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' VALLES G.Ns 

L'únic que pot combatre 
eficas:ment totes les pla

Demaneu-lo a les bones Far- gues del camp i dels 
arbres fruiters 

màcles i Drogueries i a VA- Indispensable per a la cu-
LLÉS Gns., Massini, 79 (Saus) ració de t ota classe de 
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MARCA REGISTRADA 
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MATA: LES MOSQUE~ 
MOS.QUITS 
ARNES 
FORMIGUES 
ESCA,RABATS 
XINXÈS 
PUCES -

Amb el FLIT es maten les MOSQUES i MOSQUITS i sobretot els seus gèrmens . 
Una vaqueria sense mosques a la tardor està quasi preservada de malalties infeccioses. 
Els galliners i les corralines de porês per a què hi sigui la salut han de fer olor de 

FLIT. -

Vendes a 
l'engròs BUSQUETS · GER·MANS -I e iA CORT~, 587 

• BARCELONA 

CRE.DIT I DOCKS DE. BARCELON.A -
' . 

COMPA}fYIA DE CRÈDIT I DE MAGATZEMS PENERALS 
FUNDADA L '~ NY 1881 
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Magatzems en el port de Barcelona, enllaçats amb la· xarxa 

ferroviària.-Magatzems a Aldea (Amposta) 

Préstecs sobre cereals, fruits i primeres ~mat&ie.s 
· Obertura de crèdits 

Comptes corrents a _la vista i a terminis.-- Co~ptes correl:J,ts en _mone

des estrangeres. - Descompte i cobrament d~~fectes _ comercials. -

Valors .. - Cupons. -Préstecs sobre ·títols 
\, 

Cambra cuirassada amb compartiments -de lloguèr 

PASSATGE DEL COMERÇ, 1- Apartat de Correus 661 

l • 



Elio.dor Orfila Cert 

Cables , Enreixats 

filferros, p e r a 

tanques galliners 

metàl·li-
Materials 

ques de d'exceHent 
toia mena qualitat. 
per a de- Pr e u s 

des i prats mòdics 

Consell de Cent, 588-590- Tel. 51905- BARCELONA 

EL "CENTRE VITÍCO
LA DEL PENEDÈS" 

Jaume Sabaté 
FUNDAT EN L'ANY 1889 

ACCEPTA COMANDES 
PER A LA CA M PA
NYA 1929-1930, EN 

ARRELATS ,. 
-EMPELT S I 
ESTAQUES 

VILAFRA NCA DEL PENEDÈS 
BARCELON A 

EXPOR TACIÓ 

DEMANEU CATALEGS 

--------- ~ 

ADR EÇA : 

S ABATÉ 

PINSO ENSUCRAT 
MARCA "MORA VIA" 

Per a tota mena de bestiar 

INSUBSTITUIBLE 
PELS PORCS, CA
VALLS I VAQUES 

Altament nutritiu i lleuge
rament laxant! 

Evita moltes malalties I I 

PROSPECT E S I 
MOSTRES GRATIS 

Facilitem 10 k. gratuïtament 
a qui desitgi fer un assaig 

LA MORA VIA, S. A. 

Miguel Angel, 90 - . BARCELONA 

¡ 



La PROVENDINE 
, 
es • que cr1en porcs la fortuna dels 
Es suficient afegir-la ,en petites quantitats a l'alimentació habitual dels porcs 
La PROVENDINE és un producté que conté fosfats i vitamines super

activades per l'acció del raigs ultra-violeta 

O ESPUÉS 

Compareu els resultats . obtinguts abans i després d'usar 

P_ R ·o_ V E N D I N E 
Per experiments fets per persones competents en el bestiar porquí, s'ha de
mostrat que els cereals (blat, civada, etc.), manquen de proteïnes, pròpies per 
a la creixença. No obstant, n'hi ha prou amb afegir a aquests aliments d que 
els falta o sigui elements minerals, per a convèrtir-los en productes nutri
tius de primer ordre. Precisament aquests són els productes que conté la 

P 'ROVENDINE 
' 

Deu doncs, PROVENDINE 
als vostres porcs: 

1! Perquè tinguin bo·na gana 

z.n Perquè s'engreixin ràpi
dament . 

3: Perquè no pé;l.teixin de 
raquitisme. 

Enviï aquest cupó a 

Busquets Germans i C.ia 
Corts, 587 - Barcelona 

Sr. . ...... .. ............... , ...........•................ ........................................... 

Domicili ....... ····· ··········'·············· ································································· 

Població ············-······················· ·· ······················································· ·· · .. ····· 
Provincia ........... .......... .. ............. ...................... ................................... .. . 
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i rebrà una mostra gratis amb tota çlasse de detaiis 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11. 11 • • • • • • • • • • • . .. Escolta. Peret! No et de scuidis de portar de la Farmàcia un tub de • = DERM o s A e UJ~s!ps ~e~ !a~a~oEh~p~t·m~n~r. "DE Re u s A N" I · 
• • • •• • • • • • • • • • • • 

En els dies de tardor, quan la recollida dels fruits i coll it s requereixen una feina aclaparadora , deuen evitar-se possibles contratem ps • 
i procurar a l 'ensems, portar a mb les eines un tub de · DERCUSAN> (DERMOSA CUS[ ANTISÉPTlCA). Es l'època deÍ 

• any en que •el temps es or•, i s' ha d'assegurar la saint en lo possible protegint les ferides contra I~ infecció. • 

• Dermosa Cusi Antisèptica "Derctisan" Antisèptic enè rgi c i cica t•rit zant r àpid per al tra ctament de • 

• 
Gra ns, clivelles, FERIDES (recents o infectades) . paràsi ts, pústules de la verola , CREMADES, penellons ulcerat>, SUPURACIONS , • 

ULCERES de les cames, tórpides-o antigues. 

• M à xima eltoàcla. Innooultat absoluta. Aplicació senzilla. Envasat còmode. Cicatrització ràpid1,1. • 

• 

Cures sense dolor. Conservació indefinida . No taca ni dcsLruetx Ja roba o els teixits sans. • -. 

S'EM P LEA TANT EN ME O I e I NA H U M A NA e 0 M E N VET ER I NA RI A 

• O E VE N O A E N L E S F A R_,M A e I E S : • 

• Tub petit a ptes. 1'60. Tub !ll'an a ptes. 3'65. Tub especial per a Veterinària a ptes. 7'70 • 

•1 ~~~t:..,;u Ag~~~,:1 i>~J:c~ Laboratoris del Nord d'Espanya - Masnou - Barcelona 1• 
·~ . _J • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

NITRAT DE CALÇ IG 
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EXCEL·LENT ADOB DE ÇOB~RTERA; 

D'EFECTES MOLT RAPID~,- CONTENINT 

15-16 °/o de Nitrogen 

j un 28 °/o de Calç 

(corresponent a un 50 o I o de Carbonat de_ calç) 
/ 

UNION OUíMJV.A Y LLUCH, S. .A., .Apartat de Correus 462, BARCELONA 

..... 
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DIE S DE 'SORTIDA: EL 15 DE CA DA M ES DI RI! CTO R: -~ ' lB SCRI PCIÓ : BARCELONA, ANY: P tes. 9 
U N SOL NÚMER O : 1 Pesseta M. ROSSELL I VILA F ORA: Ptes. 10 ESTRANGER: Ptes. 11 

ELS NOSTRES PAGESOS 

~1 señor R a mon Pan6 

/ 

V·int anys de lluita constawt esmerçada a pw
ja1' un Sindicat Agrícola i fer-lo gran i ferm, bé 
n¡,e•reix l'honor de consignar-se. 

És !se•rn.pre lloab le i la societat deu estar força 
agraïda als homes que amb llur esforç han im
primit un progrés e·n qÜalsevol factO?' de la vida 
social, encara que tsigU'i explotant ·un negoci en 
benefici prop·i. Però qúan tm hom.e posa la seva 
i?·vteUigènC'ia i les seves e1tergies al servei <!'una 
obra social, es fa creditor a quelcom més que a 
un agra:iment i a una reconeixença íntimJS, cal 
presentar-lo a l'admiració de tothom, a fi que la 
seva obra filM1-tròpica serve1xi d'exemplaritat i 
edificació. 

Per això AGRICULTURA I R AMADERIA desitjosa 
sempre de cooperan· a tot el que assenyali un 

aven_ç per la vida del pagès, es complau avui 
Pt~ blicant aquest cas que en podríem dir de fi lan
t?·opia agràr·ia, exercida pel senyor Ramon Pané 
Farré, de Guissona, personalitat prou coneguda 
en el nostre camp social-ag1·ari. 
' E r 'Senyor Pané, fill d'ht~m·ils pagesos, però 

amb independ·ència econòmica -suficient per a po
der o.brar amb to-t.a ZZ.ibe1·tat, és ·i ha ?S tat el di
rector, l' an.irnado1·, el nervi del ¡S indicat Agríco
la die Guissona i la .seva Co-marca, d'aquest potent 
Sindicat que ocupa avu·i un lloc preeminent en
t?·e_ les associacions pageses de la nostra tena. 

Com . indicàve·m, abans, el senyor Pané ha es
merçat vint anys de la seva joventut, que eqtt ¡,. 
val Q. dÍ?• tota la 'seva joventut (avui CO?npta qua
ranta quatre anys) bregan·t contí1Vuament pe1· · a 
l-retwe el pagès de la rtt1li?'?a que seguia, lluitant 
co·1~tra ·tots el1 5 obstacles qt~e s'oposaven a la rea
lització de la seva obra. 

El senyor Pané, nomenat seè1·etari g.e11eral del 
Simdicat a1nb caràcter permanent e inamobib le, 
exerceix el càrrec . d' adminis.trador d.e/.s inte'Yes
sos socials i en ell tenen d-ipo-sitada plena con
fiança els pagesos de tatà la comarca. 

Per a donar idea del q1.¿e pot la voluntat d'un 
home, basta consi'g~tar que el Sindicat qu e 1·egeix 
el se11:yor Pané, sortit .del 1w-res, ha fet opera
cions en l'úLtim exercici, pú més de TRETZE JVII
LIONS DE PESSETES, i ha retmit un cap·ital propi 
de més de -CENT TRENTA DúES :MIL PESSETES. 
Compteu els beneficis que n'hauran tqcat els seu!s 
-associat-s. 

En article a part i en aqueSit m.ate1'x númem 
Pt~bLiqt~em una interviit en la qual el senyor Pané 
ens parla at~toritzadam.ent d'agricultura en ge
neral i de la seva abm en particular, i és per 
això que ens abstenim d' e·ntrar en detalls, eo>Pe
rant qt~e ell mateix ens assabenti del-s secrets 
d'organització per mttjà dels quals és possible de 
portar a terme tma obra de tal magn'Ítt~d. Tan 
sols di·rem., en demostració de com està Pnca-rnat 
el senyor -Pané amb el Sindicat i tot.> dos amb la 
pagesia de la comarca de GÚissona, que no ·és 
possib le parlar de l'un sense pm·la'Y ·de l'a ~tre, 
ço és, que parlar del S1:ndicaf és parlar del ·se._ 
·nyor Pané, i aquest nom ·va se·mPr? íntima??Jent 
lligat amb el del Sindicat AgrÍcQla de Guissona 
i la seva Comarca. · · 
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Encara la qüestió del clavell en la raça _del Prat 

E L professor senyor Castelló, al cap d'un 
any i mig d'haver publicat nosaltres en 

aquesta revista un treball titulat «El clavell en 
la raça del Prat», i en el qual treball se l'allu
dia repetidament, ha contestat per fi, i proba
blement no en atenció a nosaltres n; a AGRI
CULTURA I RAMADERIA, sinó perquè l'article ccEl 
clavell en la raça del PratJJ ha estat traduït en 
diverses revistes que es publiquen en castellà, 
tavent-se ocupat de la qüestió els distingits pu
blicistes avícoles don Ramón J. Crespo i el se
nyor Laborde, director d'Espaiia Avícola. 

De l'article del profes·sor senyor Ca~telló, 

publ icat en la seva revista Mt~ndo Avícola, ens 
veiem obligats a recollir els següents extrems : 

Primer : l'articulista creu que nosaltres hem 
aplicat malament una llei i que ignorem l'autor 
de la llei de variació aplicable al clavell . 

Segon : que l' argument fundamental de la 
cresta senzilla (sense clavell), reposa en la for m'a 
de la cresta de l'espècie de gallinPs salvatges, 
d'on provenen les races de gallines domèstiques 
de cresta senzilla . 

Tercer: l'enutjosa qüestió del Congrés 
Mundial d'A vi cultura de Barcelona en relació 
a la comunicació que nosaltres hi presentàrem. 

Respondre als altres extrems eq~ivaldria a 
reproduir altra vegada la major part de l'arti
cle «El clavell en la raça del Prat» . És per això 
que concretem la nostra rèplica als tres extrems 
consignats. 

PRi i\IERA ENSOPEGADA 

Dèiem en el nostre article de I;:, de gener 
de 1928 : El clavell és una excrecència normal. 
La seva aparició no constitueix cap fenomen 
particular ;- el clavell es pot classificar entre els 
fenòmens compresos en la llei de les variacions 
dels òrgans en sèrie, de Geoffroy Saint-Hilaire. 
Segons aquesta llei, els òrgans en sèrie són sus
ceptibles de variar numèricament. 

A això que transcrivim hi tornem a posar la 
nostra signatura, és a dir, ho confirmem , mal
grat que el senyor Castelló cregui que hem co
mès un greu error, puix: que, segons ell, hem 
confós· la llei de Geoffroy Saint-Hilaire amb la 
de Milne-Edwards. 

Qui està en un .doble error és el <:enyor Cas
telló, en primer lloc, perquè el que diu no és 
cèrt. i en segon lloc, per haver pensat que un 
ex-professor d'Escola Super:ior ci' Agricultura 

pot cometre una greu falta d'erudició . A pesar 
de què el senyor Castelló pugui pensar aix] , 
nosaltres li farem avinent que l'haver estat di
mitits de la càtedra de Zootècnia, per raons es
tranyes a la ciencia, la destitució no ens reba :
~à la categoria intel-lectual, la qual amb gust 
tractem de conservar. / 

No, senyor Castelló ; no fou Mi.lne-Edwards 
qui primer va establir la llei de la variació del s 
òrgans en sèrie, sinó que fou Geoffroy Saint
Hilaire . Però no el Geoffroy Saint-Hilaire de la 
llei de les compensacions (balanceme·nt), sinó 
l'altre Geoffroy, és a dir, el seu fill. Entre el s 
clàssics de la zoologia hi ha, senyor Castelló, 
dos Geoffroys : el primer, Etienne, i el segon, 
el fill d'aquest, Isidor. El primer enuncià la ll ei 
de les compeusacions en la seva obra capital 
A natomie philosophiqn(' ; Isidor escriví la llei 
de la variació dels òrgans en sèrie en Histoi-re 
nGJ.turelle générale . Entre l'aparició d'una i al
tra obra hi va una trentena d'anys de distància. 
_ Cert, que Milne-Ed wards formul à la llei de 
les repeticions orgàniques, llei que expressa el 
mateix concepte de la llei d'Isidor Geoffr'Oy 
Saint-Hilaire, com després també Darwin for
mulà una altra llei, la de variabilitat de les 
parts múltiples, idèntica a les dues anteriors . 

En ciència, com en tota altra· disciplina, hi 
ha el costum, en citar una llei, de donar-li el 
nom del primer autor que l'ha dec;;roberta, i de 
cap manera el dels autors que cop iant-la amb 
altres termes o l:avent-la també redescoberta, la 
formulen igualment. 

Ara bé ; repetim que el primer biòleg que es
criví la llei de la variació dels òrgans en sèrie 
fou Isidor Geoffroy Saint-Hilaire. La llei de 
Ie·s repeticions orgàniqu_es de Milne-Edwa rds, 
publicada en Leçons sur la Phys·iologi~:, , apare
gué posterioment a l'obra d'Isidor Geoffroy 
Saint-Hilaire . Però hi ha més encara, i és, qlie 
quan aquest deixà la càtedra de ?.:oologia del 
Museu, el seu substitut fou precisament Milne
Edwards·. Hi ha, doncs, a favor d'Isidor Geof
froy Saint-Hilalre l'anterioritat de l'obra on 
s'expressa la referida llei, i el fet d'ocupar 
Milne-Edward la càtedra que l'altre deixà, és 
a dir, que en publicació i en antiguitat Geoffrov 
Saint-Hilaire guanya Milne-Edward . -

L'autor que més observacions i experiències 
ha realitzat en la variació, i el que més exten
sament ha escrit de la qüestió, és indubtable-



I! 

' 

l ' 

AGR1CUT:I'U RA 1 RAillADERIA 

ment Darwin. En la seva obra De la variació 
dels animals i plant es, en parlar de la llei · que 
motiva aquesta rèplica, les primeres paraules 
que estampa Darwin són per a recordar el seu 
autor,_ o sigui, Isidor Geoffroy Saint-Hilaire. 

El senyor Castelló ens ha cregut capaços d'a
plicar una llei per altra.. aSe ha querido-diu 
el senyor Castelló- hacer valer la ley de Geof
froy Saint-1-Iilaú-e, per'o ha sida otro error, por
q'u,e esta ley, llamada del balE_nce o'l'ganico o de 
la.s com,pen.saèimves organicas, nada tiene que 

.ver con los brotes 1ú con los dientes .de la ereS>· 
La,.» Les línies transcrites ens permeten suposar 
que la confusió del senyor Cfts telló té uñ sol 
origen, i és que el professor i di.Iector de la 
Reial i Oficial Escola d'Agricultura no ha vist 
mai ni l' A. natorn!ia f~losòfica . d'Etienne Geoffroy 
.Saint-Hilaire, ni l' 1-Iistoire natutelle générale 
d'Isidor Geoffroy Saint-Hilaire, ni els tretze vo
lums de L eçons swr la Physiologie de Milne
Edwards, ni De la variació .dels anima?s ,¡· plan
tes , de Darwin, obres totes elles clàssiques en 
la zoologia i en la biologia, les quals han llegit 
més d'una vegada tots els professors de zoologia 
generaL o especial i que per haver-les lle
gides, són incapaços d'aplicar una llei ma
lament o d'atribuir-la a qm no en stgm 
autor, i si així per descuit alguna vegada s'es
caigués, tindrien almenys la precaució, abans de 
replicar a un altre professor, de documentar-se 
deguqamént. 

La confusió del senyor Castelló sols s'explica 
per no haver llegit les obres dels autors que han 
formulat les lleis objecte de discussió, com tam
poc Darwin, el més extens de tots els autors que 
han tractat de la variació . Ens estimem més 
creure això, que no pas pensar que el senyor 
Castelló ens tingués per analfabets dels clàss1cs de 
la zoologia, fent-ho creure de passada així ma
teix als seus lectors. 

UNA ALTRA ENSOPEGADA.. 

El que acabem d'escriure en el paràgraf ante
rior potser ho hauríem deixat passar si la con
fusió del senyor Castelló no hagués afectat més 
que la nostra persona, però hem replicat perquè 
hi anava involucrat també el crèdit de l 'altra Es
cola Superior,... d'Agricultura. 

Amb l'ensopegada que anem a comentar, la 
cosa és més greu. Situem en primer lloc els 
termes del problema. El senyor Castelló, .per di
verses circumstàncies, fa alguns anys que és ve
ritablement l'àrbitre oficial de l'avicultura a Ca
talunya. Quan s'ocupa una posició com aquesta, 
els avicultors tenen el dret d'exigir a qui ocupi 
tan alta situació que e~ seu criteri no ·perjudiqui 
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ui a la curta ni a la llarga els interessos de l'avi
cultura. 

¿Què es diria d'un director de Comunicacions 
que amb les seves teories i amb ~a seva influèn
cia tractés que la gent tornessin a viatjar en 
tartana, tractant de destruir o anul-iar els pro
gressos de la locomoció? A cosa semblant ens 
portaria l'especial criteri zootècnic clel director i 
professor de la Reial i Oficial Escola d' Agricul
tura. 

El senyor Castelló opi na que el s galls de- cres
ta senzilla no haurien de presentar dents laterals 
o suplementàries, per la raó que les espècies de 
gallines de cresta senzilla procedeixen del gall 
Bankiva, l'espècie del qual no posseeix dentí
cols laterals . Aquest argument pot tenir greus 
conseqüències. De moment diem que equival a 
la negació de la llei de progrés. En efecte ; to
tes o la majoria de les races d'animals domèstics 
tenen el seu origen en una espècie salvatge co
neguda, present o desapareguda. Les espècies 
salvatges que han originat les races domèstiques, 
la seva característica general és, ésser incompa
rablement . menys productives que les races do
mèstiques filles seves. El nombre d'ous d'una 
Bankiva, comparat amb el d'una gallina de qual
sevol de les races mediterrànies, és realment 
d'una diferència notable . Els senglars, que han 
originat els porcs domèstics, per a produir cent 
quilos de pes viu triguen pel cap baix tres anys, 
mentre que aquest pes els porcs domèstics l'asso
leixen als sis mesos. La llana rudimentària del 
mufló ( Ovis musimon), e? llargada i en quali
tat i en pes, és almenys cinc vegades infe¡;ior a 
la de les ovelles domèstiques que de dita espècie 
procedeixen. 

Els fets ens ensenyen que la morfologia de 
les espècies salvatges engendradores de Ies races 
domèstiques és molt diferent i que les diferèn
cies són tant més grosses com major é~· la dife
rència de productivitat . Així, per exemple, els
porcs precoços no tenen cap mena de - retirada 
amb el senglar, i pel contrari, els porcs ex plo
tats extensivament com el de l'antiga raça cata
lana, que havien de menester més <1e dos anys 
per a pesar 120 quilos net, tenien més semblan
ça -amb el senglar que no pas amb el& pocs pre
coços. Aquests exemples els podríem multipli
car. I això és tan cert i general, que d'aquest 
fenomen en férem una llei .que s'enuncia així : 
Le-.s modificacions de la prod,ucció e11 la majoria 
d'animals d'una raça comporten a la llarga en 
tota ella variacions en la seva morfologia, les 
quals són tant més aparents com més accentua
da és la proa~,ctivita't. O també : Qualsevol va
riació en la morfologia d'una raça correspon a 
una 1nodijicació de la productivitat. . 
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plicant aquesta llei a les galli1~s,. podríem 
dir que, si les races morfològicament fossin 
iguals a l'espècie Bank:iva, la prGdt,tcció d'ous 
hauria romàs :igual a Ja de l'espècie salvatge de 
la qual procedeixen. 
. Però com que ha succeït el contrari, resulta 
que les races originades pel Bankiva, en aug
mentar llur produeció, han hagut de modificar 
llur morfologia, de manera que actualment totes 
les races de cresta senzilla d'anàloga producció 
s'assemblen més entre elles que amb l'espècie 
Bankiva de. la qual procedeixen. 

El no haver concedit importància als fenò
mens relacionats entre la morfologia de les espè
cies originàries de les diverses races domèstiques 
en couexió a llur producti~itat i que nosaltres 
concret~m ~n la llei ja citada, llei formtilada per 
n0saltres-ho repetim pel senyor Castell.ó, per
què quan l'hagi de citar no s'equivoqui-, ha de- 
terminat que alguns zootèc1,1ics s'entèstessin a 
contra.r_:iar els fets imposats per la naturalesa, o 
signi que a l'aparició persistent de certs caràc
ters_ J¡llorfològics, com és el clavell en el Prat, 
els neguessin el dret a la vjda, sense averigua:r 
abans, si la supressió o absència de tals ca
ràcters· afectava la prodncéió. Si aquest criteri 
antinatural · hagués· prevalgut, avui no existirien 
els magnífics galopaires pura sang. En efecte, 
en transformar les cu¡;sés del trot aL galop, la 
marxa al galop originà en els cavalls una llar
ga-d?- qe] fèmur, llargada que alterà la morfo
logia del terç p0sterior. 

Amb-el criteri del senyor Castelló, el:- millors 
exemplars, els més perfecte.s, diria ell, serien els 
que més s~acostessin al tipus ' prim,tiu : pel ca
vall de curses, el cavall trotaire i no el galopa
clor ; pel porc, el senglar ; per l'ovella; el mu
fló ; per la gallina, el Bankiva. 

No ~s tracta, senyor Castelló, d'anar 'en'rera, 
sjnó ava~t. No s'ha de forçar l'organisme ani
mal vers morfologies anteriors corresponents a 
ínfima producció, sinó deixar · el camp lliure a 
la màxim¡¡. productivitat, malgr!lt que aquesta 
condició, )a -principal per als avicultors i per als 
ramaders en general, comporti raparició dt: ca
ràcters . nous. 
_ El senyor Castelló ha illustrat el seu article 

a_mb unes figures que tenien per objecte demos-
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trar tota la lletgesa de la cresta amb clavell. El 
criteó de bellesa o de lletgesa era propi dels 
hipòlegs d'un segle eprera. Aquests no discutien 
pas la utilitat del cavall, sinó l'estètica. Estètica 
i utilitat no sempre van juntes. Avui les preocu
pacions dels antics hipòlegs han passat a la his
tòria. Els únics zootècnics que donen, però, una 
justificada. importància a la bèllesa dels animals 
són els que s'ocupen de gats i gossos, és a dir, 
d'animals de luxe, principalment. 

Nosaltres no creiem pas que el senyor Castelló 
vulgui convertir la raça del Prat en una raça 
de luxe i tampoc no creiem que sigui Ja eva in
tenció oposar-se al progrés de la producció, pro
grés que e trad~eix precisament, per variacions 
morfològiques, les quals, en la 'i'aça del Prat, es 
manifesten principalment en el clavell. 

La cresta senzi ll a, diu el senyor Castelló, <<en 
su estada perfecta 11 0 los tuvo (les dents laterals) 
ni de be tenerlos», per la raó que l'espècie sal
vatge de la qual procedeixen les races domèsti
ques de gallines, no tenia dentícols laterals ni 
clavelL -

Doncs, bé ; un criteri que tracta de plasmar la 
morfologia d'una raça altament productiva, com 
és la del Prat, amb una espècie de produccié irri
sòria com és la Banki va ; un criteri que pren 
per guia 1a bellesa de l'animal i no la producti
vitat, és un criteri que es posa d'espatlles al 
p¡:ogrés i per consegüent constitueix la negació 
mateixa de l' avicultura industrial, és a dir, de 
l'explotació que té per objecte produ;r el màxim. 

La responsabilitat del senyor Castelló en aquest 
cas concret del clavell, el qual s'ajusta a la nos
tra llei de la variació n:iorfopòietica, és tan gran 
com grossa la seva acht~l influència en els con
cursos i altres certàmens avícoles. La se"a pers
p-ic'àcia- li farà considerar serenament l<"s raons 
que acabem d'exposar per a no oposar-se a _l'ac
ció del lliure desenvolupament orgàmc dels ani
mals de la raça del ..Prat . 

U:NA RA'PIFICACIÓ 

Si és, en certa manera, bonic i inclús edificant 
discutir temes científics, no ho és gaire, almenys 
per a mi, haver de tractar qüestio~1s que afecten 
Ta delicadesa de les persones. 

En el nostre article publicat el 15 de febrer de 

. .' : 

Feu qu~ la ració sigui completa i nutritiva afegint-hi uns grams de 

,-,NI T. ROG IN A'' i obtindreu un engreix ràpid dels porcs i 
una gran producció d'ous en les gallines 

Demanin referències preus a: FRANCESC ESPINAS - J. A. Clavé, 1 7 - Telèfon 12.202 - Barcelona 
/ 
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l'any passat, continuació del del mes anterior, 

ens veiérem obligats a manifestar l'aíteració que 

1: avia sofert el text de la comunicac1Ó qu_e envià

rem al Congré~ Mundial d'Avicultura d~ Batce

lona. 
Però ara el senyor Castelló, en là seva rèplica, 

ens obliga a haver de parlar altra vegada del 

cEt Congrés 1 de la nostra comunicar:-ió. 

Doncs, bé; jo afirmo que les dues ratlles que 

-donen compte de la meva comunicació no expres

s·en ni de l1UJ1y el que succeí en -aquella sessió. 

Allí s'aprovà la meva comunicació i s'admeté que 

en endavant el clavell constituiria un caràcter ra

ci~l. Si la Secció no portà l'acord que prengué a 

l'apt-ovació de l'Assemblea plenàtja, seria perquè 

algú seln descuidà o no li convenia que així fos. 

Per altra part, la redacció de l'acta constitueix 

una prova que fou confeccionada fora del Con

grés. La meva comunicació anava stgnacla en la 

forma que acostumo : M. Rossell i Vilà, i porta

va a sota : Professor de Zootècnia de l'Escola Su

perior d'Agricultura de Barcelona. En l'acta que 

transcriu el senyor Castelló diu: lvi. Rossell} 

Projer.;o-r V eteri1wrio. És un títol quE' no puc ni 

he pogut ostentar mai perquè no he ensenyat en 

cap Escola de Veterinària, i per con<;egüent, mai 

de la vida no l'he posat enlloc. 

¿Quina serietat pot tenir la redacció d'una 

act_à quan es posa el nom del comunicant a mit

ges i s'estrafà el títol o càrrec que dE'sempenya? 

També això podria ésser degut a un altre mo

tiu : el de no voler citar l'Escola Superior d' Agri

cultura. Hi ha gent que té certes manies. El 
senyor Çastelló al llarg del seu article parla re

petides vegades del met¿ escrit} referint-se a l'ar

ticle <<El clavell en la raç adel Pratn, sense citar 

una sola vegada la revista · en què es publicà : 
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L'acord del Congrés que en endavant el cla

vell constituiria un caràcteF racial, fou pres. Si 

per una deficiència d'organització l'acord no es 
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portà a l'Assemblea plenària, la cu i pa serà del 

qui devia tenir cura a portar-la, que probable

ment devia ésser el senyor CastellA. 

Pel demés, repetim, l'acta no ]a reconeixem 

com expresió del que es digué i s'aprovà en 

aquella Secció, i insistim novament en què 

l'acord fou pres per la Secció, sense objecció de 

part de cap congressista. 
A tot arreu eis Congressos munrtials es rea

litzen en mig d'una gran serietat. Seria vergo

nyós per a un Congrés que c_ada comunicant s ~ha

gués d'ocupar personalment del tràmit dels do

cuments . No obstant, en tots els Congressos on 

nosaltres assistirem i que en ells intervingui ~1 
senyor Ca~telló, ens veurem obligats a què les 

comunicacions que enviem no s'altE'rin i a què 

en les s·essions en les quals prenguem part, que 

el secretari ens doni una acta certificada. 

Finalment, el senyor Castelló, donada la seva 

s ~tuació privilegiada, concedeix encara cinc anys 

òe coll a l'admissió en els Concursos de la raça 

del Prat dels subjectes amb clavell. Cal reconèi

xer i agrair al senyor Castelló aquesta mostra de 

tolerància i de conciliació personal. 

Però b.em de declarar que nosaltJ:es no hem 

- escrit per a -obtenir tal favor. La nostra ambició 

és purament científica . Creiem que el clavell 

constitueix un caràcter racial i perqllè ho creiem 

així, en virtut de les raons exposaries ací i en 

els números de gener i febrer de IQ28 d' AGRI

CULTURA I RA:\fADERIA, ens veiem obligats a re

petir la conclusió posada en el tr~ball publicat 

en els llocs citats,. ço és, que per a uo~altres tan 

sols els Prats de raça pura són els que porten 

clavell, i els que 110 en porten no ens mereixen 

aquest qualificatiu. 
En aquesta qüestió el nostre paper de zootèc

nic acaba ací. Els avicultors són ben lliures d'es• 

collir el camí que millor els sembli. 

M. ROSSELL I VILA 

Una conversa social-agraria 

L A xamosa vila de Guissona, es troba en la 

divisòria de la comarca segarrenca i de la 

ribera del Sió. Guissona és la vila de fonts 

abundoses com poques se'n troben a Catalunya ; 

és la gelosa dels seus carrers empedrats i nets 

que no permet que li malmetin els vehicles bar

roers, als quals tanca l'entrada ; la d'església-

catedral ; la de records històrics ; la culta, poli

da i gentil. Guissona posseeix a més un comerç 

poc comú en poblacions del seu calibre ; té una 

agricultura pletòrica de vida, enquadrada i di

rigida pel Sindicat Agrícola nomenat de Guis

sona i sa €omarca. 
En la nostra visita a Guissona quedem sor- ' 

' 
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presos davant el Sindicat amb els seus grans 
magatzems abarrotats de blat i adobs en nombre 
de milers de tones. 

Ens rep el comptable senyor Vidalot i amb .l a 
seva exquisida amabilitat ens mostra les dife
rents seccions que el Sindicat té establertes : 
blats, adobs, molí, màquina classificadora de lla
vors, màquines de sulfatar, bravants, secció co
operativa de consum, forns de pa, segurs de 
bestiar, etc., tot amb un ordre i organització per
fecta. 

Com a cosa obligada ens és presentat el senyor 
Pané, secretari general del Sindicat, qui està 
despatxant amb els pagesos ; ens rep amable
ment i en dir-li que p.reteníem que ens digués 
quelcom de sindicats, s 'excusa pret~xtant que 
no podria dir-nos gran cosa que no fos coneguda 
de totbom. Iosaltres ins-istim, i el senyor Pané 
a~cedeix als nostr~s requeriments. 

-Què opineu de les associacions agrícoles? 
-Que són una cosa excellent; en l'esdeveni-

dor podrien arribar a implantar el co munism e. 
- ¡! 
-No us escandalitzeu; em refereixo al que 

jo entenc per' comunisme. El nostre lema ja ho 
és de comunista : «Tots pel Sindicat i el Sindi
cat per totsn. Però, això sí, de forma ben orde
nada i equ itativa, qui més hi porti, que més hi 
trobi. El Sindicat ];la d'ésser com una caixa de , 
cabals, o millor, u~ administrador que --amb el 
sobrant dels uns ha d~- socórrer els altres,. do
nant la mà als caiguts per tal que s' aixequin, 
reprenguin la tasca i es rehabilitin. 

-Decididament, el món tendeix a l' agrupació 
e_n tots els ordres·, evolucionant vers l' acobla
ment d'energies per a treure mi~lor rendiment 
de l' esforç individual; un gra de sorra no és 
r es ; molts grans fan una muntanya ; una gota 
d'aigua s'evapora, es perd; un conjunt de go
tes · tot ho arrabassen . Aquestes metàfores tan 
sabudes, tenen perfecta aplicació al nostre cas : 
un .home sol, un pagès isolat no el coneix nin
gú ; mentre que el Sindicat, aquest acoblament 
de pagesos, el coneixen arreu. El pagès ha estat 
dels últ ims a organitzar-s¡:;, amb tot i ésser qui 
en tenia més necessitat, car la pagesia és l'únic 
estament social que podria imposar-se per mitjà 
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de l' associació, fins a l'extrem de bastar-se a s t 
nia teix. 

-Parlem, si us plau, del vostre Sindic.a.t. ¿Ea 
anys què existeix? 

-En fa vint-i-dos. 
-Vàreu fundar-lo vós? 
-No he tingut tal ho~or . 

• 

1 Doncs, sembla fill vostre, amb el calor que 
en parleu. 

-Ens el vàrem afillar uns quants companys, 
~ 

no l'hem deixat mai . 
- Però tothom diu que vós en s01.1 l'ànima . 
-Deixeu-vos de lloances ; el nostre Sindicat 

(modèstia a part) té una vida exuberant · d'àni
ma i de cos ; el formen un conglomerat d'h01¡nes 
de molt bona voluntat, amb una Junta de Go
vern tota d'una peça, i un personal exceUent, i 
a això es deu el seu enlairament. 

--¿ Com us expLqueu, doncs, la d ecad~nci a 
d'alguns · Sindicats? 

-És que lio serien 
, dicat ha de basar-se 

de nom solament. El Sin-, 
en un a finalitat, enfocant 

•les seves energies vers l' expandiment de la ri
quesa ag~ícola predominant a la seva comare~ ; 
ha de posar al front un hoi)l_e que, podent comp
tar amb prou independència, vulgui afrontar els 
problemes que necessàriament es plantejaran : 
treure les castaneys del foc, com es diu vulgar
ment, que això no pot fer-h o una Junta directi
va; però si els components d'aquesta Junta t !=
nen autoritat a la comarca i l' hom'e és d'honra
desa reconeguda, 1' èxit és segur. 

-No sou .aficionat a escriure? 
-M'hi veig negre . i no en tinc temps. i 9 

pesar d~això m'b he atrevit més d'una vegada. 
Vaig 1 publicar una ocurrència a AGRICULTURAJ 
uns «Comptes èle comerç i comptes de Pagès», 
i el senyor Maton s' (potser per a estimular-me) 
em va .felicitar. P osterioment vaig pretendre ex 
plicar el funcióname.tÍt de la nostra. caixa d'es ~ 
talvis .i préstecs en...._espècie, i crec qu~ no ein ~ai g 
saber fer entendre. 

· -Digueu-nos-en quelc0m, d'aqueixa caixa. 
-No és gens complicat. Les imposicions són 

els fruits, a un preu determinat, que ingresseu 
els· socis , mitjançant un interès ; i els préstecs 
són els mateixos fruits que el Sindicat lliura al 
. oci que en té necessitat, també amb un preu 

LA MILLOR TUBfRIA PER A 

CONDUCCIONS A PRESSIO 

• 
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fixat i amb càrrec d'interessos . Té l'avantatge 
s.obre les caixes qu e presten amb diner efectiu, 
que la çosa prestada no pot sofrir m'ai cap des
viació, això és : que si un soci ·necessita, posem 
per cas, llavor per a la sembra, s i se li dó11a 
la llavor en ll~c de pessetes per a ccimprar-la, 
és té la seguretat que sembrarà, puix que és més 
possibl e que es fonguin pessetes, que no pas sacs 
de bJ.~t. 

-Entès. I de socis, quants en té el Sindicat? 
- Avui, mil tres cents, ·distribuït.s en més de 

setanta pobles i amb tres sucursals : Cabanabo-
1la, Cervera i Calaf . • 

- I moviment ? 
' -Ací teniu els llibres . La suma del Diari ha 

pujat en l'últim exercici a 13-.231 .648'9o· pesse
tes. De blats se n'han -reunit 73.317 s·acs. 
D'adobs. ·n'hem di stribuït 258 vagons. Els forn s 
han pastat 3.000 saques de farina . La Coope
r ativa de coñsum ha repartit gèneres p<:;r pes-
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s·etes 102 .842' 40. El moli ha aixafat 282 .203 
quilos de farinades. La secció magatzem ha fet 
operacions per 534.192'95 pessetes. La classifi
cadora de llavors ha triat 2.051 quarteres. de 
blat. El segur mutu d'animals ha tingut asse
gurades 483.555 pessetes. 

No e:s:agerà,:em en dir que el Sindicat té mi
lers de tones de gèneres en els seus magatzems, 
i ara pod em afirmar que el Sindicat Agrícola de 
Guissona i sa Comarca és u11 dels més grans i 
més ben organitzats · de Catalunya . 

Ens acomiadem del senyor Pané i del Sindi
cat, una volta n1és convençuts que Ja unió fa 
la força 1 que un acoblament d'homes ben orien
tats i ben dirigits és capaç de les més grans 
empreses . El Sindicat Agrícola de Guissona i 
sa Comarca n'és una prova . 

L. G. 

Les sements de cereals 

e ADA 'dia sJ imposa més la necesc;itat de pro
duir 'més i millor. El signe d'gquesta con

dició és indubtablement el preu a qnè resulta Ja 
unitat de la collita, i aquest preu c;Prà i.ant mé~ 
baix com més fmt sigui ' el rendiment. . 

· Les sements s'han d'escollir teni.11t compte el 
volum i el pes, puix que aquestes due~ qualitats 

' - I 

influeixen poderosament en el coSl u' la pro-
dueció. 

L'experiència ha demostrat que les granes més 
groses _i de més pes tenen una superioritat i pro
elueixen una collita més abundant que les llavors 
de pes i volum mitjà. 

Les llavors grosses tenen alguns avantatges 
en comparació de les llavors petites . Aquelles 
posseeixen més quantitat de midó, aliment de re-

- serva, que s' utilitzà per a nodrir les p_lantes jo
ves, tot esperant que les seves fulles siguin _prou 
desenvolupades p.er a descomposar l àcièl carbò
nic de l' aire i fixar el carboni . 

Les sements soterrades fondament poden arri
bar fàcilment a la s1.1perfície i per consegüent hi 
ha men~s perill . que es perdin . Si ia llavor és 
grossa hi .sql haver un Jlombre més gran de ra
dicelles, algun~s de les qua_ls, a vegalies es mal-

meteu, sigui per la sequi a o per les gelades. I 
no solament aquest avantatge, sinó que les lla
vors voluminoses engendren plantes molt més 
vigorQses que les sements petites. 

La genealogia,- o sigui les plantes ¿ :- on prove
nen les sements té molta importàncüt. · o n'hi
ha prou que una llavor sjgui gros<;a; cal que 
provingui de plantes de vegetació normal. Això 
té un valor tan gran, que més val c;embrar lla
vors petites provinents de plantes vigoroses, que 
llavors grosses filles de plantes mip.-rades . Per 
llavor grossa s'ha d'entendre )a grana plena, ·de 
pell tivant, i de cap manera la grana arrugada 
i més· o me~ys plana, la qual sol ésse:r :filla de 
plantes que han crescut amb pe-na. E1 pes, sobre
tot, és la millor guia per a determinar 1a millor 
sement. A major pes, més bona llavor. 

Hi ha granes de volum molt gran j de pes 
petit. Aquestes granes solen ésser :fi lles de ter
renys rics i de sembrats clars. L a seva aparença 
és enganyadora. ols el pes- demostra inequív~
cament el valor de la llavor. Les susrlites granes 
porten poca quantitat de midó i fins a vegades 
menys quantitat de matèria azotada. e 

Les granes de blat de vol um mitjà, però pe-
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sants i amb signes d'haver vegetat ufanosament, 
donaran plantes més vigoroses, amb granes més 
grosses. 

Diverses experiències rea1itz~des en distintes 
estacions agronòmiques d'Eur~pa, han demostrat 
que les sembres comparatives de granes grosses 
i petites, ]es plantes de les primeres es reconei
xen de seguida per néixer més aviat i per. pujar 
més ufanoses, que són més precoces i que pro
dueixen major nombre de tigesJ més gxa i més 
palla. , 

En una d'aquestes experiències els resultats 
han estat molt demostratius. L'excP.éttnt de la 
collita ha estat de 140 a soo quilos cie gra i de 

.Avicultura 

A RREU del món l'avicultura cada dia pren 
més increment, i cada dia augmenta el 

nombre d'avicultors . En la nostra terra, igual 
que en la resta del món, també s'ha- iniciat 
aquest moviment, encara que amb un endarrerí
ment d'uns quants anys. Però cada d!a és major 
el nombre d'aficionats, aficionats ja amb mires 
a un guany positiu, ja com a un deliciós passa
temps, i cada dia també és major el nombre de 
granges verament industria.ls. 

No deu voler-se mai establir un parallel entre 
les explotacions industrials i les explotacions 
d'aficionats, d'am'ateu'Y's} que podríem dir. Són 
dos casos completament distints, i aqu.est és 
l'error de molts avicultors en confondre ambdós 
casos. 

Veritablement, tant l'explotació d}amateu.r 

com la industrial haurien de donar guanys, Sl 

es portessin ben enteses. No ens endinsarem en 
els. motius del fracàs de moltes explotacions in
dustrials; solament ens permetrem-parlar de la 
manera com creiem que hauria d'enfocar-se 
l'avicultura am.ateur. 

Els avicultors amateurs haurien de saber dis
treure's, haurien de saber entretenir-se, i a l'en
sems obtenir beneficis . Poques diversions acon-
segueixen aquest · doble fi. · 

Actualment ja és bastant considerable el nom
bre d'aficionats, però també és considerable el 
nombre d'aficionats que es cansen de sostenir 
aquest esport, tips de perdre diners. 

No n'hi ha prou amb haver vist com la ma-

.. 
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6oo a r .400 quilos de palla 
d'obtenir major densitat en 
Juro superior. 

1 ' , per 1ecta_:ea, a mes 
les granes i un vo-

Amb el que s'acaba d'exposar es pot conclou
re que resulta molt avantatjós emprar el triador 
mecànic per a fer Ja selecció de les llavors gros
ses . El triador d'alvèols elimina a la vegada to
tes les granes exòtiques i tots els grans fallats. · 

La llavor triada constitueix un dels princi
pals factors de La collita abundosa, i això, pel que 
costa, no val 1~ pena de considerat-, tenint en 
compte els bons resultats que es poden obtenir 

G. BOFILL 

deporti va 

severa posa m1a lloca· p~r creure's ja un gran 
avicultor. Tothom es creu amb més disposicions 
que la masovera : és una cosa tan senzilla donar 
blat de moro. a les gallines i anar a recollír els 
ou-s! És un art tan casolà, que tothom creu 
que és cosa molt fàcil cria-r aviram i recoUir 
cada setmana un grapat de pessetes. Tot avi
cultor, com tothom que vulgui aprendre un o:fi.
ci, un art o una ciència, ha de passar per les . 
beceroles. No n'hi ha prou tampoc amb assistir 
a un curset d'avicultura, amb llegir alguns trac
tats ; és precís aprendre-ho de prop, és precís 
fer-hó i fracassa·r : després de fracassar és quan 
es sap reeixir. Aleshores ja es comença a saber 
una mica de què va. Si tothom sabés fer-se 
càrrec de la importànêia de l'avicultura, també 
tothom sabria emmotllar-se en les seves facul
tats i en les seves eLsponibilítats com a avicul
tor, ~ segurament sabria resoldre bé el seu cas. 

Són molts els principiants que somnien amb 
grans explotacions de milers de gallines. La 
gallina és un animal de tan poc valor comparat 
amb altres animals domèstics, que sembla que 
s'hagi de parlar sempre de milers, sense donar
se compte de la importància financiera d'aquest 
negoci. Deixem · per als que estan -molt bregats 
en avicultura, i per als grans capitalistes, l'es
tabliment de les grans explotacions industrials. 

El pel!it avicultor hauria de procurar fer la 
competència a les grans explotacions millorant 
la qualitat dels' seus productes. Els amate·urs 
haurien de xifrar llur orgull no a augmentar 
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cada any el nombre de caps, sinó a augmentar 
cada any l'alta qualitat de llur ramada. Hauria 
d'e-stablir-se una veritable competència ' entre 
cunaiett•I'S. a posseir els millors exemplars d'ex
pos~ció i a abassegar eis primers· llocs de~s con
cursos de posta. Una petita ramada, però alta
ment seleccionada, hauria d'ésser el fi de tots 
el s avicultors amateurs. Selleccionar la posta, 
aplicació dels mètodes de Swart, selecció del 
tipus racial, facultats reproductives : és enor
me la tasca que podrien acomplir, i conseqüent
ment animals de veritable alta qualitat- tindrien 

223 

un alt valor, i forçosament les grans explotacions 
industrials haurien de sol-licitar dels amateurs 
els productes d'alta qualitat necessaris per a 
millorar llur ramada. Una explotació industrial 
pot pagar un preu molt elevat per un lot ben se
leccionat en tots els sentits : Tipus racial, posta 
i facultats hereditàries. 

Són els avicultors mnatew1s els que deuen se
leccionar la nostra raça Prat Rossa, a fi. de po
der arribar a competir amb les més famoses 
races estrangeres. 

ENRIC COROMINES 

L'antracnosi dels branquillons de l'ametller 

L 'antracnosi dels branquillons de ~'ametller 

és una malaltia produïda p~r un fungus o 

bolet, el FttsicoCC'umt amygdali (Delacroix), del 

grup dels Hyphomycets i de la família dels 

Sh poeropsidis. 

El fungus F'Ltsicoccwn es recone1.x al micros

copi per les picnides compostes, creuaues en un 

estroma i per les seves estilospores fusiformes, 

hialines i contínues. 

Aquesta afecció, senyalada a _Provença i al 

Piamont, està caracteritzada per la Darada de la 

vegetació dels branquillons de l'any, en e)s quals 

apareixen taques i pústul~s, que es van eixam

plant i acaben al cap de cert temps am.b la ~ort 

dels teixits subjacents . 

Per la primavera la malaltia afecta una forma 

greu. 

La penetració del paràsit es realitza pels ulls 

del branquilló, puix que és en aquesta regió on 

comencen a aparèixer les taques. 

Al cap de cert temps i corresponent a la mort 

de l'escorça, el teixit d'aquesta s'aprima_ i ben 

aviàt es nota que a la superfície apareixen unes 

petites elevacions· que es foraden al capdamunt, 

les quals indiquen la fructificació del paràsit. 

El doctor Pastore, que ha estudiat particular

ment la malaltia, observa que en els inanquillons 

dissecats les taques són de forma eUipsoidal, de 

r '5 a 2 centímetres de llarg . 

Aquestes taques· de primer són de color de 

castanya, després s'aclareixen un poc i acaben 

per cqnfondre's amb les gemes. 

Totes les tq_ques damunt de les qnals s'obser

ven els cossos fructífers del paràsit, ec; propa

guen a tota la circumferència de les ret'tes bran

ques i poc després les lesions afecten no solam;nt 

l'escorça, sinó també la llenya de la branca, cau

sant el ràpid assecament de tots els branquillons 

que es troben més amunt de les susditts taques. 

La infecció sembla que comença per les peti

tes gemes que es formen en les axiles de les 

fulles, des d'on probablement el microbi s'exten

dria per tot el sistema foliaci. 

Les espores, germinades o no, penetrarien en 

les rames mitjançant una lesió o ferida, puix 

que s'ha demostrat que es podia infectar un ar

bre per mitjà de )es espores posades en una fe

rida. En dotze experiències- hi ha hagut set in

feccions, les quals es descom-posen com segueix : 

de sis, dues fetes amb espores germinades, i de 

les altres sis, cinc amb espores no germinades. 

En el veïnatge de l'estany de Berre (Proven

ça) s'ha remarcat que peus malalts, empeltat 

de. de vint-i-vuit anys, pr9venien d'una regió 

'· 
t 
I 

: 
11 

,, 



224 

més al nord. Els ametllers de la raça del país, 

plantats entremig dels altres, eren iudemnes. 

No s'ha pàs trobat la raó de la receptibilitat 

dels uns i que els altres siguin refractaris . 

Eu la regió de Bari (Piamont) tot<·s le~ varie

tats d'ametller han estat atacades .: la més re

ceptible, però, ha estat la varietat (kchiorosso, 

varietat tardana, de fructificació constant, de 

gran producció, principalment en els _primers 

au ys. 

Les rels dels arbres malalts no pre:~enten a 

l'examen microscòpic cap alteració; t ampoc no 

es troba cap lesió en la soca ni en les branques 

l ignificades . 

El tractament es basa en part en 1a manera 

AGRICULTURA RA~ IADERlA 

d'evolucionar la malaltia. Les fruclitiuwions del 

.funguq o paràsit es realitzen so]ame.,L ~· l:J tar

dor, i immediatament. la malaltia s'ap<;lga per a 

tornar a reprendre l 'activitat l 'a 11y següent. 

Així, ·clones, serà -convenient que abam del mes 

d'octubre es tallin tots els branqúillons atacats i 

cremar-los a seguit. 

L'esporga es practicarà amb instrnments des

i:nfectats. Després es polvoritzarà amb una so

lució de :¡; qu ilo de sulfat de coure, 8oo grams de 

calç i roo litres d'aigua . 

A l' hivern, abans de la brotada, Wl.' solució 

conèentrada àcida constituirà u n bon tractament ; 

5 quilos de sulfat de coure, 2 de calç i 93 d'aigua. 

A . ROLE'r 

Incúria 

F IDELS amb la n~stra_ manera de. COl~portar

nos amb el mon que .ens rodeJa clmtre el 

petit cercle de la nostra vida rural , procurarem 

fixar la nostra atenció en tot allò que ens la cri

da• d'una manera especial sota un !aire de be

llesa lligat amb un altre d'utilitarisme. Per tal 

motiu, no cavem pogut sostrenre;ns mantes ve

gades a la nostra natural inclinació, i desafiant 

el possible titllat de trapelleria que hom hagi 

pogut aplic~r-nos, ens havem endinsat per 

aquestes partides del nostre terme, desit josos de 

constatar tal o qual esdeveniment, tal o qual con

tratemps sobrevingut als cultius nostrats. 

En una d'aquestes excursions d'observació 

agrària, la nostra vista hagué de rebre una pu

nyidora imatge en veure's sobtada per l1 especta

c1e que oferien <:lguns· ·alfalsars dels nostres -con

reus. La uniformitat del prat es mostrava tren

cada a clape.s, més o menys ·ci::culars, de major 

o menJr extensió, que· presentaven en el seu lí

mit de- contacte amb la farratgera de la Media 

una franja d'argentada lluïssor, d'uns vint cen

tímetres d'amplada. 

-La cuscuta !-exclamàrem. 

Realment, endinsats en l 'alfalsar, la presèn

cia de la cuscuta se'ns oferia amb tota la plura

litat dels seus tentacles arrapats a les tige: de 

l'alfals, a les quals anaven escanyant, lenta

ment, poc a poc, a mesura que xuclaven la seva 

vida, a expenses de la quals noves ramificacions 

són emeses per a abastar les tiges cadà vegada 

més llunyanes del centre d'invasió . 

La nosJ:ra ànima retornava adolorida de l'ex

.cursió. 

Volguérem embrancar-nos eu un anàlisi per a 

saber l'origen de la malura, i a tal fi, en els 

moments que l'oportunitat s'anava presentant, 

fèiem als propietaris_ dels alfalsars atacats aques

ta observació : 

- TanÍnat=ix, ten iu molt mal'S am1cs . 

-Què vol -dir, senyor apotecari?-

-Que vaig veure l 'altre Qia el vostre alfals 

i vaig trobar que hi teníeu una mala visita . 

-¿Vol dir aquella herbota que fa aquella ca

bellera? 

-Sí, justam -=nt : la cuscuta. 

.¡ 
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- Cr ec qu e sí. que se'n d iu un nom així. 

- ¿ l com re:d imontri us ha vin gut aquesta 

pla'n ta al vostre alfalsar? 

-Què sé jo! 

- Que potser la Jlavoé 110 era ben cristiana? 

- Què sé jo! Vaig tirar-la tal com la vaig 

comprar . . . 

- Que la vàreu comprar al S indicat? 

- ¿ Que també en veneu al S ind icat , d~ lla-

vors? 

- No l:o sé, però podrien fer-ho. Res no s'hi 

t1posa. 

- Doncs , no, senyor, no; vatg comprar-la a 

Fulano (aquí el nom d'un magatzemista) .-

Aquesta o semblant conversa, en pocs d Les, 

vaig tenir-=-la amb diferents propietaris de prats 

artificials, i de totes , el comú denom.inador fou 

que la llavor havia sor t it d' un mat eix magatzem. 

Nosaltres, . que per la maller a cmn les inva

sions de cuscuta es presentaven en ·els alfalsars, 

ja havíem sospita t que la causa originària radi

cava eu la llavor, ens hi afermàrem resoltament 

deo:;prés d'aquelles converses, 8Scandalitzaut-nos 

que aix~ pugm passar encara aquí', després que 

de tants anys· en s ofereixen diferentes nacions 

europeus legislació severa encaminada a imper-

- di r el tràfec comercial de llavors cus~utad es . 

Haví'èm acaronat la iJ.lusió, en iniciar les con

verses aquelles, qt'\e algun o altre propiet ar i ens 

dirigiria alguna pregunta exterioritzant ganes 

d'acabar amb la invasió; però en cap d'elles 

hom n o demostrà inde rès per tal afer, sometent

se musulmanament a la fa talitat dels fets, com 

si aquests no poguessin derivar-se del seu curs 

natural a volun tat de l'home conscient. Veient, 

però, que cap d ' ells no feia la pregu nta, vàrem 
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a trevi r-nos, al final, a abordar el tema, i vàrem 

dir, tot prosseguint una d'aqu elles converses : 

- J a és prou com u o feu algu na cosa per a 

acabar amb aquesta plaga. 

-És que «això» no mor mal. 

- Com s'entèn que no mor mai! Jo puc ex-

plicar-vos la manera d'aconseguir-ho ben fàcil

m'ent. 

-Amb algun remet de la farmàcia ?- pregun

tà, malfiat , el pagès. 

- o pr ecisament de la fa r màcia, però sí amb 
/ 

una substància qu e també s'usa en medicina. 

- Deixi's de cabòries, senyor apotecari . El 

millor remei b~ prou que el sé : segar l'herba, 

esborriar palla 1 posar foc. Ja veu si és senzill. 

- - Per què no ho feu, doncs? 

-Perquè tinc massa feiña . 

-La que p ugueu fer no us ser à tan remune-

radora com Ja qu~ esmerçareu a fer p.er clre 

aquesta mala herba . Però deixeu-me advertir-vos 

que poca cosa aconseguireu amb el procediment 

que m'haveu dit. Deixen-vos de palla i de foc 

i acudiu al sulfat de potassa . 

-Bé, bé; si em determino, ja vindré a pre

guntar-li en què consisteix això de la potassa. 

- I amb mo:t de gust qu e us ho explicaré ... 

Ah! 1 que no us cobraré res per la consulta . 

o? 

o. 

-I la potassa , d'on la treuré? 

--El el :a que vingueu a consultar-me, Ja u s 

donaré tota mena d'explicacions . 

Espero enc~ra aquest dia . El meu interlocu

tor no t roba el moment oportú per a visitar-me. 

J. V1LADOT PUIG 

contra la 

J•re ve nliu, t: ur·aLiu PESTE PORCINA 
d e malalties del bestiar 

de les aus i conills 
i les malures dels corrals 
-de xais, gallines i conills. 

{[¡ (PER A CADA RAMA LA SEVA MAR C A RECISTHADA REGENERADOR DE LA SANG EN w QU A LITAT CORRESPONENT) LES VAQUES , CAVALLERI E S, ETC, ~ 

~ FABRICA A BADALONA- SANT PERE , 33 ~ 
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NOTIClARI 

EL I PRIMER CONGRES INTERNACIONAL DE 
PRODUCTORS, EXPORTADORS I IMPORTA
DORS DE FRUITES D'ESPANYA. 

Amb gran solemnitat el dia r6 del mes passat tin
gué lloc, al Saló de \Cent de Casa la Ciutat, la sessió 
d'obertura del Primer Congrés Internacional de Pro
ductors, Exportadors i Importadors de Fruites d'Es
panya. 

Seien a la presidència, el bisbe doctor Miralles ; el 
baró d'Esponellà, president de l'Institut Agrícola Ca
talà de Sant Isidre; el delegat oficial del Góvern por
tugués, comte de Bobono, i tots els elements del Co
mitè organitzador, integrat pels senyors Llopart, Car
cereny-, i\iatutano, Vidal, Clavel, Jaimez, Condomines, 
Ramon, /Coma, Epifani de Fortuny, Lamadrid, Aldru
feu, Floriach i el secretari general Manuel Nogareda. 

Al Saló de Cent estigueren representades totes les 
agm pacions de productors, exportadors i importadors 
de fruites d'Espanya. Fou molt nodrida la represen
tació tramesa per les Companyies ferroviàries france
ses, belgues, angleses i suïsses. 

Entre altres assistents , hi veiérem els senyors còn
sols de Suïssa a Barcelona i el del Brasil. 

Obert l'acte, féu ús de la paraula el senyor Carles 
de Fortuny, baró d'Esponellà, el qual, després d'una 
breu introducció, parlà cle l'Exposició ..Internacional 
i de la transformació de Montjtüc. 

Barcelona-diu-ba volgut fer més : ha volgut re
unir la gent que treballa. I a això es deu que vegem 
reunits ací aquest Congrés de la fruita, d'extraordi
nària importànc ia sj tenim en compte que la xifra de 
fruita exportada arriba a més de mil d<Js cents milior1s 
de pessetes . Cal treballar perquè no ens prenguin els 
mercats i poder dominar la competència que ens .fan 
Califòrnia i Africa. 

Finalment, donà les gràcies a les autoritats i als 
congressistes. 

A continuació parlà el senyor comte de Broboue, 
enviat del Govern de Portugat el qual remarcà, entre 
altres coses, que no preu part al \Congrés .en qualitat 
d'importador, sinó perquè Portugal també és produc
tor. Però cal que tothom procuri posar-se d'acord. 

Després parlà el senyor Eleuteri Abat, de la Cam
bra Agrícola d'Alacant, en nom dels senyors delegats 
espanyols, i diu, entre altres coses, que Barcelona al 
pas que anem, dintre de poc, no tan sols serà la pe.rla 
de la Meclitem\nia, sinó la 1\1.etrèpoli el 'Europa. 

Seguidame11 t féu ús de la paraula l'al~alde, i, a l'úl
tim, el governador civil donà per obert el CongréS: 

Acabada la sessió d'obertura, els senyors congres
sistes foren obsequiats amb un lonx, servit al saló d.el 
Nou Consistori. 

L'endemà, dia 17, la secció de producció es reuní al 
Palau de l'Agricultura. Ocuparen l'a presidèJncia el 
c0mte Bobone, delegat oficial del Govern de Portugal, 
a; qual acompanyaven a l'estrada els senyors Lluís 

Matutauo, Eleuteri Abat, Epifani Fortuny Joan Al
clrofeu. 

El senyor Fortuny clanà compte de la seva meció 
"Selecció i staudardització de les fruites i varietats 
hortícoles primerenques». 

Intervingueren en la discussió d'aquest tema els se
nyors Carcereny, Floriach, E leuteri Abat i d'altres, 
i foren aprovades, amb lleugeres variacions, les con
clusions apuntades en la ponència. El seu autor fou 
molt felicitat. 

La secció de transport celebrà reunió a la Casa de 
València. Ocupà 1a presidència de la mesa el senyor 
cònsol de Suïssa, senyor Ferran Nippel, el qual reco
manà que fos elegida una mesa d'acord amb les neces
s 'tats de les deliberacions que 4avien de tenir lloc. 
Foren proposats els senyors Francesc Witty, presiden t 
de la !Cambra de Comerç Anglesa a Barcelona, per a 
la presidència, i Cazals i Kormaru1, Ricau i Rousselet, 
els quals foren ass istits pel secretari general senyor 
Nogru·eda 1 pe:s senyors Clavel i Condomines. _ 

Fou desenrotllada la ponència presentada pel senyor 
Nogareda relacionada amb l'standardització dels tipus 
d'embalatge, amb el fi d'utilitzar tota la superfície 
disponible en els elements de transport. Intervingue
ren en la discussió els senyors :B'Ocon, Denis, els re
presentants de les companyies Soutbern Railway i de 
la Bennot, Stoamship, Cànovas del Castillo, Mr. Noel, 
Mr. Poohr i Mr. Droyfus. La dita qüestió fou estu
diada molt detingudament, i les companyies ferrovià
ries estrangeres es mostrareu disposades a presentar 
solucions p-ràctiques tan aviat com siguin estudiades. 
També es tractà de la qüestió dels transbordaments. 
Fou molt interessant en- aquest aspecte la intervenció 
del senyor Adam i la derivació que d'aquest aspecte 
féu el senyor Nogareda, ja que apuntà el desig que si
guiu tingudes en compte les possibilitats que ofereix 
Espanya com a país productor de suro perquè sigui 
aprofitada aquesta circumstància donant impuls a la 
implantació de les plataformes isotèrmiques. 

El seeyor Poebr donà compte de l a celebració del 
Congrés Internacional _que ha de celebrar-se l'octubre 
de 1'any vinent a París per tractar de la qüestió de 
l'standard-itzac;ó dels embalatges, i invità les corpo
racions espanyoles perquè concorrin en el dit Congrés. 

El senyor Nogareda aprofità la circumstància de tro
bar-se reunida una representació molt nodrida dels 
transitaris, per pregar-los que estudiïn la implantació 
el 'una tarifa modernitzada adaptada a les circumstàn
cies actuals. · Li respongueren els senyors Mallol i Noel ; 
aquest darrer expressant els seus desigs que s'arribi 
a solucions de concòrdia que hauran de beneficiar a 
tots. 

El d!a r8, al matí, es reuniren les seccions çlc Pro
ducció Comerç al Palau d'Agricultura, on es congre
garen amb aqnest motiu nn crescut i10mbre cle con
gress istes . 

Ocupà la presidència el comte de Bobone, el qual, 
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en llllcmr-se la sessió, cedí el lloc al senyor Carles 
Sarthou, <felegat de la Cambra Oficial Agrícola de la 
província de València, al qual acompayaven els se
nyors Beats, comte de Bobone, Abat, Olsen, Kormann 
i Nogareda. 

Presentà e1 senyor Capdevila una interessant po
nència sobre la «Intervenció tècnica oficial en la pro
ducció», la qual donà lloc a un interessantíssim debat 
amb Ja intervenció dels senyors Abat, alcalde de Mo
lins de Rei, delegat de l'Ajuntament de Fraga, Soza i 
~ogareda ; finalment foren aprovades les conclusions 
amb lleugeres variacions que no afecten el fons del 
que es proposava en la ponència. 

Immediatament es constituí la secció de Comerç, 
presidida pe1 senyor baró d'Esponellà, el qual cedí el 
lloc al senyor Sarthou, qui fou acompanyat pels se
nyors Abat, Abecasis, Llopard, Philpot i Dtt. Car
rante, Vidal i Pedrerol. 

Descabdellà el senyor Nog_areda la seva ponència 
sobre la «Missió que ha d'incumbir .al Banc Exterior 
d'Espanya en el negoci d'exportació de fruites» ; sol
licità alguns aclariments de detall .el senyor Ferrer, 
representant de la Cambra Raïmera d'Almeria. Foren 
aprovades les conclusions amb una esmena de re
dacció. 

Acte seguit procedí el senyor Pedrerol a la lectura 
dc la seva ponència sobre «Projecte d'organització de 
l'exportació de fruites sota la direcció d'una Federació · 
Nacional de Productors i Exportadors d'Espanya». 

Aquesta ponència donà lloc a què ·s'entaulés un de
bat d'alta volada, en la discussió de la qual intervin
gueren els senyors Nogareda, Floriach, representant 
de Fraga, Abat, baró d'Esponellà, Carrion, Carcereny 
i Aldrofeu. Fou designada una ponència integrada 
pels senyors Carrion, Nubiola, Pedrerol, Floriach, Al
drofeu, Marí, Abat i Nogarcda , perquè procedeixi a Ja 
redacció definitiva de les conclusions relacionades amb 
aquesta ponència, . que es reuní a les vuit del vespre. 

Causà magnífica impressió la bellíssima oració pro
nunciada pel senyor Sarthou, en discutir-se la ponèn
cia del senyor Capdevila, i la feliç intervenció del baró 
d'Esponellà que donà origen a la constitució de la co
missió encarregada de dictaminar en l'assumpte plan
tejat pd senyor Pedrerol. 

El dia rg, continuà celebrant-se aquest interessan
tíssim Congrés al Palau ·d'Agricultura, amb assistèn
cia d'un crescut :nombre de congressistes. Ocupareu 
la presidència en la secció de Producció els senyors 
Sarthou, Cruz Lapazm;an, Rovira, Soza i Pesudo, as
sistits pel secretari general senyor Nogareda. 

L'enginyer agrònom senyor Lluís Sàez llegí una 
documentadíssima ponènc!a sobre «Algtmes conside
racions sobre fertilització», per la qual fou objecte 
d'una calorosa manifestació de simpatia en acabar. 
Posat a discussió el tema, s'originà tm debat amb 
intervenció dels senyors Cruz Lapazaran, Soza, Abat, 
Pasqual de Qui:nto, alcalde de Molins de Rei i Noga
reda. For~n aprovades les conclusions amb lleugeres 
,-ariants, després d'haYer pronu-nciat el senyor Sàez 
un eloqüent discurs, qtte fou molt aplaudit. 

El senyor Nogareda explanà la seva ponència sobre 
«Les Confederacions Hidrològiques i la se\' a influèn
l'ia en el dcsemotllmnet del conreu dels arbres frui
ters». Intervingueren activament en Ja discussió de les 
conclusions els eminents enginyers de la Confedera
C"ió dc l'Ebre senyors Cruz Lapazaran i Pasqual de 
Quinto, c:s quals introduïreu intere ants es~enes eu 
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les conclusions, que faran efectives en termini breu 
les solucions preteses pel ponen t. 

El senyor E leuteri Abat llegí un documentadíssitn 
treball sobre «La producció i el comerç de fruites i la 
incrementació del seu consum•. Les conclusions apun
tades pel ponent, algunes d'elles de marcada tendència 
intervencionista, donaren orig-en a un debat molt con
trapuntat, i intervingueren en la discussió els senyor 
Nogareda, Rovira, alcalde de l\Iolins de Rei, represen
tant de l'Ajuntament de Fraga, Aldrofeu, Cruz Lapa
zaran, Pasqual de Quinto i altres senyors congressis
tes. S'~ntroduïren variacions en les conclusions, i 
s'ovacionà el ponent per la seva labor. 

A continuació ocupàreu l 'estrada els senyors cons
tituents de la taula dc la secció de Transports, senyors 
Cazals, Kormann, Adams, Clave! i Mari. Per haver-se 
hagut d'absentar el senyor Carcereny, s'encarregà de 
la defensa de la seva ponència el senyor Xogareda, i 
presentà una suggestió a les Companyies est rangeres 
perqttè sigui estudiada una tarifa combinada per al 
transport de fruites i productes hortícoles primerencs. 
Pometeren els delegats de les Companyies ferroviàries 
francese.s dc passar-la a estudi dels respectius sen·eis 
tècnics . 

Una preguuta_feta pel se;;yor Armin ab Egg donà 
ortgen a nu debat en el qual intervinguereu diversos 
delegats de les Companyies ferroviàries fra-nceses i de 
la Federació de Transitaris, i donaren aclariments so
bre el punt exposat pel senyor Egg. 

El dia 20 celebraren sessió les Seccions de Trans
ports i Comerç. Presidí la mesa en la secció de trans
ports el senyor C..Qma Ferrer acompanyat dels senyors 
l\Iallol, Bastos, ¡CànoYas del Castillo, _comte de Bobone, 
Cazals, baró d'Esponellà, Sarthou i Rovira. 

Es posà a discus ió la moció presentada pel senyor 
~ogareda recollint la proposició presentada el dia an
terior pels elements exportadors de les zones de Ma
taró i del Llobregat, soJ.licitaut la creació d'una tarifa 
combinada per al trausport de fruites i prodnctes hor
tícoles primerencs. 

Oberta la discussió intervenen els senyors Garce
reny, D'Ocon, Solaz, _Cànovas del Castillo, Bastos, Al
drofeu, Nogareda, etc., acordant-se la designació d'una 
com:ssió composta per representants dels productors, 
exportadors, empreses ferroviàries i de navegació na
cionals i estrangeres, encarregades de presentar una 
fórmula viable per a presentar a les Companyies en 
sen tit de demanda en allò que es relacion~ amb les 
tarife i al Govern quant afecta a l'ample de via in
ternacional. En discutir-se aquest darrer extrem foren 
molt interessants les manifestacions fetes pels senyors 
s·arthou i Coma Ferrer. 

Acte seguit es constituí la secció de comerç, ocupant 
la presidència l'Exm. senyor baró d'Esponellà, acom
panyant-lo Sarthou, Rovira, Pedrerol, Vidal, Aldro
feu, comte de Bobone. 

Es posà a discuss :ó el tema «Utilitat de les cambres 
frigorífiques d~l Dipòsit Franc de Barcel01ia com a 
centre distribuïdor de fru:ta d'exportació i importa
ción., pre entat pels senyors Josep Riugla i Francesc 
RuÍz. Intervin!!uercn en la discussió els enyors ar
thon, Xogarecla, Ro,·ira, etc., i foren aprovades les 
conclu ion amb les e menes pt=esentades pel senyor 
);ogareda. 

A continuació llegí nu magnífic treball sobre Ja «lu
t.erYeució dc la Cambra lntcrnac:onal dc Lomerç i el 
sen arbitratge en els litig-is entre exportadors i im-
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portadors de fru:tcs», el senyor Ramon Delgar, i in
tervingueren en la discus ió de les conclusions els se
nyors baró d'Esponellà, Vidal i Nogarecla, i forcu apro
vades les conclus :ons amb nua acldicional, la redacció 
definitiva cle la qual ba quedat en.carregat el secretari 
general , de prés cle consultar alguns tex tos legals que 
fan referència a la matèria . 

Tot se<YtlÍt ha procedit el senyor l\Iauuel Nogarecla 
1. Ja lectura de la seva ponènc:a « tilització el 1 Port 
Franc de Barcelona per a Ja industrialització conser
Yera de les fruite del Llobregat», i interv:ngueren eu 
la discussió de les eonclusiou~ els senyors Carrion, 
Comis, baró d'Esponellà, Sarthou, Rovira, Cru¡: Lapa
zarau, Coma Fet'rer, etc., i foren aprovades les con- · 
elusions amb unes ll eugeres modificacions de detall 
que no alteren l'essencial de la ponència . 

E l senyor Sarthou, fundador de la Un :ó Nacional 
d'Exportació Agrícola, delegat de la Cambra Oficial 
Agrícola de ·valència, presentà una moció eucaminada 
a què els Poders públics clonin als elements agrí.coles 
la repres~ntació proporcional a la -riquesa que ¡·epre
senten, assignant-los en matèria d'aranzels i tractat~ 

cle comerç el tracte preferent que t;:"igeixen les cir
cumstàncies_ La interessantíssima moció fou aprovada 
per aclamació i es iéu al senyor Sarthou objecte d'una 
afectuosa oYació. 

El elia 21 es ce:ebrà la darrera reunió de Secc:ons al 
I:' a ló el 'actes el el Palau d' Agticultura, amb assistència 
d'un nombre cbusiclerable de congressistes. 

Fou ocupa_da la presidènci::t pel seyor Sarthou, 
acompayaut-lo a la taula els senyors Cruz Lapazaran, 
Aclan-, RoYira, Llopart, Lamy i l\1aillol. 

El senyor ::\ogarecla llegí les conclusions acordades 
per la ,Comissió que es nomenà en la sessió anterior 
per a resoldr~ pedent moció de transports. 

Després de Ja intervenció d ~J senyor D'Ocon, LleJe
gat de ia Companyia de lVI. S. A., foren aprovades. 

Abans de clonar lectura a les conclusions referents 
a la ponència presentada pel senyor Pedrerol, aquest 
senyor - féu alguns aclariménts sobr'e el seu projecte 
cl'org;mització. 

El senyor Ko(Tarecla digué que, quant a les rela- · 
cians dels cxportarlors amb el Govern, la Unió Na
cional d'Exportació Agrícola ser~ sempre 1 'autoritat 
uprema 
Aqu-e.stes parau:es foren adcl:cionades a les couclu

ions, aprovades pel Congrés després d'un interes
sant debai: enhe els senyors Sarthou, Pedrerol, No
gareda 1 Rovira. 

Sense in t~rronípre la sessió es començà 1 'estudi dels 
temes de Publ;citat. 

El senyor Nogareda parlà extensament sobre les · 
necessitats del nostre comerç fruiter, i exposà sug
gestions amb referència als mitjans pub:icitaris que 
haurien d'adoptar-1e per a estimular el consum dels 
fruits 111ac:ouals a Espanya i a l'estranger. 

Foren aproYacfes per unanimitat les paraules del se-
cretari general. , 

El sooyor Carles Sartbou clonà les gràcies al Con
g rés i a l'Ins titut Agrícola Català cle Sant Is:dre amb 
paraules s¡¡turades d'emoció i d'intelligent eloqüèmcia . 

El senyor Rovira, de la Cambra Oficial Uvera, .el' A 1-
m_eria, exposà interessants consideracions sobre la 
producció de la se \·a província, i iéu allusió a les pa
raules del senyor ïogareda sob~:e el tema de publici
tat, i a couti<nuac:ó donà les gràcies a~ )Congrés, aco-
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miadant-se d'aquest i de Barcelona, pmx q·uc -el ma
teix dia havia de tornar a Almeria. 

A les paraul.es dels se<nyors Sarthou -¡ Rovü-a, cor
respongué el president del Congrés i cle l'Institut 
Agrícola Català de , Sant Isidre, senyor baró d'E po
nellà. 

Quan anava a aixecar-se la sessió, l'alcalde de Mo
llus de Rei dema11à un vot de gràcies per al secretari 
general del Congrés, senyor Mamuel Nogarecla, per 
l'activitat que ha desplega t en l'orgamització del Cer
tamen. 

El senyor Nogarella es negà a acceptar la proposició
de l'alcalde de Molins dc Rei, agrai!llt-li, i feut eons
tar que l'organització del Cougrés es deLt per ignal a 
tots els còmpoueuts del Comitè, i demanà qne el vot 
de gràcies es dirigís ais seus compauys. 

D'aquesta forma fou aprovat. 

SESSIÓ Dll C4f\USURA 

El dia 25, a un quart pe dotze, se celebrà al Palau 
d'Agricultura de l'Exposic:ó la sessió de clausura del 
Congrés fnrith. Hi assistiren nombrosos delegats. 

Ocuparen Ja presidè1;1.c'a el baró d'Esponellà, el 
JTÍarquès de Rozalejo, el senyor Adam, ·el comte de 
Bobose, el senyor Catasús, eu representació del go
\·enuador ci dl de la província ; el tinen t coro Jel En
ric Rodrigued, que portava 'la delegac:ó del governa
dor militar i capità general, senyor Barrera, i el se
nyor Josep N. de Sala, pel director gemera1 de Ferro
carrils. 

Oberta la sessió es prontLnciare11 diversos discur
sos de gràcies pels' representants 'a.e les companyies 
estrangeres cle fer-rocarrils, seJJyors AclaJ¡U, per 
França; Leco.inte, per Amglaterra _; Píton, 1 ~r Bèlgi
ca ; Korman, per Suïssa; comte de Bobone, per Por
tugal SC'llYOT marquès de Rozalejo, per Espanya. 

Finalment, el baró d'E pouellà, president del CO!n
grés, pronuncià UJn eloqüent discurs. Expressà 'Ja seva 
convicc10 que d'aquest Congrés en soFtiran ' reso
lus.ions pràctiques i expressà el seu clesi.g que .les reu
nions en assemblea siguim freqüents. 
. Agraí el cCYllcms prestat _JJer tots els congressistes 
sense distinció, per les companyies de ferrocarrils ma
cio!llals i estrangeres, i acabà acómiadant-se de tots 
amb aquestes paraules : «Senyors : fins a Valèncran, 
ja que apí ha de celebrar-se la primera retmi.ó deJ 
Comitè permanent ;J:JOmeaJat a l'efecte . 

-- EL PANTA DE FOIX 

Sota la presidència del general Vives, delegat regi 
de l a Confederac:ó S. H. del Pirineu Oriental, es reu
ní la Junta clel g·qvern de l'esmentat -organisme, i es 
tracta ,de chverses qües tions que tendeixen a descab
dellar iot .seguit el seu vast pla d'obres i serveis, el 
qual ha m~rescut ja J 'aprovació oficial del Ministeri 
de Foment. S'acordà també adjudicar al senyor Josep 
\Capdevila Moles la realització de les obres d'el pri
mer tros dels canals del Pantà de -Foix, per la quant!_; 
ta~ de 667 .700 pessetes, en rewnir les co11dicions im
posades per ·a Direcció Tècnica,_ i per ésser, ensems, 
l'oferta m.és baixa de les presentades en ocasió de la 
subhasta clarr;'!rament celc:bracla, 
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. CREA CIO DE LES CAMBRES DE LA PRO PlET AT 
Rú TICA 

S'ha publicat a •La Gaceta,, un Reia1 decret per al 
qual es crea a cada província, una Cambra de Ja Pro
pietat rústica, la qual seu s'establirà ordinàriameut t 
Ja capital de la província respectiva, i també a Me
lilla i •Ce'ttta. 

Anàlogament al que succedx amb les cambres de 
la P rop ietat uroana .han de pertànyer obligatòriament 
a aquestes noves entitat· tots els prop:etaris de la 
proYincia que tributin per més de 25 pe.ssetes anuals 
de contribució territori al . 

Tota vegada que ser~n . considerades les dites Cam
bl'cs com còssos consultius, vindran obligats a fac !
litar a l'Estat totes les dades que els siguin interes
sades i qne afectin a les qüestions amb les quals les 
Cambres es relacioneu. Així mateix podran intervenir 
com àrbitres eu les de. avinènc!es entre els propieta
ris, sempre que aquests reclamin aquest arbitratge. 

ASSOCIACIO CONTRA ELS INCENDIS 
FORESTALS 

ceLa Gaceta» publica un extens Reial decret-llei del 
ministeri de Fomeút establin t l' Assocütc!ó Nacional 
contra els incendis de la riquesa forestal . 

Per a la dita defensa extableix el Reial decret les 
hes fases de previsió dels si'llistres, extinció dels ma
teixos i restabliment de la riquesa destruïda per l'in-
cendi. · 

Es dicten a la dita disposició els detalls de l'orga
nització de la Junta Super!or, que dependrà del mi
nisteri de Foment, i totes les mesures tècniques rela
cionades amb l'assumpte, així com les sa~1cions que 
hagin d'adoptar-se contra els incendiaris. 

ELS VAQUERS RURALS I LA CON:J.'RIBUCIO 
IKDUSTRIAL 

DaYant dels dubtes i YaciJ.lac~ons existents entre els 
Yaquers que es dediquen a la cria de vaques de llet 
sobre si han de tributar o 110 per contribució indus
trial, hom recorda que la re1al ordre de 6 de març 
de 1928 publicada a la Gaseta del 8 del mateix mes 
modificant les tarifes de la contribució industrial que 
es refe.reix a la ramaderia di u : 

«Al epígrafe 20 de l a clase tercera de la_ sección t er
cera de la tarifa primera (se re:fi.ere al ganado produc
tor de leche), se le añade una nota en los siguientes 
ténninos : aNo tributaran por este epígrafe los, cria
dores de ganado, 1abradores o ganaderos, siempre qne 
vendan la leche en el punto de producción y sea la que 
obtengan del número de cabezas de ganado que co-
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rresponda a la cuantía de pastos, en relación con la 
superficie de la finca que exploten eu los términos 
municipales catastrados o del de las que figureu ami
llaradas en aqueilos que tributau por régimcn de cu
pa, )'a que eu estos caso estfm exceptuadas eu los 
números 26 y 28 de b t abla de e..-x.euciones unida a 
es tas tar ifa .• 

Així, doncs, no tenen cap obligació de tributar per 
tarifa iudu trial aquelles que eu les dites condicions es 
trobessin, per tributar ja en la rústega, i cal que fos
sin ¡·equer :ts per a alta de contribució indu trial, cal 
que all guiu per escrit la dita reial ordre abans d'es
tampillar llur s!gnatura en la notificació que se'ls [es . 

Al cap de pocs dies la premsa iuformaya que ha,-ia 
pro4uït molt bona impressió entre els pagesos vaquers 
la uo\·a d'haver-se c:rculat pel ministeri del Treball 
una ordre a la Delegació Regional del Treball- perq1.1è 
comuniq ués al Comitè paritari interlocal de Yaquers 
que s 'abst!ngui -de cobrar cap quota i, per taut, d 'im
posar cap multa als dits vaquers, puix que estan fora 
dc la jurisdicció del dit Comitè. 

Aquesta orélre_fou comunicada a l-'esmentat Comitè 
el dia 22 de setembre darrer. 

En comliment d'aquesta ordre, els pageso Yaquers 
queden al marge del repetit Comitè, el qual, en tots 
els casos d'expedients en curs en els Jutj ats, per a 
embargar els que es resistien a pagar quotes i multes, 
comunicarà a aquests que suspenguin tota actuació i 
li trametin nota de les costes devengades, que auiran 
a càrrec del repetit Comitè. 

LA cCOl\1ISSTO ARBITRAL REl\IOLATXO
SUCRERA DE LLEIDA-OSCA 

Covocats per l'Institu t ~grícola Català de Sant l i
c1re i ·sota la presidènc:a del representant d'aquesta en
titat a la Comissió interina de Corporac!ons Agrícoles 
En Jaume de Riba, es reuniren a Lleida els presi
delnts dels Sindicats agrícoles de les províncies de 
Lleida i Osca, interessats eu el cultiu de la remolat
xa, per tractar de l'elecció dels representants agri
cultors de la Comissió arbitral remolatxera-sucrera 
creada 1·ecent-!llent per tal de resoldre les dificultats que 
sorgeixen entre agricultors i productors. 

Després d'exposar el president de la reunió la trau -
ceudència de la nova entitat i la conveniència de què 
les persones que es designin estiguin en condic:ons 
de defensar els interesso de tan important branca de 
l'agricultura, els reunits ac01·claren formar la següent 
candidatura per a proposar als electors : Vocals pro
pietaris ; En Manuel Florensa i Farré, En P au Barri 
i Esteno i En Josep l\Iar!a Niubó i Casauelles, de Llei
ela ; i En Prudenci Salilla Seré i En Marcel Aguadó, 
d'Osca. Vocals suplents : Eu Josep Es.Pinal i Cardona, 
Eu Manuel Escribà i Miró i En Jo ep Berfrans Biel, 
de Lleida, i Eu Francesc Tarroc i Bayona i ~'Antoni 
Riberola, d'Osca. 

EL MILLOR MATERIAL 
PER A COBERTES 
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Aprofitant la rettnió, el President de Ja mateixa va 
exposar la gestió de l'Institut per aconseguir una De
legació dc Ja DiYisió de Ferrocarrils que cttidés del 
repartime11t dc vagons destinats a l'alfals i per a evi
tar la intromissió del Comitè Paritari de Vaque1·s dc 
Barcelona en les g ranges agrícoles, sobre els quals te
mes els reunits e:xposare11 llurs impressions, agraint 
tots l'actuació dc l'I11Shtut. 

Es cursareu tclegra mes al Director genera 1 i S'ub
el i rector de Corporació del Ministeri del Treball, 
agraint-los llur interès en la constitució de la Comissió 
arbitral re:p1olatxo-sucrera d'aquelles dues províncies. 

L'ASSEMBLEA GEXERAL D'HORTICULTORS 

Al Foment del Treball Nacional tingué lloc la inau
guració de les tasques de l'Assemblea general d'hor
ticultors. 

Representà les autoritats locals el diputat provin
cial senyor Francesc de Prat, el qual saludà els coa
g ress is tes i obrí 1 'acte. 

Per a la constitució de la mesa resu,taren elegits 
els senyors següents : 

President, Ignasi Montserrat, de Saragossa ; vice
president, Domènec Orero, de Segorbe; secretaris : 
Eduard García, de Madrid, i Josep 1Casasús, cle Bar
celona ; Yocals : Salvador Domingo, de Valèílcia, Ma
rian Cambra, c]e Saragossa; Pascual S'anjuan, de Sa
biñan; S . de la Peña, de Bilbao; Ramon Albareda i 
Josep Estaper, de Barcelona. 

El senyor Montserrat ponderà la importància de 
1 'acte i entonà un himne a E arce¡ona i al certamen. 

Després els assembleistes saludaren el president del 
Foment Nacional de l'Hortic~ulttu·a, En Joan Magri
nyà, i els senyors Domènec Orer.o i Epifa11i de For
tuny. 

Es discutí e l púmer punt, d'importació' d.e plantes i 
flors. 

S'abundà en el concepte de què la importació de 
l'estranger de les plantes de les quals Ja Península 
és tributària, ha de gravar-se amb una quantitat alça
da, per tal de do11ar més impuls a la producció de 
plantes similars indígenes, car el nostre sòl i el nos
tre clima poden produir en abundància i excellència. 

Per a fixar la taxa d'aquest tribut es nomenà una 
co:plissió, la qual ba de dictaminar sobre el cas. 
· La segona reunió se celebrà al palau d'agricultura. 

La comissió nomenada va acordar :fixar la taxa amb 
la qual hauran d'ésser gTavades les plantes i n entrar 
a.Ja Península . 

SEGONA SESSIÓ 

El senyor Ig¡nasi ~fontserrat dóna per oberta la 
sessió. 

Acte seguit el senyor president llegeix les conclu
sions pre~e111tad es per la comissió nome~ada el matí, 
per tal d'estudiar Ja _ qüestió de quantia d'aranzel, que 
són: ~ 

Primera. - Plantes d'arrel (excepte rosers), a u'lla 
pesseta el quilo; els rosers, a 3 pessetes el qnilo. 
Plantes amb terra a una pesseta el quilo. 

Segona. - Bulbs i r !zones de totes menes, a o'so 
pessetes el quilo. 
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El president, després de llegir aquestes conclusions,' 
obre la discussió de l'Assemblea. · 

~nt~rvenen en ¡a discussió els- senyors Aldn.tfeu, 
Simó, Dada, Andrés i Castelló. 

Després d'una llarga discussió, la discrepància d'o
pin:ons sobre el preu d'importació continua. Davaut 
aquesta persistència el senyor president demailla que 
la comiss ió que ha presentat les conclusions de11iberi 
durant cinc minuts amb la Taula, per tal de procurar 
arribaT a um acord. 

Després de la del·liberac:ó el senyor president noti
fica a l'Assem.blea que la èomissió ratifica les conclu
sions prese111tades. L' A~~embleà les accepta, ara, i 
q.uedeu. aprovades. 

El secretari llegeix, acte segp.it , una comunicació cle 
la Societat Nacional cl'Horticultura d'Espaillya en 'la 
qual abrog-a per la creació d'escoles d'Horticulttua . 

Les modalitats presentades per tal d'aconseguir-les 
són les següents : 

Primer-c'l . - Sollicitar de l~Estat uill anticip per a la 
seva creació. 

Segona. - Sometre aquest projecte, eu forma deta
llada, a Ulla personalitat o entitat :funanciera que ho 
exploti pel seu compte deixant de banda la part teò
rica i pràctica a favor dels horticultors o societats clel 
ram que la dirigeixi, així com els beneficis de l'ense
nyament a favor de patr_gns i obrers. 

Tercera. - /Crear la dita escola, mitjançant em¡;>rès
tit entre els mateixos hnrticultors, representat en ac
cions, que al matei..'i: temps cle percebre iguals benefi
cis que en les modalitats anteTiors, Tecollíssin en me
tàllic els divideds que en l'anterior passàTien a l'em
pulsa :financiera, amb la satisfacció de pertanye')s 
l'obra enterament. 

És llegeix després un projecte d'Esco\a Nacion al 
d'Horticultura. El pla d'ensenyament comprèn qua
tre cursos d'un any cada un. Inclou també el pressu- · 
post de despeses per ·al sosteniment de l'Esçola. 

Aquest projecte és discutit . -Intervenen en la dis
cussió els senyors Fortun, Simó, Ortiz, Rigol, Leiba, 
Catelló i Orero. 

Queda acordat, :finalment, que es deixi l'aprovació 
del projecte d'escola pef a l'(tltkma sessió de l'Assem
blea llegeix una moció de la Societat Nacional d'Hor
ticultura d'Espanya: «Vivers de l'Est_ab. Tracta del 
gteu conflicte que presenta als horticultors que els 
vivers forestals de l'Estat fadn donacions (L'arbres 
sense un caràcter limitat. Dóna les següents conclu
sions : 

Pimem. - Els vivers de l'Estat i diputacions des
tinamn llm producció a la repoblació de monts d'uti
litat pública, sanejament de poblacions, aTbredes, co
munals, ombrejament de carreteres, etÍ una paraula, 
a tot allò · que per ¡a seva missió està obligat a con
servar i millorar. 

Segona. - Per a les :finalitats pedagógiqnes a les 
qua·ls atanyen els nous mètodes d'ensenyament. 

Tercera. - Als ajuntaments o diputacions que cons
truei..'i: !n parcs i jardins p4,blica, els arbres per als 
carrers, etc., etc. (D'aquesta clàusula podran excep
tuar-se les indicades corporacions el 1·ègim i adminis
tr~cious de les quals és autònom). 

Quarta. - A les ciutats jardí, acollides als benefi
cis de la llei de Cases Barates. 

Cinquena. - Quan per incendi, cicló, motí o qual
sevol circumstàcia de -força major faci desaparèixer la 
riquesa forestal d'una regió, tan t en l'ordre d'utilitat 
pública com en el particular. 
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Aquestes couclusiol!S són discutides extensament. 
Ultimament s'acorda dirigir al Govern les següents 
peticions : 

Afirmar que és ruïnós per a l'Estat tenir vivers pel 
seu compte i que si ho comprova resu~tarà patent que 
si bo compr.ava resultarà patent que li surt més car 
qne comprant-los a particulars. 

Que solament éultivi plantes forestals . 
Que els ajuntaments no facilitin plantes de l'estran

ger, a ¡'objecte de no vulnerar la dispo~ició de la Pro
t¡.>ccló Nacional. 

Que no faci intercanvi amb particulars. 
Que les despeses que té amb. els vivers les doni en 

premis .i subvencions als horticul.tors i que les des
ini també a propaganda. 

Que .aferei:'i::i contrates per a les plantacions que 
s'hagin de fer. 

El president va aixecar seguidament la sessió. 

TERCERA SESSIÓ 

Sota la presi~ència, a, la Taula Executiva, del se
nyor Ignasi Montserrat, s'obrí la tercera sessió ple
nària de 1 'Assemblea. 

Acte seguit, el secretari senyor Josep Catasús llegí 
una ponència de la Societat Nacional d'Horticultura: 
«Exposició Nacional anual d'horticultura i de flori
cultura. 

En la designació de la 1ocalitat, època i data per a 
celebrar la primera exposició hi hagué discrepància 
entre els assembleistes. 

Finalment s'arribà a una conclusió i guedà aprovat 
que el certamen tingui lloc a Madrid la tardor de l'any 
vinent. Quant a la data, la discussió fou molt extensa, 
però a l'últim, tenint en compte interessos de flor:cul
tors i fructicultors, es fixà del dia 20 al 25 d'octubre. 

Es concedí un ampli vot de confiança a la comissió 
organitzadora que es nmpeni, per tal que aquesta fi..'-::i 
el més convenient respecte a l'assemblea. 

Intervingueren en la discussió de la ponència «Ex
posicions» els senyors Leiba, Castelló, Albareda, Ri
gol, Anclrés, Ortiz, Aldrufen, Simó, Cambra, Sanjuan 
i d'altres. 

El senyor secretari llegí seguidament la segona po
uència : «Contribució». En aquesta ponència es iéu la 
següent proposició a l'Assemblea: 

«Que tots els horticultors en general satisfacin una 
contribució proporcional a llur desenvolupament, in
cloent-hi els jardins particulars que veneu flors, així 
com els venedors ambulants, els quals es yeuen obli
gats a satisfer una patent de venda». 

Oberta la discussió, el senyor Leíba llegí unes pro
posicions seves. 

Da,-ant del problema a discutir i a l'hora molt a,·an
çada, el senyor president aixecà la sessió. 

En la sessió següent el senyor president de la «Tau
la executiva» va obrir la continuació de la. discussió 
dc 1a ponència : «Tributacions». 

Quedà acordat crear una Comissió que s'encarregui 
amb caràcter d'urgència, prop del ministre d'Econo
m!a, de procurar qu€1 quedin exempts de tributació els 
productors horticultors. En cas negatiu que rebaixi 
tot el· que sigui possible la tributació del contribuent. 

En la discussió de la ponència intervingueren els 
senyors Boada, Leiba, Estapé, Sa1a, Si:p1ó, Andies, Si
mó E., Camba i Sala. 
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El senyor Simó Ya presentar una propos1c10 cuca
m :nada a esmenar el projecte d'escola d'Horticultors. 

El secretari llegí una ponència de 1a ·societat Na
cional d'Horticultura : Tarifa de ferrocarrils. Aquesta 
ponència cÒnsigna la imperiosa necessitat existent que 
arbres i flors obtinguin iguals concessions que d'al
tres mercadèries susceptibles de fer-se lJlalbé. 

S'acordà que es nomeni una Comissió que faci ges
tions prop de les Companyies de Ferrocarrils amb l'ob
jecte que no continuïn la pèrdua, endarreriment i des
perfectes de les plantes transportades. També prop de 
la Col}Jpany:a Transmeditcrrània perquè rebaixi la ta
rifa en proporció a la distància a la qual es facturin 
les mercaderies; i que no s'ex:geixin ports a les sor
tides. 

Es Ya acordar també que hi hagi vigilància amb l'ob
jecte que les plantes nacionals no s'etiquetin com les 
estrangeres, i que es procuri que els Ajuntaments no 
facilitin les patents als venedors ambulants. 

El senyor Ignasi Montserrat, després d'un breu par
lament, en el qual ' 'a remarcar la nombrosa assistèn
cia d'horticultors de totes les regions, Ya ai.....::ecar la 
sessió. 

EL II K:ONGRnS INTER~ACIO:XAL DE LA VI
NYA I EL VI. 

Heu-Tos ací el programa del II Congrés Internacio
nal de la Vinya i del Vi, que es celebrarà a Barcelona 
del 22 al 30 del mes actual : 

Dia 22 . - A les onze del matí: solemne sessió 
d'obertura del Congrés en el Saló de Cent de l'Ajun
tament de Barcelona. A les quatre de la tarda : visita 
corporativa a l'Exposició. A les deu. de la nit: funció 
de gala. 

Dia 23 . - A les deu del matí : primera secció Viti
cultura. Tema primer : Reconstitució del vinyar. Se
gona secció Enologia. Tema primer: Fermentació de 
mostos i elaboració de vins. Tercera secció Econòmico
social. T¡.>ma primer : Defensa del vi i lluita contra la 
prohibició. - A les quatre de la tarda : visita corpo
rativa a Barcelona. 

Dia 24. - A les deu del matí : primera secció. Tema 
segon: cultiu del cep . - Segona secció. Tema segon : 
Criança i ranciament dels vins. - Tercera secció. Tema 
segon : Lluita contra el frau i l'adulteració dels vius.
A les tres de la tarda : excw-sjó a la zona Yitícola de 
Lle>ant visita al Sindicat d'Alella. 

Dia 25. - A 1es deu del matí : primera secció. Tema 
tercer : Fertilització del vinyar. - Segona seccioó. Tema 
tercer : Anàlisi del vi . - Tecera secció. Tema tercet· : 
Sindicament i cooperativisme viti-nnícola. - A les 
dotze: lonx a Mira:p1ar. - A les quatre de la tarda : 
visita corporativa al Palau d' Agrièultura i .-\.limentació. 

_, Dia 26. - A les deu del matí: Primera secció. Te
ma quart: Malures del vinyar. - Segona secció. Tema 
,quart: Malures dels vins.- Tercera secció Tema quart: 
Coordinació del come1·ç internacional de vius. - A les 
deu de la nit : festa en el Poble Espanyol. 

Dia 2ï. - Excursió a la zona , -itícola del Penedès. 
\-isita als seus vinyars, cellers i Estació Enològica. 
(Tiquet, tot comprès, viatges i menjar, 25 pessetes). 

Dia 28 . - A les deu del matí : Primera secció. 'fe
ma cinquè : Cultius substitutius del vinyar. - Segona 
secció. Tema cinquè : Altres aprofitaments del raïm, 
diferents del vi. - Tercera secció. Tel}Ja cinquè : Esta-
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d'stica i informació viti-v:nicola. - A les quatre de la 
· tarda : sess:(> de degustació de vins t ípics espanyols .

A les deu de la 1üt : fes ta en el Palau de l'Agricultura. 
Dia 29. - A les deu del matí : sessió 'pr eparatòria 

de clausura. - A les onze : solemne sessió de clausu
ra. - A les dotze : excursió a Montserrat . 

Dia 30. - Excursió a la zona vitícola de la Conca 
de Barbarà. Visita als seus Yinyars i cellers, esta
cions i smdicats . Dormi r a Tanagona. (Tiquet , tot 
comprès, viatges, menjars i hab itacions, 54'30 pessetes) . 

Dia 31. - Excursió a la zona v it ícola del Priorat. 
Visita als seus vinyars i cellers cooperatius. (Tiquet, 
tot co1,nprès, amb tor )lada a Barcelona o Reu s, 30 pes
setes). 

Dia r. - Sor tida per a les exci.usion s de turisme a 
Mal1 orca i Sevilla. 

La Secretaria General del Congrés ha quedat instal
lada en els Serveis Enològics de la R egió Agronòf!!ica 
de Catalunya, carrer de París , núm: r¡o . Altres llocs 
cl ' informac:ó, a Barcelona, són l'Institut Agrícola Ca
talà de S'ant Isidr e, Portaferrissa, 21, pral. Telè
fon 1¡¡31 , la Unió de V iticultors de Catalunya, Pela
yo, 12. Telèfon 15723, i el Palau d 'Agricultura i Ali
mentació, la Direcció i les OficineS d 'Informació, i 
}>Exposició Internacional de Barcelona. Telèfons : 
33139. 33130 i 31450. 

El \Comité Executiu del Congrés està constituït pels 
senyors següents : 

President , Nicolau García de los Salmones , i nspec
tor general del Cos el 'enginyers agrònoms. 

Vice-p res idents : baró . d'Esponellà, president de 
1 'Institut Agricola Català de Sant Is idre ; Claudi Oli
veres , director dels Serveis d 'E nologia de Catalunya ; 
Amadeu Marista ny , p resident cle Ja F ederació Nacio
nal de cultivadors, exportadors i magatzemis~s de 
vins d 'Espanya. 

Tresorer-comptador , !Faustí s:mó, preside;nt de la 
Un ió de viticultors de Cata~unya, conseller de l'Ajun
tament de Barcelona. 

Vocals : R amon Oliveres, d:rector de l' Escola S . 
d 'Agricultura_ de Barcelona; Francesc Santacana, pre
sident del S'indicat Vinícola de Martorell; Pascual 
r:::an<on, sè~retari el ¡: Ja Unió dc Viticul tors d'Espa
nya ; Tiuitat Catasús, eng inyer cap de · la p1pvíncia. de 
Barcelona. lVIauttel Raventós , p ropietari; Ep :fani de 
F ortuny , director assessor d 'Agricultura de l'Exposi
ció Iuternac:onal dc Barcelona ; Marian Oliveres, enò-
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leg dels Serveis de Catalunya ; .Jaume Maspons, secre
tari de l'Institut Agrí cola Çatalà de San t I's iclre ; doc
tor Pere Girona , cap de:s Laboratoris de l'Instit ut 

_ Agrícola Català de ::)aut I sidre ; Rai.i.l Mir, periodista ; 
Jaume Gil i Vernet, secretari cle la F ederació Nacio11 al 
de criadors, exportadors i magatzemistes de vins d'Es
panya. 
S~cretari general: Josep Martínez Mol ina, ajudant . 

del Servei d'Euologia de Catalunya. 
E l !Congrés es dividirà en les tres seccions segi.i.ents , 

que discutiran els tem¡:s que s'indicaran : 

SE CC IÓ PR I:M E RA. 

Vit1c u.ltm·a 

Tema primer : Reconstitució del vi?yar. 
Tema segon : Cultiu del cep . 
Tema tercer : Fertilització del v inyar. 
Tema quart: Malures del v inyar . 
Tema· cinqu~ : ·c ultius substitutius del vinyar . 

S E C'C I Ó SEGO~ A 

Eno lo-gia 

Tema -primer : F ermentació de mostos i elaboració 
de vins. 

Tema segon : Criança i. ranciament d els vins . 
Tema t ercer : An àlis i del vi . 
Tema quart : Malures del v i. 
Tema cinqnè : Altres aprofitaments del mïm dife

rents cl·e-1 v i. 

S ECC IÓ T E R CE RA 

Qiiestio1.1s econ òmica-socials en lb r re/Jaci6 amb l.a 
>uit>i-v·imi C1 tl t u ra 

~ ' 
Tema p rintcJ; : Defensa del v i lluita contra la 

proh-ib:ció. 
Tema segon : Lluita contra el frau i adulteració dels 

vins . . 
Tema tercer : Sindicació ' i cooperativisme viti

v inícola. 
Tema quart : Coordinació del comerç. internacional 

de vins . 
Tema cinqu è : Estadís tica i i1Jformad ó v iti-viuic;ola . 
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HO.M E.\TATGE AL SE);YOR RAMON VIDAL l 

TRULL 

l'e¡· més que ·sigui a deshora publicar l'allocució que 
subscriu Ja èomissió Organitzadora, ho fem per la 
doble raó de no haver-la rebut a temps i perquè AGRI
CULTURA r RAMADERIA s'adhereix cordialment al meres
cut l1 omenatge realitzat el dia 13. Diu així l'allocució : 

1-J.ls socis del Sinibicat Agrícola de Ce?"Vera i sa coma?·
ca .. . A tots els pagesos ... A Ce1·vem el 13 d'octubre 
de 1929. 

Una vo:uutat de ferro, una vida tot sacrifici, una 
intel-ligència privilegiada posada al servei d'una causa 
tot noblesa, això és Eu Rawo•n Vtidal, nostre Vidal de 
Jvlonpaia'tt . 

Aquest homenatge, nostre homenatge, limiü,t a les 
1Jostrcs forces, però d'immensa vol~mtat, recull ls de
sitjos dels soc;s i creiem ta~nbé que els sentiments de 
tots els pagesos i mereixerà, segurament, el respecte 
i acolliment de totes les persones ae bona voluntat. 

I és que Vidal de l\Ioupalau és avui un cabdill dels 
pageso i l'ànima de nostre Sindicat, elL. el va engen
drar i a ell es deu la seva comp:exa orgauitzac:ó ; amb 
ema pat rnal ha acurat de la cre1xeuça i plenitud de 
vida que avui ja té. E l UOln de Sindicat de Cervera i 
el nom de Vidal dè Monpalau són una mateixa cosa, 
és una idea imborrable eu la persona d'En. Vidal i per 
nosaltres V-idal i el nostre Sindicat són ja una unifi
cació absoluta, inseparable. 

Vidal de l\Ioupalau, apòstol d'un noble ideal, ho sa
crifica tot en benefici dels pagesos, fill de pagès, co
lleix: vitablemeut uoslTes angoixes que són les seves, 
nostres apiracions que són també les seves, nostra 
causa que és sa causa, - i la injustícia, cebaut-se en- la 
nostra ela se, el ferí foudameut. 

E ls pagesos, .fills menyspreats de ' la societat, als qui 
es pretenia hlllpiliar donant al nom Cie pagès un sím
bol de incapacitat) de pobresa1 Yergonya i ignomínia ... 
\-:dal de l\Ionpalau sent ferits els SEOUS sentiments de 
bon pagès, i promet sacrificar-se en benefici de nostra 
redempció ... Vidal acomp{eix Ja paraula donada. 

E l nom de- pagès, del que pretengueren fer-ne un 
sarcasme, serà cada dia el més respectat i estimat de 
tots ... i comença Vidal de Mon palau la grau defensa ; 
contrà d'ell es desencadenen tots els interessos en pug- -
na amb el Sind:cat, tot es pres~uta amenaçador en
,·ers elL .. Vidal es juga en la lluita, ~a fortuna, la sa
lut, la vida. Sempre escarnit, i fins amenaçat per ene
mics ; sofreix, entre a!tres, la do~orosa prova de veure 
destruir per , un incendi esgarrifós la sumptuosa fà
brica de farines del Siúdicat, obra de la seva predi
lecció. 

Però Vidal de Moupalau ho defensa i smt Yencedor 
de tots i contra tots ... i e1 Sindicat de Ce'rvera guanya 
la lluita, cada elia més fort i més respectat. Kostre 
Sindicat, netament agrari, en defensa de la més sò
l'da riquesa nacional s'imposa a tots ... 

La glorificació d'En ,Vidal 'de Monpalau és la glori
ficació del Sindicat, el triomf de la nostra modesta 
classe, és la més certa afirmació de que 1 'agricultura 
és el puntal que sosté Ja soc!etat. 

(Tu poble, una nació, solament serà lliure i forta 
quan tingui una agricultura plena d'avenços, ben uni
da, cou tituïda de pagesos conscients, lliures i de sò
lida cultura. 

.. 
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l'agesos! ... Tots a l'ho111C11atge a Vidal de Monpa
/.au! ... Us hi esperem! ... 

Ho exigeix el vostre interès i el de tot· ... l'er agraï
ment a V!dal, eu recotieixemcnt d'una Yida sacrifica
da ... Pel bon nom dc tots ... Pet· honra, per estima a 
nostra pàtria ... per demostrar que els pagesa- sabem 
fer justícia : sabem éssc1· ao-raïts. 

NOTA.-A última hora rebem avís qpe l'homenatge es realitzarà el dia 
20 d'octubre. 

EL PRIMER CONGRES VE,TERI.\TARI E. PA_-YQL 

, ón ja a la nostra ciutat nombrosos delegats i re
presentant de d-iverses localitats d'E paya per tal de 
prendre part en els actes pmjectats amb motiu del • 
Primer Congrés Veterinari 'Xacional, q~ e amb ocasió 
del Celi:amen ha de celebrar-se del 6 al 15 d'octubre 
eu aquesta ciutat. 

Heus ací el programa d'aquests actes : 

Dia 6. - A. les onze, inauguració del Congrés al 
saló d'actes del Palau de l'Agricultura. 

Tarda. A les 4'30, visita a la ciutat en autocar. Lloc 
de reunió : Plaça de \Catalunya, davant clel Cercle dc 
l'Exèrcit i de 1 'Armada. 

' Dia 7. - A les deu, a · l'esmentat saló, lectura del· 
temes oficials I ~ i Il. 

Tarda. A ies' quatre, exhibició d'una pellícula dc 
caràcter c:entffico-professional, al Palau de Previsió. 

Excursió a l\Iataró en autocar. Lloc de reunió : a 
- les tres, al mateix lloc que el dia anterior. 

Dia 8. "7'" A les deu, lectura -dels temes oficials III 
i IV. 

Tru·da. A les quatre, inauguració de l'Exposició ve
terinària. A les set, recepció a l'Ajuntament. 

Dia g. '-- A les deu, lectura dè;s temes oficials V 
i v-:r. 

Tarda. A les quatre, excursió eu autocar al Dipò
sit de Sementals d'Ho pita:et. Lloc de reunió : el se
nyalat per a les altres excursions. 

Dia 9· - A les cinc cle la tarda, exhibici.ó d'una pel
lícula de caràcter cieutífico-professional, al Palau de 

_ T'revisió. 

Dia ro. - A les deu, lectura el els temes oficials fn 
i VIII. 

Tarda. A les quatre, conferència al mateix local pel 
doctor Josep l\I. QueYedo, de Ja Facultat d' Agrono
mia i Veterinària de Buenos Aires, i e."'\:cur ió a una 
granja avícola dels voltants de la ciutat. 

Dia .n. - A les deu, lectura del tema oficial I:S:. 
Tarda. A les quatre, lectura del tema -oficial x;. 

A les sis, iecepció a a Diputac:ó ProYincial. 

Dia 12. - A. les dues, banquet oficial al restaura11t 
«La Pèrgola•. 

Dia 13. - A les onze, lectura del tema oficja] XL 
Tarda. A les quatre, lectma del tema oficial XII. 

Dia 14. - A les onze, a l'Acadêruia de l\Iedícina 
(nou local) sess:ó de temes lliures i commTicacions. 

Tarda. A les quatre, presentació de casos teratolò
gics i d'altres, a l'Exposició ~eterinària. A le cinc, 
~ l'Acadèmia de l\Iedicina, conferència pel senyor 
Gaietà López, obre •Més enllà dels microbis•. A le 
den de la vetlla, funció de ga¡a al teatre Barcelona. 
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Via 1 5· - A I. es Ollzc, lectura i aprovació d'acte~ 
sessw de clausura del Co11grés. 

Tarda. A les quatre, festa al Poble Espanyol. 
Totes les sessions, llevat de ks senyalades per 

l'Acadèmia de Medicina, se celebraran al sal.ó d'ac
les del Pal. au de 1 'Agricultura. 

INA UGU RACIÓ DEL CONGRÉS 

CURS INTERNACIO::\'AL D'AGRICULTURA 

Sota el Patronat de 1 'Exposició Internacional de 
Barce~ona, l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre 
ha organitzat un Concurs Inteniacíonal d'Agricultura 
que celebrarà la seva solemne sessió d'obertura el elia 
16 del corrent per a clausurar-se, també amb totà so
lemnitat, el dia 30 del vinent no;-embre. Entre aques
tes dues dates, tots els dimecres i dissabtes, a les 
quatre de la tarda, desfilaran per la tribuna del saló 
d'actes del Palau d'Agricultura de l'Exposició, illus
tres personalitats de l'agricu~tura nacional i estran
gera, les quals descabdellaran temes interessantíssim;; 
c1 idaq¡ a congregar un auditori nombrós, àvid de 
rebre els eusen) aJ:llenls dels tècnics i pofessors que 
forment el quadro de conferències d'aquests Curs. 

Entre les personalitats estrangeres que ocuparan 
la tribuna del Palau d'Agricultura hi ha el docto1· 
Lleó Moyer Estabrook, ciutadà nord-§lmericà el qual 
ha realitzat un viatge per tot el món per encàrrec- de 
l'Institut Internacional d'AgTicultura de Roma, pre
parant el ceus agrícola mundial de 1930, i exposarà 
la importàucia de la coufecció del dit cens i els avan
tatges que 1 'agricultura mundial en pot treure; el 
doctor Erust Laur, secretari agrícola de Suïssa, di
rector de la Unió de Pagesos Suïssos i pofessor.; de 
l'Escola Politècnica federal, que descabdellarà un te
ma tan interessant com és «Els serveis de comptabi
litat agrícola» ; el professor Julius Stoklasa, director 
de les Estacions ·Experimentals de l'Estat txecoslo
vac, professor de l'Esco~a Politècnica Superior de 
Praga, una de les figures més destacades de l'agri
cultura europea i àdhuc de la mundial, que exposarà 
quins són ~s uous mètodes per augmentar la fertili
tat de la terra i les collites, i el senyor Giuseppe de 
l\1ichelis, president de 1 'Institut Internacional d' Agri
cultura de Roma, que es proposa examinar quines 
són les 1p.és recents directrius de l'agricultura al món, 
i exposarà la important obra que realitza riustitut 
de la seva presidència, la més preeminent institució 
agrícola ac~ual. 

Entre les personalitats del país cridades a partici
par en el Curs, hi ha com a delegats del ministeri 
de l'Economia Nacional qtte ha cregut un deure par
ticipar en el Curs que organitza l'Institut Agrícola 
Català de Sant Isidre, el doctor En Joaquim Decref, 
membre de la R. Acadèmia de Medicina i president 
del Comité Científico-enològic de l'Office Internacio
nal du Vin, que tractarà cl e la forma de defensar la 
riquesa Yiníco:a d'Espanya, i ::\T 'Enric Alcaraz Martí
nez, ülustre vrofessor de l'Escola d'Enginyers Agrò
noms, que s 'ocuparà cle les directrius que cal que 
prengui la nostra agri cultura si volem que marxi per 
les rutes del progrés. 

Prendran part encara en el JCurs, el president de 
J.'Assocü:ció d'Agricu1tura d'Espanya En Marian Ma
tesanz de la Torre, que estudiarà com essent l'agri
caltura la riquesa fonamental en tots ds pobles, 1 'ex
tremat i11ten·encionisme de 1'Estat la perjudica en 
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gran mauera; En Pere Garcia de ja llarga, eu repre
sentació de 1 'Associació General de Ramaders del 
Regne, que tractarà el tema uCollectivisme i coope
ració pecuaris» ; el doctor Joan Francesc C01-reos, ca-
1JOJ.1ge de la Catedral de Granada , assembleista, dele
gat de la Confedet·ació Nacional Catòlico-agrària, que 
cxafninarà la forma COJ:ll es descabdella l'agricttltura 
organitzada a Espauya; En Joaquim Maria Pérez Cas
sanyes, delegat regional del Treball a Catalunya, ,que 
parlarà sobre «La política i l'agricu~tura» ; En Jaume 
l\~aspons i Camarassa, secretari de l'Institut Agrícola 
Català de Sant Isidre, que parlarà d'un tan candent 
problema com és ·el de la cles.població del camp ; En 
Claudi OH veres i Massó, director dels Serveis el' Eno
logia de la regió agTonòmica de Catalunya i professor 
de l'Escola Superior d'Agricultura de Barce~ona, que 
examinarà els aspectes i conclusions del Segon Con
grés Internaciona·l de la Vinya i del Vi, que s'haurà 
celebrat en la data cle Ja seva conferència; En Jaume 
cle Riba, advocat assessor el e la Junta d'Aigües de la -
Sèquia éomtal ·i ]es seves mines, de Barcelona, que 
tractarà del domini i1p.manent de l'Estat sobre les ai
g ües, i farà un estudi comparatiu sobre llur extensió 
en diverses legislacions, i _el . baró d'Esponellà, pre
sülent de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, 
que , tractarà de la producció agrícola a Espanya i 
examinarà els seus diversos a.spectes . 

Amb la sola enumeració dels conferenciants i dels 
temes que hau de descabdellar n'hi ha prou per a 
fer-se càrrec de l.a importància del Curs Internacional 
el' Agricultura pròxi!ll a inaugurar-se. Aquest tCurs 
1 'obrirà el baró d'Esponellà, president de l'entitat 
agdcola més antiga del territori espanyo], el ~ostre 

yenerable Institut, i el tancarà el senyQr Giuseppe de 
Michelis, presideut de l'Institut Internacional d'Agri
cultura, l'entitat agrícola mundial que dirigeix eles 
cle Roma e]s destins d'aquesta important branca de 
l'economia clels pobles. · 

L'OBRA DE L'EMBASSAMENT DE CRESPIÀ 
SEl\IBLA QUE VA ENDAVANT 

Han estat a Gir~na, el Delegat de- Foment de li 
Confederaóó Hidrològica Forestal dels Pireneus Orien
tals, Enric Granda, acompanyat de l'Enginyer en cap 
senyor Narcís Amigó, els quals organitzen treballs 
de sondeig per la cons trucc.ió de l'~mbassameut . de 
Crespià. 
· És d'esperar que aquesta obra que tants innombra

bles beneficis ha de portar a la comarca Empordanesa, 
sigui ben aviat un fet . 

GREMI ú'::\'IC I OBLIGATORI DE PATRONS VA
QUERS I EXPENDIDORS DE LLET DE VACA 
DE BAR!CELONA. 

Posa a cone:xement dels patrons vaquers i vene
dors cle llet cl e Barcelona, l'obligació de formar part 
del mateix de conformitat amb el disposat en la R. O. 
tle 24 d'abril de 1928, al qual efecte i en compliment 
<.le la primera miss ió que l1a e tat confiada a aquesta 
Junta, ha format el ceus que li ha estat factible reco
pilar i que queda exposat en el gremi, recordant a 
tots els que no es trobin compresos en les llistes o 
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tinguin els eus domicil.is equivocats, que se servei
xiu passar per les oficin s del gremi (Mendizàbal, 17-, 
principal), per a les oportunes inélusious o ¡·ectifica
cious abans del ti-auscur de quinze dies d'aquesta 
publicació oficia¡; passada aquesta data, s conside
rarà tancat el cens, quedant, els que no haguessin 
e.;tat inclosos voluntàr..iament, a resnltes de ~es res
ponsabilitats a què inèorrin. 

EL INDICAT VlT1COLA COJVIARCAL DE 
MARTORELL 

La Memòria del Sindicat correspoueut a la campa
nya de 1928, fou llegida en la Junta general . de 25 
d'agost de 1929. N'extreiem les següents dades, les 
quals són, per cert, ben falagueres : 

Brisa. - Trets e¡s do- anys 1918 i 1919 eu que per 
circumstàncies especials que avui no . existeixen, els 
preus foren alts, és enguany que s'ha obtingut el .ma
jor ¡n'eu de la brisa, és a dir, de 7 pessetes els cent 
quilos, malgrat no ésser gaire rica en alcohol ni eu 
latrà. L'import total de la matei."-a que s'està ja pa
gant puja a 267.48S'5o pessetes. 

lV[ MeSI. - És- "l'any també que ha estat millor el 
preu de ~es mateixes que és de 15 pessetes l'hectòlitrc 
o sigui a 18 pessetes carga. L'import total que també 
s'està pagant actualment puja a 81.300 pessetes. 

Entre brisa i mare es reparteixen doncs enguany 
348.788'50 pessetes, quantitat s uperior a la de qual
sevol dels anys anteriors . 

Sofre.- Se n'han serv it 7-.403 sacs de 40 qui1os amb 
un valor de 99·940'50 pessetes. 

Sulfat de Cou.Te. - S'e n'hau ·servit als socis 189.750 
quilos d'un impott total de 173.192'25 pessetes. 

Adobs. - ~'hel;ll servit 1.237·970 quilos que valen 
z83.94I'7o pessetes. 

Patates de lla'VOT. - Servides 89.120 quilos que im
porteu 30.634'75 pessetes. 

Am,etlles. - 1 'han portat els socis 29.70I quilos 
que hau valgut 34-U9'8o pessetes. Cal n,otar que aquest 
servei es va començar mo¡t avançada la t emporada. 

Tartrà de b6ta. - ~'han entregat els socis 50.1 38 
qui ~os que han valgut 66.490 '75 pesset~s. 

En ·resum : en concepte. de brisa i m ares i com a 
preu d'aquestes matèries es paga als socis la quan
titat de 348.788'50 pessetes. 

Les matèries servides als 
adobs, etc.), han importat eu 
setes. 

socis (sofre, sulfat, 
conjunt 729.956'45 pes-

I les matèries portades per els socis per a vendre 
per al compte llur pugeu 100.620'55 pessetes. 

El qual fa un total gir de 1.179·365'50 pessetes. 
Tot el qual s'ha fet sense capital propi, amb uua 

mica menys de la meitat de ¡•edifici amortitzat i amb 
el crèdit de 200.000 pessetes de què disposem com a 
capital circulant. 

Enguany s'ha ampliat el magatzem per a adobs 
se n!lut fet un per al tartrà i atmetlles. 
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Esperem que els socis trobaran aque tes dades su
ficientment clare i eloqüents . 

LLIBRES REBUTS 

El mundo de las abejas, per Eugeni Evrard. Traduc
ció castellana de E. M. Martínez Al;llador. Un volum 
de 400 pàgines, 6 pessetes en rústica i 8 enquader
nat. - Gustau Gili, Editor, Ba1·celona. 

1 o es tracta pas d'un llibre de tècnica apícola, smo 
de la poesia de l'apicu~tura. Eugeni Evrard, com els 
altres ~iterats, han trobat en les abelles motius d'ins
piració prou intensa per a mantenir seguidament la 
lectura del llibre que ha escrit. 

El mundo de las abejas serà Ull llibre que p~aurà als 
apicultors, puix que moltes de les intuïcions i les 
observacions de l'autor hauran passat desapercebudes 
pels -pràctics de l'apicultura. 

L'índex dels capítols és com segueix : 
Iniciaci6n en el miste?'io. - La colonia y la colrne

?la. - La ibra. - La casa geornétrica. - La cadena 
del trabajo. - La economía doméstica. - La,s peco
readoms. - El círCttlo de la maternidad. - Las cu
nas. - La ~ocura de la miel. ' - EI. alma de las flo
res. - La ejecuci6n de los pretendientes. - La,s gran
des p-ruebas . - ·La en~briaguez prima'Verak · - El éxo
do del enja1nbu. - En la metr6pobi abandonada. 
El 'V1telo nupcial. - El ciclo de 'Vida y d!!" misterio. 

- Fonnula?"i.o pnictico de agricttltura. y de .s·us industrias, 
per J. Poch Noguer. voL li, subtitulat «Explota
ciones agrícola s en p~eu.o campo». Preu 5 pessetes 
en rústica i 6'50 enquadernat. Editor: Bailly
Baillière, Madrid. 

ÉS difícil fer una crítica d'un llibre compost exclus
sivameut de fórmules. Entre tantes molt serà que al
gunes uo siguin d'utilitat pràctica al lector. Aquest 
volum tracta del prouò tic del temps ; anàlisi de ter
res -sense aparells ; preparació dels terrenys ; desinfec
ció- i desgelat de les terres ; sembra ; conreus de lle
gul;Jls, cereals, farratges ; adobs ; rotació; arbres frui
ters, boscos; vinyes, etc. ; electricitat; conservació de 
màquines i iustrul;Jlents. 

AUmetntaci6n de los a11imales , per l\I. Rossell Vilà. 
Salvat, Editores, S. A., Barcelona. 

Aquest llibre és un resum de les lliçons d'alimenta
ció, que el nostre director, Rossell i Vilà, explicà a 
l'Escola Superior d' Agricu1tu ra durau t el seu profes
sorat. 

· El lector comprendrà que ens abstinguel;Jl de fer crí
tica d'aquest llibre, puix que els elogis que podríem 
fér-ne semb~arien, potser, un autobomba. 
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A pelició de diversos ramaders de la comarca, s 'ha 
acord at creaD u11 a fira de tota classe de bestiar, que se 
celebrarà l'últim dissabte de cada mes, a la vora es
querra del riu Segre, i lloc immediat al Pont. La 
primera d'aquestes fires serà dissabte dia 26 d'aquest 
mes. 

E L I C01\" G-RÉS VETERINARI 

Al palau d'Agricultura es celebrà l'acte inaugural 
d'aquest /Congrés, que aplega un crescut nombre d'ad
herits. 

Com_ençà 1 'acte amb la lectura de la lVIemòr.ia del 
secret ari del Comitè Executiu, senyor Joan Jofre Pe
t :t, plena de minuciositat,_ ressenyant els treballs efec
tuats per a la celebrac:ó del Congrés. El seguí el se
nyor I'ere Ferreres, pesideut del Collegi Oficial de 
Veterinaris de Barcelona, amb un magnífic d:scurs, 
ple d'erudició, eu el qual s 'adtt.J.ira tant la importàn
cia de la professió com la seva evolució històrica, que 
ha elevat la Veterinària empírica fins al qu~ és ac
tualment : camp experimental de les ciències mèdi
ques. 

La presidència invità després a parlar, successiva
ment, els representants estrangers ; ho feren elo
qüentment els doctors Quevedo (Argentina), Buwioski 
(Alemanya), Seudrail (França) i Stazzi (Itàlia). Tots 
dedicaren elog is a Barcelona i a la seva magnífica 
Exposició. L'auditori acollí aquests discursos amb 
molt d 'entusiasme. 

En nom de la ciutat, el de~egat municipal d'Higie
ne i s·anitat , doctor Navarro Perarnau, dirigí Ull elo
qiieut salut als congressistes, els oferí el concurs de 
l'Ajuntament de Barcelona per a fer-los més plaent 
llur estada i acréixer el bon nom d'hospitalària de Ja 
nostra ciutat . 

Finalment, el senyor Pere lVIoyano, catedràtic i di
rector de l'Escola Sttperior de Veterinària de Sara
g-ossa i president del Congrés, ple d'emoció i ince
ritat, glossà els conceptes emesos pels altres oradors, 
i s '~"pressà amb vehement cordialitat per als seus 
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ex-deixebles i amb molt d'entusiasme per a tots . Féu 
vots perquè 1 'èxit del present Congrés sigui precur
~or d'altres de ·màxima _superació. 

Dill uns es celebrà la primera sessió ordinària, amb 
<tSsistèuc;a dc gran JJombre de congressistes. 

El doctor Eu Joan Homedes Ranquiui, veterinari 
u!:unicipal de Barce:oua, llegí el primer tema oficial, 
el qual versava sobre l~enètica. 

A continuació el senyor Joan Rof Codina, inspector 
d'Higiene I'ecuària de La Coruña, llegí la seva me
mòria sobre Zootècnia, i mostrà els seus profuncls 
coneixements sobre aquesta ciència. 

La sessl> següent fou presidida pel senyor Victorià 
Medina, pres;dent del Collegi Oficial Veterinar~ de 
Toledo; actuà de ·ecretar i -el cap~tà veterinari En 
Jeroni Gargallo. 

«La h;giene de la carn i dels seus preparats com a 
m itjà de preve:ruir i guarir les malalties de · l 'home» 
fou el primer tema llegit; ho féu. En Pau Martí Frei
xes, director del Cos de Veterinària lVIÜnicipal de Bar
celona. 

El senyor Martí Freixes exposà amb mestria el seu 
tema i clonà llargues explicacions sobre les carns bo
nes i dolentes per a l'ali~entació; causes d'algunes 
malalties ; manera de descobrir-les ; la importància 
de 1a higÀene bromatològica, i acabà elogiant el tre
ball del veterinaú, que pot arrencar moltes vides a 
la mort prevenint les malalties. 

Desp1·és, En Josep Vidal l\1unués, tècnic de Labo
ra tori Bactereològic Municipal de Barcelona, prouun
cià ' una dissertació sobre ceLa inspecció de llets, for
matges, mantegues !Í. margarines, eu beuefici de la 
s alut humana», j, exposà quines són les malalties que~ 
es poden propagar per aquests productes i Ja manera 
de descobrir-les segons les més recents experièncñes ; 
el dissertant n'exposà alguna de l2t seva experimen
tac ió. 

Els cogressi·stes asslistiren a la projecció d'una pel
lícula de caràcter científic prófessional al palau de 
Projecc:ous, i anare11 també a Mataró, on s'hi tras
lladareu en autòmuibus . 

A la tarda anaren a l' AjLtntament, on es celebrà 
una recepció a honor seu. 

Encarregueu els fruiters aviat 
Estareu més ben servit i plantareu millor 

L'ametlla segueix i seguirà Yenent-se a bon preu. 
Novembre i desembre és el millor temps per a 
plantar ametllers. Ja sabeu que no convé plantar 
una sola mena d'ametllers? Ja sabeu que us cal 
intercalar una bona mena polinitzadora (que 

faci de mascle)? 
DEMANEU CÀTALEGS I PREUS a 

RAMON SALA VIVERS C LOS BLAU 
-BALAGUER 

u 
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AGRICULTURA I RA~IADERIA 

ADOBS 

Superfosfat d'os, r8-2o per 
r oo d'àcid fosfòric i r \2 
per roo de nitrogen 

Superfosfat de calç, r8-2o 

r:~l:o~ . d.:~c~~ ~~s~~-ri·~ · s-~~ 
Superfosfat de calç, r6-r 8 

per roo d'àcid fosfòric so-
luble ....... ..... ..... .. . . 

Superfosfat de calç, 13-1 5 

r:~~~o~. ~·-~e~~- ~~s~~-ri·~· s-~~ 
Sulfat d'amoníac, 20-2 1 per 

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

roo de nitrogen . . . . ..... 
Sulfat de potassa, 90-92 er 

roo, equivalent a 49-50 
per 100 de potassa pura. 

Clorur de potassa, 8o-85 
per wo; equ ivalent a 
50-51 per 100 de potassa 
pura ..... ... .. ......... . . 

Matèria orgànica còrnia 
natural, ro-II per roo de 
nitrogeii i 2-3 per 100 
d'àcid fosfòric . . . . . . . . . 

Guano Sant Jordi, 7-8 per 
roo de nitrogen i 9-II per 
100 d'àcid fosfòric i 5-6 
per 100 de potassa . . . . .. 

Sulfat de ferro en gra . . . . .. 
Nitrat de calç 15-16 per 100 

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

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

SOFRES 

Sofre Sant Jordi, 98-106 per 
100, extra ....... ... .... . 

Id. id, 98-100 id., extra fi .. . 
Sofre gris o precipitat ..... . 
Flor de sofre o sofre subli-

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

PRODUCTES ENOLOGICS 

Add cítric cristal·litzat, put· 
estran jer 99° . .... ........ .. . 

Acid tartàric id. id. id. 
Id. id. id. id. id. 

Anhídrid sulfurós, pur francès 
Sofre conglomerat en pasti-

lles de s a 100 grs .... ..... . 
Lluquets classe extu sense 

degotalls ...... ... ........... . 
Id íd . corrent ..... . 

Carm.el especial de suc1·e , 
ela ss e extra .. ... .. . . .. . .. 

Ca1·bó vegetal en pols fina 
Cel·lulosa Enol. ...... .... . . 
Cola Vila ................... . . 
Id. Coignet, en plaqu es .. 
id. xina en fideus ...... . . 

Cola rnsa Saliausky .. . ..... . 

EL MERCAT 

ULTIMES COTITZACIONS 

UNITAT 

, 100 qu iÏos 

7oquilos 

l
tooquilos 

)} 

<O quil o• I 
)} 

so quilos 

1
11 kllo o litre 

>) 

I " 

)) 

>) 

» 

PI!.SS!!.TI!.S 

' 5'-

11
1

-

to' -

33'-

I 8'
l 21-

14'5o 
t6'so 
9' -

24'-
33'-
40'-
48'-

(comprant-ne 100) 

8' 2S 
4 150 
4'25 
1

1 25 

t' so 

¡' so 
o'Ss 

3'7S 
2

1 15 
s'-
2'7 5 
3'-

~ ,·-
45'-

Colorant Bordeus ..... ... ..... . 
Id. Caramelina . ... ..... . 

Fosfat amònic blanc de neu, 
en pols . ..... ... ........... . 

Gelatina Flandes extra ....... . 
Id. or, plata, bronze ..... . 

Glicerina, pura bidestilada, 
30° Enol ........ . ...... ...... 1 

Metabisulfit de potasa cris-
tal·Ji¡zat ...... .. . ...... ..... . 

Negre animal ................. . 
Nosperal (substitueix .al sul -

fat de coure) . ...... ..... . 
Osteocila Coignet ....... .. . 
Sang cristal·Jitzada Enol .. . 
Taní al alcohol, pur ... ..... . 

Id. al éter, pur .. . ... .. . 
Brou Bordelés Schloes ing. 

BOTAM 

Barrils de 14 a 16litres, roure 
» 28 a 32 » 
» 100 litres ... 

Pipes de 240 .. . .. . 
Bordaleses ... : .. 
Bocois 6oo ........ . 

CEREALS 

Blat 
Froment de Castella ... 
Xeixa de la Manxa . . . . .. 
Froment de la Manxa ... 
Aragó. ..... ...... . 
Navarra ........ . 

- Urgell i Vallès .. . 
Comarca ..... . .. . 
~xtre~adnra, blanquet 
Cruxer ....... ... ... ... . . 
Lleida .. .... ..... . 

Ci-vada 
Extremadura 
Mal1Xa ........ . 
Aragó ........... . ... .. . 

Ordi 
Extremadura . . . . .... . .. . 
Mal1Xa .... ... .. ... .. . . . . 
Urgell ... ... . .. . .. ..... . 
Sagarra .... ........... .. . 
Aragó ....... ..... .. . 
Castella .. . 
Comarca ........ . .. . 

i\1 ores e 
Plata, 

Mill 
Estranger 
Comarca 

Arròs 
Benlloc, zero ........ . 
I dem, mitjà .. . . . . . . . 
I dem, selecte ..... . .. . 
Matisat, ordinari 

23ï 

-- ---UNITAT I PI!.SSI!.TI!.S 

I kílo o litre ,, 

» 

» 
>) 

)) 

Un 

" 
)) 

j 
L 

I 

15 a 75 
1S a 7 5 

2' 10 a 2'45 
4125 

8'25 -7'25 

3'50 

1' 70 a 2'1o 
1' 15 a 1 '45 

11 IS 
4'35 
3'50 

5'65 a lO 

¡·o'75 a 16 
¡'30 

¡ ' -
13'-
28' -
48'-
so'-

210'-

·¡ I . 100 qut GS " 47 so a 48'-
" .¡g'-

» 51 '-
sr'so a 52'

S3'-
" SJ'-

46'- a 46' so 
47 '5o a '48-

'j 52 '- a 53'-

36'so a 37 '-
, oo'oo a oc'-
» oo'oo 

>> oo'-
oo'-

37'•.o a 38'so 
" 38'5o a '19'-
» oo'oo 

37'- a 38'-

" 3ò'- a 36'5o 

» .¡8'- a 48'so 
52'-

» s6'- a s7'-
6o'- a 61'-
63'- a 64'-

, 59'- a 6o'-

• 



• 

I dem, selecte ... . .. 
Bomba) ordinari 
I dem, superior . . . . .. 
I dem, extra . . . . . . . .. 

LLEGUMS 

Fa-ves 
Extremadura .. . . .. . .. 
Itàlia ... 
Mallorca . .. 
Oran, 
Valencianes, 
Prat ..... . .. .... ... .. . 

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

Garrofes 
Vinaroç ... ... ....... . . 
Roges ... ... .... .. .. . 
Mallorca ... .... .. .. . 
Eivissa .. . . . . . . . . .. 
Matafera .. . 
València ~ 
Xipre ... 

Veces 
Navarra ... ... .. .. .. .... . . 
Romania .... .. ... .. . .. . 
Calaf .. . ...... .. ...... . 
Màlagn ... .. ...... . .... ....... . 

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

A !tres llegums 
Ers ... ..... ... ... . 
Titus .. . ... .. . . . . 
Guixes . ...... .. ... .. . .. . 
Llenties .... .. .. . 
Cigrons petons . . . . . . . .. 
Idem bla ncs .. . ...... .. . 

... ... I 

FARINES I DESPULLES 

Extra blanca superior ... 
I dem ordinària . . . . .. 
Intervinguda ... ... . . . . .. 
Número 3 . ....... . .. . . . . 
Número 4 .. ... . ... .. . 
Segones ... .. . .. . .. . .. ... . 
Terceres ... ... .... .. .. . 
Quartes . ..... ...... .. . 
Segó ...... ... . .. .. . ..... . 
Segonet ... ... .. ....... - - ~ 
Farinassa d 'arrós ..... . 
Món·et .......... . . 
Farina de manioc 

FARRATGES I PINSOS 

Alfals ... ... .. .... ... ... .. . 
Palla llargueta . . . . . . . . . . .. 
Polpa de remolatxa, estran-

gera ....... ... .. ..... . 
Idem, pais .. ....... ..... . 
Turtó de coco . . . . . . . . . . . . . .. 
I dem de cacauet . . . . . . . .. 
Farina de turtó de llinosa . 
Farina de carn . . . . . . . . . . .. 

¡ uNtTAT _ · __ PE_ s_s_E_T_E_s _ 

r ., 
I 00 lj>U I OS! 

• 
» I 

I 

,, 
)) 

>) -

I) 

)) 

I) 

- I 
42 quilos · 

I) 

)) 

61 '- a 62'·-
86'- a 87'-
98 ' - a 99' -

106' - a 107'-

4S '- a 46'.:_ 
42' - a 42 'so 
43' - a 44,-
43'- a 43 '5o 

43' so 

48'-
49'- a so' -

44' so 
4~·-
44'50 

42'5 a 43'-
33' - a 33'3 
30' a 30'S 

30' - a 30'5 
. 31 ' - a _,t's 
42 '5 a.43 '

oo'-

I 

I 

I 
I . I 

oo'- a oo'-
o o '-

)) 

)) 

)) 

/ . 
)) 

)) 

)) 

' » 
1 o o litres 

». 
70 quilos 

100 )) 

4oquilos 

100 q uil os 

" 
» 

i 'S' - a 120'--
11 6'- a 118'-

ooo' -- -
114'- a 116'
oo'- a oo' 
oo' - a oo' -

oo '-
124 '- a 126'-

I 41'- a 41'so 
~ 9 ·- a 41'-

1 
41',<,0 a 42'

·105 '- a 130'
ï7' - a 83' -
8o' - a 1b5' -

73' -
67 

' 67 ' 27- ?-. 28-
23 ' - 11. 24'-
211- a 22'-

18'50 a 19'-
17 '- a 18'-

5'-
5'-

20-
40'-
34'-

8' - a S'so 
3'- a 3'50 

38:- a_ 38;5o , 
30- a 31 -
35'- a 37'-

38'- a 39'-
45'- a 46'-

¡-

AGRICULTURA I RAMADERIA 

/ 

Farina de peix 
Farina d'ossos 

UNITAT 1 Pll.SSEH' S 

IOO CJU I] OS 9o•- a 1.10-
35' - a 40" ....,... 

FRUITES SEQUES 
Ametlles 

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

A -ve llan es 
Ordinària amb clofolla 
Negreta • • 
Sense clofolla, primera .. . 

-Figues 
Fraga ... 

>> segona 

Idem extra ... 

" 

/ 
» 420'- a 4SO' -

480'-
420'- a 470'-

)) 230'.-

)) 170'-
)) 190'-

305'-
)) 28o' -

1oquil os 9'5o 

Mallorca . . . . . : r 
I dem negres . . . . .. 
Burriana .. . 
Albunyol .. . ... .. . 

Pinyons~~~~ .. . ... ... 100 quilos] 

Penedès, .blanc .· ........... i firauihetlólilre 
Camp de Tarragona, blanc. • 
Priorat, negre .. . .. . .. . .. . • 
Martorell, blanc ... ... .. . ... • 
Manxa. blanc .. . .. . ...... -:-: .~ , 
Mistela blanca .. . .. . . .. .. . ¡' » 
Ièlem negra .. . .. . .. . ... ... • 
Moscatell .. . .. . .. . .. . .. . ... , 

ALCOHOLS 

460' -

2° so 
2 'ss 
2'¡o 
2'so 
2' so 
2°90 
3'os 
3'2S 

Industria ls 96 per 1 o o 1: 0 litl·es 2SS '- a 258' -

Residus vínics 96 
Neutres de vi ... ..... : 

Desnaturalitzat .... .. . .. 
Aiguardent de cany~. 74 a 75 

gra us ... 

Oli-va 
Ordinari 
Superior 
Fi .... .. 
Extra .. . 

OLIS 

De pinyola 
Verd, primera 
Idem, segona 
Groc, primera 
Idem, segona 

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

ANIMALS I LLURS 
PRODUCTES 

Animals 
Bous del país .. . .. . .. . 
Vaques í~em ... .. ...... . 
ve delies tdem .. . .. . .. . 
Ovelles ídem .. . .. . .. . .. . 
Xais idem amb ll ana •.. 
!dem esquilats ... 
Ca lires idem .. . .. . .. . .. . .. . 
.Gaorits i dem .. . .. . .. . ... ... 
Porcs blancs del país, de 

no quilos uet .. 
Idem, molt grassos 
Idem íd. valencians, íd. 
Idem mallorquins . .. . 

)). 

100 litres 

1 quilo 
)) 

» 

)) 

» 

25o'-
2¡o' - a 27S•-

200'- a 2 10'-

ooo'-
145 '-
160'-
200'-
177'-
108'-

2' 70 
2°70 
3'55 
2'50 
4'-

2'25 . 
6 a 7 



EL NOU TRACTOR 

-··Redueix el treball 
de la sembra 

o hi ha cap treball agrícola que no el faci el Nou 
tractor Fordson i, sobretot, que no el faci amb una gran 
reducció de treball! de temps- aixó és, de diner. 

Ara és el temps de la sembra. La collita que vós ob
tindreu l'any vinent depèn de com llaureu la terra a~a . 

El Nou Fordson us farà una llaurada profunda i ràpida. " 
Podreu _fer amb ell els solcs més profunds . Us arrastrarà 
una arada de t;es relles que us farà tres solcs alhora. Po
dreu llaurar 2 1 / 2 hectàrees en un jo-rnal de vuit hores,_men
tres que no n'arribaríeu a llaurar mitja amb cavalls o mules. 

30 HP. Ignició de la magneto 
Arrancada fàcil senzilla i antomatica 
Carburador perfeccionat Llaura tres solcs alhora 

Transmissió nova 

-Fords01.'\.. 
Doble rendiment - Meitat de cost 

F OR D M O T O· R I B É R I C A Ba r e el on a 



NOGAT 
PRODUCTE ESPEClA.L MA.TA·RA.TES 

El mata-rates "Nogat" constitueix el producte més 
còmÓde, ràpid i eficaç per a matar tota classe de 
rates i ratolins. Es ven a so cèntims paq uet y a t o 
pessetes la caixa de 25 paquets a Bucelona, Far
màcia Gelart, Princesa, 7, Drogueries Vidal i Rib a s 
en les principals farmàcies i drogueries d'Espanya, 

Portugal i Amèriques. 

Producte del Laboratori SOKATARG 
Carrer del Ter, 16-Telèf. 564 S. M.-Barcelona 

;-¡QT A.- Dirigi nt·se i ensems enviant per Gi r Postal o segel ls de 
Co rreus l'import méi so cèntims per dei peses d e remesa, a 
Laboratori , a volta de co r reu, verifica la remesa de Ja come nda 

I Higiènic-
fconòmic 
- Perpetu 

Marca Registrada 

Pràct~ 
Transpor-
t ab I e -
fstèti e 

La darrera paraula en la colombicultura 
El criador desmuntable per a coloms 

"COLOMCRIA" 
PATENTAT 

És indispensable en el seu colomar 
si vol treure profit i trobar 
plaer en la cria de coloms 

Demanar informes i catàlegs a : 

T. GAZA I COSTA-R.da St. Pere, 47-Barcelona 
Concessionari exclusiu de les Patents Fornaguera del 

ucOLOMCRIA" 
Visi tar el pabe116 que tenim en el pati del Palau d'Agricultura cle I 'EX

POSICIÓ I NTERNA CIONAL DE BA RCELONA 

MOLI 
"ALFA" 
El millor per a 

pinsos per al 

ramat, matèries 

dures i fibroses . 

Dísp.:>sitíu de 

moldre especial 

patentat. 

Andreu Morros 
Oficines: Avinguda del_ Marquès de Argentera, 21 

B A~CELONA 

Instal·lacions i reformes de FABRIQUES DE FARINES 
---- --

fABRI[Arló HA[IOHAL. Sol1i[ifar ·preus i [Hfòlegs 

LLIBRERIA 
CAT/lLONJA 

Gran assortit en 
llibres de tota mena 

Plaça de Catalunya, 17 

IJ A R C E L O N · A 



TRACTORS AGRICOLES 

"VLETRAV" 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111 111111 11 11111111111111111111 11 11111111111111111111111 

'riPUS TANC 

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

Tot agrirultor progressiu i amant dels seus interessos que desitgi augmentar conside
rablement el pro~ucte de ses finques, deu enterar-se dels ·avantatges que ofereix e¡ 

"~LETRAC" 
1ipus W 12 /20 HP. per a tota classe de cultius PESSETES: 10.000 

Tipus K. 20/30 HP. per a grans extensions PE S S ET E S: 15. O O O_ 
Tipus A 30/45 HP. per a treballs que requereixin més força PE S S ETB S: 2 3. O O O 

Aparells complementaris de totes classes i marques, a preus considerablement reduits. 
Demanar catàlegs i proves al representant general a Espanya: 

AUTOMÓBIL SALÓ TRAFALGAR, 52 
BARCELONA 

VOL VI 
Potent insecticida agrícola 
dividit en tres productes 

VOLCK TARONGERS 
PLUGONS 
HIVERN 

Gran Premi de la Reial Societat 
d'Horticultura d'Anglaterra 

Medalla d'Or a la Gran Setmana 
de Tonrs, maig de 1928 

VENDES I INFORMACIÓ: 

CORTS, 587 BARCELONA 

La confiança d'èxit 
està assegurada emprant sempre 

V o I e k-Tar on ger s contra les ·cotxinilles 

Volck-Piugons contra plugons i escarabatons 

Volck-Hivern pels tractaments d'hivern en els 
fruiters i contra les cotxinilles de l'olivera 

Cripsan poderós anticriptogàmic pels tractaments 
de la vinya amb més avantatja que el sulfat de coure 

O r U t O X contra les orugues de tota mena 

Pulgonil contra els plugons de les hortalisses 

D a e u S O I contra la Mosca de l'olivera 

I n S e e t O x contra insectes de resistència 

• • • 
Polvoritzadors VOLCK 
Models e;xcel ·Ients de 12 i de 50 litres, que garantit
zen l'eficàcia dels tractaments. Els millors aparells . 



Molins trituradors 

"fi [ampeón Universal" 
Patent n.• 91 267 

@ 

Medalla d'or en l'Exposició de 

Maquinària Agrícola de Barce

lona , juny de 1927 ' 

@ @ ® 

El més avançat en molins per a l'ela

boració de pinsos per a l'alimentació 

del ramat, sucre,· canyella, pebre, 

caiç, guix, alfals, palla, carbó, ossos~ 

xufla, etc. etc. -·· Demanin referència 

:: :: i detalls del darrer model a :: :: 

MARC "fORRES 

Riereta, 15 i Aurora, 11 
Telèfon 16884 

Barcelona 

la Uitrioline 8c~lmsinl 
immunitza els cereals contra la 
CARIES i el CARBO amb la 
més gran senzillesa i economia 

La casa]. DORGEBRAY, Laietana, 19-Barcelona, 
importadora exclusiva dels productes de la Socie
tat «Us!nes Schlresing Frères ®. C.ie », posa sempre 
gratuitament el seu Servei tècnic a la disposició dels · 
Srs. Agricultors per respondre , a les consultes que 
siguin fetes referents a malures de les plantes. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

~ . ~~~esa!~~~les~~~m-demostrat ~ t bes inventades, les que han donat BA ~ 
},\ :~~;~e;~r~~~~v:~ :;~is~~n~~~ ~~:~ BOM . ~ 
~ sidereu que. d'aquestes n'existe.ix ~ 
},\ ~:: e!:e!:~-l~:r!~c;~0r~=~:~:~:. :s~ ~ 
~ topes ni cuiros i és .tan econòmica de ~~ 
lli consum com la bomba "NEPTUNO" 

, ~ },\ patentada, no tindreu mai el des- ~ 
tt} encert d'adquirir-~;, més que no 

sigui aquesta. 

~ La Bomba .de pistó ~ 

t "Neptuno" ··-=~:~·· ¡ t Perquè té sempre úna aplicació indicada siga el .2l 
que es . vulga el cas de què es tracti i perquè \'1 

~ demés d'ésser construïda amb els millors materials ~ 
~ té una veritable superioritat mécànica .il, 

que Ji permet de donar u.n servei \'1 
~ molt més pràctic, segur i econòn;tic. ~ 

t Tipus econòmics des de .300 pessetes. ! 
lli Molins de vent \'1 
~ Lloguer de bombes per - a profunditzar pous ~ 
~ Vendes a llarg termini ~ 

~ CONSTRUCTORS ~ 

i Bombes "NEPTUNO" s. A. ~ 
~ Passeig, 7 TERRASSA ~ 
~ ~ 
®~~~~~~~~~~~~~~~~~~@ 

.,. 

.r 

TAllERS PfEiffER 
A, CASAJUANA PFEIFFER, Enginyer Industrial 
PERE IV, 109 - 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. 



llliilii llllllllllllllllllllllllllllllll il llllll '' 'llll l llllllll ' ' ·' ''"' ' ' " ' ' "'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII I IIIIIIIII IIIIII III IIJhlllllllllll lll l lllll ll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllfllliiii 

VILAFRANCA 
DEL 

~u[Unal~ a Heut rriptana i Xeret ~e la frontera 

TREPITJADO'í<ES, PREMSES, BOMBES I 
TOTA CLA~SE DE MAQUINARIA VINÍ
ÇOLA : ; MOTORS I TRANSMISSIONS : 
MANGUERES, . RACORDS I AIXETES : 
MATERIAL PER A BOTELLERIA 

PREMSA CONTINUA c<SEPSA» 

PREMSA HIDRAULICA c<ATLAS)) 

APARELLS D'ANALISIS DE VINS : 
PRODUCTES ENOLÓGICS : 
ADOBS : SULFAT I SOFRES 

DEMANEU Estudis, Projectes i Pressupostos 

r R ll H ll D E R §' Assolireu un ren::~) 
AfiRif:IJlTOR§ • ment superior a tot 

càlcul sotmetent el 
ramat i les aus domèstiques al règim ali
mentici de ferments làctics amb el 

YOGDOIJRAI (ONDAt 
(fllRINll lllt:TEllDll llHB FERHENT§) 
assolireu el màxim de vitalitat i el mínim de 

11 

mortalitat . Els evitareu i combatreu tota 
classe de diarrees. \1 

Demanin-lo a toll> s les JlrB neries I drogueries i cases material. avícola 

~tur a i mos~ê~:,:·~_¡{SSEIG -~E MARAGALL, 16. ~. BA_RCELON~ 

Ous de, Naftalina 
L:=:l Pate~tats i model Industrial Registrat L:=:l 

Maten el poll.• Desinfecten els ponedors.-Eviten en I~ gallines el 
vici de menjar-se els ous.-Serveixe~ d'ou ponedor.-Maten l'ama 

Preus franc envàs estació Barcelona: 

Una dotzena: 6 ptes. una - Una grossa: 5 ptes. la dòtna 
DE VI!NDA A LES PRINCIPALS DROOUI!-RII!S I A LA 

Comercial de Productes Refinats del Quitrà, S . A. 
RAMBLA DE CATALUNYA , 66, 1.BR LLETRA O. :- : BARCELONA 

PlANIIIJS d'arbres fruiters de 
ucASA PALAUU 

li. SUll TIHONEDJI • Vilanova de Bellpuig • llEIDA 

Junt amb tota mena de fruiters 
selectes , produïm en grans quan
titats l'ametller desmai que és nos
tra especialitat i els cedim avan~ 
tatjosament en qualitat i preu. 

iCOI1PRI DIRI!tTAI11!NT Al PRODIJCTOR! 

DIPOSITARIS : 

J. Ori a[b y [.i• 
S. A . 

BRUCH, 49 

BARCELONA 

VEI{ITABLE NO MÉS FOC 

NO MÉS SENYALS A LA PELL 

LINIMENT 

ALONSO OJE! 
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
zero els seus efectes i activitats. 
Remetem un flascó de mostra als 
senyors Veterinaris que el 
:-: :-: :-: :-: demanin :-: :-: :-: :-: 



e o L L I . T E R S: L ES PREMSES CONTINUES 

Són les millors fins avui :-: No deL...:en sol atge, q u e dant el vi sen se aspror 
Primer Premi i 1\ledalla d'Or en el Concu rs de Premsa a A l caznr d e S an Juau 

N 

Material de verema .-. Productes per a l' elaboració 
DEMANE U DE TA LLS I C A T A LEGS 

VICENS VILA CLOSA - P A SSEIG DE GRACIA, 88 
Telèf. 72095 - Dir. Teleg.: KEGEVILA - Barcelona 

Propietaris! Quan necessiteu e.levar 
r e cordeu - vos sempre 

Bomba MINERVA 
que vos donarà completa satisfacció 

Demaneu catàlegs i pressupostos a 

MELCIOR CAÑARDO - Aragó, _252 - Barcelona 
(entre R. Catalunya 1 Balmes l 

aigua 
de 1 a 

L ' ADOB AZOAT MÉS BARAT AVANTATuÓS 

1s12ocro DE NITROGENO Y 60'Yo o ·E CAL 
--WQD~u.~wiccl-&a H''RD':FC!''T'F!'!1N06t 

FA CILITA IIET ALLS I ASS AIGS G RATUITS EL 

DELEGAT TÈCNIC DF.L CENTRE D'INFORMACIÓ AGRÍCOLA DE LA CIAN AMIDA A BARCELONA: ~ 
CARL.II:S EJIII:L.SA ROXL.O-CONSELL OE CENT, 294-BARCEL.ONA , 

-------~~~ - · NAGSA.-0a sanova, 212-214-BARCELONA. 


