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Torrador de Cafés marca La Cafetera
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L'any que ha acabat de transcorre ha estat un d'aquells que no passen desapercebuts,
per
marcar una fita inoblidable en l'História, per la série_ de coses que han succeit.
El canvi de régim que des de feia temps es preveía, ha fet que a Espanya s'entrés en
un pertode de renovament
total de l'antiga legislado en tots els ordres, per tal d'adaptar-la
a
la nova forma de govern, canviant gairebé del tot l'estructura
nacional.
Podem dir sense equivocar-nos
que d'en^á de l'acabament de la guerra europea fins a la
implantado de la República Espanyola,
hem estat travessant una greu crisi de l'economia
nacional, accentuada amb Vestabliment de la Dictadura i agreujada encara mes al
desapareixer
Vanticonstitucional govern d'en Primo de Rivera.
Val a dir pero, que si durant la guerra europea, Espanya tingué uns moments
d'esplendor económic, no fou pas degut a un millor governament
ni a mes cura en
Vadministrado
pública, sino única i exclusivament
a la nostrq situado de potencia neutral, situada junt ais
pai'sos en iluita, i proveidora d'uns i altres
belligerants.
Aquell moment en que una riuada d'or entrava a Espanya,
no fou aprofitat per orientar la economía nacional en un sentit de floreixement
i el desordre económic habitual
conjuntament amb el polttic, que d'enQO. de la restaurado
no havia aconseguít
afianzar la Monarquía, fóren les causes del seu enderrocament
en VAbril
darrer.
Aquest lleugeríssim
esguard retrospectiu deu servir-nos d'experiencia peí futur, i a dir la
veritat, excepte en algunes imprudéncies
— rio tan importants
com alguns volen fer veure —
sembla que ha estat una llÍQÓ no oblidada pels homes que regeixen la República
Espanyola,
essent-ne un símptoma
la resoludó de la darrera crisi, portant un home tan eminent com en
Jaume Carner al Ministeri de Finances, i les reiterades declaracions del ministre socialista senyor Prieto, enfront de les peticions deis obrers
ferroviaris.
La reacció notable observada en la Borsa de Valors, el projecte de noves empreses,
el
propósit de nívellar els pressupostos
i emprendre
noves obres publiques, son indicis
clartssíms
de la confianza del poblé en el nou régim, fent esperar que el present any 1932 será mes
fructuós que el passat per Vagricultura,
peí comerg i Vindustria
nacionals.
Peí qué es refereix a Catalunya,
amb Vaprovadó de l'Estatut que és indubtáble,
entrarem també en un nou període beneficios per la nostra térra, ja que suprimits molts
entrebancs
que s'oposaven al desenvolupament
de la nostra prodúcelo, poguent-nos
regir per nosaltres
mateixos, amb l'augment
de riquesa aconseguirem
veure satisfetes les nostres aspiradons
de posar-nos a Valtura, baix tots els aspectes, deis primers pables del món.
Hem demostrat ábastament
les possibilitats de Catalunya i el qué pot fer la tenacitat del
nostre carácter i aqüestes dues bases son en les que confiem que durant l'any que ara comenta, veurem confirrnat el nostre
optimisme.
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Advertimervt a les entitats adherídes
E s recorda a les entitats adkerides al «Centre Gremial», la
oMiéació cine teñen de presentar al G o v e r n Civil Testat de;
comptes i la llista de socis, i notificar els can vis de J u n t a cjue Ki
kaéi.
Els esmentats documents poden entreéar-los a la Secretaria
del Centre, cjue t i n d r á cura de la seva presentació.
Illll!!lllllllllllllllll!lllllll¡lllll!llllllll|l|l!ll¡illllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

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

^=.-1 GRANOLLERS

Jl

LABOR SOCIETARIA
Unié d'Industríals Cafieters
Tenint en compte rimportáncia de les darreres
dísposicions legislatives sobre la declaració de collites i les guies de circulado deis vins, aquesta Associació a mitjans del rnes passat, repartíais seus
afiliats unes fulles explicatives donant-los instruccions perqué no poguessin incórrer en responsabilitats per ignorancia de les mateixes,

Els pressupostos Munícipals
Durant el transcorregut mes de Desembre la
Junta Directiva del CENTRE GREMIAL, s'ha ocupat activament de Lestudi del projecte de pressupostos Municipals d'aquesta ciutat, en la part referent ais comerciants i industriáis, examinats detalladament totes les partides amb ells relacionades.
Com a resultat d'aquests estudis han estat fetes diverses consultes i proposades algunes modiñcacions en interés deis associats.

Els ífiídustriais Metaf'lurgícs
En el passat mes de Desembre s'han reunit a
l'estatge social del CENTRE GREMIAL, bon nombre d'industrials metaliurgics d'aquesta ciutat
tractant de constituir una Agrupado per la defensa
deis seus interessos.
Les gestions están ja molt adelantades, el que
fa esperar que ben prompte quedará constituida la
projectada Associació

Convocatoria de la Unió d'industrials Cafeters
La Unió d'industrials Cafeters, convoca ais
seus associats a la reunió general reglementária
que tindrá Uoc a l'estatge social, el dijous dia 21
del corrent, a dos quarts de 4 de la tarda, de primera convocatoria i a les 4 de segona, per tal de tractar del següent ordre del dia:
1."
Lectura de l'acta de la darrera sessió.
2.°"
Balan? de l'exercici anterior.
3.=' Lectura de la Memoria de l'actuació social en l'any últim.
4."'
Elecció deis carrees vacants que son, el
de President, Secretari i Vocals 1." i 3.'='^.
5,**
Assumptes generáis.
Donada l'importánda d'aquesta reunió, tots
els associats son pregats d'assistir-lii.
Granollers, Gener de 1932.
LA JUNTA DIRECTIVA,

ADUrCRTIIiICNI
Recordem ais nostres associats, que están obligats a portar el
Llibre de Vendes i Operacions, que el termini per presentar les
oportunes declaracions fineix el dia 31 del corrent mes de Gener.
Tots els dijous de 4 a 6 en la Secretaria del Centre, s'ínfor'
mará ais aíectats de la forma de redactar les declaracions eS'
mentades i 1'Associació cuidará de llur presentació a Foficina
municipal.
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Impressions
per TAny Nou
Per tal de conéixer l'opinió deis principáis elements del CENTRE GREMIAL i entitats ahderides,
en el que fa referencia a la situació económica general i especialment en el que es refereix a la nostra
ciutat per l'any que comenta, ens hem dirigit ais
seus presidents, i heus ací les seves contestacions:
Josep Riera Bachs
PRESIDENT DEL CENTRE GREMIAL

Degut al canvi de régim i els conflrctes socials
que s'han anat succeint, l'economia nacional se'n
resentirá fortament tot l'any, pero erecque una vegada els governants hagin desvaneseut certs recéis
que desperten, l'opinió del país colTaborará totalment dintre del nou régim, i amb la tranquilitat
deis esperits s'obrirá una era de treball i prosperitat
tal com l'esperavem de la República.
Peí qué es refereix a Catalunya, un cop aprovat
l'Estatut, cree en un resorgiment general ben profitós, tenint en compte que aleshores podrem esco-,
Ilir els nostres governants, i seguir les iniciatives
ben de la vora, i mes si considerem que s'ha deraostrat que la nostra térra té capacitats sobreres per
governar-la i un amor marcat peí treball i per l'ordre, encara que pugui fer dubtar d'aquest sentit la
situació social actual, que accidentalment estem
travessant.
En quant a Granollers, "soc també optimista
peí que fa referencia a l'any que comenta. La nostra estimada ciutat cree que aquest any podrá teñir
resolt l'assumpte de I'electricítat, peí que tant treballa el nostre Centre Gremial; 90 que representará
una economía a tot el poblé de 90 a 100.000 pessetes. Les successives millores que té en projecte la
entitat, com son les assegurances d'incendis i d'ac-'
cidents del treball, entre altres-, que -surten ja deis
límíts tancats de l'Associaciói hauran de representar un estalvi important en bénefici de la riquesa
coliectiva, Naturalment que per tota aquesta tasca
haurem de teñir en compte rio solament la situació
general, que l'augurem próspera, sino una bona
coliaboració per part de l'Ajuntament, que cree
que trovarem tothora, sino amb tots els ciutadans.
Per l'engf andiment i millora de Gf anoUers no
solament en l'aspecte ecónómie, sinó^en tots cree
que l'Ajuntament ha de fer una redúcelo en el pressupost a fi de que respongui a les pOssibilitats i necessitats del nostre poblé, degut a la disbauxa deis
darrers de l'altre régim. No deupermetre's que continuin fent-se pressupostos que no responguin a l a
potencialitat económica de Granollers, ja que després haurien de lamentar^se'n mals majois; un cri-
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teri d'economies tenéficiaria la situació actual i els
ciutadans ho agrairien.
l a u m e Xíol Moncau
PRESFDENT .DE LA UNIÓ D'INDUS.TRIALS CAEETERS

Les oscilTacions que en la marxa política d'Espanya, a Catalunya i ádhuc a Granollers es nota en
aquests temps, fan desitjar un millor afiauíjament
de la situació, aconseguit el qual, és d'esperar que
el comer^,, l'indústria, i en general tot el que és
element productor de riquesa, tindran un pie desenvolupament, en bénefici colTectiu.
En el que fa referencia a l'indústria cafetera, si
continúes aquest estat de coses haurien de tancarse molts establiments i seríala ruina de l'indústria.
Espero que l'any que entrem será millor que els
anteriors.
Lloren^ Civil
PRESIDENT DE LA SECCIÓ DE DROGUERIES
QUEVIURES I SIMILARS

Al trasbals natural a tot canvi de régim cal que
succeeixi una era de tranqulHtat I pau que és en la
única forma que el comer? púgüi desenrotUar-se.
No cree de totes maneres, la situació actual
tan dolenta com molts es creuen, 1 si tenlm l'encert
de que el Govern posi tót linteres en totes les coses que deu posar, I sap captar-se la cooperado
tant deis de dalt com deis de balxy'mantenint amb
fermesa i esperit de clutadania l'autoritat, serán garanties per tots aquells que avul es retreuen, dificultant amb la seva situació la solució armónica
deis confllctes económics I el resultat haurá d'ésser
un bénefici per a tots.
A Catalunya el qué mes iriteréssa és l'aprovació de l'Estatut, amb el qual si ténim la sort de que
les persones que hagin de fer^o cumplir dintre del
seu idealisme i amb justicia protegeixin el capital I
el treball, castigant ais que vulguln Interrompre
l'engranatge armónic que hi deu regnar, tenint en
compte que no ens manquen mltjans, quedará resolta la crlsl económica aquest any.
Peí que fa referencia a Granollers, amb la
práctica de les obres en projecte, com son, l'estació, la colTectora, escoles I d'altres,'i amb l'ajuda
ciutadana, que no dubtem existirá, ja que si avul
no és mes intensa, no es per manca de voluntat,
sino per les dificultats monetáries degut a la crisi,
creiem que aquest any 1932 pot ésser prósper per la
nostra ciutat.
F r a n c e s c Montané
PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ DE "CÉREALISTES

L'any 1932 será millor, degut a que cessará la
desconfianza general que ha caracteritzat l'any 1931
i que ha slgut una de les principáis causes de la paralltzacló dé molts negocis.
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"Economia Monetaria Espanyola"
per Josep M.^ Tallada
(Continuado)
Fins aleshores el Banc d'Espanya canviava els
bitllets en or i l'or en bitllets. Els avantatges d'exportar or feien impossible pero de continuar aquesta política que buidava les caixes del Banc.
Per millorar la cotització a Borsa de les obligacions del Tresor i de l'amortitzable 4 "¡o, el Banc
descongestioná el mercat mitjan<;ant la compra de
paper en grosses quaiititats. Li produi tot aixó una
situació tan tivant de des de 1883 que prácticament
el Banc no Iliurá or contra bitllets, i els que volien
moneda metáliica, rebien moneda d'argent.
Espanya, dones, deixava d'ésser un país amb
doble patró or i argent, i de fet quedava convertida
en un país amb patró argent. El canvi espanyol ja
no qüedava limitat pels dos «gold points» d'entrada i sortida de l'or.
La balanza de pagaments adquiría tota la seva
influencia en els canvis, desapareixent tot mecanisme regulador, i amb els seus déficits i per la precisió de pagar els cupons or del Dente i el gran nombre de valors ferroviaris a l'extranger, forijasament
havia de comentar la devallada.
L'argent que es cotitzava a 51 15/16 en 1882,
baixá a 50 5/8 en 1883, a 45 5/8 en 1886 i a 42 7/8
en 1888. En acabant el segle la cotització és a
29 5/8. Aqüestes baixes son aprofitades per nodrir
A Catalunya s'accentuará encara mes la millora, i a la ramaderia, ja prou castigada, l'ajudará la
rebaixa actual del preu d'entrada del moresc foráster.
En quant a Granollers, tota vegada que depen
molt de la ramaderia i de l'agricultura, la seva sit u a d o económica seguirá la sort d'aquestes dues
rames de riquesa.
R a m ó n Estrada
PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS
EN PATATES DEL VALLES

Aquest nou régim míUorará molt la situació
económica del comer? i de l'indústria nacional,
ja que després d'aprovada la Constitució i les liéis
complementarles que están projectades, hi haurá
una estabilitat i seguretat que afavorirá el crédít
comercial.
Un cop implantat l'Estatut, Catalunya reemprendrá la seva marxa comercial i industrial amb
mes braó que mai, i tota vegada que gaudirem de
mes Ilibertats i estarem governats per nosaltres
mateixos.
Com sempre, Granollers seguirá augmentant la
seva importancia comercial i d'una manera especial
el nostre mercat que cada día es veu mes concorregut i s'hi fan mes transaccions.

els ingressos de l'Hisenda mitjan^ant l'encunyació
de moneda. De 1878 a 1900 s'encunyen monedes de
5 pessetes, per valor de 754.587,920 pessetes, i monedes divísionáries per valor de 117.771,243 o sigui
en junt mes de 872 mílions. També aprontaren
aquesta situació els falsificadors de moneda i és
aleshores que surten els duros sevillanos, alícantins, etc., que avui encara circulen malgrat les
recoUides.
Amb múltiples artificis l'Hisenda Pública havia aconseguit anar saldant amb superávit els seus
pressupostos fins al de 1882-83. Surt aleshores el
déficit que dura fins a l'any 1893, i després d'uns
anys de superávit toma a aparéixer amb la desfeta
colonial. Del 1882 a 1893 la suma deis déficits representa 575 milíons de pessetes.
En Novembre de 1881, els canvis cotitzen per
última vegada a la par, ja que en 1883 portava una
pérdua de 1'1'55 per cent del seu valor, en 1890, el
4'27, en 1892, el 15'34, arribant en 1898 amb un premi de l'or promedi de 54'15 i amb un máxim del 115
per 100,
En aquesta situació la circulació fiduciaria
augmentava, tant, que en 1889 arriba a la xifra má
xima autoritzada, peí que en renovar-se en 1891 el
prívilegi d'emissió s'amplíá el límit fins a 1.500 milíons amb la garantía metáliica d'un ter?, del qual
la meitat havia d'ésser or.
L'Estat exigí com a compensació un préstec de
150 mílions de pessetes, sense interés í sois reemborsable en 1921, en vencer la prórroga Concedida,
En 1898, encara s'augmentá el límit de la circulado fins a 2.500 milions, reduíts a 2000 per un
conveni fet amb Víllaverde en 1899. En acabar el
segle la circulació és de 1591 milions i la depreciad o de la pesseta d'un 29'55 per cent
Resumint, Lesfondrament monetari havia estat
el següent: les monedes d'or de baix pes expulsen a
les bones; l'argent i els bitllets de 25 ptes, expulsen
les d'or que quedaven; l'excés de circulació d'argent
que per la baixa del metall representen vertaders
bitllets metállics, constítueix en realitat l'únic mitjá legal de pagament; la circulado fiduciaria per les
angúnies financieres de l'Estat, creix amb velocitat
excessiva, superior a les necessitats del comer? i de
la industria.
Per l'exposat es veu clarament com el segle XX
troba una economia monetaria desfeta i malgrat els
esforgos d'alguns ministres la situado encara pesa.
Perqué la pesseta torni a la seva normalitat,
caldria desfer els desencerts de seixanta anys d'una
política equivocada que té pregons arrels en l'história i en les especiáis caracteristiques económiquesi
fiduciáries del nostre país.
(Continuara}
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m La burocracia
de VEstat

i ü

Y
D'aquelles famoses indicacions del Sr. Azaña
per resoldre el problema de rempleomania, gairebé
podem dir que no n'ha quedat res.
Avui ja no es parla de reducció del personal de
les oficines publiques ni del treball durant vuit h o '
res del dia, i els empleáis, que cobren del pressu'
post de l'Estat, continúen compareixent a íes dependéncies amb el retard acostumat, fumant les
mateixes cigarretes, amb perjudici de la feina, Uegint els diaris al despatx, enredant-se amb convet'
ses amb els altres i desatenent al públic que deu
acudir a que el despatxin, amb la mateixa catxassa
de sempre.
¿A qué ha estat deguda aquesta resolució, deixant sense efecte una altra que era tan ben mirada?
¿Es que el Cap del Govern, ha trobat dificultats tan
insuperables, per a portar a la práctica els seus
lioables proposits? No creiem que hagi estat ni un
canví de pensament del primer Ministre, ni que hagin pogut espantar-lo esporádiques manífestacions
mes o menys ostensibles deis pressumptes perjudicáis.
D. Manuel Azaña ha demostrat abastament
que pensava les seves resolucions i que tenia prou
enteresa i energía per portar-Íes a la práctica; diguiho sino, la qüestió deis mílitars resolta deíinitivament després d'una serie d'anys que semblava que
l'exércit era quelcom mes que un element de defensa de la nació per un cas de guerra,
Pero el cas deis empleáis, no es el cas deis militars; aquestos havien arribat a imposar-se a l'Estat obligant-lo a claudicacions de la seva sobirania,
valent-se de la seva situació en certa manera privilegiada, mentre els empleáis demanaven, i és just
reconéixer-ho, algunes vegades amb sobrada rao.
Hi ha un alire motiu per no procedir amb els
empleáis tal com era propósit del Ministre; no parlem ja del deute que empran el maieix procedir carregaria damunt de la nació, completament improductiu; es que si la supressió de diversos cossos de
exércit no poi portar cap conflicte, no estant Espanya en un cas de guerra, la de un determinat nombre d'empleais forcposameni deuria portarlo, perqué
caldria fer adaptacions que, creáis interessos, i
amb el sens nombre d'organismes amb que compta
l'Esiai, molis deis servéis generáis quedarien desatesos en perjudici del propi Estat i del públic.
La nosira modesta opinió no poi ésser pas favorable a la continuació d'aquesi estat de coses pero, proiegint remores de l'erari públic; pero tampoc
no podem oblidar ni interessos que devem considerar sagráis, ni les funcions que desempenya l'Esiai
per miijá deis seus organismes.
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Nosaltres creiem, que per resoldre aquest problema de la burocracia, d'una vegada, cal anar a
un pía de conjunt, procurant no perjudicar drets
adquiriis, repartint els empleáis en la forma que resulti mes eficient i de mes rendiment el seu treball,
amortitzant íes places que calgui, sense radicalismes, i, si estimen que deu intensificar-se el treball
deis funcionaris, també creiem que deu retribuirse'Is-hi en forma de que pogueni atendré les seves
necessitais, no els calgui fer altres feines, o pitjor
encara, que puguin buscar-se ireballs semblanis o
relacionáis amb la seva oficina que en molies de
les vegades se'n ressent la moral.
Aquest és, al nostre entendre, la forma com
deu resoldre el Govern el problema de la burocracia.

Mfííífi

is

ir

íííímm

de Comerc
La complicado que porta cada dia mes la vida
civiíitzada, fa que hom hagi de fixar-se en la breuetat del temps de l'exisiéncia humana per teñir coneixement del gran nombre d'ensenyances que els
homes han aconseguii amb el seu esforg iintel'ligéncia, havent d'arribar a la conclusió, de qué perqué aquells coneixements puguin ésser utils a la
comunitat, cal disiingir dintre les persones, les mes
aptes, i dintre de íes ciéncies, diverser branques, a
les que els individus dediquin els seus estudis o la
seva práctica.
Aquesta especialització, que en part es va produíni d'una manera automática en la industria, en
en el comerc;, en la ciencia, en les arts i en totes les
disciplines, en la práctica d'algunes queda encara
per fer, no perqué no es reconegui la seva necessiiat, sino perqué contingéncies diverses, a vegades
necessitat, etc., no han facíiitat el destriament que
for(,;osameni deu existir, si volem treure toi el rendiment ais coneixemeni humans.
Fem aqüestes consideracíons, a propósit d'una
qüestió que un temps ha apassionat molt a les associacions mercantils, que ha figurat ádhuc en programes polítics —el del partit radical, per exemple— i que avui per una rao que no sabeni comprendre, sembla quelcon oblidada, malgrat la seva
transcendencia i importancia, i que poiser els
temps son mes addients per la seva realiizació; ens
referim a la creació de Tribunals especialitzats per
resoldre les qüestions de carácter mercantil.
No és cap secret, la lentitud en que obren els
Tribunals ordinaris, amb els seus terminis dilatoris
legáis i els extralegaís, que prou saben obienir els
que iniervenen en assumpies deis Jutjats; no és
tampoc cap. secret, que aqüestes tardances, perju-
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diquen extraordináriament ais que compareixen
a demanar Justicia en els seus afers, ádhuc
causant-los danys irreparables, ja que algunes vegades quan ha quedat resolt un assumpte no queda
solvencia on fer efectiva una resolució judicial, o,
el que és pitjor, les despeses han costat al demanant mes que la quantia de la cosa litigiosa, resultant de l'exposat una aberració indefensable; que el
comerciant que contracta per milers i milers de
pessetes per teléfon i per telégraf, concloent un
tráete que li rendeix un gran benefici en breus moments, hagi de perdre dies i dies per obtenir que el
Jutjat li declari el seu dret a percebre una mínima
quantitat, de cent pessetes per exemple, amb les
consegüents molésties i perjudicis.

mes competencia en aquesta classe d'assumptes,
Estem en temps de renovado, i si per un eos-!
tat desitgem que les fonts de riquesa nacional donguin tot el seu fruít, per un altre no hem de negligir
que tinguin la deguda garantía el seu manteniment,
que aixo en definitiva pot indirectament aconseguir-se, assegurant una justicia vertadera, rápida i
barata.

És aquest, és veritat, un problema general de
la Justicia espanyola prou censurada per lenta i
cara; pero en el que fa referencia a la seva intervenció en els assumptes mercantils, queda encara
agreujat per un altre concepte, comes, per la manca
de coneixements comerciáis, que, excepte honroses
excepcions, demostren els que per la llei, n'estan
encarregats d'administrar-la.
Aqüestes causes motivaren la suggeréncia de
la creació d'uns Tribunals especialitzats en aquesta
classe concreta d'assumptes, i nacions es':rangeres
capdavanteres de la cívilització, ja han emprat, de
fa temps, aquest mítjá de procediment, per resoldre els conflictes que en l'ordre mercantil poguessin sorgir entre els seus súbdits.
El que pensi no mes un moment com s'ha
avan^at d'engá de l'any 1885 en que es promulga el
Codi de Comer^ vigent a Espanya, el desenrotllament del comer^, la contractació mercantil i la
comptabilitat, haurá de reconéixer que la complexitat deis seus estudis requereixen uns anys d'atenció preferent, per el seu coneixement profund.
El desenvolupament que han tingut les societats mercantils, per no citar mes que un cas, han
originat estudis Uarguíssims, obrint nous camins
al dret, que no poden improvitzar-se, molt menys
quan podem dir, que si en cap disciplina científica,
s'ha dít mai la darrera paraula, en aquesta especialitat, es una cosa que está continuament en marxa,
al compás del progrés del món.
La especialització que propugnem perqué tingui estat legal, está ja feta entre els professionals
del dret, ja que de la mateixa manera que hi ha advocats civilistes i criminalistes, n'hi ha també de
mercantilistes, o sigui que dediquen Uurs activitats
exclusivament a les qüestions de carácter comercial.
Falta dones, ampliar l'organització deis Tribunals, amb la creació deis dedicats d'una manera
exclusiva ais afers mercantils, reduínt els trámits
processals al seu mínim, sense perjudici, está ciar,
de la Justicia, i, aixó potser és el mes difícil, adscriure ais esmentats Tribunals, els magistrats mes
coneixedors de la materia i que hagin demostrat

Ordre del Ministen de Finances, de 4 de Novembre, publicada a la Gaseta de Madrid del 6, disposant que els industriáis que tributen pels epígrafs 3, 4 i 9 de les classes L^, 2.^ i
3.^ respectivament, de la tarifa 4.^ de les unides al Reglament
de la Contribució Industrial, están exceptuáis de portar el
Llibre de Vendes i Operacions a que es refereix la base 6."
de la ordenado del tribut.

Disposicions Legislatives

4

Ordre del Ministeri de Finances, de 4 de Novembre, publicada a la Gaseta de Madrid del dia 6, disposant que els
venedors al major de cánem están facultáis per exportar al
estranger els generes del seu negoci mitjangant el pagamenl
del 20 per cent de la quota de comerciant del n.o 21 déla
Secció 2.^ de la tarifa 1.» que els correspongui segons la base de població.
Decret del Ministeri de l'Economia Nacional de 6 de Novembre, publicat a la Gaseta del 7, que disposa que el blai
de moro exótic que es declari peí consum, pagará per drels
d'importació, qualsevulga que sigui llur procedencia i data
d'embarg, la quantitat de set pessetes or, en lloc de les den
fixades en la partida 1340 deis Aranzels de Duanes.
Decret del Ministeri de la Governació de 10 de Novembre, publicat a la Gaseta de l'll, disposant que les especial!tats farmacéutiques franceses, importades a Espanya, es sometran ais mateixos requisits i preceptes reglamentaris des
de'l punt de vista sanitari, que les espanyoles.

Decret del Ministeri d'Economia de 6 de Novembre, publicat a la Gaseta del 12, autoritzant al Ministre per presentai
a les Corts, amb el carácter de projecte de liei, el Decret del
dia 6 que modifica els drets aranzelaris que afecten a Tintroducció del blat de moro a Espanya.
Ordre del Ministeri d'Economia de 10 de Novembre (Gaseta del 14), disposant que des del primer del corrent, comenga a regir l'obligació de que el most, místeles i vins no puguin circular sense les guies prescrites en el Decret del propi
Ministeri, de 24 d'Octubre darrer.
Decret del Ministeri de Finances de 14 de Novembre,
publicat a la Gaseta del 15, ampliant fins el 31 de Generde
1932 el termini concedit per l'estampillatge debitUets de Banc,
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NOTICIES !•
Els mercáis

setmanals

En el finit mes de Desembre, les cotitzacions del mercat
setmanal a la nostra ciutat, han estat les següents:
Dia 3 Mongetes
• Cigrons .
• Ordi . .
• Blat de Moro
> Besses .
> Fabes
> Patates .
> Gallines .
> Pollastres
> Ous .
I Conills .
> Civada .

Página 9

tíssim per a la nostra ciutat, puix que fa molt temps que aspira a que siguí traduít en una realltat el fet d'obtenir el fluid
eléctric a un preu reduít, tenint en compte que aixó representa una economía extraordinaria per a la nostra ciutat.
En properes edicions donarem ampies detalls de la
constitució d'aquesta cooperativa, i quants detalls poguem
adquirir sobre la seva organització.»
«Revista Textil»

60 ptes. els 70 litres
a
60 » » 70 »
a
23 » » 70 »
a
21 » » 70 »
a
30 » » 70 »
a
24 » » 70 »
a
30 i 34 » » 100 kg.
a
18 i 24 » el parell
a
10 i 16 » »
»
a 4'25 i 4'50 » la dotzena
» un
a 4'50 i 6
15 » els 70 litres

Hem rebut aquesta important publicació, portantveu de
la Federado de Fabricants de Filats i Teixits, de Catalunya,
domiciliada a Barcelona.
Editada amb extraordinari luxe, els temes de qué tracta
ténen un interés remarcable pels fabricants i filadors, en els
ordres técnic, comercial i legal, que la fa indispensable a
aquella classe d'industrials.
Al agrair I'atenció de la tramesa, amb molt de gust
deixem establert el canvi.

La recaptació per arbitris de plaga, fóu de 1.132'60 pessetes.

Segons dades oficiáis de la veina República la collita del
vi aquest any ha estat superior a la de l'any passat, no solament a Franga, sino també a l'Algerie.
En efecte, la prodúcelo, que a l'any 1930 fóu de 42.011,074
hectólitres, es aquest any de 57.457,916, i la d'Algerie que en
el propi any fóu de 13.551,385 hectólitres ha estat fixada en
la darrera campanya, en 15.856,000 hectólitres.

59 ptes. els 70 litres
a
60 ^> » 70 »
a
23 » » 70 »
a
20 » » 70 »
a
32 » » 70 »
a
•26 » » 70 »
a 34 i 35 » » 100 kg.
a 18 i 24 » el parell
a 12 i 24 » » »
a 3 i 3'50 » la dotzena
4'50
a
La recaptació per arbitris de plaga, fóu de 1.040'95 pessetes.

Dia 24 Mongetes
» » Sigrons
» » Ordi.
» » Blat de Moro
» » Besses
» » Fabes
» » Patates
», » Gallines
» » Pollastres
» » Ous .
» » Conills

Dia 31 IMongetes
viUllgClCS
Cigrons
Cibada .
Ordi
.
Blat de Mor 0
Fabes .
Besses .
Patates .
Gallines.
Pollastres
Ous. .
Conills .

.

60 ptes. els 70 litres
a
59 » els 70 »
a
14 » els 70 »
a
22 » els 70 »
a
20 » els 70 »
a
28 » els 70 »
a
27 » els 70 »
de 32 a 35 » els 100 kgs
de 16 a 24 » el parell
de 12 a 18 » el parell
de 3'50 a 3'75 » la dotzena
) un
a 4'50 i 6

La recaptació per arbitris de plaga fou de 941'20 pessetes
En els mercats corresponents ais dies 10 i 17 els preus
deis articles quedaren estabilitzats ais del mercat precedent,
per qua! motiu ens abstenim de transcriure'ls.
Una altra cooperativa de fluid eléctric
Copiem de «Les Gircumstáncies», de Reus: «Una bona
noticia.— Ens plau avui donar la noticia de qué després de
váries gestions portades a cap per entusiastes i valuosos elements de la nostra ciutat, ha quedat constituida una entitat
en forma de cooperativa per a produir Uum i forga a base
d'olis pesats.
No cal dir que aquesta nova representa un fet importan-

La collita del vi, a Franca

Vaga parcial
Per discrepáncies sorgides amb els operarís, a darrers
del mes passat, es declararen en vaga els operaris del Taller
BAULENAS, de reparado d'automóvils.
Seguidament fóren iniciades gestions per tal de trobar
una solució al conflicte que afecta uns 40 treballadors.
Noves publicacions
Tenim noticia que es inminent la reaparició de la revista
«La Prodúcelo Nacional» destinada a la defensa deis interessos comerciáis i industriáis i de la prodúcelo netament Espanyola.
Així mateix, s'anuncia per data próxima la publicació
d'un mensual titulat «Oriente y Occidente» que tindrá per
objecte l'intensificadió del tráfec mercantil entre Espanya i
els paisos d'Orient.
Desitjem a ambdúes publicacions un bon encert en els
séus propósits.
L'exportació d'oli
Segons dades facilítades per la Seceió Central de Proveíments de Desembre de 1930 a.Octubre de 1931 s'han exporta! 49,471.127 quilos d'oli en contra de 79,931.673 quilos
que fóren exportáis en l'anterior campanya corresponent al
mateix període.
D'aquestes informacions resulta dones, que l'exportació
d'oli espanyol, ha disminuit a l'any 1929, 1930 en 460 i 546
quilos, respectivament.
Impremía Cucurella :: F. Layret, 9 :: Teléfon 24 :: Granollers
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Fábrica de Llevadura Premsada
iii=i;iiiS5i=iii••• •

«• S. A.

VILADECANS

•
(Barcelona)

Fací vosté u n a p r o v a
a m b rinsttperable L l e v a t ^ X i n t a Roja^^
i e/ convencerá cjue en tre/ hore/ e/ pot fer
u n a fornada de pa, i qíue el fred n o dificulta
la pujada de la pasta.
Dipósit a Granollers i sa comarca

C a s a Bassa

Q-^>>.^

Sta. E^speranga, 8 bis

B a n c a Arnús
Successora

de

E V A R I S T

FUNDADA

M

1S46

10,000.000 de pessetes
7,260.000 pessetes

Capital
Foos de Reserva

•

EN

A R N Ú S

Bealílzem Iota ciasse íoperacions de BANCA i BORSA
SUCURSAL DE GRANOLLERS

P l a c a d e P e r p i n y á , 1 8 i 1 9 -:- T e l é f o n 4 8
-^•-y

^
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En el mercat son
moltes les bombes
que assimilan a la
:

(

•

MBA

e.

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

ais

TALLERS FONT
Phm, 78 *

GRANOLLERS

II
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LA ÚNICA

on hi trolarey els abrics per lome en mes bones conii
Abrics, per 6, 8, 10 i 12 duros
Trinxeres. . . . per 9
Impermeables . per 4
»

»

N o aneu pas a Batcelona, no, no cal, cjue a bon preu i de tan
bona (jualitat com allá po^ueu comprar-ho també bo trobareu

a la Gran Sastrería Sitjes de Granollers
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