- a 47'-
46'-

45:- a 46:-
45- a 46-
4S'- a 4S'5o 
43'- a 43'50 

46'5o a 47'-
1 46:5o a 47:-

45,- a 46,-
45- a 46-
45'- a 46'-

26'7S a 27'3S 
25'- a 25'29 
17'26 a 19'64 

20'23 
26'7S a 27'oS 



AGRICULTURA I RAMADERIA 

València ................ . . 
Xipre .................... . 

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

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

Altres llegums 
Ers .................... . 
Titus ............ .. ...... . 
Guixes .................... . 
Llenties ................. , 
Cigrons pel on s . . . . . . . . . . .. 
Idem blancs . . . . . . . . . . . . . . . I 
FARINES I DESPULLES 

Extra b1anca superior ..... . 
I dem ordinària . . . . . . . . . . .. 
Flequera ....... ........... . 
Número 3 ................. . 
NÚ!ñero 4 ... ... ........ . 
Segones ................... . . 
Terceres ................. . 
Quartes .................... . 
Segó ....................... . 
Segonet... ... ... . ....... . 
Farinassa d'arrós ............. . 
Morre1: ...................... .. 
Farina cje maníac ......... .. 

FARRATGES I PINSOS 

AUals .................... . 
Palla llar gueta .. . .. . .. . . .. 
Polpa de remolatxa, estran-

gera .................... . 
!dem, país ...... ........ .. 
Turtó de coco .. . . .. .. . . .. 
!dem de cacauet .. . .. . .. . 
Farina de turtó de llinosa 
Farina de carn .. . .. . .. . .. . 
Farina de peix .. . . .. .. . .. . 

. Farina d'ossos ... ... ... .. . 

FRUITES SEQUES 
Ametlles 

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

A'Vellanes 
Ordinària amb clofolla 
Negreta • · 
Sense clofolla, primera .' .. 

Figues 
Fraga ... 

» segona 

!dem extra ..... . 
Mallorca ........ . 
!dem negres ... : .. . .. 
Burriana ........... . 
Albunyol . .. .. . .-.. .. . 

Pinyons 

UNlTAT 

100 quilos , 

)) 

• 
• , 
, 

• 
• 
)) 

)) 

}) 

)) 

)) 

}) 

)) 

• 
100 litres 

}) 

70 quilos 
)) 

100 . 

40 quilos 
}) 

Iooquilos 

)) 

>> 

• , 

)) 

• 
)) 

)) 

s6 q. 
59 q . 
90 q. 
89 q. 

10 quilos 

• 

100 quilos 

PESSETES 

25'S9 a 2S'9o 
29'76 

so'- a 51'-
39'- a 43'-

47'- a 47'50 

77'-
85'

Bo'- aBs'-
75·- a 8o'-
70'- .a 72'-
89'- a 90'-
8t'- a 83'-
85'- a 86'-

Ï 41'-a42' 
_40'5o a 41'-
43'- a 44'-
70'- a ''5'-
so:- a 6o:
S5- a 87 -

6o'- a 70'-
_ 68' so 

46' - a 50'-
39'- a 42 ' -
3S'- a 37'-
34'so a 3s·~ 
33'- a 34'-

4'85 
6'25 

23'-
38'~ 

32'-

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

38'- a 38'50 
26'- a 28'so 

36'-

32'-
55'- a 75'-
90'- a 1 Io'-
35'- a 40'-

480'
ooo'-. 490-
1301-

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

7'50 

s'-

460'-

Nous 
Selectes 

AUs 
Cappares 

VINS 

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

ALCOHOLS 

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

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

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

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

BOTAM 

Barrils de 14 a !5 litres ... 
I dem de 30 ídem .. . .. . .. . 
!dem de 6o ídem .. . .. . 
Quarteroles 120 ídem ... ... 
Pipa de 48o ídem .. . .. . .. . 
Bocoi de 6oo a 650 ídem ... 

OLIS 

Oliva 
Ordinari ................. . 
Superior ................. . 
Fi ...................... . . 
Extra .................... . 

De pinyo~a 
Verd, primera ........... . 
!dem, segona ........... . 
Groc, primera ........... . 
Ideni, segona .. . .. . .. . .. . 

Exòtics 
Cacauet .............. . 
Coco, blanc .. . .. . .. . .. . 
I dem, Cochin .. . .. . .. . ... 
I dem, Palma .. . .. . . . . . .. 
Llinosa, cuit .............. . 
!dem, incolor .............. . 

ANIMALS I LLURS 
PRODUCTES 

Animals 
Bous del pafs 
Vaques ídem ........... . 
Vedelles ídem ........... . 
Ovelles ídem .. . .. . .. . .. . .. . 
Xais ídem amb llana... . .. 
!dem esquilats ... 
Ca ores ídem .. . .. . .. . .. . .. . 
Cabrits ídem .............. . 
Porcs blancs del país, de 

no quilos net 
!dem, molt grassos 
Idem íd. valencians, íd. 

1ooquilos 

12 forcs 

Grau i hectólitre 
• 
• 
• 
}) 

)) 

• 
)) 

PESSETES 

110'-

2'10 
2'30 
2'65 
2':?5 
I '75 
2'70 
2'90 
3'10 

too litres 232'- a 234'-

» 222'- a 225'-

, 228'- a 23o'-
» 119'-

• 1s5·-

Un 
• , 

')) 

» 
)) 

100 quilos 
)) 

)) 

¡¡ 

, 
, 
)) 

» 

100 litres 

¡) 

• 

1 quilo 

)) 

)) 

))' 

• 

12l

I8'-
34'-
75'-

2001
-

250'-

186'95 
200'-

239' I 5 
247'85 

180'70 a 1 ¡s 'os 
·oo'-

f39 ' '5 a 143'50 
121'75 a 126'10 

ooo'-
152'-
161'-
170'-
152'-
1721-

2'70 
2'70 
3'30 
2'70 
3'85 
3'10 

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

3'50 
3'20 a 3'30 

3'45 
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MARCA RF::GISTRADA 

A la tardor les MOSQUES els MOSQUITS són els_ terribles enemics de la salut dels 
homes i dels animals. 

Són les MOSQUES i els MOSQUITS els vehiclès de la majoria de gèrmens de les ma
lalties contagioses deis homes (tifus, pal·ludisme i gdppe) i dels animals; glosopeda o mal de 
peus, mal de perdiu, en el bestiar boví; mal roig, peste, neumocuteriti en el bestiar porquí; 
còlera i peste en les gallines. 

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

FLIT· 

MARC TORRES 
Riereta, 15 i Aurora, 11 - BARCELONA 

TELÈFON 1201 

MOLÍ TRITURADOR 

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

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

EMILIO DE ÜBESO 
F ABRlCANTE OE HARINAS 

Sr. D. 
lif~rcoe Torr.ae 
BA~CELONA 
00" o 0111000110 o 000000 

CORTS, 587 
6ARCELONA 

Wuy er -mlo [ Por ls preoente tenBQ el g~:ato 
de '08n1teatarle ~ ,eatoy muy aat1at'echo de eu mol,lno triturador· 
=e E;r~~fgN y ~!e y~~ .. 8~=b~ ~~ n. oual ha eu-oerado B ouanto Vd. 

, ~ontndo con c.6J 1netee do bolosy pertaotamen-. 
t.e eqy1Ubrado. au maroha ea aume.mante aunve, haate. el e.rtremo que 
deSJlUae de quitada la mu:.oha e1gue andando unes m1nuto1. "r a puar 
de be.berle tnstnladO en -planta alta donde por falta de firmen son 

;~:n::n!1~!~!./~~n!~~1~:o!:~~ej, 0~P~~! 8 m~vi~~X~:e 8!E)gbó ~o v~Ï~of~-
nu por minuto el menor deeequUtbrto qu-e tuv1era produotrfa muy 
eenetblee mov1m1etltoe. 

Como ea eonetsu1ent~ las cuel1dadee e:punt.e
dae hacen· que la tuerza neeeea.rta 11ara mo.verle aea aoaeo menor de 
la que Vd,.. calcula. 

su trabaJo nO deja nada que deeear JIUe&to 
que 81'-aciaa a DU combinoctd'n de cr1bae puttde dares a la mercanoia 
el gra4o b · ttnura Q.u'e ee qutera hseta 9onverttrla en polvo.' Y en 

. ouanta e rend1mtento a1 bien en lo J1Ulver12ado ee redu·oe baetahte, 
todavia rtnde ma e que una -piedra hao1~ndolo 1!1\loho major y tri tureD• 
do tn1"1nttamentê mne que todoa los a:pare.toe basta hoy conootdos. 

, Q.uedQD'dD el mair. a meno a de tn.edio gl'eno. he 
llegadb a moler hàtta 2000 Kso. por hora, el ·tri turado no ha -po dido 
esberlo, porque ni ~1 olevador ( que como eabe V~· - ea tho granda . 
) lli el operaria que lo liJI!IeJa, han llegado a darle h al1mentaeton 
neoeaar1a, 

FUede ~d.. eatar aat1Bteoho de w tll011Do y 

!~r~:: ~o tr;b;:.!:.:a~~da~~ a~~:r,~: ·!s!:1 Qg:4!:::. d:U e:;~~a~a •· 

El molí triturador •El Campeón Universal> és l'únic que no pro
dueix pol~, i que pot treballar sense· canvi en la direcció desitjada. Està 
proveït de dues mànegues d'aspiració i per això ni s'escalfa ni la mol
turació sofreix minves. 

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

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

Unic cons!Tuctor i venedor que els instal·la i cobra un cop posats 
en marxa i després d'haver-se obtingut el resultat convingut. Finor i 
gruix de la molturació desitjada. 

I 

f 



Societat Anònima Clausolles I 
• • 

A p.òsits esterilitzats marca Hispania 

Extens assortit d'instruments i aparells 

de cirurgia veterinària i triquinoscòpia 

Abans de comprar demaneu-nos pressupost 

CASA CENTRAL: 

RAMBLA DE CAT~LUNYA, 8 

SUCURSALS: 

Barcelona; Ferran, 8 i Rambla del Centre, 27 - Mad~id ; 

Carretas, 35 - València; Sant Vicens, 6 - Sevilla; Velaz

quez, 17 · Bilbao; Bidebarrieta, 1- Saragossa; Alfons 1, 7, 9 i 11 

FÀBRICA A SANT MARTÍ DE PRO .VENSALS 

TRACTORS AGRICOLES 

"VLETRIC" 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmlllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

TIPUS T .ANC 

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

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

'' (, L ETR AC" 
1ipus W 12}20 HP. per a tota classe de cultius PBSSBTBS: 12.000 

Tipus K. 20/30 HP. · per a grans extensions PB S S B T B S: 15. O O O 
Tipus A 30/45 HP. per a treballs que requereixin més força PBSSBTES 23.000 
Aparells complementaris de totes classes i marques, a preus considerablement redults. 

Demanar catàlegs i proves al representant general a Espanya: 

AUTOMÓBIL TRAFALGAR, ~2 
BARCELONA 
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TALLERS PF-E I F FER 
A. CASAJUANA PFEIFFER, Enginyer Industrial 
PB R B IV, 1 O 9 • Casa fundada en 1855 • BARCELONA 

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

DIPOSITARIS: 

J. ur i a [ h y ca 
S. A. 

BRUCH, 49 

BARCELONA 

VERITABLE NO MÉS FOC 

NO MÉS SENYALS A LA PELL 

LINIMENT 

ALONSO OJEA 
Vexigatori i resolutiu, el més 
actiu i econòmic de tots els que 
es coneixen. No deixa ni la més 

· petita senyal a la pell. Garantit
zem els seus efectes i activi tats. 
Remetem un flascó de mostra als 
senyors Veterinaris que el 
:-: :-: :-: :-: demanin :-: :-: :-: :-: 

.. J 

Bàscules ARIS O 
SANS, 12 -oA.RCELON A 
:::::::::::::::::::::::::;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡;;:::::::::::ll!ll':llll::ll!lllllll::::::::: 

Les utilit~en en quasi tóts els Sindicats, ma
gatzems ·d'olis i vins, i indústries, per llur 
-:- -:- duracdó, seguretat i exactitud -:- -:-

Caixes d'acer per a valors 
amb e I au i sense 

Nou sistema patentat d'un sol bloc massís 
INFRACTURABLES, contra foc i soplet, 

Bàscula-Grua portàtil model 207 
Demani. dibuixos i preus 

A. Biancbini, Ing. S. A. 
Paseo de Gracia, 100 - Te1.1fi30 G. - BARCELONA. 

Dlrecclón Telegraflca: "GAVIONES" 

"GAVIONES" 
encofra dos y enfaginados metalicos para 

DEFENSAS FLUVIALES 
y demas aplicaciones 
(Sistemas patentados) 

Corrección de torrent~s - Desviación de cauces- Construcción 
de presas- Protección de margenes. 

r 

Soliciten nuestro folleto que les s era r.:mitido grati~ 

LLIBRERIA 
CAT ALO NIA 

l lllllllllllllllllllllllllllllll l lllll l llllllllllllllllll l llllll 

LLIBRES DE 
TOTES CLASSES 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/111111111111 

P. CATALUNYA, 17 :: BARCEJ,ON.A. 



COMPAREU EL RESULTAT WBTINOUT EMPRANT LA 

PR·OVENDINE 
Els èfectes de la "PROVENDINE" no triguen a manifestar-se. 
Des que els porcs estan sotmesos al règim de 1~ "PROVE.NDINE" crei

xen i engreixen a ultrança. 
No s'atura la creixença; la gana és sempre constant; l'engreix és ràpid 

amb fo:rça satisfacció del ramader. 
La despésa inicial és a bastament compensada p·els resultats que s'ob

tenen. Centenars de testimonis ho comproven. 
Imiteu; doncs, el ramader zelós del seu negoci i comenceu des d'avui a 

fèr servir la ''PROVENDINE"; quedareu merave1lats. · 
Exigiu del venedor la marr.(l "PROVENDINE"; refuseu qualsevol 

altre producte. 

La PROVENDINE és un producte que conté fosfats i vitamines superactivades per 

l'acció dels raigs ultravioleta. Es suficient afegir-la en petites· dosis, al pinso 
habitual dels porcs. 

MADRID 
Rda. A.tocba, 23 

Demaneu fullets i detalls a 

SEVILLA 
Maria A.uxllladora 

o a les seves Sucursals: 

BILBAO 
Apartat 432 

VALEN CIA 
· MBl'tl, 4 l 6 

PALMA DE MALLORCA 
Plava We:vler, 1 

VIGO GIJON 
6Bl'cla Barbon, 43 R. Oarcfa A.lvarez, 26 

... 



Societat Enològica del Penedès, S. A. 
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VILAFRANCA 
DEL 

~u[Unal~ a Heu~, [riP1ana i Xere[ ~e la frontera 

TREPITJADORES, PREMSES; BOMBES I 
TOTA CLASSE DE MAQUINARIA VINÍ
COLA : MOTORS I TRANSMISSIONS ~ 
MANGUERES;, RACORDS I AIXETES : 
MATERIAL PE.({ A BOTELLERIA 

PREMSA CONTI NUA ccSEPSA)) 

Pll~MSA HIDRAULICA «ATLASn 

APARELLS D'ANÀLISIS DE VINS: 
PRODUCTES ENOLÒGICS : 
ADOBS : SULFAT I SOFRES 

DEMANEU Estudis, Projectes i Pressupostos 

MOLl ~'JAY BEE'' ·Et MILLOR 
DEL MON 

EXPRÉS PER A AGRICULTORS I RAMADERS .. 

Els mol ins "J AY BEE" es fabr iq ue n en nou t amanys diferents, capaços per a moldre de 40 a 
900 Kgs. per hora. Q ualsevol dels models està eq ui pa t usualment amb aspïrador i r ecoJolector 
de pols, amb a ixò res ulta una instal·Jació completa . Úni c molí q ue mòlt pe rfe c-
tamen t alfa ls i farratges secs, productes que, bon p unt mòlts, p ode n donar-se 
a les vaques, porcs, pollastres, e tc., etc., sol s o b arrejats amb. altres gèneres; 
resultant un p inso d e fàci l · digerir i a la vegada sa i molt econòmic. 

Construït per The Bossert Corporation, U tic&- New-:Y ork 

Agent exeluslu per o 
Espanyo I Portugal: JOS~P ILLA 
V IA L AIETANA , 15, z.• : : TELÈFONS: A. 2210 i A. 4515 : : BARCELONA 

C0 1tlPANYlA GENERAL D';ISF'ALTS I POilLAl\' D 

AS LA' N D 
Passeig de Gràcia, 45 BARCELONA 

Adreça postal: - Apartat 263 - BARCELONA 
Adreça telegràfica, telefònica, cable i radiotelegràfica: ASLAND- BARCELONA 

F AB RIQUES a LA POBLA DE LILLET i MONTCADA (Barcelona) 
_ VILLALUENGA DE LA SAGRA (Toledo) - BILBAO 

PRODUCCIÓ ANYAL .300.000 TONES 



·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, 
així com per qualsevol classe de força motriu. Patentada 

'-----M. R. -----' 

TIPUS ECONÒMICS DES DE 300 PESSETES 

LLOGUER DE BOMBES PER A · PROFUNDITZAR POUS 

VENDES A LL RG PLAÇ 

CONSTRUCTORS 

BOMBA S NEPTUNO, S. A. 
Pa ·sseig, 5 i 7 

Sot·Hciteu mostra I fascicles gratis 

"SOCIEDAD LEVHER.4 MONTAÑES.4, S. E." 
Plaça Catalunya, 20 -BARCELONA 

TERRASSA 

LLET CONDENSADA 

"EL NIÑO" 
Gran Diploma d'Honor i Medalla d'or a l'Expo
sició Agrícola Hidraulica 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 elabor9da 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
~ament la llet fresca en tots els casos 

que aquesta s'usa. 

No deixi de provar avui mateix la llet condensada 
marca EL N lÑO i quedarà convençut de la seva 

alta i insuperable qualitat 
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Viticultors! Collit.ersl Per a la verema adop
teu la Premsa contínua 
'' M OBI L L E'' amb 
obturador i hèlice 

MODEL 1928 

EL MAJOR MATERIAL 
EL MÉS BAIX PREU 

EL MAXIM DE 
RENDlMENT 

li 

PREMSA 
CONTINUA 

''COLIN" 
Premiada amb -ei primer ¡.rem' ~1 Cot·~·· - d~Jebra't a Alcdsser <. e San , Joan, amb Mt!dalla d'or i 

Diploma d'Honor. La més alta recompensa. 

AGENT EXCLUSIU PER A ESPANYA: 
Premses Hidràuliques "MARMONIER'', Premses a petit fus, Espremedores a 3 rodets, Separadores i Esgota
dores, Elevadors, Bombes per a inotos, Bombes "FAFEUR" amb motor i sense, Moto-Bombes "MARMONIER", 

Mangueres, ~ecort, Aixetes, etc., etc. 

APARELLS PER A LABORATORI. - Productes Enològics insubstituïbles per a Ja verema 

BISULFIT "ENOL", "OXIOASOL", FOSFAT AMONIC, SABAS, METABISULFIT DE POTASSA,. ETC. 

VICENS VILA CLOSA -

Propietaris! 

PASSEIG DE GRACIA, 88 

Telèf. G. 1338 - Dir. Teleg.: KEGVIL - Barcelona 

Quan necessiteu elevar 
recordeu~vos sempre 

aigua 
de I a 

Bomba MINERVA 
, 

que vos donarà completa satisfacció 

Barcelona 

L'ADOB AZOAT MÉS BARAT AVANTAT~ÓS 

~·~ 
19/2ocro DE NITROGENO V GO'Yo DE CAL 

-dD!IMMRD"RR!&aauiiCIR 

I . PAllLITA DETALLS I ASSAIGS G HATUITS EL 

DELEGAT TÈC ·re DF.L CE TRE D'INFORMACIÓ AGRÍCOLA DE LA CIANAMIDA A BARCELONA: ~ 
CARLES E31ELSA ROXLO- CONSELL DE CENT, 294- BARCELONA ""-----" · LÓPBZ l.LAU~I.S, IMP .. DIPUTACJÓN 95 


