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tind1·em a la pràctica les conseqüències funestes d'aquest jou que es cenyeix pe1' tothom sense excepció.
( Continua1·à) .

Un drac plé de follia, famèlic, molt astut,
turmenta nostra Pàtria amb jous d'esclavitud.
Devora ses donzelles, vellets í jovincels,
furtant-los-hi dels avis, costums í bons consells.
Sa parla veneranda ofega amb els seus brams,
ses lleis furiós rosega, trosseja nostres camps.
F/estoma amb rabiesa de t9t ço qu'es nostrat,
tot, tot ens ho endogala, fins nostra llibertat.
Oh Vos Cavaller Invicte, qu'esteu a dalt del Cel,
faria-nos l'almoina d.'occir el drac revel?
Veniu, veniu Sant ]ordí, í oíu nostre prega;
la nostre Catalunya valgueu-nos rescata.

E . AYMERICH

Ba1·celona, abril de 1932.
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ORACIÓ A SANT JORDI
Oh Vos Cavaller Jnòictel amb vostre alat corcer,
veniu vers Catalunya, salveu-nos Sant guerrer.
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molt propers o de mal distingir per les persones que no
ténen estudis o preparació de botànica.
Tot bon pagés saq, sobradament, la importància '
Però amb el moresc, això no passa, per que té els
que, per tal d'obtenir abundants collites, té la llevor.
dos sexes ben d.i ferenciats . Per aquèsta raó, tot pagés
Doncs . bé: ara que, encar hi som a temps, os ho
pot fer-se moresc «híbrid », que, generalment, obté la
recordem i, ensems, anem a explicar un mitjà senzill
suma de les bones qualitats dels reproductors
per a al moresc.
.
Com que no disposem de lloc suficient per a poder
Triar les millors plantes (o siguin, les de més pinex¡silicar el perquè, anirem al grà de l'assumpte o, si
yes; d'aquèstes. les que les hagin fet mé.s grosses i bovoleu, a l'assumpte del nou grà.
niques, de grans ben a~renglerats , que hagin madurat
Els grans del mig. de quatre pinyes seleccionades
bé, etc.) i hom cull la pinya més propera a terra. S'apel procediment anterior, hom els planta corn segueix:
rrepleguen i es posen a assecar poc a poc, a l'homora ·
Suposem una lletra per a cada pinya.
en lloc ben sec, i fresc; sens treure la fulla de la pinya
Plantar dues rengles, a distancia de un metre quai.guardar-les aixís fins a l'hora de plantar.
ranta centímetres de la llevar lletra A, i, entre-mig, una
Els millors grans per a llevor són els del mig de la
rengla amb grans de la pinya lletra B.
pinya; els del cap ~'amunt i els del d'avall, tirar-los al ·
En lloc ben separat, hom fà ço mateix amb grans
graner.
de les pinyes lletres C i D.
_
A l'hora de florir (i cal estar molt al tant, per a que
Qui no tingui pinyes escollides, haurà de fer-ho en
la flor no tingui temps de fecundar les respecti ves planrecollir la propera anyada .
tes) hom talla les flors de les rengles latera ls. o siguin
Però, una cosa molt important és millorar la classe
de la lletra A en la primera parcel·la i de la lletra C en
del mqresc, per tal d'obtenir grans produccions.
la
segona: deif(ant intactes les de les rengles centrals, i .
El millor procediment. és la obtenció d'una classe
d'aquesta
nrnnera, restarà feta la fecundació híbrida ,
« híbrida ~ o sigui la resultant del encreuament de dues
perquè
les
plantes laterals seràn fecundades pet pòlen
classes ben diferents, Aquest procediment està donant
de
la
rengla
central escampat pel vent.
a rreu del món, · resultats fantàstics; no sóls amb el moresc, sinó fins amb tota dasse de plantes.
GUARNICIONERIA DE
Molts sabeu que, inclos amb els animal s, és mala
Especialitat en matalassos, edredons,
costum el perpetua r l'espec ie per mitjà de reproductors
.coixins de llaurar i · collans de carros,.
emparentats mol prop.
Tapisseria per a autos i cotxes.· Venda
Els vegetals, les plantes, són, generalment, «herde llanes de totes classes.
mafrodites »; això és, hi han els dos sexes en un sol inPREUS ECONÓMIÇS.
dividu. Hi han grans dificultats per a obtenir els creuanients, quan es tracta de plantes que tenen abdós sexes
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