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·d'Alfal•• en farina.- Civada9 es
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Farina de peix9 les qualitats més 
selectes, importades d'Escandinà.via, 

Farina d 9o••o•, tri-esterilitzada 
i pelada. 

Fariua de carn, de les més im
portants frigorífiques del món. 
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La seva qualitat insuperable proporciona 
l'augment del 25 °/0 en la producció d'ous; 
conserva la vitalitat a les ponedores; asse
gura la robustesa i desenrotllament de tota 

mena de bestiar. 

Preu.pu uca deSO quilos, 15 pessetes 

Llet en pols, completa i sense crassa 
Oli de fetge de bocallii 
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"D E R C U S A N_" 

Crèdit 

Antisèptic envasat en tubs d'estany, 
és fàcil de transportar i guardar :: 

Té aplicació en ferides i processos infectats tant en les persones com en els 

irracionals. Mata els paràsits \polls, puces, etc.). Es insuhstituible per a tractar 

aquestes infeccions en l'aviram, gossos, gats i altres animals domèstics. Desin

fecta i cicatritza les picades dels tàvecs. No és ~etzinós ni irritant. 
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ES VEN A LES FARMACIES 

Tub petit; 1 '60 ptes. - Tub gran, 3'65 ptes. 

Tub per a Clíniques i Veterinària, 7'70 ptes. 
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Magatzems en el Port de Barcelona, enllaçats amb la xarxa 
ferroviària. - Magatzems a Aldea (Amposta) 

Préstecs sobre cereals , fruits" i primeres matèries 

Obertura de crèdits 

Comptes corrents a la vista i a terminis. - Comptes corrents en 
monedes estrangeres. - Descompte i cobrament d'efectes comer

cials.- Valors.- Cupons.- Préstecs sobre títols. · 

Cambra c:uiras11ada amb c:ompartimen~• de llogàer 

Pas•atqe del Co.nerç, '1 • Apartat de Correu• 661 
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La 
. . , 

SitUa CIO vinícola mundial 
Es parla i s'ha parlat molt sobre la crisi da conservació, sobre tot quan s'ha de trans· 

mundial del vi, tal volta se n'ha parlat mas· portar a grans distàncies o a països de molt 

sa si es compara amb el que s'ha fet, que diferenta climatologia i temperatura que e1 

realment és molt poc. No s'ha d'oblidar que del seu origen o procedència. Necessita ade· 

la crisi del vi té dues modalitats o aspectes o més per el seu transport, els bocois o barrils, 

com es vulgui anomenar, ben definits i clars; 
en primer lloc en el referent a constituir un 
capítol de la crisi mundial o depressió eco· 
nòmica de caràcter general i en segon lloc, 
en què una part importantíssima de la crisi 
_és deguda a causes pròpies i peculiars del 
vi o de la vinya, independentment de la cri· 
si general. 

Examinem ràpidament la primera part. 
Cqm a conseqüència· de la depressió general 
dels negocis i de l'economia després de la 
guerra, es produeix una crisi podríem dir, 

sub-aguda i de la qual gairebé cap produc
ció se'n lliura en més o en menys. 

Per la seva especial naturalesa, el vi té una 
marcada propensió a sentir més fondament 
aquestes i totes les crisis-generals que es pro
dueixin. Es· tracta, en efecte, d'una merca
deria que en la majoria de països no produc
tors i també en alguns de productors, és 
un article més aviat de luxe i encara en a
quells altres paisos que té un cert caràcter 
d'article de primera necessitat, és bastant 
relativa i per tant resulta que el vi es 
pot sempre suprimir més o menys fàcilment. 
Això explica clarament la disminució del 
consum de vi en tot el món, fins en determi
nats països productors. I aquest aspecte· és 
l'únic que fa que la crisi general en recaure 
sobre el vi, tingui efectes més desastrosos 
que sobre. altres matèries que no es troven 
en el seu cas. 

Aquesta condició única té uaa importància 
grandíssima. Les altres que ara estudiarem 
depenen 'de la naturalesa· del vi, indepen
dentment de Ja crisi general, encara que, 
naturalment forçant les coses, se'ls hi podria 
trovar cert parentiu o dependència. 

El vi és una substància de difícil o delica-

molt cars i de curta duració si han de viatjar 
molt, i poc manejables. Amb això resta dit 
que amb el vi s'hi troven mermes per dife
rentes causes i ademés el seu transport és 
més car en les actuals circumstàncies. Tot 
el qual tendeix a encarir el vi i per tant con
tribueix a la disminució del consum. 

Prenent com a base la circumstància que 
_hi ha bastanta gent que pateix dispèpsia, 
trans~orns intestinals, etc., a la qual no con
_vé de cap manera el vi, són molts els met
ges que ho han generalitzat amb excés, pre
nent el vi com a pretext i afegint-t'hi el pe
rill de l'alcoholisme, han fet fortes campa
nyes, la majoria insidioses i no vistes, per 
fér-se directament amb la clientela particu
lar, contra el vi. Ja se sap que gairebé totes 
les consultes al seu metge i en tractar-se del 
règim, gàireM sempre s'acaba prohibint el 
vi o al menys desaconsellant el seu ús. I tot 
amb tot són bastants els cassos que es faria 
un gran favor al malalt aconsellant-li la in
gestió d'una quantitat moderada de vi dià
riament. Sigui com sigui, aquesta actitud de 
gran part de metges, és una altra de les 
causes importants de la disminució del seu 

consum en tot el món. 
El vi d'un mateix origen, d'una mateixa 

població i també d'una mateixa hisenda, és 
sempre semblant a si mateix, mai però 
iguat en els diferents anys. Volem dir que 
hi ha diferències generalment petites i altres 
vegades més grans, sempre però, aprecia
bles. Es molt difícil doncs, estandaritzar un 
vi i això és un gran defecte (encara que en 
realitat sigui una sobressortint qualitat) ma
j_?rmenl avui que el client exigeix o soHicita 
que se li dongui tot sempre segons el seu 
~st i sense variacions. Es conegut l'adagi 

I 

R I A v 
SUBSCRIPCIO: 

Per tot el país i Amèrica, un any. 
Altres països -. . . . . . . . . . . 

10 pessetes 
15 pessetes 

català que diu: vi usat i pa mudat que és 
d'un verisme excepcional. Això dóna una 
gran avantatge sobre el vi a les cerveses i 
altres begudes produïdes industrialment 
que poden fabricar-se sempre iguals o gai
rebé iguals a si mateixes. Heus ací per tant, 
una altra causa important de la disminució 
del consum de vi en benefici d'altres begudes 
espirituoses o no. 

Tractem finalment de les dues calamitats 
majors que està soportant el vi i que demos· 
tren la seva gran importància quan no ha 
sucumbit ja a la seva pressió. Són la falsifi
cació i el&- exagerats tributs, especialment 
els consums i els drets de duana. 

La falsificació, que ningú no desconeix, 
que ningú no pot negar i que es fa de mil 
maneres i que perjudica d'altres tantes per 
diferents conceptes, tan sols amb l'allarga
ment de la collita amb el procediment d'ai
gualir-lo, el més innocent de tots, disminueix 
el consum de vi en igual quantitat que l'a
llargament produït, que és enorme. Amb 
l'allargament i la falsificació de totes menes, 
arriba a desacreditar-se el producte d'una 
manera fantàstica i en ésser coneguda la se
va freqüència el client es posa en guàrdia, 
que no li agrada ésser enganyat i que da

vant la persistència de l'engany prefereix 
prescindir del vi, i encara més perquè és 
una substància que no és necessària en ab

solut. 
Finalment, els tributs exagerats, consum 

en l'interior i drets de duana en l'exterior. 
Els ?rimers assoleixen a Espanya en mol

tes ocasions del 50 al 100 per cent del seu va
lor i en altres nacions passa una cosa sem· 
blant, amb la particularitat que resulten 
sempre més gravats en el~ llocs on més es 
consumiria, o sia en les regions no produc· 
tores i en les ciutats. 

Els drets de duana actuals per els vins són 
una cosa fora mesura per fantàstica. Cal no 
més dir que no ha baixat gairebé mai i sola
ment en comptades ocasions de les 25 o 30 
pessetes per heclolilre, arribant en altres 
cassos fins a les 500, 600 i fins a 800 pessetes 
hectolitre. Es dir que el mínim i això en 
moll poques poquíssimes nacion , equival 
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al preu originari del vi i això en el cas 
més favorable. En els demés s'ha de multi
plicar aquest preu per quantitats elevadíssi
mes perquè ens dongui l'import dels drets. 
Això equival prohibir el vi en absolut i a
qu esta és la causa més important que vagi 
mermanL cada dia més i més l'exportació de 
vin s en totes les nacions. 

Heus ací exposades breumen t les causes 
productores de la crisi vitícola, assenya-

AGRICULTURA I RAMADERIA 

lant les més greus, entre les quals trascen
deixen per la seva importància les dues dar
rerament estudiades. Es clar que n'hi ba 
d'altres de menys importància, algunes de 
caràcter nacional o regional. Per avui, novo
lem cansar més l'atenció. Pot ésser que en al
tra ocasió estudiem lleugerament al menys , 
alguna d'aquestes particularitats, França per 
exemple, que mereix una atenció especial. 

FRANCESC SANTACANA 

se amb resultats terminan ts, fan esperat 
que el procediment està cridat a substituir 
als que es segueixen per a posar en estat de 
defensa a les vinyes de les plagues que tant 
la molesten, permetent a la vegada reduir 
les despeses que per tals conceptes han de 
fer-se. 

RAFAEL MIR I DEAS 

Propaganda del. consum 
del vi 

................................ ···························································································· El doctor Decref, president del Comitè 
Científic per a la Defensa del Vi, presentà a 
la darrera conferència vitivinícola una pro
posició encaminada a propagar els nostres 
sucs per Espanya i l'estranger. Heus ací la 
proposició: 

Els en 
• 

productes 
ments 

mullants 
de la vtnva 

els tracta-
•Es crearà ta Setmana del Vi per a la pro

paganda de la riquesa vinícola nacional. Du
rant aquesta setmana, que coincidirà amb 
l'època de la collita, serà obligatori en tots 
els cinemes d'Espanya el proj~ctar films que 
r eprodueixin les principals vinyes de les zo
nes de més anomenada de là Península, tre
balls de conreu i recoHecci<;), indústries víni· 
ques i màximes higièniques referents a l'em

-prament del vi i del raïm com alimeñt, da-

Moltes indústries i particularment les tex
til s s'aprofiten de la propietat de determi-
11 ats productes per a què mullin millor certs 
líquids, és a dir, per a què penetrin i millor 
es difuncleixin. En les indús tries texti ls es 
r ecor re a ta l mitjà per a mullar millor les fi

bres, fi. ls o teixits que presenten dificultats 
per a quedar ben empapats dels banys als 
quals són sotmesos per a emblanquir-los, 
dar-los-hi l'acabat o tintures. 

E l problema de r epartir a la vinya els di
ferents brous anticriptogàmics i insecticides, 
presenta certa analogia amb tals operacions. 
Els pàmpols o fulles de cep, com igualment 
els rain1s, no és cosa fàcil què quedin ben 
empapats de líquid al sulfatar-los, doncs 
moltes gotes de líquid s'escorren i cauen i 
les que que den sospeses a les plantes formen 
una bola que no s'extén com caldria per a 
protegir la totalitat dels órgans que es volen 
preservar. 

D'uns anys ençà s'han donat a conèixer-, 
amb el nom d'adhesius o mullants, produc
tes que eviten tal defecte. Afegits aquests 
productes als brous cúprics o insecticides, 
aquests s'enganxen i s'extenen instantània
ment sobre les fulles, mullant els raims i 
evitan t que rellisquin i vagi gran part delí
quid a parar a terra. 

Amb aquest recurs l'eficàcia dels brous 
d'aquesta manera fets mullables, ·queda su
ficientment resolta, doncs, d'una banda es 
redueixen les p~rdues i d 'altre part les 
s uperfícies protegides són molt més gra•ns. 
Aquestes avantatges les han comprovat mi
lers i milers de vinyaters que amb bro·us 

I 

m,ullants han pogut salvar llurs collites que 
d'altra manera s'haurien perdut. 

Altre avantatge ofereixen els brous mu
llan ts, avantatge que convé que no es desco· 
negui . 

_Es sabut que el sofre en estat polvorolent 
nO queda mullat, sinó que sura en l'aigua 
i no és possible fer que se l 'hi incorpori. 

tJ 

A questa particularitat és la que obliga fer 
les ensofrades en sed, o sig ui repartir-lo en 
forma de pols. Doncs bé, si a l'aigua s'hi afe
geix un producte mullant, el sofre ja no 
sura en l'aigua sinÓ que hi queda desfet-. 
Aquest resultat és de gran importància, 
doncs permet afegir a un brou cúpric certa 
quantitat de sofre i repartir a la vegada i 
amb una sola operació el sulfat de coure 
contra el mildiu i el sofre contra l'oídium, 

-simplificant així les feines i economitzant 
mà d'obra i sofre a l'ensems, ja que es sul
fata i s'ensofra d'un sol cop amo les ma
teixes màquines de sulfatar, que per a ope
·rar així no cal modificar-les gens. 
- Tenim així, que mentres s'havien de dedi
·car dos tractaments per a defensar els ceps 
de l'oídium i del míldiu, d'aquí en enclavant, 
amb sofres mullables i amb una sola opera
ció podran combatre's ambdues malalties. 
-Alternant les polvoritzacions humides cu· 
p'"o-ensofrades amb polvoritzacions seques 
de sofres cúprics, preparades afegint-hi els 
productes mullants, ens travem en la possi
bilitat d'assegurar la pres~rvació completa 
de la vinya de les susdites malalties. 

des sobre la riquesa vinyatera nacional i fo
ment de l'exportació. Penalitats per als que 
cometin frau i perills que ofereixen les sofis
-ticacions. 

Cal propagar-se també, mitjançant gràfics, 
·el perill de les begudes exòtiques, tant per a 
la salut com per a la riquesa del país i final
ment mesures que cal regir-se pèls consumi
dors als traficants al major i al detall, per a 
garantir la bonesa del producte, excitant el 
patriotisme perquè tots compleixin els seus 
deures de ciutadans, posant de relleu els in
convenients de l'absurda llei seca. 
- Les despeses que reporti aquesta propa
·gancla seran sufragades per una Lliga nacio
·nal antiabstencionista, formada per produê-
tors , comerciants i exportadors de vins indí-
genes, qu_e formarà part de l'orgatiisme in-

. - - ( 
Els tractaments líquids amb la . matèria ternacional que resideix a París i que anyal-

mullable poden aixfv mateix contenir, acle- ment clonarà compte de la seva actuació 
més del sulfat i sofre, productes insecticides, · dels resultats aconseguits. 
nicotina, pelitre, arseniats, etc. i fins perman
ganat , .de- manera que es pot <tmb una sola 
operació combatre els diferents paràsits 
que delmen els ceps. 

Els diferents productes mullants que s'o· 
fereixen (cal advertir que els líquids tenien 
un poder m.u llant 5 ó 10 vegades inferior als 
productes secs o sigui en pols, així és, que 
aquests darrers, en general, deuen conside
rar-se més avantatjosos), amb 50 ó 100 grams 
per bectolitre de brou produeixen els matei
xos efectes que 500 grams líquids; ademés, 
l 'ús dels- productes polvorolents sol resul
tar a la meitat de preu dels darrers . 

Les r epetides experiències que venen fent-

Vi de nous · 
.Poseu en una bombona una trentena de 

nous verdes tallades a trossos, un quilo -de 
sucre, quatre o cinc litres d'un bon vi negre 
i un litre d'aiguardent sec. Deixe-ho infusar 
fins al mes de novembre. Passat ·aquest 
temps ho podreu filtrar i posar-ho en _ampo
lles i tindreu un vi, o millor elit, un licor tò

nic i fortificant, que tothom apreciarà molt. 
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Higiene en l'ús de la llet 
NETEJA I ESTERILITZACIÓ D'UTENSILIS ció de dites precaucions, encara que això re-

Les primitives costums que de tan aotic presentés algun augment en el cost, els con-
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tractor que compleixi totes les exigències 

que prescriu l'higiene per assegurar· li el su

ministre d'un aliment completament sanitós, 
al mateix temps però, ell també ve obligat a 

posar-hi de la seva part la cooperació degu· 

da per assolir la pròpia immunitat. 
Amb aquest fi tan aviat com acaba de 

imperen en nostre país, són com un dic que 

s'interposa a la comprensió de la higiene ne· 

cessària i per consegüent de la neteja i de la 

pulcritud que exigeix tot el que es relaciona 

íntimament amb la salut de la llar. 

sumidors en sortirien beneficiats i també de- buidar el recipient amb el qual ha rebut la 

mostra fins a quin punt influeixen en la se- llet, l'esbandira ben bé amb aigua calenta 

va conservació les mesures preses per evi- i neta, evitant d'emprar sabó de qualsevol 

Entre els aliments que l'home en fa un 

gran consum, un dels més importants és 
· sens dubte ra llet; separadament de la ma

terna que és són únic aliment en el primer 
temps de la infantesa, la que té major parti· 

cipació en la ració diària en els països civi

litzats és la llet de vaca, seguint per ordre 
de consum la de cabra, la d'ovella i la de 

burra. Totes aquestes, exceptuant la última, 

difereixen poc en la seva composició . 
En general la llet absorbeix moltes impu

reses i junt amb elles innombrables bactè

ries, sempre que es troba en contacte amb 
l'aire o es diposita en receptacles insuficient

ment nets. 
· La llet és de les substàncies més fàcilment 

fermentables; les bactèries contingudes en 
aguest medi es multipliquen ràpidament, 

majorment si es troba en una temperatura 

sobre 10 graus centígrads; cal advertir però 

que ni totes les seves fermentacions són no· 

cives, ni totes les dolces són inofensives. 
Convé, doncs, evitar el seu consum després 

d'un llarg nombre d'hores d'haver estat 

munyida, encara que no s'hagi fet agre, 

doncs això no garanteix de cap 
manera la seva inofensivitat. 

De tot el que hem dit es de

dueix ben clarament que mai no 
convé barrejar la llet munyida 
de fresc amb altra que faci mol
te~ hores que sigui munyida sen

se senyals aparents de descom
posició, a no ésser que la barreja 
es fes en el moment de consu
mir-la i millor si es fa bullir prè
viament. 

* * * 
Moltes experiències ban de-

mostrat que la llet procedent de 
vaques en plena salubritat, mu
nyides amb totes les precaucions 
degudes per evitar la inoculació 
de gèrmens perjudicials, refri-
gerada ràpidament al sortir ~e 
la: mamella, guardada en receptacles prèvia
ment . esterilitzats i tapats solament evitant 
el lliure contacte de l'aire s'ha conservat 
sense alteració apreciable durant quinze 

dies. 
j\j¡¡:ò demostra que cl'escampar-se l'aplica-
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Esquema d'un aparell pasteuritzador de la llet 

tar inoculacions de gèrmens de descomposi

ció, tant els provinents de l'atmosfera, com 
dels utensilis que s'empren en la seva ma

nipulació i acondicionament. 
Si el consumidor, percatant-se de la gran 

importància del que hem dit, complís la 

part que li correspon, els suministradors 

Disposició d'una cambra per a l'esterilització de Ja llet 

es veurien empesos a complir la seva amb 

una gran avantatge final per a uns i al

tres, ja que són molts que per la por dels 

perills que enclou, la proscriuen. 
El que correspon al consumidor.-Aquest 

tè l'ipdiscutjble dret a pretenclre qel :?tmúpis-

mena que sigui, tot això sense cap altre fi

nalitat que separar la llet o nata adherida 
als costats i al fons fins a desaparèixer la 

més petita partícula del contingut i deixant

lo que s'escorri cap per vall fins el moment 

de retornar-lo. 
· De no fer-ho aixi la llet que ha quedat 

adherida als costats i al fons del recipient, 
mentres continua en estat moll, inocula 

ràpidament gèrmens dels que es troben en 

suspensió per l'atmosfera, originant-se fer

mentacions alguna de les quals ha d'ésser 

molt difícil la seva destrucció amb els trac

taments antisèptics que posteriorment se li 

apliquin. 
El consumidor deu fixar l'atenció en què 

si negligeix la cura per a contribuir a la sa

nitositat de la llet, obre les portes al vaquer 

per a que descuidi el referent a la conserva

ció de la mateixa, ja que no ignora que el 
màxim perill de perdre-la rau en la casa del 

consumidor que és el darrer que la rep. 
El que correspon al detallista.-El princi

pal per-a la neteja i esterilització, són sem
pre els mateixos per a tots els que intervenen 

en l'us d'utensilis per a la llet, sigui de la im
portància que es vulgui, consistint la dife

r ència solament en la part d'ope-

racions que correspon a cada u. 
Mentres que al consumidor no 

més li toca l'operació prèvia o 
sia la neteja del receptacle dels 
últims residus del contingut, 

són d'incumbència del vaquer 
les finals o complementàries. 

Quan el detallista no és el ma
teix vaquer, cas molt freqüent 

en les grans poblacions, cuidarà 
l'esterilització dels petits recep
tacles que evolucionen entre les 
seves mans i les del consumidor, 
limitant-se fer ademés amb els 
de gran c:abuda que rep del va
quer, la senzilla neteja prèvia 
que ja s'ha detallat per els petits 
recipients. No hem fet esment 
de cap aparell especial per a fa

cilitar l'operació per no ésser necessari, per 

la ràpida i perfecta neteja dels de gran ca

buda. Alleuja molt aquesta pràctica l'em
pleu d'un raspall d'espart de forma apropia

da segons les dimensions del receptacle. 
Pl que corresp(m al vaquer, - A. aquest 
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atany la màxima responsabilitat en la quali

tat de Ja llet, per això és tan convenient que 

ni el consumidor ni el detallista li donguin 

lloc a l'excusa, ni regategin llur cooperació 

en Ja neteja dels seus utensilis. 

L a salut i higiene del besliar, la higiene ob

servada en el menjar i en l'estança, l'esteri· 

lització d tots els utensilis que han de tenir 

contaéte amb Ja llet, l'escrupolositat que és 

bàsica en la pràctica de les múltiples opera

cions fins arribar a l'expedició de la llet, 

etc ... tot afecta a la qualitat de la mateixa, es

sent l'esterilització esmentada una de les 

operacions que exerceix més influència en la 

conservació del producte i com que el vaquer 

no pot confiar massa amb la neteja prèvia 

efecltuada per el consumidor o l'interme

diari, deurà sotmetre tots els receptacles sen

se excepció a un enèrgic rentat, abans de 

portar-los a l'esterilització. 
Equip pera 1entar els utensilis.-En des

criure aquesta operació de rentar corres

pqnent al consumidor, hem dit que és sufi

cient que l'aig ua emprada sigui neta; quan 

s'aplica però l'esbandida immediata a l'es

terilització 6s necessari que l'aigua a més de 

neta sigui potable i en quantitat abundant. 

P ra tJelejar un nombre petit d'utensilis, 

com ql'le lot el treball es fa a mà, l'equip pot 

consistir en una reducció més o menys im

portant del que es requereix per les grans va

queries; així, doncs, una volta descrit aquest, 

cada u podrà adoptar el grau de simplifica

Gió que cregui més convenient al seu cas. 

Es disposarà d'un safareix construït amb 

ciment armat i allisat interiorment amb ci

ment Porland per resultar la superfície 

menys porosa; les dimensions seran apro

piades al volum dels aparells que s'ban de 

netejar en cada operació; el fons deu ésser 

pronunciadament curvat per evitar angles i 

recons, havent-hi en el punt més baix una 

obertura per a buidar-lo, amb la tanca cor

responent. En aquest bany s'efectuarà el 

rentat amb aigua tant calenta com puguin 

resistir les mans. 
Els utensilis passen inmediatament a un 

altre banyador d'igual construcció però més 

petit, que hi hagi aigua corrent, molt neta, 

freda o tèbia però contínua, entrant per un 

cap i sobreixint per l'altre, on s'esbandiran 

degudament portant-los desseguida .a l'es

terilització. Facilita molt aquestes opera

cions i economitza no poca mà d'obra, si es 

pot disposar de canyeries i aixetes ben colo

cades, tant per els serveis d'aigua calenta, 

com per els d'aigua freda. · 

En els establiments on el nombre d'uten

silis té una gran importància, el rentat 

s'efectua mecànicament mitjantçant dolls 

d'aigua a pressió i raspalls rotatius, però, 

perquè això produeixi tot l'efecte desitjat, 

çal disposar d'unC~. maquineta que tre-q l'a-
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bonyegament que accidentalment es pro

dueix en els pots cilíndrics. 
Equip per a l'esterilització dels utensilis. 

·- Encara que per a l'esterilització dels uten

silis ben rentats, es considera suficient la 

temperatura de 100 graus centígrads, que 

és la corresponent a l'ebullició de l'aigua 

al nivell del mar, no és aconsellable l'us 

d'aquest mitjà per les moltes contingències 

amb les quals hom s'exposa, essent molt més 

ràpid i eficaç l'us del vapor, únic recomena

ble. Essent tant difosos els elements emprats 

per a produir vapor i no requerint la seva 

aplicació en aquest cas res especial, no ens 

entretindrem descrivint-los; cal advertir no 

més, que convé utilitzar-los ademés per es

calfar el bany del rentat. 
La cambra d'esterilització, serà de capaci

tat súficient per a la bona coHocació dels u

tensilis; les parets no han de resultar afecta

des per l'acció del vapor a baixa pressió; el 

paviment deu ésser impermeable, amb pen

dent suau per a recollir i dirigir les conden-

distribució del calor. Aquesta secció tubular 

rep el vapor que surt de la primera amb la 

qual comunica per mitjà d'un canó amb una 

aixeta destinada per a la interrupció (ve

gis la figura 2). 
Un bon termòmetre posat a la part superior 

de la cambra i que pot ésser fàcilment exa

minat des de l'exterior, constituirà un mag

nífic auxiliar, doncs encara que durant l'ope

ració no hi ha necessitat que es formi pressió 

dins de la cambra, el termòmetre avisa. 

Procés de l'esterilització.-Essent el vapor 

l'agent esterilitzant, és necessari que asso

leixi a totes les superfícies que després han 

de tenir contacte amb la llet i com que el va

por entra a la cambra per la part inferior 

amb tendència a acumular-se en la més alta, 

convé posar tots els pots cap per avall per

què s'omplin de vapor. 
Si entre els utensilis a esterilitzar n'hi ha 

de vidre, serà precís que el vapor entri molt 

lentament en la cambra, com tampoc en 

deuran ésser extrets fins que s'hagin re-

sacions a la claveguera mitjançant un sifó; fredat suficientment, <;tmb més motiu si la 

l'oper:tura de la porta serà ben ample, de fà- temperatura de l'ambient és molt baixa, tot 

cil tancament i que no deixi escapar el va- amb el fi d'evitar que es trenquin. Quan tots 

por i per fi, un forat al sostre, amb tapa mò- els pots són metàHics, no cal prendre precau

bil i un petit contrapès, que servirà al ma- · cions amb la temperatura, quan entra el va-

teix temps per a sortida de l'aire i de vàlvu

la de seguretat. 
En aquesta cambra deu haver-hi com equip 

fixe, una reixa tubular composta de dues 

seccions de canons; Ja una que és la que rep 

directament el vapor de la caldera, està for

mada amb canons tancats i en comunicació 

contínua; l'altre amb canons intercalats con

venientment entre els de l'anterior i foradats 

a distàncies que resolguin la més uniforme 

por i per treure'ls no més cal procurar.. que 

les mans puguin resistir el seu contacte. 

Per a la completa esterilització dels utensi

lis, n'hi ha prou en què 1 'acció del vapor viu 

hagi estat mantinguda durant més de deu 

minuts després dels quals es tancarà l'aixe

ta d'entrada del vapor, tardant al menys al

tres deu minuts abans d'obrir la cambra. 
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Carbonet 
Carbonet o sigui carbó vegetal petit; que 

d'això es tracta. Ea general és una deixalla 

que proc«Tdeix de l'esmicolament que sofieix 

el carbó granat en transportar-lo, Classificar

lo, etc. Aquest carbonet, naturalment, té 

un valor inferior al del carbó granat i gaire

bé es pot dir que en la indústria del seu 

aprofitament el màxim preu que pot assolir 

el carbonet treballat és el que es paga per el 

carbó granat. 
Aquesta deixalla es troba en les carbo

neries de tot arreu, en els vaixells que 

transporten carbó, etc. Es també el carbo

net una deixalla. en els forns de pa quan 

es cou amb feixina. Però hi ha carbonet que 

no és deixalla i que és produït expressament 

cremant feixines procedents de la neteja dels 

boscosi de l'aprofitament de les branques 

que resulten del carboneig dels mateixos. 

Del carbonet-deixalla se'n treu el que es 

pot; sempre poc. 
La producció directa del carbonet en els 

boscos resulta generalment antieconòmica i 

no es pot fer amb tot i que convindria molt, 

perquè no sortís costosa la neteja dels matei

xos. Ens ocuparem de les possibilitats d'a

profitament del carbonet. 
Per descomptat que l'aprofitament en gran 

escala del carbonet-deixalla aquí a Catalu

nya sols es pot fer a Barcelona, on hi ha mol

ta existència del mateix i facilitat per a por

tar-n'hi d'altres llocs. No sabem que s'aprofi· 

ti per altra cosa que per a fer-ne carbó de 

bolado:reduint a pols el carbonet, barrejant

lo amb quitrà, fent bolados premsant aquesta 

barreja i finalment carbonit~a,nt aquests bo-
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laàos per fer desaparèixer et quitrà. Aquests 

bolados són d'una qualitat que suposem el 

menys tan bo com el carbó vegetal granat i 

que es ven si fa o no fa al mateix preu. També 

a Barcelona s'aprofita reduint-lo a pols i bar

rejant-lo amb una' terra apropiada i formant 

boles de 3 ó 4 centímetres de diàmetre. Mai 

no hem obtingut boles d'aquestes; ens sem

bla, però, que han de resultar d'un carbó 

bastant defectuós. 
No sabem que es fassi altra cosa a Barcelo

na amb el carbonet i en gran escala altrament 

es veu que això no pot utilitzar-se per a donar 
valor al carbonet que es produeixi en els 

boscos ja que la indústria de fer aquells bo
lados, és una indústria gran, que requereix 
un centre abundant en carbonet, transport 
del quitrà i altres despeses reduïdes, del 

contrari no resulta remunerador si no estre

balla en gran escala. 
Portar el carbonet del bosc a Barcelona, 

tampoc pot ésser, ja que no es cotitzaria a 

més de 90 pessetes tonelada i en quantitats 

superiors arribarien a 110 pessetes tonelada. 

El transport ho fa impossible. 
Des d'un bosc de l'Alta Garrotxa a Bar

celona, el transport costaria 70 pessetes 
per tonelada: no dona ni el suficient per a 

pagar el desgast de les saques que s'em

prarien per a conduir-lo; no deixa res que 

ajudi a pagar el treball de · fer el carbonet. 

I encara el transport es fa difícil per la 

lleugeresa del carbonet de bosc, fet de 

brancatges. El pes específic del carbó ve
getal és superior al de l'aigua destiHada 

i en canvi, en forma de carbó i carbonet de 
bosc és molt més lleuger; 100 litres de carbo

net de bosc pesen amb prou feines 20 quilos 

degut a la porositat dels trossos de carbó 
més o menys granat i a la qualitat del vege

tal del qual prové; no així la pols de carbó, 

que pesa el mateix, sigui del vegetal que 

sigui. 
De manera que el carbonet dels boscos no 

es pot portar a Barcelona per a fer bolados. 
Hi ha una cosa a assajar que no sabem que 

se ~'hagi fet cap provatura. Sembla que in
jectant la pols de carbó en els fogars de cale

facció (calderes de vapor, per exemple) s'ob

té un rendiment molt superior de la mateixa 
quantitat de carbó emprada usualment. No 

sabem que a Barcelona hi hagi qui empri 
aquest procediment. Si el rendiment fos tan 

superior, potser algun dia hi hagi qui l'adopti 

i llavors tal volta es podria pagar quelcom 
més i els que fessin carbonet al bosc el po

drien reduir a pols allà mateix, obtenint més 
facilitat de transport i un producte de més 

valor. 
Anem· a veure si es pot adinerar el carbo

net de bosc sense pensar en el que hem dit. 
Es de gran importància l'aprofitament de la 

brosta i brancada d'un bosc que queda al car-
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bonar, com també de la mata inútil i perjudi

cial que hi creix. Es clar que si es pot apro

fitar quelcom aquesta llenya o feixina resul

tant d'ambdues coses i si se'n treu algun 

profit, mai resultarà tan costosa la neteja del 

bosc, neteja que és indispensable per evitar 

el perill imminent dels incendis i per a faci

litar el pasturatge del bestiar, com també 
per a simplificar els treballs de carboneix en 

les succesives vegades que es faci. 
Hi ha propietaris de bosc que l'estossen, ta

llant la brolla i~ útil i ademés quan es molt es

pès l'aclareixen treient els plançons d'alzina 

més revellits i més espessos; fent carbó dels 

boscans que treuen de la brolla i d'aquests 

plançons i si la venda del carbó resultant 

paga totes les despeses fetes, diuen que han 

estossat (tallar la garriga) de franc. Això 

seria així si per a obtenir aquest equilibri no 

haguessin tingut de sacrificar plançons d'al
zina, guardant-los per a un pròxim carbo

neig del bosc que hauria donat més bon car

bó. Aquest carboneig hauria estat pròxim 

com diem, ja que el carboneig del bosc s'ha 

de fer sovint, si es creu encertat el que acon

sellavem en un article de El Cultivador 1J1.o
derno, número de febrer d'aquest any. Crec 

que pot sortir def1anc la neteja dels boscos 

i encara en molts cassos amb algun benefici, 

·aprofitant el carbonet que s'obté cremant la 

'brosta i la feixina. Amb això es té encara l'a

vantatge de dismin~r el perill de foc i que 
-no assoleix el que no ha fet més que el car

bó dels boscalls de les . estossadures, plan
çons i ha deixat els brancatges per terra es

·campats pel bosc. 
· Naturalment que tot és relatiu i la conve

niència del procediment que s'ha d'emprar 

depèn de l'abundància i grossor de la brolla 
com ta¡:nbé i en grau superlatiu del preu 

que s'obtingui del carbonet, sempre és el ma

teix, trobar la màxima baratura en la con

fecció i un preu convenient de venda. Exa

minem aquests dos punts. 
Primer.-Màxima baratura en la produc

·ció. El procediment ha d'ésser el més senzill 

possible i consisteix en cremar el brancatge 

fent grans piles de caliu i després apagar 

aquest caliu, garbellar-lo i recollir-lo. Aques

ta crema es fa en les places carboneres o en 

qualsevol espai on no hi hagi plantes que es 

puguin perjudicar; han d'ésser llocs propers 
a la llenya que s'ha de cremar, com més 

aprop millor. Hi ha qui en el centre d'aquests 

llocs, que poden ésser nombrosos si convé, 
fa una clotxa o fossa i en ella hi va cremant 

la llenya propera obtenint una pila de caliu. 

Aquesta pila es cobreix senzillament amb 
una tola convenient, es cobreixen amb terra 

les vores de la mateixa i es deixa apagar i 

refredar el caliu (millor que es fassi un rec 

tot voltant de la tola a fi que si plou no vagi 

aigua al carbonet). En un bosc on hem ob-
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servat la producció de carbonet, en lloc de 

la clotxa i la tola, feien el foc senzillament en 

el centre del terreny lliure (plaça carbone
ra o espai sense plantes) i llenya al foc con

tínuament; quan tenien feta la pila de caliu, 

amb una pala de mànec llarg ficaven el caliu 
dintre unes marranxes o botes de tola que es 

tapaven bé i allí es refredava; aquestes botes 
eren de les que s'empren per portar oli, les 
quals es tallaven a mig pam d'un dels caps 

de la bota i es tenia el tap fet. Quan s'ha ta

pat la marranxa, la vora del junt del tap s'en

fanga una mica per assegurar que no entri 

l'aire. Aquestes botes són d'una cabuda 
d'uns 150 litres i costen unes 9 ó 10 pessetes. 

·Se'n tenen vàries per a facilitar el treball. 
Quan el caliu és ben fret, es passa amb un 

garbell de forats petits per a separar la cen

dra i ja està; del bosc es porta amb saques 

a un dipòsit a cobert de la pluja per els ma

teixos que l'han fet i garbellat. Per això con

vé que aquest dipòsit no es trobi molt lluny, 
uns dos quilòmetres i si pot ésser que sigui 

en un punt on hi pugui anar ja el carro. En 
cada campanya s'examina el que convé. 

Es natural que com més abunda la llenya 

a cremar més econòmica surt la confecció 
de carbonet i per això és convenient, per poc 

que es pugui fer coíncidir el carboneig d'un 
·bosc amb la tallada de garrigues inútils i per

judicials. Es millor que la llenya a cremar 

sigui quelcom seca i n9 és necessari cre
mar-la poc temps després d'ésser tallada si

nó que es pot fer quan ve bé, ja que triga 

molt a abalir-se. Allà on hem vist aquesta 

operació hem pogut comprovar que el tre· 

ball de cremar i garbellar surt a menys de 

1 '30 pessetes la saca de 125 litres; creiem 

que no és afirmar cap disbarat que a l'lO 

pessetes la quartera de 80 litres es trobaria 

gent que ho fessin a preu fet. 
Ara suposem que no hi ha brosta de carbo

ners (llenya feta i que per això mateix no costa 

res de tallar) i que es vol fer carbonet exclu

sivament amb la brolla espessa que es talla. 
Quant ens costarà el carbonet contant-hi el 

treball d'estossar o sigui de tallar aquest es

pès garrigam? No ho hem provat directa

ment, però pel que hem vist i pels comptes 

fets, creiem que l'estossar (tallar brolla) costa
ria 0'80 pessetes per cada quartera de 80 litres 

de carbonet. Afegint-hi 1'10 pessetes del tre
ball de confecció, surt el carbonet a 1'90 pes

setes la quartera, o sigui prop de 12 cèntims 
el quilo, comptant llarg en les despeses. 

En el cas que hem comprovat, hi ha ade

més 2 cèntims per quilo de portar-lo a port 

de carro, 2 cèntims més de portar-lo a un 
punt de camió i 2 més de conduir-lo fins al 
lloc de venda: total lS" cèntims per quilo. S'es

tossa de franc però no quedaria absoluta

ment res a 18 pessetes els 100 quilos . Tot ai
xò varia naturalment, segons l' estat de a 
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brolla, s i hi ha o no brosta de carboners (en 

cas a firmatiu resulta un benefici), distàncies 

a port de carro i al lloc de venda, etc. e tc. 

En la majoria de boscos es pot fer carbonet 

i cal fer-ne per evitar el foc. 

Segon.-Preu de venda . Aquest és el punt 

difícil. F ins ara sols hi havia manera de ven

dre carbonet per a provei r brasers i això és 

poc i no es consum més que a l'hivern. El 

preu del carbonet aquí, vari a com varien 

també Ics mesures. Els flequers el venen a 

3 pessetes la saca, sense passar, amb cen

dra i tot , saques de 100 litres i generalment 

de menys. E l que es fa al bosc es porta a po

blacions grans i es cobra també a unes 3 pes

setes la saca, però saques com les dels fle

quers, els quals les venen a 5 pessetes i a més, 

saques de quartera o un xic majors i sola

ment en els tres mesos d'hivern. 

No hi hauria manera d'utilitzar-lo per al

tres finalitats? Ara té ja alguna aplicació 

més i fins és freqüent poder-lo vendre tot 

l'any a 20 y 25 pessetes els 100 quilos. Una 

d'aquestes aplicacions és la de fer pastilles 

per encendre el carbó en els fogons familiars 

amb pols de carbó, o bé amb més freqliència 

amb ser rad u res de fusta, barrejades amb pa

rafina i fortament premsades amb maquine

tes senzilles i de molt rendiment. Sembla 

que això hauria d'ésser d'un consum molt li

mitat, però aquestes pastilles van molt bé i 

i es va eixamplant el seu ús. La parafina és 

molt costosa, si bé se'n gasta poca, però se

gurament que s'aniran emprant substàncies 

de menys preu. 
L'ús del carbonet com a carburant per els 

motors no pot donar resultat emprant-lo tal 

com és. ¡Es tan lleuger i tan menut! El seu 

ús té molts inconvenients. El vàrem em

prar en un motor de 8 cavalls fa més de 20 

anys i tinguerem de substituir-lo per l'an

tracita. Ademés, els que fan propaganda a 

base de l'economia del gas pobre fet amb car

bonet, suposen que val lO cèntims el quilo i 

això és un disbarat. 

El que caldria seria treballar el carbonet 

per fer-ne pastilles grosses, fortes, pesantes, 

que cremin sense fum i que es fassin d'una 

manera senzilla i econòmica. Llavors si que 

es podria emprar en els motors o almenys 

com a carbó granat per els fogons familiars i 

al preu del millor carbó vegetal. Dels fogons 

ningú no en treurà el carbó vegetal i per 

els motors pot costar d'introduir-se. Cal fer 

aquestes pastilles i és estrany que no es fas

sia; han de fer-se. Llavors si que valdria el 

carbonet i això portaria conseqüències bri

llants per varis conceptes. 
VICTORIÀ CUFFI 
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Sobre la malaltia de la Hosca de l'oliva 
La lectura del decret del ministeri d'Agri

cultura referent a les malalties de l'olive

ra, publicat a la Gaceta del 18 de juny de 

l'actual any 1932, m'ha suggerit la idea 

d'exposar una opinió que de molt temps tinc 

entestada, sobre el que cal fer en la matèria 

de combatre les dites malalties, no diré d'una 

manera segura i eficaç de fer-les desapa-_ 

rèixer, però si almenys, com a procediment 

d'innegable utilitat i lliure de molts i greus in

convenients que ofereixen els procediments 

que fins ara s'han emprat per a l'objecte·. 

Es un problema aquest, el de combatre les 

malalties de l'olivera, potser el més im por· 

tant de l'agricultura espanyola i ho és per 

diverses raons. 
Primera: per la importància de la riquesa 

específica a la qual afecta; jo no diré quin 

lloc ocupa la riquesa olivarera entre les di

verses branques de la riquesa agrícola d'Es

panya, però no hi ha dubte que si no és la 

primera èle totes, pertany a les que es poden 

classificar entre les de primera categoria per 

la seva importància econòmica. 

Segona: Per la dificultat evident de trobar• 

hi els remeis adequats per a lliurar la pro

ducció olivícola dels estralls que li causen 

les malalties que pateix: examinem les ma

lalties a les quals estan exposades les pro

duccions que representen els altres conreus 

més importants i desenrotllats a Espanya, 

_com el de la vinya, del blat, del taronger, 

etc. i totes elles, o no han sofert mai malal

ties de gravetat comparable a alguna de les 

de l'olivera, o, si l'han sofert, s'hi ba trobat 

_el remei per a prevenir els danys que el mal 

causava, el qual no es pot dir de l'olivera. 

Tercera raó: La confusió que origina als 

olivicultors la multiplicitat per una banda i, 

per l'altra la inseguritat dels remeis preco

nitzats per homes de ciència que s'han dedi

cat a aquest ram de la patologia vegetal, con

fusió que es converteix en angúnia i esglai 

quan l'olivlcultor es veu amenaçat amb me

sures coercitives en l'eficàcia de les quals 

no hi pot confiar, perquè no li consta per cap 

mitjà dels que puguin garantir la tal eficà

cia i en canvi, representen despeses, molès

ties i estorcions positives i que creu inútils. 

S'escriu aquest treball en una comarca 

(l'extrem meridional de Catalunya), que, 

per la latitud geogràfica i la proximitat 

al mar en la qual està situada, està exposa

da com cap altra n'hi pugui haver als estralls 

que causa a les collites d'oli la malaltia ano

menada mosca de l'oliva, la que ocasiona 

més greus perjudicis a la riquesa olivícola i 

la més difícil de guarir de totes les malalties 

de l'olivera, com ens ho ensenya l'experièn

cia. Aquesta situació especial en relació al 

conreu de l'olivera i ésser aquest el més im

portant de tots els conreus de la comarca, en 

termes que dels cinquanta pobles en núme

ros rodons que la composen gairebé no se'n 

trobarien quatre en els quals no hi figuri 

en primera línia ~quest conreu, ha determi

nat que molts olivicultors s'hagin pres en es

pecial interès el fer totes aquelles proves que 

han vist recomanades per a combatre la sus

dita malaltia de la mosca, podent-se dir c.'[Ue, 

cap de les proves recomanades per les revis

tes d'agricultura com a fruit de l'acurat es

tudi d'homes de ciència dedicats a ell espe

cialment, han deixat de practicar-se, ja indi

vidualment, ja per propietaris associats en 

zones que s'han considerat adequades per 

als assaigs. 
Això es va fent de més de vint anys cap 

. ací i la veritat és que tot quan s'ha fet en tan 

llarg espai de temps en el sentit de com

batre la malaltia de la mosca de l'oliva, no 

ha influït ni poc ni molt en la marxa que sem

pre han portat les collites d'oli, essent bones 

els anys que les circumstàncies atmosfèri

ques no han estat propícies al desenrotlla

ment de la malaltia i dolentes quan aquestes 

circumstàncies han estat favorables a la pro

ducció del flagell. 
S'han fet diversos assaigs; de vegades ha 

_cridat la pública atenció alguna d'aquestes 

proves que algú ha volgut qualificar de con

cloents per a l'objecte que s'han realitzat de 

salvar l'oliva del dany de la mosca, però el 

fet cert, evident i indiscutible, és: que la mar

xa de les collites d'oli segueix essent com 

sempre ha estat, anyades bones o dolentes 

segons les circumstàncies atmosfèriques 

contràries o favorables a la malaltia. 

Això no és afirmar rotundament la ineficà

cia de totes les proves realitzades, però si 

que o han estat efectivament ineficaces o els 

conreadors de l'olivera no han sabut o no 

han volgut fer-se càrrec de la virtud de la 

prova, el que no deixaria d'ésser extraor

dinàriament inversemblable, degut a les ca

racterístiques de la producció del conreu de 

l'olivera a la comarca de la Ribera de l'Ebre. 

En quant a la importància del conreu de 

l'olivera i als efectes de la malaltia de la mos

ca en les collites d'oli, el mateix que s'ha dit 

de la comarca de la Ribera de l'Ebre es pot 

dir de la immediata del Mestrat, a l'extrem 

Nord de València, d'igual clima que l'altra. 

Respecte a les també veïnes del Baix Aragó 

i de les Garrigues, la primera a l'Oest i 

la segona al Nord de la Ribera de l'Ebre, 



és fàcil de comprendre que no preocupi en 

les dues primeres comarques la malaltia de 

la mosca com preocupa en l'altra comarca, 

doncs-degut a la diferència de clima, més 

fred en aquelles que en aquesta, són menys 

de notar els estralls de la malaltia de la mos

ca, per ésser menys els anys que apareix en 

les comarques del Baix Aragó i les Garri

gues que els que deixa d'aparèixer en la de 

la Ribera dè l'Ebre, determinant l'aparició o 

no aparició el que siguin dolentes o bones 

les collites d'oli que, en la zona freda de con

reu estan exposades a contrarietats diferen

tes de la malaltia de la mosca, de les quals es

tan lliures les comarques de clima càlid. De 

les comarques olivareres més llunyanes de 

les anomenades, ens abstenim de parlar-ne. 

Sols esmentarem un principi general: amb la 

corresponent raó, a major calor· més abun- · 

dància de :mosca. Diuen que-a l'Africa del 

Nord (zona càlida) hi ha un paràs!t de la mos

ca de l'oliva que preserva aquest fruit dels 

funestos efectes de la invasió de l'insecte, p'f

rò a la Ribera de l'Ebre no ha-reeixit l'intent 

d'aclimatar-hi dit paràsit (opius concolor). _ 

De tot el que s'ha dit es dedueix, que si bi 

ha algun remei dels que fins a l'hora present 

s'han assajat per a preservar les collites de 

l'oli dels estralls que causa la mosca, aquest 

remei, per al públic olivicultor en general, 

és ignorat; el qual, per els efectes, és com 

si el remei no existís i igualment es de

dueix que per a corregir -tan enorme perju

dici de no aprofitar tan gran avantatge de 

l'existència del remei, com si no existís, l'ú

nic factible és: fer les proves de l'aplica

ció del remei de forma que l'eficàcia o no 

eficàcia del mateix es desprengui de mane

ra que els resultats es vegin clars i palesos, 

;;ense que donguia lloc a cap dubte ni confu

sió, com han anat donant de la manera com 

s'han practicat les proves fins ara. . 

Si bé no es pot predir quins serien els re

sultats positius que practicades les proves 

en la forma susdita donarien, el que si es 

pot assegurar és que àdhuc que es veiés 

clar com a resultat definitiu la ineficàcia de 

tots els remeis preconitzats fins ara per a 

combatre la malaltia de la mosca, no deixa

ria de tenir la prova la gran avantatge d~ fer 

desaparèixer la confusió que avui ~egua en 

la matèria i que, ademés de fer desaparèixer 
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que sigui,_ sobre la molèstia que tot mal cau

sa, la consideració de la facilitat amb la qual 

s'hauria pogut evitar augmenta en greu 

proporció la consegüent molèstia. 

Penós és haver de sofrir el flagell que re

presenta la malaltia de la mosca de l'oliva, 

però no hi cap altre mitjà que ~on formar-nos

hi, mentre no poguéssim disposar de remeis 

per a evitar-lo; però que un ministre mal in

format o capriciós ens obligui en virtut de 

l'autoritat que exerceix, a adoptar mesu

res ineficaces per a remeiar el flagell, en

cara que aquestes mesures representin in

comparablement menys perjudici que el fla

gell, molesta molt més aquest perjudici, per

què aquest és evitable i el flagell no, fins que 

es sàpiga un remei segur. 

Vegem ara l'exposició del nostre pla. 

Escollir en els terrenys de la comarca de 

la Ribera de l'Ebre una extensió de cinquan

ta a cent quilòmetres quadrats de superfície 

romboïdal i que des del punt cèntric del ma

teix terreny hi hagués la menor diferència 

possible de distància a tots els punts de la lí

ni.i perifèrica; extensió que hi predomi

nés en la major proporcjó · possibl~ el con

reu de l'olivera. A juí de la direcció de l'ex

periment, dins d'aquesta extensió de terreny 

s'hi podrien fer totes les proves que es vol

guessin per a combatre la malaltia de la mos

ca, no sols .les de tractament directe sobre 

els arbres, sinó que també s'hi podrien apli~ 

car totes les tflesures conduents a l'objecte 

de destruir els gèrmens de la malaltia o .dc 

l'insecte, preventivament i curativarrÍent. 

Estant sotmeses a un règim inexorable to: 

tes les propietats compreses en l'extensió es

cullida, hauria d'ésser objecte de conveni 

amb els amos qe les finques la indemnització 

corresponent, si dels experiments que s'ha

_guessin de realitzar se'n derivés algun per

judici per a les susdites finques i en els seus 

productes ordinaris. 

Elegit un personal competent pe·r acord 

entre corporacions científiques i funcionaris 

de 11Estat .per a dirigir i executar tots els 

experiments i treballs conduents, s'hauria de 

portar un registre minuciós i detallat de tot 

el que es fes per a l'objecte, en el qual cons

tessin les diferentes zones i tractaments amb 

els resultats obtinguts en tots els anys que 

durés l'experiència, comprovant-los entre si i 

!1mb els de le& veïnes a la zona d'experiment. la confusió, que és mal que, àdhuc conside

rant-lo per si sol ja valia pena d'extirpar-lo, 

s'evitarien disposicions autoritàries que, d'és

~er eficaces, s'haurien d'adoptar, però, no 

essent-ho, és molt sensible que s'hagin de so

frir sense utilitat les greus molèsties i perju

dicis que oca::;ionarien. 

Hom es conforma fàcilment de sofrir un 

mal inevitable, per important que sigui, per

què no té manera de lliurar-se'n, però quan 

~s tractq d'tm mal que es pot evitar, per petit 

L'extensió de la zona d'assaig es podria re

eluir notablement a molt menys que la fixa

da fins a l_a de vint quilòmetres poc més o 

menys, sempre i quan el terreny que s'esco

llís estigués rodejat, sinó totalment, en gran 

part, d'una zona d'amplada de dos o més qui

lòmetres en la qual no hi hagués cap olivera, 

ja fos dedicada a altres conreus o fos de ter

~eny incult. 
A la comarca cte la Rjbera cte l'Ebre es po-

10ï 

drien triar amb tota comoditat els terrenys 

destinats per als assaigs en qualsevol de les 

formes abans indicades. Si es preferís una 

zona extensa, es podria formar aquesta, per 

exemple, dels termes o la part dels termes, 

de Santa Bàrbara, La Galera, Godall, Mas

denverge i Tortosa; no incloïm La Cenia i 

Masclebarberans, perquè aquests termes ja 

estan menys perjudicats de la malaltia de la 

_mosca, per raó de trovar-se més a l'inte

rior i no ésser tan calorosos com els altres es

mentats . Si per motius d'economi-a s'obtés per 

una zona menys extensa, es trobaria molt a

propiat els termes d'Ulldecona i Freginals en 

l'ampla vall que formen el mont de Montsià 

a l'Est i la Serra de Godall a l'Oest, podent 

aprofitar per als assaigs l'olivar de la falda 

de Montsià o bé el de la falda de la Serra de 

Godall, o bé tots dos, separats per un espai 

prou arp.ple de vinya i horta i aïllats d'altres 

oliverars per les dues muntanyes esmenta

_des, quedant en comunicació amb altres 

oliverars sols en els extrems Nord _i Sur, 

però en bona posició, com a zona d'assaig, 

en tota la longitud de catorze quilòmetres 

d'un a l'altre extrem. 

Com s'ha de suposar que l'assaig no es li

mitaria a una sola forma de combatre la ma

laltia, sinó que comprendria diverses formes, 

com major fos l'extensió de la zona d'assaig, 

més fàcilment podria subdividir-se la zona 

to.tal en zones parcials per a les diferents for

mes d'assaig. 
_ pe totes maneres salta a la vista que, rea

litzar un assaig com hauria d'ésser per a ofe

rir totes les garanties de serietat que es po

den ex:igir pet: .§1- què en cap concepte pogués 

qualificar-se de deficient, suposa un esforç 

que no es pot esperar que el realitzi un sol 

individu. O seria necessari la intervenció d'u 

na col:lectivitat molt potent i molt ben orga

_nitzada i sempre amparada per una llei pro

mulgada expressament, o el millor fó a que 

l'Estat s'encarregués de tot l'afer en tots els 

seus aspectes, principalment l'econòmic que 

és el més penós. Degut a la importància de 

l'assumpte, considerant els quantiosos bene

ficis que a la nació i a l'Estat reportarien en 

cas de complet èxit de l'experiment i àdhuc 

sense aquest èxit, prenent en compte l'avan

tatge que sempre resultaria de la pràctica 

ben executada del mateix, no es pot qualifi

car d'exagerada exigència demanar a l'Estat 

que a sumeixi pel seu compte la càrrega que 

repre enta la completa realització del pla 

que s'ba exposat en aquest escrit, per a treu

re definitivament en clar si amb els proce

diments coneguts fins al dia es pot guarir o 

no es pot guarir la malaltia de la mosca de 

l'oliva, demostrar el procediment que sigui 

més convenient i assajar-ne de nous si es 

creu pertinent, 
AGUSTÍ MARTÍ 
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La . . . 
CriSI del Prioral 

III 
Els seus ejectes en el règim de la propie

tat.- Al Priorat tothom és propietari, però 

tothom viu més miserablement que el darrer 

dels jornalers d'abans de la crisi. Els propie

taris tenen de cultivar-se ells mateixos les 

terres, o bé donar-les a mitges, al terç o bé 

a altres formes de parceria; després d'un any 

de treballs, amb la collita que obtenen, no 

poden tant els propietaris com els parcers, 

ni tan sols cobrir els ·seus deutes. Totes 

aquestes afirmacions responen a la r ealitat, 

doncs s'acomoden al 95 per 100 de la pobla

ció total del Priorat. En efecte, pot veure's 

que al Priorat tothom és propietari si obser

vem que en ell existeix un propietari per ca

da 3'5 habitants, o sigu i, la proporció apro

ximada de famílies. 

LA DIVISJÓ DE LA PROPIETAT AL PRIORAT 

Abans de In llloxera Actualment 

Bellmunt. 175 3'2 4'0 177 5'1 2'3 
Gratallops . 402 4'6 3'6 427 4'3 2'4 
I. a Morern . 412 11'2 7'3 453 12'0 1'7 
Pobol eda 243 9'0 7'6 294 7'5 1'6 
Porrera 348 13'2 11 '9 385 11'8 3'9 
Torroja 306 6'5 5'9 362 5'9 1'5 
Vil ella Alta 146 5'4 4'6 152 0'1 2'2 

Promeclis. . 2.032 8'6 6'36 2.224 7·9 1'96 

Així és que la propietat no sols s'ha reduït 

perquè ba aug mentat el nombre de propie

taris, sinó que actualment és en a.bs<>lu t molt 

més reduïda que abans, ja que la part culti

vada ha dis minliit en un 66 per 100. L'exten

sió de la propietat en el Priorat és tan peti

ta i tan manifestament inferior a la necessà

ria per a mantenir una família, que obliga 

als propietari s a treballar de jornalers. o bé, 

cosa molt més comú a portar terres a mit

ges, al terç o altres tractes de parceria. Pe

rò no en totes les èpoques de l'any es neces

siten jornalers i en les que se'n necessiten, 

com que són els matei!Xos per a tothom, man

quen sempre braços per a cultivar i, no obs

tant la demanda , no es troben treballadors, 

perquè essent el r endiment de la terra tan 

escàs, no és possible pagar jornals més alts. 

Propietat vacant.-L'existència de mines 

en el Priorat, dóna ocasió a què apareixi 

encara més clar el contrast i és causa que 

molts joves deixin les terres per a treballar 

a les mines, on poden guanyar més bon 
jornal. 

En un règim tal de propietat, no és doncs 

d'estranyar l'absentisme no sols de jornalers, 

si que també de pro~ietaris, al&Uns dels 

quals es veuen obligats fins a abandonar les 

terres per a no perdre-hi amb el seu cultiu. 

Els jornalers ocasionals, sols obtenen jor

nal un terç dels dies de l'any i aquest jornal 

és molt petit; de vint a v int-i-dos rals, se

gons que prenguin o no el vi; jornal que va 

repartit per tot l'any. Aquesta és, doncs, la 

vida que en el Priorat es fa possible al tre

ballador! No és d'estranyar que la població 

és dirigeixi on el seu treball pugui ésser més 

remunerat. 
Veus ací un estat que demostra numè

ricament l'absentisme de propietaris. 
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Bellmunt .. 38 21'70 40 28'8 32 
Gratallops . 12 2'98 169 39'5 1.308 
La Morera . 278 67'20 349 80'8 25 
Poboleda .. 54 13'73 60 23'8 11 
Porrera ... 148 31'30 183 47'5 69 
Torroja . . . 164 34'53 176 53'0 69 
Vilella Alta. 16 10'90 27 17'7 17 

Totals . . 610 30'01 1.0~-,1--65 

NOTA.-Les dues primeres columnes es referei
xen al temps anterior a la filoxera¡ la tercera i quar
ta al dia d'avui. 

Hem de notar, en aquest punt, que el nom- , 

bre de propietaris que vivien fora çlel Prio

rat abans de la filoxera, corresponia gairebé 

en la seva totalitat no a absentistes, sinó a 

propietaris de poblesrveïns qúe posseïen ter

res enclavades en els termes dels del Priorat. 

Vegeu per exemple, el cas de La Morera, on 

per aquest motiu es registren més propietaris 

que nombre d'habitants. En canvi, els aug

ments que es registren, corresponen tots a 

èxode rural. 

Heus aquí un efecte molt funest de lacri

si: els danys de l'absentisme no han estat 

atacats, precisament per la despoblació obre

ra del camp sinó que els sociòlegs i tota per

sona de sentit comú consideren especial

ment perjudicial i com l'origen i causa de 

l'absentisme dels bracers, l'abandonament 

de les terres pels propietaris. I és lògica tal 

forma de pensar ja que el jornaler i parcer, 

no faran més, en els millors dels casos, que 

cultivar la terra rutinàriament, però mai 

com el propietari es ~reocuparan d'aconse

guir un cultiu més econòmic i un millor ren

diment de les terres. La disminució de pro

pietaris ba portat com a conseqüència una 

minva en el rendiment del treball. 

La reintegració al camp del qual tant es 

parla, ja que és, a no dubtar-ho, una bella 

idea, no serà un fet en el Priorat fins que el 

vi es vengui més, fins que es resolgui la: 

crisi. El problema del camp no és un proble

ma de població en si, sinó que és una conse

qüència . L'èxode rural és un problema es-

encialment econòmic, de valorització dels 

productes del camp, la qual permeti jornals 

més elevats. No és aquí el -lloc on es deu 

desenrotllar aquest pensament, però hem· 

volgut, amb tot, deixar-lo apuntat. 

Efectes en la renda de la v inya.-Ja que 

el problema o fenomen que analitzem és un 

problema econòmic, hem de deduir princi

palment quina és la renda dei P(iorat i veu· 

re si efectivament és avui mP.s baixa que 

abans i si a l Priorat avui en dia ha minvat 

el benestar. 
La concepció de la renda, emperò, exigeix 

una explicació. No podem acceptar una sen

zilla comparació de xifres que expressin les 

pessetes que un habitant tenia a l'any i com

parar-les amb les que avui dia obté també 

de la seva propietat, ja que essent la mone

da (les pessetes), un comú denominador, és 

tan sols un terme relatiu del qual ens valem 

per a designar el preu de les coses. El preu 

de les coses ha augmentat de llavors ençà i 

per tant el valor del diner ba disminuït i en 

conseqüència les pessetes actuals per a com

parar-les amb ~es pessetes del temps de la 

filoxera, les tindríem de dividir pel coeficient 

d'augment del cost de la vida, que sensible

ment representa la depreciació del diner. 

Després d'aquestes necessàries considera

cions, passem a comparar la renda de la vi 

nya d'abans de 11:!; filoxera amb l'actual. 

El càlcul de la. renda és sempre cosa molt 

difícil, ja que depèn de la major o menor 

exactitud dels preus que s'adoptin . Ens hem 

procurat una llista de preus del vi de 1875 a 

1894 i una altra de 1908 a 1927, períodes de 

vint anys abans i després de la filoxera en el 

Priorat. D'aqu..estes llistes hem tret el pro

medi de preus i hem obtingut per al període 

d'abans de la filoxera el pfeu de 36'10 pesse

tes càrrega de vi (121'600 litres) i per al perío

de posterior, de 35'80 pessetes per càrrega. 

Aquests preus corresponen, doncs, a 29'68 i 

a 29'44 pessetes l'hectolitre de vi respectiva

ment per als períodes anterior i posterior a 

la filoxeraen el Priorat. D'acord amb aquests 

preus la renda pot establir-se de la següent 

forma: 

Val or total de In 
pt'oducci6 anyal 

de vi en el 
Priorat 

Renda 
bruta per 
habitant i 

any 

Abans de la filoxera. . . 3.266.284 405 
Després de la filoxera . . 865.418 202 

Disminució de la renda per habitant . 203 pessetes 
Disminució de la renda per 100. . . . 50 pessetes 

Aquest resultat pot comprovat:·se per al

tre procediment trobant el promig de rendi

ment per jornal de terra i per propietari. 

Rendiment promig de la vinya per jornal 

i per propietari.-La disminució de la renda 

de la vinya al Priorat a conseqüencia de la 

invasió filoxèrica, pot comprovar-se també 

pel procediment cte tuar el rendiment pro-



ntig per jornal de terra i p_er propietari. Ve

gem-ho: 

Rendiment 
brut per 

jornal 

Pessetes 

Abans de la filoxera . 252'28 
Després de la filoxera. 250'24 

Rendiment 
Urut per 

propietar-i 

Pessetes 

1.604'50 
490'47 

Jornals 
cultivats 
per pro-

pietari 

Pessetes 

6'93 
1'66 

Si observem la proporció entre els rendi

ments bruts per propietari i la renda bruta 

per habitant i comparem aquestes propor

cions cada una amb la proporció correspo· 

nent al nombre d'habitants amb el de pro

pietaris, trobarem que aquestes proporcions 

són sensiblement iguals i per tant donen fe 

de l'exactitud de les xifres trobades. 

La renda bruta per habitant, no hi ha dub

te que ha minvat. Hem trobat una disminució 

de 50 per 100 sense tenir en compte la depre

ciació del diner, del qual després parlarem. 

El rendiment brut per jornal, 'és sensible

ment igual avui en dia al d'abans de la filo

xera. Però el rendiment net s'ha mantingut 

en la mateixa proporció"? Aquí és necessari 

observar elq preus del cultiu per jornal, és a 

dir calcular el preu de cost. Si el rendiment 

net per jornal fos sensiblement igual avui 

en dia que el d'abans de la filoxera, el pro

blema fóra solament, en essència, un proble

ma de població; però com que no és així, lla

vors es confirma que el problema del Priorat 

revesteix tots els caràcters de catàstrofe. 

Veus ací un càlcul del pr~u de cost de 

cultiu i recolecció d'un jornal de vinya: 

COST DE CULTIU D1UN JORNAL DE VINYA EN EL 

PRIORAT 

Materials ... . 
Jornals .... . 
Jornals de podar .... . 
Jornals de cavar i llaurar .. . 
fornals d'altres feines ... . 
Tractaments anticriptogàmics 

TOTALS. 

Màxim Mínim 
Pessetes Pessetes 

180'00 75'00 
20'25 11'00 
9'00 9'00 

45'00 15'00 
13'50 13'50 
14'17 6'00 

--;28=-:-1 "''9""2 --;-12;<;9 '[,() 

DESPESES DE RECOL-LECCIÓ El\ UI\ JORKAL DE 

VINYA EN EL PRIORAT 

Jornals de la collit~ ..... . 
Jornals de transport .... . 

TOTALS. 

Màxim Mínim 
Pessetes Pessetes 

18'15 18'15 
40'00 7'45 

-58'15-25'65 

TOTAL PREU DEL COST DEL CULTIU DE UN JOR

N~L DE VINYA EN EL PRIORAT 

Cost del cultiu 
Cost de la collita . 

TOTALS. 

Màxim Mlniru 
Pessetes Pessetes 

281 '92 129'50 
58'15 25'65 

340'07 115'1ç 

Davant de re ultats tan divergents, no és 

possible prendre una xifra intermitja que 

pugui ésser presa com un promig veritat. 

Aquests resultats depenen en primer lloc de 

la configuració montuosa del térreny, que 

fa variar enormement els preus dels jor

nals i dels transports i ademés a què degut 

a l'estat míser del país, hi han molts propie

taris que no cultiven ni poden cultivar 

degudamerrt la vinya, perquè el fruit que 

AGtuctJLtURA R.AMADElUA 

obtindrien no compensaria els treballs i 

despeses a més d'aquest càlcul podem deduir 

una comparació aproximada amb les despe

ses d'abans de la filoxera. 

Els jornals intervenen en el preu de cost 

en una proporció d'un 43 per . cent del total. 

Ara bé, els jorn~ls d'abans de la filoxera 

eren, en promig, dues pessetes per home i 

dia, mentre que avui són de 4'50 a 5 pessetes; 

els jornals han augmentat, doncs, en un mí

nim de 225 per 100. Per altra part, la vinya del 

país, no necessitava ni adobs, ni tractaments 

anticriptogàmics, partides que sumen el 57 

per 100 del cost total el preu dels quals eren 

llavors un mínim d'un 66 per 100 més baixos 

que en l'actualitat. De tot el qual podem de· 

duir que el preu çlecost d'un jornal de vinya, 

tant el màxim com el mínim, és almenys uri 

250 per 100 més car que abans de la filoxera. 
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Si, ademés, afegíssim 11amortització de les 

despeses de plantació, arribaríem, potser, 

per a certs cassos a més del 300 per 100. 

Si, doncs, el rendiment brut per jornal és 

sensiblement igual al d'abans, ja que els 

preus del vi, en promig, ja hem vist que són 

prà<:ticament iguals; i d'altra part, si el cost 

del cultiu i recoHecció són avui en dia, el200 

i e1300 per 100 més alts ¿com és possible que 

la vinya dongui un rendiment net, per petit 

que sigui? Els propietaris que cultiven ells 

mateixos llurs terres, no treuen d'ella més 

que un sou de jornalers, explotant encara 

tot el possible la vinya. Si els propietaris te

nen jornalers, en veritat pot dir-se que-en el 

Priorat hi ha un cultiu amb pèrdues. 

No exageràvem, doncs, a l'exposar tan 

crua i pregona la crisi del Priorat. 

R. PERPI YA GRAU 

............................................................................................................................ 
·····························································································--······························ 

Les . . al preocupacions camp 
Avui, en l'ambient agrícol planen unes pre

gones preocupacions que no deixen ni deixa

ran de fer més mal que pedra seca, com vul

garment es'diu. 

De lñorriènt ningú Íl.O compra propíetat rús

tica, ni a regalar; car ningú no vol mals-de

cap i tothom fuig de disgustos i mal viure, 

doncs l'horitzó està núvol i amenaçant tem

pesta. De tot això en té la culpa la folla pro

paganda que han fet mals polítics sembrant 

quimeres i recels en mala hora per a la 

tranquilitat rural i la bona armonia de clas

ses. Això constitueix una gran desgràcia per 

a l'agricultura catalana i més en aquestes 

circumstàncies polítiques de constitució de 

nou règim que tan necessària es feia la pau 

per a poder edificar tranquilament el nou 

casal de la nostra futura riquesa econòmica 

en els rams d'agricultura, indústria i comerç. 

De moment i amb perill i risc que tingui 

molta durada, el preu de la finca rústica es 

tradueix per tots indrets amb molta baixa en 

general i en particular la vinícola més que 

no la granívora i de prats i cria de bestiar. 

D'això en té la culpa la constant puja de tri

butació, la qtiestió rabassa.ire, la revisió, la 

llei agrària, 1~ manca de tractats de comerç 

favorables i una pila d'altres factors, com 

la important emigració dels camps vers les 

ciutats i viles, la vida cara, la desmoralitza

ció pública, etc. 
Està doncs la ruralia i no ens fem pas il· 

lusions, abocada a jorns de prova i misèria, 

fins que torni a reaccionar en puja, que sem

pre hem vist que després d'una baixada ve 

una pujada i no hi ha mal que cent anys du· 

ri, com diu el refrany. Tot això ja 'ha traduït 

aquí a la nostra terra en símptomes de po· 

bresa da conreu, comparat amb anys ante

riors. Una de les coses que ha cridat l'atenció 

és que aquest any no s'han colgat ni la mei

tat d'adobs que es colgaven altres anys en 

vinyes, olivars i ametllerars. 

La vinya s'ha c~vat tardana i a c01-recuita 

i una gran part dé país muntanyós allà on no 

hi poden entrar els forcats per a poder-les 

llaurar semblen ermots i per tai motiu com 

que s'ha cle fer a cops d'arpiots, han quedat 

per cavar.Degutals preus cars de sofres i sul

fats de coure i demés productes químics i in

dustrials, queden molts ceps on no s'hi han fet 

els deguts tractaments, o si s'hi apliquen se

ran imperfectes, tard i malament, i el mateix 

passa amb els arbres. Tot això, doncs, més 

els frets tardans i les poques ganes que hi ha, 

en general de portar bé els terrenys per 

molts que estan esperant la moma, farà que 

les properes collites es tradueixin en una bai

xa notable tant en quantitat com en qualitat. 

Això és un descens notable en la riquesa 

nacional i una cosa que hauria de preocupar 

sèriament els governants si no estessin ocu

pats en altres tasques de sentit polític més 

que d'economia nacionaL 

Això són les preocupacions que afecten l'e

lement agrícol; doncs el jorn de demà no es 

sap si la vida del pagès serà compatible per a 

respondre de la vida de família o el camp 

una olla d'escorçons, quan fins ara havia es
tat ací a Catalunya una vida tranquiHa i pa· 

triarca! dins la bona correspondència, res· 

pecte i amor de ela ses per el bé i prosperi

tat dc tot~ i el progré de la vida agrícola. 

E~IILI PASCCAL D'A:\IIGÓ 
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La pulmonia cotllag,iosa dels porcs 
t•na nota publicada fa poc per els Serveis 

Ti•Ln ics de la en ralitat, dóna compte de 
qui• ha aparegut enterre vigatanes una in

f •tció d Ja pulmonia conta
giosa d ls porcs. 

An m a tractar aquesta 
que tió que afecta d'una ma
rwra !->Cn ibi una de les ri. 
qu !->CS p cuà ri s rné impor
tants de les nostres contrades 

Entre les enfermetats inf e~ 
cios s-contagioses q u e ata· 
qu n el be tiar porquí, hi fi. 
gura la pulmonia contagiosa, 
anomenada també septicèrnia

lH!morràgica i deguda a un 
microbi de la famflia de les 
paste rel s, conegut per Baci_ 

l11s a11ti:;èpticus. 

deli ofereix una gran ipflor catarral i nom
broses hemorràgies puntiformes. La muco
sa nasal conté dipòsits mucosos o fibrinosos. 

que evoluciona molt lentament i acaba per 
curar-se gairebé sempre. 

La veritable pulmonia contagiosa dels 
porcs, en la modalitat d'una septicèmia he
morràgica tal com n'hem assenyalat els 
símptomes i lesions, solament es sol pre
sentar en les races de porcs selectes i que 
es troben isolats i ben atesos. 

En canvi, en les races co
munes, en les que es crien en 
g rans ramats o en llibertat, 
la pulmonia contagiosa apa
reix associada amb la pesta 
porquina, constituint amb l'a-· 

nomenada pesta mixta, la mo
dalitat o tipus toràcic. 

En aquests cassos els símp
tomes es troben confosos amb 
els del ~òlera porquí, que acte
més dels toràcics, presenta els 
símptomes intestinals o ner

viosos. 

Aqu s ta en f rmetat pot pre
s ntar-se sola, en aquest cas 
es con ix amb el nom de pul-

Cort sanitària (model americà). Cal notar que aquesta cort no tan sols es pot obrir 
i ventilar-se fàcilment, sinó que també es pol netejar i desinfectar en totes les se
ves parts . Al portal s'hi veuen els utensilis emprats per a la neteja i desinfecció 

Per a combatre la pulmonia 
contagiosa, en la seya forma 
íntegre, s'usa actualment la 
vacuna curativa. 

mania con ta!!iosa, o bé associada a la pesta 
por ina, constituin t la pneumònia enzoòtica 
o tipus toràcic de dita en fermetat en la seva 
forma mix ta. 

Els símp~omes de la pulmonia contagiosa 
quan es presenten sols, són: tristesa, gran de
candiment, febre alta de ·H_ a -l2 brraus de 
temp ratura, els animals al caminar tronto
llen, de v gades giravolten. fanca d'apetit, 
s d intensa, mucoses danòtiq u es, dificultat 
per a respirar, tos breu i seca, suar viscós 
pel nas i ull amb lleganyes o amb inflor pu
rul enta. El animal s'ageuen com els gos
so , en decúbit esternal, hi ha inflor de gor
ja i s uors fibrinoses a la farinx, el cor batega 
d'una manera tumultuosa i en diferentes 
parts del cos, especialment a la base de les 
orelles, sota del coll, aixelles, bragades i ven
tre hi ba taques roges que no desapareixen 
amb la pressió. Al començament hi ba es
trenyiment, però després les deposicions ón 
meny dure i al final de l'enfermetat sol 
pre ·en tar-se diarrea sanguinolenta. 

Quan es practica l'autòpsia a un porc mort 
de pulmonia contagiosa, s'observa que el 
pulmó està epatitzat en vàries zones, que tot 
un lòbul apareix amb necrosi i que el teixit 
conjuntiu interlobular està infiltrat de sang 
o de serositD.t. La pleura apareix coberta de 
membranes fibrinoses. inflamada i amb ad
herències. El cor sol presentar el pericardi 
inflamat. 

La muco a de la farinx presenta una 
gran inflamació i està coberta d'escares su
perficial . El ronyó està biperemiat i ofe
reix petites llemorràgies a les seroses. El bu-

Els ganglis linfàtics apareixen infartats i 
sembrats de petites hemorràgies. 

Existeixen vàries formes de pulmónia con-

Injecció de sèrum a les aixellc 

tagiosa, la sobreaguda, d'evolució ràpida 
que mata 1 animal en 24 bores; la forma agu

da, que dura d'un a tres mesos i la C1'ònica 

Als porcs exposats al conta-
gi se'ls immunitza amb la vacuna preventiva 
o amb l'agres~ina contra la septicèmia he
morràgica. 

En la lluita contra la pesta porquina, te
nint en compte la · freqüència en aparèixer 
associada la pulmonia contagiosa amb el cò
lera porquí, al prevenir dita enfermetat amb 
er sèrum-vacunació simultàniament, en la 
mateixa sessió s'injecten a l'animal dos cen
tímetres d'agressina contra la septicèmia he
morràgica. 

Aquesta doble inmunització esta donant, 
a les regions d'Espanya que l'empren, 
exceHents resultats per a posar a cobert 
als porcs dels atacs dels agents produc
tors del còlera i de la pulmonia contagio
sa, que actuen gairebé sempre associats 
i que moltes vegades són la causa apa
rent del fracàs o ineficàcia de les vacunes 
preventives quan s'empren contra una sola 

infecció. 
Els animals malalts s'han de &eparar dels 

que estan sans, allotjant els caps de bes
tiar en corts el més higièniques possible i 

desinfectades amb molta freqüència. 
Els cadavres dels animals morts de pulmo

nia contagiosa i de còlera porquí, ban d'és
ser destniits per el foc o enterrats en una 
fossa profunda, coberts prèviament p~r una 

capa de calç. 
Les fires, mercats i exposicions, mentres 

duri l'epizoòtia, s'han de susprendre a fi 
d'evitar la propagació de dites enfermetats, 

de gran poder difusiu. 

]oA." ROF I CODIKA 
Veterinari 
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El comet~ç de vi a Sttïssa 
Suïssa, pel consum de vins ordinaris, els 

importa de diversos països, doncs no són su

ficients els que donen les vinyes del seu ter

ritori. Espanya, Itàlia i França són els seus 

principals proveïdors. 
L'any 1929 vàrem importar-hi 512.366 hec

tolitres; Itàlia 396.493; França, 137.333. La im

portació total de vins exòtics arribà a la xi

fra total de 1.125.993 hectolitres. En vins de 

licor, dolços i secs, en l'esmentat any es va

ren introduir 29.2..'16 hectolitres, dels quals 

correspongueren a Espanya 1423; a Portu

gal, 3817; a Grècia, 2768 i altres nacions 255. 

Com es pot veure per aquestes dades, Espa

nya ocupa el lloc primer en el proveïment 
• de vins en la Confederació Helvètica. Per al 

Penedès en ordre preferent i la Conca de Bar-. 

barà, Suïssa resulta ésser un bon client. 

. Aquests vins e ls compren els majoris tes 

suïssos i tal com arriben o bé després de fer 

c~patges amb els seus, els venen als bars, 

cafès i restaurants. Els que tenen major ac

ceptació són els negres, dels quals ben pocs 

se'n produeixen a Suïssa; no ob~tant, els 

blancs de poc color de la part de muntanya 

del Penedès, són força estimats. 

Sumen b.on nombre les cases suïsses dedi-

cades al comerç del vi. Aquest comerç d'im

portació solen fer-lo les cases dedicades a la 

venda al major, que compren en ferm o bé 

per mediac.ió de comissionis

tes o d'agents que treballen 

a comissió. 
Les e a s e s importadores 

suïsses, només en cassos par

ticulars adquireixen n o ve s 

relacions; pel r~gular tracten 

amb comerciants de molt 

temps establerts, que tenen 

gran experiència del negoci i 

relació contínua amb els colli

ters, estan al corrent dels can

~is de preu i disposen de ma
terial abundós per als trans

J?Orts, com són els vagons cis

ternes. 
Les cases estrangeres no

ves en el mercat suís es veuen 

quasi sempre obligades, quan 

tenen la intenció de partici
par-hj, de servirse de comis
sionistes. Aquests agents per-

sistema sembla resultar el més convenient 

per als importadors. 

Els comissionistes no acostumen vendre 

Injecció de sèrum anticolèric a l'aillar 

actualment als comerciants almaJor, sinó que 

treballen directament les clienteles de deta-

llistes, els restaurants i les botigues de begu-

ceben el que pugen les despe- Injecció darrera les orelles 

ses de viatge. representació i 
correspondència, a més del que cobren per des. Els majoristes i els que treballen a la co

la comissió sobre les vendes que realitzen. missió van fent-se una competència cada dia 

També, a canvi de comissions més altes, te- més forta. Aque ta particularitat té molta 

nen cura de cercar altre sots-agents. Aquest importància i és molt necessari que ho sàpi-

ili 

guen els que vulguin introduir-se en el mer
cat SUÍS. 

Les vendes solen fer-se a base de l'estació 

de sortida, amb mercaderia embotada quan 

es tracta de vins de marca, o bé en vagons

cisternes o bocois·de 600 litres quan són vins 

ordinaris. En aquest cas ; les vendes són fe

tes sols pel vi, anant el re'torn de la vaixella 
a càrrec dels expedidors: 

Les pagues dels vins ordinaris solen fer-se 
de la manera següent: 

Quan les compres són f~tes a la propietat, 

sol pagar-se un quart del seu import al comp

tat i la resta al.cap del mes de feta l'expecli
ció. 

Les condicions entre comerciants solen és

ser al comptat i en molts casos amb lletra ac

ceptada als trenta dies o bé reemborsant 
amb·xec l'import del vi. 

La_ collita ha estat enguany molt reduïda 

a Suïssa, que ha sofert, com la majoria de 

països, els estralls del mildiu. La producció 

no arribarà de bon tros a la de l'any 1929, la 

qual cosa ha promogut una forta elevació en 

els preus. Segons informava a començaments 

de novembre el cònsol espanyol a Basilea 

l'hectolitré de vi es pagava a 85 francs suïs~ 
sos. 

Durant el darrer quinquenni, deixant de 

banda l'any 1929, que donà una collita excep

cional, es calcula per terme mig en uns 400 

mil hectolitres, o sigui a una tercera part 
dels vins que s'importen . 

Són els cantons del sud: Vaud, Valais, 

Ticino, els de major producció. Els de Neu

chatel i Ginebra representen 

les quatre cinquenes parts de 
la producció suïssa. 

Encara que el comerç suís 

ha posat enguany la mirada 

als països de l'Europa Central 

i aquesta collita ha estat re

lativament bona, com que la 

quantia d'aquestes procedèn

cies és molt limitada, cap o 

molt poca importància se li 

ha de concedir. 
Es de creure que seguiran 

essent els vins catalans els 

que contin u aran dominant els 

mercats helvètics i per tal mo
tiu, Vilafranca, serà el prin
cipal centre proveïdor delco

merç vinícola d'aquell país, 

amb gran profit dels colliters 
de la important com arca vi

nyatera del I enedès, que amb 
els seus flioltònecs t Pare

llades produeixen els Li pus de 

vi més escaients i estimat pels he,·edors 

de le · terre de Guillem Tell . 
lsWRE l<.OGEl\T 

~o~ 
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Ens trobem a la primera quinzena d'agost 

i les plantes de gran cultiu porten un retard 

vegetatiu gairebé de tres setmanes; els 

ra"ims comencen a tenyir-se, les garrofes en

cara no s'han posat dol, l'arròs tot just inicia 

la ventrellada apuntant d'ací d'allà qualque 

espiga, els demés fruits verds del tot i se

gueix el temps primaveral o sembla més en

cara que ens trobem en plena verema, a dar

rers de setembre. 
Són molts els periòdics i revistes que han 

demanat una explicació d'aquesta anomalia 

a la ciència meteorològ ica , aquesta ciència, 

però, no sap donar una raó concloent; el 14 

de juny, el savi catedràtic i bon amic nostre 

doctor Eduard Fontserè, capitost del Servei 

Meteorològic de Catalunya, en un article pu

blicat a La Publicitat demostra clarament 

fins on poden fer-se calendaris seriosos refe

rents a l temps, ja que la meteorologia enca

ra està en la seva infantesa, de bolquers, 
com v ulgarment es diu. Alguns culpen a la 

ràdio i pronosti quen un iutur de sequedats 

intenses, degut a les g rans precipitacions ac

tuals que deixaran l'alta atmosfera, la regió 

dels attus·cúmutus, sense humitat. Tindrem 

sort que ben aviat el professor alemany Pzc
ca·rd a l'aixecar-se amb el seu aparell vola

dor fins a la estratosfera comprovarà si 

aquella regió inexplorada és encara seca o 

humida. 
Nosaltres, com agricultors, podem afirmar 

que un r etard semblant en la vegetació no 

l'havíem mai constatat i· com a observadors 

de fenòmens meteorològics, tampoc tenim 

cap anotació que tingui ni la més petita sem

blança del cas actual; menys encara amb 

pluges tan intenses, precipitacions completa

ment desconegudes en nostre país. 

En el que va d'any, hem anotat 663 mil:lí· 

metres de precipitació, això és, l'aigua de la 

pluja ha estat de 663 litres per metre qua

drat, quan el promedi normal a l'Ebre, més 

ben dit a Amposta-Aldea, no sobrepassa els 

500 miHímetres. El més notable, pero, ha es

tat les pluges de juliol: mes normalment se

caner i per això és més de r emarcar, ja que 

en el que va de segle les pluges més fortes 

han estat a l'any 1914 a mb 48'9 millímetres i 

5 dies de pluja i a l'any 1920 a mb 68 miflíme

tres i 6 dies de pluja; enguany ha plogut 11 

dies recollint-se 231'6 miHímetres d'aigua, 

que és la màxima registrada en 32 anys i re

s ulta prop de 13 voltes superior al promig 

normal de juliol, que dóna 18 miHímetres. 

Aquest règim plujó s'ha reflexat en la nu· 

volositat i cosa estranya, les malalties para· 

sitàries criptogàmiques de les plantes cuiti-
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primaveral 
vades no han atacat amb virulència, ni aTa 

vinya ni a les plantes hortícoles no les ba 

malmeses com era d'esperar; podria ésser 

que els grans aiguats ocorreguts el dia 14 de 

juny, que en menys de quatre hores caigue

ren 165'8 mil:límetres, el dia 6 de juliol en 40 

minuts plogué 29'6 millímetres i el dia 20 de 

juliol anotàrem 134'8 mil:límetres de pluja, 

hag uessin netejat de paràsits els arbres frui

ters, ja que no s'ban vist volar mosques en 

els arbrats; de manera que per ara ni el da
cus ni la ceratitis-capitata assenyalen llurs 

malifetes; no hi ha mal que per bé no vingui, 

doncs, si bé els aiguats han malmès les ter

res de cultiu, especialment les hortes, eri can

vi és probable que elS' arbres, arbusts i de-

més plantes hagin estat netejats de molts pa

ràsits. 

La temperatura mitjana de tot el mes, ha 

estat de 22'8 graus, resultant prop de dos 

graus més baixa que la normal, havent-se 

registrat un di!! (el dia 19) amb una desvia

ció de 10 graus. 

_ Calendaris? Cap; solament podem dir que 

degut a les pluges densíssimes tenim l'ar

brat net i que e! 1:errer està assaonat com 

mai no ho havia estat; no bi ha por de perdre 

cap collita de secà ,Per tardana que sigui; tan 

sols l'arròs pot no granar com desitjaria el 

pagès, si continua el temps tan frescal, doncs 

aquesta gramínia necessita molts graus de 

calor p~r ésser de cultiu inter-tropical. 

Aquesta és la impressió i la tasca d'un ob

servador agrícol, d'una estació termo-plu

viomètrica afecta al Servei Meteorològic de 

Catalunya. 
• JosEP VIA 

............................................................................................................................ 

Respectem 
Sigui Ja que sigui Ja capacitat d'un poble, 

és indiscutible, que el fonament de llur ri

quesa ha de trobar-se en l'ag ricultura. Baix 

la base de l'agricultor pot viure l'industrial i, 

recolzant-se amb aquests dos, hi poden viu

re el mestre, el moralista, el savi i després, 

com adornament de l'edifici social, l'art que 

corona l'edifici. Així discorre un pensador 

contemporani, amb el qu'il ve a significar, 

que el primer que ha de procurar-se és men

jar i vestir; que hi hagi pa per a totes les bo

ques i que tots els cossos puguin abrigar-se; 

després vindran les comoditats. Primer, el ne

cessari, després els accessoris; primer l'ali

ment sà, abundós i barat; primer igualment 

les robes per als rics i pobres i després tot 

l 'altre; per això a aquells articles se'ls ano

mena de primera necessitat, per què real

ment ho són. Es pot_, viure sense illustració, 

sense luxe, sense corp.oditats, sense res que 

signifiqui progrés; però no es pot viure sense 

menjar. 

Repassant la històri a de la humanitat es 

veu que els pobles joves han bastit el seu per

vindre, sense exceptuar-ne cap, recolzant 

en el conre't de la terra. Així mateix pro

veeix la humanitat primer de tot a llur nutri

ció i fins que està físicament ben constituïda 

no comença a preocupar-se d'aprendre i des

prés a mirar per el benestar comú. D'aquí 

que a l'agricultor se li d~gui tot el respecte, 

tant de llurs semblants com dels que gover

nen els pobles; doncs és l'agricultor el que 

proporciona els aliments atots els ciutadans, 

de manera semblant a les mares que donen 

l'agricultor 
el pit als tendres fills, que d'altra manera 

moririen. 

I així tenim que sense l'agricultor no pot 

existir ni l'artesà, ni el lletrat, ni l'artista; 

sense l'agricultor no hi pot haver ni cultura 

superior ni tan sols cultura rudimentària. 

¿Com s'explica, doncs, que en lloc d'ésser 

respectat, ajudat i fins beneït, se'l molesti i 

s~ li privj del seu? Aquí topem amb una de 

tantes aberracions que solen veure's en el 

món; equival aquest p: o cedir com arrasar un 

assil en el qual hi troben acolliment i soste

niment els indigents; equival a cremar un 

magatzem de queviures; saquejar una bi

blioteca destruint els llibres; per a acabar, 

obrar així, representa inutilitzar la font de 

tot el que significa civilització i benestar; 

perquè s'ha de repetir: en l'ag ricultura radi

ca el progrt>s, com a fonament de tota altra 
açtivitat. 

Quan la gent del camp abandona les ter

res i va a les ciutats per no haver-hi treball 

en les hisendes; quan per no haver-hi qui di

rigeixi als pagesos i els que els hi proporcio

nen mitjans de vida, els jornalers miren de 

trobar ajut en la indústria i quan això s'esde

vé, ~s senyal de què s'acosta la misèria i de 

què no ha de tardar a manifestar-se. Perquè 

no és possible que tots els treballadors de la 

terra trobin ocupació en oficis diferents als 

que estan acostumats i coneixen. I deixant 

a ixò de banda, no havent-hi agricultura, el 

país queda convertit en gegant amb peus de 

fang, que no pot aguantar-se. Per: a sostenir 

el cervell dels pensadors, per a què puguin 



prosperar les invencions de les inteHigències 

privilegiades; per a què l'home d'empresa 

realitzi llurs combinacions, per a què el sa

vi estudiï, s'instrueixi el jove, produeixi el fa

bricant, escrigui el literat, realitzi el corner-
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és el que proporciona l'aliment generador de 

tota l'energia. Es per això que ajudar a l'a

gricultor sense tan sols perjudicar-lo és una 

mesura sàvia, prudent; és mesura del més 

elemental sentit comú. 

ciant, arrenqui el miner els metalls de les en- Es per totes aquestes i a1tres raons que no 

tranyes de la terra, construeixi l'arquitecte; es comprèn que hi hagi qui provoqui con

el constructor de ferrocarrils posi en comu- flictes agraris i enfosqueixi el cel agrícola 

nicació els pobles i el mariner solqui els amb problemes artificials, essent tan neces

mars, en una paraula, per a tot el que sig- sària l'avinentesa dels agricultors per a què 

nifica moviment material i inteHectual és in- el país pugui prosperar. 

dispensable que no manqui l'agricultor, que PERE DE TRIOLA 
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EL QUE DIU 

El Sindicat Agrícola Social 
de Masroig 

Aquest Sindicat ha assolit un gran desen

volupament en totes les seves activitats. Té 

diverses seccions: la de Mercaderies, que 

proveeix els socis d'adobs, sofre, sulfats i lla

vors; la de Cafè amb un servei complet; la 

d'Esbarjo, amb sala de balls, teatre i barida 

de música; la Vinícola, que és la més impor

tant i eHabora amb procediments nous i ma

quinària moderna el vi dels associats; la 

d'Ensenyament, que hom el dóna als fills 

dels socis en una sala escola amb tot el ma

terial docent. Actualment és tancada, però 

pot obrir-se si les circumstàncies ho recla

men i funcionar com abans ho feu amb for

ça profit. 

La major part dels anys~ el preu de liqui

dació de la verema del Sindicat ha estat su

periOI· al que l'han cobrada els pagesos no 

sindicats, la qual cosa ha fet que els dels po

bles de la rodalia hagin ingressat com a so

cis per tal de poder portar-hi la verema. 

Actualment hom fa obres per al canvi de 

trepitjadora per una altra doblement po ten ta 

i enguany la collita dels socis serà ja liquida

da, no per 100 quilos de verema, sinó pel seu 

grau. S'ba considerat més encertada aques

ta forma. 
Del celler on s'eHaboren curosament vins 

o misteles, surten unes classes molt soHici

tades per les cases compradores que de Ca

talunya i de fora tenen relació amb el Sindi

cat. Aquest Celler té construïda una nau 

amb uns 40 cups suficients per a encabir la 

collita dels socis; a la seva part alta hi ha la 

bàscula impressora del pes dels raïms, les 

vagonetes i la trepitjadora i desrapadora que 

quan ba fet la seva funció deixa caure el 

most i la pellerofa a la banda impulsora que 

la tràmet per una tuberia als cups. Al punt 

més alt d'aquesta nau hi ha el dipòsit d'ai

gua la qual és clistribtüda per una canalera 
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per tot el Sindicat. Hi ha a mig fer la nau 

central, que serà la més alta i és on hi ba la 

sala escola, laboratori, oficines i dipòsits per 

a l'oliva: això a la banda superior; a Ja ban

da de baix hi ha la instal:lació del moli de l'o

li, amb les premses hidràuliques i les naus 

per a l'oli i els trulls on hi cap tot el dels 

socis. 
Tot l'edificat no és sinó la meitat del que 

ha d'ésser el Sindicat el dia de demà si té 

necessitat de fer-se més gran, car els seus 

terrenys edificables, segons projecte, són de 

60 metres de llarg per 30 d'ample. Queden a 

cada banda uqs 6 metres de lloc per al pas 

dels carros; a la cara que dóna a la carrete

ra hi ha un pla que és l'andana on es fa el 

carregament de bocois a peu pla; a la part 

de dalt hi ha una gran plaça on hi caben mil 

càrregues de verema de descàrrega en temps 

de veremar. S'han adquirit nous terrenys i 

s'ha comprat també una casa; de l'un a l'altre 

carrer hi ha.uns 10 metres de desnivell que 

serà favorable a la distribució de llocs. 

Quan aquesta casa serà edificada, serà 

una de les millors de la comarca, doncs els 

acords presos fins ara li donen el següent 

projecte: A peu pla, hi haurà la sala teatre, 

amb tres portes; de l'escenari ·es comunica

rà amb la sala de dalt.-'A la sala hi haurà el 

Cafè amb una terrassa que podrà contenir 

fins a 20 taules i a l'estiu hom podrà prendre 

cafè a l'aire lliure. 
Al primer pis hi haurà sala de juntes, d'o

ficines, d'escacs, billars i biblioteca. 

o es sap quan començaran les obres, car 

per ara es treballa al cos de maquinària i 

l'obra total s'anirà fent poc a poc. 

El Sindicat Agrícola Social, també té una 

secció de Caixa d'Estalvis i dóna el 5 per 100 

anyal. Són moltes les famílies que hi perta

nyen i es fan imposicions tots els primers 

diumenges de mes d'onze a dotze del mig

dia. Les imposicions poden ésser d'una a 

cinc centes pessetes. 
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La Caixa d'Estalvis ha omplert una neces

sitat de temps sentida, car abans els estalvis 

eren duts a entitats bancàries de fora que 

donaven del 3 al4 per 100 amb el perill d'u

na fallida. 
Tant per la seva orientació com per Ja se

va organització, el Sindicat Agrícola Social 

realitza una tasca de pau i progrés i fa ho

nor, així, al seu nom i al seu lema: Uns per 

altres i Déu per a tots. 

Aquest Sindicat pertany a la Unió de Sin

dicats i Pagesos de Montblanc; a la Unió de 

Sindicats Agrícoles de Catalunya i a l'Insti

tut Agrícola Català de Sant Isidre. 
VERONIC 

De Prim'at 

• • • 
La producció de vaques de· 

llet 
Estudiant les modalitats de la cria i recria 

del bestiar boví, escriu E. Brufau en La Se

garra. 
Deixarem ben palesat que s'adiu perfecta

ment i es complementen en absolut, l'agri

cultura amb la ramaderia i com aquesta en 

el punt concret de la producció de carn, a 

base de la recria de vedells, pot i deu esde

venir profitosa, per aquell que s'hi dediqui. 

Vegem avui si el produir vaques de llet, 

pot reportar iguals o millors rendiments. 

osaltres creiem que sí: analitzem-ho. 

Apressem-nos a dir, no obstant, que aquell 

que pensi dedicar-s'hi, tingui en compte que 

el risc d'aquest negoci, és major que el que 

representa dedicar-se a la producció de 

carn, ja que la cria sempre representa un pe

rill i a més que pel bon èxit de l'empresa, es 

requereixen una cura i preparació, que no 

són tan necessaris a aquell que solament 

tracta d'augmentar quilos. 

En fer la compra de la vedella que tractem 

de convertir en vaca de rendiment, és quan 

es necessita posar-hi tota l'atenció i tal volta 

el consell de persones coneixedores de les 

classes vaqueres, ja que d'allí parteix en bo

na part l'èxit o el fracàs de l'explotació a la 

qual volem dedicar-nos. 
Per produir bones vaques lleteres, preci

sen c~neixements indispensables de les di

verses races i encara de les mateixes cercar 

les que reuneixin les condicions necessàries 

per esdevenir una vaca de preu, que és el fi 

que perseguim. 
Es de recomanar, doncs, a aquells que s'i· 

nicien en aquesta activitat i que són aquells 

per els quals escrivim nostres modestos 

consells, que procurin sobre tot en les prime

res operacions, comprar vedelles que siguin 

filles de vaques i braus coneguts i de raça ben 

definida, a fi que llurs productes, reunei

xjn les característiques dels progenitors, ja 
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que en l'explotació a la qual ens referim, Ja 

conformació i coloració de le vaques, és 

quelcom indispen able, com bo és la pro· 

ducció de Ja llet, per a olir un bon preu . 

Després d'aquestnec ari preàmbul, pas

sem a les demostracions. 

Una vedella dc raça, ens costarà als tres 

mesos d'edat, 300 pessetes; cal mantenir-la 

un any, abans de la seva cobrició, gastant 

una pesseta diària i nou mesos més, per ar

ribar a Ja primera cria, a raó ta mbé d'una 

pesseta per dia. D e manera que ens haurà 

costat a l'arribar el període de vendre-Ja: 

compra 300 pessetes, més manutenció d'un 

any i nou mesos, 635 pessetes. Total: 935 pes

setes. 
En les condicions que deixem apuntades, 

una vaca deu produir uns 15 litres de llet i 

per tant pot considerar-se el seu valor en 

venda, a raó de 0'80 pessetes litre; o si en 1200 

pessetes. Queda doncs, un marge de benefi

ci de 265 pessetes, qu e creiem prou remune

rador. 
Suposem encara que per no sor tir-li com

prador. o perquè l'amo així bo prefereixi, es 

g uarda fins a la segona cria i ens trobarem 

que s'ha manting ut un any més, amb despe.

ses dc 365 pesse tes, que sumades a les 1200 

pessetes que valia, importen 1565 pessetes; 

però com que ens haurà cr iat el vedell, que 

vendrem a ls quatre mesos en 200 pessetes i 

haurà a ugmen tat la producció de llet fins als 

20 litres, r epresentarà 1600 pessetes el valor 

de la vaca, més 200 pessetes del vedell; o si

gui un total de 1800 pessetes, amb un benefi 

ci anyal de 235 pessetes. 
E. BRUF AU 

••• • 
La Gener·alilal i I'Eslalul del 

vi 
A conseqliència d'estar-se estudiant a Ma

drid l'Estatut del vi, la Generalitat de Cata

lunya va creure oportú convocar una reunió 

dels elements interessats, per tal de conèixer 

l'opinió llur i concretar uns acords en tot allò 

que fos possible i que concretés les aspira

cions del sector interessat català. 

Foren convocades a l'efecte les diferentes 

associacions de productors i comerciants i en 

una primera reunió es tractaren els punts de 

caràcter general, acordant-se una espècie 

d'ordre del dia per a la sessió següent, que 

tingué lloc al matí del dia 13 de juny. 

Hi hagué una discussió animadíssima en

tre els diferents sectors assistents, arribant

se a concretar la comú opinió en uns acords 

que són com segueix: 

Respecte a denominacions d'origen i deli

mitació de comarques vitícoles s'acordà en

coratjar la tendència de què tots el& vins 

que portin un nom geogràfic corresponguin 
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a la producció d'una comarca delimitada i 

definida. Els vins amb dret a una delimita

ció d'origen hauran d'ésser produïts i el-labo

rats en la comarca respectiva amb raïms de 

la comarca i cr iats egons el procediment 

tradicional i consuetudinari , consagrat per 

la ciència enològica que els hi dongui llurs 

característiques . 
S'acordà en principi la implantació de la 

colli ta i les guies de circulació, sempre que 

la reglamentació que s'hi dongui ofereixi 

les màximes garanties d'assolir els fins que 

es persegueixen amb aquestes mesures. 

En quant al problema de la venda a mbu

lant que posaren dam unt la ta ula els deta

llistes, s'acordà que havia d'obligar-se a pa

gar els tributs corresponents a tots els co

merciants i venedor de vi , respectant sem

pre, però, en ftbsolu t, el dret de tots els pro

ductors de vendre directament els vins de 

llur producció ja individu a l, ja coHectiva

ment. T ambé s'expressà el desig d'organit

zar una espècie de mercat centra l del vi , co· 

sa que tots els assis tents consideraren alta

ment beneficiosa i desitjable. 

S'acordà també demanar Ja total supressió 

de tots els impostos de caràcter interior que 

g raven el v i i els arbitris de tota mena sobre 

el mateix vi. 
T a mbé estig ueren to ts conformes en qu è 

els venedors destinats a Ja persecució- sense 

perjudici dels que tingui l'Estat pel seu 

compte- han d'ésser de les entita ts vitícoles 

i v inícoles per assegurar una perfecta perse

cució del frau , establin t per a entendre en 

aqueslcs q liestions i les demés derivades de 

la producció i comerç del vi, uns jurals mi x

tos adequats. 
També s'acordà que no es pogués d~nar el 

nom de vinagre a altres productes que els 

proceden ts de la fermentactó acètica dels 

vins, alcohols vínics i llurs subproductes amb 

un mínim de 40 graus d'àcid acètic critallit

zable per litre. 
F in alment s'acordà sol:licitar de Ja Gene

r alita t l'ampliació del laboratori d'anàlisis 

per atendre'ls degudament i poder deter

minar amb exactitud les condicions de púre

sa i de sanitat dels v ins. 

Aquests són els acords fruit d'unes coinci

dències dels diferents criteris que parlant 

sincerament s'ha de fer constar -i altra cosa 

fóra enganyar la gent - que disten bastant 

de coincidir en absolut. ni molt menys: Res

pectéa la declaració i g uies, els come1 ciants 

sense oposar-s'hi obertament, fan una políti

ca tendenciosa psr a fer-les fracassar, per a 

demostrar q u.e no tenen cap eficàcia . 

No és gen~ bonic ni ag radable discutir amb 

qu i porta damunt unes reserves mentals tan 

clares i evidents . No sabem si en l'Estatut de

finitiu es mantindran o no aquestes mesures. 

Però els productors s'han de convèncer del 

que són i el que representen i obrar en con-

eqüència . ja que el secret de l'èxit és el 

compliment exacte i escrupulós dels detalls 

del règim de declaració i g uies. 

La darrera paraula la té el país viny ater, 

que al cap i a la fi per ell fa . 

De Sindicat Vitícola Com.m'cnl de Mm-torell 

························ .................................................................................................... . ···································· ........................................................... ·········~··················· 

RECERQUES 

Com podeJ?. millorar-se les 
tert·es salades 

El clorur de calç, exerceix una acció favo

rable aplicant-lo a les terres salades. AiXl 

ho afirma en una nota presentada a l'Aca

dèmia d'Agricultura de França, M. Vincent. 

Es sabut , diu aquest, que la sal marina, 

quan és abundant , és tòxica i perjudicial a 

les terres. Per a descarregaria d'ella , s 'i

nunden els terrenvs d'aigua dolça, operació 

que resulta costosa. 
Distribuint uns 250 quilograms de clorur 

per hectàrea, es deté l'absorció de sal mari

na de les plantes i, al mateix temps es logra 

que aquestes assimilin millor els adobs po

tàssics amb benefici de les collites. I:es tet

res, per la in fluència del clorur de calç, que

den més esponjades i la sal es cola al subsol. 

El mateix en les terr es nues que en les 

sembrades pot ésser emprat el clorur, 

PRACTIQUES 
Si la sal abunda, en les terres sense sem

brar, es fa la distribució del clorur en les 

èpoques de pluges. Les aigUes d'aquestes 

dissolen i arrosseguen la sal. La distribució 

da clorur pot repetir-se en el mateix any, 

~ense perill d'acumular un excés de clorur a 

la terra. 
Si són terressembrades·en les quals els con

reus es ressenten de la presència de sal, la 

distribució de clorur es fa en dues vegades 

çloncs d'un sol cop hi ha plantes que se n'a

donen. La primera aplicació cal. fer-la des

prés que les plantes ban nascut i la segona, 

poc abaus que floreixin. Comercialment, 

el clorur de calç és venut sec i més o menys 

desfet. 
Convé r epartir el clorur quan està el 

temps decantat a pluges, quan ·aquestes so

brevenen, amb el fi que la dissolució sigui 

més immediata. 
Els tractaments de les terres amb clorur 
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de cals solen costar unes 25 pessetes per ca- Des del seu retorn, el nostre poeta no re- 4. Converteix~te en tnetge de les teves ei

da 100 quilos d'aquesta sal, cost notablement posa. I fins per l'abril de 1824 s'està a Saint . nes de treball, amb el qual estalviaràs molts 

inferior al d'estanyar les terres. 

• • • 
Una manera original del~ 
japonesos per exterminar 

els insectes perjudicials 
Per a preservar les hortes i els camps d'ar

ròs dels insectes, els japonesos es valen del 

següent i enginyós mitjà que anem a fer co

nèixer. 
Coloquen una olla que omplen d'aigua 

amb una mica de, petroli en el:s llocs que vo

len preservar a un metre, apro;x:imadament, 

sobre el nivell de h terra i sobre de Polla, a 

uns 25 centímetres d'alçada, una bombeta 

elèctrica ineandescent de 60 watts. 

La llum atreu les papallonetes, que, des

prés de revoltar sobre la bombeta encesa, es 

veuen reflexades a l'aigua oliosa i l'equivo

cació les porta a morir ofegades. 

En les hortes segueixen el mateix procedi

ment, amb la sola diferència que a l'aigua 

de l'olla en lloc de petroli hi barregen creo

sota, per tenir aquesta més eficàcia que el 

petroli per exterminar els insectes perju

dicials dels fruiters. A cada 40 àrees hi ins

taHen una d'aquestes enginyoses trampes, 

posanthi de 2 a 6 bombetes de 60 wats per

què quedi la llum ben difosa. 

Els resultats, asseguren que són immillo

rables. 

• • • 
El fógar d'un gran poeta 
D e jove ha viatjat per Itàlia, on ha estat 

estima~ de GrazieHa; ha estimat després a 

Elvira; ha sofert, ha cantat la seva felicitat i 

les seves penes: és el gran poeta Lamartine. 

El 25 de maig de 1820, firmà a Saint Point, 

els capítols del seu ca~ament amb una jove 

anglesa, Maria-Anna Elisa Bircb. Reb del 

seu pare la terra de Saint Point, avaluada 

en cent mil francs i s'obliga a entregar a ca

da una cj.e les seves germanes vint-i-quatr~ 

mil francs, com a dot. 

De tornada del viatge de nuvis, Lamarti

n~ es posa a reformar Saint Point; hi va, tot 

sovint, a cavall, des de Milly. 

Després, passa a reunir-se amb la família 

de la seva muller, a Anglaterra i, allà, s'e

namora dels castells anglo-saxons. 

•Me n'he apassionat, he agafat la mania, 

el furor, -escriu- a Vírireu. Veig que és 

l'únic gènere que s'avé amb les nostres pos

sibilitats. Em desespera haver posat una pe

dra a Saint Point abans d'haver obert els 

ulls a aquesta llum nova; em penedeixo del 

que he fet; d'ara endavant tindré més seny•. 

Point •voltàt d'obrers. preocupant-se dels 

prats, de les hortes, del jardí, dels camins i 

dels cavalls i •llegint Homer-. 

I heus aquí, com a Saint Point, acaba per 

a convertir-se, en certa manera, com la re

sidència d'un baronet anglès. Davant el cas

tell, en mig de grans pelouses, hi té amples 

avingudes arenades de dibuixos complicats. 

Al por,al d'entrada, s'lli troba un petit pòr· 

tic gòtic amb columnetes per a una campa

na. Una balconada enramada del mateix es

til s'extén per la façana. Un conjunt més 

propi d'un trobador que d'un feudal. 

Les noves construccions tenen llur encant. 

Deixant apart l'estil de la balconada, forma 

aquesta Úna mena de passeig, que allarga 

l'estada a l'aire lliure i aviva el goig del 

camp, permetent a un mateix temps estar 

a fora i estar a dins. 

La clematita, la vinya verge, les englanti

nes salvatges, poc tarden a tapar el pòrtic i 

la balconada. 
I a tot això, ¿no agradarà passar el temps 

al Saló Madona Lamartine? 

~El Saló, -ens diu Carles . Alexandre-, 

el decora un fons blau amb trèvols blancs, 

que anima uns retrats de família i d'amics. 

Un piano de cua tapa un angle i sobre el 

piano, distreuen els saltirons jocosos, entre 

els raigs de sol matinal, del perruquet que 

va i vé, ara atansantse, ara allunyant-se•. 

Larp.artine, la seva esposa i la seva sogra 

passen l'estiu voltats de llurs amistats. Des

prés de dinar, el poeta porta pa i fruites als 

pavons, a les gallines, als llebrers, que amb 

tota llibertat cor~en pel parc. 

Hom hi veu un cirerer corpulent en un 

penjat, d~vant d'uJ;J. balconet petit de bran

ques que baixa de la torra del jardí. 

• El poeta hi llegeix les seves darreres 

obres o algunes pàgines dels autors preferits. 

Fa passejades i anades a la clarícia que 

tant plauen al poeta i a la seva sogra. I un 

dia, Lamart:ine, confia a Eugeni Sue, en 

una visita que aquest li fa, el projecte d'es

criure Jocelyn. 

• • • 
El que l'agricultor ha de 

recordar 
Que: 
1. El camí de casa és sempre més curt i 

més profitós que el que condueix a la tenda. 

Per el primer hi pots trobar diners i per el 

segon la manera de gastar-los. 

2. Cuidant terres pots trobar-hi la inde

pendència econòmica i, amb aquesta, la lli

bertat. 
3. Procedeix com el bou; poc a poc, però 

amb pas ferm i segur. 

diners. 
5. Amb eines bones, netes i que funcio

nin bé, es fa més feina i queda millor aca

bada. 

6. Tinguis ordre, deixant cada cosa al seu 

lloc i així sempre la trobaràs. 

7. Guarda bé tot el que pugui servir, que 

si avui no ho necessites demà pot fer-te 

servei. 

8. Mira de poder veure tots els dies la 

sortida del sol i tindràs temps per a totes les 

ocupacions. 

9. Crema les brosses, amb el qual des-

truiràs molts insectes i adobaràs la terra. 1 

10. Una mala planta en el camp, és la 

vanguàrdia d'un exèrcit d'altres que la inva

diran. Arrèncala així que la vegis i t'estal

viaràs molta feina i no poques angoixes. 

• • • 
Doneu julivert als conills 
Entre les plantes aromàtiques que fan sa

borosa la carn de conill casolà, el julivert fi

gura en primer rengle. Tots els conills, sigui 

quina sigpi llur edat i raça, poden consumir

se. Però a causa de l'apiol que conté, és pre

ferible distribuir-lo com a postres, un grapa

det per als adults. 

• • • 
Animals melómans 

Plau la música als animals? Alguns, com 

el gos, per exemple, està. reconegut que els 

és agradable. Sovint es veu com van darre

ra un regiment de tropa al compàs de la mú

sica, insensibles del tot als crits desesperats 

dels seus amos. 
El cas d'un elefant, és particular. Li plauen 

certes músiques i altres el molesten. Un savi 

del Museum de Londres volgué descobrir 

els gustos d'un elefant vell que menava. 

Comptava la bèstia més de vuitanta anys 

i tenia un caràcter violent. 

Cert dia, després de dinar, van coHocar 

junt a la gàbia de l'elefant unjjazz, amb 

el qual instrument s'executà un fox-trot 

frenètic. 
L 'elefant s'aixecà i va posar-se a bramar 

furiosament, llançant grans 1'ebufs. Amb 

molta pena i molts esforços aconseguiren 

calmar-lo. 
Llavors va comparèixer un violinista i li 

va fer entendre les notes armonioses de la 

Barcarola de Jocelyn. L'animal mostrà la 

més gran satisfacció. 
De tot això hom dedueix que als elefants 

no els agrada la música importada d'Amè

rica, amb la qual cosa coincideixen amb 

molts éssers humans. 
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NOTES INFORMATIVES 

Els acomiadaments de les 
finques rústiques 

El Decret provisional de la República que 
prohibeix: l'acomiadament de les finques rús
tiques, la renda anyal de les quals no sigui 
major de 1500 pessetes, diu: 

·El Estatuto de la tierra, los magnos pro
blemas de la economia agraria española, no 
pueden ser planteados ni mucho · me nos re
sueltos en breves dlas y por justos que sean 
los anhelos del cultivador y grandes los en
tusiasrnos con que el Gobierno de la Repú
blica emprende la tarea, fuerza es conceder 
a la re.flexión oficialmente documentada y a 
los órganos que han de recoger las diversas 
aspiraciones, el tiernpo necesario para armo
nizar y formular las normas fundamentales 
del nuevo régimen. 

Por lo que se refiere a los arrendamientos 
agrícolas, el período de interinidad que abo
ra se ab re impone a los Poderes públicos el 
elemental deber de conservar las ;relaciones 
contractuales que ligan al du~fio con el lle
vador, impedir los desahucios entablados pa
ra deformar o desfigurar la respectiva posi
ción jurídica y evitar el abusivo empleo de 
los medios coarcitivos que las Leyes vigen
tes ponen en mano del propietario. 

Con tal finalidad y sin animo de prejuzgar 
la solución futura de las arduas cuestiones 
en estudio, como Presidente del Gobierno 
provisional de la República y a propuesta 
del ministro de Justícia. 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo primero.-En lo sucC!>ivo y mien

tras no se resuelva por los Poderes públicos 
sobre el régimen de la propiedad immueble, 
no podt·a ejercitarse la acción de desabucio 
en los contratos de arrendamiento de fincas 
rústicas, cultivadas o aprovechadas por agri
cultores o labradores y cuya renta o merced 
no exceda de 1500 pesetas, excepto cuando la 
demanda se funde en falta de _pago del pre

cio convenido. 
Artículo segundo.-Quedaran en suspen

so igualmente y con la misma excepción la 
tramitación de los desabucios incoados con 
anterioridad a la fecba de este Decreto y las 
providencias judiciales manèlando ejecutar 
sentencias que lleven aparejado el lanza
miento, si todavía no se hubiesen cumplido 
en todas sus partes y el demandado con
tinuase en la tenencia efectiva de la finca 
arrendada. 

Artículo tercero. - Las anteriores dispo
siciones seran aplicables por analogía a 
las aparcerías y tipos contractuales simi-

lares, cuando el beneficio medio obtenido 
por el titular de la propiedad en los últi
mos cinco afios no hubiera excedido de 1.500 
pese tas. 

• • • 
La revisió d'arrendament i 

els acomiadaments 
Decret de 13 de maig de 1932, del ministre 

de Justícia. 
Artículo 1.0 En los juicios de revisión de 

arrendamientos de fincas rústicas, preveni
dos en el artículo 2. o del decreto de 31 de oc
tubre de 1931, en los cuales se hubiese efec
tuado la consignación dispuesta en el artícu
lo 5.0

, el arrendatario vendra obligado a se
guir consignando las rentas que venzan, an
tes de la terminaci6n del juicio, a medida 
que fueren vencien do y si se tratase de apar
cería, a entregar la. mit ad de la participación 
de los frutos que correspondan al arrenda
dor. La cantidad consignada en metalico o 
en fru tos pertenece a este. 

Artículo 2. o El arrendatari o ofrecera al 
propietario la parte de renta correspondien· 
te al plazo venci do, según el contrato y si se 
tratase de aparcería, la de participación en 
frutos, debiendo este último exped\rle el 
opor~o recibo. En este caso se tendra por 
hecha la entrega a todos los efectos legales 
procedentes. 

Articulo 3. • Si el propietari o se neg-ase a 
recibir la renta o parte de fru tos que corres
panda, se efectuara la consignación de las 
mismas en la forma prevenida en los articu· 
los 5.0

, 11, 12 y 13 del decreto de 31 de octu
bre de 1931. Los gastos que origine la con
signación seran en este caso de cuenta ex
clusiva del arrendador. 

Articulo 4. 0 En la mismaforma se entre
garan y, en su caso, ,se consignaran las ren
tas o participacienes de frutos que venzan 
hasta la terminación del respectivo juicio de 
revisión durante el presente año de 1932. 

Dado en Madrid a 13 de ·mayo de 1932. 
-Niceto AlcalaZamorayTorres.-El minis
tro de J usticia, Al varo de Albornoz y Limi
niana. 

•El decreto de 31 de octubre de 1931, refe
rente a la revisión de contratos de arrenda
miento de fincas rústicas, señaló diversas 
circunstancias, que los Juzgados de primera 
instancia o los J urados mixtos en su caso, ha
brían de tener en cuenta para reducir lo 
menos posible las rentas pertenecientes a 
pequeños propietarios, viudas y huérfanos. 
Diferentes razones aconsejan extender este 

criterio de equidad a las instituciones benê
ficas, ya que estas no se lucran con la renta, 
sino que la dedican al cumplimiento de los 
plausibles fines sociales que les estan con
fiades. 

Por lo que, de acuerdo con el Consejo de 
Minis tros y a pro pues ta del .de J usticia, ven
go en decretar lo siguiente: 

Artículo único. El artículo 7.0
, apartado 

a), .del decreto de 31 de octubre de 1931, que
dara redactado en la siguiente forma: 

a) En relación con el arrendador e impu
tandole a su favor: 

Primera. El valor de las mejoras útiles 
que haya realizado por su cuenta en la finca, 
así como la exacción tributaria que este le 
bubiera creado. 

Segunda: La favorable situación patrimo· 
nial del arrendatario en relación con la del 
arrendador de un fundo pequeño o mediano. 

Tercera. La circunstancia de ser el arren
dador imposibilitado, huérfano menor de 
edad, mujer soltera, huérfana o viuda, o ins
titución de beneficencia. 

Cuarta. La moderada cuantía de anterio
res a:rrendamientos, combinada con la con
tinuidad de los mismos arrendatari os•. 

• • • 
Jurats mixtos per els "ra

bassaires" 
La Gaceta del 5 de l'actual mes d'agost, 

-publica un decret del Ministeri del Treball, 
instituint amb caràcter circumstancial---dos 
Jurats mixtos de la Propi eta! rústica, amb 
residència un, a Vilafranca del Penedès il'al
tra a Igualada. La jurisdicció del primer 
s'extendrà també al districte de Vilanova i 
Geltrú. 

Tindran ambdós Jurats, la plenitud d'atri
bucions que dóna als de llur classe la llei de 
J urats mixtos . 

Aquests Jurats circumstancials estaran 
compostos per cinc vocals numeraris, amb 
llurs suplents respectius, que representar_an 
els propietaris de la terra i d'altres cinc vo
cals titulars, ~mb llurs suplents, que repre
sentaran els arrendataris, parcers i rabas
saires. 

Ambdues representacions les designarà 
el delegat provincial del Treball, d'acord 
amb el Governador civil de Barcelona i prè-, 
via consulta amb les Associacions més qua
lificades d'una i altre classe, residents en el 
territori assenyalat a cada un dels Jurats. 

La Presidència dels organismes creats cor
respon als Jutges de primera instància de 
cada un dels partits judicials. . 

El Ministre de Treball i Previsió, l'ha 
autoritzat per a extendre la jurisdicció 
d'ambdós Jurats mixtos circumstancials de 
la propietatrústica a altres partits judicials 



de la província o per a crear nous Jurats cir

cumsi:ancials del mateix ordre, quan es con

sideri necessari. 

Les atribucions d'aquests Jurats mixtos, 

són: 

a) Determinar les bases dels contractes 

d'arrendaments de les finques rústiques en 

llurs diverses modalitats. 

b) Regular el preu de l'arrendament de 

les finques rústiques, a instància de part in

teressada, quan en llur contracte s'hagués 

concertat un preu, mercè o renda notòria

ment abusiu sense que les determinacions 

del Jurat en aquesta qüestió tinguin efectes 

retroactius. 

e) Deixar sense efecte les clàusules abu

sives d'altre ordre que puguin contenir els 

contractes d'arrendament. 

d) Intervenir en les diferències que sor

geixin entre propietaris i parcers respecte la 

iniciativa, determinació i l'abonament en llur 

cas de les millores necessàries i útils que els 

parcers es proposin realitzar o hagin rea

litzat. 
e) Anul:lar a instància de part interessa

da els sub-arrendaments de finques rústi

ques. 
f) Procurar que cap Contracte vagi con

tra la llei ni privi la explotació racional dels 

predis. 
g) Intervenir en tots els conflictes que es 

presentin entre propietaris- i arrendadors, 

estudiant i interpretant els contractes dins 

de les lleis vigents. 

h) Tramitar i fallar els judicis d'acomiada

ment de finques rústiques, fundats amb 

qualsevol motiu que no sigui la manca de 

pagament del preu de l'arrendament. Les 

demandes d'acomiadament fundades en la 

manca de pagament, continuaran tramitant

se davant els Tribunals ordinaris. 

Així mateix s'exceptua el fundat en el dret 

del tercer adquirent de finca arrendada. 

I redactar els reglaments l'aprovació dels 

quals serà sotmesa al ministre de Treball i 

Previ1Sió. 

• ••• 
Creació d'una Cooperativa 

Ha tingut lloc a Barcelona una reunió 

d'importants elements representatius de di· 

versos Sindicats Vinícoles, en la qual quedà 

constituïda la Cooperativa Central de Cellers 

de Catalunya) essent l'objecte de la nova en

titat aconseguir la venda directa del produc

tor al consumidor, garantint la puresa del 

-vi i perseguint tota adulteració, que tants 

perjudicis ocasiona als interessos dels viti

cultors en general. 
La impressió recollida entre els elements 

iniciadors de la Cooperativa Central de Ce

llers àfr Catalunya és altament optimista i 
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cal assenyalar els beneficis que reportarà als 

Sindicats que seguint l'exemple dels que as· 

sistiren a la reunió, acordin el seu ingrés a 

la C. C. C. C. 

De moment, ja s'han iniciat les ge~ttions 

necessàries vers importants Cooperatives es

trangeres, recabant la seva coH.aboració, po

dent afirmar que ja es compta amb l'ajut 

d'un important nucli de nacionals. 

• • • 
La regió mediterrània és la 

que més vi produeix 
La producció de vi en tot el món, assoleix 

a uns 167 milions d'hectolitres anyals) dels 

quals corresponen: a Europa, 142 milions; 

12 a l'Africa; 11 a Amèrica; 1 a Asia i 1 a 

Oceania. Però el dominador màxim és la 

Mediterrània; les regions que l'envolten, pm

du eix en 150 milions d'hectolitres de la be

gtida de Noé. Així es dedueix de les següents 

dades: Portugal, 6 milions; Espanya, 20'50; 

França, 54'30; Itàlia, 40'20. Total, 121 milions. 

En la Península Balcànica: Yugoeslàvia, 

5'3; Rumania, 6'1; Grècia, 2'3; Bulgària, 1'6 

milions. Total, 15'3 milions. 

L'Africa Septentrional, compta amb Ar

gèlia i Tunis, com a països vinícols en els 

quals es recullen 13'7 milions d'hectolitres 

de vi. 
Bé pot dir-se, per tant, que és aquesta la 

beguda típica dels llatins. Fins a Amèrica, 

són els països d'origen llatí, com l'Argenti

na, Xile i Uruguay, en els quals la vinya hi 

assoleix la màxima difusió. 

• • • 
Garrofes, arròs i vins 

La Gaceta del16 d'abril, ha publicat una or

dre del ministeri d'Agricultura relativa a la 

denominació de la garrofa, amb el fi que no 

es continués confonent la garrofa de beina 

carnosa i ensucrada, fruit del garrofer, 

amb les garrofes llavor de la planta herbà

cia d'aquest nom i que s'autoritzés la impor

tació per a usos industrials i amb rebaixa de 

drets de la garrofa estrangera. 

En vista d'això s'han dirigit a les autori· 

tats competents telegrames i informes en els 

quals davant de la reducció de drets aranze

laris sobre la importància de la garrofa es

trangera, es cridi l'atenció dels perjudicis 

que per a la producció nacional, signifi

ca, així com també per els arrossos de bai

xa qualitat destinats a pinsos i dels alcohols 

vinícols. 
Aquesta mesura produeix un greu dany 

als petits cultivadors de garrofa, que no 

tenen altra defensa econòmica i amb això 

augmentaran les dificultats en el problema 

agrícol obrer. 
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També s'ha cridat l'atenció del Govern so

bre el fet que per portar-se a cap en el succes

siu l'exportació de vins dolços per els ports 

d'origen exclusivament, la vinicultura en so

frirà greus conseqüències. 

• • • 
Els engranatges silenciosos 

Comencen a tenir gran aplicació, a Ale

manya, els cuiros per a engranatges o 

dentats del rodatge de màquines, amb els 

quals s'aconsegueix que no es produeixin 

sot:olls. 
En els tallers dels centres urbans, en els 

baixos i pisos, el nou sistema és molt avan

tatjós. 
La fabricació del dentat de les rodes és 

relativament senzilla) però en canvi dóna 

molta feina preparar els cuiros que cal uti

litzar. 
Per a un engranatge de 700 milímetres de 

diàmetre i 300 d'amplada, es necessiten 42 

cuiros sencers; poden així servir per a tra

metre una força de 75 cavalls. 

Aquests engranatges no admeten oli ni 

grasses consistents, tenint-se d'engreixar 

amb gràfit barrejat amb sèu. 

• • • 
La producció de mel a No

ruega 
Segueix essent una especialitat a No

ruega el pastiç de mel, del qual se'n fa 

gran consum durant el mes de febrer. 

Es deconeix l'origen d'aquest costum, si 

bé la tradició ho atribueix a les festes que 

celebren tots els pobles en ocasió de les fires 

i mercats. 
A Noruega no es produeix tota la mel 

que necessita per el seu consum. L'any 1926 

va importar-ne per valor de 38·600 corones i 

per 53.840 a l'any 1929. 

França és la nació que més mel importa a 

Noruega, seguint per ordre d'importància, 

Argentina, Guatemala i Nova Zelanda. 

Noruega procura augmentar la produc

ció de mel. A l'any 1929 s'hi comptaven 

23.150 arneres. 
Prefereixen aquells consumidors me 1 s 

amb una mica de e olor, no tenint gaire ac· 

ceptació les demés classes. Recentment 

Dinamarca ha introduït en el mercat un 

substitut) que recomanen els laboratoris, 

del qual se'n fa un consum creixent i es 

ven a meitat de preu de la mel natural. El 

desenvolupament de la nova indústria depèn 

de l'acceptació que dit producte pugui tenir 

en el successiu. 
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EL rt~ERCAT. 
ULTIMES COTITZACIONS 

ADOBS ! UNITAT l PESSETES 
Superfosfat d'os, J8¡20 per cent d'àcid fosfòric i 112 i ................... T ....................... .. 

per cent dc nitrogen . . . . . . . . . . . !100 quilos ! 16'00 
Su perfosfat dc calç, 18/20 pe r cent d'àcid fosfòric i ¡ 

su:~~f~¿fai de ~al·ç, .16Í18. p~r ~e~t .d'àcid f¿sfÒrié ¡ ¡ 
Su;~:f~¿f~t d.e èaJÇ, úiJs · p~r èe~t d'àcid fÓsfÒri é i ! 

soluble . . . . . . . . . . . . . . . . ¡ ¡ 
Suliat d'amoníac 20/21 per cent de nitrogen . . . i ¡ 
Nitrat de sosa, Ji\¡16 p er cent de nitrogen . . . . ¡ ¡ 
Sulfat de potassa, 90/92 per cent, equival ent a 49/50 ¡ ¡ 

per cent de potassa pura . . . . . . . . . ¡ ¡ 
Clorur de potassa, 80/85 per cent, equivalen( a 49/50 i ! 

pe r cen t de potassa pura . . . . . . . . . i » ¡ 
Matèria orgànica còrnia natural, 10/11 per cent de i ¡ 

nitrog en i 2/3 per cent d'àcid fosfòric . . . . . i » i 
Sulfat de ferro en gra. . . . . . . . . . . . i ¡ 
Nitrat de calç, 15/16 per cent de nitrogen i 28 per¡ ! 

cent de calç . . . . . . . . . . . . . . ¡ ¡ 
Cianamida, 19/20 per cent de nitrogen i 60 per cent i ¡ 

dei;;~~cri~I~~s ~ ~~c~c~D.Es · ·¡ I 
Sofre 99!100 per cent, extra . . ¡ 40 quilos i 
SSoffre 99(100 per ~ent, extra fi .· ·'¡ : ,i 

o re gns o precipitat . . . • 
Flor de sofre o sofre sublimat. . ¡ 50 quilos i 
Sofre de te rròs . . . . !100 quilos ! 
Sofre en pans , refinat. ' ' 

~~~f~~~ =~~§!J!~,~ .• : .. ···'1.1 .. ···'¡.1 Arseniat de plom en pols 
P ermanganat dc potassa 
Sosa Sofvay . . . . . . . . 
Nicotina 98 per cent . . i 1 quilo ! 
Sulfat de nicotina 40 per cent. · ! i 

BOTAM ·¡ ¡ 
Barrils de 14 a 16 litres , roure . ¡ Un ¡ 
Barrils de 28 a 32 litres, roure. 
Barrils de 100 litres, roure . . : l l 
Pipes de 240 litres, roure. . . . ¡ '•,,,¡'•,, Bordeleses de 225 litres, roure 
Xeressanes, roure . . . . . 
Bocois de 600 litres, roure . . 

PRODUCTES ENOLOGICS 
Acid cítric cristal:litzatestranger. . . [100 quilosj 
Acid lartàric cristallitzat país . : i,':. 

Acid suliurós anhidre . . . . . . . . . . . . i 
Sofrins conglomerat, en pastilles de 5 ¡¡ 20 grams. ! 
Sofrios conglomerat, en pastilles de 60 a 100 grams. i t. 

Lluquets sense degotall s, classe corrent, . i 
Lluquets sense degotalls, classe manxega . ! ! 
Lluqttets sense degotalls, classe francesa . ! j 
Albúmina de gallina en plaques . . i 1 quilo : 
Biosulfit Jacquemio . . . . . 1100 quilos! 

Carbó vegetal impalpable . i 
Carbó vegetal ·. . . . . . . . ! '•,,. 

Caseïna pura . . . . . i 
Cola de peix Cayenne. . . i 1 quilo ! 
Cola de peix en fideus . . . . . i 
Cola de peix Saliansky . . . . . i • i 
Carbonat de calç (desacidificant) . . !100 quilos;'•,,,':.; Caramel concentrat . . . . . i 
Enofosfat bicàlcic . . . . . . i • 
Fosfat amònic . . . . . . . . . i 
Gelatina plata en fulles primes . . i 
Gelatina or en fulles primes . . . . i 
Gelatina Vinocol en fulles primes . . i 
Metabisulfit de potassa cristaHitzat . . . . . i 
Metabisulfit de potassa en pols antifermentat . ¡ 
Metabisulfit de potassa en líquid. . . . . . i 
Negre animal en pasta rentat . . i 
Osteocola Coignet . . . . . ¡ 
San~ cristaHitzada . . . . . . ¡ 
Tam a l'éter pols extra . . . . ! 
Taní a l'alcohol, pols extra . . . . . . . i 

.• 

Taní a l'alcohol agulles extra . . . . . . i 

Tartrat ne;: ;~~;~a ;;~~~;~s ·1 I 
• Amiant ...... . . . 

CeHulosa extra forta . . . . 
CeHulosa per a vins licorosos . 
Terra d'infusoris . . . . . 
Terra de Lebrija . . . . . 

. j100 quilos¡ 
• : :0 : 

. i 1 quilo i 

. [100 quilos ¡ 

. : : 

13'50 

12'50 

11'85 
25'00 
44'00 

42'50 

40'00 

40'00 
12'50 

43'00 

38'00 

23'20 
24 '80 
11'00 
32'00 
50'00 
58'00 
60'50 

125'00 
105'00 
300'00 
200'00 
330'00 
35'00 

500'00 
52'00 
26'(10 

8'50 
14'00 
30'00 
55'00 
65'00 

125'00 
260'00 

650'00 
540'00 
185'00 
200'00 
190'00 
90'00 
90'00 

135'00 
20'00 

475'00 
300'00 

75'00 
350'00 
27'00 
27'00 

100'00 
100'00 
300'00 
115'00 
225'00 
925'00 
975'90 
300'00 
290'00 
300'00 
100'00 
185'00 
550'00 
785'00 

1.650'00 
1.050'00 
1.175'00 

850'00 

1.850'00 
350'00 

10'00 
65'00 
50'00 

BLAT CEREALS 
Forment de Castella . 
Xeixa de la Manxa. . 
F orment de la Manxa. 
Aragó .. . 
Navarra. . . . . . 
Urgell i Vallès . . . 
Comarca . . ... 
Extremadura, blanquet 
Cruxer . . . . . . 
Lleida . . . 

CIVADA 
Extremadura. 
Roja ... 

ORDI 
Nova cullita 

MORESC 
Plata disponible. 

ESCAIOLA 
Andalusia . 

MILL 
Estranger. 
Comarca . 

ARRÒS 
Arròs Bomba Calasparra 
Arròs Bomba. . . 
Arròs Selecte. . . 
Arròs Matisat. : . 
Arròs Benlloc, zero 
Menut d'arròs 
Farina d'arròs 

FAVES 
Extremadura . 
Itàlia. . . 
Mallorca . 
Oran . . . 
Turquia. . 
Valencianes 
Prat ... 
Mahó 

FAVONS 
Sevilla . 
Xereç . 
Marroc . 
Italians . 
Xinesos. 

LLEGUMS 

CIGRONS _ 
Cigrons Màlaga, fins, números 48 i 50. 
Cigrons Màlaga de 55 a 56 . . . . . 
Cigrons Màlaga de 58 a 60 . 
Cigrons Màlaga de 60 a 62 . 
C~grons ~àlaga ~.e 63 a 65 . 
Ctgrons pelones . . . . 
Cigrons Argèlia. . ·. . . 
Cigrons Castelltt superiors . 
Cigrons Castella mitjaris. , 
Cigrons moruns, número 29 
Oran corrents. 
Oran mitjans . 
Orau superiors 

MONGETES 
Mongetes València Pinet . 
Mongetes rf:t:anquillon noves . 
Mongetes Monquilioes noves . 
Mongetes Mallorca noves . . 
Mongetes Castella corrent . . . . . . 
Mongetes Castella superior garvellades . 
Mongetes Castella superiors . . . . . 
Mongetes Cocorrosses Castella 
Mongetes Cocorrosses Itàlia . 
Mongetes Comarca noves 
MoRgetes Perles Galícia. 
Mongetes mitjanes. . 
Mongetes Braila velles 
Mongetes Prat . . 

VECES 
Veces Andalusia . 
Veces estrangeres . 

ALTRES LLEGUMS 
Ers país. . . . . . 
Ers estrangers negres 
Fesolets estr. . 
Fesolets Castella 
Fesolets Girona. 
Guixes . . . . 
Llenties. . . . 

EL 
p E 

MILLOR 
R A - C O 

l Y~!.~!.-! P..E..?.?:E..!.E..? .. 
. j10o quilos i 49'00 a 50'00 
. ¡ ¡ 48'00 a 49'00 
. ¡ ¡ 49'00 a 50'00 

: i » i ~g:gg : 86:gg 
. ¡ ¡ 53'00 a 51'50 
. ¡ ¡ 50'50 a 00'00 
. ¡ ¡ 46'00 a 46'50 
. ¡ ¡ 51'00 a 51'00 . l l 52'00 a 53'00 

. i i 33'00 a 34'00 

. i i 00'00 a 00'00 

. : : 32'00 a 33'00 

. . , 39'00 a 40'00 

. i i 55'00 a 56'00 

: I i ~ó:gg : ~~~gg 
.I 1125'00 a 130'00 

: ¡ ¡1~~:gg : l~~:gg 
: I I !~:88 ; !r88 
• ! ! 54'00 a 56'00 

¡ ¡ 64'00 
64'00 
51'50 
00'00 
55'00 
00'00 
00'00 

i • 1. ~:; ; ;;:; 

. :. 00'00 a 00'00 
i 61'00 a 62'00 : ! ¡ 53'00 a 54'00 

. •,' i116'00 ll 117'00 
!105'00 a 106'00 

. ¡ l 93'00 a 95'00 

. ¡ l 85'00 a 85'00 

. ¡ l 95'00 a 00'00 

. ¡ ¡ 90'00 a 100'00 
· i i 00'00 a 00'00 
: ,,i !135'00 a 170'00 

!125'00 a 140'00 
. ¡ ¡ 60'00 a 65'00 : ¡ i 80'00 a 85'00 
. ¡ i 95'00 a 100'00 

.. : '•,' •. l· ¡12o·oo a 130'00 
ÍllO'OO a 115'00 
i 92'00 a 00'00 
i 93'00 a 96'00 
!125'00 a 126'00 

- !126'00 a 130'00 
i 135'00 a 136'00 
'135'00 a 136'00 
i 110'00 a 112'00 
! 61'00 a 00'00 
i 93'00 a 94'00 
i 70'00 a 90'00 
¡ 00'00 a oo·oo 
i 59'00 a 60'00 
¡uo·oo a 115'00 

i 44'50 a 45'00 
j 43'00 a 44'00 
: ' 
i 44'00 a 45'00 
i 49'00 a 50'00 
¡ 90'00 a 00'00 
! 70'00 a 73'00 
1160'00 a 165'00 
i 56'00 a 57'00 
.:115'50 a 125'00 

MATERIAL 
B E R T E S 



FARINES I DESPULLES 
Farina de Força, amb sac 
Farina Extn. local . . . 
Farina corrent local . 
Farina Extra Castella. 
Farina corrent Castella 
Farina Baixa . . . 
Número 3, amb sac. 
Número 4 . . . . 
Segones . . . . .· 
Tercetes . . . . 
Quartes. . . . . . 
Menut (preu~ en rals) . 
Segó (preus en rals) . . 
Segonet (preus en rals) . 

FARRAT GES I PINSOS 

AGRICULTURA 

! .~!~!.. ¡--~~~?.~!.~~ 
. !100 quilos i 80'00 a 85'00 
. : • : 73'00 a 75'00 
. i i 70'50 a 71'00 
. i i 72'00 a 73'00 
. i i 70'00 a 71'00 
i • i 00'00 a 00'00 

: ! 60 quilos ! 31'00 a 32'00 
. : » : 28'00 a 28'50 
i . i 22'00 a 22'50 

· i i 21'00 a 21'50 
· i i 20'00 a 20'50 

: f 70 litres j ~~:~~ : f~:~~ 
: j j 15'00 a 16'00 

i i 
Garrofes negres Vinaroç, sense sac (preus en rals~ 

Garrofes negres Castelló (pret1s en rals) . . . . 
Garrofes Matafera vella (preus en rals) 
Garrofes roges (preus en rals) . . 

. l 42 quilos l 48'00 a 48'50 

. ¡ • ¡ 48'00 a 48'50 

. ¡ ¡ 47'00 a 47'50 

Garr ofes Eivissa (preus en rals) . . 
Garrofes Mallorca (preus en rals) . 
Polpa de remolatxa, país, sense sac 
Turtó de eoco . . . . 
Farina de llinosa 
Alfals primera 
Alfals segona. 
Palla llargueta 
Palla curta. . 
Fulla d'olivera 

ALl:S FRUITES SEQUES 
Alls en forc, Cappares . . . 
Primeres . . . . . . . . . 

Ali'IETLLES 
Mallorca propietari, sense tros 
Mallorca escollida . . . 
Llargueta . . . . . . 
Mollar, amb clofolla . . 
Gra Esperança primera . 
Gra Esperança segona . 

ANÍS EN GRA 
Andalusia . . 
Manxa ... 

AVELLANES 
Gra primera . 
Colliter. . . 
Garbellada. . . 
Negreta escolli da 

CACAUETS 
Tres grans primera 
Tres grans segona. 
Dos grans primera . 
Dos grans :vermells 
Esclofollats 

COJ\1ll'IS 
Del país. . 

LLOBINS 
L lobins número 1 
Llobins número O . 
L lobins Alhucemes 

NOUS 
Escollides . 
Corrent. . 

P È SOLS 
Sencers .. 

P INYONS 
Castelles . 

SAFRANS 
Selecte . . . 
Superior E stat 

XUFLES 
E scollides . . 
E sporgadura . 

Fayum . . . 
Maçagan extra 
Eivissa . . . 
Mahó . 
E mpordà 
Mallorca 
Turquia 
França . 
S uïssa . 
I tàlia. . 
Vilafranca. 

DE OLIVA 

Corrent bo, taxat 
Corrent superior 
Classe fina. . . 
Classe fina extra. 

ous 

OLIS 

. ¡ ¡ 40'00 a 41'50 

. ¡ ¡ 43'00 a 43'50 

. ¡ • ¡ 43'00 a 43'50 

. i 100 quilos i 29'00 a 31 '00 

. i • i 39'00 a 40'00 

. ¡ • ¡ 36'00 a 37'00 

. ¡ 40 qui! os i 7'00 a 7'50 

. ¡ • j 6'00 a 6'50 

. : : 3'00 a 3'50 

. ! ! 4'00 a 4'50 

. l l 00'00 a 00'00 

! ¡ 
: : 

. ! 100 qui los ! 24'00 a 00'00 
· f ¡ 00'00 a 00'00 

· i Í475'00 a 00'00 
· i Í485'00 a 00'00 
· i Í525'00 a 00'00 
· i i 170'00 a 00'00 
· i i 00'00 a 00'00 
· ! ! 00'00 a 00'00 

· f f160'00 a 00'00 
· i i 150'00 a 00'00 

· i ¡330'50 a 00'00 
· i !150'00 a 00'00 
· i i 00'00 a 00'00 

" · i !170'00 a 00'00 

· l ft70'00 a 00'00 
· i i 00'00 a 00'00 
· i Í145'00 a 00'00 
· ! • ! OO'OQ a 00'00 
· i !175'00 a 00'00 

· j !160'00 a 00~00 

· : : 00'00 a 00'00 
· i i 90'00 a 00'00 
· i i 80'00 a 00'00 

· ¡ ¡120'00 a 00'00 
· i i 00'00 a 00'00 

· ~ _¡_! 92'00 a 00'00 
¡ · i ¡560'00 a 00'00 

: Í260'00 a 00'00 ·: ¡ j255'00 a 00'00 

· ! • !160'00 a 00'00 

·¡ 
· ! El cent. : . ~ 
·¡ 
. ! 
. : 

: • ¡ 
. ¡ 
. ¡ 
o! . : 

: . ¡ 

i 
. lloo quilos l 
:! » ¡ 
. ¡ : 

13'00 
19'00 
20'00 
25'00 
26'00 
22'00 
16'50 
00'00 
00'00 
00'00 
27'00 

200'00 
208'70 
234'80 
243'50 
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¡ UNITAT ! PESSETES , .................... , .... ...... ................ .. 
DE PINYOLA i i 

Verd, primera . l100 quilos !117'40 a 121'75 
Verd, segona. . i i 00'00 a 00'00 
Groc, primera . i !134'08 a 139'15 
Groc, segona . . i ill7'40 a 121'75 
Fermentat. . : ! 95'65 a 100'00 

B!~:c f;nc~arrils) . l ¡125'00 a 00'00 

Cochín . Ï125'00 a 00'00 
Palma . . . . !170'00 a 00'00 
Extraflor . . . j_ 00'00 a 00'00 

OLI DE LLINOSA 
Cru (en barrils) . 

1
i
1
1

38
3o:

0
o
0
o aa 00'00 

Cuit . . . . . . 00'00 

Incolor . . . . . SURO ¡ ! 00'00 a 00'00 

Planxes de suro de 2 a 3 centímetres gruix, primera. i El quintà i 65'00 a 70'00 
Planxes de suro de 2 a 3 centímetres gruix, segona. i • i 30'00 a 35'00 
Planxes de suro de 2 a 3 centímetres gruix, tercera. ! i 15'00. a 20'00 
Planxes de suro de 3 a 4 centímetres gruix primera. ¡ j 80'00 a 90'00 
Planxes de 3 a 4 centím. gruix primera ordinària. . i ¡ 50'00 a 55'00 
Planxes de 3 a 4 centímetres gruix segona . ; ¡ 25'00 a 30'00 

Planxes de 3 a 4 centímetres gruix tercera . ,_i:_' j 15'00 a 20'00 

VINS Grau 1. i Ne- Ro-
_Blanc y;re sat 

Penedès . . . . càrrega '2'25 - 2'25- 2'25 
Camp de Tarragona · i Í2'35- 2'35 .. 2'35 
Conca de Barbarà . . i i2'25- 2'25- 2'25 
Priorat . . . . . ! !Q'OO- 2'35 - 0'00 
Vilanova i Geltrú : ,_! !o·oo- 2'20- 0'00 
Igualada i2'20- 2'20- 2'20 
Martorell . : i2'25 - 2'25 - 2'25 
Manxa . . j i2'30- o·oo- o·oo 
Mistela . · : i2'95- 0'00- 0'00 
Mistela . : :_i iO'OO- 0'00- 3'00 

Moscatell ALCén-Ioü; . ¡ j3'25- o·oo- o·oo 

Rectificats d'indústria, 96/97 graus . . . . ! 1ÓO graus l 251'00 
Rectificats de residus vinics, 96/97 graus. : i 245'00 

Rectifícals de ví, 96/97 graus . . . . . _: ,_! ,,! 2
13
6o
3
;
00
oo 

Desnaturalitzats 88/90 gràus . . . . . 
Destillat de brisa . . . . . . . . . . i : 150'00 a 152'00 
Aiguardent de canya, de 75 graus . . . . i i 205'00 

T ARTRA I DERIVATS i Grau i ¡ 
Mares de vi, 24/30 graus d'àcid . . . j100 quilos ! 
Tartrat de ~alç, 50/52 graus d'àcid . . ¡ • ¡ 
Tartrà de brisa, 55/60 §raus d'àcid . 

VI AGRES . :.: _¡ 

·CI.;ASSE CORRENT 
Dorat . . . . . . l Hectolitrej 
Prior. . . . . . . . . 

;;~tSSE VELLA.· ., . I 

1'95 a 0'00 
1'70 a 1'80 
1'65 a 0'00 

30'00 
40'00 
50'00 

Be'OO 
80'00 

125'00 2 

~:~SSE .CO~R~N-T ·. :,,' 1,, 

Do 5 graus. . . . 40'00 
De 6 graus. . . . . i ! 45'00 
De 7 graus. . . . . . 50'00 

~;1f~~t;,,~¡~~:::~CTES I Eit~l' / lft ~ ¡:~ 
Estaques fins a 150 quilos . . i i 3'25 a 3'35 

Es;~;;:~~rs de 150 quilos. . ¡ J 3'00 a 3'20 

Porcs del país blancs. . . ¡ ! 3'35 a 3'50 
Porcs valencians blancs. . ; ¡ 3'35 a 3'50 
Porcs extremenys . . . . i ! 3'00 a 3'05 
Porcs mallorquins. . . . i i 0'00 a 0'00 

• CAVALLAR : : 

Càvalls grossos, a ull, segons siguin . i ! (Variació) 
u~~ : : 

Moltons segurenys. . . . . . . . ! ! 
Ovelles segurenyes . . . . ·· . . i i 

i~J!~~~!Fe~;~i~Je~~J¡;je~4 ~ui~o : : I : I 
Xais extremenys, amb llana . . . . : : 
Xaie extremenyes, amb llana i ¡ 

Xais extremenys, xollats. . . . j j 
Xais manxecs, vena . . . . . . . : , 
Xais manxees, castrats . . . . . . i • i 

Xaies manxegues . . . . . . . . i i 
Moltons castellans, de 12 a 1~ quilos i i 

~~is~1li~~ff~es, de 11 a 13 quilos .· _li, I 
o,·elles del país . 

3'60 a 3'70 
3'90 a 4'00 
3'40 a 3'50 
3'30 a 3'40 
2'90 a 3'00 
3'60 a 3'70 
-1'00 a 4'10 
2'70 a 3'80 
3'40 a 3'50 
3'50 a 3'60 
3'90 a 4'00 
0'00 a 0'00 · 
0'00 a 0'00 
0'00 a 0'00 
0'00 a 0'00 
0'00 a 0'00 
o e · cotitzen 

Camiseria· Corbateria 
Mitgeria 

Gèneres de Punt 
Mas & Roca 

Caaea Eapecialitzadea per 
a la Mi da 

Portaferrissa, 24. - Tel. 17642 
Fontanella, r6. Tel. I 22 rI 

B A RC E L ONA CAM I SERS 
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CALENDARI 
de sembre8 

més 
i planta.:ions de 
generalitzades o 

les hortalisses, farratges 
«:onreades a Ca~aluny a 

Oor8 • I 

SF.MBRES DEL MES DE JULIOL 
HORTALISSES 

Ptes. 
100 grs. 

Agrelles . . . . . 1'50 
Blanc de Xampinyó. 3'00 
Bledes , de fulla ampla 1'00 
Bledes de fulla verda . 1'00 
Broqui) blau de Santa Tere&a 2'50 
Broqui! blanc, primerenc. . 2'50 
Broqui! gros morat de Nadal 2'50 
Broqui! mig blanc primerenc 2'50 
Broqui! romà de Quaresma . 2'50 
Broqui! blanc gros, tardà. . 2'50 
Card plè blanc, sense punxes 3'00 
Carbassons . . . . . . . 1'00 
Ceba blanca primerenca de la reina . 3'50 
Ceba campenya . . 3'50 
Cerfull comú . . . . 1'50 
Cerfull, molt arrissat . 1'00 
Colinap bl anc Champion 1'00 

COLS DE FULLA ARRISSADA 

Col de Milà Aubervilliers . . 1'75 
Col de Milà, grossa arrissada 1'75 

COLS DE FULLA LLISA 

Col de cabdell, Bacalan . 2'50 
Col de cabdell, Brunswick 2'50 
Col de cabdell, Dax . . . 2'50 
Col de cabdell, Glòria . . 2'50 
Col de cabdell, Holanda, peu curt. 2'50 
Col de cabdell, Holanda, tardana . 2'50 
Col de cabdell, Joaneta o Nantesa. 2'50 
Col de cabdell, Mitra o Cor de Bou 2'50 
Col de cabdell, Quinta!, molt grossa. 2'50 
Col de cabdell, Sant Díonis . . . 2'50 
Col de cabdell, Schweinfurt . . . 2'50 
Col de cabdell, York, primerenca. 2'50 
Col Lombarda, morada grossa. 1'75 
Coliflor de Nàpols, molt tardana 3'50 
Créixens d'aigua . . . . . 4'00 
Créixens d'horta . . . . . 1'50 
Créixens Alenois o Morritort 0'75 
Enciam escaroler. 2'00 
Enciam bleder. . . 2'00 
Enciam escarxofer . 2'00 
Enciam romà, blanc. 2'00 
Enciam romà, negre 2'00 
Escarola de fulla doble arrissada . . 1"25 
Escarola molt arrissada de Cabell d'Angel 2'25 
Escarola fulla de lletuga . 1'25 
Julivert, comú . . . 0'75 
Julivert, molt arrissat . . 0'75 

Ptes. 
Un quilo 

MONGETES PER A MENJAR TENDRES 

Emparradores, Avellaneta blanca, primeren-
ca. .. . . . . . . . . . . . .· . . 4'00 

Ptes. 
Un quilo 

Emparradores, Avellaneta negra, primeren-
ca ........ . 6'00 

Emparradores, Avellaneta vermella, prime-
renca . . . . . . . . . . . . . 6'00 

Emparradores, Incomparable o Cuc francès , 
primerenca . . . . . . . . . . 4'50 

Emparradores, Llaminera o del Sucre, pri-
merenca . . . . . . . . . . . . 4'00 

Emparradores, Rènega blanca, primerenca 3'00 

Coliflor de Nàpols, 
tardana 

Col de capdell, Mitra 
o Cor de Bou 

MONGETES PER A ESGRANAR 

Terreres, Ganxet d'Alcanar, primerenca . 2'50 
Terreres, Manresana, primerenca. . . . 2'50 
Emparradores, Avellaneta blanca, primeren-

ca. . .. . . . . . . . . . . . . 4'00 
Emparradores, Rènega blanca, primerenca . 3'00 

Julivert, mol.t arrissat 

Ptes. 
100 grs. 

Pastanaga fina, mig llarga 2'00 
Pastanaga fina, llarga . . 1'75 
Porro blanc, groixut. . . 1'00 
Porro monstruós o Carentan. 175 

Ravenet rodó, rosa, punta blanca . 1'00 
Ravenet rodó, vermell, punta blanca. 1'00 
Ravenet mig llarg, rosa, punta blanca 1'00 
Ravenet mig llarg, vermellJ punta blanca. 1'00 
Ravenet llarg, vermell. 1'00 
Remolatxa fina morada . . . . . . . 1'00 

Remolatxa fina Cheltenham . . . . 
Xicoria . . 

FARRATGERES 

Alfals, decuscutat, d'Aragó . 
Alfals, decuscutat, de Múrcia 
Alfals lupuli, Minnette . 
Alfals rústeg o mielga . 
Alfals morú o Bersim . 
Col gegant Cavalier. . 
Col gegant de fulla arrissada 
Nap suec rodó, molt gros. . 

ap suec migUarg, molt gros . 
Nap suec llarg, molt gros. 
Sorgo sucrat . . 
Pastanaga blanca. 
Trèbol. . . . .· 
Trè bol blanc, nano 
Trèbol d'Alexandria o Bersim 
Trepadella, de un dall, els 100 quilos. 
Trepadella, de dos dalls, els 100 quilos . 
Zulla . . . . . . . . . . . . 

FLORS 
Lot de 12 paquets variats, amb croms 
Lot de 24 paquets variats, amb croms 
Lot de 36 paquets variats, amb croms 

ES SEMBREN 

Pte s. 
100 grs. 

1'00 
1'75 

Pte s. 
Un quilo 

2'75 
3'25 
5'00 
4'00 
2'50 
8'00 

11'50 
5'00 
5'00 
6'00 
2'00 
7'50 
4'50 

10'00 
2'50 

100'00 
110'00 
10'00 

3 pessetes 
5 pessetes 
7 pessetes 

PLANTES PERQUÈ NEIXIN A L'ANY SEGÜENT 

Acan to de fulles gros- Espuela perenne blava 
ses Galana de flor escarlata 

Aconit de flor blava Eliotrop del Perú o Vai-
Aquilequia nilla. 
Aleli imperial Ibiscus variats 
Alelí groc doble Malva reial doble, va• 
Alis riada 
Aster vivaç Margarida de prat, do· 
Calceolaria hibrida ble 
Campanula de flor gros- Matricaria doble 

sa M.inutisa o clavellde ra>;n 
Campanula piramidal Penst~mons 

blava Piràmides (Hipomopois 
Cineraria híbrida elegans) 
Cineraria marítima de Pelitre de fulles grogues 

fulla blanca Primavera de Xina 
Clavell d'olor 
Creu de Malta o de Je

rusalem 
Didalera o digital púr

pura 
Esparrecs plumosos o de 

jardí, de fulles fines 

Primavera de jardins 
Salvia variada · 
V ateriana rosa 
Verbena variades · 
Verònica vivaç, variada 
Violetes d'olor 

E~WARRADORES PERENNALS 

Arauja blanca Mandevillea 
Cobea morada Medeola 
Dòlic llenyós Passionària 
Llúpol Thunbergia 

Preus salvant variació o existències. Per les remeses per correu, deu afegir-se a l'mport de la comanda, 30 cèntims de pesseta per cada 

fracció de 100 grams i per el certificat 30 cèntims els 500 grams, pes mínim admés per correus. Demaneu preus a l'engròs, a 

EL Cui.TJVADOR ~oDERN TRAFALGAR, 76 (Prop de rArc del Triomn 

• 1 ~I TEL E F ON 18744 B A R C E L O 1 A 

LA MILLOR TUBERIA PER A 

CONDUCCIONS A PRESSIO 



. . 

N·ab farratger · suec 
VARIETATS: 

LLARG, MIG LLARG I RO D ·O 

PREUS: 
• EL CULTIVADOR MODERN• 

Llarg. . 
Mig llarg. 
Rodó.. . . . . 
Raba qro• o bovf, 

Trafalgar, 76 

' . 

Telèfon 18744 

6'00 pessetes el _quilo 
5'00 pessetes el quilo 
5'00 pesset<"S el quilo 
4 '00 pessetes el quilo 

BARCELONA 

¡ Atl•i•~••l 
Enriquiu voslres hisendes 

instala.nt electro o motobombas per 

recs de l'incomparable acredilada 

EL ALGARROBO 
Per JOAQUIM BASSA 

SEGONA EDICIÓ 
Profusament il•lustrada. Lli
bre molt. pràctic de gra.n 

· utilitat. 

PREU: S Pessetes 

EL CULTiVADOR MODERN 
Trafalgar, ¡6 - Telèfon t 8¡ ~4 - BARCELONA 

marca 

JAUME CUIXART-Maragall, 11 a123- BADALONA 

Pltenllts i model Industrial Registrat 
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 pte•• una . 

Una qro••a• ' pte •• la dotzena 
De venda a lea principals Drogueries i a Ja 

Comercial de Producteo 
Refioeta del Qainà, S, A. 

Rambla de CataJunya, 66, r.er lletra G. :-: Barcelona 

LONES per a tota mena d'espardenyes. 
LONES de tots els gruixos i amplades 

per a veles de carruatges i autos. 
LONES en colors sòlids per a veles 

de magatzems. 
LONES per a velam, vaixells, encerats, 

vagons, tendes de campanya, etc. 
LONES de cotó i cànem per a diversos 

usos industrials. 

J S I d FABRICA DE osep au e a : L o N E s 
Sant Pol de Mar (Barcelona) 

,\ graiwm als nostres ·IJeaidors que esmentin AGRICULTURA I RA~1ADERlA en diri!!ir· e al · <llll.lllCi.~ots .. 
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Molina Trituradora 

"El Campeón 
Universal" 

Patent n. o 91267 

Per tota mena de grans, despuHes, 
alfals, fenc, garrofes i tota mena 

· de materials. 

Es l'únic molí que no produeix pols. Doble durada que tots els altres 
sistemes, degut a les dues mànegues d'aspiració; pot treballar a la 
dreta i a l'esquerra. Porta especial per alfals tal com es sega, degut a 
la s.eva gran bossa d'entrada. Es con,struei::r en cinc tamanys, de 100 

a 2.000 quilos hora. 
L'únic anunciant que només es dedica a fabricar molins trituradors, 
tenint tallers propis per a construir-los. No es cobra cap màquina 
fins que el client hagi donat la seva conformitat en el seu rendiment 

i bon funcionament. 

OLIVAIRES ---
MODERN MOLÍ- TRITURADORA 

REMOLEDORA D'OLIVES 

Triple rendiment, treball més perfecte que els antics corrons de pe
dra, fàcil neteja. La mateixa màquina, amb un fàcil dispositiu serveix 
per esmicolar i moldre tota mena de pinsos. Grans facilitats en el 

pagament. 

Per detalls, al constructor: 

MARC TOR RAS 
Riereta, 15 BARCELONA Telèfon 16884 

Arques i Bàscules 

DEMANI 
Catàle~s i preus 

ARI SÓ 
El GRAN PREMI i Medalla d" Or 
Exposició Internacional Barcelona 

Bascules per a ~ufo~amions i fot com~rç 
Arques nou sistema c~nfra foc i "soplete" 

Sans, 12. BARCELONA Tel.30226 

Tallers Burzón Maquinària Agrícola 
Construccions Mecàniques 

RIPOLLET (Per Sard&nyela) • Barcelona 

Forc:a.t• i thnona 
PER DITES ARADES 

Totes les peces s6n iutercan
viablea. Es fabriquen en tipua 

N.• 00, N.• O, N."1 i N.• 2. 
Pes: 20 quilos, 23 c¡uilos, 

26 quilos i 38 qmlos. 
Preus especials per a comer
ciants. Es sol'liciten represen
tacions. Demanin-se preus i 

condiciona. 

A.rade• tipu• KIRPI 

Unies Aparellades 
Aparell especialment adaptat al siste
ma de conreu de Línies aparellades. 
El millor dels coneguta fins avui i el 
més lleuger: Preus sense competència 

Desgranadora de Blat 
de Moresc 

LA IDEAL 
Llorejada amb Medalla d'Or 1 Con
curs Toledo. Medalla de Bronze i Di
ploma especial, any 1909. Concurs 
Bilbao, Medalla d'Argent, any 1909. 
Con cu.rs La Corunya, Medalla d ' Or. 

ARADES GIRATORIES, tipus 

BURZON ·Patent 34.727 
Concurs Toledo, Medalla de Bronze i 
Diploma Especial, any J9og. Concu.n 
Bilbao, Medalla d'Argent, 1909. Con-

curs La Corunya, .Medalla d'Or. 

Els més per
fectes, sòlids 

i Ueugers 

PreiiD•es per a la palla i alfals. - -Cultivador•- tipus Planet9 per a forcat i tir 
lliure . .. A rad e• giratbries especials per a vinyes, molt lleugeres.-A. rades fixes, tipus 
Vernette.-Arade-a giratòries, tipus Peyfler, i peces de recanvi.- Ara dea gira
tòrico tipus Sant Joan De•pi i recanvis. - A.rade• Goloadrina giratòries.

A. ra de• tipus Jan u•,-Yatercr p• passe par tout, patentats-TraqeJie• amb roda, 
descàrrega automà tica.- A parells per la collita de les olives.- Manxes ensofradores Uró11. 

PARA LA VETERINARIA 

•. ..-ÉRé 
DE 

C'lfANTlL'-i 

UNGUENTO R.OJO: ;~úsac~t 
xos o altres varis defectes. 

ARSECALJNE: Ofec, Anèmia, Fatiga. 

BLACK MIXTURE: ~~~:~de tota 

EMBROCA ClON: ~~1~~~:.:1a mus-

Daniel Robert Claris, 72 
BARCELONA 

Agraireill. als nostres llegidors que esmentin AGRICULTURA I RAMADERIA en dirigir-se als anunciants 
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IMPORTANTS OBRES D'AGRICULTURA 

êrtNCIES APLICADES A L'AGRICULTURA 

Compendio de Agricultura. SELTENSPERGER (C.). Un volum. IS pics 

Botanica agrícola. SCHRIBAUX (E.) i NANOT. Un volum. En premsa n . e . 

Química agrícola (Química del Suelo). ANDRÉ (G.) (2.a ed.). Dos volums. · 26 pies. 

Química agrícola (Química vegetat). ANDRÉ (G.) (2.a ed.). Dos volums . . . 

Entomologia y Parasitologia agrícolas. GUÉNAUX (2.a ed.) . Un volum. 

Microbiologia agrícola. KAYSER (E .). Dos volums. 

Hidrologia agrícola. DIÉNERT (P.). Un volum . 

Meteorologia y Física agrícolas. KLEIN (P.) i SANS ON (J .). Un volum 

Anlllisls agrícolas. GUILLIN (R.). Un volum. 

Higiene de la granja. REGNARD (P.) i PORTIER (P.). Un volum. 

Geologia agrícola. CORD (E.). Un volum. 

Previsión del tiempo. SANSON. Un volum. 

Ornitologia. C. GUÉNAUX. Un volum. 

Oiccionario de Agricultura, Zootecnia y Veterinaria, dirigit per A. MA

TONS i M. ROSSELL I VILÀ. Es publica per f asci des. Publicat el volum 

primer (que consta de tres fascicles). 

Publicat demés el fascicle 4.art (primer del volum segon). 

Compendio de Química agrícola. GAIN (E.) . Un volum. 

Anatomia Veterinaria. S. SISSON. Un volum iHustrat. 

El Suelo. VILLAR (E. H . DEL). Un volum. 

La Agricultura y el Clima. ALCARAZ MARTINEZ (E.) . Un volum. 

luvestigaclóu de aguas subterraneas. DARDER PERICÀS (B.) . Un volum. 

PRODUCCIÓ I CONREU DE LES PLANTES 

Agricultura general. DJFFLOTH (P.) (2.• edició). Quatre volums: 

I. 8aelo g mejoromiento de las tl8rras.. . . . . . 14 ptes. 
n. Labores g rotoción de cnltivos. • • • . . . . . 14 ptes. 
m. Siembra$ g Cllidado de los Cllltfuos. . . . . . . 13 ptes. 
IV. Oosechas u conseruación de los protactos ngrfcolas. 13 ptes. 

Abonos. GAROLA (C. V.) I LAVALLÉE (P.) (2.a edició) . Dos volums. 

Cereales. GAROLA (C. V.) i LAVALLÉE (P.) (2 .a edició). Dos volums. 

Prados y Plantas forrajeras. GAROLA (C . V.). Un volum . 

Arboricultura fru tal. BUS SARD (L.) I DUVAL (J . ) (2.• edició). Un volum . 

Silvicultura. PRON (A.). Un volum. 

Viticultura. PACOTTET (P.) (2.a edició). Un volum. 

Cultivo hortícola . BUSSARD (L.). Un volum. 

Plantas de escarda. HITlER (H .) . Un volum. 

La Mimbrera (Cultivo y ap/icacíones) . LEROUX (E.). Un volum. 

Enfermedades parasitarias de las plan tas culfivadas. DELACROIX (J .) 

MAUBLANC (A.) (2.a edició). Un volum. 

Enf. no puasltarlas de las plantas cultiVIIIdas. DELACROIX . Un volum . 

Cultlvos meridlonales. RJVIÈRE (CH .) I LECQ (A.) . Dos volums . 

Tratado de Patologia y Terapéutica vegetalea. PERRARIS (T.) . Dos volums. 

Olivicultura. MANUEL PRIEGO (J .). Un volum. 

La AlfaJfa. CRUZ LAPAZARAN BERISTAIN Q.). Un volum. 

28 pies. 

En premsa . 

26 pies. 

14 ptes . 

I4 ptes . 

I4 ptes . 

14 pies. 

14 pies . 

En premsa. 

En premsa . 

60 ptes . 
18 pies. 

20 ptes . 

En premsa . 

lO pies . 

7 ptes . 

24 ptes 

26 ptes . 

27 ptes. 

16 ptes . 

IS pies . 

IS p(es 

16 pi es 

IS pl r s 

IS pics 

IS ptc, . 

14 ple• 

13 pt e' 

29 pies 

76 pies . 

lO pies . 

6 pies 

I2 ptes . La uva de mesa de Almeria. RUEDA PI!RRER (P.). Un voa. 

EI oaltlvo del azaf.ran . jUAN BTA . LLORCA. Un volum. 

El cultivo del arroz. R. PONT DE MORA. Un volum. 

El Alforfón. P. J. RIERA . Un volum. 

En premsa . 

En premsa . 

. Bn premsa . 

PRODUCCIÓ I CURA DELS ANIMALS 

Zootecnla general. DII'P'LOTH (P.). Dos volums. 

Razas bovlnas. DJI'P'LOTH (P.) . Un volum. 

29 pies . 

16 ptes 

Razas ca ballares. DIFFLOTH (P .) . Un volum. 

Ganado !anar. DJFFLOTH (P.). Un volum . 

Avicultura. VOJTELLIER (C.) (2.a edició). Un volum. 

1!1 ptes . 

14 ptes. 

IS pies . 

Aliment. racional de los Animales domésticos. GOUIN (2.a ed .) . Un volum . En premsa . 

Higiene y Enfermeda'!es del ganado. CAGNY i GOUIN (2. 0 ed.). Un volum . IS ptes . 

Apicultura. HOMMELL (R .), Un volum. 

Cabras, cerdos, conejos. DJFFLOTH (P .). Un volum. 

Sericicultura. VIEIL (P.). Un volum. 

Produccióu y doma del ca ballo. BONNEFONT (J .) . Un volum. 

La Pesca y los Peces de agua dulce. VILLATE DES PRUGNES (R.). Un vol. 

Piscicultura. GUÉNAUX (G.). Un volum . 

Manual de Veterinaria practica. HUGUIER. Dos volums. 

Métodos modernos de Avicultura. DJFFLOTH (P.). Un volum. 

Trat. pníct. de las Enferm. de las Abejas y su Pollo. CAILLAS . Un volum . 

Allmentacióu de los Auimales. ROSSELL 1 VILÀ (M .). Un volum. 

ENGINYERIA RURAL 

Material vitícola. BRUNET (R.). Un volum . 

Material vinícola. BRUNET (R.). Un volum . 

Coustrucciones rurales. DANGUY (J .). U11 volum. 

Rlegos. RJSLER (E.). i WÉRY (G.) (2 .0 edició). Un volum . 

Drenaje y saneamiento de las tierras. RISLER i WÉRY (2 .a ed.) . Un volum. 

Practlcas de lngeniería rural. PROVOST (A .) i ROLLEY (P.). Un volum. 

Electrlclda4 a.grícola. PETIT (A.) . Un volum. 

. . 

IS ptes . 

14 pte.~ . 

14 pies . 

14 ptes 

IS ptes . 

14 pies . 

3S pies. 

21 pies . 

S pies . 

8 pies . 

14 ptes . 

15 ptes . 

IS pies 

14 ptes . 

12 pies . 

14 pies 

IS ptes. 

14 ptes . 

IS ptes . 
Topografí,1 agrícola. MURET (C .). Un volum. 

Maquinas de labranza. COUPAN (G .). Un volum. 

Miqulnas de cosecbas. COUPAN (G.). Un volum. . . . • Bn prenaa . 

TECNOLOGIA AGRfCOLA 

VlniJicaclón. PACOTTET (P.) (2 .a edició) . Un volum . 

Aguardlentes y vinagres. PACOTTET (P.). Un volum . 

• - 111 ptes . 

15 ptes . 

Lecbería. MARTÍN (C .) (2 .a edició) . Un volum. - • 14 ptea . 

Las Conservas de frufas. ROLET (A .) (2.• edició) . Un volum . 

LliS Conservas de Leg umbres (Cames, productos del corral y de la le-

chería) . ROL ET . Un volum . 

Industria y comercio de los Abonos. PLUVINAGE (C.). Un volum . 

La remolacba y la fabric. del azúcar de remolacha. SAILLARD . Un volum . 

El Manzano de sidra y la Sidreria. WARCO LLIER (G .) . Un volum . 

Oestilería agrícola e industrial. BOULLANGER (E .). Dos volums. 

Vluos de Cbampaña y espumosos. PACOTTET i GUITTONNEAU . Un volum . 

15 ptes . 

14 ptes . 

IS pies . 

18 ptes . 

16 pies . 

26 pies . 

14 ptes. 

10 ptes . 

8 ptea. 
Las industria& de la Leche. LLOVET. Un volum . 

Eufermedadea de los vinos. BRUNET (R.). Un volum. 

Contabllidall agrícola . P . J . GIRONA. Un volum. 

Leglalaclóu agrícola. P . J. GIRONA. Un volum . 

- r; • • Bn premsa. 

v • • • .. Bo premu. 

ECONOMIA I LEGISLACIÓ RURAL 

Economia rural. ]OUZIER (E .). Un volum . 

Explotacióu de un dominio agrícola. VUIGNER (R .). Un volum. 

El llbro de la campesloa. BUSSARD (0.) . Un volum 

?tgenda Agrícola. WÉRY (G .) (2 . • edició). Un volum . 

15 piu. 

16 pies . 

14 pies . 

e pies . 

Per a les demandes, dirigir-se a la revista EL CULTIVADOR MODERN Trafalgar, 76. BARCELONA 
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V -I N y A 
LES PREMSES CONTINUES 

C .OL IN 
Són les millors fins avui. No dei
xen solatges, quedant el vi sense 

aspror. 

Primer Premi i Medalla d'Or en el 
Concurs de Premses a Alcàssar 

de Sant Joan 

J:l J:l l:l 

Materia l de Verema 

Productes p er 
a Ja Elaboració 

J:l J:l J:l 

DEMANEU DETALLS I CA

TÀLEGS 

T E R S: 

VICENT ~ VI LA CLOS PASSEIG DE GRACIA, 88 
Tel. 72095-Dir. Teleg. KEGEVILA Barcelona 

AVI 
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Especialitzada en 
la selecció de la Raca 

S i des itja poblar els 
seus galliners de 

Ga1l nes 

"PRAT" 
no dubt i on pot ad

quirir-les . 

' 

INSTAL-LADA EN EL MATEIX PRAT DE LLOBREGAT IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII 

Prat Lleonada la que s'in;1posa en tots els galliners indus
trials per ésser la que rende ix millors guanys 

Gall ina que amb an any posà :nI ous, co
mençant la posta el :,: d'octubre de 1938 

Gallina d 1aquesta Granja que obtin
gué el Campionat de Barcelona, 19~8 

E n to t e s les exp os i
cions on es presenta 

Granja . 
Avíco la Prat 
obté sempre les millors 

recompenses. 

Especialitat en la venda de POLL ET S S EL E e e I O N A T S 

~ee~"c~::j~i¡":~~~:;b~àtà~;;,~\~1:~,~;:: Direcció postal: Granja Avícola Prat · Prat de Llobregat ( Pro'V. de 
Barcelona) 
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