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per a Sopa
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SI.NO

VEO de ]. Sabaler
Sant Joan, 2 8 - Sabadell

N O , n o e l t e n í u perqué al prendre el vostre aperitiu, acostumeu a dir: c_AÍ.Vínga un
Vermut!..^ i beyeu el que vos donen
La persona de paladar delicat.sap queperquelcom existeixen les g r a n s m a r q u e s i diu:

¡Vinj^a u n Cinzano!
i si no n'hi ha prou dirá:

(»)

(•)

¡Vinéa u n Blanco Cinzano!

<•>

W
W
(•)
\*}

Cereais, Coionials i Queviures
a l'engrós
Torrador de Cafés marca La Cafetera
Carrer Illa, 41 :: Teléfoñ 1 0 7 5

el que será senyal d'un paladar refinadíssim
perqué <i-*tots ho saben*_s el

Blanco Cinzano

'

(Vermut blanc dolf)

ÜÉS EL S U P E R VERMUTü
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Tabac, Teléfons

Gasolina

nníííHí

Les opinions deis economístes están divídides en el qué es refereix a la qüestió deis monopolis, ja que
mentre els uns opinen que son d'un benefici extraordinari per la possibilitat de desenrotUar els treballs en
gran, altres creuen que, al treure la competencia, la situació de priyilegi que teñen, és en perjudici del públic consumidor.
Nosaltres creiem que ni una ni altre opinió son completament certes, Ja que el bon o el mal resultat de
un monopoli, dependeix també de les persones que el regeixen i de les condicions en que ha estat concedit
i de la vigilancia o intervenció que s'hí exerceixi.
Si mirem, pero, els que amb tanta profusió s'han concedit en pocs anys a Espanya, el régim monopO'
lítzador no pot meréixer mes que blasmes de tothom, ja que malgrat les intervencions i les restriccions, els
monopolis concedits per l'Estat, no han estat mes que en perjudici del públic, no compensant, ni molt
menys, les escasíssimes avantatges obtingudes, la limitació de la Ilibertat de contractar que suposa aquest
régim económic.
*

Examinem, per exemple, el Monopoli de la Renda de Tabacs: és sorprenent la puja que ha tingut e!
tabac des de que es concedí el monopoli, ja per mitjá d'una puja directa, ja suprimint aquelles classes mes
económiques que prou satisfeien al públic, encara no limitada i cada cop mes en augment, i sense cap mena de compensació peí públic i molt reduída peí Tresor.
Se'ns objectará, potser, que el treball de la elaborado del tabac a Espanya ha representat el pa de
molts deis nostres obrers, i que d'altra manera venint els productes manufacturats, aquest benefici no hauriaquedat ací; pero aquesta objecció que sembla ferma no té consistencia si es té en compte el sens fi d'indústries que s'han nacionalitzat, elaborant-se els mes diversos articles a Espanya, la defensa per les Duanes,
l'establiment deis Ports Francs, i mes que res la necessitat de la competencia.

El Monopoli del servei de Teléfons concedit a la Companyia Telefónica Nacional d'Espanya, concedit
per la Dictadura, no ha estat mes encertat que el de la Renda de Tabacs; la diversitat de companyies feia
que en el régim de competencia procuressin anar atetient les necessitats de les comunicacions telefóniques,
a qual treball encertadament, com tothom recorda, havia ajudat molt la disolta Mancomunitat de Catalunya.
Está ciar que no gaudiem del luxe del servei automátic, perqué l'indústrla no estava molt desenrotUada
encara i aquesta modalitat del servei era relativament nova, pero deixant actuar l'iniciativa particular,
ádhuc estimulant-la o explotant el negoci l'Estat —com sembla és el propósit de la República incautant-se
de les línies —, no dubtem que hauriem arribat al mateix resultat sens perjudici del públic.
Amb aquest monopoli hem aconseguit un augment considerable del preu deis servéis que s'iniciá simultániament amb la concessió, amb l'agravant en aquest cas de que els aparells son de fabricació extran-
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gera, el capítol de l'empresa en la major part no és nacional i que els crescudíssims sous deis nombrosos
directors de la companyia s'enduen una bona part del benefici.

Els anteriors monopolis que Ueugerament hem comentat, com hem dit, han estat perjudicials peí públíc, pero el de la venda de gasolina, concedit a la Campsa, a mes, no obeía a cap mena de necessitat, ja
que la venda d'aqueL producte estava perfectament atesa i la Iliure concurrencia era una garantía efectiva i
de resultáis práctics peí consumidor.
El projecte del contráete, esmentava en una forma molt falaguera una serie d'avantatges per Espanya
en l'implantació del monopoli. tocant molt Ueugerament go que feia referencia a l'augment deis preus deis
productes, quan en realitat aquesta era la vertadera causa de la concessió.
Les conseqüéncies no son tan Uunyanes perqué poguem oblidar-les: primer la ruina d'una industria floreixent deguda a la iniciativa privada, i que prometien gran desenrotUament; segon, l'entregar-nos Uigats de
mans i peus a l'explotació extrangera; i tercer, la puja directa i indirecta deis articles monopolitzats.

Aquest és, explicat a grans ratUes, elresultat de gaírebé tots els monopolis espanyols; dones el de l'emissió de bitUets concedit al Banc d'Espanya, el deis llumins, el deis explosius, etc., tampoc no han donat un
resultat mes satisfactori deis que acabem de tractar.
L'obra de la República deu encaminar-se en el sentit d'anul'lar aquelles concessions exclusives per bé
de l'economia nacional i peí respecte al dret de la Uibertat de contractar, principi que permet el desenvolupament d'iniciatives en interés del públic consumidor.

Centre Gremial
Pla^a de Maluquer i Salvador, núms, 7 i 9
-^—-^o-—-™, GRANOLLERS

LABOR SOCIETARIA
Peticló í f t i p o r t a n t
En compliment d'un acord de la Junta Directiva del Centre Gremial, ha estat tramesa a 1'Alcalde
l'instáncia que copíem, qual importancia no escapará segurament ais associats de l'entitat:
Honorable senyor:
J. Riera, President del CENTRE GREMIAL de
aquesta ciutat, amb residencia a la plaga de Maluquer í Salvador, n.° 7, compareix a vosté i atentament li exposa:
Que aquesta Associacíó amb qual presidencia
s'honora, en la seva darrera reunió de Junta Directiva, prengué l'acord de dirigir-se a Filtre. Corporació Municipal tan dignament presidida per vosté,
en prec de qué es digni acordar que en tots els casos que deguín ésser tractats per TAjuntament i
que facin referencia al Comerg o a l'Indústria d'aquesta ciutat, vulgui escoltar-se l'opinió d'aquest
Centre Gremial de GranoUers, com a Entitat representativa d'aquells dos aspectes de la riquesa local.
No mou aquesta petició cap acte de desconfianza envers les digníssimes persones que per representado popular ocupen els escons del Consis-

tori, ni manca de confianza en el seu criterii coneixements deis problemes locáis, sino un afany de
collaboració que sense envair atribucions de la
primera Corporació GranoUerina, desitjarien prestar els directament afectats per aquelles qüestions
alludides, i ádhuc senyalar orientacions que sense
menyspreu per ningú, poden ésser conegudes mes
profundament pels qui constitueix part de les obligacions i preocupacions llurs.
LAjuntament que está identiíicat amb el poblé
creiem que voldrá acceptar, no intervenció entorpidora, sino escoltar la nostra veu en tot quant afecti
a nosaltres sense minva de les prerrogatives, perqué
amb la nostra representado del Comer? i de Un
dústria locáis no hem de fer altra cosa, de concedir-nos el qué demanem, que prestar un suportmés
si cal, a les disposicions de lAutoritat Gubernativa,
I si l'Ajuntament pogués teñir algún rece! en
quant a l'intervenció que soliicitem, hem de fer
notar que aquesta és ben limitada i sense altra for?a que la que pugui donar-li la de la representado
comercial i industrial de GranoUers'que en cap cas
ha d'ésser coactiva.
Per si fos el temor de sentar un precedent, o el
dubte d'admetre una innovado perillosa, que fes
vacil'lar la concessió de ?o que demanem, hem de
fer constar per fí, que l'Ajuntament de Barcelona, a
proposta de les Associadons Mercantils, prengué fa
temps l'acord que aquest Centre Gremial soliicita
de riltre. Ajuntament de GranoUers, sense que fins
a la data hagi tingut el mes petit motiu de queixa,
hagi cregut entorpidor l'acord, o estimat que li
limites els seus drets, Uoant-ne peí contrari elsseus
utilíssims servéis.
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Per l'exposat
US P R E G O COM ALCALDE DE LA CIUTAT, volgueu sollicitar del Consistori <po que es
demana en el present escrit.
Visqueu molts anys peí bé de Catalunya.
GranoUers, 11 de Novembre de 1931.
J. RIERA
Honrable Sr. Alcalde de GranoUers.
L'anteríor instancia, sotmesa a la deliberació
del Consistori en reunió del dia 26 del mes passat,
fou resolta en el sentit d'acordar de conformitat en
fo que es sollicita, si bé donant a l'acord el carácter de que les informacions interessades es dernanin
quan i'Ajuntament ho cregi convenient.
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Els iniciadors, redactáis ja els Estatuts, esperen solament l'aprovació oficial per donar un gran
impuls a la novella Associació, que no té altre objecte que la defensa deis interessos comerciáis deis
seus associats.
Al donar aquesta nova, desitgem que la entitat
neixent tingui el mes gran encert en les seves actuacions cosa gens dubtosa si es té en compte l'utilitat
de 1'Associació i la valúa deis seus capdavanters.

A ssociaclo

m o del

nu

La íraiportació de m o r e s c
Interessat per diversos associats ais qui afectaven els aranzels per l'importació de moresc, fou
cursat peí Centre Gremial el següent telegrama;
«Ministre d'Economia — Madrid — El Centre
Gremial de GranoUers, en representació d'uns tres
cents afectáis sol licita la derogació de l'áranzel
sobre el moresc, que representa la ruina de la comarca. — El saluda, el President, Riera.»
L'anterior telegrama fou contestat amb el següent:
«El Sots-secretari del Ministeri de la Economía
Nacional al President del Centre Gremial de GranoUers — Per Decret de 6 del corrent han estat rebaixats els drets aranzelaris per importado de moresc, deu a set pessetes or.»
La Comissíé Pro-Eiectrícitat
El mes transcorregut ha estat d'actuació intensissima per la Comissió que es preocupa de la producció de fluid eléctric fer i per el poblé.
La visita deis técnics que han de fer el projecte
motiva que diversos components haguessin d'ocupar-se activament per cercar les dades precises i
d'acompanyar ais enginyers a I'Ajuntament i a diversos Uocs de la ciutat per tal de qué poguessin
aixecar els plánols i s'informessin plenamení per la
rápida execució del treball.
En el canvi d'impressions tingudes, es posa de
raanifest l'optimisme deis iniciadors, s'acordá el
pía a seguir i es feu resaltar les facilitats trobades
arreo, peí descapdellament del projecte, el que fa
suposar fundadament, veient avangar, com avancen
els treballs, que aviat será una realitat el seu propósits.
Assoclació d e P a t a t a i r e s
Després de diverses reunions, alguns deis tractants en patates de la nostra ciutat i d'altres pobles del Valles, han constituít una Associació de
Comerciants de Patates del Valles, qual entitat será
una nova entitat adherida al Centre Gremial.

Está constituida a Barcelona, per a actuar a
tot Catalunya i allá on calgui, una Associació titulada "Coliegi de Comptadors Jurats de Catalunya"
q u a r Associació, sens dubte, peí poc temps que
porta de constituida —del 6 de juny d'aquest any —
no és prou coneguda, malgrat la seva importancia
com a institució i la válua deis seus components.
Qué és aquesta Entitat? El "CoMegi de Comptadors Jurats de Catalunya", similar a altes oficiáis
i pficioses que funcionen a l'estranger, és una Associació que aplega en el seu si un bon nombre de
inteliigents en comptabilitat, i que a l'ensems
manté l'honorabilitat i prestigi deis seus components exigint-los, amb les máximes condicions de
competencia i d'honradesa per admetre'ls el sometiment a una vigilancia de la seva actuació, imposant greus sancions en el cas de mancar ais seus
deures.
Els que mes o menys haviem tingut d'intervenir en qüestions mercantils, ens haviem dolgut que
no existís un estament organitzat, com el que comentem, al veure com amb els números es podien
fer combinacions com en les páranles, ja que interessos determínats posaven al seu servei intelligéncies matemátiques, resultant-ne d'aixó que hom acabava per dubtar de la certesa de les ciencies exactes. El Col'legi alludit, podem ben dir que cimentant-se en aquells dos principis —pericia i honradesa— acabará amb aquella desteta que tan poc a
favor deia deis que havien obtingut títols pericials
en un Col legi oficial o en una Escola privada.
Heus aci, segons els Estatuts -que tenim al davant, la finalítat del Col'legi, especificament determinada; l'inspecció de la comptabilitat, administ r a d o de tota mena de societats mercantils, especialment de les anonimes, les de carácter civil i els
establiments benéfics; l'intervenció en la constitució d'enipreses de qualsevulga mena, ais efectes de
organitzar llurs comptabilitat i servéis complen'íentaris; l'examen i estudi d'ínventaris i balangos i in-
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formar sobre els mateixos; la liquidació d'empreses; l'intervencíó coni a périts rassessorament i demes práctica de treballs relacionáis amb els esmentats.
Pariavem abans de les condicions deis socis
del Coriegi, i cal dir que no s'han pogut cercar mes
garanties perqué els collegiats ofereixin les condicions de moralitat í coneixements necessaris per teñir confianza en la seva actuació; en efecte, prescriu el capitol II deis Estatuís, que per ingressar en
el Col'legi, precisa que l'aspirant posseeixi el títol
de Professor o Intendent Mercantil; que presentí
expedient Judicial justificatiu d'ésser espanyol, tenint vint-i-cinc anys, teñir capacitat per comerciar,
de no teñir antecedents penáis i de observar bona
conducta i coneguda probitat, justificat aquest extrem per tres testimonis comerciants; que hagi
practicat durant quatre anys, com a minim, des de
l'acabament deis estudis acreditant-ho en forma;
ésser acceptat per la Junta de Govern i teñir constituida una fianza de cinc mil pessetes en cabals
públics en un Banc local, a les resultes de la seva
gestió.
Les associacions semblants que fins ara s'havien constituít a Catalunya i Espanya no precisaven ni reunien les condicions de la que comentem,

potser per no teñir el carácter práctic d'aqiiesta,
potser perqué el seu fi era mes de defensa de classe;
pero el cert és, que quan precisava l'intervenció de
algún comptable en algún afer, s'havia de cercar-lo
individualment sense altre garantía, en molts casos, que la que pogués donar la seva propia persona, amb els consegüents riscs i perills de tota mena.
La Novella Assaciació ha vingut a omplenar un
buit en ia nostra térra, mes incomprensible que en
altres llocs, si es té en considerado que Catalunya
és eminentment industrial i comercial, i el gran
nombre de comptables empleáis en els negocis.
Pero aquesta Associació té al nostre veuie una
altra mes pregona importancia peí moment en que
Catalunya tinguí reconegudala seva autonomía, ja
que, aleshores, a l'estructurar la nostra Nacionalitat, caldrá aprontar tot el ben creat per incorporar
lío al govern, donant-li reconeixement oficial.
No dubtem que la primera Junta de Govern
del Collegi, composta de persones meritíssimes sabrá mantenir els principis básics de rAssociació,
de la que tant n'esperem, i sois resta, que convenguts de l'importáncia de la mateixa, els industriáis
i comerciants catalans aprofitin els servéis del Collegi quan els precisi pels seus negocis.

onetári
per Josep M.^ Tallada
(Continuado)
El Banc d'Espanya en constituir-se ho fou amb
un capital de 30 milions i amb l'autorització d'emetre bitllets igual que d'altres Bañes, fins al 19 de
Mari; de 1874, en qué té lloc la seva reorganització,
concedint-se-li el privilegi del papar moneda.
Deis quinze Bañes autoritzats per l'emissió de
bitllets, onze es fusionaren amb el Banc d'Espanya
que continua treballant com entitat particular, i els
demés es disolgueren.
En 1904 finia el termini autoritzat per emetre
bitllets; el capital era de 100 milions de pessetes
ampliable fins a 150, poguent Uiurar bitllets fins a
cinc vegades el capitaldesemborsat, amb la garantía de monedes o barres d'or o argent per un import alrnenys de la quarta part de la circulació.
En compensado d'aquests tractes el Banc feia
una bestreta al Govern de 125 milions de pessetes.
A.questa relació entre el Tresorer i el Banc,
contribuí molt a afavorir l'Estat resolent —aparentment quant menys— dificultáis monetaries, de manera que a l'any 1878, el nostre canvi internacional
era gairabé normal i la situado del Tresor també
mes clara amb les emissions de Deute (Obligacions
del Banc i del Tresor en 1876 i Obligacions de la

Renda de Duanes en 1878) que absorví el Banc al
no ésser acceptades peí públic.
La circulació fiduciaria era aleshores enraona
da, ja que en 1878 sois arribava a 174 milions.
Aquesta situado manté fins al 1882; pero el
Govern continua fent el negocí de l'argent, o sigui
aprofitant-se de la diferencia grossa entre el seu va
lor legal i el que té al Mercat, Uen^ant duros a 1;
circulació i del 1878 al 1882 encunya 83 milions di
pessetes d'argent i fins al final del segle n'havia d
encunyar 872 milions.
La circulació de bitllets va també en augmen
i els 174 milions de bitllets que hi havía en 187
passen a 349 en 1881. Manca l'or per la circulad
de bitllets de vint-i-cinc pessetes.
En augmentar el capital del Banc en 1882, ac
quiri el dret d'emetre bitllets fins a 750 milions,
semblava com si les coses es preparessín perqt
sortis a la superficie la mala situado de la nosti
economía monetaria.
Haviem exportat 550 milions d'or, teniem ur
inundado d'argent; els déficits de rtiisenda en
cronics; la circulado fiduciaria podía encara ere
xer i per si aixó no fos poc la nostra balanza de c
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mer?, que s'bavia a n a t a g u a n t a n t per l'exportació
de vins de Franga, anava a sofrir un cop m o r t a l ,
amb l'entrada en p r o d u c c i ó de Íes vinyes franceses
reconstruídes ja després de l'invasió per la filoxera
de les antigües p l a n t a c i o n s .
(continuará)
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^isposiaons Legisiatiwei

REGLAMENT DE TREBALL
(Final)

L'obra cíe la
Secció de D r o á u e r i e /
En la reunió d'aquesta Secció que tingué lloc
a primers del mes passat, poguerem teñir la satisfacció d'anunciar ais n o s t r e s associats Tingres dé
nous socis, convenguts de les avantatges de les
compres c o l l e c t i v e s que h a iniciat a q u e s t a entitat.
L'iniciativa que c o m e n g á a m b m o l t d'entusiasme pero t í m i d a m e n t i a m b reduíts mítjans va desenrotllant-se r á p i d a m e n t c o m h a v e m p o g u t c o m '
provar a m b els r e s u l t á i s que es d o n a r e n del p a s s a t
mes d ' O c t u b r e .
Aquesta actuació és profitosa n o s o l a m e n t en
raspéete material — quals profits son indiscutibles —
sino també en el m o r a l per establir entre els associats Iligams de unió, t e n d i n t a fer desaparéixer
aquelles diferencies que semblaven c o n s u b t a n c i a l s
en industriáis que dedicant-se al mateix negoci, havien de lliurar-se a Iluites de c o m p e t e n c i a .
Intensament van prosseguint els treballs per
aixamplar aquesta o b r a t a n profitosa, per la que en
lo que calgui, espera la J u n t a d ' a q u e s t a Secció que
tots els que a ella pertanyen n o els h a de doldre estori; ni sacrifici, que son ben p o c s si es c o m p a r e n
amb els resultats que se n ' o b t e n e n .
En el sí de la Secció de Drogueries, Q u e v i u r e s
i Similars, hi caben t b t s els industriáis del G r e m i
de bona voluntat i moralitat, i a t o t s es p o t extendre els beneficis que c o m e n t e m ; els primers resultats son prou e s p e r a n g a d o r s perqué pugui tenir-se
confianza en el pervindre, pero com deiem a b a n s ,
cal l'ajuda de t o t s , perqué c o m mes s'extengui e l
régim de c o m p r e s , mes será el benefici, ja que
aquest, en relació a m b el n o m b r e d'associats participants, a u g m e n t a en forma progressiva.
Comengárem per un senzill assaig: avui fem ja
compres i m p o r t a n t s de llet, sucre i conserves, i
aviat seguirán altres articles.
Cal d o n e s que t o t s els que e n c a r a n o figuren a
ia nostra entitat, s'apresurin a inscriure-s'hi, i els
quejaho son, p r o c u r i n Tingres deis seus c o m p a n y s
d'indústria, a profit de Tobra coTlectiva, en interés
de tots.
L L O R E N Q CIVIL
President de la Secció de Drogueries, Queviure.s i Similars

Art 80. Els guardabarreres quedaran sotmesos a les
regles segilents:
En els passos a nivel! de guerda permaner.í:, pels que hi
circulen mes de vint-i-quaíre trens al dia, s'establiran tres
torns de vuit hores.
En els passos de guarda perraanení peís que no circulen
mes de vint-i-quatre trens al dia, el servei es fará norraalment
amb solament dos guardabarreres, ais que en compensado
s'abonaran part de les hores d'excés sobre la jornada legal a
prorrata del salari normal.
En els passos que solament hagin d'estar guardáis fins
un máxim de tretze hores, sense que durant el temps corresponent circulin mes d'altres tants trens, es podrá fer el servei
per un sol guardabarrera al que se li abonaran les hores de
excés sobre la jornada legal, com en el parágraf anterior.
Els guardabarreres encarregats deis torns de nit, hauran
d'ésser necessáriament homes; els de dia podran ésser dones,
si bé' deuraa complir-se estrictament les Ueis tutelars de la
dona obrera.
(De i'article 81 al 100 tracten del personal de conducció
de maquines i del no subjecte a torns fixes, i deis revisors de
bitUets i interventors, telegrafistes, sanitaris, magatzems i economats, pagadors, agents d'oficines, excés de jornada, etc.)
CAPÍTOL

VIII

Art. 101. La jornada de treball deis conducíors de cotxes, automóbils, carros i carruatges de lioguer en general, podrá prorrogar-se el treball fíns al máxim de setanta dugues
hores setmanals, pagant-se cada hora d'excés de les quaranta vuit ordináries amb el salari tipo de cada una d'elles mes
el recárrec que Uiurement es convingui.
Tractaní-se de vehícles matriculats peí servei públic, la
prórroga de la jornada en els limits esmentats ham-á d'ésser
acordada pels organismes paritaris corresponenis.
Art. 102. En els acarretjos que per rao de la distancia
que s'hagi de recorrer no puguin realitzar-se dintre de ¡es
vuit hores, s'observaran les regles següents:
1 .a Quan eis acarretjos siguin fixes i constants, la duració del treball es comptará setmanalment i podrá prorrogarse fins el máxim de seíanta dues hores, pagant-se a prorrata
del tipo del jornal ordinari les primeres sis hores d'excés sobre Íes quaranía vuit de la setmana lega!, i com a extraordináries, amb els recárrecs legáis, les demés.
2.a Quan no reuneixin la condició d'ésser fixos i constants, podrá establir-se també el, compte setmanal i prorrogar-se aixi mateix la durado de! treball fins a! máxim de
setanta dugues hores setmanals; pero es pagaran com a extraordináries amb els recárrecs corresponenis, totes íes que
excedeixin de quaranta vuit. No obstant, quan les ampliacions de jornada siguin f reqüentment degudes a retrás i esperes, podrá acordar-se pels organismes paritaris corresponenis que es pagui solament a prorrata del jornal ordinari les
primeres sis hores d'excés.
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CAPÍTOL IX

Art. 103. EIs organismes paritaris corresponents, excepte el que es disposa en els demés articles d'aquest capítol,
podrá acordar el treball en hores extraordináries deis dependents mercantils a que es refereix la Llei de 4 de juliol de
1918, fins el máxim que permeten els reposos preceptuáis
per Tesmentada Llei.
Art. 104. L'autorització concedida en el article precedent no compren ais Tenedors de Llibres i empleáis d'escriptori, qual jornada queda sotmesa a les normes generáis que
determina el capítol primer del present Decret.
Art. 105. La jornada deis cambrers, qualsevulga que
sigui el seu sexe, d'hotels i íondes, allotjats en aquests i que
atenguin a la cura de les habitacions i a la deis hostes, podrá
arribar a deu hores sense renuneració extraordinaria, pero se
hauran de respectar en tot cas els descansos que preceptúa
la Llei de 4 de juliol de 1918.
La deis demés cambrers, ajudants, mossos, abocadors i
similars, cuiners rebosters, ajudants i aprenents de cuina que
treballin en íondes, hotels cafés, restaurants i demés establiments públics i que no es dediquin exclusivament al servei
deis amos i de la dependencia d'aquesta, es regirá per les normes generáis del capítol primer i peí previst en l'article 103
d'aquest Decret.
Art. 106 Respecte ais recadistes i similars s'observarán
les regles següents:
a) Els majors de divuit anys estaran subjectes al régim
general, essent-los aplicable l'autorització de l'art. 103 i
b) Els menors de divuit anys no podran realitzar jornada major de vuit hores.
CAPÍTOL X
Art. 107. Els organismes paritaris podran acordar la ampliado de la jornada legal deis practicants, infermers i servents d'Hospital, Clíniques i Manicomis públics, sense que els
homes puguin excedir, excepte casos de greu i urgent necessitat, el máxim de setanta dugues hores a la setmana, ni les
dones e! de seixanta. El pagament de les hores d'excés sobre
les quaranta vuit hores setmanals, es fará a prorrata del jornal ordinari o amb el recárrec que determinen aquells organismes.
Art. 108 El mateix régim establert en l'art. anterior será aplicable ais ordenances i similars i ais porters, guardes i
vigilants de tota mena,no compresos en l'art. 2°^ del present
Decret.
CAPÍTOL ADICIONAL
Art. l^r Per a que els pactes entre els patrons i els
obrers puguin sofrir válida alterado legalment en els acords
deis organismes paritaris, hauran de celebar-se amb subjecció
a les següents normes:
a) Quan existeixin associacions obreres i patronals del
ram de qué es tracti, els pactes es celebraran per les representacions d'unes i altres associacions mitjangant l'acord per
majoria deis respectius associats,
b) Quan no existeixi associació especiáis d'obrers ni de
patrons del ram de qué es tracti, pero si associacions generáis d'una i altre classe de les que, respectivament formin
parí obrer i patrons del ram industrial a que hagi d'afectar
el pacte, aquest haurá d'ésser pres per les majories deis esmentáis elements associats del propi gremi.
c) Si solament existís associació general o especial de

patrons, pero no d'obrers, o a l'inversa, el pacte es celebrará
entre la representació de rassociació, previ l'acord de la majoria deis individus del gremi de qué es tracti, quan fos general, i la representació de la majoria de la classe no associada
mitjangant la reunió que per aquest efecte es celebri.
d) En aquelles localitats en qué no existeixin associacions patronals ni obreres, els pactes hauran de celebrar-se
per les majories respectives deis patrons i deis obrers del ram
de que es tracti.
Art. 2.°n Queden derogades quantes disposicions s'oposin al disposat en el present Decret.

NOTICIES I
Els mercáis setmanals
En el finit mes de Novembre, les cotitzacions del mercal
setmanal a nostra ciutat, han estat les següents:
Dia5

Mongetes.
Cigrons .
Blat de moro
Civada. .
Faves . .
Besses . .
Patates. .
Gallines .
Pollastres .
Ous. . .
Conills . .

60 pessetes
a
60
»
a
21
»
a
14
»
a
24
»
a
29
»
a
a 30-34
a 18-26
a 10-16
a 5'50 i 5'75
. a 4'50 i 6

els 70 litres
els 70 »
els 70 »
els 70 »
els 70 »
els 70 »
els 100 quilos
el parell
el »
la dotzena
un

La recaptació per arbitris de plaga fou de 1.224'25 pessetes
Dia 12 Mongetes.
Cigrons .
Civada. .
Blat de Moro
Besses . .
Faves . .
Patates. .
Gallines .
Pollastres.
Ous. . .
Conills. .

58 pessetes els 70 litres
a
els 70 »
63
a
els 70 »
21
a
els 70 »
14
a
27
els 70 »
a
26
els
70 »
a
. a 30-34
els 100 quilos
, a 18-25
el parell
, a 10-16
el »
, a 5 i 5'50
la dotzena
. a 4'50 i 6
un

La recaptació per arbitris de plaga fou de 1.224'85 pessetes
Dia 19 Mongetes. .
»
Cigrons . .
»
»
Blat de moro .
»
Besses. . .
»
.
»
Patates. . .
»
Gallines . .
»
Pollastres. .
»
Ous . . . .
»
Conills. . .

. a
. a

55 pessetes els 70 litres
65
»
els 70 »
»
21
els 70 »
»
. a
21
els 70 »
»
. a
28
els 70 »
»
. a
25
els 70 »
»
els 100 quilos
. a 30-34
»
el parell
. a 18-25
»
el »
. a 10-14
»
. a 5 i5'25
la dotzena
»
. a 4'50 i 6
un

La recaptació per arbitris de plaga fou de 1.223'25 pessete
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Dia 26
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Mongetes.
Cigrons. .
Civada. .
Blat de moro
Besses .
Faves .
Patates.
Gallines
Pollastres
Ous . .
Conill .

a
60 pessetes els 70 ütres
60
els 70 »
a
22
els 70 »
a
21
els 70 »
a
29
els 70 »
a
25
els 70 »
a
a 30-34
els 100 »
a 18-25
el parell
a 10-18
el »
a 4'50 i a 5
la dotzena
. a 4'50 i 6
un

La recaptació per arb itris de plaga fou de 1.202'10 pessetes
¡ttipostos sumptua
Llegim en una publicació de Finances, que després del
recárrec de quatre i cinc céntims sobre la gasolina, que ja se
está cobrant, es tracta de la propera creació deis impostos
sumptuaris que anuncia el Govern.
Sense assegurar la certesa deis rumors que circulen aquests dies, es diu que s'establiran nous tribuís sobre els automóbils, en proporcíó important, tabac, perfumería i altres
articles que es consideren com de luxe.

Siguí benvinguda a casa ncsíra, Tesmentada publicació,
amb la que amb molt de gust deixsm establert el canvi.
Els hortolans detaliisíes
Durant aquest mes passat circula la noticia que recolíim
com un rumor i per tant, amb totes les reserves, que es tractava de demanar a rAjuntament que prives la venda a la
menuda que els hortolans que venen de Mataró i demés pobles de la costa, fan els dijous i els diumenges a la nostra
ciuíat.
P e r resíabliment d ' u n a Escola
Seguint l'iniciativa de la societat local de contramestres
EL RADIUM, la majoria d'associacions granollerines s'haii
dirigits al Consell de la Generalitat de Catalunya, demanant
l'establiment a nostra ciutat d'una Escola del Treball.
Segons les nostres informacions la petició, a la que s'adhareix el BUTLLETI, ha estat molt ben rebuda i no es dubtós
d'assegurar un éxit ais que han íingut tan bella iniciativa.

Publicacions Rebudes

Barcelona Financiera
Ha visitat per primera vegada el nostre estatge social
la revista barcelonina «Barcelona Financiera» que és una
publicació desenal, dedicada a tractar d'Hisenda i Economía.
En el nombre corresponent al quinze del mes passat, a
mes d'una extensa informado financiera, comercial i legislativa, publica interessants articles sobre el cultiu de coto com
a base per solucionar l'atur forgós, el control obrer, nacionalització de la térra, etc.

Setmanari La Gralla.
Publicació Oficial del Centre de Fusters
Matriculáis de Barcelon.
Setmanari barceloni,/usítcza i Progrés.
«La Vid Catalana», publicació barcelonina de l'Agremiació de Cafés, Tavernes i Similars,
«Barcelona
Financiera».
Setmanari local Acció.

desiija ais SQUS llegidors i ais associafs del Centre,

felices basques de ^JYada
un hon acahament i comen^amenl d any

ill
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GRAN SASTRERÍA
•4-

SITJES

La inica on trobareu els ABRICS per home en mes bones condiCM
F e u Tull viuü

F i x e u ' s - h ¡ béü

Abrics . . . per 6 , 85 1 O i 1 2 duros
Trinxere/
. . per S
»
Impermeable/
per 4h
»
«

^

its

:

^ No aneu pas a Barcelona, no: no cal!, que a bon preu i de t a n
: tona cíualitat com allá poéueu comprar-ko, també ko trobareu

I ala G r a n Sastrería Sitjes de GranoUers

Fábrica de Llevadura Premsada
I

S

S.' A .

=

V I L A D E C A N S (Barcel ona;

Fací vosté u n a p r o v a
amb Tinsuperable L l e v a t ^ X í l l t a Roja^^
i e/ convencerá (Jue en tre/ kore/ e/ pot fer
u n a fornada de pá, i cjue el fred no dificulta
la pujada de la pasta. .
Dipósit a GranoUers i sa comarca

Casa
asa B
joassa o-^^.^^ Sta. Esperanza, 8 bis
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En el mercat son
moltes les bombes
•-

V

que assimiian a la

BOMBA

prova evident de
qué és la millor
que hi ha!
Demaneu-la

ais

TALLERS FONT
Prim, 78 >
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