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L'Oliver BRBBQUI, que de temps immemorial proporciona p1e
tòriques collites en la molt coneguda comarca olivarera d'Urgell, va 
multiplkant ses excepcionals aptituds a altres regions, fins al punt 
de reemplaçar les varietats d'assenyalada apreciació, poc a poc es 
veuen ampliades àrees immenses de conreu i fins dominar les co
marques que l'han assajat. 

Realça l'estimació d'aquest arbre sa gran resísttncia a les seque
dats, com ho demostra el que molts terrenys de secà amb precipita
cions inferiors a 300 mil·!imetres per any, viu, prospera i fructifica 
I'Brbequi. 

El veureu ben dret en els indrets pedregosos, frondós en les ferres 
soltes i sempre verd en les arenes i fins en els llocs menys afavorits. 
En les terres de calç, com també en les argilenques arriba a donar 
produccions que van en continu augment. 

Es notable aquest oliver per sa ràpida tendència a fructificar, es
sent molt comú per poc que la terra es presti i les cures de cultiu 
l'estimulin, a cobrir-se de fruit als pocs anys d'ésser plantat. 

Altra característica de l' Brbcqui és la de permetre fàcilment 
ésser defensat de ·molts flagells que en altres varietats causen es
tralls, iiixí com el lliurar-se de les gelades. 

Es recomana especialment aquest oliver: 
I. Per donar-se en la majoria dels terrenys, per pobres que siguin. 
Il. Per sa notable resistència a les gelades. 
111. Per començar son rendiment als tres anys. 
IV. Per Ja facilitat de recoJ · Iecció. 
V. Per no causar en ell els estralls que ocasionen en altres varie

tats, les malalties i pestes que solen encevar en aquesta el ase d'arbres . 

PREUS: 

De 1 any, o'so a o'7o mett·es 

De 2 anys, o'7s a t'to metres 

De 3 anys, t'to a t'so metres 

Copats escollits 
mínim 1'50 metres 

25 plançons . 
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Embalatge, en bones caixes amb mel ça 
a 10 Ptes. per centenar de plantes. 
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Demanin-se catàlegs d'arbres fruiters, 
forestals i llavors de totes clases 

__ li 

Arbres forestals oo gran pervindre 
Espècies foresta~s l es més apreciades i qnc durant 

aquests darrers any¡; han meresctit 1 'elogi dels prin 
cipals repobladors i enginyers : PTES. El MilER 
PI Alerce d'Europa, de 2 anys, de 30 a 35 cms. 100 
PI Alerce del Japó, de 2 anys, de 35 a 4.0 cms . r25 
PI Halepensis, de 2 anys, de 30 a 40 cms. ... 75 
PI Insignis, de 2 anys, de 35 a 45 cms. ... ... 75 
l'I Laricio Austria, de 2 anys, de 20 a 25 cms. 70 
PI Laricio Calàbria, de 2 anys , de 20 a 25 c~us. fo 
J>I Laricio Còrsega, de 2 anys, de 20 a 25 cms. 75 
PI Marítim de Corté, de 2 anys, de 30 a 35 cms. 75 
PI 1\Iontana, de 2 anys, de 20 a 25 cms. ... ... ... 75 
PI Pinyoner, de 2 anys, de 25 a 30 cms . ... ... roo 
PI Si:vestre Escòcia, de 2 anys, de 20 a 25 cms . 6o 
PI Silvestre de Riga, de 2 anys , de. 25 a 30 cms. 6o 
A VET de Douglas, de 2 anys, de 30 a 35 cms. 150 
A VET Excelsa, de 2 anys, de 15 a 20 cms . .. . roo 
BEÇ comú, de 2 auys, de 6o a 70 cms. . . . . . . 140 
ACACIA comú, de 2 anys, de 35 a 40 cms. 75 
AURO Xegundo, t1e 1 any, dc 15 a 20 cms. ... 6o 

·CASTAXYER comú, de 2 anys, de 30 a 40 cms. no 
CASTANYER de les Indies, de J any, de 17 

a 25 cm s .................................... . 
CASTANYER del Japó, de 2 anys, de 40 a 

50 cms ................................. . 
CEDRE del Líban, de 2 anys, de 30 a 35 cms. 
XIPRER Macrocarpa, de 2 anys, de 30 a 35 cms. 
XOPS, de 1'200 a r'8oo metres .............. . 
XOPS, estaquetes, de r a 1'400 m .... .. ... . 
ARÇ A lbar, per a Yalles, de 2 anys, de 25 

a 30 cms . ... .. ........... ......... .... . 
EUCALIPTUS Glòbul s, de 2 anys, de 50 a 

6o cms ............... . 
EUCALIPTUS Rostrata, de r any, de 15 a 

20 ClllS. ... . .. ... ... . ... .. ........... . 

FREIXE Americà, de 2 anys, de 50 a 6o cms. 
FREIXE comú, de 2 anys, de 25 a 30 cms. 
FAIG comú, de 2 anys de 30 a 40 cms ...... . 
MORERES blanques, cle 1 '70 metres tronc 
XOGUER comú, de r any ................. . 
OLM •comú, de 2 anys; de 25 a 35 cms ... . 
PLATA~ A,· de 2 metres, Ge 7 a 8 cms . de cir-

cmnferència . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
RODR;E roig americà, de 2 anys, de 25 a 30 

centrmetres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
THUYA del Canadà, de 2 anys, dc 20 a 30 cms. 
TRL'A:\A o Aligustre, de 2 anys ........... . 
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Planter per a formació de vivers 

ALBERCOQCERS ........ . 
AVELLAXERS ........... . 
CIRERERS Santa Llúcia ........ . 
PRUXER l\1yrobolan .............. . 
PRESSEGUERS . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
CODOXYERS .................... . 
J>O.iiiERES SilYestres, de 2 anys ~ .. 
XOGUERS, de 2 anys ....... .... . 
PERER Sih·estre ....... .......... . 
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Partida mínima q(te st::rdm, 500 plançons de ca1la 
espècie. Demani's e l catàleg general d'arbres [rníh:rs, 
forestals i llavors . · 

EL CULTIVADOR MODERNO 

Trafalgar, 76. Tclf. rR744. Apartat 625. Barcelona 
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/ 
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VILAFRANCA 
DEL 

lurunal~ a Heut [riptana i Xere[ ~e la frontera 

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

PREMSA CONTINUA ccSEPS/Jn . 
1_,1\EMSA HIDR.llULICA <<.llTL!ISn 

' APARELLS D'ANÀLISfS DE VINS: 
PRODUCTES ENOLÓGICS : 
ADOB S : S U L.F A T I S O FRE S 

o·E MANE U. Estudis, Projectes· i Pressup.ostos . · 

MOLl ''JAY B·E E'' EL MILLOR 
DEL MON 

EXPRÉS PER A AGRICULTORS I RAMADERS . 
E ls molin s "JAY BE E'' es fabriq uen en nou tamanys diferents, cap aços p er a moldre d e 4o a 
goo Kgs. pe r hora. Q ual sevol d els mod els està equip a,t us ualment amb aspi n d or 1 recot-lector 
de pols , amb això r es ulta una in stal·la ció completa . U ni c molí que mòlt p erfe c-
tame nt a lfal s i farratges secs, producte s que, bon -punt .mòlts, poden donar-se 
a les vaq ues, porcs, p ollastres, etc., e tc., sols o barrejats amb altres gè neres; 
resultant un pinso d e. fàcil digerir i a la vegada sa i molt econòmic. 

Construït per The Bossert Corporation, Utica - N ew-York 

Aoen t exduslu per a 
Espanya I Portugal: JOSEP ILLA 
VIA LAIBTANA, 15, 2.• : : TELÈFONS: A. 2210 i A. 4515 : : BARCELONA 
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' INVESTIGACIONS I 
SUBTERRANI~S 

' DOMÈNEC PALET i BARBA 
Geòle¡¡-Prospector 

Auxilia r: . 

MIQUEL PALET MARTÍ om¡ RA u . 2 9. - Telèf. 404 
Euginyer T E R R A S S A 

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

tats de pròpia ~nvenció 

TECNICA CIENTIFICA :-: METODE RAPID 
Determinació concreta, des de la superficie, de jaci
ments, llurs extensió, superposicions, naturalesa i 
composició , profunditats i gruixàries, intensitats 

o relativa riquesa, etc., etc. 
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Molins trituradors 

"EI [ampeón Universal" 
Patent n.• 91267 

@ 

Medalla d'or en l'Exposició de 

Maquinària Agrícola de Barct

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, 

calç, guix, alfals, palla, carbó, ossos, 

xufla, etc. etc. -· Demanin referència 

.... i detalls del darrer model a .... 

@~~~~~~~~~~~~**~~~@ 

i · BOMBA~ ; 
~ Ja està bé d'adobar ..• però ! 
'8 també és molt bo de regar. W 

i ~ 
i ~ 

~ La Bomba de pistó ; 

i ~ 
i '' Neptuno" ~ 
}.\ Petentede (i¡ 

7f M . R. Yf 

i és sempre accionada per motors instal·lats ! la ~ 
i superficie. No porta cuiros ni premsa-estopes. No : ~ 
i cal encervar-la. Funciona sols per tracció i és abso- ~ 
~ lament silenciosa i econòmica. Construïm models ~ 
i per a tots els caudals i elevacions, així com per a ~ 

~ qualsevol classe de força motriu. ~ 

i ~ i Tipus econòmics des de 300 pessetes. ~ 

~ Molins de vent ~ 

·i Lloguer:, de bombes per a profunditzar pous ~ 

i Vendes a llarg termini ~ 

~ CONSTRUCTORS: ~ 
~ t MARC '"fORRES 

Riereta,' 15 i Aurora, 11 
Telèfon 16884 

Barcelona 

Soi·Hclteu mostra I fascicles gratis 

"SOCIEDAD LECHERA MONTAÑESA. A. E:" 
Pla9a Catalunya, 20- B"ARCELON A 

i Bombes "NEPTUNO" S. A. ; 
~ Passeig, 7 TERRASSA ~ 
~ ~ 
@~~~~~~~~~~~~~~~~~*@ 

I 

LLET CONDENSADA 

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

jats per tot consumidor. 

' ' 

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

a¿ta i insuperable qualílat 

FARINA LACTEADA ''EL NIÑO" 
La farina Iacteada marca EL NIÑO esta elaborada 
d'acord amb una novíssima fórmula que respon als 
més moderns procediments científics en matèria d'ali-

mentació infantil 

En la seva composició hi ha una substància vitamíni
ca que evita el raquitisme i, quan existeix, el cura. 
És auto-digestiva i d'una assimilació perfecta i asse
gura als nens un capital de salut per al pervindre. 
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• • • • • • I I 
• . .. Escolta, ' Peret! No et descuidis de portar de la Farmàcia un tub de • 

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

A l 'hivern quan amb la tallada de boscos i poda d' arbres, o treballs casolans de fusteria, hi ha tanta propensió a tallar-se, és bo tenir sem- • , 
prea mà la DERMOSA CUSÍ ANTISÉPTICA • DERCUSAN• per a evitar una infecció que pot ocasionar conseqüències greus . 

. • • Derm osa Cusi Antisèptica "Dercusan" Antisèptic enèrgic i cicat<ritzant ràpid per al tractament de • •• 

Grans, clivelles, FERIDES (recents o infectades), paràsits, pústules de la verola, CREMADES, penellons ulcerats, SUPURACIONS, 
• ULCERES de les cames, tòrpides o antigues. _ ' • 

• 
Màxima ellcàola. Innocuïtat absoluta. Aplicació senzilla. Envasat còmode. Cicatrització ràpida. • 
<i:ures seuae dolor. Conservació indeUolda. No taca ui destrueix Ja roba o els teixits saus. 

• S'•EMPLEA TANT EN MEDICINA HUMANA COM EN VETERINARIA. • 

• DE VENDA EN LES FARMACIES: • 

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

•1 ~~~tA~~u Ag~;sTMf;J:c~ Laboratoris del Nord d'Espanya - Masnou - Barcelona • 
·~ ' . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nitrat 
de Calç 
BASF 
Wnsutlerable 
adob azoat de 
cobertera i de 
efectes rapidís
sims contenint 
15/ 16 per t 00 de 
Nitrogen i ~8 
per I 00 de Calç 

De venda a les prin
cipals cases d'adobs = -

Per a informes, mostres !

i detalls: 

Consnltorl Agronòmic 
de la 

Unió u Química 
J Lluch, s. A. 

.i • 

Apartat de correus 462 

BARCELONA 

1-

Nitrat 
d/e Leuna 
BASF 
(Nitro-sulfat d'amoniac) 

que conté ~6 °/0 

de Nitrogen en . ' proporCio apro-
·xitnadament 1/ 4 
com nitrat i 3 ¡ 4 
com· amoniac 
AVANTATGE: El ultro• 
gen nítric constitueix per a 
les plantea un element assi· 
milable dtspoulblc des del 
primer mom e ut, meu tres 
que el nitrogen amoniacal 
constitueix una reserva de 

efecte lent i permanent. 
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EI senyor Pompeu Fabra 

T O'l'A la premsa catalana escrita en normes 
ortogràfiques ha festejat la seixentena anya

da del savi gramàtic senyor Pompeu Fabra. 
AGRICULTURA I RAMADERIA que no ha estat mai 
escrita d'altra manera, concorre joiosament a 
l'homenatge de l'ordenador de la nostra llengua, 
no sols perqÚè la Revista ha estat sempre «orto
gràfica», sinó també com pagesos que som. 

l'\osaltres, els pagesos, hem estat dels primers 
en honorar 11a llengua escrita i els últims en dei
x~r-la. Tenim obres com Cirurgia dels CG'l.'al!s, 
del segle xu1, i el Llibre de 'Manescalia del se
gle xv, que s'avancen d'alguns cents anys als, 
llibres d'Europa que sortiren escrits en llengua 
vernàcula. En plena decadència, en i~l segle xvu, 
es publicà el Llibre dels sec1·ets de l' Ag1·icultura. 
Aquestes d1.;1es últimes obres tingueren un gran 
èxit, puix que foren traduïdes a diverses llen

gües. 
La manca en el nostre poble de seguida cultu

ral, féu que la llengua natural caigués en desús 
d 'escriure-la i ,que s'arribés, com encara passava 
fa pocs .anys, a grafiar-la de múltiples maneres. 
Tothom, pen), comprenia que si la llengua cata
lana havia de progressar, calia la unificació gra
matical. La necessitat determinà l'aparició de 
l'home i aquest fou el senyor Fabra. 

L'amor del senyor Pompeu Fabra als estudis 
gramaticals ve de lluny. A setze anys ja va es
criure una gramàtica. PeròJ una cosa són les afec
cions i altra l'ofici per a guanyar-se la vida ; 
per aquelles semblava que el senyor Fabra havia 
de ~eguir una carrera de lletres .. I no ~ou així. 
Estudià per enginyer. 

Després del Congrés de la Llengua catalana, 
en el qual el senyor Fabra mostrà la seva ciència 

' gramatical, i en el moment en què es clamava per 

l'ús d' unes soles normes ortogrà·liques, el senyor 
Fabra era catedràtic de química a l'EscoTa d'En
ginyers de Bilbao. El senyor Puig i Cadafalch, 
que aleshores era President de la Comissió de 
cultura de la D iputació, pregà al savi gramàtic 
de dirigir 1 'Oficina de la llengua catalana. 

Quasi al mateix temps que es fundava aquesta 
Oficina, naixia l'Escola Superior d'Agricultura, 
en la qual les classes es donaven en català. A 
diversos professors d'aquesta Escola se' ls im
posava un deure primordial\ que era parlar cor
rectament; la seva llengua. Això que avui és fàcil 
llavors no ho era. El Diccionari ortogràfic encara 
s'havia de publicar i per altra part, la cultura 
dels professors feta en idiomes diferent-;, en vo
ler transmetre-la als alumnes, l'hàbit cientí
fic d'aires llengües dificultava l'expressió en la 
parla pròpia. Altrament, s'hi havia d'afegir un 
altre obstacle, que consistia a saber cqm s'havien 
de dir certes paraules, moltes d'elles creades du
rant els segles de davallada de la cultura cata
la11a, és a di~, s'havia d'ortografiar tot el lèxic 
científic. Hi hagué professor que dura11t tot el 
primer any de:~ seu curs anà a consultar el se
nyor Fabra dos cops cada setmana. 

Xingú més obligat que els pagesos a associar
se a l'homenatge al senyor Fabra, puix que d'en
çà de la creació de l'Escola Superior d' Agricul
tura, tenen molts llibres escrits en la nostra llen
gua. 1\'o poden dir el mateix els servents d'al
tres produccion-;, els industrials i e1s comerciants. 

Que el senyor Pompeu Fabra, per mediació 
d' A.r;Rrc ¡-LTüR\ r R-\ '-\nERI\, es digni rebre 
l'homenatge que amb tota cordialitat li reten els 

·pagesos, tant agricultors com ramaders, de les 
terres catalanes. 



2 AGRICULTURA I RAMADERIA 

EL M.ANI·OC 

D 'un any ençà, el consum del manioc s'ha 
generalitzat molt. La causa d'aquesta rà

pida propagació ha estat l'alt preu a què es co

titza el blat de moro o moresc i l'ordi. Mentre 

aquests dos cereals es venien per damunt de 37 

pessetes, el manioc es pagava a 30. Els principals 

consumidors de manioc són els engreixadors de 

bestiar porquí: 
Un gran nombre de ramaders han ~astat ma

nioc sense saber-ho. Hi hagué una temporada, 

que durà potser més d'un any, que era bastant 

comú entre alguns comerciants de despulles de 

blat de barrejar una certa quantitat de farina de 

manioc a les segones, terceres i quartes. La fari

na de manioc, molt fina, s'adhereix fortament a 

b pell, i quan el comprador ficava lla mà a un 

sac de segones i àquesta li sortia tota emblan

quinada, judicava que aquelles segones eren ex

cellents. Per altra part, el bestiar menjava molt 

bé el nou pinso i el ramader en quedava content. 

Però, el bo del cas és que el comerciant afegia 

el manioc a les segones per tal de fa¡lsificar-les 

i ignorant el valor nutritiu del manioc, restava 

.admirat de què les segones fç¡,lsificade > produïs

sin tan bons resultats. Aquestes segones alguns 

comerciants les venien amb el nom de segones 

holm1deses. 
El manioc és una planta pròpia det1s països 

tropicals, de la família de les ep.forbiàcees, de 

la qual se'n descriuen nombroses espècies . Elma

ni_oc que es destina a l'alimentació és el manioc 

dolç, conegut a més peT 1nanioc, camanyioc, ma

H_vioc i it~ca; el nom científic és manhiot palmata. 

L'al1çada, d'aquesta planta és de 2 ~etres aproxi

madament, i els seus tubèrculs són de ro a rs 

centímetres de llarg per 3 a 5 de diàmetre. Dels 
t.nbèrculs ~1 el comerç se'n diuen arrels. Ara·bé ; 

la pell de les arrels de manioc conté una substàn

cia tòxica, l'àcid ciatúdric, el qual és més abun

dant en les espècies de manioc amargants, que 

en les espècies dolces. En l'aliment.ació, tot el 

manioc que -s'usa és pelat. 
El conreu del manioc exigeix molta aigua. En 

els països tropicals, on, en certes regions, l'aigua 

escasseja, el manioc produeix unes arrels primes, 

mentre que en el •cas contrari, són gruixudes. 

Per n'gla general, les arrels de Madagascar són 
més primes que les de Java-. 

A Barcelona, quasi tot el manioc que hi arriba 

prové de Java. D'Amèrica i de Madagascar amb 

prou feines en ve. En els països productors, el • 

. manioc es cotitza a baix preu, de forma que el 

transport costa molt més que el valor del produc

te. Com és sabut, el transport marítim es comp

ta pel.s metres cúbics de la mercaderia, i no pell 

seu pes. Els sacs d'arrels ocupen molt de lloc: 

Els comerciants en gros de manioc idearen una 

manera de reduir el volum de les arrels per tal 

de disminuir les despeses de transport, i aquesta 

manèra consistia a esmicolar les arrels, deixant

'les del tamany d'una mongeta o d'una fava. Les 

despeses de moltura venien compensades pel re

baix del cost de transport, de forma que perme

tia vendre el manioc a unes dues pessetes de 

menys els roo quilos. És així que s'expedeix des 
I 

de Java als països del ~ 1ord d'Europa . Però hi 

ha altres països on. les duanes apliqueu una al 

tra tarifa quan el manioc ha passat pel molí, i 

eu aquest cas, !l'augment de tarifa _ duanera és 

superior als avantatges de l'estalvi del cost de 

transport , i per consegüent en aquests països el 

manioc ha d'arribar-hi al natural. 
Molt abans que el manioc fos conegut a Ca

talunya, com aliment per al bestiar, els Serveis 

de Ramaderia. de la Mancomunitat ja s'havien 
preocupat de la seva introducció, puix qde tenint 

en comete que tl'engreixament de porcs es realit
:r,ava a base de blat de moro, que s'havia d'adqui

rir a l 'estranger, era preferi ble cercar un altre 
aliment que pogués substituir econòmicament el 

moresc, i el que s'havia escollit era precisa1,_uent 
el manioc. 
· 'Per això els Serveis de Ramaderia de la Man

comunitat realitzaren dues lasques : una la de 

resoldre clarament els drets d'entrada, i J'altra, 

procedir a l'anàlisi químic amb la consegüent ex:-

PELS AVICULTORS O PETITES INDUSTRIES AGRICOLES 

A la G arriga . a les afores , es vep casa e sp aiosa amb tot el confort modern , 
que té grans locals p e r l' es tablime nt de petj.tes indústries agrícoles, hort i fo r ça 
a igua i instal·lació d 'elect rici t a t i gas. Acabad a de construir aquest a.ny . 

P er informes : BANYS MARTI, L a G arriga 

-· 



AGRICULTURA f RAMADF.RlA 

periència d'alimentació. En els aranzels d'ales

hores, el rnanioc constava en una sola partida i 

era classificat com a substància feculenta desti

nada als aprestos. Es dirigí a !la Direcció Gene

ral de Duanes o al Consell d'Economia general 

(no ho recordo bé), una instància suplicant que 

el manioc tenint altres usos que els industrials, 

i podent éss~r considerat com un aliment pel bes

tiar, s'apliqués a dit aliment la tarifa de les 

arretls i altres farratges, que era de r pesseta els 

roo quíols, en lloc de r2 que havia de pagar la 

farina de manioc destinada als aprestos. Es rebé 

una comunicació tan fosca, que semblava que -

deixés a l'arbitri dei vista encarregat del des

patx, el poder aplicar ut1a o altra tarifa, és a 

- dir, comercialment es feia impossible de realitzar 
cap importació. 

Dos anàlisis químics de manioc de diversa pro

cedència foren anal'itzats pels Serveis de Rama

deria. Heus-els ací : 
ANALISI 

PRIM I!R SEGON 

Hu~itat ... ... ... ... ... ... rr'4o rr'6o 

Matèries azotades . . . 5'70 7' 40 

Id. hidrocarbonades 6s'oo 69'ro 

Id. grasses ... ... ... r'8o 1'50 

CeJ.lulosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13'8o 8'30 

Matèries minerals .. . ... .. . 2'30 2'ro 

El valor nutritiu del manioc comparad amb el 

del moresc i ordi és el següent : 
Promig dels 
dos anàlisis 
de manioc 

Humitat ... ... ... rr'so 
Matèries azotades 6' 55 
Td. hidrocarbonades . 67' 05 
Id. grasses r'65 

Blat de moro 
o moresc 

13 
9'9 

69'2 
4'4 

Ordi 

14'3 
9'4 

67'8 
2'1 

Cellulosa . . . . .. .. . . .. n'os 2'2 3'9 

Matèries minerals . . . 2'20 1'3 2'0 

Si Ja composició química d'aquests tres ali

ments es redueix a unitats nutritives brutes, es 

tindrà 88'61 'pel manioc, 91'8 pel mores_c i 86' J 

per l'ordi. · 
La digestibilitat del manioc deu ésser força 

elevada a judicar per la poca quantitat de femta 

que donen els porcs sotmesos a l'afimentació 

d'aquesta arrel. 
Com se veu, doncs, el manioc ocupa un entre

mig del moresc i de l'ordi, i per consegüent 

constitueix un bon aliment. 
Les arrels .de manioc posades en remull no 

. s'estoven pas. Donades enteres, etls animals no 

les apeteixen. S'han de donar en farina. El co-

3 

merç ven la f ari na de mani oc en forma de pols 

molt fina, cosa que impedeix que els animals la 

mengin amb facilitat. A més la farina de manioc 

posada en maceració pren molt poca aigua. Això 

fa que no es pugui donar sola, sinó que s'ha 

d'acompanyar amb aliments molturats grossera

ment. 1\'osaltres donem etl manioc en forma de 

farina granalluda, posant al molí un garbell de 

malla grossa. La farina de manioc, com totes les 

altres farines s'ha de donar humida, més o menys 

espessa. 

.61ANIOC 

A. flor mascle Il. Flor femella C. Tubèrcul 

El bestiar boví, el porquí i l'aviram són les 

espècies indicades per a consumir el manioc. 

Aquest aliment pot substituir l'ordi i el moresc. 

Animals racionats amb un 8o per roo de mat1ioc 

s 'han portat molt bé. Hem observat, però, que 

en et:s porcells més aviat actua com laxant. lleu

ger, mentre que en els porcs el restreny poc o 

molt. L'addició al manioc d'aliments astringents 

o restrenyadors, com la garrofa i els glans, (J 

bé laxants com el turtó de coco i de llinosa, cor

regeix aquests inconvenients. 
En composar una ració a base de manioc tin

gui's present. que encara és més pobre en matè

ries azotades o albuminoides que el moresc i l'or

di. Caldrà, doncs, afegir a la ració un o més aJ1i

JJ1ents que compensin la poca quantitat de matè

ria azotada que té el mam oc . 
~1. ROSSELL 1 VI LA 

Feu que la ració sigui completa 

''NIT.ROGINA'' 
i nutritiva afegint-hi uns grams de 

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

Demanin referències i preus a: FRANCESC ESPINAS - J. A. Clavè, 17 - Telèfon 12.202 - Barcelona 
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Com han entès la cooperació els productors suïssos 

E N números anteriors d'aquesta Revista hem 
esmentat el s dos casos Importants que: 

es troben a França de la cooperativa lletera. 
Més interessant potser és el cas de Suïssa. La 

cosa hi presenta un aspecte ben cH'ferent, car la 
producció de llet hi és enorme i sobrepassa de 
molt el consum. Puja a uns . 25.000 q. anuals, 
dels quals se n'exporten més de 4 milions de 
quintars, en forma de llet condensada, formatge 
(especialme-nt Emmentha/1), mantega, fin s i tot 
llet natural. El preu d'aquesta llet lliurada a 
l'estranger sofreix les fluctuacions internacionals 
i les transmet a Suïssa, per això ells s'hau d'es
pavilar de manera a mantenir el~ .Preus a l'es
tranger el més remuneradors possible, evitant 
la competència, adaptant la producció a les exi
gències _mundiaÈs, etc. En una paraula, tendint 
a l' estabilitat, a garanti_r als productors suïssos 
un preu mínimum de la l_let, que asseguri la pros
peritat de_ llur ramaderia ; i sense egoismes 
ni influències estranyes, sense desconfiances ni 
falsos recels, han pogut veure clarament des 
d'un punt de mira enlairat, el que deu ésser per 
a ells la cooperació, partint de certs principis 
que caracteritzen la sev-a ex tensa organització lle
tera. 

Actualment, a. Suïssa, els productors estant en , 
prÜ11er terme agrupats formant lles coope1·a.tives 
locals, aquestes cooperàtives locals reunides en 
jede1'acions 1'egionals, el nombre . de les quids é::; 
24, federacions que en 1907 s'agruparen totes ple
gades per ·a formar <CL'Union Centrale de pro
clucteurs Suïsses de laib>, vasta organització na· 
cional, que uneix sòlidament el 95 per TOO dels 
productors, o sigui més ·de roo.ooo membres pos
seïdors d'únes 550 .000 vaques, i pertanvents a 
unes 3-400 societats lleteres. 

Les federacions en associar-se, conserven cad1 
una el seu règim autònom i els seus mètocl~s pro
pis i tant les federacions per formatgeria (Jura, 
Fribourgeoise, etc.), com les federacions que es. 
dediquen al comerç de la llet natural (Ginebra, 
Laussane, Zurich, Berna, etc.), car entre aques
tes últimes, per exemple, mentre unes paguen la 
llet a un preu fixat, en altres els associats cobren 
cada mes la llet al preu que resulti de 1'expJ1o
tació ·en comú. 

Els productors suïssos s'han donat compte de 
què més val la cooperació que 1 lluita, amb les 
altres forces econòmiques (comerciants i fabri
cants). Tots han de viure del mateix ; per què, 
clones, treballa:~; aïlladament? f:s per això que es 

troben moltes lleteries centrals, comerçós de for
matge, etc., explotats en comú entre els produc
tors, i ja sig~in ells lleters cletall_adors o els fa
bricants d"e formatges, els quals per la seva part 
estan també perfectament organitzats. Hi ha qui 
encara va més lluny i preveu que les ciutats es-

. tapn un dia clotades de lleteries centrals, explo
tades en comú per les organitzacions de produc
tors (federacions Heteres) i per les organitzacions 
de consumidors (societats o cooperatives de 'COn
sum). Fora la més completa supressió · dels in 
termediaris, que en molts casos sols serveixen 
per a-encarir els productes. 

La Unió Central de Productors té per objecte 
coordinar ells esforços de les federacions. En vir
tut del pr incipi de la cooperació amb les altres 
forces econòmiques, la Unió Central col-labora 
amb .Ja Unió Suïssa de Formatgers, i amb la 
Unió d'exportadors de f9rmatges, · de manera a 
obtenir una bona_ venda d'aquest-producte a l'in
terior i a l'estranger. Aquests grups. estan units 
per la Unió Suïssa del Comerç del formatgè. 

En esquema, 1 'organitzaéió de Suïssa és ·la- se
güent: 

Produétors 
Cooperatives \locals 

Federacioi1s Règionals 
Unió Central de Productors de llet 

Unió Suïssa del 
Comerç del formatge 

Unió de formatgers. _ Unió d'exportadors. 
Totes les societats locals de llet per a format

geria federades que elaborin en . comú o que ven-
. guin la llet a industrials, vénen obligades a ce
dir o a fer cedir tot el formatg~ produït a la 
Unió Central · de Productors, a no ésser que es 
necessiti pel 'consum i1ocal. A canvi d'això, la 
Unió -les_ garanteix a totes aquelles societats la 
compra dels seus formatges a :un preu :fixat per 
eu.davant cada semestre. Partint d'aquest preu, 
es pot pagar Ja llet regularment cada mes . . 

Després la U11ió Central ja cura de vendre ; 
per això coopera amb els industrials i amb els 
exportadors i els beneficis o pèrdues resultants· 
del comerç dels formatges se'ls reparteixenl 
aquests tres grups components de ~'organització 
central. 

La U11ió de Productors _diposita la part que li 
correspon en un ,fons de garantia del preu de 
la llet; és d'allí que en treu les sumes necessàries 
per a cobrir les pèrdues que eventualment pot 
ocasionar-li aquesta garantia. f:s a dir, serveix 
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d'equilibrador, com si diguéssim de ressort en
tre els productors i el mercat interuacional ; rep 
les sotragades, les a¡]tes i baixes imprevistes

1 

s'uniformitza el preu a l ' interior bo i tendint a 
elevar-lo el més alt possible, organitzant la pro
paganda, adreçant-se als poders pí1blics quan con
vé, adaptant, com ja hem dit, la producció o les 
exigències dels consumidor s, etc., i col-laborant 
amb totes Jles obres per al desenrotllament tèc
nic i econòmic de la indústria lletera. 

Finalment1 la política econòmica d'aquesta or
ganitzaci6 té per efecte igualar el preu de la llet 
per formatgeria amb el preu de la llet destinada 
al consum, uniformitat d'altra part indispensa
ble i que demostra fins a quin punt són solida
ris tots els productors, sigui qui na sigui la 
manera d'ut~litzar-los. Quan ocasionalment els 
productors de llet pel consum de les ciutats, ob
tenen un preu relativament més elevat que els 
altres, han de dipositar una contribució en el 
fons d~ garantia de la Unió de Productors, du
rant tot el temps necessari. La contrapart d'aquest 
sacrifici temporal està en la garantia del preu del 
forma tge, que els posa a cobert de la competèn
cia funes ta de la llet destinada a formatgeria, 
quan aquesta indústr ia sofreix una depressió. 

Resumint, doncs, un dels punts més caracte-. 
ristics - de la cooperació lletera a Suïssa, està en 
1 'estabilització del preu de la llet, assegurant sem
pre un preu mínimum remunerador a tots els 
produ-ctors i encaminada a evitar una crisi. Això 
ho obté la Unió de Productors amb el seu fons 
de garantia. Aquest fons de garantia està ali
mentat , com hem vist, per dues fonts : pels be
neficis que obté la Unió amb el comerç dels for 
matges i per les contribucions temporals que 
aporten els productors de la llet que es consum 
en les ciutats . És a dir, ve alimentat sempre 
pels que oca~ioua l ment passen una temporada 
de gran pro_speritat1 car si la Unió central fa be
neficis és que els formatges es venen molt bé a 
I' estranger , i si fan beneficis els altres és que 

s 

la llet es ven mdit bé en les ciutats. Aquest fons 
de garantia, pen), va destinat exclusivament als 
productors de llet per a formatgeria o per altres 
indústries que exporten els seus pmductes, és a 
dir, a tots els que depenen de l'estranger. Ja 
hem vist com els altres també en beneficien in
directament. 

D'aquesta manera la Unió de Productors de 
llet juga a Suïssa un paper molt important en 
el camp de l'Economia nacional i constitueix una 
potència en realitat més preuada que temuda. 
Bs que es dediquen al comerç de la llet o dels 
productes derivats l 'aprecien per la regularitza
ció de les remeses i les facilitats en les transac
cions. Les autoritats federals, cantonals i mu
nicipals, perquè garanteix el proveïment regular 
i segur del país en llet i en productes lleters hi
giènics, a preus raonables, tot el qurul contri
bueix al benestar material i moral de la nació. 

Es t racta d'un cas digne d'ésser imitat. en t.ots 
aquells casos que l 'exportació d'un producte 
constitueix una gran riquesa per una nació . 

((El que no cal oblidar - com deia en una 
conferència el secretari dê l'esmentada Unió de 
Productors - és que una organització semblant 
tan beneficiosa exigeix molts sacrificis : sacrifi
cis de diners, de temps i sobretot de llibertat 
personal en favor de lla co1lectivitat. Convé una 
disciplina estricta. E ls productors que cerquessin 
a agrupar-se racionalment per a mi llorar llu r si 
tuació, perdran llurs diners i llur temps, l'ener
gia i l'entusiasme i la iniciativa de llurs direc
tors, si no estiguessin resolts a observar al peu 
de a lletra el reglament, en allò que fa referèn
cia a les hores i la manera cie munyir i recollir 
1la llet, a la qualitat del producte lliurat, a l'elec
ció de comprador, etc . És només amb aquesta 
condició que els prod uctors assoc iats poden col
laborar eficaçment amb el comerç, eventualment 
amb les agrupacions de consuml.dors i amb les 
autoritats del país . >> 

JosEP LLOVET 
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CAMISERIA , CORBATERIA , 
MITGERIA, GENERES DE PUNT 

MA-S I RO ,CA 
CAMISERS 

CASES ESPEC I ALITZADES PER A LA MIDA 

PORTAFERR I SSA , 24- TEL 17642 

~ FONTANELLA,"1e - TEL. 12211 BARCELONA ~ 
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,. 
La gallina es una fàbrica d'ous 

El rendiment d'aquesta fàbrica depèn de 

I .er: Edifici 

2. 0
": Cria 

3Y: Pinso 

Sa 
Ventilat 
Sec 
Espaiós 

Raça pura 
Bestiar vigorós 
Desenrotllament complet 
Alta producció 

Net 
Apetitós 
Equilibrat 
Uniforme 

Dèbils 
4.rt: Selecció Productors deficients 

De muda primerenca 

La construcció del gall-ine?' . - Per a ree1x1r 
en gallines comenceu per allotjar-les en un· ga
lliner confortable, que sigui sec, espaiós, amb 
molt aire i sol, lliure de corrents d'aire i de 
canvis sobtats .de temperatura. No espereu que 
cap gallina J.?Ongui el màxim d'ous en una cort 
fosca i humida plena de paràsits i de microbis. 

Segons cada cas particuJlar, pot projectar-se un 
galliner, adaptant-se a les circumstàncies espe
cials de cada lloc, però sempre serà essencial, si 
voleu obtenir els millors resultats possibles de 
les vostres gallines, que el galliner sigui sec, 
lluminós, espaiós, de fàcil neteja i ventilat. 

, Emplaçament del galli-ne1'. - Busqui's un lloc 
alt i sec, amb un bon drenatge natural. Bl ves
sant migdia d'un turó és el millor lloc per a 
assegurar el sol tot l'any i l'escorriment de les 
aigües de pluja. 

La protecció contra els vents també s'ha de 
considerar. Si el galliner està guardat dels vents 
forts, les bèsties hi estaran més confortablement. 
Els punts baixos s'han d'evitar tant com se pu
gui, perquè genera~ment són humits, a causa 
del drenatge imperfecte c}e les aigües de pluja. 

Pa11i1nent. - Els pisos de terra no són gaire 
satisfactoris, perquè són bruts i difícils de ne· 
tejar i perquè a l'hivern deixen filtrar la hu· 
mitat de la terra que puja per capilaritat, i a 

l'estiu les gallines hi aixequen mia gran polsa
guera. Un pis de fusta emmetxat, gruixut, té 
els seus inconvenients per la neteja i pell movi
ment que la fusta sempre fa. El pis de fusta s'ha 
de muntar prou alt perquè els- gats i gossos pu
giun passar per sota i empaitar les rates. 

El millor paviment és èl de ciment, perquè 
és a la vegada durable i sa. S'ha criticat el pa
viment de ciment perquè diuen que a vegades 
dóna humitat. Si dóna humitat és perquè està 
mal construït. Un paviment de ciment assegut 
directament sobre terra clonarà humitat, però si 
entre la terra i el p_aviment s'intercala un ma
terial porós, el contacte amb terra quedarà tren
cat i la humitç¡_t desapareixerà. 

Altres retreuen que el pis de ciment és fred. 
Un bon jaç de palla farà )'efecte d'una catifa i 
preservarà les gallines de tocar el paviment amb 
les potes . 

L'equipament interior s'ha de fer de manera 
que no quedin recons on puguin amagar-se els 
paràsits. Tots els objectes han de poder ésser 
trets i rentats, per tal d'evitar les pestes. A11-
trament, la; netedat augmenta la producció de les 
gallines. 

EcO?zomia en la construcció. - No cal ponde
rar l'avantatge de l'economia en la construcció 
dels galliners. Quant més barat sigui un galli
ner més aviat el tindrem amortitzat i més aviat 
podrem començar a fer beneficis positius. 

No sempre cal construir galliners nous de 
planta, a vegades es tenen e9ificis que havien es
tat construïts per altres uti[itats i que amb po
ques pessetes poden convertir-se en galliners es
paiosos, ventilats i assolellats. 

Servei del galliner. - Amb una adequada or
ganització, que per anar bé ja s'ha de tenir pre
concebuda abans de començar a muntar una gran
ja, es pot estalviar molta feina i molts passos, 
sobretot molts passos, que es el que fa perdre 
més temps en una granja avkola. L'aigua cor
rent, les menjadores per barreja seca de gran 
capacitat, les portes amples i obrint-se a ban
da i banda per a poder-hi passar amb carretons 
i coves i gàbies ; les tanques ben fetes, que les 
gallines no es puguin barrejar ; lla gàbia de des
llocar no llw1y del galliner ; els nius-trampes 
en bon funcionament, tot coses que costa un poc 
més el tenir-les bé que malament, i que en can-
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vi redueixen la feina de la granja en tres quar

tes parts. 

El sol és de primera necessitat. - En un ga

lliner ben construït el sol a l'hivern ha de poder 

arribar a tots els recons del ga1liner . El sol treu 

la humitat, preveu les malalties, és un destruc

tor de gèrmens, dóna escalfor i fa tot el ga1li

ner més confortable. En. els dies curts d'hivern 

el sol actua com un tònic i augmenta la produc

ció d'ous. La façana ha d'ésser prou alta perquè 

1les finestres o obertures deixin passar el sol fins 

ben bé al fons del galliner, durant els mesos de 

novembre, desembre, gener i febrer . 

La ln~mi tal. ~ La humitat por en trar en el 

galliner per tres camins diferents : 

r. Per condensació de la humitat atmosfèrica 

sota el sostre. 

2. Humitat de la terra que pn-gt filtrant

se pel paviment. 

3· Humitat que despedeixin les plataformes 

de dormir, si no són netes. 

El primer pot ésser evitat per una adequada 

ventilació. Les gallines en respirar expiren aire 

calent i humit que s'aixeca fin s al sostre; si 

aquest aire no es pot escapar per lla part més alta 

del sostre, la humitat es condensarà i caurà en 

forma de pluja. Les cortines de mussolina a la 

façana permeten a l'aire de l'interior del galli 

ner de renovar-se contínuament. Deixi's algunes 

petites finestres permanentment obertes en la 

part més alta del galliner perquè. l'aire humit 

pugui sortir, i a través de les cortines de mus

_solina !l'aire fresc anirà entrant, filtrant-se poc 

a poc, i_ haurem obtingut una bona ventilació 

sense cap corrent d'aire que pugui perjudicar 

les gallines. 
Un drenatge ben fet sota el paviment evitarà 

que pugi la humitat a través d'aquest. El jaç 

de pal_la ha de canviar-se quan sigui brut o humit. 

Les plataformes de dormir s'han de netejar 

cada dia. 

Importància de la ven tilaci6. - La gallina té 

una temperatura d'uns 41 graus, és un animal 

que respira amb un ritme molt ràpid i necessita 

l'oxigen en abundància. Per quilo de pes viu una 

í 

gallina respira doble aire que una vaca. Con

finar una gallina en un galliner pobrament ven

tilat, és contrari a !]a seva naturalesa, perjudi

cial per ella i per consegüent contrari als inte

ressos del seu propietari. 

Les gallines no suen, tota la humitat l'han 

d'eliminar per l'aire que expiren, el qual en en

trar directament en 1 'aire més fred condensa 

ràpidame11t el vapor d'aigua . És necessària una 

perfecta ventilació per a treure fora del galliner 

aquesta humitat que convertiria l'aire en insalu

bre i pesat. -

Les teles de mussolina, quan són netes, perme

ten l'entrada de l'aire fresc i l'aire impur surt 

per les obertures permanents que s'ban de dei

xar en la part més alta del galliner. A l'hivern 

no és la baixa temperatura el que perjudica a 

1les gallines. Una temperatura més o menys uni

forme lliure de corrents i d'humitats és la que 

convé. 

Bo11 espai per exercici . - Ko atapeïu les ga

llines. Posi's tres gallines per metre quadrat de 

galliner i proporcioneu-les-hi força exercici, ti

rant-les-hi el gra damunt del jaç de palla, el qual 

serà de rs centímetres de gruix . Les gallines 

que no fan exercici s'engreixen i la producció 

d'oús davalla. 

Tipus de galliners. - Els tipus més corrents 

de galliners són: a) d'un sol vessant; b) dues 

Yessants desiguals ; e) vessants iguals ; d) mo

nitor ; e) semimonitor. 

Tipus d)un sol 7.•essa11l. - És el tipus més 

comli au nostre país, i el més aconsellable perquè 

reunint moltes condicions és així mateix barat 

de construcció. El galliner s'orientarà a mig

dia, lleugerament inclinat a llevant ; fins més 

avall de la meitat de la façana hi haurà cortines 

de musselina, que a la nit, si fa fred, es tiraran 

i de dia es penjaran. L'amplada del galliner serà 

dt· 4 a 6 metres, i la llargada suficient perquè, 

comptant una superfície d'un metre quadrat per 

cada tres gallines, hi càpiguen totes les que hi 

Yolguem tenir. A la paret de· darrera es deixa

r~. un ((rear ventilation)), o senzillament finestres, 

que a la nit es tindran tancades i e.1s dies calo· 

rosos s'obriran per a refrescar el galliner. 

·EL MILLOR MATERIAL 

PER A COBERTES 
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l~quijJalll t'lll. -Els ponedors poden coJ.locar-se 
sota la plataforma dormitòr1a, que en tots els ca
sos és indispensable, o poden posar-se adossats 
a Ics parets laterals, o tam bé al mig del galli
ner, formant un moble de tres, o quatre pisos. 

Si es posen a sota la plataforma dormitòria, 
aquesta es pot , fer a una alçada d'I metre o 
I'2o metres, les barres a una alçada de 15 o 
20 centímetres sobre la plataforma. E ls ponedo1·s 
han d'ésser de fàcil treure i netejar, i cada dues 
setmanes s'ha de canviar la palla. La platafor
ma ha de fer-se en el recó més apartat de la fa
çana, que és el més preservat de corrents d'aire. 

Força espai per a menjar i beure. Per a roo 

Contra les 

U NA infinitat de plantes són susceptibles 
d'ésser destruïdes per els gelades i, per 

consegüent, pèrdua de la collita. La vinya, les 
hortalisses, les flors , l'ametller i tantes d'altres 
produccions es troben en aquest cas. 

Els efectes de les gelades es poden neutralit
zar utilitzant els medis que la ciència disposa i 
posant en pràctica l' associació de pagesos. 

Veiem, ·primer, què és la gelaGla, per què mo
ren les plantes i què s 'ha de fer per a evitar el 
desastre causat per aquest intens refredament. 

Çap al tard d'un dia de bon temps, així que 
el sol és a la posta, els cossos de la superfície 
del terreny, com són les pedres, els terrossos i 
les plantes, continuen donant calor, però, com 
que no en reben de · nou, es refreden. La calor 
del dia es perd en l'atmosfera i carregant-se de 
vapor d'aigua, es condensa en gotetes més o 
menys fines i forma la rosada. Si el fred aug
menta, la rosada es congela i ve la glassada. 

La gelada per si sola no mataria les flors ni 
les plantes, si aquestes es ·poguessin desg~lar poc 
a poc. Però no succeeix així. Als primers raigs 
del sol el desgel es fa bruscament, el qual tren-
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gallines en espai lineal per menjar barreja seca: 
de 2' 5 a 3 metres, la menjadora ·al centre del 
galliner quan es tracta de galliners grans. Per 
beure i r.~~ r 100 gallines quan es té l 'aigua 
~or rent, un espai lineal de r '50 metres. La nos
tra experiència pràctica ens ha demostrat que 
aquestes mesures no són excessives. 

És una greu equivocació voler estalviar a les 
gallines l'espai per menjar i per beure. Al con
trari, els hem de donar totes les facilitats ; una 
gran productora ha de menjar i ha de beure 
molt. 

MAGI ALFO SO 
ENG. ACR. 

gel~des 

ca de cop la coberta de les €èJ.lules, i d'ací la 
mort de les plantes. 

Els remeis utilitzats contra les gelades no te
nen altra finalitat que la d'impedir o que les 
plantes es gelin, o bé que, gelades, es desgelin 
poc a poc. 

Per a aplicar el tractament, en primer lloc, 
s'ha de saber si gelarà. Abans d'existir l'aparell 
previsor de les gelades, descrit en el número 
de gener de l'any passat, s'utilitzava un termò
metre, que quan arribava a + I 0

, avisava. Lla
vors, per mitjà d'una campana o de timbres, 
es donava l'alarma als pagesos interessats. Sem
pre que a la una de la nit el termòm~tre baixa 
a + I 0 _o a zero grau, és gairebé segur, no ha
vent-hi ooira, que poc abans. de a sortida del 
sol la temperatura estarà a -5°, és a dir, que 
hi haurà forta gelada. 

El remei contra les gelades és únic : la pro
ducció de núvols artificials per ~itjà de fum. 
La fumerola, per tal que no s 'esvaexi ràpida
ment, deu ésser pesada. E s poden utilitzar di
versitat de matèries per a produir-la : herba 
seca, palla, sarm~uts, branques de pi, serradures, 

BASCULES PIBERNAT PARLAMENT,9yll ' 
:R~~E::~~ BARCELONA 
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boll, etc. Si a aquestes substàncies, una mica hu
mides, s'afegeix una mica de qualsevol oli pe
sat, com és quitrà, matèries resinoses, coaltar i 
altres, la fumera esdevé més espessa i els seus 
resultats més eficaços. 

Les fogueres poden ésser separades de 50 a 
6o metres, segons la quantitat de combustible a 
cremar i segons també l ' agitació de. l'aire·. 

També es poden utilitzar fogons amb prepa
rats especials. Els pri~1cipals d'aquests preparats 
són : el fumígen Mortier, igra, Niàgara de 
Bellcaire (P.rovença), les candeles fumígenes .an
gleses, els sacs italians Nicolai-Magia, el prepa
rat noruec Lemstron, etc. 

-
En regadius cal els 

9 

La f u mera té la màxima eficàcia des d'una 
bora abans de la sortida del sol a una hora des
prés. 

Les fumeres a un sol camp no serveixen gai
rebé per res. L'associació aquí és imprescindi
ble, puix que solament practicant la primera en 
grans extensions s'obté la màxima protecció a les 
plantes . Cal advertir que alguns països, Cali
fòrnia entre altres, les fumeres són obligatòries. 
Eu el nostre país no costaria gaire de practicar
les, principalment en els termes on existeixen 
Sindicats. • 

Euo . .v:r FREIXES I ARMENTERA 

conrear-hi fruiters 
Confe..-ència donada a l'Ateneu de Lleida, amb motiu d'e l'Exposició 

Algú dirà tot seguit que a aquest preu no és 
possible que facin préssecs, que ha d'ésser una 
ruïna per al productor. La veritat és que allí a 
aquests preus no hi tenen pas el guany d'altres 
temps . Però, de totes maneres, encara es com
prèn que vagin tirant, si es té en compte la pro
ducció que, gracies a la seva tècnica, encara ob
tenen. A Califòrnia, en Jes comarques més' afa
vorides, obtenen una producció mitja per hectà
rea de 15 tones de préssec, i algunes vegades 
arriben fins a 50 i 6o tones per hectàrea. Que 
diguin els nostres fructicultors del Llobregat si 

es q~eden gaire lluny d'aquestes produccions, i 
es pot meditar el que valdria una collita d'aquest 
tamany venuda als preus que ací s'obtenen. 

Una altra xifra. La pruna per l'estra~ger, que 
8 Lleida assoleix un preu promig de cap a 4 ó 5 
pessetes rova. Doncs, a Lleida mateix, es troba 
pruna seca de Califòrnia, que els magatzemistes 
la compren a 15 pessetes caixa de ro' 5 quilos . 
Aquest preu correspon a un preu de pruna fres
ca de cap a 3'70 pessetes rova, sense comptar-hi 
cap de les despeses que aquella pruna ha de por

tar inherents. 
Acabem de llegir en un periòdic d'Itàlia que en 

1927 una associació de pagesos de Ràvena, de
cidiren canviar la llavor de tomaqueres per una 
altra, la qual era apta per a ésser exportada. 
El tomàquet l'e)o.."J)Ortaren al nord i centre d'Eu
ropa, amb el resultat de valorar-la el doble, en 
comparaéi6 dels preus de les fàbriques de con

serva locals. 

(Acabament) 

Sempre el mateix: la màxima valoració s'obté 
en el consum fresc. Seria, doncs, per ara, una 
mica absurd d'enfocar la producció de fruita a 
altra finalitat que la de destinar-la al consum 
directe, dels mercats del Nord d'Europa. 

ERRORS ~~~~S FREQÜENTS 1 FONA:IIENTALS 

Volem assenyalar només els tres o quatre 
errors més perjudicials que el fructicultor d'ací 
practica, i que generalment és aconsellat de se

guir. 
Els arbres ací es planten massa grossos. S'han 

de plantar tan joves com es pu.gui, mentre puguin 
resisti r les condicions del terrer i conreu defini
tiu a què se'ls destina . Els arbres si s'han cui
dat bé en el viver, s 'han de plantar al fruiterar 
que tinguin només dos anys, un d'arrel o bord, 
i un any d'empelt. Tot el que sigui passar d'això 
té més perjudicis que avantatges. És com si es 
plantés una tomaquera que ja tingués fruita. El 

resultat no seria pas satisfactori. 
El tronc, tija o ca11ó dels arbres fruiters és 

deixat ací massa alt, seguint el consell i la pràc
.tica generals. El tronc dels arbres només ha de 
tenir una alçada arran de terra d'uns 6o 6 70 
centímetres. Tot el que passi d'això és perjudi
cial . A més de le? raons de major facilitat per a 
les operacions de cura del fruiter, i de més re
sistència a les ,-entades, que presenta el fruiter 
de tronc baix, n'hi ba una altra de raó, i molt 
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poderosa. UJ1 arbre de tronc baix és un arbre 
que creix molt més ràpidament i fructifica molt 
més avi at en quantitat . Aquest fet és plenament 
confirmat per la moderna tècnica fruitera. La 
pràctica de plantar arbres i críar-los amb un 
tronc de 1'7 metres d'alt, és una pràctica que 
s 'ha de abandonar en absolut si es volen fer frui
ters que produeixin. 

L'esporga dels arbres fruiters no és una pràc
tica errònia, però es practica sense el més mínim 
coneixement del que es fa. Pertot arreu hi uns 
professionals esporgadors, ~s habilitats dels quals 
són deixar els arbres ben polidets, harmònics, 
gairebé geomètrics, i fer les ferides ben netes i 
polides (això darrer és realment de valor). No 
és això, però, el que cal. El podar un arbre no 
es fa per deixar-I~ ben polit, de rames gairebé 
diríem tornejades, i de brancam be11 graciós de 
mirar. No; la poda es fa per a ordenar i forçar 
la producció, tot estimulant o ralentint la brota

ció anual de l'arbre. 
Dit això, que és la raó essencial de la poda 

dels fruiters, ja d'ell matèix se'n desprèn que la 
poda no pot ésser una pràctica rígida, emmotlla
da en una habilitat o mètode uniforme per tots 
els casos, sinó qu~ és una pràcÚca de suma elas
ticitat adaptable a cada éas concret. I d'això es 
dedueix que més que una experiència cal un co
neixement vastíssim dels fruiters que es tracten. 

Un arbre no sempre reacciona igual a una ma
teixa quantitat de poda, o si voleu diguem-ne un 
mateix sistema de poda . Segons l'estat de vege
tació en què es troba, la quantitat d'aigua dis
ponible i l'adob nitrogenat que immediatament 
assimili, un arbre reaccionarà diferentment a la 
poda. 

Breu ; per a què un arbre rebi ·la poda que li 
convé, cal considerar ultra aquests factors que 
s'acaben d'indicar, l'espècie d'arbre de què es 
tracta, i encara dins de cada espècie la varietat 
pot fer canviar notablement la poda a d9nar. 

En efecte ; les flors sols es produeixen en de
terminades parts de1 brancatge, diferents segons 
les espècies, i encara dius el grup de cada espè
cie, hi ha varietats que presenten diferències no
tables, que cal conèixer i podar en conseqüència 
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si s 'ha d'obtenir la màxima producció de fruita. 
Així, en general, les pomeres i pereres porten 

La- majoria de la flor en ulls laterals de dards, que 
viuen un promig de cap a deu anys. 

L'ametller, albercoquer, prunera japonesa, ci
rerers guirido, porten la flor gairebé per igual, 
en dards de curta durada (2 a 7 anys) i en ulls 
laterals de brotades joves de l'any anterior~ 

El preseguer i olivera porten la majoria ab
soluta de la flor eu ulls laterals de brotades de 
I 'any anterior. 

El noguer porta la majoria de la flor en ulls 
lerminals de brotades de l'any anterior. ' 

Heus ací uns quants grups d'espècies amb si
milituds de necessitats de poda. És clar que csi 
la flor va localitzada e.n brostes de determinada 
edat, en havent passat aquesta edat, les brostes 
deixen de tenir aptitnd per portar :flors ï per tant 
fruita. Doncs cal que aquestes brostades es re
novin c~ntínuament. La manera de renovar-les 
és empe1 normal i continu creixement de l'arbre, 
i per la poda, que. ja és sabut que serveix per es
timular la sortida de brotades noves. 

Aquí radica la raó cabdal de la necessitat de fe1: 
la poda cada any ,_ i conseqüentment la necessit~t 
de donar una poda més forta per produir. un ma

jor estímul de brostació en les espècies que frui
ten en brostes de ~és poca durada. 

En fi. ; la poda s'ha de fer segons l'espècie, la 
varietat i l'estat en que es troba l'arbte i la quan
titat de collita que es vol que doni, o es creu que 

és capaç de do:nar. 
I exposades aquestes orientacions enfront dels 

errors de la incipient fructicultura. de la nostra 
· terra, anem a dir els problemes ·que al nostre 

entendre més p~eocupen i que més urgent solu
ció requereixen pel franc desenrotllament de la 

nostra fructicultura. 
E¡1tenem per problemes aquells que el fructi

cultor sol, isola, fins emparant-se de la millor 
tècnica, no pot resoldre. Aquells problemes d'or
dre tècnic, social, administratiu, comercial o el 
que sigui, qn€ per la seva · naturalesa només po
den ésser resolts per una collecti vi tat o organit
zació superior. I ens és molt grata l'oportunitat 
d'ésser presents els elements directors de la Sec-
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ció Agrícola de la Confederació, avui suprema 

orientadora de les activitats tècniques agrícoles 

de les l10Stres contrades, i ens n'aprofitem 

d ' • aquesta oportunitat per exposar-les; confiats 

que hi dispensara~ l'atenció que es mereixen. 

Un problema pel fructicúltor de. l'Urgell . és 

que aquesta zona regabl.e es consideri al fruiter 

com a cosa que no li cal ésser regada a l'estiu. 

En conseqüència, quan a l'estiu es tanda l'aigua 

perquè· és insu:ficie11t p~r a tot, es considera que 

el fruiter ·pot passar-se se.)ls reg, essent preferits 

els conreus d'alfals, de remolatxes, etc. Això ha 

de corregir-se per ésser anacrònic i injust, ja que 

el pagès igualment paga sí té un fruit com un 

altre, i si s'admet que el fruiter fa rendir més 

les terrès, llavors el sistema de privar-los de ·reg 

és ·en perjudici de la riquesa çoJ.lectiva. El fruiter 

cal què a l'estiu sigui regat, i per tant aquest és 

un problema que cal que es resolgui bé si a l'Ur

gell hi ha d'haver fruiters. 

UN PARELL DE MAU\L'l'lES 

N'hi ha una pila de malalties que afecten els 

fruiters en les terres a l'entorn de Lleida, però si 

d'aquestes hi ha conegut un sistema de combatre

les, el problema ja és més endins l'abast de cada 

individu fructicultor. Però en tenim un parell 

que 110 és pas conegut un remei de debò eficaç. 

La una és 1'Hoplocam.pa brevis, el petit corc 

de la pruna quan encara aquesta és del tamany 

d'un petit pèsol. Fa molt de mal a l'Urgell. 

L'altre és la Ceratitis capita.la, cuca dels prés

~ecs, que ha aparegut d'un parell. d'anys tan in

tensament eu els nostres presseguers. Bé que es 

coneixen experiències de laboratori satisfactòries 

per combatre aquesta mosca, cal que es demostri 

que en la pràctica de ple camp, si no es controla 

en absolut, almenys e~ consegueixi algun resultat 

econòmica meu t pràctic. 

Dues malalties que tampoc l'agricultor sol pot 

determinar-ne la manera de vèncer-les, i que cal 

li 

per tant l'acció d'una organització superior més 

apta i hàbil. 

El problema de l'organització de les vendes i 

els transports de la forma tècnica del collir i em

balar, que en l'aspecte comercial d'organització 

de transports ràpids i eficients, és també de na

turalesa tal que el fructicultor sol, difícilment re

soldrà, i que per la importància que té, cal que 

sigui enfocada av'í.at la seva solució. 

L'organització de certàmens periòdics (millor 

anyals) que servissin d'estímul (donant premis 

als millors productors, als millors exemplars, a 

les valuoses introduccions o millores) i a la ve

gada d'educació als fructicultors (reunions on se 

tractessin i escatissin problemes) és tambê cosa 

necessària, ja que la moderna producció exigeix 

colloboració dels productors, i sols en la intensa 

relació es troba el mitjà més eficient de propa

gami.a, d'extensió de les seves troballes i mi

llores. 

I, senyors, com a mot final, com a resum 

d'aquestes paraules, us he de dir, he de dir pels 

que puguin inffuir en l'orde¡1ació, orientació i 

activació de la producció de las comarques veïnes 

de Lleïda, que es reguen i es vagin regant, que 

el conreu més prometedor és el de fruiters. És el 

que pot valorar millor aquestes terres, el que mi

IJor pót valorar l'esforç del país o de l'Estat, el 

- que més pot augmentar la riquesa del país i ma

jor aportació pot donar a la riquesa co11ectiva pà

tria. 

I pels que s'hagin d'enfrontar amb la propa

gació de conreus nous per a les terres regables, 

o que es regaran, els hem de dir que amb cap 

altre conreu trobaran les facilitats que amb el 

conreu de fruiters, perquè els nostres pagesos ja 

s'han adonat del sobrepreu· que obté la fruita, i 

el desitgen fer. 1\omés els cal que se'ls doni la 

seguretat de collites regulars, apartant-los dels 

errors de tècnica a que estan predisposats, i pro

curant resoldre'ls els problemes que més els 

afecten. 

I<A:\WN SALA 

PER A 
PRESSIO 

LA MILLOR TUBERIA 
CONDUCCIONS A 
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Una collita de blat • ctne 

L A premsa anglesa es fa eco de l'intent que 
hi ha a A11glaterra d'aplicar el procedi

ment de conreu de cereals clàssic a Xina, mit
jançant, però, la supressió d'una gran part de 
la mà d'obra. 

El gra de blat sembrant-lo en una terra mi
nuciosament preparada i trasplantant-lo després 
en camp ordinari, pren un desenrotllament gran
diós. 

A Anglaterra la collita mitjana de blat és de 
3 2 bushels per acre, o sigui Il' 5 hectolitres per 
o' 4 hectàrees. L'aplicació del nou mètode pro
porcionaria una collita de 140 bushels, i la pro
pr:>rció seria encara més forta sembrant civada 
o sègol. 

El sistema de la transplantació a Xina comp
ta almenys quatre mil anys d'existència. La 

Espigues de blat no 
transplantades 

Espigues de blat transplantades 

transplantació exigeix, com és sabut, una gran 
quantitat de mà d'obra, que a Xina és molt ba
rata i per aquest motiu allí el sistema de trans
plantació s'ha pogut fer se11se difi.cultas. Però a 
Europa les coses són diferents; ací la mà d'obra 
és cara, i segurament una collita de_ blat quatre 
o cinc vegades més grossa, potser no pagaria el.s 
jornals de transplantació. 

Per a reduir al mínim la mà d'obra, Alema
nya ha inventat una màquina, amb la qual ac
tnalment s'estan fent experiències i que perme
tria plantar dotze mil peces alhora. Aquesta mà
quina, tirada per animals o per ÚI1 tractor, obre 
un solc on deixa caure les plantes a certa dis
tància una d'altra, i en un minut fa ' una línia 
de 90 plantes, de manera que cada màquina pos
seint dos dipòsits, r-ealitza doble feina, o sigui, 
que en una hora poden plantar-se de 5 a 6.ooo 
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vegades 
, 

mes -grossa 

plantes. La.màquina ha de menester tres homes, 
un per guiar-lo i els altres dos pel funcionament 
de la mateixa. Els alemanys, però, no n'estan 
pas encara satisfets, i volen perfeccionar-la. 

La sement es sembra en vivers forta,ment ado
bats poc després de hi collita, i al cap de tres 
setmanes es realitza la transplantació. Cada una 
de les plantes es planta a Io centímetres qua
drats una d'altra, i les arrels es propaguen en 
tan gran manera, que cada llavor origina· pel 
cap baix un trentena de. tiges. La cabellera de Jes 
arrels d'una planta transplantada comparada a la 
planta ordinària d'un camp de blat és en realitat 
sorprenent. La transplantació s'ba de . practicar 
molt aviat, per tal de que la planta pugui estar 
molt temps a la terra. 

Tota planta transplantada aviat, les seves ar-

Planta transplantada Planta no transplantada 

rels es multipliquen i són encara més vigoroses. 
Es creu que, degut a aquesta causa, les 
mates de blat i altres cereals .amb la seva vigoria 
resisteixin més que les altres a tota mena de mal 
temps . 

Els res u I tats obtinguts amb aquest mètode 
són molt satisfactoris. A Mecklemburg, una de 
les regions d'Alemanya on l'any passat s'experi
mentà la transplantació, del pagès que ho provà 
tothom se'n reia, pu·ix que hom es pensava que 
tenia. ganes de perdre el temps i els diners. 
Aquest pagès obtingué una collita vuit vegades 
superior a la normal. 

La Cambra d'Agricultura de Mecklemburg ha 
examinat les granes obtingude. pel sistema de 
transplatació i h~ constatat que eren de pes su
periOI· a la mitjana de les de la collita pels pro
cediments ordinaris. 



AGRICULTURA I RAMADERIA 

És natural,que aquest sistema sostingui a la 

terra una major quantitat de s1Jbstàncies nutrï

tives . Caldrà per consegüent mirar la manera 

més adequada de retornar a la terra el què les 

plantes n'han tret. 
Anglaterra que té una maquinària agrícola 

molt important i perfecta, en adoptar aquest nou 
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conreu de blat modificarà segurament, d'acord 

amb el seu esperit pràctic, el funcionament de la 

màquina de transplantar. Resolt el problema de 

la màquina, la transplantació devindrà natural

ment el sistema general de conresar el blat i els 

altres cereals. 
A. ELIES 

Un específic que augmenta la producció de llet 

A CABEM de llegir. en la premsa de Bèlgica , 

que un~ de les cases més sèries que es de

diquen a la fabricació d'específics, amb tota la 

lògica i experimentació científica, acaba de posar 

en venda un producte anomenat Bovian, el qual 

realitzaria meravelles pel que afecta a l'augment 

de la l let , com així mateix a la millora de la seva 

qualitat . 
El Bovian, segons la revista <CLa Tribune des 

Eléveurs», és un producte que conté resumida~ 

ment tres propietats fundamentals : la d'aug

mentar la capacitat digest'iva, la de posseir una 

gran quantitat de diastasses i de vitamines, i 

finalment la d'ésser tractada pels r aigs ultra

violeta. 
El remug~dor de la vaca lletera ve a ésser la 

cuina on es preparen els aliments abans d'arri

bar a l'estómac, i principalment de les substàn

cies cellulòsiques : palla, alfals, pell o closca de 

les granes, etc. En el remugador hi ha una in

finitat de bactèrie? que ataquen la ceJ.lulosa. 

Aquesta substància és tan més difíci l de digerir 

quant més vella és . Així, mentre l'alfals tendre 

1 l'herba pasturada es digereix gairebé tot, un 

cop aquests aliments són secs llur digestibilitat 

baixa al so per 100. El Bovian, segons Dubois, 

, contenint una forta quantitat de ferments que 

ataquen la cel-lu losa, permet que tots els aliments 

cel-lulòsics puguin ésser fàcilment digerits. 

Però el problema de l'alime1~tació de la vaca 

lletera no para ací. na ració quí.micament igual 

a una altra pot donar resultats molt diferents, 

com s'observa en la pràctica. La causa sembla 

que és deguda a la presència o absència de elias

tasses i de vitamines. Un major nombre de 

diastasses equivaldria a un millor aprofitament 

dels principis nutritius; la quantitat de vitami

nes necessària asseguraria el metabolisme o la 

nutrició de la vaca. Breu ; diastasses i vitamines 

són capaces de portar al màxim l'aprofitament de 

les substàncies alimentícies. 

Hi ha encara un altre. factor en l'alimentació 

dels animals, i és l'acció dels raigs ultra-violeta. 

Els raigs ultra-violeta constitueixen una part de 

la llum solar i activen favorablement en algunes 

malalties, en particular contra el raquiti sme. Els 

banys de sol són per als animals molt eficaços 

contra el raquitisme. Però els bovins tenen la 

pell molt g ruix uda per a què l'acció dels raigs 

ultra-violeta pugui manifestar-se. L'organisme 

animal té, però, una altra manera més pràctica 

de beneficiar-se dels raigs ultra-violeta i és men

jar aliments fortament radiats, com són tota me

na de farratges. 
En les vaques lleteres, però, succeeix que estan 

sotmeses a una vida completament privada de 

raigs ultra-violeta, o al menys no el reben indi

rectament en la quantitat necessària. Comencen 

per estar establades anys enters, sense vr~ure la 

llum del sol. En segon lloc, a causa de la forta 

producció de llet els aliments grossers, com els 

farratges, s'han de reduir molt per a fer con

sumir aliments concentrats en abundància, els 

quals a penes són naturalment radiats. La cièn

cia, però, permet d'exposar sota els raigs ultra

violeta tota clase d'aliments i el Bovian és pre

cisament un d'aquests, un aliment fortament ra

diat que va a suplir la deficiència dels susdits 

raigs en l'alimentació de la vaca lletera. 

En resum, capacitat digestiva, diastasses, vita

mines i raigs ultra-violetes serien factors que 

convergirien a un millor aprofitament dels ali

ments, cosa que aquivaldria en la vaca lletera 

a una augmentació de la producció làctea. 

Els fets, més que totes les teories, só11 al cap

èavall els què s'imposen. Els veterinaris belgues 

Van Hertien i Ralet controlaren una experièn

cia realitzada amb Bovian. Es tractava d'una va

ca que no feia més que 3 litres de llet diaris, i al 

cap de quinze dies de Bovian en produïa <; . l.Jna 

altra vaca que feia 25 litres diaris, en el part se

güent quedà quasi sense llet, puix que no en pro-



duïa més que 6 litres. Al cap de quinze dies de 
tractament amb Bovian la vaca recupera la llet 
en quantitat igual a la de l'any passat, és a dir, 
iorna a produir 25 litres. 

El Bo·u im1 té, segons els seus defensors, una 
altra propietat encara. I és que modifica favora
blement la composició de la llet. Un anàlisi com
paratiu de la llet d'una vaca abans i després de 
prendre el Bovian, realitzat pel químic H. Bergé, 
clonà els segiients resultats : 

Llet d'abans Llet de després 
del Bovian del Bovian 

Den sitat ro 31 ro 33 -
Extracte sec . 133'78 141'80 
Crema . .. . .. 8 12 
Caseïna .. ~ 42'go 39'75 
Mantega 38'8o 42'06 
Sucre ... 45'20 51'69 
.Matèries minerals 6'88 7'6o 

UNA MICA 
Els homes qu e gLta?·den els carros al mercat del 

Born 

La maJona dels carros que porten verdures 
i fruites al mercat Central són guardats per ho
mes i fin s per dones, que mitjançant una propina 
vigilen que el carro no marxi, ni que res des
apareixi de l'interior del vehicle. 

L'anünal del carro pot fer mal a la persona 
que el vigila. Si aquesta acudís als tribunals, 
¿els tribunal s espanyols què farien? ¿Dirien que 
l'amo del carro ha d'indepmitzar al vigilant, o 
pel contrari, que aquest no té dret a cap indem
nització? 

Heus ací el què resolgué el jutge de pau . de 
Li1le (França) a la demanda d'indemnització 
d'un vigilant que fou ferit per una guitza. El 
jutge considerà que el vigilant no era un mosso, 
ni un jornaler, sinó que era un veritable empre
sari i que per consegiient no tenia dret a cap me
na d'indemnització. 

PER A ADOBAR LES PELLS DE CO ILL 

Per a adobar una pell de conill, la cosa és ben 
fàcil. La ·pell es posa en un bany d'aigua freda 
durant tot un dia. Després s'estén damunt d'una 
taula, fixant-la amb xinxetes o claus, i amb un 
ganivet que no talli, es comença de rascar traient 
les partícules de carn, grassa i venes que han 
qued'at enganxades a la pell. 

Fet això, es indrà preparada una solució com
posta de ro litres d'aigua, 500 grams d'alum i 
250 grams de sal ordinària. Durant ciné dies es 
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Si el Bovian és capaç de produir efectes com 

~ls que s'acaben . d'anotar, a Catalunya, on totes 

les vaques lleteres ón en estabulació, els resultats 

d'aquest especí:fic ~an d'éssú encara més remar

cables que a Bèlgica. 

Eis vaquers que estiguin en disposició de pro

var-ho, és a dir, que els sigui fàcil adquirir Bo

vian-puix que molts són e1s que van a Bèlgica 

a comprar vaques hol andeses-no els costaria res 

d'experimentar aquest específic. . osaltres no

més recomanaríem una cosa : que la prova es fes 

en petita escala, comparant el rendiment de les 
vaques que prenguessm Bovian amb les que no 

en tastessin. 

P. RIUS I VILATER 

DE .TOT· 
tindrà la pell dintre d'aquesta solució. 

Finalment, es treu la pell de dita solució, s'es
corra bé, es torna a estendre dam:unt d'un a taula 
i es élesgrassa amb cendra fina, passada per un 
cedàs. 

Quan la pell és ben seca, s'espolsa amb un bas
tó, i els pèls s'.enllustren fregant-los amb un 
drap· de seda. 

MOTORS ELECTRICS I D'OLIS PESATS 

La Gttspi1·a, de Morell, en el número del mes 
passat porta el segon article de Josep Sanromà, 
titulat <<Parlem de motors)). Les dades compara
tives que segueix.e11, copiades de dit article, ]J_ 

lustraran segurament molts dels nostres lectors . 
<<El motor d'olis pesats fa anar una sínia de 

rosari, la qual està instaJ.lada a un pou de 25 
metres de profunditat (unes r6 canes). El canó 

·que puja l'aigua és del 70 (70 milímetres de dià- -
metre interior). El caudal d'aigua que extreu 
aquesta sínia és de 250 litres per minut (una teu-
la i mitja bona). El consum per bora d'aques~ · 
motor de '3 cavalls de potència és enca1·a no d'1111 
litre d'oli bTu.t. Com 'que aquest combustible, un 
temps amb altre, es cotitza a un s 25 ó 30 cèn
tims el quilo (un quilo és més d'un litre; un li
tre ve a valdre uns 20 cèntims) resulta que aquest 
motor, eutre l'oli d'engrassar i tot, encara no gas-
ta ·un ml per hoTa de funcionar. ¿Què gastaria 
si fos elèctric? ... 

A uns 200 metres d'aquest pou n'hi ha un al
tre que té, si fa o no fa, la mateixa profunditat, 
en el qual hi ha installada una sínia de la ma-
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teixa construcció que la primera, amb la¡ diferèn

cia que aquesta té el canó que puja l'aigua del 6o. 

Aquesta diferència fa que aquesta altra sínia no

mét1 tregui uns ISO litres per minut, o sigui més , 

d'una tercera part menys d'aigua. No obstant i 

això, el motor elèctric que fa anar aquesta sego

;la sínia ve a gastar uns dos quilovats per hora, 

que al preu de 3S cèntims el quilovat, resulta 

una despesa de 70 cèntims per hora. Si eu comp

tes de treure rso litres d'aigua en tregués 2so 

com l'altra, aquesta sínia pel cap baix gastaria 

tma pesseta per hora de funcionar. A més, cada 

any, aquest motor elèctric paga més de cent pes

setes de cànon, les quals, sumades al seu consum 

ordinari, vénen a augmentar bon xic el cost de 

la força consumida. 

Ara bé : aquell motor d'olis pesats funciona, 

uns anys amb altres, unes 2 .soo hores cada any, 

amb una despesa total d'unes 6oo pessetes anuals. 

Si el motor fos elèctric, aquestes 6oo pessetes es 

convertirien en 2.soo, més roo i pico de càí1on, 

~ 2.6oo pessetes. Ens sembla que aquest~> números 

(2.ooo pessetes . anuals d'estalvi) són. suficients 

per a convèncer tothom. I això que acabem de 

dir no són pas teories ; és la pura realitat pràcti

ca que podem demostrar amb p~oves a qui ho de

sitgi. 

Encara ens falta ressenyar un fet. Aquell mo

tor mogut per oli, ha fet ja 4 anys de servei. Hi 

ha estius que ha funcionat clos mesos seguits, 

. sense parar ni de uit ni de dia. Sembla, doncs, 

que després d'un treball intens així, aquell mo

tor ja hauria d'estar aixafat, veritat? ... Doncs, 

¿sabeu, durant aquestes ro.ooo hores que porta 

de servei, quantes pessetes s'hi han gastat de 

• reparacions? ... Unes so pessetes durant els tres 

anys primers i unes altres I2S pessetes aquest 

últim any, per ajustar-lo tot i deixar-lo com a 

nou . En canvi, aquell motor elèctric que mou 

l'altra sínia ja no és el primer. Al segon any de 

funcionar d varen deixar sol una nit, i quan hi 

tornaren, trobaren que el motor s'havia cremat. 

No obstant, l'altre s'ha quedat dotzenes de nits 

engegat i mai no ha passat res ; tot el més que 

alguna vegada s'ha parat i prou. 

No sabríem, cloncf!, acabar sense aconsellar que 

abans de posar un motor elèctric us hi penseu 

molt, car primer és preferibe de recórrer a un 

d'una bona marca de benzina, que, encara que no 

resulti tan econòmic de consum com els d'oli, 

sempre estalviareu la meitat de la despesa, i, més 

que res, perquè sereu completament independents 

i amos d'uns. interessos vostres, sense que us ve

geu atropellats ni intervinguts per una compa

nyia que mai us tractarà amb la consideració 

que mere1x un client. 

IS 

UNA ESTRANY¡\. UTILITAT DE LES CAS

TANYES D'INDIA 

Les castanyes d'India es polvoritzen-i això, 

naturalrne·nt, ha d'ésser fet a l'estiu, quan cauen 

de l'arbre-i els pólvors t:S barregen amh deu 

parts d'aigua. 

Aquesta solució té la propietat de fer fugir els 

cucs de les plantes i dels testos ; els cucs més 

grossos així que s'ha ~ègat la planta fugen ; els 

petits, moreu. 

CONTRA LA GERMINACTO DE LA TRUM

FA O PATATES 

Es treuen els gèrmens o ulls de les pa~ .... tes i 

es tiren dintre una solució d'aigua amb sal Pn la 

proporció del 2 per roo. Al cap d'un pareJl d'ho

res le$ patates o trumfes s'escampen per t.~rra i 

per tal que quedin be11 seques, quan j~ tenen 

l'aigua ben escorreguda, es polvoritzen amo cen

dra o calc; polvoritzada. 

Si algú vol provar-ho, que ho faci amb petites 

quantitats. 

LA LLET DE $0MERA 

Des del temps més antic, la llet de somera ba 

estat tinguda per una beguda medicinal . 

La ciència dóna raó a l'experiència. En efec

te, cap de les llets usuals de vaca, cabra i ovella 

no té la proporció dels seus components com la 

de somera. 

Aquesta llet està caracteritzada per ésser rica 

eu sucre, pobra en mantega, la qual està forma

da per glòbuls de grassa molt petits, condició que 

permet una fàcil i ràpida digestió, puix que en 

glevar-se a l'estómac ho fa molt tènuement, i 

per aquest fet esdevé completament atacada pels 

sqcs digestius del païdor. 

La llet de somera éstà molt indicada pels c'1n

valescents, pels nens i per a tota persona de di

gestió penible. 

LA CONSERVACIO D'OU~ El\ VlJJHE SO
LUBLE 

En el laboratori de .Zootècnia de l'Institut. ex

perimental de Brunn s'ha trobat que el vidre so

luble (silicat de sodi o de potassa) reacciona amb 

els constituients de la closca d'ou, principalment 

amb el carbonat de calci, formant sflicats de cal

ti, els quals obstrueixen les porositats de la clo-
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foll a , impedint l'entrada de l'~ire a l'interior de 
l'ou. 

El s ous es posen en una solució de vidre solu
ble durant un a o tres setmanes i després e~ di
positen en caixes en llocs frescos. 

Al cap de seixanta elies els ou s estan beu con
servat s i tan sols se'n troben el 2 per roo de do
lents. 

EL VI NOVELL AGRE 

La causa del vi novell agre radica moltes ve
gades en la manca de netedat del premsador, o 
bé, que en el cup la brisa que sura sovint és agra. 

A aquest vi s'haurà d'afegir de 4 a 5 grams 
de metabisulfit de potassa i IOO grams de tàrtar 
neutre de potassa per bectolitre. Aquesta última 
droga es fa fondre amb una mica de vi i des
prés ~s tira a la bóta, barrejant-ho bé : Es deixa 
reposar un dia i l'endemà es trasbalsa a una bóta 
ben ensofrada. 

Aquesta mena de vins s'han de consumir rà
pidament, puix que pel fet de no sentir-los agres, 
l' agror no és pas guarida. 

El tàrtar neutre c)e potassa els adroguers el 
venen amb el nom de sal vegetal. 

ADOBS PER A LES OLIVERES 

A l Llenguadoc s'han practicat experiències de 
diversos adobs dels olivets, en quadrats de rs a 
25 olivers'. 

La quantitat d'olives collides per arbre ha· es
tat la següent : 

I.-Sense cap mena d'adob 

II .-Amb fems . . . . . . . ..... 

III .-Amb farratges verds . . . . .. 

IV .-Amb adob químic complet 

V .-Amb adob químic i fems 

6' 250 quilos 

33'250 )) 

13' 300 

27'roo 

40 1000 

)) 

)) 

)) 

Aquesta experiència mostra clarament que 
l'adob que ha clonat més resultat ha estat el 
químic juntament amb els fems. En canvi, l' adob 
químic complet ha estat inferior al de la sola 
femada. -Una vegada més l' experiència que co
mentem ensenya que fems i adobs químics han 
cl'·utilitzar-se plegats. 

LES CUQUES DE LA SOCA DEL PERER 

Els forats que certes cuques fan a la soca i a 
les branques del perer només hi ha un sol mitjà 
per a destruir-les. Amb un filferro es segueix 
la galeria que aquests animals han obert, i quan 

; 
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es té. la seguretat que s'ha arribat al fons de la 
galeria, també es pot tenir la creença que s'ha 
mort la cuca. 

Aleshores, amb un porró, ï de mica en mica, 
es tira a la galeria una solució desinfectau t. Des
prés es tapa el forat amb màstic o amb quitrà. 

LA MULLENA E ELS AJ\TECS I EN EL' 
PORCS 

Anecs i porcs, quan són petits, la mullena ·els 
és una metzina, i en canvi, quan són grans, els 
primers i grassos e l s~' al tres, el bany, si no els és 
indispensable, almenys els és molt agradós. 

LA TOS E ~ ELS PORCELLS I ODRI SOS 

Quan la tos no és pas deguda a la pulmonia 
contagiosa, a la pneuma-enteritis, al mal roig o 
sigui a les malalties anomenades roges, llavors 
cal pensar que la t~s pot ésser causada per la 
bronquitis produïda per cucs. 

L'aparell respiratori del pmc pot ésser envaït 
per uns cucs anomenats es/rÒ?7g u.ils, els quals 
viuen en els bronquis i pulmons. Els cucs del 
pulmó i bronquis a vegades coincideixen amb al 
tres que viuen en els budells. Els primers són 
de 2 a 4 centímetres de llarg i de figura cilín
dricà. Els que viuen en els budells, coneguts pel 
nom d'ascàrids, tenen uns rs centímetres de 
llarg. 

.Contra la tos de la bronquitis verminosa es 
barrejarà amb els aliments de 15 a 20 gotes de 
creosota i so grams el' a sa fètida, per cada porc. 
malalt. 

El tractament durarà tres o quatre dies, i es 
recomençarà al cap d'una setmana. 

Quan la tos hagi desaparegut, llavors es pro
curarà guarir l'atac dels budells pels ascàrids. 
Es donarà per cada animal, segons el seu pes, 
de 3 a 5 gra111s de pólvors de nou d'arec, clurmlt 
sis o set dies. El sem<7n-contra també va bé, com 
així mateix les granes de carbassa. 

O TIREU MA1 ADOBS QUIMICS AL FE
MER 

Les fermentacions que realitzen els fems en 
el femer determinen que alguns dels elements que 
composen els adobs químics es perdin. 

No obstant, molts adobs químics poden tirar
se a la terra a l mateix te.mps que els fems, se11se 
pèrdua d'elements fertilitzants. 
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LES CEt\DRES COM A ADOB 

Les cendres de llenya o de carbó de bosc _por

ten ·molta potassa, i sÓ1i un bon adob pels prats 

i pels alfalsars. 

Però s'ha de tenir en compte que arribin se

gues al camp. Les cendres que han estat renta

des per la pluja a penes tenen cap valor. 

LES CALDORS "~ T. ES VAQUES 

En la vaca ]e. caldors apareixen regularment 

cada tres setmanes. Però -per diverses causes dei

xen de manifestar-se o es succeeixen amb tan 

poca intensitat, que el vaquer es veu obligat a 

obtenir de la vaca una demostració ben clara. 

La vaca, en primer IJoc, serà ben nutrida i es 

carregarà una mica de sal als abeuratges. Després 

es fregarà la natura amb una infusió de fari

gola, sàlvia i vi, i per últim s'introduirà dintre 

la natura un gra de pebre. Això es farà tres o 

quatre dies abans del temps que toqui d'ap2rèixer 

les caldors. 

LES GALLI.0JES QUE ES MENGE ELS 

ous 

Això pot ésser degut a un v1c1 o a una manca 

de substàncies minerals o animals en la ració. 

Quan és un vici, el procediment més expedi

tiu per a evitar que les gallines es mengin els 

ous, consisteix a escapçar-les-hi el bec, de ma

nera que en comptes de tenir una forma punxa

guda la tingui arrodonida. 

I7 

Però, en veritat, quasi sempre el menjar-se 

l'ou significa que en la ració hi manca calç o 

matèries aninials. Poseu a la disposició de les ga

llines ·guixots esmicolats o barregeu en el men

jar 2 grams de farina d'ossos. Quant a la matè

ria animal, donar a les gallines de tres a sis 

grams de farina de carn o de peix, també bar

rejada amb el aliments . 

Abans d'escapçar el hec caldrà provar de cor

regir la ració. 

OLI AVARIAT 

El gust fort de 1 'oli es pot corregir de la se

güent manera : Es fan dissoldre 500 grams de 

~endra i 50 grams de calç en ro litres d'aigua. 

Es filtra en una tela i el líquid filtrat es barreja 

amb 50 litres d'oli. La barreja ha d'ésser molt 

enèrgica . Al cap de dos dies de repòs l'oli es 

renta amb aigua a dojo. Deixeu-lo reposar enca

ra un parell de dies més. L'oli es separarà de 

1 'aigua i aquest oli serà molt millor del que era 

abans. 

LA SAL 

Una mica de sal al menjar de l'aviram i dels 

porcs en la proporció que el menjar- no quedi sa-

1at, és molt convenient a la bonà funció ciigesti

va dJaquestes bèsties. 

Els herbívors, conills inclús, que ells matei

xos es mideixen la quantitat que els és conve

nient, un terròs de sal a llur dispo'sició és el 

millor procediment ne dossatge. 

NOTICIARI 

ELS IKCE~DIS DE BOSCOS' E::-J EL DARRER ES

TIU 

És ja sabut, puix que oportunament va fer-se pú

blic, que l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre 

està realitzant una informació per tal d'aplegar una 

suma de dades, com més completa millor, sobre els 

incendis ocorreguts a Catalunya durant l'estiu dar

re, amb l'objecte, a la vista d'ells i dels quantiosos 

perjudicis causats a la producció forestal, d'ele...-ar un 

escrit al Govern per tal que l'estiu Yinent, i en els 

successius, aquesta classe de sinistres no ens trobin 

desprevinguts, per haYer-. e ja dictat aquelles dispo

sicions encaminades ja a preve11ir-los en el que sigui 

possible, i a assegurar als propietaris sinistrats la in

demnització corresponent. 

L'Institut està realitzant aquesla informació, i pren 

per base les informacions Íncompletes, molts cops 

de la premsa, i altres vegades defectuoses a cau;;a 

d'haver-se sofert error en donar el nom dels propieta

ris i dels termes on l'incendi \·a ocórrer. S'ha adre

çat, per tant, a les Alcaldies dels termes sinistrats i 

als propietaris els noms dels quals coneixia. ¡\'hi ha, 

però, una gran part que desconeix, i el 'altres que no 

hlJuraD segurament rebut les fulles-qüestionari que 

l'Institut ha editat, precisament per aquest defecte de 

insuficiència de denominació. 

Amb tot, molts alcaldes i alguns propietaris han 
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contestat a la crida que amb tan noble intent ba fet 
l'institut. r~s amb l'objecte de completar aquesta iu
formació que l'Institut té interès avui a fer públic 
el curs d'aquesta, per tal que els que no han respost 
ho facin. 

Els incendis ocorreguts en el passat estiu ,a Cata
lnnya, afecten I13 tem1es municipals i 205 propietaris, 
dels quals es <:Óneixen solament els noms de 125. 

D'aquests 125 han informat a l'Institut solament 34, 
les informacions dels quals, afegides a les d'alb-es 34 
alcaldes que, així maleiJ~;, hau contesta t , han permès 
recons truir 58 incendis, dèls quals se sap qnina fou 
la superficie incendiada, el nomb1·e d'arbres cremats 
i llur classe, valor eu pessetes de les pèrdues oca
sionades pel sinistre, i altres dades que interessen a 
la informació oberta. 

Manquen, però, en absolnt, les dades corresponents 
a incendis de boscos, dels quals la premsa va dona; 
notícia, eu els tennes d'Aiguaviva, Anglès, Argela
guer, Amer, Banyoles, Bàscara, Breda, Castellar, Cel
¡·à, Cadaqués, Cabanelles, Canet de Mar, Cornu.della, 
CruïUes, Cru·tellà (Sant Gregori), Clariana, Campins, 
F iguerola , Guils, Les Planes de Girona, La Molina 
(Alp), Lleida, Llagostera, Llançà, Madremanya , Mo
lins de Rei, Montblahcl1, Mataró, Monistrol de Mont
serrat, Montmany, Olzinelles, Olana, Olesa de Mont
serrat, Perelló (Vilablareix), Prades, Pont de Vilu
mara, Pontós, Porqueres, Port de la Selv.a, Quart, 
Querol, Rellinàs, Rabós d'Empordà, Rubí, Riudellots 
de la Creu, Santa Maria de Marlès, Salou, Sant Cli
ment d'Amer, Sabadell, Santa Cristina d'Aro, Sant 
Sadurní d'Osormort, Santa Pelaia, Sant Martí Ve1l, 
Selva del Camp, Sant Mateu de Montnegre, Sant Vi
cents de Camós~ Sant Celoni, Tous, Tortosa, Tortellà, 
Vallòbrega, Vallcarca, Vacarisses, Viella,' Vilopriu, Vi
dreres i Vilanova d'Onyar. 

L'Institut prega a tots els propietaris de boscos in
cendiants en els esmentats termes que s'adrecin a 
1 'estatge social (Portaferrissa, 2r), on se'ls facilitaran 
fulles impreses per a complementar la informació ober
ta, ensems que estimarà que els alcaldes d'aquests 
que no ban contestat encara a a consulta feta, hi res
ponguin, com més aviat millor, -per a facilitar la tas
ca informativa. I si a part d'aquests termes, algun 
propietari de bosc cremat en el passat estiu, perta
nyent a altres itermes, ho hagués informat deguda
ruen.t, se li prega que acudeixi a l'Institut de la ma
teixa manera, amb l'objecte de collaborar a aquesta 
'lbra de defensa del nostre patrimoni forestal. 

EL CONCURS BOVI DE LA BISBAL ' 

Ha constihüt un èxit franc, ço que demostra que 
la persistència en una orientació és el que porta. l'èxit 
definitiu. Varen concórrer-hi més d'una quamntena 
d'exemplars selectes, entre els quals, per a triar e1s 
mereixedors de premi, tingué treballs el Jurat, com
post dels senyors Verdaguer i Puig, professionals, i 
d'En Miquel Font, 1 'actiu vocal del Consel1 de Fo
Foment. Hi havia, clones, bo i abundant, essent con
cedits més dels premis anuuciats, a fi de distingir 
els bons exemplars concunents. 

Foren els següents : 

Raça holandesa. 

Primer premf de 400 pessetes : Un toro ·cle Josep Jlc
gudà. 
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Accèssit de roo ptes. : Un toro de Salvador :Xampró. 
Premi de roo ptes. a una vaca de Joaquim Figueres. 
Id,. íd. a una vaca de Salvador Xampró. 
Id. íd. a una yaca de Pere Ribes. 
Accèssit de 50 ptes. a una Y·aca de Josep Pnig\_;ert. 
Id. íd. a una vaca de Joan Gironés. 
!d. íd. a una ~ vaca dc Joan Cals. 
Id. íd. a una yaca de Joan Cals. 
Jc1. íd. a una vaca dc Silvestde Vilà. 

Raça suïssa. 

Segon premi de 200 ptes. a nn toro de Martí Vilà. 
Premi de roo ptcs. a una vaca cle Josep Coneses. 
lc!. íd. a una yaca de la Granja Carles. 

Raça catalana o del país. 

Tercer premi de 200 ptes. a un toro de Josep Ri~ 
cart. 

Premi de roo ptes. a una vaca de Josep Puigvert. 
Id. íd. a una yaca de Nru·cís Ribot. 
Id. íd. a una vaca de Ricard Mer. 

lX CO~GRES IXTERXACIONAL DE LA VINYA 
I DEL VI 

Una Reial ordre d'Economia nacional disposa el se-
g~~: -

Que es declari oficial el Cougrés Internacional de 
la Vinya i del Vi, que se celebrarà en l'Exposició In
ternacional de Barcelona, projectada per a l'any 1929. 

Que es comuniqui la celebració a la Secretaria ge
neral de Relacions Exteriors, perquè es comuniqui a 
tots els països vitícoles, invitant-los al Congrés. 

Es constitueix un Comit~ · -organitzador del Congrés 
sota la presidèucia efectiva del senyor Nicolau Garcia 
cle los Salmones ; vice-president, senyor Claudi Oli
,·eres Mani, director dels serveis d'etnologia de la 
regió de Catalunya; Baró d'Esponellà, presidént de 
l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre; M. Mar
caci, president que fou del Comitè orgrutitzador del 
Congrés Internacional de Vi i del Pi marítim, cele
brat a Bordeus en juny darrer; senyor Gervais, pre
sident de la Societat Viticultora de França, i vocals 
els membres de la Comisió Internacioñal de la Viti
cu-ltura, dels Comitès Científics per a la defensa del 
\"i a diversos països, directors de les Escoles i Cen· 
tres oficials, Assemblees agrícole d'Espanya, pre
sident de la Confederació Nacional de Viticultura, se
cretari general del Congrés senyor Angel Garcia Ló
pez, secretaris adjunts els enginyers agrònoms i aju
dants del Servei agronòmic que calguin. 
·Ultra el personal d'aquesta classe afecte a les plan

tilles a 1 'es.tació el' Ampelografia central i els serveis 
especials d'etnologia de Catalunya. Trésorer, senyor 
Juli Corcho, enginyer agrònom. 

El Comitè organitzarà les seves funcions per a tots 
aquests treballs i tindrà les oficines de l'Estació am
pelogràfica al carrer de Ferraz, 19, i. a· Barcelona es 
constituirà una subcomissió el 'aquest Comitè, Ja qual 
actuarà eu tots els diYersos treballs d'aquella, i d'acord 
amb les disposicions i procediments, i tindrà el seu 
domicili oficial a les oficines de 1 'Exposició Espanyola 
d'Etnologia de la regió agrícola dc Catalunya, carrer 
de París, 107. 

Finalment, també es comunica la celebració d'aquest 
Congrés a totes les entitats, Ajnntam.ents, Diputa
cions i Jefatures agronòmiques d'Espanya, perquè se
cundin la seva preparació. 
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LA COXSTRUCCIO DEL P.A .. )JTA D'OLIANA 
A LLEIDA 

El ministre de Folnent ha rebut la comissto encar
regada d'estudiar el règim de regadius del Segre, pre- · 
sidida pel senyor Manuel Gonzalo Pardo, delegat de 
Foment de la Confederació de l'Ebl'e . 

Els comssionats li han lliura t l'acord recaigut pe1· a 
la construcció del pautà d'Oliana, a Lleida. 

Aquestes obres afa voreixen molt aquella comarca. 
Pòdrà contenir vuitanta milions de metres cúbics 
d'aigua. 

CONCURS EXPOSICIO A VICOLA DE LA R AÇA 
PRAT 

A l'Institut Agricola Català de Sant Isidre s'ha 
celebrat l'acte de c:ausura del Còncurs exposició aví
cola de la Raça Prat, que h avia organitzat per' a 
aquests dies, seguint el costum anual. Hi va assistir 
un.a uómbmsa concwTència, entre la qual hi ·havia 
moltes senyores . · 

El professor Salvador Castelló va• clonar una confe
rència que va durar prop d'una hol'a, durant la qual 
1 'auditori el va escoltar amb atenció i fou molt aplau
dit. 

Seguidament es va procedir al repartiment de pre
mis, uns en metàlEc i altres honorífics. 

Els principals premis foren adjudicats als següents 
senyms : Josep Colomines, de Prat de Llobregat, per 
un gall i dues gallines, un pollastre i dues polles, i 
clos lots de clos capons, tots rossos ; M. Alfonso, de 

/ Sarclanyola, per dues . gallines, un pollastre i dues po
lles, .tots rossos; Josep Tomàs, de Barcelona, un gall 
blanc (raça vallesana de Rossell i Vilà) ; Josep Co!Ja
do, de PTat de Llobregat, un gall i dues gallines ros
ses ; Albert Gimeno, de Martorelles, dues gallines 
blanques (va!Jesaues) ; Ramon Bal'ó> de Santa Coloma 
de Cervelló, un gall varietat perdiu, i Mal'ia Garày, 
de Barcelona, un cap ros . 

L'acte va acabar amb un discurs del president de 
l'InstituJ, senyor Bal'Ó d'Esponellà, que va donar les 
gràcies a tots els que havien treballat pel millor èxit 
del Concurs . En felicitaT 'els guanyadors de premis, 
va demanar un aplaudiment especial per al senyor 
Coromines i l.a seva muller, que amb tant d'encert 
treballen per a l'obtenció d'exemplars selectes de ]a 
raça Prat, com lio demostra el fet que en aquest Con
curs hagin ob.tingut el primer premi i d'altres.:. 

La concurrència va subratllar amb aplaudiments 
unànims diversos conceptos. exposats pel p1·esidcnt 
cle 1 'Institut. 

l'ER REGULAR EL COMERÇ DE LLAVORS 

Per a regula!' el comerç de llavors, s'han dictat, 
entre altres, les següents regles : 

Tota entitat o particular que .-engui llavors per a 
la sembra, encara que siguin de collita pròpia, que
ela sotmès al preceptuat en el reial decret de rS de 
maig últim. 

E ncara que l'expressat reial decret de reglamenta
ció del comerç interior de Jl ayors agrícoles indica que 
tota entitat o particular que adquireixi lla.-ors en uu 
comerç, és convenient que produeixi el seu anàlisi 
com a anteriol' a Ja sembra, aquest anàlisi es fa més 
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precís en el cas en què pel' l'aspecte extern de la 
llavor se sospiti de la qualitat, així com. per a aque
lles plantes i, pretensions lleguminoses, farratgeres, 
plantes hortícoles, etc., més exposades a l'alteració o 
a la pèrdua del seu poder germinatiu. 

Els centres o-Jicials encarregats d'aquests anàlisis 
seran, ultra 1 'Estació Central d'assaig de llavors, es
tablerta a la Moncloa, de Madrid, les de la Corunya 
i Vallaclolicl, anexes a les respectives granges agl'íco
les ; la cle Barcelona, Palència i Almei·ia, que formen 
part de les divisions agronòmiques corresponents i 
les que en el successiu puguin crear-se. 

Les mostres per a l'anàlisi de llavors es trametran 
pels peticionaris, ben directament a l'estació d'assaig 
de llavors cle la zona corresponent o a la Direcció 
de l'estadó agwnòmica de la província, qui contraurà 
l'obligació. de trametre-les, com és natural, en un ter
mini que no exceueixi de cinc dies, a l 'estació d'as
saigs de llavors corresponent, expressant el nom i 
direcció de 1 'interessat en 1 'anàlisi, amb el fi que els 
resultats obtinguts per l 'estació puguin trametre's: 

A aquest objecte, clonades les estacions existents en 
1 'actualitat, les zones corresponents a cada una seran 
provisionalment les · següents : 

Madrid : M-¡1drid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Gua-
dalajara, Albacete, Múrcia, Còrdova i Alacant. 

Corunya: Galícia , Astúries, Santander i León . 
Barcelona: Catalunya, Balears, Castelló i València. 
Almeria : Andalusia, llevat de Còrdova, Nol'd d' Afri-

ca i Canàries. 
Palència : Palència, Burgos, Províncias ascongadas, 

i\avarra i Logronyo. 
Valladolid : Valladolid, Zamora, Salamanca, Avila, 

Segòvia, Sòria, Càceres i Badajoz. 
Granja de S'al'agossa : SaTagossa, Osca i Terol. 
Els enginyers caps de les estacions trametran dins 

el termiñi de vuit dies un duplicat de _ la inscripció eu 
1 'estació d'assaigs de llavors a què correspongui Ja pro
víncia, donant compte al mà1eix temps cle les baixes 
que ocorrin i del can\'i de mó socia l, domicili, etc., 
de les dites cases. 

Els venedors que no s'inscriguin en el termini fixat, 
seran apercebuts per una sola vegada, i si en el ter
mini de quinze dies no han complert aquest requisit, 
s' imposarà Ja multa de so a roo pessetes, segons les 
circumstàncies que concorrin en la falta. 

Les sancions estaran compl'eses, segons els casos, 
e)ltre e l límits següents : per incompliment d'etiquetat 
dels paquets, lliurament de factura als compradors, 
l'emissió a l'estació agronòmica de les relacions, etc., 
de so a 100 pessetes; per canvi d'espècies, de so a 
200; per venda de barreges, de 50 a 300; per venda 
de llavors en males condicions, de 100 a 500; per 
casos de reincidència, la multa serà el doble a la 
imposada la vegada anterior. 

LA . SUPRESSIO DELS CO:'\SELLS lJE FOME- -T 

Amb aquest mateix títol, el senyor J. Rosich pu
blica un article en el «Butlletí de la Federació Sindi
cal Agrària• , de Girona, del qual copiem els següents 
paràgrafs: 

aLes impressions que es reben sobre aquest fet, que 
de pl'imer antuvi fou recollit en les pàgines d'un rò
tatiu de Barcelona, són realment poc fa, .:>ra.bles al 
manteniment de dits organisme, i apareix c0m a cosa 
certa la seva desaparició.• 
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eLa intervenció que tenia el Consell de Foment, se
gom; la llei fonamental de plagues del camp, feia que 
els sobran ts de presupostos d'extinció de plagues per 
un exercici determinat, s'apliquessin al foment de 
l'agricultura de ia província, i així trobem que a 
la de <;irona es venien repartint premis a les entitats 
agrícoles, que es gastaven algunes centes pessetes en 
I 'ensenyança de poda de 1 'ol i vera, es maute~1ien camps 
experimental d'arbres fruiters, es repartien pinyons 
per a repoblar muutanyes, es feien concursos avícoles 
i de bestiar boví amb gros èxit, i que han tingut ple
na eficàcia d'ensenyament i moltes coses més de grau 
interès en defen s--:1 i foment dels interessos agrícoles.• 

•Jo, sincerament, crec que essent un mal la desapa
rició de Consells de Foment que, com el de Girona, 
omplia una tasca ben remarcable, eu definitiva, és un 
bé la seva desaparició. En la forma com s'havien po
sat les coses, clavant la impossibilitat d'obtenir una 
dotació permanent i adequada de tots els serveis de 
fomen t de 1 'agríeu ltura abans indica ts, creiem que és 
miUor la seya desaparició. T enir que lliurar batalla, 
cada dia, per a consegnir al dotació de concursos, 
veure com era impo§§.ible, ja, les subvencions als Sin
dicats Agrícoles i I 'existència de· camps experimen
tals de ftuiters, publicacions molt interessants, etc. , 
realment, era per qui els havia de sostenir una lluita 
esgotadora. Mai no em, cregut en l'eficàcia de les llui
tes bi7..antines. Lluitar per lhútar és, en l'ordre cor
rent de la vida, font indubtable d'esterilitat. 

I com aquelles ordenacions fomentadores de la nos
t ra agricultura i ramaderia podran portar-se a cap des 
d'altres organismes, creiem que, en definitiva, podrà 
ésser u na avantatge la desaparició d'un organisme 
des del qual mai podia fer-se obra positiva i sobretot 
d'una manera permanent, puix dependia de l'actitud 
del "qui es trobava al front del Servei Agronòmic, per
què el Consell de Foment venia a resultar -això u u 
organisme frenedor de tota iniciativa. 

En fi : podrà celebra1·-se, en desaparèixer el Conse11 
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de Foment, el triomf ,de la burocràcia, però potse1· 
el cop importi el redreçament col-lectiu que molts es
peren de temps i que mai venia .• 

EL '(CENTRE VITÍCO
LA DEL PENEDÈS" 

JAUME SABATÍ 
FUNDAT EN L'ANY 1889 

ACCEPTA COMANDES 
PER A LA CAMPA
NY A I 9 2 9- I 9 3 o l E N 

AR. R _ELA TS, 
E. MPELTS I 
ESTAQUES 

' . 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
BARCELONA 

EXPORTACIÓ 

DE.IIfANEU CATALEGS 

' ADREÇA: -

SABAIÉ 

AMETLLERS! DESMAILLARGUETA 
MAR~ONA, ESPE
RANÇA, NONPAREIL "'IJIIIIIIIIIIIIIIIIIJullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfl'" 

Ametllers de 2 anys ...... , 
» » 1 » copats .. . 
» » 1 » sens copa. 
'' horts grossos copats 

' 

160 ptes. el cent 
100 )) )) 
70 )) )) 
40 )) )) 

Necessitant desembarassar terra 
rebaixem un 20 °/ 0 els preus 
d'ametllers de la present temporada 

PRUNERES JAPONESES 
Grans existències de «Burbank>> i «Santa Rosa>> les -dues varietats que tenen remoguts els 

pagesos qel Llobregat 
La BURBANK única varietat que al Llobregat aquesta passada collita va carregar fins a trencar 

les branques, mentres totes les altres varietats purgaren fort 
La SANTA ROSA, Ja japonesa morada primerenca quin fruit és el rries apreciat a Londres, 

fent sempre els preus mé~ elevats 

PRESSEGUERS, CEPS, OLIVER-S FRUITERS 

RAMON SALA - VIVERS Clos Blau B ALAGUER 
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ADOBS 

Superfosfat d'os, 18-20 per 
IOO d'àcid fosfòric i I 12 
per roo de nitrogen ... 

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

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

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

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

Nitrat de sosa, rs-r6 per 
roo de nitrogen . . . . . . . .. 

Sulfat de potassa, 90-92 per 
roo, equivalent a 49-so 
per i:oo de potassa pura. 

Clorur de potassa, 8o-8s 
per 100, equivalent a 
so-sr per 100 de potassa 
pura ................. . .. . 

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

Guano Sant Jordi, ï-8 per 
· roo de nitrogen i 9-II per 
10Q d'àcid fosfòric i S-6 
per roo de potassa . . . . .. 

Sulfat de ferro en gra .. . .. . 
Nitrat de calç i:s-16 per roo 

de nitrogen i 28 per wo 
de calç ................. . 

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

calç ...... ...... ........ . 

SOFRES 

Sofre Sant Jordi, g8-10o per . 
100, extra .... .......... . 

ld. íd, g8-roo íd., extra fi .. . 
Sofre gris o precipitat ..... . 
Flor de sofre o sofre sp.bli-

mat . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Sofre l!le terròs .. . 
Sofre eu pans, refinat .. . 
Sofre de canó ........... . 

PRODUCTES ENOLòGICS 

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

Id. Classe extra blanc s6 
Clarificador Tête de bceuf 
Adhesol líquid eu bidons de 

10 litres .. . ........... . 
Id. en J?.Ols .. ..... ... . . 

Brou Btllault ........... . 
Id. Montpeller ..... . 
Tetracnprita .. . .. . . . . . .. 
Pirafolhol . . . . . . . . . . . . . .. 
Anhídrid sulfurós .. . . .. 
A cid cítric .. .. .. .. ... ... . 
A cid tartàric . . . . . . . . . . .. 
Sulfat de coure, gS-99, cris-

talls grossos . . . . . . . .. 
ld~ íd., cristalls petits ..... . 

I 

EL MERCAT 

ULTIMES COTITZACIONS 

UNITAT PESSETES 
--·--1--~-.:.....,:..__ 

100 quilos 

» 

• 

)) 

7oquilos 
100 quilos

1 

)) 

40 quilos 
» 

5o quilos I 

100 quilcs 

1 quilo 

, 
, 
" 

100 quilos 

¡6'-

1o'so 

S'so 

36'-

33'-

¡8'
¡z ' -

30'50 

r s'so 
q 's o 
9' -

24'5o 
35'-
40'-
48'-

216'-
237'60 

3'1 s 
1 '35 
2'90 
4'40 
1'38 
0'44 
0'38 
1'30 

s6o'-
46s'-

84'5o 
82'50 

CEREALS 

Blat 
Froment de Castella ... 
Xeixa de la Manxa . . . . .. 
Froment de la Manxa ... 
Aragó ... .. . .. ..... . 
Navarra ...... .. . 
Urgell i Vallès . .. . .... . 
Comarca .. ..... .... . .. . 
Extremadura, blanquet 
Cruxei- ... ... ... · 

. Lleida ..... . 

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

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

Moresc 
Plata, intervingut 
Id., mercat lliure 

Mill 
Estranger 
Comarca 

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

LLEGUMS 

Faves 
Extremadura ... ... ... . .. 
Ttàlia ........ . 
Tunis ..... . 
O ran, 
Valencianes, 
Prat ....... .......... . 

Favons 
Sevilla ........... . .. . 
Xereç .... .. ...... .. . 
Marroc ... ..... .... .. . 
Italians ... ... ... . .. 
Anglesos ..... ... ...... . 

Garrofes 
Vinaroç . .. ...... .. . 
Roges ... .. ........ . . 
Mallorca ....... .... . 
Eivissa ..... . ..... . 
Matafera ........... . 

I UNITAT I PESSETI!.S 

1 oo q1,1ilos 

)) 

)) 

» , 

» 

" 

;, 
)) 

>) 

f) 

" 

)) 

» 

» 

• 
» 

42 quilos 

• 

sz'- a .'>3 '
oo'- a oo'-

S''so a 52'so 
sz'- a 53'
sz'- a 53'-

53'-
oo'oo 

oo' - a oo'-
53 

oo'- a oo'oo 
38 

38'so 

42'- a 42 50 
3b'-

42'- a 42'50 
41'50 a 42'-

38'50 
' oo'oo a oo'oo 

42'-

oo'oo a oo'-
40'50 

48'- a 49'-
49'- a so'-

59'- a 6o'-
6z'- a 63'-
67' a 68' 
63'- a 64'-
67'- a 6W-

IIO'-

110
1

..., a J ts'-
12<;'- a 127'-

45 - a46'-
42'- a 43'-
43' a 43'<0 
43' - " 43'5o 
ou'- a oo'oo 

48 ':So 

48' so a 49'-
49'50 

46' - a 46'so 
46'.)0 

oo'oo a oo'óo 

45 ' 5 a 46 ' rals 
42'5 a 4.f 
34 a 34'5 
34 a 35' 5 » 
43 a 43'5 

21 
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València 
Xipre ... 

Veces 
. a\·arra .. .......... ... ..... . 
Romania ....... ........ .. . 
Ca laf ... ·~· ........ . ..... . 
l\Iàlaga ... ............... . . 

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

ALtres llegums 
Ers ..... .. ..... .. . 
Titus .. .................. . 
Guixes ............. .. ..... . 
Llenties ........ . 
Cigrons pel on s . . . . . . . . . . .. 
I dem blancs . . . . . . . . . . . . . .. 

FARINES I DESPULLES 

Extra blanca superior ... .. . 
!dem ordinària . . . . .. 
Flequera ................. . 
Número 3 ..... .. .. . ..... .. . 
Número 4 ......... . .... . 
Segones ..... .. ..... .. .. ... . . 
Terceres ................ . . 
Quartes ........... . 
Segó .... .... . ...... ...... .. . 
Segonet .................... . 
Farinassa d'arr6s ..... . 
Mon·et ... ... ..... . 
Farina de manioc 

FARRATGES I PINSOS 

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

gera ....... .. .. . . ..... .. . 
Idem, país ......... .... . . 
Turt6 de coco ............. . . 
!dem de cacauet . . . . . . . .. 
Farina de turt6 de llinosa 
Farina de carn .. . 
Farina de peix . . . . . . . . . . .. 
Farina d'ossos . .. .. . . . . . .. 

FRUITES SEQUES 
Ametlles 

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

A -ve llanes 
Ordinàcia amb clofolla 
Negreta » » 
Sense clofolla, primera .. . 

>> segona .. . 

Figues 
Fraga ......... .. . 
Idem extra . . . . .. 
Maflorca ........ . 
[dem negres . . . . .. 
Burriana .. . 
Albunyol ........ . 

Pinyons ... ........... . 

UNITAT PI!.SSE.TI!.S 
1----1----

42 quilos 
» 

» 

• 
» 

• 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

• 
• 
• 
)) 

» 
» 
» 

100 litres 
» 

70 quilos 
)) 

100 » 

4oquilos 
» 

Iooquilos 

» 
» 
~ 

» 

» 
» 

)) 

)) 

)) 

" 

Jo quil os 

100 quilos 

45 a 46 rals 
oo'oo 

oo'
oo'- a oo'-

45'- a 45'50 

121 '- a 122'-
1 18'- a I20'
I 19'- a 120'
t2o'- a 121'-

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

oo'-
120'- a 125'-

I 44'50 a 45'-
43'50 a 44'-
43'- a 44'-

Joo'- a 125'
. 

1 

102'- a 103' -
120'- a 140'-

69'50 a 72'
oo'- a oo'~-

47'- a so'-
39'- a 42'-
35'- a 37'-
34'51? a 35'-
32'- a 33'-

4'85 
4'7 5 

23'-
38'

· 34'-

9'- a 9'5o 
3'- a 3'50 

38'- a 38'50 
29'- a 30'-

36'-

37'
ss'- a 75'-
90'- a 1 10'-
35'- a 40'-

480'
soo'-
490'-
170'-

IIS'-

130'-
28o'-
25o'-

8:so 
470-

AGRICULTURA I ·RAMADERIA 

Nous 
Selectes 

Alls 
Cappares 

VINS 

Penecjès, blanc . . . . . . . .. 
Camp de Tarragona, blanc. 

. Priorat, negre . . . ,. . . ., .. . 
Martorell, blanc ........... . 
M-anxa, blanc .. ....... ..... . 
Mistela blanca . . . . . . . . . . .. 
!dem negra .............. . 
Moscatell ................. . 

ALCOHOLS 

Destilat de vi 94-95 graus .. . 
Rectificat, residus vín ics 96 

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

graus ............... ...... .. . 
Desnaturalitzat, 88 a 89 graus . 
Aiguardent de canya , 74 a 7 5 

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

BOTAM 

Barrils de 14 a 15 litres ... 
ldelll. de 30 ídem . . . . . . . .. 
Telem de 6o ídem . .. . . . . .. 
Quarteroles 120 ídem . . . . .. 
Pipa de 48o ídem . . . .. . . .. 
Bocoi de 6oo a 6so ídem ... 

OLIS 

OU-va 
Ordinari ................. . 
Superior ................. . 
Fi .. . ...... ... .... ...... . . 
Extra ....... ......... .... . 

De pinyola 
Verd, primera ........... . 
ldem, segona . . . . . . . . . . .. 
Groc, primera ...... ..... . 
I dem, segona . . . . .. . . . . . . 

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

ANIMALS I LLURS 
PRODUCTES· 

Animals 

Bous del país . . . . . . . . . . .. 
Vaques ídem .............. . 
Vedelles ídem ... . . . . .. . .. 
Ovelles ídem .... ... ....... . 
Xais {dem amb llan a .... .. 
Idem esquilats ... ... ... .. . 
Ca lires ídem . . . . . . . . . . . . . . . 
Cabrits ídem .......... . . 
Porcs blancs del país, de 

u o quilos net . . . . . . .. 
!dem, molt grassos . . . . .. 
Iclem íd. valencians, íd .. . . 
!dem mallorquíns ............ . 

UNITAT PESSE.H!S 
--1------~ 

100 qu il os 

12 fo rcs 

Grau i hectólitre 
• 
• 
• 
» 
)) 

• 
» 

. 100 litres 

)) 

Un 

» 
» 
)) 

1 o o quilos 

" 
» 
)} 

» 
» 
» 

.Joo litres 

1 quilo 
» 
)) 

)) 

» 
» 

2'35 
2'50 
2'70 
2'5o 
2'5o 
2'90 
3'05 
3'25 

zss'-

200'-

I2l

J8'-
34'-
75'-

2001
-

250'-

234' .~o 
243'50 
252'20 
260'90 

139' - a 143'-. 
oo'-

143'40 a 147'85 
121 175 a •q6'10 , 

000
1

-

145'-
155'-
170'-
158'-
18o'-

2'6s 
2'65 a 2'8o 
3 'so a 3'óo 

3'40 
4'7 5 a 5'25 

o'oo 
2'25 
6 ¡¡ 7 

3'50 
3'25 a 3'35 
o'oo .a o'oo 

3'oo a 3' 15 



f . er i ~.on PREM I S 

CONCURS INS
T.ITUT SANT 
ISIDRE 1929 

Gallines escollides 
El vostre· galliner serà productiu «donarà» si el fundeu amb avi

ram vigorosa i de pura raça. u na gallina del ·mercat (barreja de 

totes les races) ve subje·cta a totes les infeccions i pondrà nomes 

uns So ous per any . . U na gallina . Prat Rossa seleccionada per a Ja 

posta, com les que pro;venen dels nostres galliners pondrà de 1.40 a 

170 ous per any i potser més. 

La Granja Avícola Cordellas, cada any ven a milers els 

Pòiie.ts • • eixint de 
,. . 

ne1xer 
tots fills dels seus ·reproductors. De l'encert en Ja compra dels po

llets depèn el resultat de la vo-stra explotació. Els nostres polle'ts 

són molsuts i plens de vida i alguns dels nostres clients han arribat 

a criar-los sense n1 una sola baixa .. 

Pollets de dos i tres 
mesos 

La Granja Avícola Cordellas és, certament, una 

de les poques granges de Catalunya preparada 

per a la producció de palletes i pollastrets de dos 

i tres mesos d'edat; les nostres poll etes són vigo

roses i precoces criades en condjcions Òptimes i 

amb economia perqué es fa la prqducció ~n gran 

escala. Tenim actualment en existència, pol1ets 

de diverses setmanes, pollets d'un dia i circum s

tancialment, ous per incubar. Demaneu-nos 

preus i veniu a veure el nostre bestiar; Sardan

yola és a 18 minuts, per tren de Barcelona i el 

viatge amb el nou tren elèctric és molt agradable 

a-ranja avicola 
cordeDas. 

a.m. aHonso 
, sardanyola 
p~ia de barcelona 

• 



TRES ARTICLES DE FAMA MUNDIAL 

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

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

Amb u ·o mínim de força s'aconse
gueix una màxima producció 

Pot funcionar di a i 
nit sense interrupció 

Únic que té Imitadors però no té rival 

Innombrables referències 

"LE RATIONNEL" 
Pulveritzador per aire compri

mit, alta pressió contínua 
·Maneig facilíssim. Seguretat absol uta. 

Economia en Ja mà d'obra i líquid. 

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

Cap decepció possible; es reemborsa el 
· preu de compra si no dóna el resvlt.at amb 

completa satisfacció 

PREMSES C O N · T Í N UES 
DUC. HSCHER 
AMB POTES O SOBRE RODES 

Dues hèlixs de bronze 

Cambra de compres
sió, de bronze 

Cubeta d' escorregut, 
de coure 

Càrter d'engrnnatge 
amb bany d'oli 

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

una sola campanya 

Demanar catà
legs i detalls a MAURICI HENING, Flors, 5.- B _ARCELONA. 

DIPOSITARIS: 

J. u ri a [ b y ca 
S. A. · 

BRUCH, 49 

BARCELONA 

VE.RITABLE NO MÉS FOC 

NO MÉS .SENY ALS A LA PELL 

LINIMENT 

ALONSO UJEA 
Vexigatori i resolutiu, el més 
actiu i econòmic de tots els que 
es coneixen. No deixa ni la més 
pet ita senyal a la pell. Garan tit
zem ds seus efectes i activitats. 
Remetem un flascó de mostra als 
senyors Veterinaris que el 
:-: :-: :-: :-: demanin :-: :-: :-: :-: 

I. Biancbini; Ing. s. A. 
Paseo de Gracia, 100 ~ Tel. 74321- BARCELONA 

Dlrección Teleorllflca: "GAVIONES" 

"GAVIONES" 
. encofrades y enfaginados metalícos para 

DEFENSAS ELUVIALES 
y demas aplicaciones 
(Sistemas patentades) 

Corrección de torren tes - Desviación de cauces- Construcción 
de presa s - Pr ot ección de màrgenes. 

Soliciten nuestro folleto que les sera remitido gratis 

Fàbrica de teixits metàl'lics 

Enreixats de simple tol'Sió.-Teles de 
:: fantasia, onóulades sunyers :: 

Nicanor Arqués 
ARTICLES DE FILFERRO 
Cedaços i garbells d'espiral (aranya) 
Especialitat e n les instal·lacions 

Jaume Giralt, 5 - Telèf.on 15070 - BARCELONA 
(Travessia del carror Carders i Sant Pere més BaJx) 



TRACTORS AGRICOLES 

'' CLETRIC" 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

·TIPUS T.AN·c 

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

Tot agricultor progressiu í amant dels seus interessos que desitgí augmentar conside

. rablement el producte de ses finques, deu enterar-se dels avantatges que- ofereix el 

'' C L E T R ..4 C " 
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 ETB S: 15. O O O 

Tipus A 30/45 HP. per a treballs que requereixin més força PE S S ET E S 2 3. O O O 

Aparells complementaris de totes classes i marques, a preus considerablement redons. 

~emanar catàlegs i proves al representant general a . Espanya: 

11 TALLER-S PFEIFFER 
A. CASAJUANA PFEIFFER, Enginyer Industrial 

PER E IV, 1 O 9 - Casa fundada en 1855 - BARCELONA 

Fundició í construcció de maquinària 
en· general - Especialitat en maqui
nària per a elevació d'aigües - Fabri
cació d'oUs - Elaboració de vins -
Bombes de pistó per a totes les 
aplicacions - Premses í bombes hi
dràuliques - Trens de sanejament -
Arades - Molins de vent - Cilindres 
de paper per a calàndries - Tuberies 
Preses i vàlvules de totes clases, etc. 

lli 

SALÓ TRAFALGAR, 52 
BA R ·CELON A 

Màquines i 

per a 
Lleteria Ce bo 

animal 
per a l'engreixement 

d'animals desnutrits 

David Ferrer & e:, S. en C. 
Apartat Correus 358 - Passeig de Gràcia, 94 

BARCELONA 

Motors miamé 
d'olis pesats i demés 

combustibles 
li quids 

de rentar, omplir, 

tapar i etiquetar ampolles 



[Societat Anònima Clausolle~ . 
• 

Apòsits esterilitzats marca Hispani~ 

Extens assortit d'instruments i aparells 

de cirurgia veterinària i triquinoscòpia 

Abans de comprar demaneu-nos pressupost 

CASA CENTRAL: 

RAMBL.lt DE ÇATALUNYA, R 

SUCURSALS: 

Barcelona; Ferran, 8 i Rambla del Centre 27 - Madrid; 
Carretas, 35 - València; Sant Vicens, 6 - Sevilla; Velàz
quez, 17- Bilbao; Bidèbarrieta, 1 -Saragossa; A !fons I, 7, 9 i 11 

• 

FABRICA A SANT MARTI DE PROVENSALS 

.. 
Aftó~IMA BAft[fLOftfU DE [OLA~ Y AHOHO~ 
ALIMENTS PER A L'AVIRAM I PORCS 

Farina de peix fresc "HèrculeS" 
Proteïnes. . . . 60% 1 Fosfat de calç 19% 

Farina de carn "Hèrcules" 
Proteïnes .... 70% I Fosfatdecalç 12% 

Ostres granulades i en pols per a l'aviram 

Fosfarina o farina fosfatada 
Fosfat de calç. 70 a 72 Ufo 

Despatx: Rambla Sta. Mónica 13 - Fàbrica: Hospitalet de Llobregat 
Telèfon núm. 48 #. BARCELONA 

@@@@@@@@@~@@@@@@@@@ 
@ @ 
@ @ 
© LLIBRERIA © @ @ 
~ CtlTALONIA ~ 
@ @ 
@ PLAÇA DE CATALUNYA, 17 @ 
@ TELEFON 12456 @ 
@ BARCELONA @ 
@ @ 
@ @ 
@@@@~@@@@@@@@@@@@@@ 

Bàscules IRISO 
SANS, 12 BARCELONA 
!!ll!!!l!:J!!!:!!!I!!!IIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllliiilllllllll!llllllllllíllllllllliiiiiUIIIII!!:: 

Les utilitzen en quasi tots els Sindicats, ma
gatzems d'olis i vins, i indústries, per llur 
-:- -:- duració, seguretat i exactitud -:- -:-

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

Nou sistema patentat d'un sol bloc massís 
INFRACTURABLES, contra fo e i soplet. 

Bàscula-Grua portàtil model 207 
Demani dibuixos i preus 



• rallJèl.c:C . 
· <i7ólairt Director-Propietari 

ANTONÍ MARGELÍ 
'== ==================== TO R TO S A========= 

Especialització exclusiva en Ja raça Prat rossa o lleonada. = Molt acreditada pel vigor del s Pollets i la vitalitat dels 
Ous.= L'especialització d'aquests Establiments data de 1916.- Prat lleonada seleccionada durant dolze a11ys. = La 
selecció es basa en nius registradors, dels quals · n'hi ha Dos mil per a ponedores, Tres mil per a cria i recria = Mil 
per lots.= Producció anual: Quaranta mil pollets. = Secció de cria a la Granja de Tortosa. Despatx: Carretera de 
València, núm. 65. = Secció de posta i reproducció en la sucursal de Roquetes, a mitja hora de Tortosa , en la carretera 

del Port = Per a visitar les granges diri gir-se al Director, qualsevol tarda, en les granges de Tortosa . 

Ous - Pollets recent nascuts - Polleria per a recria Pollades i Reproductors 
Demaneu preus i Catàleg il ·lnstrat al nostre agent exclusiu 

HANS.JOHANSSON PÉRIT AVÍCOLA 
Consell de Cent, 303 Teléf. 12.005 Barcelona 

_CREDIT I DOCKS DE BARCELONA 
COMPANYIA DE CRÈDIT I DE MAGATZEMS GENERALS 

FUNDADA L'ANY t88L 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

. Magatzems en el port de Barcelóna, enllaçats amb la xarxa 

ferroviària.-Magatzems a Alda (Amposta) 

Préstecs sobre cereals, fruits i primeres matenes 

O be~tura de cr'èdits 

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

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

Valors. - Cupons. -Préstecs sobre títols 
. . 

Cambra cuirassada amb compartiments de lloguer 

PASSATGE DEJ_J/ COMERÇ, 7 - Apartat de Correus 661 



La fortuna dels que crien porcs és la 

PROVEN DINE 

P er a engreixar ràpidament els porcs és indispensable: 

L er Man tenir-}o :, -hi una bona ·gana. . 

2 . on Evitar-los-hi les malalties, principalment el raquitisme,· mal de 

potes. 

3.er Donar-los-hi una alimentació que afavo:r:.eixi l'alimentació de 

l'animal. 

Qué s'ha de fer per aconseguir-ho? Emprar la 

P R O V E N D 1· N E 
el, per excel-lència, aliment complementari dels porcs 

Els resultats mera vellosos 
de la PROVEN DINE sor
prendran els més incrèduls. 

La PROVENDINE és un 
producte que conté fosfats 
i vitamines superactivades 
per l'acció dels raigs ultra-

v ioleta. 

Enviï aquest cupó a 

Busquets Germans í C.ia 

Corts, 587 - Barcelona 

Sr ............................... ................................ ................ ................................ .. 

Domicili ....................................................................................................... . 

Població ...................... , .................................. .. ........................................... .. 

Provincia ...................................... _ ............................................................ .. 
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i rebrà una mostra gratis amb tota classe de detalls 

Es suficient afegir-la en petites dosis en la ració habitual dels porcs. 
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