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D e s de fa molt temps, era aspiració unhnimament
sentida pels elements que componen
la
Junta de Govern del CENTRE GREMIAL
d'aquesta ciutat, la publicado d'una REVISTA que servís per a donar a conéixer ais seus associats la labor social que ve desenvolupant
efica^ment
la primera associació mercantil i industrial de Granollers i a l'ensems servís per teñir
al'corrent ais inscrits al Centre, de totes les dades que directa o indirectatnent
afectessin al seu
negoci, amb l'objecte d'estrényer
els llamos de fraternitat
social, de fer estimar si mes cal, la
nostra Agrupado,
i per prevenir les possibles deficiéncies o errors en que poguessin
incórrer
degut a la complexitat
de la legislado que reconeix els seus drets i obligadons,
i que
regula
en general la vida
mercantil.
Després de vencer grans dificultáis de diversos ordres, avui tenim la satisfacció de poguer
veure satisfeta aquella aspiració a que al ludiera, donant vida a aqnest BUTLLETI
DEL
CENTRE
GREMIAL
DE GRANOLLERS,
que neix sense pretensions
i amb el sol desig de
poguer ésser útil ais nostres
adherits.
La nostra norma será Vinformado,
i dintre del respecte que ens puguin meréixer totes les
opinions, la defensa deis interessos moráis i materials
deis nostres associats, sempre baix la
base del mes estríete principi de justicia.
Saludem ais nostres consocis, ais comerciants
i industriáis,
i a la ciutat tota, i espedalment a la premsa professional i no professional,
d'ací i de fora, oferint a tots el modest concurs del BUTLLETI
i l'ajud mes decidit per tot quant siguí en bé deis interessos qual
defensa
té encomanada
el Centre Gremial, i a profit de la ciutat.
C^^^(^^^>^

El Llibre de Vendes
i Operaolons
liiiliiiiiii|iiiiii!ti'i|inli|il'i|iii||lii|ii|pi!i¡|i|iniiiii|iil"il''ilill|i'li"iullii'li'iiii!iii'il'tiiliiiii|i<ilt]iii"ii"tll!li"ii"ii!iii"'

Deuen els comerciants i industriáis, la novetat de la
creació del Llibre de Vendes i Operacions Mercantils, a la
primera Dictadura, que, oblidant, sens dubte, les dificultats
en que és trobaven els negociants per la marxa deis seus
negocis, volgué carregar-los encara amb aquella obligado
de portar una comptabilitat, amb la creenga ^sovint equi-

vocada— de qué les liéis n'hi ha prou en publicar-Íes per
fer-les complir.
Han estat en gran nombre els arguments que han donat
les classes mercantils per la derogado de aquellas disposicions, que a mes de no portar cap benefici al Fisc, representaven una complicado, de vegadas greu, ais comerciants i
industriáis ais qui afectava.
Fou el Govern de la dairera Dictadura el que aminora
el nombre de contribuents que devien portar l'esmentat Llibre de Vendes i Operacions Marcantiis, no tenint la visió i
Fesperit de justicia, de suprimir de soca i arrel aquelles desencertades disposicions d'ordre administratiu i tributari.
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Son avui encara, un bon nombre els obligats a portar el
Llibre, malgrat pugui ésser d'aplicació a molts d'ells el qué
es digué en altres temps en contra de l'implantació del mateix, i que feu que en un moment de bon criteri n'eximis a
alguns industriáis.
Ténen encara Fobligació de portar el Llibre molts comerciants compresos en les quatre tarifes de la contribució
industrial, exceptuant-se'n civerses seccions i epigrafs, com
si el criteri deis darrers governants d'abans de la República,
hagués estat —en carácter general— l'import de la quota
tributaria per industrial, per fer la classificació.
El portar el Llibre de Vendes representa una complicado, dintre de la seva inutilitat, i han estat i son molts, els comerciants i industriáis que s'han vist obligats a teñir que
ocupar en el seu negoci a persones competents, havent de
efectuar la despesa d'un nou sou, quan en el perllongat periode de crisis económica que ve travessant la nostra nació,
s'imposava, com s'imposa, la realització d'una serie d'economies per poguer continuar els negocis.
Malgrat el qué deixem exposat, la classificació per la
quota tributaria a que abans ens referíem, no ha solventa! el
problema, i ha estat aixís, per qué no s'ha tingut en compte
que la contribució industrial, ha estat carregada d'una faisó

desmesurada, el qué fa que avui ens trobem en que moltes
de les industries modestíssimes, regentades per persones
sense dependencia, o amb aquesta ben escassa, paguen
contribucions crescudes, i per tant, venen obligades a portar
el Llibre de Vendes.
A la classe mercantil deu donar^se-li tota mena de facilitáis a l'efecte de que arribi al seu máxim desenvolupament,
per qué la seva vida va Hígada amb la de la Nació, i el seu
progrés i riquesa redundeixen en benefici de l'interés i riquesa coMectius.
Tota mena d'entrebancs que se li posin, dificulta la seva
creixenga, repercuteix en el mercal, encarint els preus, i disminueix el nombre de les transaccions.
No estem conformes amb la legislado tributaria actual,
que creiem ha d'ésser objecte d'una gran reforma per fer-la
mes justa i proporcionada; pero mentres no tingui lloc
aquesta reforma, que creiem hauria d'ésser un deis primers
treballs de les futures Corts, el Govern actual, hauria de deixar sense efecte aquella disposició ilegal que imposá la obligado de portar el Llibre de Vendes i Operacions comerciáis,
ais comerciants i industriáis que avui encaí a hi resten compresos i subjectes.

¿»*'""^'5á?|5ií'"""*^?4^s?'""\

Centre Gremia

Labor Societaria

Plaga de Maluquer i Salvador, núms. 7 i 9
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GRANOLLERS

JUNTA DE GOVERN
PRERIDENT

En Josep Riera i Bach
VICE-PRESIDENT

En Ramón Muntanyá i Guasch
TRESORER

En Josep Tío i Molins

LES CAMPANYES DEL CENTRE GREMIAL
Atenent al preu a que es paga l'electricitat a
Granollers — excessivament car—, el Centre Gremial prengué l'acord de qué fos la ciutat que per sí
mateixa es fes el fluid eléctric, i tenint en compte
la importancia de l'empresa i els compromisos que
el Municipi pogués teñir amb les companyies subministradores, trámete la següent instancia al
BatUe de la ciutat;

COMPTADOR

En Pere Font de Falgás
VOCALS

En Ramón Gulart
En Lloren^ Civil
En Boi Mas
En Joaquim Condom
En Ramón Planas
En Joaquim Raga
En Joeep Viaplana
SECRETARI •

En Esteve Reverter í Ginesta
ASSESSOR LLETRAI'

En Josep Puñet i Rosich

Consultor! jurídic gratuit exclusívament peíais socis, tots els dijous, a les oficines del Centre,
de 4 a dos quarts de 6 de la tarda.

«Excm. Sr.
En J. Riera Bach, President del Centre Gremial d'aquesta ciutat, domiciliat a la Plaga de
Maluquer i Salvador, número set, acut a V. E.
i respectuosament exposa:
Que aquesta associació, amb qual presiden'
cia s'honora, amb el seu afany de beneficiar a
la ciutat, que és beneficiar ais associats, en la
seva darrera reunió, atenent ais alts preus que
s'exigcix el fluid eléctric a Granollers per la
manca de competencia, acor da la realització
deis treballs necessaris per tal de fer l'electricitat peí seu compte, servint-se de motors Diessel d'olis pesats.
És prou important Tempresa i pot teñir tal
transcendencia, per qué al anar a emprendre els
treballs, no deixi de comunicar-se a l'excel'lentíssim Ajuntament, com a representant de la
nostra ciutat i donar-li el seu ajuti cooperado.
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L'estudi detallat de rassumpte i les nombroses dades i referéncies que en té el Centre Gremial, fan creure que amb tota seguretat no solament el servei que es projecta pot estar bén
ates, immillorablement ates, sino que tindrá la
aventatge de sortir-se la nostra cíutat de monopolis, mes o menys encoberts, per passar a
ésser de tots i per tots els granoUerins.
Prega, dones, a V. E. el sota-signat, en la
representado esmentada, vulgui aquesta excellentíssima Corporació prestar la seva valuosa
col'laborado, en la forma que millor estimi al
projecte de referénda, amb la certesa de qué
una vegada mes, Granollers haurá d'aplaudir
l'actitud d'aquest Excm. Ajuntament popular,
que tant es desvetlla peí bé de la dutat.
Que Déu US guard molts anys.
Granollers, divuit de Juny de mil noucents
trenta-un. Firmat: J. RIERA (rubricat).
Excm. Sr. Alcalde de Granollers.»
La anterior instancia, previa deliberado del
Ajuntament, fou resolta a petició del regidor senyor Tió, i de conformitat amb els demés regidors,
en el sentit de nomenar una comissió formada pels
senyors Taberner, Gibert, Aimerich, Estrada, Muntanyá i Tío per qué junt amb la que nomeni el Centre Gremial, estudií el projecte i proposi el qué
cregui convenient.
Les esmentades comissions s'han reunit diverses vegades estant molt avan^ats els treballs per
portar a terme l'iniciativa.

VISITA D'ATENCIO A "LA GREMIAL"
DE SABADELL
El dia 14 del mes passat, una comissió de la
Junta Directiva, composta del President, el Tresorer i dos Vocals, tingué Uoc una visita a aquella
simpática entitat sabadellenca per tal d'interesar-se
de la seva organització i funcionament.
Els visitants fóren rebuts entre altres, peí Secretari de «La Gremial» quins els atengueren complidament explicant-los amb tota mena de détalls
la marxa de l'Associació.
La comissió sortí for^a satisfeta de la visita,
agraint les amables informacions que els hi fóren
fetes.

LA PRODUCCIO D'ELECTRÍCITAT
A GRANOLLERS
El dimarts dia 16 de Juny, per acord de la Junta Directiva, els senyors Riera, Tió, Civil i Viaplana, President, Tresorer i Vocals respectivament del
Centre, es trasUadaren a Barcelona, personant-se a
l'establiment de venda deis Motors Diessel, pro-
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ductors d'electricitat, recoUint les dades necessáríes per poguer formar concepte amb respecte a la
prodúcelo de fluid eléctric a la nostra ciutat per
aquest sistema.
Els citats escoltaren la informado que els feu
el representant d'aquella casa de motors, trametent
després les seves impressions optimistes a la Junta
Directiva, la qual acordá fer el que calgui per tal de
procurar sigui un fet la producció de fluid eléctric
a la nostra ciutat, amb independencia deis negoeiants que hi intervenen.

La Junta de Govern, convenguda de que moltes
de les sancions imposades per l'antiga Junta de
Proveíments, i per la Secció d'Economia, del Govern Civil, ho havien estat en un període en que
era dubtosa la seva justicia, efectúa les gestions
necessáries per qué fossin deixades sense efecte i el
Governador Civil fent=se carree de la procedencia
de l'acord, aixís ho disposá, ordenant l'arxiu deis
expedients.

Volguent estendre encara mes el perdó de tota
mena de penyores i recárrecs, es trasrneteren telegrames ais.Ministres d'Economia, Finances i Treball, i es cursa una instancia al President del Consell de Ministres s o l l i d t a n t la suspensió indefinida
deis recárrecs i multes per suposades infraccions
de la legislado del Treball, Comités Paritaris,
Contribucions, Impostos, Sanítat. etc., etc.

En el passat mes de Maig s'han presentat diverses altes i baixes de contribudó, han tingut
efecte váries reunions de Juntes i peí Consultor!
Jurídie s'han evacuat bon nombre de consultes.

Segons rfístadística, unida a la memoria, els ametUers de
Catalunya eren cultivats en 1928 en una extenció de 6,956 hectáries; els avellaners de 7,649; els cereals de 381,385, havent
augmentat el blat, la cibada i l'arroi;; les llegums, de 26.806,
havent augmentat les faves i mongete.s i disminuit els pésols,
llenties, cigrons, i d'altres.
En relació a l'any 1927-1928, la collita de l'oli en el període
1928-1929 agmentá en 370,662 quintáis.
El cens del bestiar en 30 de Maig de 1929 era el següentCavalls ,
.
.
.
.
. . .
.
49.674
Mules
57 407
Burros
39 377
Vaques
158 148
Bous
644 929
Cabres
191 948
277,697
Peres
La producció de les gallines es calcula en 1,908,030 cents
d'ous i 3,712,000 polis.
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Devem a rex-minístre de la Dictadura Sr. Aunos rinnovació de la organització Corporativa que,
ádhuc volguent reconéixer-li la millor intenció i bona fe, en el poc temps que ha portat d'experimentació, s'ha pogut palesar que, o peí sistema o per la
seva práctica no responia al propósit de la seva
fundació.
Está fora de tot dubte que la millor forma de
solventar les qüestions obreres és procurant la re'
lacio entre els elements que discuteixen, amb l'assisténcia d'altres imparcials, i prou intelligents i
amb prou autoritat propia, per imposar els acords
que en justicia es prenguin, en bé de l'ordre social.
Com dones si aquesta és la finalitat i aquests
s'han procurat que siguin els mitjans no ha resultat Forganització corporativa?
Son, al nostre entendre, diverses les causes que
han fet que aquells organísmes que havien d'ésser
d'una vitalitat extraordinaria, esdevinguessin només que un organisme oficial mes de transcendencia bén relativa.
Comencem per tractar del seu sistema administratiu: en la nostra intervenció societaria mercantil hem pogut veure molts i repetits cassos d'industrials i comerciants subjectes a distints Comités
Paritaris, que ho deurien ésser en un sol, ja que els
articles del seu negoci i aquest mateix tenien una
modalitat apropiada per que aixis fos, i d'altres que
malgrat, que no tributaven mes que per un concepte es veien compressos en diversos Comités havent
de tributar a tots ells.
No parlem ja de l'injustícia que representa per
un industrial o comerciant modest, que no tenint
cap dependent ni obrer també legalment s'ha vist
obligat a carregar amb la part proporcional de les
despeses de l'organisme corporatiu contra tota mena de sentit práctic i de justicia.
Aqüestes deficiéncies, írregularitats i injusticies
d'ordre administratiu han estat la primera base peí
descrédit en qué han caigut els Comités Paritaris,
fent que una part d'aquells elements que a ells ha
de sotmetres és vegés, com ha primera providencia,
perjudicada en els seus interessos per sostenir una
nova roda de l'Estat, havent vista sancionada novament la negació, per contribuir-hi directament,
d'aquell principi tan huma i just de qué «la justicia

ha d'ésser gratuita» per qué l'obra que deuen fer
els organismes paritaris havia d'ésser, és i ha
d'ésser de justicia, en les qüestions de treball.
S'ens objectará, sens dubte, la situació económica d'Espanya, i el profit deis interessats com a justificatius de la tributació, pero a mes de qué entenem de qué és la organització corporativa prou
important per donar-li un carácter preferent sobre
d'altres despeses, hem de dir en darrer terme que
la limitació de Comités — perfectament factible —
hauria portat menys despeses i per tant hauria fet
menys necessária la quantitat a exigir d'una part
deis interessats.
Pero no es solament la part administrativa el
qué ha desprestigiat Forganització paritaria, sino,
també per qué no s'ha tingut cura en qué resultessin ocupant els Uocs deis Comités, les persones
mes genuínament representativas i de mes condicions de les classes entre les quals el Comité deu
intervenir, i tampoc s'han preocupat del Ministeri
del Treball d'escollir per presidir i regir els Comités, les persones prou imparcials, intel'ligents i
d'autoritat propia a que abans ens referiem.
No es cap secret que en temps de la Dictadura,
el sol títol per poguer aconseguir un d'aquells Uocs
de President, — for(;a cobejats— era el pertanyer a
determinada agrupado pseude política o teñir una
bona relació amb els que enviaven les Reíais Orares a la «Gaceta».
Els carrees obtínguts per favoritisme al favoritísme es deuen i deis Falls deis Comités Paritaris i
de les Comissions Mixtes estem segurs que en passaran molts pocs a l'História com a model de justicia.
No volem dir — i ho repetim per qué no hi hagi
Uoc a dubtes— que Forganització corporativa, pels
esmentats detectes hagi de desaparéixer, no; és
mes, creiem que és un gran avenq, que no ha arribat fins on deuria, aquesta fórmula d'arranjar les
qüestions entre el capital i el treball, pero també
creiem que cal introduir-hi serioses reformes si vol
obtenir-se que la seva labor siga eficag.
Tant si les qüestions de treball queden a carree
de Catalunya com si queden d'Espanya, no dubtem que les reformes que preconitzem hi serán introduídes per si no evitar, quan menys dificultar
aquests trencaments violents de relacions que s'anomenen vagues i loc-kouts.
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JEIs d e i a l l i s i e s
flaYOiii l e s Coris Consütiuenis
Amb motiu del canvi de régim, va estructurar-se un Códic fonamental que ha d'ésser la
base de la futura actuació del Poder Public.
Apart de Linteres polític que aquest fet representa, devem els industriáis estar previnguts i
preparats al objecte d'intervenir directe o indirectament en la confecció de totes aquelles
liéis de carácter tributari i social que fortposa'
ment teñen que discutir-se en el Parlament
Constituent.
L'actual Reglament de la Contribució Industrial és deficient i antiquat. Els gremis, ,cada un
en la part que respectivament els afecta, teñen
d'anar fent esmenes que en el seu dia puguin
ésser tingudes en compte, al confeccionar d'una
manera definitiva el nou Códic tributari.
Totes les disposicions de la Dictadura han
d'ésser objecte d'una seria revisió. Entre elles
afecta d'una manera intensa a la organització
gremial, la creació i funcionament de les Comissions Mixtes i Comités Paritaris. Els industriáis detallistes no poden conformar-se amb
aquest régim creat amb fins purament burocrár
tics, i que a la práctica ha donat un resultat
deficient, dones avui al dia no la representen
ni obrers ni patrons. El dret Corporatiu ha fracassat. No devem permetre que imperi en les
noves norines juridiques que tindran de controlar les relacions entre el capital i el treball un
sistema que no ha resolt res, ans el contrari,
ha perjudicat un problema de nova armonització social.
Fins avui les petites industries han estat
orfes de representado oficial, el comer;: al per
major i les grans industries han tingut Cámares
que han protegit i amparat els seus interessos,
pero no ha sigut possible que els petits industriáis i comerciants tinguin Cámares Oficiáis

própies, coin succeeix en la majoria de les nacions europees. Es aquesta una qüestió que té
molta importancia per els gremis, no sois per
él reconeixement de la seva personalitat, si que
també per constituir una entitat en defensa deis
seus interessos, indispensable per el desenrotllament de tot el ram industrial o d'un sector
comercial determinat.
Existeixen un sens íí de cárregues, arbitris
i tributs que graven els establiments detallistes
de les ciutats, fent que tributin en conjunt en
forma desproporcionada a lo que tributen grans
industries i associacions mercantils en forma de
Trusts o Societats Anónimes. Aixó té que desaparéixer. Per justicia no pot continuar.
Esta pendent de resolució definitiva el problema de ía Casa Comercial, Ha arribat l'hora
d'incorporar al Códic Civil l'arrendament deis
establiments industriáis, solucionant d'una vegada tan difícil problema.
Totes aqüestes qüestions i altres de menys
importancia, han de resoldre's a les Corts
Constituents, en la que teñen que revisar tots
els Códics i Ueis que actuálment imperen. Seria llástima que els industriáis deixessin passar
una ocasió que dificílment tornará, sense intentar resoldre una serie de problemes que afecten
en gran manera a la classe mitja. Com siga
que de conjunt tot quan té de refomar-se és
sempre complexe, es deu, amb calma i serenitat, nomenar comissions que estudíín cada una
de les qüestions que ais industriáis afecta, per
qué en el seu dia es puguin presentar degudament redactats projectes de Uei o esmenes que
puguin ésser factibles i resolguin les justes aspiracions deis industriáis i .comerciants detallistes.
J. PINTÓ

Nótula — Tradúcelo de la revista «Dulcería Artística e Industrial» per E. R,
Com e n l'any p a s s a í , la Festa MaJor d'enguany e s c e l e b r a r á durasit e l s d í e s 27, 28,
29 i 3®, o s i g u i n el dijotis, díveeidres, d í s s a b í e i d í u m e n g e ú l t i m s del tises d'Agost
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Oisposicions Legisiatives

La «Gaceta de Madrid» del dia 26 del passat publica
una Ordre del Ministeri d'Hisenda disposant, que sense la
previa autoriízació del Ceatre Oficial de Contractació de
Moneda, no es pagui cap xec Iliurat per comptecorrentistes
amb domicili a Espanya a carree de bañes i banquers operants a la mateixa República si s'ha negociat á l'estranger.
Aquesta disposició está relacionada amb els treballs que
ve fent el Govern de la República, d'engá del seu adveniment, per tai d'evitar la emigrado de capitals espanyols a
l'estranger.

Per Ordre del Ministeri d'Hisenda de 4 del mes passa tes
disposa la modificado del epig. l.«^'', classe 4.», secció 1.^, en
el següent sentit: «Venedors al major de cereals i farines de
tota mena i els preparats de les mateixes i deis caldos i sucs
alimenticis.»
La venda al detall de cereals no expressats en el n.° 26
de la classe 12 d'aquesta secció i tarifa está compresa en
aquest epígraf.

Per Decret del Ministeri del Treball, de 9 del mes passat
s'exten a tots els jornalers agrícols el benefici de les Liéis i
Reglaments que tinguin per objecte sigui indemnitzar ais
obrers victimes d'accidents del treball.

Decret del Ministeri de Finances, de 9 de Juny darrer,
deixant subsistent en la seva totalitat el R. D. de 14 de
Gener de 1929 que estableix les penalitats i procediment en
els delictes de contraband i defraudado.

Decret del Ministeri del Treball i Previsió, de 12 de
Juny, establint les bases per l'aplicació a l'Agricultura de la
llei d'accidents del treball.

Ordre del Ministeri d'Economia, de 9 de Juny, dictada a
instancia de la Confederació Gremial Espanyola i del Sindicat Comercial i industrial de Terrassa, per la qual es recorda
a les empreses subministradores de fluid eléctric, el compliment del R. D, de 12 d'Abril de 1924 i el Reglament de 19 de
Marg darrer, quals disposicions declaren ilegal tota modificado de tarifes sense autoriízació, establint penalitats.
Aquesta disposició la motiva la noticia de que la Societat general d'electricitat, de Barcelona, pretenia obligar ais
seus obonats a acceptar una cláusula en els contractes nous
per la qual podia al seu arbitri modificar les tarifes de subministre.

Ordre del Ministeri del Treball i Previsió, de 11 de Juny,
declarant que corresponen ais Comités paritaris de Comerg,
les facultats atorgades a les antigües Juntes de Reformes Socials en la llei de 4 de Juliol de 1918 i el seu Reglament, facultats que continuaran exercint-se per la Delegado local del
Consell de Treball en els llocs on no existeixi Comité paritari
del Comerg o que existint no actui en les qüestions objecte
de l'esmentada llei.

Ordre del Ministeri de Finances, de 19 de Juny, en la
que es disposa, aclarint l'article 190 de la llei del Timbre,
que les factures i rebuts Uiurats per particulars o entitats que
practiquin actes de comerg i industria, es reintegrin en la forma disposada en l'article 186 de la llei, i les factures o rebuts
Uiurats per particulars o societats, que no tinguin carácter
mercantil, tal com estableix l'article 190.

Ordre del Ministeri d'Economia, de 6 de Juny, publicada
en la «Gaceta» de Madrid, del 7, per la qual es permet l'exportació de la patata primerenca i l'arrog sempre que la seva
xifra no excedeixi de la normal en els anys darrers, en relació amb la de la coUita a judici de la Comissió interministerial.

Avís importaiit
P o s e m en coneixement deis
nostres associats, cjue d u r a n t el
ííué v a d'any, i per acord de
r A j u n t a m e n t , ais sois efectes
d'administració, déuen fer efectiu el recárrec de la décima de
la contribució industrial, si bé
és d'interés c[ue conservin els
rebuts qfue facin efectius ais
efectes de po^tier-se reintegrar
les q u a n t i t a t s satisfetes per Tesm e n t a t c o n c e p t e finalitzat el
corrent a n y economic.
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• NOTICIES*
El día 19 del passat mes de Juny i orgauitzáda
per la «Unió d'Industrials Cafeters, Fondistes i Similar s», entitat adherida al CENTRE GREMIAL,
tingué IIoc una excursió a Sant Sebastiá de Palafrugell, semblant a la que organitzaren ja l'any passat els socis de l'esmentada secció, per celebrar la
bona relació que hi ha entre els socis i els felinos
resultats de l'actuació de l'Entitat.
Els excursionistes tornaren forga complaguts
de la sortida.
Des de ja fa una líarga temporada al Centre
de Lectura de Reus, venen donant-se una serie de
conferencies sobre temes de interés local —beneficencia, cultura, sanitat, aigües, etc.—de indiscutible importancia.
Les ponéncies a carree de persones competents
son ampíiament discutides pels nombrosós assistents ais actes, i son tingudes en compte per l'Ajuntament d'aquella ciutat, influint en el descapdellament municipal, tant mes, quan han sigut alguns
deis Regidors qui n'han estat encarregats.
Remarquen! aquesta actuació ciutadana per tal
de qué cundeixí l'exemple de la simpática ciutat del
Camp de Tarragona.
5=1
Durant el mes passat ha estat repartit el V. I de
la Memoria de la Cambra Oficial de Comer? i Navegació de Barcelona, corresponent a l'any 1929,
publicada amb aquest notable retrás degut a la di-
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ficultat de recoUir les dades per redactar-la i a la
passada Vaga de les Arts Gráfiques.
Portant el temps reglamentari, i després d'haver complert les demás disposicions establertes, el
Centre Gremial, ha quedat inscrit al Cens de Corporacions,
1=5
ELS MPOSTOS PER L'EXPOSICIÓ — Com ha resultat
de les gestions fetes peí Centre Gremial, amb cooperació de les altres entitats económiques que es
reuniren en assamblea a Barcelona el dia 12 de
Marp passat, han estat deixats sens afecte tots els
impostos que peí pagament de les despeses de l'Exposició Internacional i Nacional de Barcelona, afectaven a la nostra ciutat.

LA MARXA DEL BATALLÓ. — La reducció de l'Exércit, que está fent el Ministre Sr. Azaña, hatingut el
seu ressó a Granollers, amb la marxa del batalló
d'Estella que fins arahavia conviscut amb nosaltres.
Atenent a l'indiscutible perjudici que per la
població havia de representar la manca deis soldáis, cooperant ais treballs de i'alcaldia, el Centre
Gremial, efectúa tot seguit les gestions que cregué
oportunes per tal d'obtenir la revocació de l'ordre
de marxa, i trámete un telegrama al Ministre de la
Guerra en aquest sentit.
Dissortadamentles esmentades gestions no han
donat el resultat que es desitjava i a la segona
quinzena del mes passat el batalló sorti de Granollers, en direcció a Jaca.
Impremía Cucurella - Corro, n.' 9 - Teléfon 24 - Granollers

E n el mercat

son moltes les
bombes ue assimilan a la
PRAT p prova evident de
úué es la. niillor due b i ba!
^y?

••>-•?*
«;••;

Demaneu-la ais

allers F O
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6UIA
de Cafés i Bars, Restaurants, Fondas
¡ Hotels, de Granollers
Café Nou
de Josep

Malpás

\ m Casa de Meoiars "TOMAGAF
de Jaume

Montusí
Placpa Capitá Ostáriz, 10

Pla^a Maluquer i Salvador, 7 i 9

Casa de Menjars
de Miguel

Bar-Resíaurant Eayon
de Ramón

Castaño

Planas

Pla^a Perpinyá, 2

Calé-Bar Vallesá
de Jaume

Pla9a Capitá Roca, 56 i 58

Societal Chorol Imícs de la Unió"

Bachs

CAFE
Carrer del Triomf, 4

Carrer d'En Prim, 155

Ear-Foiida Sant Antoni
de Isidre

Puchadas

Bar-Restaurant Girona
d'Esteve

Pujol
Carrer del Rech, 1

Carrer d'En Prim, 158

Ear-Rastauratit Fatjó
de Isidre Fatjó

Bar i Refrescs
de Josep Garriga
Carretera de Caldes, 22

Carrer d'En Prim, 276

Bar-Casa áe Menjars-Café
d'Antoni

Fonda i Hospedatges
de Dionís Real

Torrueüa

Carrer Doctor Riera, 1

Carrer d'En Prim, 334

Unté Republicana - Café

Víns i Refrescs Casa "Juan*^
de Just M. Fernández

Carrer de Corro, 22
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Carrer Sant Roe, 23

Fábrica del Anís ''Picarol''
de F."" Ventura

Café-Bar 'Sport*'

Quintana

de Jaume

Xiol

Plaga Maluquer i Salvador, 25

Carrer Doctor Robert, 3

Restaurant Comercial

Café Unió Liberal

de Lluís Plá
Plaga Maluquer i Salvador, 19
„ • ,

- s
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•
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Carrer Doctor Robert, 8 i 10

•.,

Café Comercial
de Lluís

Café-Bar ''La Palma"

Romagueras

de Lluís

Tirvió

Plaga Maluquer i Salvador, 19

Carrer Doctor Robert, 13
"

Café-Bar «Manel"
de Manuel

Café-Bar "La Bohemia"

Coll

,

d'Esteve

Julia

Plaga Maluquer í Salvador, 27

Hotel i Bar Europa
de Francisco

Carrer Doctor Robert, 17

Bar i Menjars (a can Peret)

Parellada

de Pere

Diumaró
Carrer Doctor Roberto 34

Carrer J. A. Clavé, 1

Vins i Refrescs
de Vicents

Bar i Menjars

Vinyals

de F."" Ventura i Ventura
Plaga d'Ángel Guimerá, 9

Carrer de Caputxins, 23

Bar-Réstaurant ''Royal"

Café-Bar
d' Esteve

de Josep

Franch

Matíes
Carrer Wilson, 92

Plaga Josep Barange, 28

CAFE

Venda de Vins al detall
de Dolors

d'Anita

Valls

Rebull
Carrer del Gas, 1

Carrer del Portalet, 17

Fonda Prat
i;

""..•••••<-\'::5£jx

^íSíí:-..-*-.

il

.y

i:

de / o a n Praí
Carrer Sta. Elisabet, 3 i 5
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Fábrica de Gaseoses i Sifons
Passeig de la Muntanya, 16, 18 i 20
Despatx:
Pla^a Guimerá, 9

y f
ESPECIALITAT amb la deliciosa bezuda

• O ranée

BUSU

(a base de Taronja)

Dipósit de la cervesa M o r í t Z

il

mxm VENTURA
Representant exclusiu per Granollers i Comarca dé
la exííuisida bezuda de luxe

- 1- D - O - N
I

REFRESC IDEAL ^ ^
Tots els productes
^ ^ _ __ _ '
'^ ^ ^ _ _ ^^^ _ ^ ^ ^ d'aquesta casa son
S I N A L C O H O L V
^abomts amb
FABR.CACIÓ DE LA CASA

«i-

1

\\^^\ ISIERILIIZADA

i I Aixarops - Sodes - Orxates - Embotellats i a dojo
^^-;^¿!:^->~——^i-;^*

ii-=H

"

,|Í^Bi-.»jafa==w=!ssai

Butlletí del Centre Gremial de Granollers, 1/7/1931, p. 12 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

•••••'^^'''^r--------^'^^^^ lej

