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ENCICLOPEDIA AGRICOLA 
Premiada por la Academia de Ciencias Morales y Políticas 
y por la Socieda i. Nacional de Agr icultLlra de F ... ·ancia 

publicada baju la direc ción del 

Profesor G. VJÉR Y 

Formara una colección de tomos en octavo, de 400 a 700 p!tginas cada u no, profnsamente ilustrados, 
los cuales se publican sin orden determinnclo por ser independientes entre sí 

En la ENCICLOPEDIA AGRÍCOLA que ofrecemos al público agricultor de E~pañay América estan expuestas 
todas Jas materias cientí i ica~ indi ::: pensable:- para el Jaboreo de Ja tirna. cu Jtiro de Jas p l anta~, apro 
vechamiento del suelo y trcnicn rnntl. mediante Ja estricta aplicación a la Agrinlltura y AgTonomía 
de cien ci as tan im portaL t e ~; como Ja Botaniea. Qnimica, Meteorologín. Hidrologia. Grol1 gia, Mic1 obi o 
log-ía y Entomologia También trata acabaclamente de l a~ matHias de upecia lizacié n ¡¡¡nicola ref<.·ren tes 
a los diversos ramos del cultivo. como abonos, cerealEs . J.llados y forrRjes. plantas inrlustriales, arbo· 
ricultura frutal. leg•1minosas comestibles, silvicnltura, viticultura, iun~rnúculo::-., enfe1 medades de las 
plantas, etc . No se ha olvidado en esta ENCICJ.OPF.DJA la producción y críR de les ;¡nimales en sus 
diversas especialidades de ganadería, aviculturfl., apicultura, sericicultura. alimentación, higiere ,etc. 
Complemento necesario de todos estos c0nocimientos son los volúrnenes rrlntivos a la ingeniería 
agrícola, que trata de las maquinas, motores, material de labranza, irrigaciones. construcciones 

rurales, agrimensura, zootecnia. etc , etc. 

De esta Enciclopedia van publicados 62 tomo~, tos CLales pu<.de11 adquírir~e lujc~arner~te e1 cua 
dernados en tela al precio de lO a J8 peseta ~ cada uno , ser ún ~ea s u vo l1 •men 
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Demaneu-lo a les bones Far
màcies i Drogueries i a VA
LLÉS Gns., Massini, 79 (Saus) 
Telèfon 33328 - Barcelona 

LISOL
1 

' V ALLES G.Ns 

L'ú nic que pot c ombatre 
ef icaçment totes les pla
g ues del camp i dels 

arbres fruiters 
Indispensable per a la cu-
r ació de tota classe de 1 

mals del bestiar. _j 
-----



:;';J~I~, 
:uf;{:~¡:~ 

I AllERS PfEiffER · 
A. CASAJUANA PFEIFFER, Enginyer Industrial 
PI! RI! IV , 1 O 9 • Casa fundada en 1855 • BARCELONA 

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

NO.GAT 
PRODUCTE ESPECIAL MATA-RATES 

El mata r ates "Nogat" constitue ix el producte més 
còmode, ràpid i eficaç pe r a matar tota classe de 
rates i r atolins. Es ven a so cè nti ms paq uet i a 10 

pessetes la caixa de 25 paque ts a Barcelon a, Fa r
màcia Gelart, Princesa, 7, Drogueri es Vidal i R ibas 
i en les p1 inci pals farmà ci es i drogueries d 'Espanya, 

Portugal i A mèriques. 

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

NOTA. - Dirigint-se i e nsems en viant per G ir Postal o segells de 
Co rreus l' import mé .; so cènt ims per desp eses d e remesa, a 
L a borator i, a volta de correu, verifica la rem esa de la coma nda 
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sempre amb el màxim 
de comoditat i econo
mia si es serveix dels 
grans maga t zems 

.Jtt I~ llA 
Manresa i Barcelona 

ELS MES IMPORTANTS D'ESPANYA 

111!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

GRA NJA "CARLES" 
P .A. L S • • ( P R O V. D E GIR O N A) 
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IMPOIUACIÓ DE VAQ UES I 

VEDELLES DIRECTAMENT 

DE SUISSA 

GR.ANS EXISTÉNCI E S 

PERE CARRERAS BOFILL 
TÉCNIC AGRÍCOLA E . S . A . B. 
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PINSO ENSUCRAT 
MARCA "MORAVIA" 

Per a tota mena de bestiar 

INSUBSTITUIBLE 
PELS PORCS, CA
VALLS I VAQUES 

Altament nutritiu i lleuge
rament laxant! 

Evita moltes malalties!' 

PROSPE CT ES 1 
MOSTRES GRATIS 

Fa_cilitem 10 k. gratuïtament 
a qui desi tgi fer un assaig 

LA MORA VIA, S. A. 

Miguel Angel, 90 - BARCELONA 
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Antisèptic envasat en tubs d'estany, 

és fàcil de transportar i guardar. 

'' 

Té apli-cació en ferides i processos infectats tant en les persones 
/ 

com en els irracionals . Mata _· els paràsits (polls, puces ; etc.) 
• 

És insub~ tituïble per a tractar aquestes afeccions en l'a viram, 

gossos, gats i altres animals domèstics. Desinfecta i cicatritza 

les p~cades d e ls tàvecs. No és metzinós ni irritant. 

ES VEN A LES FARMACIES 

Tub petit l'óO pessetes - Tub gran 3'65 pessetes 

Tub per a Clíniques i Veterinària 7'70 pessetes 

Adquiriu els JJibres a 

IJ Higiènic Pràctic \I 

/ 

Econòmic 
Traus~ 

portable 
Peçpetu Estètic 

Marca Registrada 

La darrera paraula en la colombicultura 

El criador desmuntable per a coloms 

"COLOMCRIA" 
PATENTAT 

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

Demanar informes i catàlegs a : 

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

11 COLOMCRIA'' 

l 'EXPOSI CIÓ DE BAR CELONA 

11 

V isitar el p abell6 que tenim en el pati del P alau d 'A g ri cul tura de 
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Llibreria 

Catalònia 

Plaça Catalunya, 17 
Telèfon 12466 

B.A R CEL ON A 

I 
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FORA: Ptes. i O ESTRANGER: Ptes . 11 M. ROSSELL I VIL AR 

~ · 

La mosca de la fruita 

al-AQUESTA plaga dels cucs dels p.réssecs 
fra fruita, va adquirint importància, cal 

que seriosament hom se'n preocupi . -
Totes ).es dades que e; van reunint de la pas

sada temporada, concorden a donar idea de l'e
norme e~tensió que ha agafat enguany, i de la 
rabiosa virulència amb què ho ha devastat tot . 

La famosa pera d'Aragó, tan estimada al mer
cat de Barcelona; ha estat enguany, per causa 

· de la maleïda mosca, una completa fallida . 
Ja no cal dir de les comarques del migdia de 

Catalunya. Fins les més , fredes han t ingut en
guany aquesta pesta. De l 'Empordà, la Selva, la 
Cerdanya, de tot arreu hem tingut notícies de la 
seva presència. A l'Urgell creiem que ha tingut 
més virulència que en cap altra a·nyada . El prés
sec és la fruita en la qual ha fet més estralls. 
Però un cop aquesta s'lp acabat, llavors l'abun
dància de mosques ha hagut de dipositar ous en 
la fruita que hi havia. Als primers dies d'octu
bre feia pena de passejar per les hortes de vora 
el Segre, i veure el podrimener de pêres cucades 
dessota els perers . Pot ben dir-se que rio s'han 
pas aprofitat un ro per roo de les peres d'hí
vern. També una mica, encara que no tant, les 
pomes. E ls caquis, les atzeroles, les figues, eren 
completament inaprofitables. 

Cal tenir en compte aquesta graduació de pre
ferència. Mentre hi ha préssecs, ben poc ataquen 
les altres fruites. Pomes i peres d'hivern colli
des cap a mig setembre, s'hau conservat molt 
millor, sense que s'hi trobés un sol cuc de mos
ca, que no pas les collides .i guardades més 
tard, és a •dir, entrat octubre, quan ja el préssec 
ha desaparegut. També la diferència entre el 
nombre de pomes i peres atacades per la mosca 

. . 

/ 

és molt notable : és infinitament major l'atac en 
les peres que no pas en les pomes . 

Igualment, és de notar que mentre els prés
secs queden fets un podrimener durant l'estiu, 
a,l seu mateix costat les prunes són sols a tacades 
en nombre completament negligible . 

Aquestes · preferències són ben notables, i es 
poden constatar no sols en la mosca, sinó en al
tres insectes. _El pulgó llanós o cotonet, de la 
pomera, ataca amb molt diferent intensitat unes 
o altres varietats. Hem fet observacions que ens 
fan creure que la primera generació de corc de 
pomes i peres, ataca molt preferentment les po
mes, tant qtie · les peres en són lliures fins cap 
allà a primers o mitj ans de juliol. 

Pel que es refereix a la mosca de la fruita, 
un mitjà de defensa per a algunes espècies, com 
pruna i poma, i fins la pera a l'estiu, és el de te
nir en els fruiterars d' aquestes espècies alguns 
presseguers intercalats , que facin d'atracció de 
la mosca, com si diguéssim una mena de para
llamps . 

Suposant que això fos pràcticament eficient, 
romandr(a encara en peu el problema per als 
presseguers mateixos. En aquests no és pas di
fícil de veure préssecs sense senyal de verol, 
completament verds, només que a la meitat del 
tamany definitiu, i, no obstant, completament cu-
cats i podrits. . 

E l remei practicat de coUiP mig verolat, i 
enviar-lo al mercat, és una cosa que no fa sinó 
desacreditar el producte, i q·ue portarà abans de 
poc a què la gent es resisteixi a comprar prés
secs, per mor de la repetida experiència d'altres 
anys, de cou¡.prar fruita aparentment sana, bo
nica i bona, i que si la guarden se'ls converteix 

. 
' 

' 
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en un pilot de fems, i si proven de menjar-la 

després de comprada, els causa vòmits de tanta 

bellugadissa com hi troben dintre. 

o pot ésser! La solució de collir verdós , 

amb 'plena consciència que el cuc és dintre, i que 

el mort se'l carregarà el pobre consumidor in

caute, és una pràctica suïcida i es tú¡;J.ida, que 

sols pot practicar el panxacontent que només 

creu en avui, i no espera el demà ; és pràctica 

del més ensopit conservad urisme, que per esgo

tament cerebral tem d'enfrontar-se amb els pro

blemes vius de cada dia. 
Cal remoure' s per · tal de trobar solució a 

aquest problema. En depèn de moment ésser 

possible o no 1a producció de préssecs, qt1e té 

actualment la importància dels mercats espa

nyols, i la que de mica en mica va prenent i 

prendria en els mercats estrangers. I si seguim 

pel pas d'ara, a no trigar s 'haurà fet imp :::>ssibl e 

la producció de fruita d'hivern, que vol dir, 

potser, una servitud d'aquesta fruita a l'estran

ger, o sinó un major consum de fruites com és 

ara plàtans, que no tots són espanyols , i encara 

que ho fossin, representarien de totes maneres 

un ingrés de menys en les nostres comarques 

pageses . 
De moment, el remei més eficaç ha d'ésser la 

restricció del comerç de fruita atacada. Ha de 

Els Sindicats • 
1 les 

III 

U NA política natural no té necessitat ~le cap 

impulsió externa. L'economia agrícola ha 

d'ésser la resultant de la mateixa vida rural, 

sense cap força que l 'obligui a decantar-s.e en 

un sentit determinat. Quan una política econò

mica pren una determinada orientació forçada, 

moguda per una entitat o per una persona, en 

fallar aquests elements generadors, fallen tam

bé les institucions que han creat. La política, 

com tota cosa social, hauri a d'ésser impersonal, 

és a dir, que en qualsevol moment la direcció i 

l'execució poguessin passar a noves mans, sen

se sotragades . 

V:egeu Ul)a comarca agrícola on els conreus 

són tradicionals . Cada dia es mor un vell o al

tre; una generació substitueix a la generació 

AG.l:UCUL!URA I RAi\LAb~~.IA 

privar-se l'expedició de fruita que estigui massa 

fe ta malbé, i la que estigui sols picada o que 

es temi que n 'esti gui, ha de sotmetre's a esteri

litzaèió abans d'enviar-se. Entenem que aquesta 

serà la precaució més eficient per salvar algu

nes comarques, i fins per a red.uir l'extensió de 

la pesta en les altres . 
S'ha de curar de fer-hi interessar primera

ment els mateixos pagesos en ·aquesta qüestió . 

Ells han d'éss,er els millors col-laboradors. Des

prés cal que el públic eu general es capaciti 

d'aquesta necessitat. Aconseguit això ja no cal 

dir que la decisió dels governs a obligar aques

ta pràctica seria cosa descomptada . . 

Això és el més ·important a fer si es vol ob

ten ir algun èxit . Tota la resta de destruir siste

màticament la fruita infectada, d'usar caça mos

ques o pinsos emmetzinats, en una paraula, tots 

els sistemes fin s ara coneguts, són incompara

blement menys eficaços. Ultra la seva ineficà

cia pròpia tenen el defecte d 'ésser més difícil 

que si.guin ·aplicats en gener al i extensivament, 

que no. pas el de: controlar les expedicions que ja 

se sap que forçosament ~ han de _passar per un s 

ferrocarr ils , o per uns ports, i que per tant és 

considerablement més fàcil de vigil ar i .. ésser-ne 

exigit el compliment. 
R. SALA 

Societats. Anònimes · 

precedent i els con reus sembl en curats per la 

mateixa Inà. La política econòmica centrada, 

hauria d'ésser així: absoluta continuïtat accio

nant. 
Pocs són els Sindicats que es puguin vanaglo

riar d'haver influït en la marxa agrícola d'una 

comarca. Qui ha mantingut el to de la proc:luc

ció ha estat la masia , o concretament el cap de' 

casa. I això per la raó que l'inter ès a mante

nir· els camps en plena producció, ha estat un 

interès directe i immediat . És a dir, en una co

marca, l' acció col-lectiva representada pel Sin

dicat, és la que hi té menys participació. 

La política econòmica agrària hauria de ba

sar-se en el fet primordial, o sigui el que manté 

a través de les generacions la continuïtat de la 
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AGRICULTURA I RA~IADERIA 

producció. Tota empresa en la qual els iuteres- 
sos no siguin palpablement immediats, no es
cau - ens sembla a nosaltres - a la psicologia 
econòmica catalana. 

Nosaltres voldríem veure al costat dels Sindi
cats el gran comerciant, en la forma més po
tent que ~s coneix, o sigui, la Societat Anòni
ma. Aquestes dues entitats no haurien d'estar 
en competència, sinó en complement. 

E ls Sindicats haurien d'existir, principal
ment, com centres de defensa professional, i· 
haurien de continuar la tasca més generalitzada 
que realitze11 actualment, la de compra, .per a 
distribuir a llurs socis les matèries que el pa
gès ha de menester per a la ramaderia i l'agri-

-cultura. 

La part de transformació i v_enda dels pro-
ductes hauria d'anar a càrrec de Societats Anò
nimes. Cada comarca hauria de tenir una o més 
Societats Anònimes; que s'ocupessin de la fa 
bricació de productes de la cGJlitft, i altres. So
cietats Anònimes purament comercials, o bé que 
una -sola Societat realitzés . ambdues funcions, la 
industrial i la mercantívola. 

Què pretenc amb això? Encaminar en primer 
lloc les vocacions come1:cials o industrials a llur 
destí. El pag-ès qÚe avui porta un Sindicat de 
transformació o venda, que fa deu o vint anys 
que el dirigeix, què ha guanyat? Deixem a part 
els disgustos, puix que tractem un problema 
econòmic . Res. Les seves quartere-s d'oliva o de 
gra, o les càrregues de· raïms, han valgut unes 
poques pessetes més. Si aquest home ha posseït 
veritables condicions industrials o mercantívo: 
les, l 'eficàcia de les mateixes hau estat molt re
duïdes. 

Una economia ben centrada, raçada si es vol, 
ha d'aprofitar tots els elements econòmics, i cada 
home ha d'ocupar el seu lloc. L'actual presi
dent o director de Sindicat es troba impedit de 
donar un pas, sense que els companys de junta 
o una reunió general aprovi les seves decisions. 
Mancat de capital , no podrà especular en la ven
da ; fallat de mitjans per a cercar nous mercats, 
haurà de vendre el_s productes sempre en el ma
teix lloc . En aquesta forma l'economia agrícola 
de les comarques es torna estantissa. 

' . 
Però, si als homes d'aptituds mercantívoles o 

industrials se' ls deixa Jes mans Üiures, com les 
té el gerent d'nua Societat Anòn ima, si aquesta 
és forta de capital, no haurà de vendre tan sols 
a determinats mercats, -~inó que cercarà el mer
cat que ofereixi millors condicions. El capital li 
permetrà de tenir en llocs estratègics sucursals 
o corresponsals, que a tota hora informaran de 
la marxa del mercat dels respectius països. 

I. 

Una cosa anàloga es pot dir pel que fa refe
¡·ència a la transformació dels productes . Un 
industrial apte, al corrent de Ja ciència o de la 
tècnica i en relació amb les necessitats del con
sum, produirà no segons rutina, com han de fer 
els empírics -i els mancats de capital, sinó d'acord 
amb la _de'mancla del mercat i amb les conve- 1 

niències de la Societat. 

Un Sindicat - se'ns dirà - és en el fons 
una obra altruista . Ho accepto . Però ací estem 
discutint d'economia. És més, repeteixo que crec 
formalment que l'actuació del Sindicat és ne
cessària; però limitada en -l'aspecte que hem elit 
abans. 

Qualsevol que no re-flexioni el que diem, pen
sarà que volem sotmetre l'agricultura a unes 
quantes Societats Anònimes. L'agricultura ha de 
conservar la seva independència, però 1' agricul
tura en la indústria i en el comerç no hi ha de 
fer res. Són, agricultura, indústria i comerç, 
tres activitats completament deslligades. Voler 
circumscriure-les totes tres a l 'acció del Sindi
cat, equival a què cap d'elles meni una vida 
esplèndida. 

En la Societat .ç\.úònima, el gerent, per regla 
general, és l'amo. Fa i desfà al seu gust, és a 
dir, té tota la llibertat d'acció. I bé, a cada co
marca -hi'· ha mitja dotzena _de persones' amb 
aptituds industrials, o mercantívoles suficients 
per a menar la vida d'una poderosa Societat Anò
nima, persones -que avui vegeten en el petit cq

merç o en la fabriqueta, o en la direcció el 'un 
SindicaL Aquestes persones haurien d'ésser al 
clavant de Societats Anònimes . 

Les Societats Anònimes - diran els pagesos -
no farien més que escanyar-nos,. és a dir, paga
rien els productes de la nostra collita a un preu 
reduidíssim. El gerent que pagués un cèntim 
més car qualsevol mercaderia es desqualificaria. 
La Societat . Anònima que pugui repartir un di
vidend de 25 per 100 no s'ha d'acontentar amb 
un 24. És la llei econòmica-; és el deure del ge
rent. 

Així els benefi<ús de les Societats Anònimes 
que vós preconitzeu - dirà un agricultor, una. 
mica esparverat - hauran d'ésser a costa dels 
pagesos. Evidentment - respondríem nosaltres. 
No sols els- grossos beneficis, que voldríem per 
a les Societats Anònimes, haurien d'ésser a cos
ta dels pagesos, sinó també a costa dels consu
midors, si això fos :possible . La raó d'ésser 
d'una Societat Anòni~a és, particularment, do
nar .uns forts dividends als accionistes, i la mi
llor Societat Anònima és la que realitza benefi
ClS n;tés importants . 
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Els beneficis que percep una empresa privada 
no els hi regalen pas . Se'ls ha de guanyar. Si 
la Soc ietat Anònima és industrial i obté del seu 
capital un fort interès , és que fabrica a més baix 
preu que els al tres industrials i fabrica millor. 
D'ací una exigència que la Societat imposaria 

' als agricultors d'obtenir cada dia millors produc
tes i per consegüent pogrés de la tècnica agrí
cola. Si la Societat Anònima fos comercial, 
aquesta indicaria als pagesos la qualitat de plan
tes o fruits que haurien de conrear, i per tant 
producció d' acord ·amb les necessitats dels bons 
mercat?. o sols les Societats Anònimes vin
drien a restringir, tot el que poguessin, els preus 
dels productes que ha collit el pagés , sinó que im
posarien , quasi obligatòriament, un progrés i nu a 
perfecció en els productes rurals . 

La perspeétiva de la creació de Societats Anò
nimes que nosaltres preconitzem, com es pot veu-. 
re, no és gaire falaguera per al pagés . I així 
passarà inevitablement -a seguit que s'implantin 
aqueses empreses . A l'Urgell tenen d'això un 
exemple. La Sucrera de Manarguens paga sem
pre un preu força baix per la remolatxa . 

Hi ha, però, una manera de convertir les So
cietats Anònimes d'escanyapagesos a protectores 
dels agricultors i de l' economia agrària en gene
r al. I és, senzillament, que les accions. de les So
cietats Anònimes siguin totes dels pagesos i :fins , 
si legalmen t pot ésser, dels pagesos de la matei
xa comarca¡ i intransferibles. 

L'accionista el 'una Societat Anònima no rea
litza altra feina que la del soci a un Sindicat : 
deixa: que els que són capaços de portar-ne la di
recció, que la portin. . -
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En una paraula : el que el pagès perdria com 
a agricultor, ho guanyaria com a accion ista. I 
mentre el Sindicat, per la seva naturalesa, és 
d'acció limitada, la Societat Anònima, amb el 
camp lliure, podria aportar maj or vitalitat a la 
cosa rural i evitaria, per l'ei;'(amp.lament de la 
seva ~cció, les crisLs periòdiques a les quals tant 
ha de tributar l'agricultura, tot creant noves mo
dalitats de cultius i de productes per tal de sa
tisfer .l'activitat industrial i mercantívola de la 
Societat Anònima. 

S i aquestes Societats es fundessin amb capitals 
aliens als agricultors, llavors aquest farien san
tament de reforçar , els Sindicats agrícoles , els 
quals , com hem elit, una de les seves principals 
missions és la de defensa dels interessos rurals. 

Però, fóra molt més pràctic que les Societats 
Anònimes comencessin organi tzades pels matei
xos pagesos, és a dir, amb capital propi dels 
agricultors. Si así es realitzés, una de les con
seqüències lògiqués fóra l'autoeliminació del pa
gès o ramader inepte . La Societat o no li accep
taria els procl~ctes o els adquirir.ia a un ·preu 
més baix, mentre que el bon agricultor veuria 
recom_pensat . els seus esforços, puix que a millor 
producte majoració de preu . 

Jo veig en la potent Societat Anònima l'estí-_ 
mul al treball i la. recompensa al bon productor ; 
jo veig en la Societat Anòn~ma l 'harmonia so
cial de les comarques i la cristaJ.lització definitiva 
per a la millora ·individual i per a la puixança 
de la riquesa del nosti-e país. 

I 
M. ROSSELL I VILAR 

. ' 

Mal de ventre en el bestiar de peu rodó 

U NA de les afeccions que més sovintegen en 
el rossam és , indubtablement, el mal de 

ventre. Aquesta malaltia es manifesta per dolor , 
pèrdua de l'apetit i impossibilitat de treballar. 

El mal de ventre sol començar de repent. Si 
apareíx durant el treball, l'animal no s 'hi fa amb 
l'aire acostumat, es para amb freqüència i mol
tes vegades es queixa amb un gemec. És fre
qüent que l'animal, tot i estant enganxat, es 
tiri a terra . Si és a l'estable, deixa de menjar, 
es tira enrera, fent-se aguantar pel ronsal, ras" 

pa a terra amb una pota,. es mira, el ,flanc, es toca 
el ventre amb un peu de darrera, els seus llavis 
i narius fan ganyotes expressives del dolor. 
S 'ajeu molt poc a poc per a tornar a aixecar-se 
a segui t ; a vegades , quan és ajegut, té els mem
bres estirats com si patís de rampa, o bé, es re
bolca amb violència i d<?na cops a les parets. No 
és pas es~rany veure'l assegut com un gos, amb 
gemecs llastimosos . Aquesta última actitud de
nota que els dolors són molt violents. 

Per .xegla general, l' apetit desapareix, la di-
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gestió es para i llavors sol aparèixer la meteo
rització o rebatiment. La meteorització és degu
da a la formació anormal de gasos en els bu
dells ; comença ~n el flanc dret i poc a poc gua
nya tot el ventre, de manera que el cos de l' ani
mal se1p.bla un bot ple. 

L'animal ha suspès la urinació, però no les 
ganes d'orinar; de tant en tant fa ac_çió de pi-
xar i orina algunes gotes tan sols. La defecació 
és nulla ; algunes vegades expulsa una mica de 
femta completament avellanada . 

La circulació i la re~piració són accelerad es ; 
les orelles, el nas i les extremitats dels_ mem
bres es refreden, mentre que certes parts del cos 
suen. 

Si la malaltia va per bon camí, els dolors 
s'atenuen, l' dnimal comença d'orinar, amb la 
defecació s'expul sen molts gasos , les cames es 
coméncen de calentar, passen els suors i l' apetit 
torna a reaparèixer. L'estat general es millora, 
l'expressió de la mirada torna al seu posat nor
mal i quan es parla al malalt, escolta com de 
costum. 

Quan el mal de ventre empitjora, els movi
ments desordenats i la inquietud de la bèstia 
~ugmenten ; els narius s"engrandeixen ; els ulls 
són més oberts, le nines es dilaten ; el pols 
és filiforme ; la respiració molt dificultosa ; la 
pell suada i el cos i les extremitats fredes. 

La majoria de les indigestions _provenen d'ha
ver menjat o begut excessivament. El mal de 
ventre d'aigua és degut a haver begut massa 
d'un cop, o bé que l' aigua era massa freda. Un 
excés de menjar, principalment de faves i fin.<; 
d'alfals en els animals que no estan acostumats 
a aquest farratge, poden causar .un mal de ven
tre. E l canvi ràpid de règim passant del sec . 
al verd, _ o el contrari, també pot ésser causa 
el' indigestió. E ls farra tges verds plens de rosa
ela, les granes amb molta terra , els aliments . f!.o-

" rits, rancis o fermentats, són també causants 
de l' afecció. 
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E ls mals de ventre més forts i que no es po
den guarir, són els originats pel nusament de 
budellsJ per les úlceres i les invaginacions. 

A tot animal malalt de mal de ventre se li 
posarà una manta damunt del cos i es passejarà 
una mica. Si l'ànima] vol ajeure's, s'entrarà a 
l 'estable, on se li donaran bones fregues a. les 
cames i als, ronyons. Si les fregues es fan amb 
aiguarràs són més eficaces . 

Mentre es fan les fregues, es prepara una be
guda. En un litre d'aigua bullent es tira una 
trentena de brots de camamilla , un punyat de 
te o éle cafè i a més un quart de litre d'aiguar-

. dent, o mig litre de vi. Es fa prendre a l'animal 
aquesta beguda així que és tèbia, per mitjà 
d'una ampolla (les de xampany tenen el coll 
molt gruixut i són les que van més bé), la qual 
es fica pel costat de la boca on les barres fan 
una mena de pont, i per consegüent l 'animal no 
p::>t trencar el coll de l' ampolla . 

Cal donar aquesta beguda poc a poc, fermant 
l 'an imal amb el cap enlaire, i fent massatge a la 
gorja, per t al que el líquid no es quedi ·en el fons 

-de la. boca . No donar mai la beguda pels nassos, 
puix que aleshores el líquid se'n va als pulmons 
i pot causar una pulmonia. 

Cada mi~ja hora es donarà upa aj uda compos
ta d'aigua calenta 2 litres ; su~fat de sosa 200 

grams · i la quantitat de sabó necessària per a 
fer l 'aigua sabonosa. 

S! amb tots aquests remeis la malaltia no es 
calma i encara i'animal empitjora, caldrà que el 
vegi el veterinari, per tal de practicar un tracta
ment més enèrgiç. 

Quan els animals guareixen no es podeu pas 
fer treballar a seguit, sinó que es tindran dos o 
.tres dies a dieta i començaran a treballar de 

. . 
Ullca en m1ca . 

En enclavant , si el mal de ventre es repeteix 
sovint, el millor serà vend re l 'aminal. 

R. MALÉS 
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Les "' . maqutnes arrencadores de patates 

EN totes les masies on es conrea la trumfa 
o patata hi hauria d'ha ver una arrencado

ra, si la superfície conreada fos tan sols d'una 
hectàrea. 

Les arrencadores mecàniques tenen avantatge 
sobre la llaurada o l'aixada, perquè no fereixen 
el tubèrcul i deixen la mata a la superfície. No 
parlem ja de l'estalvi de mà d'obra que, com és 
sabut, tota mena de màquina estalvia molts bra
ços. 

Una arrencadora mecànica de les més senzi
lles està composta d'una mena de rella plana, 
que per la part del darrera es termina per una 
mena de ·graella clara. Un segon engraellat rea
litza la Separació de la terra de la patata. Aques-
tes màquines no són pas cares. · 

Una altra mena de màquina és la de graella 
rotativa, la qual costa més diners que les del ti
pus anterior, però també són més perfecciona
des . Aquestes màquines deixen la terra en tan 
bon estat, que quan darrera les patates es vol 
sembrar blat, no cal fer al terreny cap altra tre
ballada . 

Una altra màquina, en fi, és la de forques ro
tatives·. EJ..s dos sistemes d'aquestes màquines, 
el de graella i_ el de forques, es poden combinar. 

/ 

La transmissió del moviment del fusell o eix 
motor es realitza en les rodes per engranatges 
cònics, o per combinació d 'una cadena sense fi . 

Cal observar que les arrencadorc:;s de forques 
enterren ks mates, de les patates i deixen el ter 
reny net, i per consegüent la feina de collir les 
trumfes és molt fàcil. 

Les altres màquines no colguen la patatera. 
Això, en certs casos, és un avantatge . Per exem
ple, si les plantes han estat atacades pel qualse
vol malaltia criptogàmica, el més prudent és 
aplegar en el camp mateix les patateres i calar-hi 
foc, pmx que així es destrueixen els gèrméns 

de lci. malura. De .no procedir d'aquesta forma, 
l' any següen t, amb tota seguretat, la malaltia 
es reprÓdl!irà . 

Ara, si, en virtut d'una rotació de conreus, 
en aquell camp no hi ha d'haver patates fins al 
cap de tres anys, l' en terrament de les patateres 
constitueix, indubtablement, un gros avantatge . 

L'arrencadora de forques rotatives es composa 
d'una rella ampla i corbada que aixeca el rengle 
de patateres . Darrera la rella hi h a cinc o sis 
forques, muntades en una roda que comanda 
l'eix motor per un tren d'engranatges cònics i 
un arbre horitzontal. Les forques tiren la terra 

a un costat i projecten les patates a la superfí
cie . Les forques són fixes, a vegades articulades . 
i mantingudes en la posició de treball més favo
rable per un excèntric, i dues bieletes. A questa 
màquina és tirada per dos cavalls , i essent lleu
gera, es pot fer molta feina. 

Les màquines que acabem d'enumerar s'adap
ten a tota mena de terrenys, el mateix els forts, 
que els humits, que els pedregosos, que els 
secs. Però hi ha altres màquines encara, fabri
cades expressament per als terrenys propis al 
conreu 'de patates, que són els sorr.encs, graní
tics o silicis. Aquestes màquines es caracteritzen 
per anar proveïdes de graella, separant neta
ment la terra de les patates, les quals cauen 
darrera i als costats de les patateres. 

ToMÀS AUL1 

LA MILLOR TUBERIA PER A 

CONDUCCIONS A PRESSIO 
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Les infeccions del melic 

U gran nombre d'infeccions dels animals 

que ma_men, poltres, vedells, cabrits, gar

rins i anyells, són degudes a la infecció del 

melic o cordó umbilicaL La infecció es produeix 

a segu it d'haver nascut, i per regla general als 

primers deu dies després del part, o sigui, men

tre el cordó del melic persisteix o quan encara 

no s'ha cicatritzat la llaga que es fa a conse

qüència de la caiguga del cordó . 
Entre · l€s malalties que causa la infecció del 

cordó, cal citar en primer lloc la supuració del 

cordó, la qual es sol acabar per un abscés o per 

una flebiti ; . La 1flebitis umbilical (inflamació de 

les venes del cordó) és sempre greu, puix que 

determina diverses artritis (inflamació de les ar

ticulacions), com així mateix complicacions del 

pulmó i del cor. També la flebitis umbilical pot 

originar la inflamació de la bufeta de l 'orina, 

amb formació de concrecions purulentes capaces 

d'impedir la sortida de l'orina. 
La septicèmia_ dels nadons no té altra causa 

que la infecció del cordó umbilical, que permet el 

pas de microbis causants de la mort del petit 

als tres o quatre dies d'haver nascut, i a vega

des en poques hores. 
Quan la septicèmia dels nadons apareix en- un 

estable, · la majoria dels pollins i vedells que nai

xen es van infectant, i al cap de pocs elies mo

ren. Hi ha masies on els microbis de la septicè

mia s'han apoderat de tot arreu, principalment 

dels estables, que passen anys llargs sense po

der salvar cap vedell. · 

Les artnhs dels pollins són també una con

seqüència de la infecció umbilicaL Les artritis 

dels vedells poden reconèixer la mateixa/ causa, 

però a vegades són degudes a l'avortament epi

zoòtic. Les artritis són contagioses, igual que la 

septicèmia ·dels nadons, i així que la malaltia ha 

aparegüt en un estable, si no s'hi posa remei, 

ja no s'hi mou. 
La diarrea dels lletons és també una manifes

tació del melic infectat. 
Per ta'l d'evitar la infecció del cordó umbili

cal, causa de tantes malalties, s'ha de fer el se

güent. Així que neixi un animal es tallarà el 

melic a ro centímetres del ventre, lligant-lo 

abans amb un cordill o beta untada de tintura 

d'iode. Amb un pinzell es pinta de la mateixa 

tintura tot el cordó i melic. Si no es té tintura 

d'iode, el cordill es fa bullir amb aigua salada, 

i amb aquesta mateixa aigua es renten el cordó i 

el melic. 
Abans de néixer els petits es canviarà tot el 

jaç i es posarà un bon tou de palla neta. Si 

abans hi ha hagut algun cas d'infecció del cordó 

umbilical, caldrà desfumar l'estable i desinfec

tar-lo amb cresil al 4 per roo. 
La malaltia de la qual tractem apareix als 

estables on no es té en compte per res de la hi

giene. És m0lt rara en · les explotacions en les 

quals abans de néixer els petits es desinfecten 

i no es plany el canvi del jaç, una o dues vegades 

diàries. 
FELIU VILAL TA 
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mutualitat La ramadera • 
1 el Crèdit Agrícola 

EN seguir el moviment ~ctual dels Sindicats 
de Catalunya, és ben bé que el pagès bre

ga per defensar-se contra els que pretenen ofe
gar-lo. Quin exemple més formós de sindicació 
no dóna el petit propietari, -l'anendador com 
el parcer! Per comprovar-lo cal solament clavar 
una llambregada als Sindicats i altres entitats 
agrícoles que més prosperitat gaudeixen, i veu-

. rem que les que més es mouen i donen més fe 
de vida són les constituïdes per la gent pagesa, .
perquè aquesta és la que sent de debò les neces
sitàts del camp. En canvi, les dels grans i mit
jans propietaris, salvant excepcions ben honroses 
- ben repoques! - mos~ren una vida lànguida, 
fictícia ; sols les de caràcter oficial, amb fortes 
ensopegades, fan de tard en tard alguna ardide
sa. I és que hi manca la calder de la llar campe
rola; d'ací ve que els organismes agraris de mu
tualitat ramadera, de tanta transcendència en .la 
indústria agrícola, no hagin pres més increment. 

En l'article «La mutualitat contra la mortali
tat del bestiam es plany en Josep Llovet que 
s 'hagi fet poc fins ara a Catalunya, i diu que 
precisa cercar espills fora casa per a trobar en
titats ben regides que ofereixin garanties contra 
la mortalitat del bestiar. No, senyòr Llovet ; no 
cal cercar a fora aquestes entitats ; en el partit J·U-, / 

dicial de Tortosa hi ha des de fa bastants anys 
societats ramaderes de mutualitat contra la mor
talitat que són models en el seu gènere. 

A la ribera baixa de 1 'Ebre, el nombre -d'ani
mals de treball és crescut; a mésles feines en els 
arrossars són ben fortes i precisen animals de 
preu. Si un cultivador té la dissort de morir-se-li 
l'animal, experimenta un perjudici ben greu; 
d'ací vingué la idea d'associar-se i constituir so
cietats de socorsos mutus contra els accidents i 
la mortalitat d'animals de treball, i entre elles 
hi ha <<La Protectora de Sant Antoni de 1' Al
dea», entitat composta en l'actualitat de 86 so
cis que porta una marxa ben formosa, si ·bé man
cada de coqperativisme. 

Els conreus de l'arròs i horta són conreu~ cars, 
ja que són del tot intensius, i per tant el pagès 
necessita un bon capitalet per sortir airós en 
l'emprba; sempre hom ' conrea més terra que 
li permeten els seus cabals i les seves forces, i 
forçosament ha de recórrer al crèdit personal ; 

llavors és quan s'enfanga, ja que hi ha un. estol 
d'aus carnívores que aviat fan d'ell presa usurà
ria amb un interès del r2 al 48 per cent anual. 

Els préstecs solen fer-se de moltes maneres ; 
· el pagès comença a fer ús del crèdit al maig 
per a tornar el diner a primers de novembre i 
paga el ·7 per roo, equivalent al r4 . La majoria 
compra els adobs ïninerals al juny per a pagar
los al novembre/ a un sobrepreu de 5 pessetes per 
sac; un sac de sulfat d'amoníac val 35 pessetes , 
5 de sobrepreu en cinc mesos, resultant un in
terès d'un 34 per roo, i es presenten casos, per 
sort no massa freqüents, en què falten . pessetes 
per a acabar de segar i batre i s'ha de recórrer 
al préstec i pagar el 6 per roo anual per un o 
dos meses ; d'ací ve que a la collita es fan ven
des forçades i per ;?obreoferta de gènere es pro
dueix una ,baixa en f}} mercat, en perjudici del 
productor i e-n benefici dels acaparadors i espe
culadors. 

La germanor de l'entitat mutual de l'Aldea no 
és fi.ct~cia, i enterats dels avantatges del préstec 
oficial de Crèdit Agrícola, interès mòdic-4 i mig 
per roo-, facilitats de renovació del crèdit, en 
ass~mblea general es va prendre l'acord de po
sar-se dins la reglamentació del que exigeix «El 
Servicio Nacional del Crédito Agrícola», és a dir 
respondre la Societat, solidària i mancomunada

-ment, de tots els préstecs que es sol-licitin, sem-
pre presentant com a garantia , prendatària els 
animals assegurats. 

Segons el . Reial decret de 2 2 de març de r92 2, 
en el t-ítol VIII diu : 

«De los p1•éstamos con garant.ía p1·enda1·ia, pa1·a 
facilitar la venta de los prod,;~c los ag1·ícolas en 
condiciones de p1•ecios 1W1'males. 

»Artículo 23 . Se declara subSi.stente y for
mando parte del objeto y fines del' Crédito Agrí
cola la concesión · de préstamos has ta el 6o por 
ciento, como maximo, del valor del trigo, arroz, 
vino, Jana, aceite producido que depositen los 
agricultores en garantía, por el plazo de tres a 
seis meses, prorrogables por otros tres a juicio 
de la Junta dd Crédito Agrícola . 

>>Sé amplían estos préstambs a las demas es
pecies de cereales y leguminosas, al ganado de 
renta, al de lab o1• y a cualquier otro producte 
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agrícola que, debidanumle asegurado, pueda ser, 
a juicio de la Junta, base de firme garantía.,, 

Emparats, doncs, eu aquest Reial decret, un 
soci es prestà a servir d'esquer i demanà un 
préstec de 400 pessetes amb garantia del seu 
animal, classificat clins la Mútua eu r .8oo pes
setes. Es trameté a Madrid la instància a pri
mers d'octubre de 1929, amb l'aval del president 
i del secretari, i amb el V . B. de l'alcalde, del 
jutge municipal i del rector, és a dir, tal com 
ho mana el Reglament del ((Créclito acional 
Agrícola", acompanyant-hi tots els certificats 
el 'acta, etc., etc . , i avui encara esperem gue la 
illus~re Junta dictamini. 

Com sigui que d'aconseguir aquest crèdit la 
Societat podria ampliar la seva esfera d'acció, ja 
que s'estalviarien molts diners de rèdit i més que 
res no es malvendrien els gèneres, com també 
comprant al comptat' es faria més negoci i redun
daria tot en benefici del productor, la mutualitat 
s'hauria estès als animals de renda, que a la 
zona arrossera és ben nombrosa i que avui la te
nim en expectativa, temerosa que una epidèmia 
fes interrompre la bona marxa de la societat 
mutu al, es va demanar al Crèdit Agrícola com 
teníem la nostra soJ.licitud, i Madrid eus con
testà : 

((En relación con el' préstamo que tiene solici
tado esa Sociedad con garantía pecuaria y que 
tanto usted se interesa, he de manifestar que, 
efectivamente, a su debido tiempo fué estudiada 
por la Superioridad la referida petición, y, aun
que nO¡ ha recaído acuerdo definitivo, debo antici
parle que las corrieutes no sou muy favorables 
al otorgamiento de esa clase de créditos." 

No es comprèn què vol - la Superioritat: més 
garantià no hi pot ésser ; animal assegurat, aval 
del préstec per la Societat en pes i p€üició el 'una 
quantitat d'un 30 per roo del valor real de l'ani
mal. En canvi, el ((Servicio Nacional de Crédito 
Agrícola'' presta diners sobre productes de fàcil 
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alteració, que si 110 fos per l'honrade a prover
bial de la pagesia, tiuclria cada saballó que can
taria el Credo. 

És indubtable que si es recorregués a la Banca 
local s'aconseguiria el crèdit que es sol-licita; 
però aquesta Banca, si bé donaria tants o més 
avantatges que el ((Crédito Nacional Agrícola", 
en canvi resulta més onerosa, més cara, ja que 
l'interès del prèstec fluctuarà al voltant del 7 
per roo, i afegint-hi l'import dels timbres, se
gells, renovacions i tal volta corretatge, anirem 
al 9 per roo, i això fa cavil-lar : és bo i el doble. 

Però poc a poc es va lluny, quan hi ha volun
tat i fermesa es té avançat molt èamí, i vist, ja 
podem dir aquest fracàs amb el ((Crédito Nacio
nal Agrícola"·, s'està estudiant la implantació 
d'una · Caixa Rural d'Estalvis, ou el soci pugui 
aportar el diner que a casa no ' li guanya i perilla 
de fugir en frusteries, mentre que si més tard 
té necessitat de fer ús del crèdit, pugui comptar 
amb un capitalet mitjançant el préstec dinàmic, 
ja que l'estàtic és usurari per barat que sigui, 
i contrari als corrents comercia1s moderns, puix, 
com a taJ a d'é,sser considerada la indústria agrí-_ 
cola d'un conreu intensiu. 

Manca sols un xic més de pressió, unes peti
tes atmòsferes més d'entusiasme, car la germa
no_r de cóoperació està _com una nebulosa, l'iu
diviclnalisme impera, i tractant-se de diners, tot. 
són recels, que seus dubte es tractaran de vèncer 
eu bé . de la germandat mutual camperola ; lla
vors es podrà suprimir en molt casos l'in~erme
diari, i comprar muls o mules al seu veritable 
preu, no com avui a 4S i so unces, els vedells 
a 30 duros, i no com es paguen de so a 70 duros, 
~om la venda de la carn i altres productes del 
camp al seu valor real ; puix. desapareguda l'ar
golla de la usura, que tantes malifetes ocasiona 
a la pagesia, estrenyent fins a l'ofec, els conreus 
s.eran més . atesos i el benestar serà l'antídot efi
caç de l'absentisme. 

AVI 

YOGHOURAT CONDAL Li assegurarà l'èxit en 
la recria del ramat boví. 

SOL·LJCITI DETALLS I ANAL/SIS A 

Passeig de Maragall, num. 16 Telèfon num. 79254 BARCELONA 

/ 



74 AGRICULTURA I RAMADERIA 

La destrucció de cadells i tota mena de larves 
o cuques subterrànies 

T OTS els agricultors saben, especialment els 
que conreen hortes, el mal que fan les 

larves, cucs i cuques i alguns insectes que nien 
sota terra. 

La destrucció el 'aquests animals amb els pro
cediments emprats fins ara, es fa difícil. Ni els 
estris lluminosos, ni les tires de paper engan
xoses, ni la caça directa, ni els aliments emmet< 
zinats, no poden netejar un camp d'aquests ani
mals tan perniciosos. La mort d'aquests paràsit s 
únicament es pot assolir amb el sulfur de carbó . 
El tractament amb aquestà substància, per a fer
la en grans extensions de terreny és cara ; per 
això no s'utilitza més que en hortes, lloc on , 
precisament, aquests paràsits causen més danys. 

Quan una horta es troba totalment envaïda de 
cucs que hivernegen sota terra i que després 
destrueixen les collites hortícoles i frui teres, cal 
procedir radicalment. Amb un pal injectador 
s'injecta a la terra, abans de la plantaci_ó, de soo 
a 6oo quilos de sulfur de carbó per hectàrea. 

Els forats de la injecció es faran a una dis
tància de so centímetres uns d'altres. Per ·a aL"XÒ 
va bé utilitzar un cordill amb nusos c'ada so cen
tímetres. Per tal de desplaçar-lo menys sovint 
es fan tres injeccions : una, tocant el nus, i les 
altres dues, a una distància de so centímetres a 
dreta i· so centímetres a esqu~rra. Així, quan · 
s'ha d'alinear altra vegada el cordill, caldrà fer
ho a la distància de r'so metr~s . Procedint d'a
aquesta manera, en un metre quadrat hi caben 
quatre forats, o sigui, 40 mil forats per hectàrea. 

La quantitat de sulfur de carbó a injectar es 
regula a voluntat. Les dosis d'aquest desinfec
tant solen ésser de 6 a ro grams per forat, de 
manera que per cada metre quadrat de terreny 
correspon de 240 a 400 quilos de sulfur per hec
tàrea. 

En els horts plantats també es pot sulfurar du
rant la vegetació, a raó de rs a 20 grams per 
metre quadrat, repartits en quatre forats i a: la 
distància de 2S a 30 centhp.etres de la tija de 

la planta. Per a les plantes delicades, el stüfur 
ha d'ésser emprat a dosis més dèbils. En alguns 
casos fins serà convenient provar eu una petita 
parcella la dosi necessària per a matar els · in
sectes (al mateix temps no p.erjudicar les plan
tes. 

La difusió del sulfur de carbó en el ten;eny 
es realitza millor com més nombrosos són els fo
rats o les i nj~ccions, puix que d'aquesta ma
nera els . vapors han de recórrer menys camí. 
Un altre avantatge encara del forats nombrosos 
és que permet injectar menys quantitat de sul
fur, i per tant el perill d'intoxicar la planta no 
és tan gros . Però, amb el nombre de forats o 
injeccions la despesa de mà d'Óbra augmenta. 
Aquest cas· s'ha de resoldre particularment. ,S'ha 
d~ mir~r si l 'estalvi de forats no comportarà un 
perjudici a les plantes, seguit de falta d'acció 
contra els paràsits ; també s'haurà de tenir pre
sent que una terra lleugera permet més la difu
sió dels vapors de sulfur que una terra argilosa. 
Així, excepte en terrenys excep~ionalment fa
vorables a l 'acció del sulfur, caldrà sempre fer 
almenys . 2o.ooo forats per hectàrea, i si es pot , 
4o .ooo i tot. En les terres _argiloses caldrà mul
tiplicar els forats, mentre que ~n les permeables 
poden ésser bastant reduïts . 

El tractament ha d'aplicar-se a tota la super
fície, és a dir, a c~da metre quadrat , sense pre
ocupar-se de les plantes que pugui contenir, amb 
l'objecte que els vapors tòxics puguin · obrar a 
tot arreu, tenint compte, però, que els forats no 
siguin massa acostats uns d'altres i de · no fer 
los massa prop de les plantes. 

E l pal injector s'enfonsarà de 2S a 30 centí
metres, segons la facilitat de penetració del sòl. 
Caldrà també introduir-lo ve.rt icalment, per tal 
d'obtenir una repartició uniforme. 

Sovint es veu que després d' un tractament de 
sulfur, els cucs que es troben prop de la super
fície són igualment vius, mentre que els situats 
profundament s'han mort. Això és degut a què 
els vàpors de sulfur tendeixen a baixar i per 

El Sindicat Attrtcola de Sant Bol delllobrettat, té per a. vendre a preu avantatJós: una 
Batedora, una EJPpaquetadora de palla 1 un motor de 40 HP. corrent a 220 v. au. trll. 
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consegüent són més abundants en la fondària 

que en la superfície. 
D'aquest fet en resulta que abans d'aplicar 

aquest tractament caldrà saber si el paràsit que 

es vol destnlir es troba en aquell moment en la 

superfície o en la profunditat. A certes tempo-
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rades de l'any els paràsits habiten a certa pro

funditat de la terra, i llavors és un moment 

oportú ·per a procedir al tractament, mentre que 

si viuen a la superfície, el tractament és com

pletament ineficaç. 
MANUEL CODI~A 

Guix cru i guix cuit 

A LGUNS pagesos, en llegir la utilitat ·dél guix 

com adob, du9ten si ban d'emprar-lo cru 

o cuit, i encara, aquells que no són de comarques 

guixoses, solen ignorar la diferència que hi ha 

entre aquest mineral cru o cuit. 

El guix c~:u, que en algunes comarques s'ano

mena ges, és la pedra tal com surt de la mun

tanya. Aquesta pedra de guix és una combinació 

d'àcid sulfúric àmb calç, la qual químicament es 

denomina sulfat de calç. 

Quan la -pedra de guix es fa coure en forns 

semblants als forns de calç, perd la seva aigua 

de cristal-lització i aleshores la pedra s'esmenussa 

fàcilment i p¡en mia gran quantitat d'aigua. Si 

la pedra és reduïda a pols, constitueix el guix 

cuit, que és la forma utilitzada en la construcció. 

El -.guix cuit no difereix del guix cru més que 

per la qúantitat d'aigua que ha perdut. 

Sigui quina sigui la forma del guix, és igual

ment aplicable en agricultura, però entre el guix 

cru i el cuit hi ha una diferència de preu, la 

qual l'agricultor ha de tenir- sempre en compte. 

S'ha de tenir present que un metre cúbic de guix 

cru pesa; 2.ooo quilos, i cuit, 1.200. O sigui, que 

hi ha una diferència de 8oo quilos. Aquesta di

ferència és important a retenir, per als pagesos 

que tenen el mas situat en un lloc on els trans

ports són dificultosos. Havent-se d'aplicar el 

guix en pols, resulta més car el cru que el cuit, 

perquè el treball de mòlta és incomparablement 

p1és gros en el cru que en el cuit. 

El guix s'empra en cobertura en el terreny, 

junt amb altres ma·tèries fertilitzants, les quals 

es colguen a seguit amb una llaurada. ' 

L'acció del guix en la terra és la- següent : 

activa la nitrificació de les matèries orgàniques i 

la descomposició de certes substàncies fertilizants 

que romandrien inertes en el sòl, com per exem

ple, el silicat de potassa i el fosfat de calç. És 

per això que quan els terrenys contenen naturÇtl

ment guix en no gaire proporció, aquest minnl:al 

exerceix una funció benfactora. El guix en .els 

terrenys que no en posseeixen, corregeix aquest 

defecte i tant per ell mateix com per la seva 

acció a altres matèries fertilitzants , produeix ex

cel-lents resultats en les plantes. 
En la vinya el guix s'ba mostrat molt útil, 

quan aquesta vegeta en terrenvs silicis i calcaris. 

En una hectàrea de vinya hi ~àrem escampar· els 

següents elements fertilitzants : 

itrat de sosa . 
Sulfat de potassa 
Superfosfat de calç 
Guix 

220 quilos 
200 )) 
300 )) 
6oo » 

Una altra hectàrea de vinya en les mateixes 

condicions va rebre la mateixa fórmula d'adobs 

que l'antèrior, però sense guix. 

A la collita, els rendiments foren, per hectà

rea amb guix, 5· r36 quilos de raïms, i per l'al

tra hectàrea sense guix, 4·394, o sigui, 742 qui

los de més per la vinya adobada amb guix. 

L'any següent es va seguir tractant les dues 

hectàrees de la mateixa manera que l'any ante

rior. El pes dels raïms de la vinya tractada amb 

guix fou de 8.900 quilos; sense guix, 6.762. La 

diferència de producció fou ·2.183 quilos. 

Davant d'aquests experiments, es pot conclou

re que _el guix és un adjuvant poderós per a la 

nitrificació de les matèries orgàniques. El guix 

aporta a la terra àcid sulfúric i calç, elements 

que composeu una deu de fertilitat per als ter

reuys pobres en aquests elements. 

Cal advertir, però, que el guix no s'ha d'em

prar mai sol, sirró barrejat amb fems o adobs 

químics. El guix, per l'acció enèrgica que té en 

les matèries orgàniques i en els nitrats, empo

breix ràpidament els terrenys d'aquests elements. 

Una terra que rebés durant cinc o sis anys només 

que guix,. quedaria esgotada d'elements fertilit

zau ts. Les coll i tes serien bones, però la terra 

esdevindria estèril. Si, pel contrari, els elements 

fertilitzants que s'incorporen a les plantes són 

restituïts a la terra mitjançant els adobs químics 

o els fems, aleshores el guix facilita l'absorció 

de la planta i aquesta, millor nutrida, tradueix 

els seus efectes per una collita abundant. 

J OA J MO TFORT 
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La conservació ·dels vins a l'estiu 

EL fred i la calor tenen una gran influència 
en la conservació dels vins . Una tempera

tura baixa, com la de 1 'hi vern, afavoreix la cla
rificació precipitant les partícules un cop ha ter
minat la fermentació, partícules que conjunta
ment porten el nom de mares , les qual s estan 
constihüdes per matèries terroses; albuminoides, 
orgàniques , matèries colorants, tartres, llevadu
res, , ferments i altres substàncies. 

El nombre de tres trasbalsades es considera 
suficient abans de les fortes calors per a separar 
el vi net de les impureses que composen les ma
res. La primera trasbalsada s'ha de realitzar pel 
desembre, a ixí que s' ha acabat la fermentació, 
la segona trasbalsada pel març i la darrera al 
maig. 

Sense aquestes trasbalsades la calor nsca de 
fer pujar les mares , ·enterbolint el vi, i de posar 
els ferments ·eu condicions de medi ambient fa
vorables a llur evolució, puix que llavoi·s hi ha 
perill de determinar 1 'aparició de diverses Jila
lalties . 

Els vins de grau baix, pobres de taní, o efc; 
vins més alcohòlics i pobres d'acidesa, són els 
que més r isquén de sofrir les conseqüències de la · 
calor. 

Però no de tot té la culpa la calor. Els vins 
ben tractats i en els quals llurs principis consti
tutius són. ;equilibrats, la calor els fa¡ perdre 
l' eixutesa i l'aspror que tenien de bon - princi
pi . Els fan i ns es transformen i la matèria colo
rant perd .el roig violaci per tornar-se un roig 
franc i de bon veure ; els àcids es combinen en 
part en. l' alcohol i donen 11aixenca als èters, els 
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quals desenrotllen el ((bouqueb> especial de cada 
vi, sota la influència de l'oxigen que penetra a 
través dels porus de la fusta. ·:es a l'estiu que 
els vins maduren de pressa i adquireixen les qua
litats que els avalaren al màxim . . Breu : els 
vins esdevenen fins i de paladar delicat. 

No obstant, si -els bons efectes de la calor es 
manifesten en els vins curats degudament i ben 
allotjats , no succeeix el mateix amb veremes que 

han estat atacades per insectes , per malalties 
criptogàmiques , podridura, vinificacions defec
tuoses o, senzillament, en cellers de males con
dicions . 
· l!s per això que abans de les calors fortes, és 

necessari revisar e·ls vili s , bóta per bóta, per t al 
de re1neiar els que no segueixen_ un procés nor
mal. Les regles que anem a exposar poden ésser 
d'alguna utilitat als cellèristes . 

Primera. Allotjar els vins en botam molt net 
i ensofrat, en cellers t rescos i el' és'ser possible de 
temperatura regular, i evitar la penetració de l ~s . 
males 'Olors en el local. El celler és més fresc i 
la temperatura interior menys oscil-lant tai1cant 
les finestres durant el dia .i obrint-les a la nit. 

Begoua. Tenir les bótes plenes reafegint-J.es 
quan calgui, a fi d'evitar l' acció de l' aire en la 
superfície del líquid i per ~onsegiient del fer
ment acètic. 

Tercera. Quan no és possible remplenar les 
bótes, caldrà fer que el medi ambient sigui in
habitable als ferments aerobis , saturant-los d'un 
gas antisèptic, com per exemple l'àcid sulfurós, 
obtingut per la combustió de sofre o per l' addi
ció de bisulfit de potassa o de sosa, a raó de 
4 grams per hectolitre. 

Quarta. Untar amb vaselina els draps dels 
taps per tal d'impedir l 'agror, i r epetir la un
tada tantes vegades com sigui necessari. 

Els draps que recobreixen els taps s'impreg
nen de vi per capilaritat, el qual, en contacte de 
l'aire, e~ torna agre amb molta facilitat i crea 
un medi ambient propici al contagi. La vaselin'a 
impedeix la capilaritat i evita que el vi es piqui. 

- Cinquena .. Assegurar-se que els recipients vi
naris no transpuïn, cosa que determinaria un 
desenrotllament favorable al picat. 

Un dels mitjans que van més bé per a esteri
litzar els vins i posar-los a l'abric de qualsevol 
ferment perjudicial, és la pasteurització. Per dis
sort els bons pasteuritzadors són escassos i aquest 
mitjà a penes .s'empra pels propietaris. En cas 

EL MILLOR MATERIAL 

PER . A COBERTES 

' 
' 
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que s'utilitzi la pasteurització, caldrà esterilitzar 
les bótes pel mateix procediment d'abans d'allot

jar-hi el vi, o del contrari aquesta operació fóra 
completament inútil . 

L'enterboliment, al contrari del picat, no té 

pas necessitat d'aire per a desenrotllar-se, puix 
• 

que és causat per ua ferment anaèrobi. Ataca 
principalment els vins de raïms que han patit el 
míldiu, coxilis, podridura, o bé de poc grau, o 

mal fermentats. Si un vi perillés d'aquesta ma
laltia, caldria acidificar-lo a seguit a raó de 20 a 

- 30 grams d'àcid cítric, i _a més addicionar taní 

a la dosi de ro a I2 grams, i per últim ro grams 
de cola, tot això per hectolitre. Així que la cola 

Alimentació 

L. A r~ció diària de la gallina ponedora com
pren : 

I .•r G1'a?ls_; que poden ésser: blat, sègol, ordi, 

moresc, fajol, les quals, per regla general, es 
donen associades, com per exemple : 

Civada 3 parts 
Blat 2 )) 

Moresc I )) 

Moresc 4 parts 
Ordi 3 )) 

Blat 2 )) 

Civada 2 )) 

Moresc I part 
Civada 4 )) 

Blat 2 )) 

Fajol I )) 

Les granes que s'acaben de mencionar, totes 
molt agradables a les gallines, es donen sigui la 

meitat del total al matí i la resta abans d'anar 

a joc, o bé, totes a la · tarda. La quantitat ha 

d'ésser 40 o 50 grams per cap i per dia.· 
En països freds, on les gallines no poden sor

tir a fora els dies crus, les granes es distribui

ran dintre el galliner, on el paviment serà co

bert de boll, cosa que obligarà les gallines a 
gratar a terra, aconseguint així que practiquin 

un exercici molt favorable a la salut i a l'apetit. 
2. 0

" Farines i segó. Les farines es donen bar

rejades, i millor que la moltura no sigui fina. 

L'ideal és tenir a casa un p~ti t molí. Aleshores 
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ha anat a fons entre els vuit i dotze dies, caldrà 

trasbalsar el vi a bótes ben ensofrades. 
L'addició de 4 a 6 grams de metabisulfit per 

hectolitre pot substituir 1 'ensofrada de les bótes. 
També és recomanable la pasteurització, puix 

que e.n matant els ferments s'esterilitza el vi. 
Prenent les precaucions que s'acaben d'indi

car, no tan sols es conservarà el vi amb facilitat 
durant el període de les calors, sinó que s'aug
mentarà el valor comercial, afavorint la seva ve
llúria i el ·desenvolupament dels èters que engen

dren el ccbouqueb> i donen la finura i el paladar 

tan estimats dels bons bevedors de vi. 

J. ARTIGALA 

de les gallines 

· es dóna als animals les granes enteres, és a dir, 

la farina i el segó mòlts grosserament. 
La barreja ·seca assoleix . el favor de les grans 

explotacions . Hi ha menys feina a preparar els 

aliments i aquests no es tornen agres, com suc

ceeix quan es donen humits. Hi ha, per tant, 
una economia de mà d'obra i l'estalvi que re
presenta l'aliment que es fa malbé. 

Heus ací algunes mostres de barr:eja : 

Segó I quilo 
Segones I )) 

Farina de moresc I )) 

de civada I ll 

de carn I ll 

Ostres granulades o'roo 
Sal o' o so 

Segó 3 quilos 
Farina d'ordi 3 ll 

moresc I )) 

turtó cacauet I'soo )) 

de peix I )) 

ossos 0'200 )) 

Sal o'oso )) 

Segó I quilo 
Segones 3 ll 

Farina d'alfals 2 )) 

moresc 3 )) 

civada I )) 

pe1x I » 

ossos 0' 200 )) 

Sal o'oso )) 



Les farines seques no es poden pas donar en 
menjadors ordinaris, puix que les gallines en 
fan malbé molta . S'han de donar en tramuges , 
utensilis que a la vegada estalvien el reparti 
men t diari de menjar. 

Les farines i el segó humitejats tenen molta 
acceptació en les explotacions particulars o do
mèstiques,. ja que aquests aliments permeten bar
rejats amb les restes de la taula i de la cuina, 
fer una calderada i obtenir una alimentació molt 
econòmica. 

El règim de barreges humides exigeix que 
diàriament es ll enci la r ació sobran t i que es ne
tegin bé tots els atuells . 

3.•r V e?'dm·es: tota mena d'aliments tendres i 
fuilosos, com són les cols, enciams , escaroles, al
fals, bròquils, etc., i tamoé a l'hivern la 'carbassa 
constitueixen els farratges verds . 

Aquests aliments, a més de portar en molta 
quantitat les vitamines de creixença i de repro
ducció, posseeixen gran quan titat de diversos mi
nerals, particularment calç i ferro. La verdúra 
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és un laxant~ o sigui, que activa la digestió dels 
aliments i fa anar bé de ventre. 

El verd es distribueix al migdi a i es dóna a 
voluntat. Uns cent grams per cap abasteixen les 
necessitats de les gallines. ' 

A més de l 'ali mentació normal hi ha avieu]-• tors que opinen que les gallines abans i durant 
la posta han de rebre excitant~ per tal que les 
gallines ponguin més ous . No hi ha pas subs
tància que pugui infl uir en l'ovari i permeti for
çar la posta. L'activitat de l 'ovari resulta del 
conjunt de les funcions orgàn iques superexcita
des . Així, tots els estimulants ' de la di gestió, 
com són els pólvors de genciana , gengibre, nou 
vòmica, canyella , sal ,. sofre i altres, poden ésser 
ut ilitzats en proporcions moderades . 

Un dels exci tan ts que diuen alguns avicultors 
que va millor és el donar u11a culleradeta de vi 
per cada galli na , barrejat amb els aliments . E l 
vi t ambé es pot.donar als pollets en la quantitat 
d 'una cullerada de cafè, però la meitat d' aigua. 

L. GALLINAT 

"' . La magnesta 

F lNS ara, es pot dir que no s'havia fet més 
que aplicar a la nutrició de les plantes 

dels animals la química a l 'engrós . E n aquests 
els àcids aminats i les vitamines han demostrat 
plenament la seva import ància. E n les plantes 
els colloides i les matèries a dosi ínfi ma han pro
vat que constituïen a vegades el secret de grans 
coll ites. 

La magnèsia és un dels elements que actuen 
a pet ita dosi i que la seva absència es manifesta 
per un dèficit en la collita. Una observació su
perficial mostra que les comarques . riques en 
magnèsia, com Bretanya i les Costes del Nord de 
F rança, prod ueixen extel-lents patates i cavall s . 
La vinya de Chambertin. i les cèlebres vaques ho
landeses de Fr1sia es troben en el mateix cas. 

La majoria de les terres , però , es troben man
cades de magnèsia . A Catalunya les terres ri
ques en rnagnèsia són, precisament, aquelles de 
comarques molt . secaneres o rocoses , com les 
costes de Garraf i alguns indrets de la comarca 

Boques de l'Ebre, en les quals, per aquestes con
dicions a penes es fan conreus. 

En canvi, en les terres apropiades al conreu, 
no sols a Catalunya, sinó a la major part del 
món, a penes existeix magnèsia, si primitiva
ment n'hi havia en poca quantitat , com succeeix 
en gran part de terres verges, les collites succes
sives, en el transcurs dels segles, ha acabat qua
si per esgotar-la . 

La importància de -la magnèsia va ésser reve
lada així que començaren els estudis químics . 
E n i8o4, 1Saussm1e descobria· la magnèsia en 
la constitució de quasi totes les plantes . L iebic 
i Boussingault, en 1843 , atribueixen a la magnè
sia un paper important , i la posen al costat de 
l 'àcid fosfòric i la potassa . L a magnèsia fou 
trobada. en els teixits de les plantes d'un a mane
ra constan t ; també la posseeixen, encara que en 
petites quanti tats , les terres més fèrtils. Amb
dues constatacions havien dé conduir forçosament 
a realitzar algunes experiències . Boussingault, 

,, 
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adobant un camp amb fosfat amoníac-magnèsic, 

obté en blat de moro un augment de 125 per roo. 

Georges Ville, privant un blat de magnèsia, re

elueix la collita a la quarta part. En r9ro, 

J. Dumond ha pogut dir a manera de sentència : 

sense magn èsia no hi ha vegetació. 
Així, la· magnèsia passa a la categoria d'adob, 

és a dir, d'adob .normal, d'adob que no hauria 

de faltar ·a cap coureu. La magnèsia està con

tin gud a en els adobs ordinaris, amb' els quals 

forma combinacions amb l'azot i l' àcid fosfòric 

o amb l'azot nítric i la calç. La magnèsia és tant 

L'estronguilosi 

-E LS estrònguils són cucs petits, com trossos 

· de fi 1 el' em palomar, de 2 a 4 centímetres 

de llarg, que viuen en els budells dels xais. 

Aquests· cucs hi són a milers i s'alimenten de la 

sang que xuclen. U ltra les inombrables ferides 

que caus~n a la mucosa intestinal, cada vegada 

que fan una picada inoculen substàncies tòxi

ques que alteren la composició normal de la sang . 

Els anyells atacats cl'estrònguils es van clebl

litant, s'emmagreixen poc a _poc, estan tristos i 

amb raó es clin que van perdent la sang. La lla

na s'arrenca amb facilitat i la mucosa ocular o 

vena de l ' ull és pàl:Jida. 

Aquesta malaltia ·és contagiosa. Els animals se 

l'encomanen pasturant en llocs on han estat al

tres animals que patien la mateixa malaltia. 'fots 

els anyells atacats · d' estròn guil s amb els seus 

excrements eliminen ous dels cucs i aquests que

den enganxats als brins d'herba, la qual pastura

da per animals sans, els ous passaran a l' estómac 

dels anyells, on la closca es,. dissoldrà i el cuc 

que hi ha dintre l' ou serà alliberat i marxarà 

cap a l'intestí, i començarà de nou la fni1ció de 

créixer i reproduir-se. 

La manera més comuna, però, .de realitzar-se 

l'evoiució és que l 'ou eclosioni en el mateix prat 

a favor d'una temperatura apropiada i que el cuc ' 

en eixir de l'ou cerqui la protecció contra el sol 

i la intempèrie en el clors d'una fulla. 

Pels efectes de la invasió el mateix és que el 

paràsit penetri a l' organisme del xai en forma 

el 'ou que en forma de cuc ; els resultats són 

iguals. / 
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més necessana al sòl, puix que les plantes són 

àvides d'aquest aliment, i en conseqüència d'una 

manera regular i normal hi ha d'ésser portada, 

igual que qualsevol altre adob químic. 

Si la magnèsia ha estat força estudiad a des 

del punt de vista de la nutrició de les plantes, en 

el bestiar no se'n sap res. Convindria que ex

periments sistemàtics es realitzessin per a sa

ber positivament el rol de la magnèsia en l'ali

mentació dels animals i de passada en la resta 

de les funcions orgàniques . 

EuDALD FEIXES I ARMENTERA 

dels anyells 

Sempre que en un ramat s'observi que hi ha 

uns quants xais magres. i que es tornen anèmics 

és que existeix la malaltia. Però, com que a lguna 

altra malaltia pot també causar l' anèmia, el mi

llor és recollir els eX.crements dels malalts i po

sar-los en lloc on hi hagi humitat i uns 16 graus 

de calor per a veure si al ' cap de poc. dies naixen 

els enes, causants de la malaltia. També es pot 

fer 1111 examen microscòp-ic dels ous . 

Així que la causa de la malaltia és confirmada 

per la presència d'ous o enes d'estròngnil, ales

hores cal fer dues coses. Primera ; guarir els ani

mals malalts ; segona : · evitar que els animals 

ans s'encomanin la. malaltia. La terapèutica de 

1 'estronguilosi consis teix a donar als animals ata

eats medicaments que destrueixin els cucs sense 

causar dany als òrgans' en els quals s'allotgen 

els paràsits. 
Als anyells se'ls pot donar diàriamen t 15 grams 

o sigui, aproximadament una cl}lleracla de cafè 

d'una ·infusió de darzell o absenta¡ o tam

bé una cnlleradeta d'oli empireumàtic amb o'25 

grams d'emètic. Aquest tractament s'anirà se

guint fins i tant que en els excrements dels 

anyells no es trobin ous cl'estrònguils. 

En aquesta af cció, tant com guarir el ma

lalts s'ha de curar que els bons no pateixin ma

laltia. Per això cal separar els anyells · malalts 

dels sans ; no fer pasturar els xais en els prats 

on hagin estat els animals infestats, i per últim, 

vigilar que en la femta dels xais tinguts per bons 

no hi hagi ous, en el qual cas es portaran al lo

cal on hi hagi els animals malalts. 

i 
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Els prats 011 hagin pasturat els an imals in
festats es desinfectaran. Perquè un prat quedi en 
bon estat smütari, cal en primer lloc que no hi 
hagi basses ni riots, és a dir, que l'aigua pugui 
circular lliurement. Després s'escampa sul fat de 
ferro en la quantitat de 200 a 500 quilos per hec
tàrea. El corral també s'haurà de desinfectar, 
com igualment els fems i el femer . L'addició de 
calç als fems i al femer destruirà els ous dels 
paràsits i constituirà ensems un adob impor
tant. L'emblanquinada amb calç al corral tindrà 
la mateixa finalitat. 

Així mateix s'haurà de tenir en · compte que 
els moltons i les ovelles no són tan sensibles 
com els anyells a l'estronguilosi, i molts d'aqueUs 
animals poden ésser envaïts per aquests cucs 
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sense que aparentment en sofreixi n. En canvj, 
mxo no pr i va que sïguin els escampadoTs d'ous 
i per consegüent els que determinen el contagi 
de la malaltia . 

Tampoc no es podrà clonar al bestiar llarler el 
fenc dels prats que hagin estat infestats cl'es
trònguils. Els efectes del sulfat de ferro no són 
efectius fins al cap d' un any · de la seva apli
cació. 

U na malaltia parasitària costa molt de treure
Ja si · no s' utilitzen procediments enèrgics 1 cons
tants. I perquè .no torni a veuir caldrà vigil ar 
el ramat i practicar les r egles higièniques de 
desinfecció dels corrals i dels prats si els fets 
ho exigeixen. 

J OAN VETES' 

N O·T I CI ARI 
.-\ L ES ORGANJ 'fZACJON S AGRARIES 

«En pmndre fa temps la in iciat iva de crear una enti
tat <JUe uní , rell igués i aplegués les fo rees de le · diver
se · organ itzaciou ' agràries, que acolli nt- e a Ja llei de 
Sindicats i al tres semblants s'han cou t it uï t an eu de Ca
ta lunya , no ens abelli a {Ja el desig de construir una 
capelleta enfront de cap altra, ni molt m enys destruir 
res del qu e existeix, sobretot s i fa bona feina .. 

Tampoc pensàvem en la constitució de cap partit agra
ri per a intervenir directam ent . en les eleccions, sigui 
dit a ixò, perquè en coincidir ca ualmeut le · nos tres tas
qu es preparatòri es amb el pa><sat perí de electoral, po
dri a fe r pensar a algun mal intencionat qu e les nostre: 
d irectrius no fossi n pmament agrícoles . P er això , pas:a
des ja per ara aquell e · circumstàncies , ens interessa fe r
bo con tar ben clarament . 

E l nos tre pen ·am ent no és alt.re que donar fo11na plà~ 

t ica, t angible i pràct ica a quelcom que e, tà en l'esperi t 
de tots . E ra tau viva aquesta aspiració, ·que de tan t en 
tant, i responent a ataciol de què era objecte alguna par t 
del complex agra ri , s'a pl egaven circumstancialment les 
per:ones directives de molt>< Sindi cats , per tal de cercar 
en un canvi d 'impre. ·ions i en el contacte de colzes , el 
camí que portant-nos a una acció coordinada, i deixant 
de banda la prote ·ta estèl'il , ens fe t robar en l 'acobla
ment de forces di . perses el poder necessari perqu è el 
sentir dels agri cul tors fos escoltat i acatat. · 

Consti, doncs, que no anem contra ningú n i contra 
cap o1·ganitzac ió. Propugnem la formació d'una entit at 
de finalitat ben definida, com diran cla:·ament els nos
tre~ Ei-ltatuts; la missió de la qu al en tenem que cap al
tra entitat de Je¡; con ·ti tuïdes podria fer, per qu ant la 
fe ina que se li , enyala solam ent la poden fer els matei
xu~ i nte re~?sals ; i que no ho po·t fer cap de les exi sten ts 
n' é>< prova palesa el que malgrat la bona voluntat i al
guna temptat iva 110 reeix ida , no s 'ha pogut materi alit~ar 
la idea a.mb t-ot i el desig que h i ba en totes les orga
ni t<o<~ac ions agl'à.ries . 

Cal destriar ben bé els interessos dels agricul tors dels 
<J tt e no ho són. Estudi ar-los , defensat·-los i aplegar-los ; 
heu-vos ací una bella ta ca a fer, ja que cal evitar com 
mantes vegade ha succeït la confusió dels inte ressos de 
1 'ag1·icultor amb el de certs ind~1 s trials , i cal p·:ivar tam
b.é, que la força de l'agrïcult m a organitzada. es posi al 
servei d 'inte!res ·os molt respectable. , que re , però, no 
tenen a vet¡re amb l 'agricultura . 

L 'èxit aconsegui t en . les reunions preparatòries el 
crei.em penyora que els nostres propòsits no han de fra
cassar i a ixf ho e:;peren les- assoc iac ions representades·, 
al servei de les qual. i de totes les altres es fan els tre
ball s poss ibl es per a as ·olir li• finalita t desitj ada .. 

Serveixin aquestes ratll es per a aclarir,. públi cament i 
d 'un cop, tot quant s'ha di t en la. Premsa i fora d'ella 
sobre el p rojecte de creació de la Unió de Sindicats Agrí-
col e dé Catalunya. · 

Pel • indicat Vi t ícola Com arcal ~e Martorell, F . San
tacana; per la F ederació de Sindicat · Agrícoles del Li
toral , P. Cabot ; per la F ederació Agrícola de la Conca 
de Ba rberà , A. Talavera; pel Sindicat Agrícola de Vila
rodona , J. Vives ; pel Sindicat Agrícola de Ce·rvera , R. Vi
dal ; pel Sindicat L'Oliva Arbequina , R. Piferrer ; pel 
)S indicat Oleícola Gan:otxa-Empordà, O. Jordà; pel Sin
dicat Agrícola d'Espoll~< , F . Mascort. >> 

A m és no s 'ha d'oblidar qne el R eial Decret que ens 
ocupa ba estat publicat en vigíli es de començar l'expor
tació, la gual cosa ve a representar una orpresa i un a 
des igualtat. Diem sorpresa p'erquè s'ba presc indit en ab
solu t de con. ultar el parer dels productors , e's únics in
te~·e s¡¡ts; i des i.gualtat, perqu è embla que s 'hagi espe
ra t que s 'acabés l 'exportació des de Màlaga, que , 'ha 
portat a tenne sense cap dels en trebancs ara po ·ats . 
Efectivament, 1 'exportació de 1 'aRud ida com arca ha es
tat fe ta entre 1 'apari ció del J.llrimer Reial Decret d 'expor
tació i el que fixa les normes actuals . 

Donada 1 'actual organització dels Sindicats agd coles , 
compten amb ·obrera responsabilitat per a fer-se' ctuTec 
de 1 'exportació i vetllar pel compliment de les uonn es 
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ra~ntLble;; que puguin dictar-se. P er aq uest motí u creiem 
qu l 't'mi ca m anera d 'ev ita<· ljlle el confli cte esdevingui 
més gre u é~ esm.enar les du e.· norm es l'enyalades, e¡ u e 
d 'aplicar-se , ent¡:a nyar ien la 1·uïna de tota la comarca. 

Ilem di t qu e els Sindicats Agrícoles tenen sufici ent 
personalitat. Poden , a més, afegir que el prestigi del 
8ervei Agronòmic, gue tant s'ha vingut p·:eocupant de 
1 'exportació de la patata prim et'enca, ha de respondre 
al:; just ifi cats des ig· dels mercat· consumidors . 

Vet ac[, doncs, quina ba d 'ésser la veritable solució : 
la vigilància a c¡u-rec de les entitats a-grícoles i el con
t1·ol tècnic,_ com li pe·: toca com a organiJ;m e oficia.!, a 
càrrec -del Servei Agronòmi c . 

E .· tem segurs qu e una rect ifi cac ió en el sentit expl icat 
apaivaga ria. els · •'mims dels pageso · amenaçats. 

Pel que t oc.:a a l::t fi xació del pes m ínim, ha de dei
xar-se aqu esta qüest ió a l 'albi: del Mercat conSll~nidor. 
Si els com;umidors demanes. iu als productors un a selec
ció de pesos, els pagesos ja p:ocmarien complaure'ls pel 
COlrr.pte que els tindria. 

El pretendre fi.J¡ar el pes míni:r.n com a norma oficial é · 
dona r armes a un tercer peryuè pugui com erciar capri
ciosament . 

N o h i ha dubte qu e- el Govem sabrà 1·esoldre 1 'assump
te favorablement. 

Ai.xí · ho esperen tots els pageso:-productors, l'ún-ica 
omrpació dels quab és treball ar per trobar en el seu 
tJ-eball la justa recompensa d'un a valorització raonada 
de les seves collites . 

LA UTJLITZACIO DEL PALAU D'AGRrGULTURA 

n ewtió de Beprese ntctnts dels Simlicctts Ag1'ícoles 

L 'Ajúutament de Barcelona, acceptant la proposició 
que al l;eu temp:-; l i pre·entèt l' Jnstitut Agrícola Català 
de Rant I sidre, qu e el Pala u d 'Auricultura secruí. fini-

- da 1 'Bxpo~ició I 11 ternac ional, adscrit a la final itat 'per a 
la qual fou con. truït, ha aprovat la creació d 'un Patro
nat que t ingui c11ra de la se va o:·ganització, explotació 
i admini8tració. 

En acjuest P ahonat hi tenen representació , com era 
de justícia, el: S;ndicats Agrícoles de Catalunya. L'in~

t it ut Agrícola de Sant I s idre , com a entitat agrícola 
més anti ga de Catalunya, puix que compta vuitanta 
anys d' existència., i com a ini ciador de la idea, ha con-

' vocat uoa asl;emblea de Sind icat· i A.s.-oc iacions agríco
l e: , qu e t. i ndr;~ ll oc di marts vinent, dia 24, a le· onze 
del m a tí, al local de 1 'entitat (Porta-Ferris ·a , 21, prin
cipal), per a nomena.r ll iu rement la persona que els ha
gi de repre:entar en el d it organ.isme. 

L 'I nstitut . Agrícola Català de Sant I s idre prega als 
Sindicats i Associacions agrícole de a-tahmya que en 
cas Ciue no hagin rebut la conesponent convocatòria per 
a aqu esta reunió es donin per convocats . 

* * * 
Alguns di es després els ' ind icats reuni ts eu Assem

blea acordaren elegit• al ;;enyor J osep Carcereny i Gar
ci u, de Sa;1t F el i u de L lobregat . 

n grAH'l'Al\U:<m T DJL 'l'E NJCA l PRAC'l'lCJUES 
AGRTCOLES 

'a 111pcwya. dc poclct de les oli pe res 

Continuant el t ~·eball per a l 'estudi i fomen t del. 
interes oR agrícole: ini ciats pels antics Serveis Tècni.cs 
d 'Agricultura de la Mancomunitat de Catalunya, el Ser-

8r 

vei de camps i arbre · f rui !.er::; del Departarnent de Tèc
nica i Priwtiques agríeole~ de la Dipu tació de Barcelona 
acaba de r eali tzar un a intensa tampa nya de poda de leo 
ol i.veres a les com arqu es de l'Al t P enedès, I gualada, Pla 
de Bages i Alt Vallès, amb 1ma brigada de podadors 
fJUe ha recorregut les principal:-; zones olivareres d'a
questes comarque . . Després s'ha establert una minucio
sa revis ió dels i. temes de poda Joca.! i les nannes que 
cal .. eguir pe a llur modificació, adaptació i milloria. 

Aquest Servei, du ran t la campanya , i a fi d'atendre 
les peticion · particular;; dels propietari , ha organitzat 
brigades de podador" competent·, el · quals segueixen 
els en enyaments i les no:·mes e tablertes. 

C·ttl'set a Oastellctr del Vallès 

Patrocinat per l'Excelen!.f,,- ima Diputació Provincial 
de Barcelona, a in st,\nci e~ del indicat Agríco~a 
«L 'H armonia», de Castell ar del Vallès, es d01ú un Cur
::;et de vui t lli çons, orwm itzat pel Departament de Tèc
nica i Pràctiq ues Agrícoles-continuació dels antics Ser
veis Tècn.i'cs d 'Agricultura- a càrrec dels tècnics del di t 
Centre, tractant-se els tem es següen t::; : 

Aquestes conferències es donaren en el local social del 
elit Sindicat, iJ.Iustrada amb projeccions i acompanyades 
de lli~ons pràctic¡ ue ·. 

L 'EXPORTACIO DJL PA'l' ATA PRl MERENCA 

L a pnblieació del Reial Decret que se nyala les 'llO r'lll es 
d'aquesta expo rtació promou 1111a sorollosa protesta dels 

pctgesos prodn.tcto1·s 

Se 'ns prega la inserciéi del solt i telegrames següents : 
«L'aparició d 'un reial decret qne publica la «Gaceta» 

cle Madrid referent a les norme· a què ha d'a.justar-se 
l' expor tació de patates ha produH un gran disgust en
t re els agri cultors producto:s de la varietat primerenca 
d ;aques t l itora.l . 

Davant la injustíeia de :fixar el pè mínim de les pa
tates qlle purruin exportar-se en 20 grams es considera 
que tal mesura representa una ruïna otal per la comar
ca, 110 ::;ols tenint en compte 1 Ja quan titat de producció 
l¡ue quedar¡L de valori tzada, sinó també per les confu
sions i represàlies que poden derivar-se de tal dispo
sició. 

La Fedemció de Sindi cats A grícole~ del L itoral , que 
rep resenta la majot· part del:; agricultor. de la Costa, 
ha t ramès la seva enè rgica . prote.;ta al ministeri d 'Eco
nomia acional a fi 11ue el pes mínim sigui fixat eu 
J O gra1;t1s . 

També aque~ta ent itat demana. al propi ministeri 1ue 
la Comi ió de Vi gil tmcia sigui in tegrada pels pro
p ïs Sindicats Agrícole , sota la. inspecció del Sèrvei A
gronòmic racional i no com es pretén ara, per entitats 
estranyes als in teres ·os agricole . 

E l pagesos esperen que el mini. tre d'Economia a-
cional a end rà la seva enèrgica i ju ta prote ta, trame
sa per mitjà de le_-· eves associacions, tot esperant la 
corresponen t rectificació evitant a c¡uè es vegin obll
gats a ~qnè, de no ésser atesos, la protesta sigui estrepi
tosa.» 

A continuació cop iem els telegrames eursats per là 
J•'ederació \ pels ' indieab; l¡ue la formen , com els tra
mesa per diverse· entitats agràr ia. de Cata.lunya: 

Excm . Sr. l\Iini stre d 'Economi:~, Nacional.-Madrid.
Llegit aclariment reial decret exportació patata lamen
tem haver d 'expo ar amb tot respecte que ha estat or
presa soufiança V. E. amb redacció tan favorable a in-
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lern1ediari~ i Lan ruïnosa per . a agricultors productors. 
A intermediaris se'ls concedeix una espècie de monopoli 
per a trepitjar intere.-sos agricultor~ . En primer JJoc, 
base quar!.a, apar-tat U, disposa pes mínip.1. de patates 
:60 grams, que representa ruïna agricultors i arma inter
m ediaris per eludir compromisos. V. E . pot_ veure i com
provar amb mostra remesa-da de patates amb pesos en
Lre 18 i 19 grams que patata deu grams endavant són 
ben rebudes mercats consumidor , els quals solament 
exigeixen mercaderia .-ana i neta. Segon lloc base 15 dis
posa forma nomenar comissió inspectora que no gara-n
teixi degudament interessos agricultors. En nom tres 
milers agricultors associats que reial decret arruïna, de
manem pes mínim deu grams i que Comissió inspectora 
sigui integrada exclusivament per associacipns produc
tOrs sota vigilància servei nacional agrouòmic.-l~edera

uió Sindicats Agrícole · del LitoraL-Pere Cabot, presi
dent; Josep Carbonel l, secretari.» 

* * * 

'l'elegrama cursat pels Sindicats Agrícoles d·e Sant Mar
U, Bada-lona i CaÓyet, Tiana, Masnou, Teià, P remià de 
Mar, Vilassar de Mar, Cabril , Uabr~ra de Mataró, Ar
gentona~ Mataró, Sant Andreu de Llavaneres, Canet de 
Mar, Sant Pol de Mar, Calella, Pineda, Malgrat, Lloret 
de Mar i Sant Feliu de Gu ixots: 

«Excm. Sr. Ministre d'Economia Nàcional.-Madrid.
Unim la nostra demanda a la de la Federació de Sindi
cats Agrícola del Litoral, úniua entitat· que representa 
interessos genuïn de la producció patates primerenques, 
i sol-licitem reial decret exportació en ol sentit qne la 
dita Federació recapti per merèixer-ho en ju:·tícia els 
productor\; de l'esmentada varietat dit·eutament perju
dicats. » · 

«.Exc!J). Sr. l\IIiJJistre' d 'BcunoUli a Nac;ipnal.-Madrid.-
1 clentif:icats amb Federació Sind icat:-; Agrícoles del Lito
ral, que representa -productors especialitat patata prime
renca, p•·eguem V . E. atengui justes p1·etensions clita;
entitat rectificant R. D. perjudicial exportació en forma 
que aque·ta sol-licita .-Sindicat Vitícola Comarcal de 
~lartorell .-li'rancesc Sautacaua.» 

* * * 

«Excm . Sr. Ministre d'.Euonomia Nacional.-Madrid.
Esperem que en bé interessos productors patates prime
reiH[ues se :-;erv irà V. E . rectifi ca r decret exportac ió 
d'u cord demanda representant agricultors la li'ederació 
de Sindi cat.; Agduole:; del Li.to ral, única entitat amb au
toritat sobre interesso. especial ita t indicada.-Comitè de 
la Unió de Sindiuat~ Agdcoles de . Gatalunya.» · 

COM!::N'l',UUS 

Seguei..-x ava;;sionaut a tota -la page.-ia el contingut del 
Reial Decret publicat a la «Gaceta de Madrid» del dia 
:65 del cqrrent, on es dicten les normes que ban de re
gir 1 'exportació de les pa ta tes primerenques . 

Les Directives de tots els Sjndicats Agrícoles de la 
' fareRma, i especialment la Junta Pe1manent de la Fe
deració de Sindicat · Agrícoles del Litoral, estan gestio
nant prop del Govern una adequada solució al conflicte 
¡Jlantejat, per tal d'apaivagar els ànims. 

Hem pogut comprovar que tots els pagesos productors 
estan conformes a efectuar I 'exportació a base de totes 
les garanties que exigeixen els Mercats consumidors re-
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ferents a una c;onfecc ió adequada. Acceplen (tota vegada 
que ell s mateixos no hau sol-li cita t per ,mitji• de les seves 
As><ociacions) totes les norm es encarrilad es a què amb 
les patates sanes i netes de terra no s' hi barregin les 
que siguin dolen te·, rosegades, mares, etc., etc., ni les 
tjlle t inguin un pes de meny de 10 grams. En prova 
d 'a ixò és que l'any pa sat cap Sindicat Agríç:ola va tenir 
ni la mé ·· petita reclamació per aquests conceptes. 

El pretendre, com estableix Ja norma tluar ta, apartat O 
de 1 'anomenat Reial Decret, una epa raci:ó de les pata
tes amb peso!' inferiors a. 20 gt:ams i que la Comissió de 
Vigilància es~igni composta per organismes estranys als 
i11teressos agrícoles, és el q ue els pagesos productors nq 
poden acrèptar de cap de Jes maneres. 

En el concm s de posta que s'està celebrant a Palma 
de Mallorca han guanyat el __primer i segon premis de 
posta d'bivem du es gallines propietat del nostre amic 
i col-loborador en Joan Salom . Són dè la raça del Prat i 
han fet respectivament 80 i 64 ous eles del dia 15 d'oc
tubre al 28 de febrer. 

Aquestes polles són fi lles de la campiona del concurs 
verificat- J'a dos anys i de cendentef< dels desfets galliners 
de la que fou Escola Superior d'Agricultura. 

LA 'l'ARONJA.- NOTA DE VALENCIA 

Amb motiu d'una gran ind ústria iniciada als Estats 
units, el vicecònsol d'Espanya a Miami (Florida) ba 
adreçat a aq uesta Alcaldia una comunicació .ben iaia
gueTa per a 1 'e ·de-venidor del negoci taronger . 

~Consigna que la Bor~a de Fruites Cítriques, Florida 
Citrus Exchange, e.u combinació amb l'Associació Nacio
nal de Lleters, N ationa! Daivy Produts, i qne disposa 
d'un. capital equivalent a uns do~ mil milions de pesse
tes, va a escometre l'empresa d'industrialitzar la taronja 
ta rada o sobrera pe:· excés de producció . 

Amb at1uest objecte destinarà els seus sucs al consum, 
congelant- los i f01·mant grans blocs, que en carros neve
res seran portats a les ofi cines embotelladores i distri
l>Lüd es en diversos indrets a l'efecte, on tindran lloc di à-

' riament la repartició ah consumidor·, tal _ com avui es 
:fa amb la llet. · 

El di rector general de l'esmentada Borsa Cítrica, 
lVlr. C. C. Commender, é~ del parer que l'èxit de l'em
presa deptn només de la propaganda, en la qual van a 
e::;merçar-se els milion · que calguin. 

El contracte amb la Societat de Lleters ,ha estat s ig
nat, per dotze anys, i hom espera ara que el consum dels 
sucs de taronja servits eu la forma de::;us-dita, augmen
tarà d'any en any i absorbirà. tota la producció tm·on
gera, amb molt de profit per part dels conreadors , que 
d 'ayue,;ta manera troba.ra.u assegurada l 'estabilitr,ació de 
les collites, qualsevlllla que sia el sen abundor. 

LA CAIXA RURAL . DE LA BISBAL 

Haveut qued¡¡t vacant la pre:idència de dita entitat 
per defunció del senyor Lluís de l~errer, en la renovació 
ordinària de càrrecs celebrada el passat mes de gener va 
é.-ser elegit per a la mate.ixa el q ue ho era Vis-president 

·En Jaume Rosicl1. 

L'ENSENYAMENT AGR!COLA 

Uua 7HOfJ08ta a la Protec~ora il'E11senywu;a cctLalamt 

«El qui subscriu, soci de l'Associació Protectora de 
l 'Ensenyança Catalana eles de l' any 1917 i ex-merribre 
de la Delegada· de 1 'Havana, entenent que el moment 
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present, de desorientació social i política, el més gran 
servei que pot fe1•-se a Catalunya, en matèria de forma
<'ic) catalana i cívica de la .Joventut, és l 'ensenyamen 
pm tècnic agro-comercial d' una ma-;sa de joves, per ta l 
qu e cad:J. any, s'obtingui una promoció de t res-cents , a 
fi que arreu de Catalunya es vagi formant una selecció 
de joves amb el cap ben clar i amb un esperit catalan ís
~im a prova de snobismes i deformacions forasteres, de.
mnna CJUe l 'A¡:;sociació Pmtectom de l'Ensenyaru;a Cata
lana ;;'adreci a les Diputacions de la. nostra terra, per 

_ t.a l que, mancomunadament, acceptin i realitzin en el 
mé~ breu termini po>'sihle, aquesta g·.-an obra, la qual 
hauria d'ésser acomplerta., per mitjà de la creació de 
deu escoles -granges el 'ensenyament pretècnic agJ·o-comel-
eial, en les qua ls els joves, durant tre,; anys cl'illternut 
l'ehe¡.;s in una educació adequada uer tal de formar- lo¡:; 
p i'OI'e~sion alment i cív icament. 

H em de retreu1·e com u lli c;on~ment el Jet que a D ina
marc·a, cada any, completen tmn educació com la cp1 e 
es prop ugna 600 deixebles i n 'l'xecoeslov~1qu i a 1.500. 
Da111unt d'aque:ts- nucliJ; s'assenta. el progTés i la civi 
lització .d'ambdó" països . Per això allí no es parla de 
lh'isis del llibre ni de crisi del caràcter. Per això també 
ullí l'home de ciència pot lliurar-. e tranquil a le. seves 
tasques de recerca i especulació, ¡.;egur que en el mo
ment de reeixir trobarà el,; auxiliars aptes ind ispen. a
bles -perquè el seu esforç elongui tot el fruit que ell havia 
somJliat. 

Per a evitar que la política i el favoritisme malmetin 
i desnatmalitzin el pla el 'ensenyament, el sotasignant, pro
posa també que l'A. P . de l 'B. . encarregui als se
nyors lVI, Ros ell i Vi lar, August Matons, Josep Maria 
Valls, Ramon Sala, de Balaguer , J osep Vidal , de Cervera, 
i ~\Ianuel Raventó , de Sant Radlll'ní, l'estudi del pla 
d'en enyament i la forma de selec.ció i formació dei pro
J'e~sorat . 

El sosteniment d ·aque ts deu centres d 'ensenyament 
no . eria molt dispendiós ; el qui subscriu en calcula així 
el pressupo. t : 

Despeses: Professorat i moterial d'euse11:yament (50 
mil pe . etes anyals per e:::cola) 500.000 pe setes. 

Ingresso. : Les matrícules de 900 deixebles, a 30 pes-
sete:, 32,!.000 pe setes . 

Dèficit anyal, 176.000 pessetes . 
Hi ha despeses importants de primera instal·lació . 
~'ambé es produïren ingressos importants en l 'explota-

ció de les grange agropecuàries .-Enric Hala. 

EL TRACTAT Cül\I .f.;RCIAL Al\IB FRANÇA 

-Les negociacions comercials amb França poden donar
se per acabades no havent donat resultat a conseqüència 
de la ·intransigència en què han posat el negociado~-s 

francesos . Com és . abut, tote les dificultats giren eu
torn de l 'entrada de vius espanyol. , · puix que França ha 
augmentat els seus drets aranzelari· de 55 a 4 francs 
per hectoli tre, i a més fixa un cupus d'entrada que li
mita a 500.000 hectolitreR podent variar-lo anHalment se
gons la producció vitícola de França, Argèlia i Tunis, 
c1uan ·en reali tat la dita xifra. és cinc vegades major a 
I 'exportació de vins e panyols que habitualment es fa 
11 J• rança. 

El bon e perit de conciliació demostrat pel negocia
dors espanyols ha topat contra la negativa con taut del 
r·ep~esentants francesos, els quals ni per nl,; vins espa 
nyols que serveixen exclusivmnent per a les operacions 
de «coupage» han mostrat cap predisposició. Per tot això, 
poden con idera rse v irtualment tre ncades lel' negoci acions 
oomercials ini ciades entre els clos païso . 

BTBLIOG RAF !à. 

T ratado de AgTicullllra, per Bruno Dü.rigen, ver~ió e -
panyola de la 5.n edi ció alemanya. Volum li, 7 3 pàgi
nes, );\mines de colo1· i gl'!Lvats . Gu;;tnu Gi li, editor, Bar
celona . 36 pessetes . 

AC]ue¡:;t segon volum tracta de la reproducció i cria, 
alimentació, expl_ofació i malalties. Cada una de les es
pècies pròpies de I' Avicultura estit tractada particulat·
ment, de m~me ~·a que I 'oh ra ve a éo:;ser un conjunt de 
trac·tats de gallines, oques, ànecs pintades, coloms, íai
;<ans, paons i cignes. 

Les de~cripcion de les diverse, matèries de què ·ons
ta el Uibre, són moLt detaUade, i completes.- M. R. l ' . 

IIJ 11jennerhule.~ ac· las c~ves d'(J IIIésticas, per J. Lahaye, 
trttd . de Ped1'0 Farreras . J3ib1iotec·a de la «Revista Vete
ri na ria de E,:;paita», Barcelona. Apa:tat 463. 

J:r.; un Ll ibre de 381 pàgine. a.mb 150 figures . 'I' racta 
d 'Anatomia i Fisiologia, Higiene i Alimenta~ió, Patolo
gia i ' rerapèutica, i E lemeuls de Cirurgia aviar. 

81 caTàcter tècnic d'aquesta obra la fa 1ròpia per Ye
te:-inaris, i avic·ultors d'una certa cuit ma. 

C'r·eiem fJUe é" la millor obra que existeix en easteii1L. 
La traducció, c·•1m totes les del doctor Parrer·es, molt 

nc·ur!lda . 

RI c 11 liivo del alanrló11 e11 el Delta. del Ebro .- onfe
rència donada a l'Ateneu de 'l'01·to a 11er .Jo. ep Via . 
(Fu ll et de 17 plane ). 

Oüiatgc AgTícol. (Esct·it corTectamen.t hauria de d ir 
Guiatge Agdcola) . Portaveu del Sindicat Agrícola i 

Cúxa ru:al de Rampedor. El ~umari conté, principulm nt, 
In. Memòria del Consell Directiu de l'any pas at i E · tat 
de comptes del , indicat i Caixa rmal. 

JNSTITCT AGR!COL:\. C_-\.TALA DB :\. -T JRJDRE 

En la darrera e~ ió de la .Junta Directiva de l'In ti 
tut Agrícola Català de Rant Lidre el eu Pre ident se
nyor Baró d'Esponellà va donar compte de les manifes
taeio¡l,; que va fer en la reunió celebrada pel Consell Ge
neral del que forma part, de la Caixa de Pension. per 
a la Vellesa i Estalvis . De ·pré de congratul ar-se del gran 
ajut que la Caixa pre ta al agricultor· i als Sindicats 
neces. itats de crèdits va indicar li conveniència de que 
s ·e tudies in altres modalitats de crèdit, o signi la ma
nera. de subvenir a les neces. itats del modest agricultor 
a fi de que pugui di$po. ar de capital circulant per a fer 
front a les despe e. prèvies de les collire i no tenic de 
malvendre:les, i per a ]"adquisició de ramaderia o ma
quinaria. o per a efectuar reparacion a la· «JDasia». D'és
ser factible que la Caixa obrís er dits a favor dels mo
desto agricultor , a fi de que empre -que le nece • i tats 
l'obliauessin pogué fer ü parcialmen del mateixos, el 
benefici que experimentaria l'agricultura del no tre paí;, 
seria molt considerable . 

El P resident del onsell ~enyor Ferrer i Vidal va ma
nifestar que havien de prendre' en consideració !e ma
nife ta i on del senyor Baró d'E ponellà invitant-lo a que 
l' Institut elabori un e. ba es per a ometre-le a I 'estudi 
de la aixa de Pensions . 

La Junta. de I 'In titut quedà molt aaraïda al Consell 
General de la Caixa de Pension, per la e> a bona di . po
sició a f11vor del agricultor~. 

Fou aprovat el dictamen p;·e. entat pel senyor Pau Juny 
i Viles respecte a uns avant-projectes de ba,e. per a di
v rse,:; formes de Crèdit Agrírola elaborats per la Confe
deració Nacional Agrària. 



Considerant acceptables e)c; avant-projecte· en quant 
podrien donar la solució pa rcial a neces itats de Crèdi t 
agrícola, el senyor Juny es fi xa e~pec i al rn ent en el seu 
dictamen . en la dita Canvia] Agrícola, forma de préstec 
anib garantia d'hipoteca agrícola, o . igni prenda sen. e 
desplaçament, proposant, di ver. es modificacions en els 
avant-projectes CJ Ue donarien major uti li tat als preceptes 
q ue ¡;'e ·tabliss in . 

Després d'un d tingut examen de !"actual e tat de les 
negociacions prop del Govern en que els in teressos vi tals 
del país acónsellen mantenir en a<:t iLud enèrgica , major
ment quan segons les darreres impres:ion el Govern 
irancès va modificar els drets aranzelaris sob;·e els vim: _ 

.Examinà la Junta diversos req uis its per a l'exportnció 
de les patates !<timant que algun a més de no millo
rar el crèd it del producte èn I 'estranger, iuvoluc:·en per
judiC'is de considerac,ic'! per al productor. 

·¡ ~~'< va acordar en ro nseq ii \ ncia . ollicitnr que sigui re
baixat el tipus de' 20 gntros pe: uni Lat en el perh1de de 
febrer a maig perqui> puguin exporta r-se p:ltates sense 
necessitat d,'ésser envasndeR en hul tos a part, donat el 
pr li que lenen en els merratf; estrangers les que no a rri
b n ai aquell pes; i :ol·lic·itar igualment que l 'element p:·o
dtl(•tot: tingu i repreRenlació efect iva eu el Servei d 'Ins
pecció per a les expor<aeions . 

Es doni\ compte d'una comunicac ió de la Cambra Ofi
cial Espanyola de Comerç de l'llavana . acampant di 
vcr::;o · doc..ument. , re. pec te a nota bles defic ències obser
vades en l 'expo rtació a Cuba d 'alls de Cata.lunya i de Va
lència que \l en perjudici del crèdit de dit p:oducte que 
rep resenta important font de riquesa en les comarques 
de Banyoles i Vilafranca del Penedès . 
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La ambra de Comerç de l'Havana abunda en les idees 
qne f< uggerí l 'I nstitut per a evitar el de crèdit de· la nos
tra me:·caderia i d~ no prendre'. mesures, aquell mercat 
os veurà uplantat pe r la producció d 'JLàlia i XiJe . 

, ·acordà la concessió d'un premi per al Goncms de bes 
tiar de totes ela ses que se ceelbrarà els di . 24 i 25 de 
maig a la Seu d 'Urgell, organitzat l er la Junta Corner
eia.] de Ram ade·:s d 'aq11 ell a locali tat . 

Foren examinat!:; uns documents publicat per la Dele
gació Superior del Treball que tenen per objecte la for
mació d'un cen de Yaqueri es, a fi d'aprec iar el que són 
vaqueries indtk·trials i rural:. A m é. de form ular algu
nes ob ervacions, sobre el partí ·ular , acordit la Junta 
soHi ciLar de la Delegaf'.ió lll1fl pròrroga c1el t ermini per a 
informar. 

Ous de Naftalina 
c::::::J Patentats i model Industrial Registrat c::=J 

Maten el polL-Desinfecten els ponedors.-Eviten en les gallines el 
vici de menjar-se els ous.-Serveixen d'ou ponedor.-Maten l'arna 

Preus franc envàs estació Barcelona: 
Una dotzena: 6 ptes. una ~ Una urossa: 5 ptes. la dot.na 

DE VEND A A LES PRI NCI PA LS DROGUERI ES I A LA 

Co me rcial de Productes Refinats del Quitrà, S. A. 
RAMBLA DE CATALU NYA, 66, 1. ER LLETRA G. :-: B A RCELON A 

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

FUNDADA L ' ANY ,gg¡ 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Magatzems en el port de Barcelona7 enllaçats amb 

ferroviària . ..-Magatzems a Aldea (Amposta) 

Préstecs sobre cereals7 fruits 1 pnme!-'es matèries 

Obertura de crèdits 

la xat"xa 

Comptes corrents a la vista i a terminis.-- Com pte s corrents en mone
des estrangeres. - Descompte 1 cobrament d'efectes comercials. 

V alars. -- Cupons.' -- Préstecs sobre títols 

Cambra cuirassada amb compartiments de lloguer 

PASSATGE DEL COMERÇ, 7-- Apartat de Correus GG1 
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EL / MERCAT 

ULTIMES COTITZACIONS 

UNITAT PESSETES 

ADOBS 

Colorant Bordeus ......... .. .. . 
Superfosfat- d'os, 18-20 per 

100 d'àcid fosfòric i I \2 
per i:oo de nitrogen ... 

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

100 quilos IS'- ld. Caramelina ...... . .. . 

luble ... .. ......... . ..... . 
Superfosfat de calç, r6-18 

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

Superfosfat de calç, 13-15 

f~~1~e~ . ~·-~e~~ ~~s~~~¡-~. s~~ 
Sulfat d'amoníac, 20-21 per 

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

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

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

Clorur de potassa, Bo-85 
per 100, equivalent a 
49'so per 100 de potassa 
pura .... ....... .... ... .. . 

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

Guano Sant Jordi, 7-8 per 
100 de nitrogen i 9-11 per 
IOO d'àcid fosfòric i 5-6 
-per 100 de potassa . . . . .. 

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

de nitrogen i 28 per xoo 
de calç ... .............. . 

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

SOFRES 

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

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

n1at .. . ......... ........ . 
Sofre de terròs . . . . . . . .. 
Sofre en pans, refinat ... .. . 
Sofre de canó . . . . . . . . . . . . . . . 

PRODUCTES ENOLòGICS I 
Acid cítric cristal-litza t, pur 

estranjer 99° . .... .. ...... .. . 
Acid tartàric id. id. id. 

ld. id. id. id. id. 
Anhídrid sulfurós, pur francès 
Sofre conglomerat en pasti-

lles de s a 1 o o grs ......... . 
Lluquets classe extra sense 

degotalls .. ....... ........... . 
ld. id. corrent ..... . 

Carme! especial de sucre, 
classe extra ....... . ........ . 

Carbó vegetal en pols fina .: . 
Cel·lulosa Enol. .............. . 
Cola Vila .......... ..... . .... . 
Id. Coignet, en plaques .... . 
ld. xina en fideus ...... ..... . 

Carolussa Saliau sky ....... . . 

» 

)) 

. 

70 quilos 
IOO')UiJOS 

40 qu ilos 
'1J 

)) 

so quilos 

1 kllo o litre 
» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

13'50 

12150 

li 
170 

41'-

46' s o 

40'-

22 1 so 
121SO 

30's o 

37'50 

261
-

40100 
46's o 
52'-

(comprant-ne 100) 

8'2S 
4'so 
4'2S 
I 

12S 

1 'so 

I'so 
o'8S 

3175 
2

1
1 s 

s'-
2'7s 
3'-

3'i'-
45'-

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

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

Gli ce rin a, pura bidesti lada, 
30° Enol ....... ... ..... ..... . 

Metabisulfit çle potasa cds-
tal·lilzat ..... . ...... .. ...... . 

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

fat de coure) ..... ... .. ... .. . 
Osteocila Coignet. ... .... .... . 
Sang cristal·Jitzada Enol ..... . 
Taní al al cohol, pu r ... .. . ... .. . 

ld. al éter, pur ... ... .... . . 
Brou -Bordelés Schloesing . .. . 

BOTAM 

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

Pipes de 240 ... ... . .... ..... . 
Borda leses .. . : .. .. . .... ....... . 
Bocois 6oo ... ......... ........ . 

CEREALS 

Blat 
Froment de Castella . . . . .. 
Xeixa de la Manxa .... .... . 
Froment cle la Manxa ..... . 
Aragó ... ..... .... ...... . .. 
Navarra ....... ... .. ..... . 
Urgell i Vallès ... . .... . .. . 
Comarca .. . ...... ..... . .. . 
Extre~adura, blanquet 
Cruxer .... .. ..... . .. ...... . 
Lleida ... .. .......... ... . . . 

Ci '!la da 
Extremadura 
Manxa .. . ... ... ... ...... .. . 
Aragó .. .. .. 

Ordi 
Extremadura .. . ... ..... ... . 
Manx..~ ............ .. . ..... . 
Urgell .................... . 
Sagarra .. . ... .. . ........ . 
Aragó ......... ......... .. . 
Castella .. . .. . .. . .. . .. . .. .. 
Comarca ... ... ........ . .. . 

Moresc. 
Plata, ... ... .. . 
Danubi ........ . 

MilL 
Estranger 
Comarca 

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

UNITAT I 

1 kilo o litre 
)) 

» 
• 

, 
» 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

Un 
)) 

)) 

)) 

~ 

>>. 

100 qu ilcs 
)) 

» 

» 

» 
)) 

)) 

:t 

PESSETES 

IS a 75 
IS a 7 5 

ss 

2'10 a 2'45 
4'25 

8'25 - 7'25 

3'so 

1'70 a 2'10 
1' 15 a 1 '4S 

1
1

1.'i 

4'35 
3' so 

s'6s a 10 
10'75 a 16 

I 
1
JO 

7'-
13'-
28'-
48'
so'-

210'-

46'50 a 47'2s 
4b'-
46'-

46'so a 47'-
47'SO 

47'- a 48'so 
41 '-
46'so 

oo'- a oo'-
49' -

31'- a 31'50 
oo'oo a oc'-

I oo'oo 

37'50 a 38'
oo'oo a oo'-
36'- a 37'-
38'- a 38'5o 
3Q'- a 39'50 
37' - a 38'-

39'- a 39'50 
oo'- a oo'-

39'- a 39'50 
oo'- a oo'-

491 - asi3" 
S l'so a s6'so-
53'50 a 54' 5o 

- so 
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UNITAT 

!dem, selecte . . . .. . , .. . 
Bomba, ordinari .. . .. . .. . 
I dem, superior .. . .. . .. . .. . 

Iooqui los 

Idem, extra .............. . » 

LLEGUMS 

Fa1Jes 
Extremadura ... .. ...... . 
Itàlia . . . ... .. . . ........ .. . 
Mallorca .................. f 
Oran , ...... .. ...... . 
Valencianes, .. . .. . .. . 
Prat ... .. . ........ . ......... I 

» 

J•'a1Jons 
Sevilla ... ......... ... ..... . )) 

Xereç ... . . . ... .. ...... .. . . 
Marroc ............ .. ..... .. 
Ital ia ns ... ... .. . .. . . .. .. · I 
Anglesos ...... .. ........ .. 

)) 

» 

Garrofes 
Viuaroç ......... .... .. .. . 
Roges .... ........... ... .. . 
Mallorca ........ . ...... . .. 
E ivissa ... ... ... ... ... . . . 
Matafera ....... .... ...... . 
València ........... . .... .. 
Xipre .. . ... ... ... ... . .. 

Veces 
Navarra ... ............. .. .. . 
Roman ia ........ . ... .. . .. . 
Calaf ... ..... ... . ...... . . . 
Màlaga .. .... ............ ... .. . 

Mongetes 
València Pinet ... .. . .. ... . 
Monquilines ... .. ......... . 
Trinquillon .. . . . . .. . .. . . .. 
Mallorca ........ . ........ . 
Itàlia ... ... ... .. . .. ...... . 
Hongria .. ....... .. ..... . . 
Romania ........... . ..... . 
Pafs . .... ....... ......... . .. . 

Altres llegum s 
E rs .. . ... .. .. .. .. ..... .. . 
Titus .. . ... ............. .. I 
Guixes .. . ... .......... .. .. . 
Llenties ·: . . . . .. . . . . . . . . .• 
Cigrons pel on s .. . . . . . . . . .. 
I dem blancs .. . .. . ... ... .. . 

FARINES I DESPULLES 

Extra blanca superior .. . 
!dem ordinària .. . . ... .... . 
Inte rvi nguda ... . .. ... ... .. . 
Número 3 ... .. ... . ... .. . .. . 
Número 4 ... ... . ....... . 
Segones .. . .. ... ...... .. ... . . 
Terceres ....... .. ..... ... . 
Quartes ............ .... .... . 
S~!gó ... .. . ..... . .. . .. .. .... . 
Segonet ............ ... .. ... . 
Farinassa d'arrós ............ . .. 
Morret ... ................... .. 
Fari na de man ioc ......... . .. 

FARRATGES I P INSOS 

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

gera ............ ........ . 
Idem, pafs .... .. ...... . .. 
Turtó de co'to . .. .. . . . . . .. . .. 
I dem de cacauet .. . .. . . .. 
Farina de turtó de llinosa 
Farina de carn . .. .. . ... .. . 

loo qu ilos 
» 

)) 

• 

• 
)) ' 

)} 

» 
» 
» 
» 

• 

6o q~i l os I 
• 
)} 

• 
'11 

I o o litres 

' » 70 quilos 

IOO » 

40 quilos 

Ioo quilos 
• 

• 
» 

I 

PESSETES 

S7'5o 
Ss'·-
90'-

Il O' -

53'- a 53'50 
52'- a 52'50 
.'i2'50 a 53'-
52' - a 52'50 

oo' -
52' - a 53' -

53 '50 a 54'50 
54'- a 5s'
so' - as ,•-
53'- a 53'50 

SI'-

25'89 a 26' I9 
23'8o a 24'40 

I9'04 
•9'04 
oo'-
25' -
o o' -

so' - a SI'
oo'-

37'- a 44'-

8o' -· a 84'-
8I'- a 8s'-

8o'-
79'- a 8o'-

6s'-
oo'
oo'-

94'- a 95'-

39'50 a 4I'-
4 I'so a 421-
42'- a 44'-

IJo'- a I25'
í7'- a 83'-
8o'- a 1!>5'-

68'- a 70'-
62'- a 64' -

26'- a 27'-
23'- a 24'-
20'- él. 22 1

-

¡8'- a '9'
q'- a 18' -

5'-
5'-

20'-

40'-
35 '-

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

44'- a 45'-
28'- a 29'50 
34'- a 36'-

38'- a 39'-
45'- a 6o' -

AGRICULTURA I RAIVIAD!RIA 

Farina de peix 
Farina d'ossos 

FRUITES SEQUES 
Ametlles 

Mallorca .. . . ........ ... .. . 
Esp erança, primera .. . 
Tarragona .... ..... .... . . 
Mollar amb closca . . . .. . .. 

A 1Jellanes 
Ordi nària amb clofol la .. . 
Negreta • • .. . 
Sense clofoll a, primera .. . 

segona .. . .. . 

Figues 
Fraga ... ...... ..... .... .. . 
Tdem extra .... .. ..... ... . 
Mallorca ... ...... . ....... .. 
!dem negres ...... ... .... .. 
flurriana . .. ... .. . .. . .. . . .. 
Albunyol ................. . 

Pinyons ... .... .. 

VINS 

UNITAT 

Ioo q uil os 

• ,, 
» 

)} 

)} 

)) 

" 

. 

IO qu il os 

Iooqu il os 

PESSETES 

90'- a 1101-
~51- a 40' -

4001-
430'-
440'-
2201-

ooo'-
2201-
190' 
I8o' -

s·-
9' -
6'--

420 1
-

Penedès , blanc ... ... .. . .. . 
Camp de Tarragona , bLanc. 

jnrau i hetlólitra 2
170 

2
170 

2'8o 
2

1 70 
2

170 
3' 1 s 
3130 
3'6o 

Priorat, negre . .. ... . .. . .. 
Martorell, blanc ........... . 
Mau xa, blanc .............. . 
Mistela blanca .. . .. . .. . . .. 

1

• 

Idem negra ... ......... .. . 
Moscatell ... ..... ... .... , ... 

ALCOHOLS 

Indust rial s 96 per 100 ... 

Residus vínics 96 
Neu t res de vi ..... . ... .. .... .. . 

Desnaturali tzat ...... ... ..... . 
Aiguardent de ca nya, 74 a 7 5 

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

OLIS 
0li1Ja 

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

De pinyo la 
Verd , primera ... ....... .. 
I dem, segona . .. . . . .. . . .. 
Groc, primera . .. .. . .. . . .. 
I dem, segona . . . . . . .. . . .. ' 

Ex òtics 
Cacauet ............. .. .. . 
Coco, blanc ... ... ..... . 
Idem, Cocbin .. . . .... . .. . 
Idem, Palma ... ... ... .. . 
Llinosa, cuit ... .... ..... . .. 
Idem, incolor ........ . ... .. . 

ANIMALS' I LLURS 
PRODUCTES 

A nimals 
Bous del país . .. . .. .. . .. . 
Vaques ídem ...... .. . ... .. . 
Vedelles ídem ..... . .... .. 
Ovelles ídem ..... ...... . .. . 
Xais ídem amb ll ana ... . .. 
Moltó . ...... ........... . 
Ca !:ires ídem . .. . . . . . . .. . . .. 
Cabrits ídem .. . .. . .. . .. . . .. 
Porcs blancs del país , de 

IIO quilos net .. ... . .. 
I dem, molt g rassos . .. 
Idem fd . valencians , íd . .. . 
!dem mallorquin s . ...... ... .. . 

» 
» 

100 lit res 245'- a 247'-

» 

» 

IOO quilos 

" » 
» 

• » 

I oo litres 

• 

1 qu ilo 
'/) 

'/) 

)) 

• 

242'- a 245 '-
228'- a 230'-

14 5'-

205' -

195'6<; 
204'35 
221

1 7 5 
230'45 

1 17 '40 a 121'75 
ooo'oo a ooo'oo 
134'8o a 139'15 
1 17'40 a 121'75 

ooo'-
15 2'-
167'-
2001-
205 1

-

2131-

2'8o 
2'!!o 

3'6o a 3'85 
3'70 
5' 50 
4'40 
2

150 
6 a 7 

3'35 
3120 
o'oo 
3100 



Molins trituradors 

"~I [ampeón Universal" 
Patent, n.• 91267 

® 

Per tota mena de 

grans, despulles, al

fals, fenc, garrofes 

i tota mena de materials 

És !"únic molí que no produeix pols . Doble durada que tols els 
altres sistemes. degut a les dues mànegues d'aspiració; pol lreba· 
llar a la dreta I a !"esquerra. Porta especial per alfals tal com es 
sega. degut a la seva gran bossa d'entrada. Es construeix en cinc 
tamanys. de 100 a 2.000 quilos hora. 

L' únic anunciant que només es dedica a construir molins tritura
dors. tenint tallers propis per a construir-los. No es cobra cep mà· 
quina fins que el client hagi donat Ja seva conformitat en el seu 
rendiment! bon funcionament. 

OLIVAIRES 
MODERN MOLÍaTRITURADORA 

I{EMOLEDORA D'OLIVES 
Triple rendiment, treball més perfecte que els antics corrons de 

pedra, fàcil neteja . La mateixa mêqulna , amb un fàcil dispositiu 
serveix per esmicolar I mol dre lola m ena de pinsos. Gra ns facl li· 
lats en el pagament. 

Per detalls, al constructor 

MA RC TORR AS 
Riereta, 15 - BARCELONA - Telèfon 16884 

Andreu 

MOLl 
"ALFA" 
El millor per a 

pinsos per al 

ramat, matèries 

dures i fibroses. 

Disp~sitiu dè 

moldre especial 
• 

patentat. 

Morros 
Oficines: A vinguda del Marquès de Argentera, 21 

BA R CELONA 

InstaJ·Jacions i reformes de FABRIQUES DE FARINES 

fABHI[A[IÓ HAHOHAL ~ol1i[ifar preus i [Hfòlegs 



' e O. S E eH E RO S: 
LAS P R. ENSAS CONTINUAS 

COL I N 

S on l as m ej o 
res b ast a hoy . 
No d e j a n h e
ces, quedando 
e l vin o sin as-

p creza 

Prim e r Pr e 
mio y 1\ledalla 
de Oro e n e l 
Concurs o d e 
Pre n s a e n Al
oazar d e San 

J uan 

VIVENS VILA CLOSA -
Material de v endimia P roductos p a r a l a elaborac ión 
PEDI.R DETALLES Y CATAL O GOS 

PAS S E I G DE GRACIA, 88 
Telèf. 72095- Dir. Teleg.: KEGEVILA Bar·celona 

Propietaris! Quan n e cess i teu e l e va r 
re co r deu - vos se mpr e 

aigua 
de I a 

Bomba HINERV A 
que vos donarà completa satisfacció 

Demaneu catàlegs i pressupostos a 

MELCIOR C.AÑARDO - Aragó, .252 -Barcelona 
(entre R. Catalunya 1 Balmes) 

Tots els nostres sacs van amb el precinte de garantia 

En comprar aliments "IT.4S4 ~ multipliqueu la vostra riquesa I embelliu la vostra hisenda 
Car eviteu que la malura I l'anèmia d ' una deficient alimentació us malmeti el be1tlar 

Tots els nostres productes són de qualitat su
perior I puresa garantida i elaborats sota la 
~!recció del nostre t~cnlc D. ]: M. Miracle . 

Perit avlcola (R. E. O. E. A.) 
Corre•ponem gratullament a tola consulta 
l~cnica per a obtenir els màxims resultats en 

la cria del bestiar. 
FllRIMES de Garrofa , Civada, Alfals, Ordi. 
Moresc, Ossos (calclnada).Palia, Petxina d 'Os
tra ( esterlllzada ). Carbó vegetal (neutre). 

Proveu qualsevol dels artlclea que enume
rem i pràcticament us assabentareu de la 

nostra serietat i bon tracte . 

Sol·:iclteu mostres I cotització mensual sense 
cap m ena de compromls per part vostra. 

tERilllLS: Civada, Ordi, Moresc, Sègol. Pa
n is, Polpes seques de Remolatxa . Segós I 
Ioles les despulles del blat I llegums. 

TUR 1 6 S de Coco, Cacauet, Col:ttJ, Gira-sol, Llinosa, Horesc, Palmisfe, Ajonjoll i Soya. 
Farin es de Turlós. - Farines de Peix. - Farines de Carn de Bou. 

Llavors de Lli, de Plata , Bombay i H a rroc. 
Pinsos preparats per a Pollets I Gallines a punt de pondre i ponedores. 

"IJll§ll" Indústria de Turtós. 
" Segós, Llavors I Olis " Duran i Valls, s. ll. 

fàbrica I Oficines: Avinguda d' Icària , 169 - Magatzems de Dipòsit: Castlllejos, 2·4- TeiH- 53.392 
Direcció tele¡¡. i telef : d tasa• - Representats a LlotJa per J. Verdaguer-Taula n .0 4 - BARCELONA 

N A.GSA.-casanova, 21~-214-BARCELON A. 


