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AVIS IMPORTANT. - Assebento als Srs. Flequers,
que lii ha certs elem ent s que es dediquen a és ta 
fa r i enganyar. i que es diuen Rep fesenléiñls (o lié
r-perer ts) els qu als han esto r expu lsers (quasl tors)
per m al tfetes Que han fel él n'aquesre vo s tra cas a .

Es la Úni[8 que pel seu bon treball és preferida per tots els flequer~
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Hetn rebui una copia de les noves Bases de Treball, que el Sindicat d' Obrers Forners de

Tarrega i comarca, en representacíó dels obrers de totes les comarques lleidaianes, ha pre
sentat per a la seva aprovacíó i implaniaciá a Tex-prouiricia de Lleida, excepte la capítal.

Aquestes Bases són les que han de substituir a les que ara tenim.

Encara que nosaltres no som cap autoritat per a jutjar si les dites Bases són de conue
niéncia o no per als patrons flequers de la nostra Federaciá, puix que ja els setujors del Con,

sell Directiu. i delegats al [urai Mixte se n'ocuperi i cuidaran. dels riostres inieressos, al
metujs, com a senzílls flequers, ens plati dir la nostra modesta opiniá sobre elles.

En aq ñestes noves Bases no hi veíem res de nou, Res d'interessani ni canuiat a les velles.
Excepte el que fa referencia als [orttals , EIs obrers demaneti que els jornals siguin. de dotze,
onze i deu pessetes diaries, en lIoc de nou, uuit i set que en cobren ara . Resulta que derna
nett un jornal més superior que el que cobren.els obrers de la capital de Lleída.

Hem llegit les Bases . 1 com més les hem repassat, tnés ens ha extranuat la manera com
estant redactades. Són unes Bases curtes, escuetes, senzilles . Pocs articles, peques paraules,
com sí res no inieressés més que l'augment de jornal. Hom diria talmetü que la regularitza

ció de les reivindícacíons de caracier moral no ienert tes que ueure,
¿ Acceptara la representaciá patronal aquestes Bases?

Creíem nosaltres que no. No potacceptar-les. Ultra que és una absurditat el que pagues,
sitn als obrers dels pobles uns [ornals més crescuis que a la capital, seria una estupidesa con,
traure aquesta responsabiliiat.

Es dóna el cas de que les Bases veHes no han estat cornpleries per la majoria dels pa
trons ni tampoc pels obrers. Uns i altres les han considerat com a cosa morta. 1 sí alguns
pairons les han complert ha estat degui a la presió que els delegais dels [urat Míxte han feto

1 ara, quari no s'han complert les uelles, venir amb unes alires Bases en les quals hí ha

un crescui augmeni de jornal, és una utopía, Si tes acceptessim, passaria el mateix que amo

•

niéncia o no per als patrons flequers de la nostra Federaciá, puix que ja els setujors del Con,

sell Directia i delegats al [urat Mixte se n'ocuperi i cuídaran dels nostres interessos, al



les velles. Solament les complirieti els pairons conscients i que degut al seu carintjo per la
Federació segueixiri el que aquesta els mana .

N'obstant, els nostres delegats no han de negar-se a la díscusíó d'aquestes 'noves Bases.
Peroles precís que ímmedíatament el Consell de la Federació n'elabori unes altres i les pre
sentí. Unes Bases ben [etes, on esliguiri exposades ioies les normes i condicione que siguin
precises per al desenvolupament de la nostra indústria. 1 una vegada confeccionados, que
hom les presentí al [urai Mixte per a la seva díseusíó i aprovaciá.

En lloc d'aeceptar una cosa feta depresa, conué signar. un pacte que defensi els dreis i

ínteressos de ' les dues parts. Dels patrons i dels obrers. En lloes de [aniasies sectaries, corn
prensiá i consciencia,
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Los acontecimientos sobre
en Gerona y sus

el precio
comarcas

del pan

Haciéndome intérprete de los panaderos
de esta provincia de Lérída, creo que todos
lamentamos gran demente lo sucedido y es lo
menos que podemos manifestar, sin entrome
ternos en los motivos que hayan podido dar
lugar para llegar a los extremos que se llega
ron. Nuestros compañeros de dicha provincia
se cuidarán de dar cumplidas explicaciones,
como ya nos hemos enterado por la revista
«Flequeri a Gironina» número 39 de su publi
cación.

Pero conocedores de la crítica situación
económica que atraviesa nuestra industria en
todas las partes de Cataluña aun que por di
versos conceptos, nos permitimos hacer algu
nas manifestaciones que, aún cuándo bastante
sencillas, no dejan de ser interesantes, para
poder formarse una idea sobre la posición de
ambos litigantes, en el asunto del precio del
pan en las comarcas gerundenses.

Primeramente debemos objetar si son de
justicia y equitativas las tasas de los precios
de las harinas con las del pan.
Estamos también convencidos, de que los pa
naderos han acudido y con todo el respeto de
bido, a las autoridades competentes. para que
se fiscalizase su situación, demostrando ra
zonadamente los perjuicios que les ocasiona
ban los precios obligados. suplicando a la vez
Ia correspondiente autorízacíon para vender

ron . Nuestros compañeros de dicha provincia
se cuidarán de dar cumplidas explicaciones,
como ya nos hemos enterado por la revista

el pan a un precio que no fuese tan ruinoso.
Ahora, nos cabe preguntar, si podían per

manecer por más tiempo dichos industriales
inactivos, viendo como se iban agotando sus
pequeños ahorros, sirviendo a la vez para fa
vorecer a otros sectores, en los cuales abun
dan algunos acaparadores y aprovechadores
de la oportunidad para sus especulaciones.

Que debían pues hacer los modestos pa
naderos siendo en su mayoría trabajadores,
que han de ganarse la vida con el producto de
su trabajo y viéndose imposibilitados el poder
sostener por más tiempo dicha situación que
les arrastraba a una ruina segura, a un des
crédito industrial y las calamidades que se
iban cerniendo en sus modestos hogares.

No somos nosotros quienes debemos dar
orientaciones. Creemos que pertenece a las
Juntas que se les otorga el derecho de la re
gularización de precios, pero con el bien en
tendido que esos deben ser humanítarios y de
justicia para garantía de todos los ciudadanos.

No dejamos de comprender lo molesto y
desagradable gue este asunto de precios de
trigo, harina y pan, debe ser para los encarga
dos de esta misión y más si no tenían las atri
buciones necessarias para obrar como de se
guro desearían, a fin de proceder debidamente.

Pero no podemos comprender que se nos
trate injustamente y como si fuéramos pos-

dan algunos acaparadores y aprovechadores
de la oportunidad para sus especulaciones.

Que debían pues hacer los modestos pa-
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otros los causantes o los culpables de la su'
bida de los precios de trigos y harinas, como
tampoco podemos comprender que se puedan
imponer unos precios sin que guarden su de'
bida proporción.

Tampoco está a nuestro alcance el poder
comprender que el trigo tenga un mínimo y la
harina y el pan no lo tengan, siendo el mismo
artículo aun que trasformado, 10 que da lugar
a que las tasas sean ineficaces dando facilída
des para ser . burladas y permitir negocios y
especulaciones cuando la oportunidad lo per
mite .

No creemos aceptable, ni prudente que pa
ra reducir el precio del pan, se recurra a una
clase de confección detestable para el consu
midor, resultando un descrédito para e in
dustrial y nada beneficiaria al público por ser
un pan deficiente en su calidad.

No vemos en estos procedimientos mane'
ra de acabar de una vez este engorroso asun
to, para todos los que intervien.en en la tasa'
ción de precios.

y bien se podría evitar, si las Juntas Regu
ladoras provinciales fuesen compuestas de
los varios sectores afectados . Además se les
debería dar a estas Juntas, las atribuciones
necesarias para la reglamentación de la venta
del pan, según costumbres y clases de cada
comarca, garantizando así el precio según el
de las harinas. Buen pan, el peso sin fraude
y con la higiene que dicho artículo requiere
por su composición absorvente y la falta de
poder sufrir desinfección alguna. Oblígacío
nes hoy bastante descuidadas sobre todo en
las comarcas, que se ha llegado a un trans
porte y venta ambulante vergonzosa y pelí
grosa para la salud pública, por carecer de
toda previsión de limpieza y sanidad.
Tenemos la seguridad de que si no se hiciesen
los desentendidos quienes deben preocuparse
del interés público, las manifestaciones prece
dentes podrían servir de orientación, para
evitar tantas anomalías existentes en el abas'
te cimiento del pan.

No nos interesa a los panaderos que el
trigo sea, a uno u a otro precio, y es de justí
cia se proteja al productor, sus intereses, sus
sudores y desvelos para llegar a la recolec
ción, pero no ;5 menos de justicia lleven la re'

debería dar a estas Juntas, las atríbucíones
necesarias para la reglamentación de la venta
rlpl1""\!ln ~pñ1~" ~n~tt1n1hrp~ 'u rl!lc.pc rlp F'"!lr1!l
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Iación debida con los precios de las harinas y
del pan. Evitando así acontecimientos des
agradables como a pasado en Gerona y como
pueden suceder en otras partes, evitando tarn
bién molestias comprometedoras para las
autoridades, para no estrujar a modestos in
dustriales, beneficioso para el consumidor y
en defensa de la economía .n acion al y cata'
lana llegando al máximo de su perfecta orga
nización.

Además de una regularización de precios
como debe ser y una reglamentación buena y
positiva para la venta. Una fijación en los pre
cios del trigo sin oscilación de ninguna ma
nera, para toda la cosecha del año en curso,
única manera de poder burlar el ingenio de
los acaparadores y oportunistas para negociar
con el principal alimento del trabajador que
es el pan.

V. Quintana.

Cervera, junio 1934.

El pa venerat
Escrit exprofés per a
«El blequer Lleidata»

Avui al tastar el pa

de farina lleidatana

he tíngut un goig immens

que m'ha encisat la meva anima

@

Oh flequer, gentil flequer

que saps fer cosa tan gaia:

del foro has tret barres d'or
que'l meu cor amb plé encisaven.

@

Pa formós: pa venerat:
com no haíg jo d'estírnar-te

si el meu pare es fill d'ací

i jo duc sang lleidatana?

Emili 6ra,eUs Ca,stells.

El pa venerat
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iFLEQUERSI
I'única manera dirnplantar la jornada de
vuit hores de treball als seus obradors, la
obtindran canvian les seves m áquines de

pastar antigües, per la Hapida I-IISPANIA.
Les rnaquines Hápides HISPANIA són les Maq uio e s de 25 - 60-125 - 200

úniques de fabricació nacional q u e per- 3 0 0 i 500 quilos

=meten en 20 minuts pastar 200 quilos de farina.

~~~ ~

S i la producció Ji permet, comp ri les dues máquines

(pesadora i funyidor a ), d'una producció m áxima per

hora de 3.600 pans o panets, com les que funcionen a

INDUSTRIAL F L EQUERA, S. A., Sarria-Barcelona,

- - i de les quals som els únics constructors. - -
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- Ferramel'Jtes i construcci ó de Forl'Js ·
= per a
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FLEQUE AIES i
PASTI SSERIE S

Demaneu preus i condicions a

Tomás Solés &C.o S. en C'.
TALLERS i DE5PA~ . G1RONA LOCAL EXP05IC~
Carrer de Barcelona, n,? 59 Teleto" 242 PI. de la República, n o 3
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Peró ara ja es pot respirar tranquil. EIs
«cass als» estan curulls de gra ; només cal es
perar el m omen t de vend re a bon preu í que
el pa vagí a un preu que s'h í puguín guanyar
la vida els pastissers i que sigui assequible als
pagesos.

D 'anar les coses com haurien d'anar, és
evident que f óra a íxi , pero malauradament no
podr á ésser men tre existeixin aquests bot
xi ns dels pagesos, dels flequers i dels farinaí
res modesta, que coneixem amb el nom d' <a
caparadors».

Per a ésser ac aparador sols es necessita
te ni r for ca diner , a mb el qual s 'arr íba a man
gonejar els preus i « tax es» del blat, fent-Io
pujar o baixar segons les convení encíes.

Jo, en cara q ue co mprenc les martíngales
de q ue es valen, no sé explícar-ho amb la da'
r etat n eces sarta : peró "n o h i ha res tant dar
com l'e xemple. Donem una mirada retrospec
tiva a la te mporada que acabem de passar .
D es p r és de la collita de I'any passat, el blat
anava a un preu ruinós , que no compensava
de bon troc els tr eballs i els adobs esmercats
en el cultiu. EIs pagesos , oblígate per la ne
cessitat de pagar els de utes con trets durant
l'any, hagueren de ven dr e el blat al preu que
els ac aparadors volgueren.

Quan la major part del blat queda ama'
gatzemada, un ministre d'Ag rícultura-e radical
havia d 'ésser-es despenj á amb un decret que
apujava la tassa a un preu inverosímil. Corre
gué després a fer unes dec1aracions en que
remarcava que feia pujar el blat per a prote
gi:r els agrlcultors. [Protegír als agrrcultors
quan ja no te nien un gra de blatl EIs protegíts
foren els acaparadors i els grans terratínents
que podien esperar a vendre quan s'hagu és
consumat la maniobra.

Així hem vis t m agatzems abarrotats de
blat comprat a un prorníg de 23 pessetes quar
tera, i venut després a 30 i 31 ptes,

Us doneu compte de la fabulosa quantitat
que aíx ó representa amb les mils i mils ele
quarteres acaparades en tot Espanya? 1 no he
acabat encara, Augmentat el preu del blat,

(Blof no" ¡mal. "e".
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Oportunitat
es ll óga casa i forn a Bellcaire d'Llrgell
(ANTIC f\'üRN DEL MONTSERRAT)
Forner: Si tens algún amic que desilgi
instalar- se , per referenclee pots adrecar-te

a Jaume Ciriola Camps
CUBELLS (L1eida).

Per fi han arribat els desitjats jorns de la
recoleccíó . EIs pagesos busquen amagar la
seva satisfacci ó, rernugant que el blat no dona
el que semblava, que no esta ben granat .. .
Deíxeu-Ios d ír, que es queixen per sistema
com per sistema regateígen les dones quan
van a la compra. La collita , en general, és de
les borres: és, en una paraula, immillorable.
Ceres s 'ha mostrat prodiga .

Haveu copcat alguna volta l'encant d 'un
d'aquests dies d'ístíu?

Les c ígales llencen a l'aire tota la monoto
nia del seu cant: les falzilles pasen xí sclan t
per damunt les eres¡ les forrn igues semblen
carnálícs atrafegats, arrossegant embalums
tres i quatre vegades m és grossos que elles
mateíxes: i per damunt d e tots els sorolls ,
s'aíxeca de cada era un cant típ íc, que n o té
una tonada de finida, lí rn ítan t-se a allargassar
fins a l'infinit I'última voca l.

ja cap al tard , el blat va caie nt en daurada
pluja , de l'are ra als peus nus de l'are rador for
mant un gran munt que els sacs engolleíxe n
promptament. La frescor de la «m ar inada» h a
substituit a la xafog or de la mig-diad a : la
mainada riatllera s 'e rnpaita i fa tombarelles
per damunt la to va catifa de palla que cobreix
I'era, í la mestressa va d 'ací d 'allá, aqueferada
en recollir els atuells del seu hotel ambulant .

No tarda gaíre en sentir-se el traqueteíg
dels carros carregats amb el fr uit de tota una
anyada de suors i de neguíts: ara perqu é no
plou, després perqu é plou massa i despr és
una broma carregada díra que fa estar amb
l'[aíl al cor a tota una comarca.

lHUJét, ut: 1 art:J a a JS peus n us ae 1 arerador ror
mant un gran munt que els sacs engolle íxen
promptament. La fr escor de la «marinada» ha

Des prés de la collita de I'a ny passat, el blat
an ava a un preu ruínós , que no compensava
de bo n troc els treballs i pl~ ::lnl'\h", .. "'.............."'f-"
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En vuestros obradores

no debe fallar el

Imprimir exquisilo sabor

y aroma a 10 panecillos,

so lamente cuesta D O S

CENTIMOS .

El panadero siempre de

be tener muy presente

que la clientela se eu

menta dando mejor clas e

de pan, pues el público,

que es el verdadero juez,

s iempre se inclina a lo

bueno

por s er

el m e j o r impulsor de

masas conocido hasta la

fecha, él S f lo declaran

los mejores maestros de

obrador .

Detalles y muestras gratis:

Pablo Peguero
LEGANÉS (Madrid)

Industria ' Pastelera

'lIan de lujo
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.Emili Agustí.
Cíutadílla.

augrnenta el de la farina í el del pa, i l'agrícul
tor humil que hagué de donar el blat a qual
sevol preu, després ha de pagar el pa a un
preu que els flequers no hí tenen cap beneficí
í a ell el deixen arruinat.

Resultat d'aquests beneficis desmesurats
en els uns i d'aquesta penúria en els altres, és
el desnivell econ órnic i moral de tot el món.

Aquesta intransigencia í aquest afany d'a
bassegar més riqueses, són les armes matei
xes que han de matar al capitalisme, que no
vol comprendre les realitats dels temps pre
sen ts i vol seguir vivint ell sol. Ho fa com l'a
vestruc que quan veu un cavador, colga el cap
a l'arena creient que no veient el perill, aquest
d'eíxa d'exístír.

¿Quines són les solucions per a que el tre
ball de pagesos, flequers í quasi tots els far i
n aires-dic quasi tots, per que en conec algun
que és acaparador-rendeixi per a viure de
centment? [Ah¡ són molt dífícils, per no dir
impossibles.

La millor solució seria la que proposava
el company senyor Quintana en un dels seus
apreciats articIes: La intervenció de l'Estat en
els preus del blat, de la farina i del pa. Pero
aquesta solució té un obstac1e insuperable:
Que l'Estat és eminentment capitalista.

1 quina protecció podem esp.erar els hu
mils de les Ileís, si els que les promulguen
són acaparadors, grans terratinents o rics
simplement, que pel sol fet d'esser-ho faran
lleis que protegeíxín el capital?

Tots hem víst i veiem cada dia que al fer
una puja el preu de la farina i tractar els fle
quers d 'apujar a proporció el pa, les autori
tats no volen que s'apug í-s els companys de
Girona ens ho dirien-amb l'excusa de que
els obrers no poden viure pagant el pa tant
caro Pero mai dóna la casualitat de que bus
quin la causa inicial, fent posar la farina a un
preu raonable, ínves t ígan t si és massa crescut
el marge que deixa la fabricació, o si el blat
ha pujat de preu sense motiu.

Contra aquestes ín justrcies només h í po 
dem oposar el que hí han oposat els corn
panys de Girona: bons dírectors, unanimitat
í disciplina.

els preus del blat, de la tar ína i del pa. t-'ero
aquesta solució té un obstac1e insuperable:
Que l'Estat és eminentment capitalista.

IIlUU~lrHl J'(1~u.a~ra

En vuestros obradores
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tasa el trifo
Con motivo de la cosecha, el trigo baja

de precio

La situación actual comienza a darnos la ra
zón en nuestras afirmaciones y críticas contra
el actual régimen de tasa.s y de la deficiente y
equivocada intervención. Reconocemos que
nos duele el tener que insistir sobre el tema
pero más debería pesarles a quienes debiendo
velar por los intereses de la 'cl ase agricultora
no 10 hacen y no pueden de ninguna manera
demostrar que nos equivocamos al afirmar que
el régimen de tasas solo es provechoso para
aquellos que, no teniendo necesidades apre
miantes de vender sus trigos, los guardan
para ponerlos al mercado cuando los precios
hayan aumentado y los vendedores sean po
coso En una palabra, cuando debido a la es
casez la tasa esté elevada.

y menos podrán negarnos que la tasa be
neficia a los acaparadores, los cuales hacen
sus abundantes provisiones y las retienen
hasta el último momento. Sabiendo que la
tasación va aumentando cada dia, guardan el
género hasta el último día y lo venden al mo
mento en que está más caro, haciendo ínpu
nemente y contra las necesidades nacionales ,
un seguro y descarado negocio:

Para nadie es un secreto que la cosecha
pasada fué abundante y que aun quedan tri
gos de ella. Pero ello no ha sido obstáculo
para que, habiendo muchas existencias los
precios aumentasen y se llegase a venderse a
precios fabulosos. Más, lo sarcástico del ca
so, es que cuando los trigos han valido mu
chas pesetas, los pobres agricultores, los que
sudan sobre la tierra i combaten contra to
das las inclemencias de la Naturaleza para
producirlo, los pequeños agricultores tales
como medieros, parceros i arrendatarios, ya
habían vendido desde tiempo sus cosechas,
cuando iba el trigo barato y que ahora, solo
lo cobraban caro, los parásitos, los grandes
terratenientes, .los acaparadores, en fin los
que solo sirven para estorbo en la economía
nacional.

hasta el último momento. Sabiendo que la
tasación va aumentando cada dia, guardan el
género hasta el último día y 10 venden al mo-

Esa dolorosa experiencia hace acudir a
nuestra mente serias ideas y nos demuestra
claramente que los modestos productores es
tán huérfanos de todas las garantías, mientras
se protege a los poderosos, aquellos que no lo
necesitan ya que sus rentas y su situación eco
nómica les produce lo suficiente para vivir "
una vida tranquila y desahogada.

Es muy lamentable que los trabajadores,
tanto de la tierra como del campo, de las fá
bricas o de los talleres , tengan que pagar el
pan a precios elevadísimos, por culpa de los
especuladores del trigos que con su ambición
ocasionan un aumento considerable en dicho
cereal y en las harinas, artículos con los cua
les ha de elaborarse el artículo.

Ahora se acerca la nueva campaña. Pueden
pues otra vez prepararse las sanguijuelas de la
especulación ya que de nuevo se les presentan
lucrativos negocios.

Por nuestra parte no nos cansaremos de
insistir que la intervención actual es mala y que
debería ser más adecuada. El precio del gra
no habría de ser igual para todo el año. Unica
manera de burlar e impedir la especulación
de los intermediarios y cesaría esa velada pro
tección a quienes no 10 necesitan ni 10 mere
cen. Continuando como ahora, es una burla
decir que se quiere proteger a los productores
y a la agricultura.

Debemos recapacitar por un momento y
pensar 10 que ocurriría si todos los producto
res modestos, en un momento dado no se
viesen obligados durante la recolección a ven
der sus trigos para pagar sus deudas contraí
das durante el año. Pasaría que. fiados en que
como más tiempo transcurra más caro será el
trigo, 10 guardarían como 10 hacen los acapa
radores y el resultado sería que habiendo tri
go en abundancia no se encontraría para po
der fabricar harina. Pero, si se supiera en
seguro que el precio del trigo será igual al
mes de julio que al mes de mayo, entonces
todos los productores grandes i pequeftos ven
derían, y el pan, alimento principal de 10 clase
trabajadora, podría comprarse siempre a pre
cio más limitado que ahora.

ueuerra ser mas aaecuaaa. el precio uei gra
no habría de ser igual para todo el año. Unica
manera de burlar e impedir la especulación
_1 _ 1 ~ _ ~ __ L -'! _
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Amb autorttzeeíó de lá Direccló de Senltllt

(MARCA REOl5 TRADA)

"PRODUIT PLUS-GLUT", permet
posar el pa al forn ben fermentar, su

primint els acids.

"PRODUIT PLU5-GLUT", fa aug
mentar un 50% el volum del pa do
nent-l í millor color, gust i eparíenc íu.

"PRODUIT PLU5·0LUT", propor
ciona un rendiment de 7 a 9 quilos,

per saca de farina.

Els resultats del "PRODUIT PLUS·
OLUT" són vertaderament recone
guts per rots els que l'usen, com el

millor.

Hi haura molts producles slmllers, pe
ro solament hi ha un sol "PRODUIT
PLUS-GLUT", de resultats positius,
reconeguis a l'esrranger i a Espanya

com:
El més puro
El de més torea.
El que proporciona més quanti

tat de pa,
El que vigoritza I'acció del glúten.
El que dóna més consistencia a

les pastes.

"PROOUIT PLUS-GLUT", fou el
primer en posar -se al mercat i sera
sernpre el preferit pels flequers, per

ésser el millor.

Es un producte completament pur i
inofensiu, d'Imrnillorebles qualitets per
a regular el procés de la pantflcaclé.

H PRODUIT

PLUS .. GLUT
H
H
H
H
H
H
H
H
@@

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
HH Dlposlrart a L1eida:

CQYO) ' RA.MON SERRANO
(glg) Carrer Dolora, núm. 8

FITÉ I SALA, S. L

i motor complert, en estet de nou,

per a vendre barar . Dirigir se a

Prar de la Riba, núm. 54 - Tarre~a

Para acabar esa anomalía que perjudica en
mucho, no solamente a la clase proletaria
sínó a la economía misma de la nación, se
hace imprescindible el nombramiento de unas
Juntas Reguladoras en las cuales estén repre
sentados los tres gremios que intervienen en
la fabricación del pan, o sea, agricultores, fa
bricantes de harinas y panaderos, incluyendo
también la representación del consumidor.
Ellos podrían cada uno exponer sus puntos de
vista y de sus deliberaciones salír las normas
a seguir para el desenvolvimiento legal de las
tres industrias, cuidando que ello fuera igual
mente beneficioso para el consumidor.

Más, esas Juntas, habrían de tener autori
dad propia y amplías atribuciones para sus
trabajos. Como representantes genuinas de
las tres industrias, ellas habrían de gozar de
autoridad para dictar y hacer cumplír las nor
mas necesarias al desenvolvimiento legal de
las mismas. De lo contrario sería un organis
mo burocrático mas, que para nada práctico
serviría.

Es a nuestro entender, una fórmula senci
lla y fácil, debiendo significar nuestra extra
ñeza de que las autoridades competentes se
hayan mostrado siempre sordas a esa solu
ción que habría de reportarles una tranquili
dad a ellas y un beneficio para los ciuda
danos.

Aunque nuestra extrañeza podría arníno
rarse si nos fijamos atentamente en el hecho
de que esas mismas autoridades permiten la
anomalía que con respecto a los grandes aca
paradores i pequeños productores continúa
persistiendo, en beneficio de los potentados y
en grave perjuicio de los humildes.

Un panadero.

(b::: <i)@~~@~

Maquina de pastar

J,. - -- - - - --- ..... - ... ----~ ..... _ ...... "t'''''''''''''A..I.L.\".O ~\..

hayan mostrado siempre sordas a esa solu
ción que habría de reportarles una tranquili
dad a ellas v un heneflrio nArA In" r,,,rl,,_

EIs resultats del "PRODUIT PLUS·
OLUT" són vertaderament recone
lluls per tors els aue J'lIsen ('nm 01
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Fou Marcel 'lí Domingo quan estava al
front del Minist~ri d 'Agricultura el que per
primera vegada crea unes juntes reguladores
de preus, en les quals dona intervenció als re
representants de tots els interessos afectats.

Posteriorment l'actual Ministre d'Agrícul
tura després de revalorítzar el blat dicta amb
data del 19 de gener passat un Decret en el
qual es fixaven normes i s'establíen uns orga
nismes que havien de cuidar de la fixació dels
preus de farines i pa, í feia avinent, en el ma
teíx Decret, que seria necessáría l'autorització
del "1inistre quan aquells preus haguessín de
sufrir un augrnent. Aquells organismes eren
creats a cada provincia í Catalunya pel seu re
gírn d'autonomia, encara que aquest servei no
és traspassat a la Regíó Autónoma, quedava
exceptuada en la disposició esmentada, la qual
diu que per a la nostra terra continuara el ma
teix reg írn d'abans,

Tot plegar fa que la nostra indústria es des
enrotlli en un estat de confusionisme exaspe
rant, sense que la flequeria sápíga en cap rno
ment sota quin' regírn funciona ní va que ha
d'atenír-se. Comprova el que deíxem exposat
que cada una de les quatre circumscripcions
catalanes segueíx normes distintes per a fixar
les taxes de farina i de pa.

Evidentment quan topen interessos contra
posats, sempre són els més humils els que en
surten perjudicats. 1 la posició de la flequería ,
enclavada entre la intransigencia de les auto
ritats, la gran ·po tenciali tat económica deis fa
rinaires I les exígenc íes del consumidor, del
qual rebem nosaltres el contacte constant, és

' la posició de la víctima propiciatoria a tota
mena de maltempsades.

Els nostres interessos, el nostre treball

Ilequera

del pa

Del nostre collega «Flequeria G íronína» copiem aquest interessant escrít,

que la Federació de Industríals Flequers de les terres g írontnes trameté als

senyors Diputats del Parlament espanyol í al de Catalunya:

preu

• d' •In uslrla

Núm. j-1

Com s'interl'é la indústria ilequera

Des que l'Estat es feu un deure de fixar les
taxes del blat, de la farina i del pa, son inno m
brables els organísmes que han tingut cura
daquesta fixació . Organismes que d'abans de
la República obraven al seu caprici sense de í
xar ni tan soIs intervenir la representació deIs
índustríals afec ta ts .

Antecedents

Es la índústria flequera la que rnés sofreix
de la intervenció de l'Estat , en el que fa refe
r éncía príncipalment a preus. Aquesta contí
nua intervenció estatal li té de tal manera lli
gades les mans, que li irnpedeíx moure's amb
la llibertat que necessita per al seu normal
desenrotllament . Les nos tres organítzacíons.
í amb el nostre criterí coincideixen adhuc ho
mes que ostenten c árrecs públics, sostenen
que la lliure concurrencia regularía per llei na
tural els preus de vend a del pa í que aquesta
indústria pel fet normal de la competencia no
fóra mai objecte d'una especulació desmesura
da que en beneficiar fortament I' índústria per 
judicaría de fet els interessos del consumidor.

Si, pero, hom accepta com a necessáría la
intervenció del poder públic per tal d'assegu
rar la no especulació i , per tant, I' ínterés del
consum, la flequeria es creu amb un dret ina
lienable: el que sigui respectat el seu funcio
nament normal i que puguí regir-se per unes
normes regulara que garante íxín la seva esta
bilitat. Volem que s 'acabí d 'una vegada per
sempre el que la nostra indústría . hagí de de
pendre en tot moment del caprici d'un senyor
que.vulguí, a les nostres costes, fer meríts de
governant.

i
fóra mai objecte d 'una especulació desmesura
da que en beneficiar fortament l'índústria per
judicaría de fet els interessos del consumidor.

OUU.J.L U .U a.U~U..ICJ..1"'. rl.\.fU't;;IJ.L:t uJ.baJ.J.1.~UI'C~ c i c rr

creats a cada provincia í Catalunya pel seu re
gírn d'autonornía, encara que aquest servei no
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quotidiá, dones, no troben en cap moment,
eorn aquell qui d íu, la compensació deguda en
relació' arnb l'esforc realitzat per a portar en'
davant un negoc í no gens envejable . Es quel
corn ja endern íc, de cada any, el calvari que la
nostra indústria ha de sofrir en arribar la prí
mavera per tal d'anivellar els seus íngressos
amb les seves despeses. Es toca ja en aquesta
temporada el final de collita, l'escasseíg d'exís
t éncíes de blat i el conseqüent augrnent cons
tant de les farines i el forceíg inútil de la He'
queria per a poder augrnentar el preu del pa
que talment sembla una cosa inviolable.

La flequería organítzada en Federació de les
Comarques Gironines ha esgotat aquest any
tots els mítians legals per a dur la persuassió
a les autoritats, que la nostra indústria s'as
fixiava, llígada per la seva intransigencia por
tada a l'extrem no sabem amb quins fins, de
no consentír un augrnent irrisori del preu del
pa. Ens llencárern , dones, a un moviment de
desacatament a I'autorítat augrnentant el preu
sense la deguda autorítzacíó. En prendre
aquest greu deterrniní sabíem a I'avancada
que hom faria caure damunt nostri tot el pes
de la llei. Ho sabíem i no dubtárern un rno 
rnent de tirar avant convencuts de la justicia
de la nostra causa. Se'ns penyorá, fins se'ns
ernpresoná, pero la nostra fermesa, que ens
era donada en veure I'angoíxa en que vivien
els nostres companys, tríomfá i els fets ens
han demostrat que no anávem equivocats en
emprendre ben a contracor el camí de la des'
obediencia.

Vol dir aíxó que el conflícte est á clos? De
cap manera. El problema resta en peu puix
se'ns pot atropellar írnpunement com s'ha fet
fins ara, en qualsevol moment en que una au
toritat vulguí desfogar el seu mal humor da
munt nostre.

La soluci6

Ens cap I'honor de d írigír-vos a vos, que
representen al Parlament els ínteressos de la
collectívítat í, per tanto els nos tres , en espera
que voldreu ajudar-nos a resoldre d ' un cop i
d'una manera normal i lógica el nostre pro'
blema que sembla fins avui insoluble.

H í ha una fórmula senztllisíma per a res'
oldre'I, la qual ha estat acceptada unániment

.. ....... _.- .. _'"' ..¿ ..... _.&.. U.VUJ..J&. \"'V.U,VC1J'YUL~ ut:: ICl JUS[lCla
de la nostra causa. Se'ns penyor á, fins se'ns
ernpreson á, pero la nostra fermesa, que ens
era donada en veure I'angoíxa en que vivien
oL'1.1a _l:!f>.oroI~_""''''' ..........~ ..L . ! ~

per la [unta Reguladora de Girona i elevada la
petició al Ministre d 'Agrícultera de la Repú'
blica per si mereix la seva aprovació.

Consisteix en establir un Quadre Regula'
dor de preus el qual fixaria automátícarnent
el preu del pa en relació constant amb el de
les farines i el d'aquestes amb el del blat.

Caldria, és clar, fer un estudi acuradíssim
de tots els factors de producció per a I'esta
bliment d'aquest quadre. Caldria crear unes
Comissions encarregades d' aquest es tudi pre
vi en les quals haurien d'intervenir conjunta,
ment representacions dels interessos deis bla
ders , dels farinaires i deis flequers: deis tec
nics de l'Estat i de tots aquells altres elements
que el poder públic volgu és aportar-hí.

L'estudi i el trebali d'aquestes comissions
hauria de fer-se a Catalunya en cada una de
les quatre circumscrípcions i a la resta d'Es
panya a cada província, puíx cada una d'elles
té modalitats i característiques diferents, es'
tablertes per les exigencíes del consum o

Una vegada fixat aquest Quadre Regula'
dor n'hí hauria prou que fos aplicat estricta,
ment a cada oscilIació dels rnercats de blats
i de farines, el control del qual efectua el Go
vern en tot momento

Tíngueu la seguretat que d 'aquesta manera
es resoldria definitivament un problema que
és la preocupació constant del poder públic i
que d'aquesta solució en sortirien garant íts
tots els interessos que hi entren en joco 1 el pú
blic, el consumidor, s'aníria acostumant a la
constant oscílIac íó dels preus del pa, com nó
troba gens extranya la oscilació de preus en el
mercat dels altres productes que per ésser d'un
consum quotídíá són tant de primera neces
sitat com aquell .

Gírona, juny de 1934.

cOL'LEGA: Quan tinQuis de comprar, repa"!la
les p.Qines d'aquesta Revista i fes la teva COa

ibanda a alluna de les cases que anunciem,
No solament serias ben servit, amb les més iDia
mitlor~blelJ condicions, sinó que ajudarias al
ntaóteniment d'EL FLEQUER LLElDATÁ, que éll
el te.. portantveu i el teu defensor (i) <1 11

vern en tot momento
Tíngueu la seguretat que d'aquesta manera

es resoldria definitivament un problema que
és la preocupació constant del poder públic i
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Un fiequer anomenat Pau, estava alIó que
se'n díu a I'<agonia» (corn ens hem trobat la
major part. debent molt i no poguer pagar),
Un día, mentre estava a la porta de la bot íga,
tot capficat í pensat íu, acertá a passar en Pere ,
un forner de la víla. Anava aquest tot tranquil
arn b la mítja r iat lla als -Ilavis, corn l'home més
sat ísfet del mon i al arrivar al davant d'en
Pau, es dona compte del seu posat preocupat
i atansant-se-Ií Ii díu:

-¿Que et passa que estas tan ensopit?
En Pau alea el cap í el mi ra de reull, en un

posat temeros, corn si hagués fet quelcom de
ínjust i talment corn si en Pere fos un jutje
que li dernanés esplicacions . Després d'un
moment de silenc í i com si fes un esforc , li
contesta .

-Res. Ja t'ho pots pensar. No puc treba
llar perqué no em volen fiar la farin a.

Un cop dites aquestes paraules es mosegá
els lIavis corn si sen repenedígués.

En Pau va comprendre lo que pasava en
I'Interíor del col-lega i amb tó franc Ii pre
gunta.

-¿Que no fas números? ¿No veus que ve
nen el pa a baí x preu com tu el vens , es írnpos 
sible treure ' t el jornal?

Voleu comprar una amasa

dora en perfecte estat, arnb

motor o sense, per pocs di

ners?

adreceu-vos a

Paciá 'Agustí
C íutadílla - (Lleída)

és una vertadera ganga,

--- - -- .~- - .... •..~ r .. -~ - ..... - A_ '1 ....""" pu...:JCl. va.. ..... u

I'Interíor del col-lega i amb tó franc li pre
gunta.

-)Olle no f::lS n{lmprru:? lN.... """'" ,,.'''' "0.

- "Es que si no el venc en aquest preu no en
vendré gens .

- Com? replica en Pere esc1atant en una
forta riatlla. ¿Creus que potser deijarien el pa
i menjarien pedres? No veus que aquests que
tu tens per bons c1ients no són altra cosa que
embusteros que et fan I'amíc per aprofitar-se
de les teves suors í arruinar-te poc a poc tant
en la questíó met álica com la teya salud i la
teya vida? 1 aixó solament per la teya tossude
ría de no voler escoltar als teus companys
d'oficí que busquen amíllorar la seva sítuacló
i també la teya.

Vina amb mi Pau, que jo te presentaré a
la nostra organítzacíó.

-¿Jo amb tu?
-Si. ¿Que te aixó de particular?
- Jo anar al teu costat quan sap tothom el

mal que jo n 'he dit de la vostra Societat i el
mal que he fet als forners del poble?

-No te'n preocupis Pau. Ni a mi ni als
companys no ens n 'has fet gens de mal. Es a
tu mateix a qui n'has fet i la prova , es que
mentre nosaltres anem tírant tu ja no trobes
credít ni diners per a treballar .

- Agraeixo la teya bondat Pere, pero ¿que
diran els altres? Tan contrari que jo n'he si
gut dells. em senyalaran amb el dit.

-No t'ho creguís ni tíngues por. La nostra
entitat está cread a per a demostrar que dos
del mateix ofici no han d'ésser enemics i des
del moment que tu entraras en ella, tots te mi
raran corn un company més i oblídaran el teu
passat.

-Pensa Pere que jo sé que em tenen mal
ta rabia tots.

- No. Te la teni en en tot caso Pero des d'un
moment que canvies de cornportament el
passat passat. 1 si nó, anem i ho veurás . De
més , si veus quelcom que no t'agrada t'en
tornes.

1 al acabar aquestes paraules. en Pere aga
fa del bras a en Pau i va ernportarse 'l.

Pel carrer anaven els dos. L'un sat ísfet
d'haver conquer ít un des ídent. L'altre tot cap-

cornpanys no ens n-nas Jet gens de mal. ns a
tu mateix a qui n'has fet i la prova, es que
mentre nosaltres anem tírant tu ja no trobes
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En una llarga entrevista q ue ha t íngut amb

M. Tugwell, Secretari interi d'Estat de I'Agr í

cultura , M. Espil, Embaixador de l'Argent ína

él Washington ha expresat la seva gr an sor

presa respecte a una declaració feta per l'ex 
pert ameríc á especiaJitzat en la qüestió del

blat , M. Ezekiel , el qual ha declarat que l'Ar

gent ína portava sobre el mercat internacional

una gran quantitat de blat a preus més baixos

que els de les altres nacions.

M. Espíl ha fet remarcar que era molt per

judicial per a la bona marxa de les negocia

cions d íplornátiques el fet de que els Estats

Units acusin a I'Argen tina. de no observar les
seves oblígacíons ínternacíonals. Ha man ífes

tat a M. Tugwell que la publicació en l'Argentí

na de les declaracions fetes per M. Ezekiel po

drien constituir un obstacle seriós per a les
negocíacíous que actualment tenen els dos

parssos, respecte a la qüestió del blat .

Un incident ameríc á-arqentí
relacionat amb el blat

. EL fLEQUER LLEIDATAPago 16

Un iorner oblídat.

ficat i temeros. lIensant cops d' ull d 'ací d 'all á
pensant-se que tothom el mirava perqu é anava
al costat d'un forne r que ell mateix havia
co rnbat ut i criticat.

Al arribar a la porta del local on havia la
societat de flequers en Pere, que anava al da
van t . s' atur á un mornent per a fer entrar pri
m er a en Pau i s 'adoná del possat temerós
d 'aquest que anava amb el cap baix i la barba
damunt del pito LIavors . donant-lí un cop
amistós a l'esquena i fent-l í alear el cap Ji va
dir:

-Aixi has d entrar aon som nosaltres.
Am b el cap ben alto Cara al pervindre sense
por. El passat queda esborrat i ara cal pensar
solament en la Iluita i els sacrificis que estem
disposats afer fins alcancar les nos tres re
vendicacions morals i materials .

1 els dos flequers que feia poc sodiaven, es
donaren la ma i entraren al seu casal , ama
rats d 'entusiasme i de fe en el companyerisme
flequer.
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La Redacció.

Fabriques de Farina

Cbordi, Baro i C. ia

com poden fer-ho els collegues que solament
compten amb un gran car ínyo i entusiasme
per adquirir les reív índícacions que pertoquen
als forners.

Hem repassat el text i veiem amb molt
plaer I'optímísrne que tenen els companys tar
ragoníns. Optimísrne que no hí ha pas cap
dupte es veurá molt av íat compensat amb l'en
grand íment de la seva Federació i aíxó mer
cés al crit de germanor que portara «Flequer
Tarragoní » a les Ilars flequeres.

Felicitem coralment als arnícs de les co
marques tarragonínes per la seva iniciativa i
el seu esforc, í ens oferím com sernpre, íncon
dícíonalrnent.

Tamarit•
1

A

Almacelles

ATENCIO!
Dins de pocs dies sera posada al mercat la

farína de la nova collita .

Naturalment, a íx ó ocasionara un canvi en

els preus de compra de la mateixa.

Per tal motiu, en nom de la Federació i vet

lIant pels ín teressos de tots els assocíats , aví

sem als nostres lectors que fins a nova ordre

no canvim els preus de venda del pa dels que

actualment tenen.

Sabem que exísteíx una gran confusió res

pecte a la fixació deis preus de farina de la

collita d 'enguany i fins a sapiguer una cosa

concreta i clara els forners no han de precip í

tar-se, perqué apart de que els ocasionaria al

gun fort perjudíci material podría fer néixer

cornpetencíes entre els collegues.

El Consell Dírectíu de la Federació í els

representants de les Socíetats federades, vet

llen per l'assumpte . Oportunament s'av ísará

els preus oficials que les autorítats ens don

guin i allavors, basats en una cosa segura i

certa, els companys podran es tablir els nous

preus de venda del pa.

Pero' mentrestant que tot vagí seguínt com

ara . No fer cas de níngú ni de res, fins que els

directius avísín.

Esperem que aíxí ho faran tots, car es pel

seu propi benefici

~(§)(bo:: <tl~~

Una nova Revista
Arriba a la nostra Redacció una nova Re

vista gremial titulada «Fleq uer Tarragoní».
Es el portantveu de la Federació d 'Indus

trials Flequers de la «prov incia» de Tarragona
i ve a la palestra a lluítar per la defensa deIs
interessos de la nostra indústrta, a l'ensems
que procurar posar en contacte a tots els fle
quers:de les comarques tarragonínes.

La presentació de «FJeq uer Tarragoní» és
esmerada i perfecta. Tant esmerada i perfecta

•
Domicili social:

CATALUNYA,5 :: TELEFON 599

LLEIDA
E-

guin i allavors, basats en una cosa segura i

certa, els companys podran es tablir els nous

preus de venda del p' a .
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pleant en el vostre forn ~I

La seguretat de l'éxit eo

el oegoci de la pastisseria

¡FLEQUERSI

@Ae •

LLEVAT PREIIISAT
marea ==

CINT ft RO.Jft
Poduete preparat p~r la

Fábrica de Levadura Prensa da, S. A.
\?ILADECAN5 (Barcelor,a)

DIPÓSIT A. LLEIDA.:

BENVINGUT F ADRÉ
e. MAJOR, 14 - TELEFON 248

w e - 2 &2 . 2

Poduete preparat p~r la
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Conceptes tecnícs
L'objecte principal que ha de procurar-se

al acoplar elllevat a la pasta consisteix en as
segurar la producc í ó convenient de gas bíoxí
de de carbono. El llevat no pot, directament,
produir gas del míd ó o del gluten que hi ha a
la pasta. Aquests treballen solament el sucre,
lea maltosa, la glucosa i el sucre de canya, de
terminant la producció de bióxide de carbono
i d'alcohol.

El mídó pot dísoldre's facilment en el su
ere que hom nomena maltosa, mitjancant
l'accíó d'una substancia o conjunt de substan
cies que se'n diuen diastases .

El valor de la farina de malta consisteix
principalmant en la quantitat de diastases que
cont ínguí . Aíx ó passa principalmertt en la farí
na de malta, per la qual solament una petita
quantitat de midó o de gra primitiu es con.
verteíx en maltosa durant el proc és de la mal
tíficac í ó. En l'extracte de malta el contíngut
de maltosa es quelcom major i aíxó depent en
molt de la temperatura en que horn produeix
l'estracte.

Les farines de malta estan compostes del
75 al 80 per cent d'ord í maltejat i llimpiat. La
part rnajor d'aquesta proporcio és de midó
que es converteix facilment en maltosa. Les
impureses existents provenen principalment
d-e les materíes que composen la pellofa del

grao .
La farina ideal conté diastases en quanti 

tat més que suficient en relació amb la que
necessita el sucre del llevat. Quan hi ha es
cassetat de diastasa i de sucre, elllevat expe
rarrrenta un desmillorament ocasionat per la
manca de calor i nutrició . Per altra part, una
major dosí de diastasa produiria mass~ sucre
i el resultat seria una activitat excessrva del
lIevat que donaria major producció de g~Sj .en
d,':al,tres paraules: 'la major ¡part de substancies
seques :de la farina es destrueixen durant la
fermentació, i aíxó, com és natural, significa
un .rendiment menor per cada sac de farina.
y p.er tant, tarnbé un perjudici que és precís
evrtar.

J:a cGllita de blat de 1f3.
Malgrat algunes millores Iocals , que, per

altra part, són ja tardanes , és de cada diª
més segur que la collita del blat i d' altres
productes agrícola sera en 1934 molt inferior
a les de l'any passat.

AIs Estats Units, 21 Estats són afectats
per una gran i persístent sequera, les cense
qüencíes de la qual prenen les proporcions
d'un desastre .

Segons el «Fínanctal Times» el sobrant de
blat exportable no passaria deIs 25 mílíons de
«b oí ssea ux» en lloc dels 150 milions que hom
calculava.

Es diu que el President Roosevelt dírigir á

un míssatge al Congrés en el qual dernanar á
un vot de créd íts especials d 'uns 500 míl íons
de d óllars p er a socorrer a les regíons perju
dicades.

També el Canad á ha estat perjudicat per la
rigor atmosférica . Des deis darrers de ma íg,
l'oficina d 'estadístíca comunicava que la coll í
ta de 1934 no arribaria a poguer qual íficar-se
de mitjana .

Hom avisa ígualment una mala collíta de
gra en les r eg íons danubíanes . L'exportacío,
de cereals ha estat prohibida pel govern ruma.

En quant a Rússia, es molt difícil de do
nar fé als telegrarnes tramesos des de Riga .en
els quals asseguren que la fam és arnenacado
ra. N'obstant i encara que aquestes noves no
hag ín estat n egades oficíalment, hom pot per
metre's el pensament de que les prevtssíons
optimistes deis darrers mesos no han estar
justificades .

Solament l'Argentína sembla ~haver gau'dit
de pluges abundants i beneficioses.

Com a resultat, els valors deIs productes
agrícols han augrnentat en les principa1s bor.,
ses del món. Pero aíx ó i tot, als agrícultors
els sera difícil poguer recuperar les ptrdil1le.s
sofertes orígínades per la sequera. Halg.,;a~

que la premsa mondial, económica i .fi~an
ciera es cuídi de remarcar els efectes feJ~
d'ella, amb respecte als stocks i als preas,

~_v A~.AU_V ~_ UA~.~~ _v ~~u _~.ut'~v~_v ~_A

75 al 80 per cent d'ord í maltejat i llimpiat. La
part rnajor d'aquesta proporcio és de midó
aue es converteíx facilment en maltosa. Les

Hom avisa ígualment una mala colhta <de
gra en les reg íons danubianes . L'expartac ú},
de cereals ha estat prohibida pel go vern ruma.
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~ Cases que recomanem als companys a
~ de la Comarca de CERVERA tinguin
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den a defensar el GREMI FLEQUER.

Fabrica de Parines

CONCABELLA

SalvadóDau
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Iaurne Carnps
~ Fabrica de Farlnes ~

~ CERVERA ~
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a ARTESA DE SEGRE a
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Sant Llorene, 70 - Teleíon 2303 - Apartar 30 - TERRASSA

o
Unica casa a Espanya especíalítzada en construccions de

maquinaria i aparells .p e r a He qu e r í e s.
AMB CERTlflCAT DE PRODUCTOR NACIONAL

Diploma d'Honor i Medalla d 'Or en l'Exposíció Internacional de Barcelona 1919

o
SECCIO FLEQUERIES

Amassadores per a pa candeal, viena i fr ancés. - Maquin es pesadores i drvi

sores en quatre tam anys. - Refinadore s horí tzontals i ver ticals . -=- M áquines

per a pesar farina i per a espolsar s acs. - Molins per a ratllnr pa. i--Máquínes

per a tallar pa, automatíqueso--Forns de solera fixa i giratoria .

SECCIO PASTISSÉRIA. I FABRIQUES DE 6A.LETES

Amassadores especials per a pa de pessic i pastes dures . - Batidores en SO
tipus d ífer ents . v-Háquínes per a tr ínxar ametlles .-Refinadores per a xocola

tes i turrons . =-Laniínadores arnb cilindres reversibles .

SECCIO LABORATORIS

Amassadores especials per a productes químics . - Refinadores per a pín

tures i tintes lítográfiques. - Maquínes per afer i pulir grajees.

Batidores especials .

No es cobra Gap maquina per avencat

Es paga quant el client esta satísfet del seu bon funcioname ñt

VOL MILLaR GARANTíA?
D'emani preus i coódicio'ns sense compromís VENDES A. LLAReS TER,MIÑiS

l. 1I
sores en quatre tarn anys . - Refinadores h óritzontals i ver tí cals . -=- M áquines

per a pesar farina i per a espolsar sacs . - Molins per a ratllar pa. - Maquines
ne a tallar na. automat ícues . - Forn s de solera fixa i 12iratoria.
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; T .u-. BALART
~ SABADELL ~== ===- ;;;;;

..els més importants d'Espanya especialitzats en la construcció de toda mena ~

. ~~~s~:d~;: ::ia::~~i~~~~~~~:~:~~~~·~~o::nfit.r'.s ~
Cilindrs-rsfioador-automotic "BALDRT" (Pateot 85.289)

= Fsrralls 'modsrns psr D foros
La marca "BALART" significa =

;:;;;;;;;: 00==

__=__ la millor construcció amb els mi- .
lIors mate rials. Milers de referencles

G ran Diploma d'Honor i Meda- .
== lla d'Or, a la Exposiei6 de Pa-

nificaci6 de Barcelona, an y 1912

G ran Diploma d'Honor i Meda

lla d 'Or a la Exposici6 de Ma-

quinaria de Lle ída , any 1928

~~L~~!!!!!~~~~~ Gran Diploma d'Honor a la Ex-
~ posici6 Internacional de

= Barcelona 1929 - 30== ==
Gran Diploma d'Honor 1Meda- =

=== dalla d'Or a la Exposici6 Ibero- ==
= ' Americana de Sevilla 1929-30 .

Oficines i Tallers: Batllevell, 3- Telefon 1348 - SABADELL =

Delegació a BARCELONA: Riereta, 28 - (Travessia earrer S. Pau) - Tel. 20465
Delegacíó a MADRID: Avinguda Eduard Dato, 13 - Telefon 20752 ¡¡~

- Per enearrees a LLEIDA: Antoni Lleret -'Fustería - Afores del Pont
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