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foncionament.
El Sindicat (1*
lella ha comen
›at ses fondona ab
l'ajada moral y
material deis agri
cultora de la co
marca, debent cJ
ter entre ella el
Sr. Buró de Ribe
son

vins y '1 Sindicat

Agricol

Bis ceps de rahim blanc més corrents son: Pan
Picapoll, .11antwa, Garnacha Nano y Iarel-lo,
y ola de rahim negre el Sunioll y Garnacha negro.
Hl ha alguna híbrido de producció directa que
no han sigut encara ben estudiats.
Ele rahims Pivapoll y Garnacha hlanc son els
que donen el vi més estimat.
Hl ha plantacions á quadros de 8 poma y n'hi
ha en fueres de 6X9.
Coneixen totes les plagues menos una, y es
aquesta la depreciació de sos vis, ya que pel
seu antic crédit arriben á preus alts de 25 y 30
pessetes y més ele que tenen garantisada la pro
cedencia.
Es allí bastant conegut el mal-itero ó maladie
d'Otero» y l'enfermetat anomenada (1t?l•total
rolladura.
S'hi gastan alguna abonos potássics y fosfatats,
ademes dels fems y mercadería.
En general els cepa sofreixen una poda bastan t
ya,

curta.

Iresentant

Iles, president
efectiu del Sindi
cal, y etaSrs. Mar
qués d'Alella, Pera
Grau Maristany y

Agustí Manaut,
presidents honora
ra.
FIs pagesus que
entrin en el Sin
(Wat poden.sindí
car lotes ó part de
ses vinyes, y dio
posen de tants vote
cola míls cepa te

-

L
PREMPSES

sindícate, re
presentant dones el miler de cepa la «cid de la
societat, que resulta axls inabsorbible pel capital.
nen

Actualment con

(ta~arenes.

áb

No tenim datos precisos d'análisis d'aquestes
terres; pero '1 sen aspecte ens inclina á suposar
que la arena quarsosa forma la casi totalitat deis
terrenys alta, y que ab proporciona variables
d'argila y calcáreo, forma tarabé la base dels te
rrenys baixos. Els primera dehuen ser, dones,
terres pobres d'escassa produccfó, oferintse me
nos tacanyos els segons.
Per ser la zona com es tan resguardada pel
cantó Nort, el clima es encara más atemperat
que á Barcelona.
Ele jardins dels seus explendits xalets, lo que
queda deis antics taronjers y l'arbrat de les se
rres li donen un aspecte bellíssim.
Les vioyes.—Aixó es lo que en primer terme
ene interessa. Tothom que conegui el vi d'Alella
necessita sabé quelcom de sea vinyes. Les més
baixes son de regular producció; les de les bes
santa, que pujen fina á les serres, son bon xic
rnés avares.
La major part de peus americana son Rupes
tris Lot y Riparia Gloria, haventse ensajat ab
profit el Riparia Berlandieri 41-B, fins al punt
de que algú 'ns va dir que de bona gana substi
tuiría ele Lots pele darrers.
Per regla general no han anat be el Rupestris
Ganzín, Rupestris Martín, Giraud y altres.
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fig

bajte•ne

que han sindicat
mas 800.000 cepa,
de producció 4.000
cargues.
En el temps del
cullir cada hti por
ta al Sindicat ala
seus rahims, que

.

CELLERS

pessetes l'any.

Agricola Pere-Grau» deis Estudie Univerntaris Cátale=

Alella,

La comarca y el terrer.--Com gronxada entre *Is
brassos d'un gegant, altas descansa la blanquís
sima vila d'Alella entre dos ramiticacions de les
serres que separen la Costa de Llevant del Va7
llés, y que van desde elles á morir á la platja de
Masnou.
La vista d'aquesta patita conca, que te les ves
santa abocadas á la riera d'Alella, es pintoresca
per dernés.
Les vinyes d'aquestes vessants y de la part
baixa de les mateixes son les que donen el tan
estimat vi d'Atolla.
La comarca agafa el terme municipal d'Alella
que Ii forma el cosi part del terme de Vallroma
nas com á cap, estén son bras dret cap á Tona y
l'esquer cap á Teyá, arribant sos peus fina á Mas
nou, estació del carril de Barcelona á Mataró.
Si fem excepció de la part baixa d'aquesta zona,
composta de terres de sedimentado, el terrer de
la part montanyosa está format per la desagre
gació de les roques granitiques que caracterisen
la Costa de Llevant,
l'aspecte de ver-
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›on
inspeccionata
yanalisats en su

cre, ácit tartáric y
sediment de most.
El pes deis ra
hims es mes ó
tnenys una canti
tat que representa
la calitat de la cu
llita y multiplicat
per la xifra resul
tant de sumar el
grau, l'ácit y el

rendiment•/,,dona
un

El SladicaL—Sobre associació y sobre sindica
lisme molt se parla y s'escrlu mes ó menys utó
picamente, y á tot
alió sol faltarli el
calor y 1:ánima de
les coses vives.
Aquí podem dir
que no hi ha mi
llor predicador
que Fra Exemple,
y tumbé que Fra
Exemple te 'la tro
na posada á Alella.
No es pas deseo
negut de nostres
llegidors el Sindi
cat Agrícola de
producció y venta
de Alella. El Sr. En
Joseph M. Berna
das, apóstol infati
gable del sindica
llame y un deis
que ab mes fertne
sa
han trevallat
pel Sindicat d'Ale
Ha, ha escrit en la
prempsa diaria al
guns m'Ocies sobre
VINÍCOLA..-FACRADA A LA CARRETERA

númeroque

re

presenta les gnoles

FACHADA LATERAL DEL CELLER Y SOLARS DEL RIXDICAY

'Mala. Els pro
ductes del Sindical se reparteixen proporcional
ment á dites quotes. Un den per cent es retingut
pera pago d'inte
ressos y amortisa
ció del empréstit
fet per les edifi
cacions meteríais
y capital flotant.
La calitat au
menta en *hila xi
fra del pes sí es de
1.* (picapoll y gar
nacha), y la dis
rninueix en ah, si
es mena (le rahims
no coneguts en el

Y

MiQUIRES

TREPITJADORE8

trepitjats,

se dexen escorrer, y se portan á la
pretupsa. El most recullit en el cup es ensofrat
ab sulfurós liguit 4 objectelle detpnij. etíopes

tícTires IÍ sevá feriaentachnser donar!~
deepullarse de la tema y bruticia que porta. Des

a

prés d'un día de deseans, se traabalsa el most
met á les tines de fermentació.
El trepitjat se fa per dos trepítjadores de un
cilindro ab paleteo móvils, construídes per la
casa Simón fréres, de Cherbourg. Cada trepitja
dora pot tractor de 5 á 7.000 kgs. de rahims y
costa poc mes ó menys unes 350 pessetes cada
una, inclosos cambia, aduanes y porta.
Son mogudes á ma y son transportables. Ens
dihuen que son trevall es prou bo pera suprimir
el trepítjar ab ala peus.
El tipo de prempsa que han adoptat es la
prempea de telas y mares movibles, construcció
especial de la %mentada casa. Es una prernpsa
sensa gubia. Bis rahims trepitjats s'hi posen per
sostres y capes de poc gruix.
Cada sostre consta d'un engraellat quadrat de
fusta, y sobre d'ell la pasta embolicada ab la
tela, fent una capa de 12 cm. Pera colocar la pas
ta 's posa sobre l'engraellat un mace de fusta,
dintre del mere la tela ab les voces penjant, s'om
'plen tela y marc de pasta y s'embolica ab la tela
que penja. Feta la pila se trehuen ele mares.
Aquesta operació s'emporta muja hora. El most
passa be á través de la pallofa, pero no ha de te
nir gayre gruix cada sostre.

'

país.
El gran alcohó
lic se deduex del
sucre

El mea.— Aquet
s'ha d'obtenir se
parat de la brisa,
ja que el vi d'Ale
lla es vi verga pro
duit per la fermen
tació del most sen
se la pallofa. Bis

rahims, dones,

son

Tiratje d'aquest

MEMA DEL CELLER

nombre: 12.500

exemplars.

CATALUNYA AGRICOLA
La mohuen quatre ó sis hornea y fa una pretnp
sada cada sis bares.
caben fi tonelades de pas
ta, que, teuint en compte el most que s'escorre
al trepitjar, representan unes 12 tonelades de
rahims.
Trevallant seguidament, pot fer quatre premp
sedes cada 24 hores. El cost de la prempsa y al

E•IQUETES,

.

.

volum.
19
grs. X litro.,
0'05
»
7'50
»
trall »
4'30 »

.

.

.
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devegades

deixan al agricultor ni la llevor
necessaria pera la próxima sembradura.
no

Es tumbé lo segur deis productes del camp

necessari, y més que necessari indispensable,

pera l'organisació y la bona marcha del cré
dit agrícol, car els capitals no s'emplean en
Al, tot y la seva graduado elevada, coses agricoles si no lii (roban suficient ga
el vi jove se deixa beure fácilinent y
rantía. Y aquesta garantía la dona '1 segur,
qualsevol eudevina en el vi, un vi ge
car
fixant l'indemnisació per un valor deter
neróti per mes endevant de primera
talla.
mina' de les collites, permet aixís lo llur re
Expedició y presealacki.—E1 Sindicat, embols en époques determinades.
cota Hanot inteligent y emprenedora,
Tal es l'utilitat del segur agrícol contra les
no ha oblidat cap del petit» detalla que
pedregades
que en molts paíssos, com á Ale
poden contribuir al crédit de sos vis.
mania, es obligatori. Á Italia lambe es obli
El vi es presental en dos formes: en
batel les y en líano-yommes. Son agites
gatori '1 segur contra la pedra pera tots els
tes unes garrafas de vidre cilínilri
agricultors del mateix ter me municipal, quan
ques, forrades de serradures de suro y
aixls bu solicitan els dos tersos deis interes
tela, visibles en dos de nostres gra
sats que en conjunt paguin la mextat de la
ban y qu'eus han cridat rateada.
Son moll, mes elegants que les cone
contribucié territorial. y allí l'Estat se cuida
gutles garrete» enciatellades de vi
de recollir les primes que son proporcionades
mea
menejen de qualsevol modo., a la contribució, y en cas de pedregada in
semi temor de qtleil trenquin. Hl ha
deinnisa als propietaris.
eabudes de 10, 20y 30 tarea y van per
Aquí á la riostra terra lambe Iti ha una
fectament precintudes. El consumidor
paga: 0'50 pesselea la botella grosso.
instilució basada en la mutualital, y que,
0'30 la pelito y 035 el litre en garra
cumplint els nostres propósits, tenim inten
r" sens ensas y potial á domicill.
eió de feria coneixer als uostres amables Ile
Un de :lastres grabats ofereix l'eti
gidors.
Ens referim á La Agraria, societat
queta, cartel, anunciador y tot lo que
mutua de segurs contra la pedra, que ha
ta referencia á la presentado del vi.
Els edifIcis.—Elegunts, etolits y airo
arribat á una organisació casi perfecta baix la
sos, han estat dibuixate y dirigits per
presidencia del ilustrat agricultor lo senyor
el conegut urquitecte En Geroni Mar
Zulueta, qui, ab l'amabilitat que '1 caracteri
Unen, y ocupen actualment una ex
sil, va concedimos una interviu, explicant
tenido de 900 metros quadrats ab ra
nos Porganisació de la societat de sa digna
buda pera unes 7,10) cargues. Quant
.

.

.

Sucre

CARTELLS Y ENVASES

gun orgue de recumbt ha estat d'unes 2.t400 pes
»de», indas eunthis. aduanes y porte. No hl ha
gastos de clavar perque no 'a clava: va montada
sobre, un bastiment Mute sostingut per quatre
peus.
L'ensofrat del most se fa ab 14 tillfurós
procedent de la casa Battl-Iliklet.
Sota dels aparells descrits, hi han sis gratis
eups hont te lloc la sedimentario y purificada
Itel twist. Aqueldos etips, pe1 desnivell del te
rreny demunt del que sha "lineal. poden donar
el twist delatan' de les linea de fermentada sens
necessitat 41 uparen* elevatoris.
Destllachl de plquetes.—La brisa prempoada, pel
eada 'Mutiló ab alga. dona unes piquelett que
fermentades tenen un» 7 ó
gratia »truhanes.
Elsos líqults trota destilan era un !edil upare!!
flernard dr dettilarl roakinara
eldedaceit, di
recta per carbd.
L'aparell produelx un hectolitre diari II RICO
bol de Meran»: gasta uns M editinis per ilitre de
cartel Gardiff y ha COSHIL unes 1.2.-o !remete,

14% en

Alcohol
Extracte.
Sulfat de potassa.
Acidez tartárica
Enotanino.
Glicerina

»

siga complertament reabran ocuparán
2.700 metros quadrats per alotjur 15.000 yergues
de vi. La planta complerta y (laxada del pro
el projecte

jacte tumbe

eiptlin

entre austros

grabuts,

tren

del dibuix del itenyor arquitecto.
Conclas16.—Tettim vives esperanaes de que El
Sindicut d'Atrita pugui realitair el seta programa
de prolit pera la comarca y pels traeres:sus gene
ral* de l'agricultura catalana, y aquesta
masa nostre está fonementuda en l'abnegada,
tortuosa y activitat deis que dirigeixen la marxii
de l'attsuclució, que nosaltres no podem menys
d'encoratjar y foliar porque es un 'libre vivent
altunt estudiar y un exemple estimulant pera

seguir.
.IA:
Ertilnyer

director

tirl

'<AVE:ST(1S.

I.nboralori del Inetitut•. O. S

presidencia.
Tal el seu mecanisme reposa sobre l'agru
comarcal dels asociats, lo que permet la
tiscalisació natural y mutua, l'estalbi de per
sonal d'investigació y que tots els asociats

pació

puguin

estar genuinament representats á la
Junta Directiva.
Alise principi es la proporcionalitat de la
quota de pago segons la freqüencia deis si
nistres tarifa mínima per les terres menNs
pedregades; tarifa máxima per les que reben
cada any: intermiljes per les altres. Aixó fa
cilita l'eficacia deis medis de defensa. Si
aquels son practicats, se fa passar automatica
ment l'assegurat
de la tarifa máxi

,

compres

tul

gasto.

most separat de la mitote, ensa
(rat y puritleat deis selatjes en vis cups, poma
les Une* de ferntentació. Son aquéstes de fusta.
tapades per dalt y de eabudes vedes entre 120 y
34N) cargues.
La fermentad() es moderada y la elevado de
temperatura poca. El vi. acabada la fertnentació.
es envassat en padres de nutre.
Dos trasbalsa
des, una al entrar rivera y altre al acabarlo, y
una clarificada son els cuidados ordinaria que
se li donen al vi.
Entre el material del celler. ens varen cridar
l'utenció dos magnifiques foudres de 400 hectoll
tres y dos »oberbis dipósits cilíndrico de cintent
orinal. que poden guardar. entre tots dos. unes
2.000 cargues de vi.
Mirant les especials •ualitats del vi d'Alella.
piden el Sindical qu•es convenida guardarlo en
gratis mas.ses pera evitar que coori mama; es á
dir, qu'es tond ranci precipitudament.
El cost d'aquests dipósits de d'ami armat ha
estat d'unes 2'25 ptas. per carga.
El celler está ben oriental de Non t a Sur y te
bonesoltertures de ventilado que iwrineten man
tenido Dese.
Le.4 pudres y tole la pipería es rentada al va
por. poseheint el Sindicat un aparell productor
de vapor semblant al que tenen los gratis cellers
francesos.
El pis del celler es encimentat y tal eh l s'afereix
al visitant, tant net y ordenat que causa el mi
llar precie, sobre tot 018 que saben que la netetlat
es un deis factor* que mes favorablentent influe
xen en una bona vinificadó.
El vi d'Alella.—Es el vi d'Alella el més tiple y
espeeial dels que s'elaboren á Gatalunya. De co
lor rosat quan jove, grogueja ben aviat per en
velliment, donchs ja hem (lit qu'es Si que corre
mol t.

Ben trevallat

es

ja

un

vi ti y aromátic desde el

primer any, constituint un han vi de Mula: y
poch te de guardarse per adquirir les propician
dan vi generós. Mes, no á tot erren de la comar
ca
trevalla be, y vins hi ha que mal fernien
tats acaben per ferloshi maleas.
El vi del Sindicat que nosaltres linyera probat.
sita de posar devant deis millors. Color Ileuger,
netedat perfecta, aroma sui gemeris, olor y sabor
agradables. La seva composició química perfec
tament equilibrada es la següent:

á la mínima.
També es equi
tatíu que 's limi
ti á cada comar
ca la canlitat ase
gurada á propor
ció del total que
Ungid la Socie
tat
per que la
ma

•

,

cORTE

Segur

TRANSVERSAL DEL

contra
les

na

pedregades

Tot propietari, quals bens contri risqs mes
6 menys greus, busca en el segur una trab
quilitat que 'I deixi trevallar seas temor y
mirar ab confiansa lo pervintire. Y aixls coni
lo navegant assegura son baixell y so carga
contra les tempestats, y
propietari ses ca
ses contra l'incendi, y '1
capitalista son diner
y valors en circulació, l'agricultor mes que
ningú necessita '1 segur, car l'in entre rnitj
d'inquietuts y congoixes continues y exposat

perdues considerables, causados pels ferió
atmosféricbs y principahneut per les
pedregades que amenassen continttament ses
mens

collites y

en poques hores
destrueixen lo frita
de penossíssims trevalls y Ilarchs
sacrificis.

Aquestos contra temps desconcertan als mal

haurats que 'n reben ses funestes
conseqüen
eles, y els gneis, en llur desgracia,
arriban
fitts á motel& llar ofici, y atrets por
una for
sa irresistible,
l'enganyós cant de la sirena,
emigran á les grans viles, ahont aumentarán
considerablement el gran nombre deis sense

feyna.

El segur

es

gocis agrícols,

la més terma garantía deis
car

es

una

carga

insignificant

conseqüencies deis
desastres, plagues y malures de tota mena
una comarca

y que

,

comarca

les nitres.
?Y cóm es,

no

sigui carga

varem

rnassa

faxuga

per

preguntarli, que, inalgrat

aquestes ventatjes, la Societat

no

prospera

mes?

Perque liern passat tres anys extraor
dinariament calamitosos, y sent el número de
asocials rnassa petit, aplicant la quota máxi
ma de repartiment no s'arriva u
fer la cantitat
necessario per lo pago de les indemuisacions.

Perque Iti ha un gran número d'asso
ciats que 's resisteken ti pagar, ab excuses
que fan indispensable l'intervenció deis tri
bunals.
3." Per la crisis del vi: els socis no pen
san que, si 'Is hi tocan quolas
altas, es perque
varen posar preus
alts al formar les

uns
bonos amortisa
bles ab lo fondo de reserva y ab interés que
permetin que d'avuy en endevant funcioni al
Societat regularment, sense dauy deis socis

qu'entrin

novament.

Treballant tots per que entrin

nous

asegurant Miles cantitats de les

socis,

seves

culli

tes. Sois cada

propietari aseguri mil pessetes,

arrivariam á port. Barcelona culi 1.500.000
hl. de vi. Sois á 10 pessetes fa 15 millons.
Si
aquesta fos la nostre cartera, es clar que cada
any pagaríam cómodament els sinistres. Ab
un milló asegurat viuríam; ab cinch
millons
viuríam lié; ab els 15 millons prosperant.
Els agricultors no senten prou el principi
de rnutualitat, afegía nostre interlocutor. No
's fan cárrech de que la Societat no es una
companyía mercantil que vagi al seu negoci,
sino un medi de alivia un dany.
Al despedirnos del Sr. Zuluela, no várem
poguer menys que donarli Ilustres mes corals
mercés pels útils datos que 'ns proporcioná
en nostre intervin, els quals no duptem re
brán ab interés els umbrosos llegidors de
nostre

periódich.
JOAN BULBENA

Y

propietaris,
pochs agricultors

No per afany de censurar ni mortificar á
ningú, sinó tant sois ab el desilj de exposar
la venial, encapsalem ab l'esmentat títol
aquest inodest escrit. Perdonin els llegidors
de CATALUNYA AGRÍCOLA postre atreviment,
tota vegada que res nou els fará veurer un
arreconat agricultor entusiasta, y molt, pero,
del ralla agrícol, que'ns dona el pa de la fa
milia. Dintre d'ell, lo que generalment
troba en falta, es direcció inteligenta en el
conreu de les terres; aixó, en tessis general,
perque res en contra suposa que una quinta,
ó una quarta part tot lo més, de la propietat
rústica de Catalunya rebi la atenció deguda.
No ens referím, com lo bou sentit dona a
coneixer, C-- comarques eom el Liolwegat.,
costa de Llevant, Camp de Tarragona y al
tres, ahont els cultítis son fets ab inteligencia
y el treball emprés ab empenta; en aquestos
llochs, les heretats poden senyalarse com una
perfecció y al visitarles s'hi aprén, sinó que
ens fixém en la propietat del interior, planes
y montanyes, ab extensions respectables,
mancados de encertada direcció y de braços
que's moguin á impuls de la inteligencia.
?Quants son els propietaris que es menen
directament les torres, aixó es: que ne assu
meixen totalment la direcció 6 que conten ab
personal prou apte pera fer les coses com se
requereix? La resposta es curta: una mínima
part. ?Quants son els masovers-parcers que
s'inspiren en lo que senyalen les persones en
teses en agricultura? Una part encare moll
mes limitada que la deis primers. Sí donchs,
anant á suposar que de la totalitat de les te
rres de Catalunya tant solament arriban
á una
quarta ó á una tercera part les que's treballen
bé, la resta, ó sia la rnajor part, que está des
atesa, en confirma la ralió al afirmar que Iii
molts propietaris, pero pochs agricultors.
Analisant les causes originaries de lo que
ens ocupa, ensopeguém en primer terme,
com
la mes visible, la del absentisme del propie
tari: la guerra deis francesos ara fa cent

—Devota de tal

situació, no'ns es
pantém

perque
tenim fe de sortir
ne, afirmaba el se
nyor Zulueta.
—? Cóm? vá
,

preguntarli.

—Hem gestio
nat del Gubern y
tenim la promesa
de rebrer un aus
sili de l'Esta t,
reconeixenl els
crédits contra La

ESTRANY

Plolts

pólisses.

rem
ne

que s'estalvía en les bones aunados
pera apli
carla á indemnisar les époques
dolentes, y
aixís se dismintleixen les

que sovint arruinen iota

desgracia com
sol succehir, d'u

EDIFICI COMPLERT

Agraria, mitjansant

,_„

FACHADA

EN

PROJECTE

CATALUNYA ACRICOLA
mes tart, y las convulsions
de la Revolució de 1868, por
tant una segona guerra civil, justifiquen el
allunyament deis propietaris de pobles y ma
síes. refugiantse en les capitals ó poblacións
d'importancia, ahont ja se fixaren, deixant
les heretats ó patrimonis á mans tnolt bou
rades, sí, mes també poch expertes.
Tristesa causa contemplar tantes y tantes
cases payrals y grans masíes sense la pre
sencia de la familia del propietari que en

anys, la carlista

qtze's derivaren

temps passats, habitantles, eren l'espill en
que's guaytaven les gents deis voltants, do
nant vida als llochs: avuy les trobareu quie
tes, tristes, descuidades.
De cinquanta anys ensá, de la propietat
rústica de Catalunya, part molt important ha
cambiat de mans: les causes no voleen esbri
narles, en molts cassos hi trobariem notes
tristes; y els que avuy la posseeixen no la
adquiriren certament ab l'intenció de viurer
á pagés y fer de agricultor, sinó pera em
pleyar capital que'ls portés un rédit modest,
sense risch de disminució en son valor.
Sensible, molt sensible es reconeixerho;
.pero el ram agrícol, per causes diverses que,
no obstant, ressalten á la vista,
no ha emprés
á casa nostra la volada que'ns mostren les in
dustries lotes desde mitjans del segle passat;
y ademes podem dir que, en general, fins fa
pochs aziys no se ha descobert quelcom de
iniciatives de bona voluntat y de melloia; lo
qual entenem en gran part degut á lo que se
ha escrit en revistes, parlat en
conferencies
y á la fundació de Cambres,
Associacions y
Sindicats agrícols, etc., etc., com y lambe
al exemple qu'han donat els mes
desperts.
Diuen els castellans que «el olmo no
puede
dar peras» y aquesta veritat com un temple
pot ben aplicarse als que per regla general
tenen la direcció de la propietat rústica en la
part molt gran que hi ha confiada á masovers
parcers. En efecte, un infelís pagés, que tola
la vida s'entrebanca, que res ha vist, que
per
mes que tiuga molta
gramática parda pera
alió que li con0 ab prou feynes sap
llegir, á
bon segur no's cremará els ulls esbrinant Ili
bres y revistes..9.11e_Voyerjin y
el,gnilini .110
podrá fer rniracles ni res innovará dintre son
curt repertori. Aixís douchs, estant
gran part
de propietat en mans de semblants directors,
sense que l'amo vigili prou,
imperará la ru
tina que tant pecoliar els es; al propietari, la
heretat Ji rendirá un tant per cent 6 per mil
sumament mesquí, pero al masover tant sois
els fará passar, sense trobar una dobla de
quatre sobrela, si per Sant Silvestre fa el re
sum de l'any.
Contrasta molt marcadament ab aixó úl
tim la manera con) se cultiven les terres en
els llochs al començar aquest escrit
esmen
tats; aliont son fácils els arrendaments á preu
ficso, lo qual obliga á doblar els esforsos pera
complir el contrast; pero cal fer justicia re
coneixent que la gent aquella porta un segle
de ventatja en cultura y en tot lo
demés, al
rutinari y poch curiós pagés de montanya.
Al Empordá y voltants, aliont molts pro
pietaris viuen encare dintre les terres llurs,
portantse'n, sitió toles, una part directament,

qualsevulga estrany coneixerá

tot seguit y al
primer cop d'ull, les que son objecte d'una
direcció inteligent y les pertanyents á pro
gietaris adormits (que també n'hi ha) 6 bé
posades en mans de masovers per l'estil.
A alguns els domina, en lloch del desitj de
la perfecció, la manía de l'extensió y van
atrafegats pera ferse ab lo que surt á la ven
da, aixamplant cada día les fites del seu te
rritori, sense considerar que mellorant lo que
ja posseeixen tindríen mes renda y rnenys
mals de cap.
Entenen que, pera colocar en general el
ram agrícol en el lloch que
li pertany, les
iniciatives lotes han de partir del propietari:
inolt bé que's posi un patrimoni al cuidado
de un ó mes masovers; pero tal com aquéstos
s'estilen, direm (ab perdó de la respectable
classe que no poden passar de esser una má
quina assumint la direcció l'aino rnateix
una persona apta
pera el cas; aixó es, que
pensi y calculi. Pera arribar perú á la perfec
ció, rnellor fora que'l propician i fes de l'ofici
exercís la carrera, que no li cal aprendre
,

cap

Universitat,

sinó posseir voluntat,
laboriós.
Resumint, trobarem que, de la totalitat del
terrer catalá un taut per ceta molt petit está
baix la direcció de propietaris inteligents y
calles, un nitre tant per cezit aproximat en
mans d'arrendataris á preu ficso que fan tot
lo que poden y no's pot negar que ho fan bé;
en abdues parto apareix
l'agricultor. La resta,
molt y moll mes de la meytat del total, la que
no's troba baix la direcció de propietaris que
de fet no son agricultors, está confiada á
mans
de masovers curts de vista.
La vida pagesa, la vida del agricultor un
xich entes, es un tresor: á molts els passa á
frech del ulls y el veuen; el dedicarse á la
agricultura, es la ocupació mes enlayrada
que pot tenir l'home, ja sin un modest pro
en

sentit comú y

ala el d'Alella, se proposen constituir Sindicats
pera la elaboració en cogió deis vins duna loca
litat ó comarca. Tenint en compte aquestes con
sideracions, l'Institut invitá á tots els agricul
Cátedra PERE GRAU
tors á que vagin á ferse cárrech prácticament
en el watt« Sindical
Taula de les llissons que s'expliquen al
d'Alella deis entrebanchs
que surten ab semblants empreses y la manera
Curset del Vendrell
de solventarlos, combinan( una excursió pera
A cabanze 1.
'1 día 21 d'abril mes, en la qual
la visita als
Lt.11-só 4
gratis eellers comunals será precedida duna di
sertació apropiada al cas, que fará 1 secretad del
Estudi del rahim com á primera materia de
Sindicat, ab aquella captivadora eloqüencia y
vinificació
claretat propias del senyor Hirnadas.
Composició del rahim. Proporcions ielati
Altres coses ha fet l'Institut en poch temps y
ves de ses parts. Celulosa. Materies
minerals:
nitres projectes te pera '1 pervenir que no'ns
creyémen el ras de poderne parlar encara; peró, sulfats, fosfats, sois de ferro, sals de manga
nés. Sucres. Cossos ácils: tártrich, málich y
per si de lo (lit no
bogues prou pera formar
Crémor. Tanino. Olis.
se idea de la vida activa
que emprén la mitiga
Formació delsucre. Aument d'aquesta subs
Corporació, faréin constar que en l'actualitat,
tancia á mida que la maduració del rahim
ademés de la notable revista quinzenal que pu
tivensa. Fenómen invers en els ácits.
blica y de les tulles y drculars que constata
Color. Necessaria oxidació de la verema.
ment edita, te donades á la estampa les
publica
Carácters del rallim madur. Estudi de la
cions següents:
fetxa convenient pera la recolecció.- Análisis
L'Azulad de la Corporació, atapait de datos
químich del sucre y Pacidesa. Determinació
propis del Institut y d'alguns filtres organis
del sucre d'un most per densitat. Areómetre
mes dedicats al foment d'interessos
agrícols. Beaumé, mosilmetre Guyot y
densímetre Sa
La Conferencia sobre el eatastre, donada
narán.
Comparació
deis
tres
aparells.
pel senyor Clarió, y nitres documents relatius
Correcció deis mosts.
iii inateix assunipte.
Excés de sucre. Correcció.
Y, limilment, unes fulles ab preceptos legals
Falta y excés d'acidesa y manera de co
y instruccions sobre la constitució y fundo
rretgir
aquests defectes. Determinació de la
munent de Sindicats Agrícols.
acidesa per l'Acidimetre.
Toles aquestes publicacions quedarán en
Excés ó defecte de color. Factors que fa
Ilestides dintre poch temps, y aixó sol sería
voreixen la seva disolució. Trepitjar.
suficient pera acreditar de feinadora una asso
Excés de materies albuminoidees, com a
dudó, si ademes no s'Id poguessin afegir les
causa de fermentacions secundaries.
iniciatives esinentades y nitres que no con
Concentració del most. Crarnelisació. Con
signém per ser (le menor importancia 6 por
veniencia d'operar ab una atmósfera de gas
que 's tracto de projectes que encara s'Inin
carbónich 6 bé al buit, y sempre al bany-ma
d'arrodonir.
ría ó

Ensenyansa agrícola

esser

-

pietari ó

un

3

potentat.

al

bany de vapor.

Lussóes 5.' y6.1

Vine blanchs y rosats ó verges

Experiencies practicades

en conreus

de blat de moro á Onu

(Alicant)

Aquesta experiencia

se va fer en un te
de dos áreas d'extensió, dividí', en
dos parcelas d'una área cada una. Lo sem
bra 's va fer sobre goret de civada, pre
viament Ilaurat ab l'arada ordinario.
Quant les plantes tenían 10 centímeties

rreno

ASPECTE DE LA PARCELA DE BLAT DE MORO SENSE ADOR

ra

iTant com hi ha que fer en l'agricultu
á casa nostra! ?Per qué no sabém aprofi

y taz-libé

descuidadíssima de

planta quasi silvestre,
degudament afemarla
doble 6 triple profit del

sinó conretiarla y
pera treuren un
que avuy rendeix?
PERE Gusi y BOFARULL.

febror 1909.

L'Institut

Propician agricultor.

Agrícol Catalá de Sant

Isidro,

Aquesta antiga entitat sembla que vol re
entrant en una vida de plena acti

jovenirse,

vitat.
Ha comensat per verificar importants refor
mes en el seu local, habilitant
adequadament
excelents dependencies pera secretaría,
ofici
nes
y denles que puguin
contribuir ó donar
majors conveniencies als socis.
Ademes de donar molt impuls al seu Laboro
(oil, la ja nodrida Biblioteca Ola
aumentat moll
en poch temps,
especialment en revistes agríco
les de diferents punts d'Europa y
América.
Totjust acaba de donar lloch al moviment tan
fort que 's va obrant á favor de que
les Diputa
cions provincials se posin en condicions
legals
pera poder executar els treballs del catastre,
mo
viment iniciat per medi duna conferencia
dona
da per l'enginyer jefe del servey
agronómich de
la provincia senyor Clarió, organisá
el mateix
Institut un'altra conferencia á cárrech d
un
funcionad públich inteligent y experimental.
l'inspector de la venda d'alcohols don Joseph
Bueno, que, á no tardar, aclarirá devant
del gran
roneurs d agricultors que
segurament se congre
garán pera escoltarlo, les mil y una
confusions
y dificultats en que '8 troben els
que slian de
subjectar als enievesats preceptes (le la Lley y
Reglament d alcohols. D'abdós conferencies en
darém compte aportunament.
Ab munió de dificultals topen aixís
mateix els
agricultors que, portats per una tendencia
molt
generosa, tracten d acullirse á la I.ley de
Sindi
cats, especialraent si á semblansa del
que cons
titueix 1113 ideal de les comarques
vinateres,
,

veremes

Desarrapar.

trepitjades.

esco

Deburbage.—Importancia d'aquesta opera
ció. Manera de conseguirla. Sofrins, metabi
sulfit de potassa y gas sulfurós líquit. Com

plearles. Cantitat necessaria de gas sulfurós.
Conveniencia d'rínyadir -tanino al most.
Fermentació. Manera de favorirla tot lo
possible. Conveniencia d'alimentar y estimu
lar á la llevadora ab el fosfat amónich.

molla pan, de Catalunya, que fins que á
molts els ha fet veurer l'alt preu del arti
ele, no s'havien donat comide de que no
devía considerarse á l'olivera com una

Báscara,

Escorredor. Estives de paners pera

rrer

paració d'aquestes tres substancies per les
seves
utilitats enológiques. Manera d'em

tamos de les condicions del nostre terrer
y ei bon sol que Déu ens ha donat? ?Tin
drán que venir els forasters á ensenyornos
lo que posseim, y que no sabem apreciar,
com passa ara ab loli, producció princi

palissima

Preparació deis envasos.
Trepitjar. Ab els peus y á máquina. Ven
tatges y inconveuients d'un y altre sistema.
Trepitjadores. Trepitjadores-desa rrapadores.
Ventatges d'aqu&tes sobre aquélles

ASPECTE DE LA PARCELA DE BLAT DE MORO AB ADOB

d'olsaria, s'aplica en

la segona parcela cincli
kilos de nitrat de sosa ben pulverisats. A la
primera parcela no se l'Id aplicá adop de cap
mena. Després d'aplicat lo nitrat en la sego
na parcela, se va regar lo conreu y 's recalsá
'1 Wa1 de moro, del mateix modo en la par
cela ab adob que en la que no n'Id hada, y
's seguí després regata els dos conreus del
inateix modo durant disset (líes.
Pel octubre se cullí 'I Wat de moro en les
dogues parcelas, obtenintse 'Is resultats se

gfients:
rat de moro
—

Urea.

Primera parcela (sense adob)
Segona parcela (ab cinch kilos de nitrat
de sosa)

4150
103'75

Excés de producció (le la segona parcela
sobre la primera, degut al adob apli
cat.

62'25
respetes.

Valor deis 6225 litres de blat de moro
que produld la segona parcela demés
que la primera.
A deduhir el valor dels cinch
kilos de
,

.

.

.

.

aplicats.

PASCUAL LLORENS,
e

ovenehte de 1913.

Lussó 7.*

Elaboració de vine

en

maceració

Desarrapar.—Examen

de la conveniencia
aquesta operació.
Experiencies de Rabinet y de Bouffard.

de fer 6

no

Cas de tractarse de veremes malones.
Comparació de les trepitjadores-desarrapa
dores ab les desarrapadores-trepitjadores.
Fermentació y maceració.—Necessitat de
estudiar independentment aquests dos fenó
mens.

Maceració.—Ventatjes que s'obtenen ab
aq tiesta operació.
Métode de vinificació de Rosentiel.
Moznent de trascolar, prescindint sempre
del estat de la fermentació.
Métode de sulfitació v levoració.
F( rmentació.—Nece;sitat d'airejar el
most
en aquest cas, pera que ni
falti oxigen á la
llevadura.
Lussó 8.'

1'75

Benefici obtingut n la parcela segona
sobre la primera, un cop deduliit el
valor del adob aplicat en aquélla.. .6'O0
Onil,

Primera trafegada.
Vi blanch de rahim negre. Manera de ob
tenirlo. Trepitjar. Deeoloració pel gas sulfu
rós, y ab caracter permanent pel negre ani
mal. Preparació d'aquesta substancia pera
lisos enológichs. El metab:sulfit
en vins molt
richs en sulfats.
Vins blanclis un xich dolsos.—Maneres di
ferentes d'obtenirlos. Predisposicio que tenen
a que s'hi desenrotllin
fermentacions secun
daries. llosts esterilisals.
Elaboració ab veremes averiades.—Métode
de vinificació en blancli. Utilisament
del gas
sulfurós pera evitar el desenrotllo deis gér
mens dolents y afavorir á la vegada
'1 de la
llevadura. •Casse oxidássica».
Nova eliminació de les diastasses en els di
pósits de fermentació. Adicionarnent de lle
vadures de C011fiallS8. Preparació de les ma
teixes. Cantitat de llevat que den emplearse
en cada cas.
Cas d'haverse ensofrat en excés un vi.
Preparació d'un most artificial, pera acostu
mor la llevadura al gas
sulfurós en conside
rables cantitats.

Criausa de vino
Ferrnen 'oció len la. —Preca ucions que
s'han

de liendre. Conveniencia de determinar
Paci
desa volátil tan prompte ha cessat (lit fenó
men

.

•
•
•

?

CATALUNYA AGRICOLA

4

Epoca y manera

de fer la
Idem id. id. la segona.
Reomplirnent de botes.

trafegada.

—

Importancia

d'

aquesta operació.

Influencia de la pressió atmosférica del día
que's fá la trafegada ab el bou éxit de la

en

operació.

Esterilisació d'envasos.
Clarificació: diversos clarificants y llar

pleu.

em

mánega, á filtre ab pasta de
pasta d'amianto.

celulosa y á filtre ab

Embotellar.—Epoca de ferhu.
Cavas.—Objecte que ab elles se persegueix

y condicions que han de reunir.

Divisió: produides per germens que viuen
á expenses del vi, «atalantes»; y les consti
tuides per alteracions d'ordre flsich 6 qui
mich, «detectes,.
Olor á gas sulfidrich.
Excés de gas sulturós.
Olor yr gust de florit.
Gust de terra, Itá terroire.
Detectes referents al color.—«Casse oxidás
siett« «Casse férrica».
•Casses blanca.—Lleugera explicació de
la mateixa.
Maneres de prevenir cada un d'aquests de
tectes y rnedis diferents de curar 6 quan
menys atenuarlos en lo possible.
Y

estudi del arbre fruiter en sos diferenta aspectes,
en loa 12 temas que allí discutiren.
Es aquésta la primera volta que la «Federado»
publica les actes dels actas congresos, y per aixó
mereix %alises, car aixla es més complerta la
tasca de progrés agrícol que en ella s'ruposa, po
guent los agricultora de totes les comarques dar
se compte exacte de les intereesonte materies
qu'en els mateixos se discuteixen y deliberen.
Molt tindríem que dir en pro del llibre del
Congrés de Manacor; mes reaumirem en una fra
se tot lo austro peusament, dient qu'es un 'libre
altament práctich es un verdader tractat del
conreu
arbre fruiter á nostra terra y un com
plert °aludí de les innombrables aplieselons que
'1 seu ronreu racional proporciona.
Felicitém á la «Federació» y, enaemps que li
agrahim l'envio. han vota per que prompte po
guem gaudir lo 'libre del Congrés de Vich, que,
segons naves, está acabantse de preparar.
,

Lussó 9.•

Alteraciona que experimentan ele vino

Diactu«

preliminars y temas
desarrollaba en rebana eamentat Congrés, que,
com recordarán nostree llegidom fou dedicat al
mies, que conté '18 discursos

C,C2

Escaldat,

del Arbre fruí
ter va fundar un Slndicat Agrícol y Caixa Rural y
orestalvis, presidint lacte inaugural En 'Monte
Morató.
tko. L'any prop pasea t e'luan exportat pel port
de Tarragona les begi1ents cantitate de vine:
37.569 bocoy», 10.690 pipas, 7.145 mitjas, 9.962
cuartos y 6.349 «taus.
Áqueat moviment, comparat ab lo del any an
terior, acusa un autnent de 19.325 bocoys, y una
baixa de 1.516 pipas, 1.086 majas, 1.408 rnartnd y
1.603 octaus.
1:exportació d'ametlla fou de 19.246sacs en 1908
y 16.539 en 1907, y d'avellana 87.483 y 99.701 saca

respectiva atent.
tOW Á. la 13aurica de Sota Pau, composta per
les parroquies de Sacot, Sant Pau, Cellent y Fi
nestrelt, sita constitult un Sindicat Agrícol y

«bornes.

Mantilla manttica 6 vins agre-dolsos.
Maneres d'evitar 6 prevenir el desenrotllo
d'aquestes malaltles y media de curar 6 ami
norarles en els vins que les pateixen.
Observació microscópica de vins atacats de
cada una d'aquestes atalantes.
La darrera de les llissóns que ab taut pro
fi ha donat al Vendrell el director de la Es
taci6 tipológica de Vilafranca senyor Mestres
va tenir lloch en la propia Estació Enológi
ca, celebrantse al maten lempo un dinar en
una fonda de Vilafranca que 'la alumnes va
ren dedicar á son professor.
•

Caixa Rural.
En la junta general celebrada per la Cum
Agrícola de Rubí se feu la renovació de cá
acebo, proposantee la nova Junta directiva con
tinuar les conferencies agrícoles que tan proill

tel
bre

han donat á la

•lector» tractant ab extensió la important canto
nó del conreu del arrós al Empordá.
ti* 1.4) digne arcolde constitucional de MolIet
del Vallé» va tenlr rentabilidad de convidar ht
itostre director á la Feota del Arbre que 'a celei
brá en aquella vilo, y al enviarli desde eixes co
pro>>:i
Imanes nostres rné,;
inercés por aytal

BIBLIOGRtIFIM
!,.

—

20) y

Ilem rebut

pii•o)

ole

Associació.

Id/ El diputut per Torroella y Montgrí, senyor
Torras Sampol, ha publicat un manifest á sos

jp-u

Ubre del Coagrés de Mantear.

seva

1):Pzi

mente.

file.

gastos.
En el saló d'actes del Col-legi Samá, En
va donar una conferencia,
desenrotllant les «Múltiples causes de la crisis
vinícola catalana» recomenant ala agricultora
rassociació en un sindicat general pera contra
rrestar la colectivitail de compradora que. com
prant vins á baix preu, lucran ab sea vendes al
L or mejor, realieant aixts un exorbitant negoci
que podría realisar el productor.
El jove conferenciant fou ovacionat pel selec
te públich que acudí á escoltar tan útil diser
lactó.
«O Una comissió d'agricultors de Sant Fruc
tuós ha estat á Artés, al objecte de fomentar
l'idea de constituir un Sindical ab clemente de
varia poblee, pera poguer comprar eynes de con
rreu y aparells pera destilar Ilurs vías.

4•1

Joan

Roig y Carbonell
,

Santa Pan ele constituit

un

Sindicat

Agrícol y Caixa Rural, haventhi depositat impor

oie• i Moyá la Lliga de Defensa

euritax taissó

escoltar al disertant, va manifestarse al acabar
sa peroració ab una entusiasta salva d'aplaudi

no

desitjos de

Á

CRÓNICR

Principal» malaltisa mIcrobianas
Per qué son produides y d'hont provenen
les causes.
Medis que favoreixen son desenrolllo.
Condicions del vi que li son desfavorables.
Mantilla produida pel «Micoderma vinis,
flors del vi.
Idem id. «Micodertna aceti «, agror.

podem menys d'expressar nostros
que tan progresaiva festa arreli entre
les costums del poble de Mollet.
(111 El Sindical Agrícol de Sant Andreu de la
Barca, en se darrera junta general, va aprobar els
comptes del any 1908, que donan un total de
10.355'87 peeeetes de cobros contra 9.17697 de

distinció,

tante cantítats varia

propietaria d'aquell poble,

pera poguer aixis desterrar rueura, que tant de
mal fa ala Interessos del carap.

•O Ab arreglo á les disposicions vigente, sha
declarat olicialment constituida la Cambra Agrí
cola d'Albl (Lleyda).
Á Garriguella s'estala fent ab gran entu
siasme los treballa preparatoria pera la fundació
d'un Sindicat Agricol.

14*

La Divisió Hidrológica del Ebre ha enviat
A la Direcció general de Obras públicas el pre
jecte de defensa de la vila de Sort contra les
avingudes del Noguera-Pallaresa.
La tramitació d'aquest projecte ha d'esser rá
pida si 'a vol salvar á la dita vila del perfil per
maneta de les avingudes del esmentat riu.

(*

tal

La Escota Integral d'Horta, á invitació de

la Cumbre

Agrícola Experimental d'aquella

lo

cantal, reallsá una excursió á les vinyes del Taró
del Notan, ahont lo senyor Cortés va donar una
llissó práctica de poda de la vinya, ensenyant
tan important operació ala deixebles, que des
prés la practicaren un per un, ab molta seguritat
y precisió.
Nostre particular amich, l'infatigable pro
de l'agricultura y distingit advocat,
En Joon Miguel y Cuscó, donó en el domicili
social del Sindicat Agrícol d'Alella una interes
sant conferencia sobre 'la «Media práctichs pera
resoldre la crisis vinícola», y en la que pre
sentó al esmentat Sindical cuan Li model digne
car constitueix un deis media
d'esser imitat
más eficassos pera resoldre la crisis vinícola.
L'interés ah que la nombrosa concurrencia va

pagandista

,

En el próxim Congrés de la Federado Agrí
cola Catalano-Balear, que tindrá lloch á Tarra
gona en los dies 30 y 31 de Maig y 1 de Juny se
discutirán los següents temes:
I. Associacions agrícoles en general, especial
ment les de crédit.—Ponent: En Joseph Zulueta
y Gomis, Propietari, Advocat, Diputat a Corta
per Vilafranca del Panadés.
II. Elaboració, colocació y aprofitament en
venda deis vis. Media práctichs d'obtenirlos de
pendents a) del Estat, b) deis agricultora o ini
ciativa particular.—Ponent: En Manel Raventús
y Doménech, President del Institut Agricol Ca
talé de Sant Isidro, Diputat á Corta per Valla
Montblanch.
III. Sindicats d'elabovació y venda de produc
tes agrícola, especialrnent vins.—Ponent: En Jo
seph M.' Bernades, Propietari, Secretan i general
del sindicat agrícola «Alella Vinícola».
IV. Elaboració y colocació ó aprofitament en
venda deis olis.—Ponent: En Joan Salat, Elabo
rador y refinador d'olis d'oliva.
V. Elaboració y colocació dels productes agrí
cola en general—excepte vías y olis—principal
ment de l'avellana.—Ponent: En Manel Ferrer y
Jover, Advocat y propietari, Vispresident del
Sindicat agrícola de crédit y caixa rural de des
comptes y prestams de Cornudella.
VI. A). Producció y circunstancies en que's
desenrotlla l'Agricultura, al camp de Tarragona.
—Ponent: Advocat y propietari, de la Cambra
agrícola oficial de la provincia de Tarragona y
del Concell d'Agricultura y Ganadería de la ma
teixa.

B). Producció y circunstancies en que's des
enrotlla l'Industria Pequaria, al camp de Tarra
gona.—Ponent: En Joseph Barceló y Martí, Ac
tual Veterinari de Sarriá.
ne. S'ha publicat en la Gaceta la següent dis
posició del Ministeri de Foment:
Les subvencións que tinguin per objecte auxi
liar á exposicions, concursos y certámens agrí
cola, industrials y comercials, aixís com la con
cesio de premia á obrera y agricultora, se so
licitarán per les Corporacións provincials y
municipals ó associacións, acompanyant á les
instancies certificació dels acorta referents á la
exposició, concurs ó certamen, y s'hi juntará
ademés, el programa y '1 presupost de gastos.
Les Cambres de Comers y Agrícoles, els Sindi
cate Agrícola, les Caixes Rurals y societats ins
crites en el registre d'associacións y que fomen
tin l'Agricultura, Industria y Comers pera solici
tar rauxili del Estat, justificarán llur existencia
legal y '1 carácter de l'associació y '1 fi al que
destinin los auxilis que solicitin, y acompanya
rán una certificado') del acort reglamentan i sobre
gas
la necessitat de la sulwenció y '1 batalla
tos é ingreses* en 31 de Desembre del any ante
rior.

Imprernpta Barcelonesa, Tapies,

4.—Barcelona.

o

Laboratori químich

PRIMERES MA.TERIES PERA ADOBS
Societat Anónima
Carrer de la

CIIÚS.

Primpcesa.

Fabricas d'aflobs y producips
Ilagatzéms y Agencias

2 1

—

Barcelona.

—lasa fundada

del
18111.

en

qilimichs en BADALONA, ALIEANT
en

els

Institiit

y SEVILLA

dirigit per l'Enginyer industrial

principals centres agricols d Espanya.

En JAUME

Pera preus y noticias mercantils los agricultors de Catalunya y Balears
poden dirigirse á la Central de Barcelona Ó á ses agencies següents:
En Vioh: Correr de Mantisa, 48.
Gerona: Maese Marques de C.amps,
>

le Slot Isi?re

En
3

La Bisbal: C.arrer deis Archa', 7.
Torroella de Montgri: C.arrer del
Comen', 7.
Lleyda: Rambla de Fernando, :¦9.

/

>

Consulta de 9 á 1 1 del matí tots els díes feynersr
Análisis de terras adobs vins etc,

T'arroga:

Carretera d'Agramunt,
Mora d'Ebro: Correr de la Barca,
Tortosa: Carrer de Santa Agua. 1.
Valls: costa del Portal, 2.

RAVENTÓS

c>

,

Palma de Mallorca: Ronda de 1.1e
ant, A.

Portaferrissa,

21.

—

,

,
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SINDICAT NACIONAL

NITRAT DE SOSA
Es el adob

químich

de resultats més

visibles pera tots los

terrenys

y

y Qonreus.

Pera demanar informes de franch sobre la

dirigirse

rápits

seva

44-

aplicació,

(

al senyor

444-

EN JOAN GAVILÁN
Delegat

a

Espanya

del PERMANENT NITRATE

1

11:1

Constitubit per els més il-lustres
la construcció de les

máquines

y

14=sk

rito' xx irrx

agricultors espanyols ab lo fi
aparells més moderns adaptats

de

lograr

á nostres

COMMITÉE
DIPÓSIT:
ri

1:1

cacieta.t

usos y costums.

Jovellanos, 5, MADRID
rl

-}f

••••••

Pere, 50
?BARCELONA
FABRICA: Carretera Mataró, 246)
Ronda de Sant

