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«Excelientíssim senyor Ministre d'Hisenda —
Madrid - UNIÓ D'INDUSTRIALS CAFETERS,
de GranoUers, protesta respectuosament del projecte d'augment deis tributs, dones la situació económica de les industries, avui pitjor, les faria insostenibles. — El saluda, el President, PLANAS.»
«Excei'lentíssim senyor Ministre d'Hisenda —
Madrid - L'ASSOCIACIÓ DE CEREALISTES, de
GranoUers, protesta enérgicament del projecte d'
augment deis tributs, ja que la seva acceptació impossibilitaria el seu negoci. — El saluda, EL PRESIDENT.»

GranoUers, eleva a V. S. respectuosa protesta peí
projectat augment deis tributs, dones els seria impossible sostindre's degut a Tactual crisi económica. — El saluda, el President, CIVIL.»
«Excei'lentíssim senyor Ministre d'HisendaMadrid - L'ASSOCIACIÓ DE PATRONS BARBERS, PERRUQUERS, de GranoUers, prega i
V. S. l'anul'lació del projectat augment deis tributs
dones l'estat de les industries, degut a la precaria
situació general, faria impossible poguer continuar
- El saluda, EL PRESIDENT.»
Heuníonis

«Excel lentissim senyor Ministre d'Hisenda —
Madrid - L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS
DE PATATES DEL VALLES, elevan a V. S. el
prec de que s'anulliel projecte d'augment deis tributs, amb el quai s'agravaria la situació económica
del país. - El saluda, el President, ESTRADA »
«Excei'lentíssim senyor Ministre d'Hisenda —
Madrid - La SECCIÓ DE DROGUERIES, de

Régim del Treball
JURAT MIXTE DEL TREBALL EN EL COMERQ
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA
j-,

El Pie de la Secció del Detall d'aquest organisme, en sessió de 28 de Gener proppassat, adopta
els següents acords:
1 — Normes per raplicació de l'acord de 3 de
Novembre de 1931, modificat en 24 del mateix mes
i en 13 de Gener de 1932, sobre descans dominical
en el Ram de l'Alimentació en els establiments mixtes de queviures i confitería.
Primera. Per a que els establiments de carácter mixte avui existents puguin disfrutar de la excepció de descans dominical, deuran reunir les
Gondicions que a continuado s'expressen:
a) Teñir forn i obrador de confitería i pastisseria.
b) Dedicar mes de la meitat de l'establíment a
confitería i pastisseria.
c) Teñir la confitería completament separada deis
queviures.
d) Teñir dependencia que cobrará tota compra de
confitería; devent, en cas d'haver-hi dos o
tres dependents, deíxar de treballar un en

Durant el passat mes de Febrer han tingut lloc
a l'estatge social diverses reunions del Centre Gremial i de les entitats adherides, per tal de tractar
d'assumptes d'interés pels associats, entre les quals
cal remarcar la general convocada peí Centre per
tractar de l'Assemblea Gremial Espanyola, celebrada a Madrid, la de la Secció de Drogueries i la deis
tractants en carns.
diumenge, i si excedissin en nombre, deurar.
vacar en la mateixa proporció.
e) Soilieitar permís de la Comissió Mixta per la
exeepeió que no podrá concedir-se en cap
cas ais establiments que no reuneíxin les es
mentades condicions.
Segona. Perqué un establiment de carácter
mixte pugui optar per confitería, el patró tindra
un termini de tres mesos, a partir del día en que
notifiquí per escí ít a la Comissió Mixta Uur desi^
de dedicar-se únicament a la esmentada especialitat, amb objecte de que durant dit termini pugui
realitzar o liquidar la secció d'ultramarins i queviures. Convertít de establiment mixte en confitería
es subjectará a les normes vigents per aquesta mena d'establiments.
Tercera. Amb referencia ais establiments mixtes que vulgan obrir-se en el successiu, será condició precisa per a que se'ls autoritzi la venda en diumenge de confitería i pastisseria, apart de les condicions abans citades, que tinguin les diverses sec
cions completament índependentes.
Quarta. Les infraccions del preceptuat serán
punyides amb fortes penyores en la forma disposada per la Llei, essent castigada la segona ínfracció
o reincidencia després d'haver recaigut penalitat
definitiva, amb la caducítat del permís, i per tant
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