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Lleida, Junv 1933

APARADORS

XAFARDER.

Al «juzgado» he averiguat
que s'esta tramitant llna impor
iant l'eclalllació per accic1ent i
hores extraordinaries a un pa-,
tró, tractant en autos i vi, d'a-

'questa ciutat.
Sembla també que aquest

matcix senyol;, recordant aquell
manifest que signa, en qué es
parlava de convivencia social,
ha fet signar un document a la
dependencia molt interessant.

Així que m'assabenti de que
es tracta ho exposare a... l'apa
rador.

-(: :)-

Es tal l'obssesió que té el
president del «Gremio Comer
cial» al nostre Sindicat, que en
les seves' converses no pot maí
deixar de mentar al ·.Sindicat
Mercantil.

Només.vui fer remarcar que
no té r,es de particular; tata ve
gada que aquest senyor és mem
bre iniluent de «Lliga... Capita
lista, signant d'aquell man,ifest
que llenl?3. al públic, aquest
«COl-poro mortalis» de «Lliga'
Ciutadana de dretes».

A la fulla que han repartit
els del «Gremio» dill que la
«U nió fa la for«a».,

Vet aci l'interés que tenen
en que la, dependencia' no esti
gui qrganitzada.i cls esfor«;os '
que realitzen per II aconseguir
ho.

un viu dependenfs amb
aquesf. vivales...

Un ll1agnific aparador es el
que forma l'ex-capita i abogat.
avui enxllfat a l'«Agrupación de
Jurados Mixtos», donant con·

'cells als hurgeFos per a pogue¡'
acomiadar als obrers que no
són simpatics a l'amo (?)

Fa que si, senyor Aler...

Un aprenent m'ha dit que
una debilitat deIs nosli'es bur·

- -gesos és fer plegar tard al
aprenents i vendre per la por
·Leta.

Procuraré esbrinar tot .el
. que pugui i col-locar-ho en el
seu respectill aparador.
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paletira...
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tDIJORIAL

El Sindicat no és una organització específica, d'afi

nitat ideológica, sino un organisme de lluita d~

tota la classe obrera contra el capitalisme explotador.

Butlletí Organ del Sindicat Mercantil

Siguin, en arribar a la palestra les primer~sparaules d'EL
DEPENDENT, de sallltació a totes les organítzacions obreres i
premsa professional que liuitin dessinteresadament en defensa de'la
classe trebaHadora. . .

La creixen<;.a constant i l'amplitud cada dia majar del nos
tre Sindicat,-avui compta ja ambcinc seccions, Major i Detall, Es
criptori, Alimentació, Vestíl: i Vidre Pla,-ens ha plantejat la neces
sitat de poseír un I'ortantveu on poder exposar tots aql1ells neguits'
sentit<:, al mateix temps que sigui el guia que en tot morpenl ens
assenyali el camí de les nostres reivinc1icacions.

Fill d'aquesta necessitat és EL DEPENDENT. Per acon
seguir la seva publicació ha estat necessari véncer diflcu1tats nom
brases, dificultats que han pOgllt és'ser veo«udes gracies a l'esperit
de si:lcrifici i enlllssiasme iHimitat d'Llll bon nombre d'associats.

An:iba EL DEPENDENT a la palestra en moments de gra
vetal extrema. La crisí que travessem i que 8bra<;.a totes les rames
de l'economia capitalista, ens obliga a estar alerta. Tot el sistema
capitalista que avui governa els deslins de la hnmanitat lrontol!a.

A Lleida, aquesta crisi pren cada dia un carÚcter més greu.
En els aoals de l'organització merc;;ntiIllridaiana no és recrislra un. o
mes que superi en acomiadaments al" rr rats clurant el passal
lue '.g. En aqllf'sl oc 'nllY no ~" disminuir, ans el con-
trar i , allgmenla. '"

Són infinilat ia els companys nostre~.le van ;:t engrossal' les
fUeres deIs sense-feina. Enlre els crits desesprrats deIs famolencs
desvalguts hi ha també els deIs dependents. EL DEPENDENT llui
tara en tol moment i a tot h.ora per acabar amb aqnesta monstruo
sita t.

(onlra la caUS't engendradora, contra el motiu inicial de
tanta malÚria, el capitalisme, dirigira tols els seus esfor<;o~.

Treb:Ü1ar per la unificació obrera, sera un deIs seus lemes.
Capacita)', l!uilar per les reivindicacions morals i cconoll1i

ques deIs treballadors nH'rcantils; avui sen.s dupte rls més explotats,
st'J'an les seves energies.

Orgnn del «Sindicat .\1ercanlil», llui(al'a per a organilzar a tots
els treballadors mercnnlils de Lleida. En aquests moments de greu
responsnbilitat i per a la defensa dels nostres interessos precisa,
ll1és que ma i , estar organilzats.

Per a aixu res com el Sindical. En ell hi caben tots els expIolats.
No és dogmático No és sectario No és una associació d'afinilat ideo
lÓgica. EL Sindical es L'instrumenl de que es yal tota la clnse lreha
lIadora per a la conquesta i defensa de les seyes reivindicaciolls.

EI,Sind: cal Mercantil, que en : transcnrs de la seva curta vi
da, compta ia amb conquestes remal"'l'lbles, la consecució de la'ior
nada de vuit hores, l'obligatorietat deIs quinze dies anyals de vacan
ces, el descans dominical absolut en la secció d'alimentació, és un
signe ben eloqÜent de la importancia de l'organització.

Col-locar al'nostre Sindicat a la capdevantera deIs sellS igÜals
aspira EL DEPENDENT. ,

Es ben organitzats com aconsegllirem triomfar. ACOl1Segllir-bo
és el que és proposa el nosli:e butlletí. No és tasca gens'planer,a, pe
ro amb la cooperació, l'entnssiasme i l'esperit de, sacrifici deIs nos
tres associats arribarem a la fita proposada i veurem convertils en
realitats aquells neguits, aquelles ansies de millol'ament i superació
qne bateguen en 'nosaltres~

.~n arriLar
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Consciencia de c1asse.,

Unitat ~d'ac;ció

-(:-:)-

(Segueix a la plana 2)

Es sens dubte la dependen
cia mercantil,-actualment cal
pero fer remarcar un esperan-

, <;.ador ressúrgir-, la part de la
gran família proletaria que
menys consciencia de classe té
i que una orienlació menys
classista ha donat a les seves
organi tzacions.

En la formació d'aqnesta
mentalitat hi han inilui'l dife-.
rents i dclcrminats factors, que
no esta en mi exposar en
aqu~st urticle, i que han fet
que entre la dependencia mero
canti.l és crees un concepte del
seu significat, en [flguns Uocs
moIt arreladament, de crellre's
que no és a la c1asse {reballa·
dora on pertany, sinó que' és
~ll1a reserva, un adherent de la
classe poseldora.

L res més lluny d'aixo. Cal
so am n ána 1 :lID' tes el cions
que amb els pose"idors man{e
nim i veureu de forma que no
deixa lloc a dllbtes que els nos-
tres in{eressos són completa
lllent contraposats. La venda
de la nostra for<;.a de lreball i
la Huita quotidiana qne soste
nim ens elillen beu c1ar la n08-.
tra posició ele proletaris.

Com a proletaris, com a as·
salariats elevem cLoncs d'actu~r.

, Enfortir la nostra conscien
cia de classe és una de les
condicions. L'esludi constant
deIs nostres problemes, les rei-

'vindicacions que ens són ne·
cessaries, la forma de relacions
que man:cnim .'8mb la classe
pose"idora etc., etc., jllntament
una actuació dintre les nostres
organi{zadons ens d ó n a r Ü

aquesta consciencia de c1asse
que lan mancats estelll.

Altra és la de solidaritat en
tre nosaItres, solidaritat que
s'acons~gueix en el Sindjcat.
En el Sindicat hi cabem tots,
sens dislinció de malissos i
ideologies. Podem estar allu
nyats en el carop de les concep
cions 'ideologiques pero en el
Sindicat h~Ín for<;.osament de
coincidir. Els nostres interessos
són els mateixos. El Sindical és
el punt on coincidim tois els
treballadors per a la defensa
deIs nostres interessos de clas
se.



Per forma part del Sin
dicat solament UDa condi
ció és necessaria: ésser

explotat.

CAHME G.

Organitzem-nos

, Com en la majoria deIs as
pectes de la vida la dona, en
qüest'ions sindicals, en qües
tions d'organització esta como
pletament endarrerida.

Influenciada pels prejudicis
que la i~culta la societat burge
sa,'la religió, és un de tants, viu
apartada de tota activitat.

Greu error que paguel11 ben
dolorosament nosaltres i els
nostres fills.

EIs esforc;os que fa la bur
gesia per tal d'aminorar la greu
crisi económica que travessa i
que vol aminorar-la damunt la
classe treballa dora, és una de
les causes que a nosaltres, les
d?nes, que fins poc ens tingué
apartades ens incorpori d'una
manera més decidiela, més ex
plotadora al proces de la pro
ducció.

Faltades d'una conscierrcia
de classe, induIdes d'aquest
prejudici que hem de dest<;lrrar
de nosaltres, de creure -{ue som
més debils que l'home, que no
podem realitzqr el treball que
eU realitza i també, la majoría
per necessitat, ens oferim a
baix preu deIs jornals que els
nostres companys guanyen¡

Tenim d'acabar amb aques
la lllonstruositat. Tenim a l'i
gual que els nostrrs companys,
juntament amb ells, ele presen
tar les nos tres reivindicacions
des d'aquest moment cap Sin
dicat ha de presentar bases
sense fer constar d~nna manera
categórica que són iguals en
drets i millares tots els explo
tals, tols els que venem la nos
tra forc;a de treball siguin ho
mes o dones.

,1 ~lOsaltres, companyes, tenim
el dellre d'assistir a totes les
reunions, de procurar que totes
sens fa}[ar-hi una esteu en' el .
nostre Sindicat de ramo

El Sindicat Mercantil té or
ganitzada la secció del Vestir,
cada dia va ampliant-se. Les
que pertanyin a aquesta secció,
avu¡' día sens duble el ram més
explotat, tenim de procurar
que aviat, quan més aviat mi
1101', les reivil1dicacions que
necessiteln sigllin una realitat
palpable.

CoHaboració femenIna

JOan W\: Di ELLES.

Per tal d'establir un cens

de parats del nostre ram, es pre

ga a tots els companys siguin o

no ássociats, (ue es trobin en

aquesta sill1ació, passin per se

cretaria a notificar bo.

La Junta Directiva prega a

tots els a!'sociats li comuniquin

tots aqnells abusos o vulnera·

ció del pacte existent, especial

ment el que amb l'horari és re,

fereix.

guio dignitat de treballadors i
vulguin que els seus interessos
els siguin defensats, tenen d'in
gressar immediatament al Sin
dicat Mercantil.

H~m de tindre en compte
que estant dividits, mai no po
drem fer res de profit per a
nosaltres mateixos; i, si pel
contrari, ens ajuntem, podrem
aixecar ,la nostra condició de
vida per quan haurem aconse
guit que el nostre sou sigui
augmentat, i sempre tenim de
tindre present que la «unió fa
la forc;a».

Els esfor<;os de la dependen
cia mercantil, de moment deu
en d'estar encaminats en aquest
sentil.

Lluitar cO~ltra els acomiada
melÍts i1'legals.

Lluitar per la jornada maxi
ma de viIit hores diaries.

Lluitar per l'augment deIs
nostres salaris.

Aixó a nosal tres ens sera
molt facil d'aconseguir-ho si tots
ens posem soeis del Sindicat
Mercantil.

¡Visca el Silldicb.t Mercanti !

EL BIBLlOTECARI

Es fa avinent a tols els asso
ciats que la Biblioteca resta
oberta els' dilluns, dimecres i
divendres primers de caela set
mana, de set i milja a vuit i
mitja del vespre.

També és prega a lols els
compauys que tinguin llibres
en el seu poder els relornin
quan més aviat millor, doncs
s'esta procedint a la reorgani t:
zació i ¿lflssific!<ció de ]a ma
teixa.

Biblioteca

e o J8 41"

rel""ln~a~IO

T1 &e

El president del nostre Sin

dicat, company Buida, ha estat

nomenat Secretari General de

la Unió Local de Sindicats.

Tots els dies feiners de set a

nou del vespr"e, la secretaria

del Sindicat esta oberta per tal,

de rebre totes ;quelles reclama

cions o suggerel1cies que vul

guin realitzar els llostres asso-
\

ciats.

Pel' secretaria ha estat tra

mesa a la patronal una circu

lar, recordant" per ésser actL1al,

ment l't~poca 'l11és propicia, el.

pacte referent a vacal1ces.

Encarim als nostres asso

éiat;, si per distraccióo desco

neixement no ha estat avisat el

selt 'patró, passin per secretaria

a notificar-hü:

Per 1...nOilra

N O TES
El di vendres de caela setma

na':1 les deu de la nit, el Con

sell Directiu del nostre Sindi,

cat celebl'a reunió.

Som nosaltres, els depen
dents de comerc;, els que a pe
sar d'ésser els més explotats
de tots els tr~balladors per la
nostra burgesia, sel1tim menys
qué ningÚ ~u necessifat el'estar
Ol~ganitzats dintre del nostre
corresponent Sindical.

No hi ha que dubtar, ni per
un soi moment, que nosaHres
som objectede moltes injustí
cies. La burgesia mercautil,
despedeix a companys nos tres
sense cap causa' justificada; ens
fan treballar més hores de les
que legalment tenim. de treba
llar, i per si fos poc, som els
que cstem més poc retribults,
és a di\, que la nostra situació
econ6mica, a causa del nostres
miserables sous, és molt do
lenta.

Nosaltres no podem ni per
un sol moment l11és, 'perm,etre
que aixo continui el'aquesta
manera. Nosaltres, els depen
dents 1.?en organitzats dintre
del nostre Sindicat Mercantil
som una forc;a tan positiva
que totes les injustícies que ens
vulgués fer la patronal s'estre
llarien davant nostre.

Tots eIs companys que

4"rr mw

Col-ll\borem-lti
Com a resultat deIs lreballs

portats a cap~per~l'actual Junta
Directiva <fel Sindicat Mercantil
d'aquesta ciutat, ,avui 'ens plau
poguer fer arribar a les mans
de tots els companys que amb
el seu rervor i entussiasme, han
fet de que el nostre Sindicat es
situi en ellloc que per la seva
importancia li pertany, el pri
mer número del Butlletí men
sual nomenat EL DEPENDENT,
el qual des d'avui ha d'ésser el
portantvep de quants assump
tes afectin al nostre Sindical.

Cal, donc", que per poguer
realitzar hi. nostra lasca, tots
els companys de volunlat, col
labori-n i aportin tot el ~eu es
fOl~C;, ja que no d'altra manera
és pot fer l'obra social que fara
prevaldre els nostr('s drets.

Faig avinent també als de
pendents mcrcanlils que no fi
guren com associals en el nostre
Sindicat, la necessitat que tenen
de figurnr-b i , puix d'aquesta
manera arribarem 3 impossar
la nostra forc;a sindical i evita
rem els atropells que per part
deIs burgesos, som víctimes la
major part de nosaltres. Cal re
marcar la molta importancia
que representa l'estar aswciat,
si tenim en compte l'actual crisí
reinant, plljx tots els dies es
presenten nous conilictes, que,
amb la cooperació de tots, hem
de sol-lllcionar.

Salvador XIMENEZ i C.

(Ve de la plana 1)

El Sindicat pero, davant'
aCInesla coincidencia, per a te,
nir efectivitat ha de tindre una
unitat d'acció. Unitat d'acció
que s'aconsegueix amb una
ampla democracia interna. Ex
periencies viscudes ens ense
nyen que el Sindicat repel tot
sectarismt'. Voler Ünposar per
forc;a una telldencia determina
da significa la desintegració del
Sindicat i per tant la pel'dua ,de
la seva efectivitat.

Totes les grans conquestes
de la classe treballadora han
estat aconseguides baix una ac
ció comuna. Actualment en
que greus problemes tenim
plantejats precisa més que mai
nna unilat d'ncció. El regim
capitalista trontolla. Les seves
columnes basiques, els siste
mes de producció i dislribució
tracassen. Nosaltres, els depen
dents, que realitzem aquest tre
hall de distribució .podel11 cons
tatar-ho~ 'Una' hora decisiva
s'apropa.

En aquesta hora histórica
els dependents, amb unitat
d'acció i plena consciencia de
c1asse. sa:J::n:elu honorar el dir
nos proletaris.-J. BUIRIA.



El 1>EPEN'I)ENT

El Dostre Sindicat ha estat
expulsat de la C. N. T. per
reclamar deinucracia sin
dical i llibertat de ten-

déncies.
Contrn tot sectélrisme. Per
la unió sindical de lols
els obrers reclamem: De
mocracia sindical i lliber

tat de tendéncies

Manlfest publlcat 8mb motiu de la darrera

1l"emblea Cieneral

A tota la Dependencia

Mercantil

Company: col'labora en el
Dostre bu tl1etí.

•
El Sindicat Mercantil esta
adherid al Front übrer

Contra l'Atur Forc;ós.
Companys! 1] uitern per fer
triornfar les 'seves consíg
nes de reivindicació im-

mediata.

mercant.il
•

Treballadors . mercantils, unim-nos!

El camí a seguir és llarg, els nostres esfor<;os no bi han de
faltar-hi, pero sense l'esfor<; de lots plegats res no aconseguirem.
Cal que tots els treballadors mercantils de la noslra cintat estiguin
allistats a les rengleres de batalla del nostre SindicaL Es conjllnta
ment com podrem 1)ortar a la realitat les ní.illores que tan necessi
temo Ni un treballador mercantil de Ueida pot mancar-hi. Mancar
hi és faltar al deure i trair la causa de tots plegats.

Els nostres enemics empotrats en el burocratisme deIs
organismes oficials maniobren contra nosaltres. No hem de deixar
nos atropellar. Cal es'ar alerla. Cal també estar atfnt contra els que
intenten escindir el nostre movimenl treant organiLzacions que
res tenen que veure amb les no,:tres i'eivindicacions i si solament
am b el marcat interes de debil.ttar-'nos.

En aquests. moments que són de JI uita cadascú al seu lloc;
faltar-h,i és deserlar. Els dependents i dependentes de Lleida for-.·
men com un sol home. Són conlals els que hi manquen, a eUs 'van
dirigides aques~es ratIles, cBlestar units. Falta solament la vostra
adhes;ó per a que les reivindicacions que tots ansiem sigltin una
realit~t. TrebalIadors mercantils, unim~nosr '

Al costat deis demés treballadors

Cal organitzar també la secció del Vestir; els companys que
pertanyin a aquesta secció, Lenen d'inscriure's immedi;;¡tament en
e1s rengles del Sindicat Mercantil. Per la seva pad, la Junta Direc
tiva assessorada per companys especialitzats d'aquesla 'secció, ha
comen<;at les gestions per anal' a la constitució irnmediata de la ma-
teixa i espera sera constituIda a no Lardar. .

Mai' com ara es deixa sentir la necessitat d'un millorament
generª-l. La profunda clisi que travessa el món capitalista, fa que
es posi més de relleu que é-s el proletariat el que en paga direclament
les conseqi\encies. Amb l'arma poderosa del Sindicat tenim que
seguir avanc;ant pel camí no gaire planer de la nos!ra emancipaci-á.

Companyes!

sindicatal

Companys!

.
seguir

•Ingressem

Camí a

Pero el camí seguit és encara insuficienl;' són moltes les mi
llores que falten aconseguir: L'odiós regim de inlernats, que mal
grat estar legislat la seva prohibició, són moltes les cases que el
practiquen amb el beneplacit de les autoritats. L'escandalós abús,
que agrava la crisi del treball del nostre ram, deIs empleats i jubi
lals de l'E·dat, els quals s'ofereixen á més ])aix preu, lesionant els
nostres interessos i els baixos salaris que apercibim reclamen una
intervenció immediata.

L'impost d'utilitats, la jornada de vuit bores en la see('Íó d'
Alimentació, la borsa de trebaIl controlada pel Sindicat, l'establi
ment del trebalI durant el serve~ militar, el subsidi als ~)brers pa
rats mercanlils per 'part de l'Estat: són mili ores que reclamen tumbé
la nostra intervenció.

El camí seguit

El Sindicat Mércanlil ha estat sempre en el transcurs de la
seva curta vida al costat deIs deníés trebaIladors. Adherit a la C. N. T.,
organització de Classe que es manteria independent de tota relació
política caminavem junt amb ella, fins que flor! en el seu· si, un

Poc temps després eren presentades a la noslra burgesía les grÜp qne dient-se apolític imposava per la for<;a la seva tenden-
pnmere ., ·o .. :ea cuuqrresta-de lu-jot'n-a-t1 6 ..ffi 1 cG-l'e~.;__Gia- El.1.eJ.l-1,ie.-el.3in-di.caLM.eLC3.n..tiLde.4ne lln teJl del1Ciq determina-
i el reconeixement de les vacances. Era la dependencia mercantil da s'imposés, reclama a la C. N. T. una democracin sindical que no
lleidatana, lIDª- de les primeres d'Espanya que conseguia per mitja existia; pero els que s'impo:aven abusant de la majoria momenta-
del seu Sind'cat Mercantill'obligatorietat de quinze dies de vacan- nia en que contaven decreLaren la no'sLra expulsió junt amb altres
ces i imposava la jornada de vuit hores. El regim arbitrari d'aco- Sindicats que apoiaren aquesta posició. Fets darrerament ocorre-
miadameots que fins la Cl'eació del Sindicat existia fou restringit. guts cOlToborrn quanta' raÓ LenÍem en pI nostre punt de mira.
Lq secció Vidre-pla del Sindicat presenta també unes millores d'or- El Sindicat l\Iercantil que en tot moment ha demostrat yoler
dre moral i material, després de dues setmanes de yaga l~ 'victoria la unió de tots els trebalIadors, no es desil'lusiona per aixo. Segueix
es decanta al costat en que la raó pertany:a, la nostra vicLoria fou al costat de to's els Siodicats expulsats, treballant per la CGusa deIs
un exit; solamenl una casa, VICENS BERNADü, apoiada per treba- treballadors i esperant que un dia, que bem de fer no sigui llunya,
lIadors mallcats de dignitat i consciencia de classe pogué oposar·se tots junts donant-nos les mans, ~l"\'ancem cap a una nova alba
a les nostres justes reivindicacions. alliberadora.

Darrerament després de laborioses tramitacions s'ha conse·
gnit per la Secció d'Alimenlació el 'cornplert d('s~ans dominical.
Mercats j tota classe de botigues, de venda d'arhcles alimenticis, ce-
lebren el desCllns dominical. .

També l'oficina de reclamacio11s ha tramitat infinilat de re
clamacions de salads 8mb la més complerta i satisfactoria salució.

Ara fa un any

Ara fa' un any i mig aproximadament que el Sindicat Mer
cantn illicia la seva vida. Desaparegut el Centre de Dependents vin
gué a sustituir·lo el Sindicat Mercantil; caJia pero, donar a la nos
tra organilzació un contingut de Iluita de classe més accentuat' que
el que fins aquen moment guia tots els actes del desaparegut Cen
tre. Tota l'organització inlerna fou renovada. Una concepció i espe
rit de lIuita nova s'anava f rjant enJre nosallres. La deper:tdencia
mercanLil c.partava el seu anorreament que la caracteritzava i ini
ciava la marxa envers les seves reivindicacions. Sobre la primera
Junta Directi va caigué el pes d'encarrilar tot aquest moviment de
renovació; els que avui estem en els 1I0cs de més responsabilitat del
Sindicat, al constatar l~obra realitzada, al companys que la forma
els hi retrem el nostre tribut d'admiració.
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Irnpremta 5URIACA. -,L1elda

DeIs conceptes emesos en
els articIes signats se'n fan
solidaris i en són respon·

sables llurs autors.

continuar contra los trabajado
res conscientes de su clase.

La palabra SINDICALISMO
defiende a todos los trabajado
res de los abusos de explota
ción por parte la patronal, y
defiende a los mismos para .las
reinvindicaciones económicas,
en fin, el SINDICATO es el de_o
fensor moral y material de la
clase obrera.

La mayor parte d'e los tra
bajadores del ramo mercantil,
desconocen el Sindicalismo por
que tienen de él un concepto
muy equivocado de lo que es;
y es necesario de que este con
cepto desaparezca porque per
judica a todos los trabajadores
organizados en el sindicato, y
favorece a la patronal de una
manera descarada. Es por eso
de que muchos trabajadores se
piensan de que el sindicato es
un monopolio para el sustento
de la junta directiva, y de que
no hace obra positiva para el
obrero organizado.

A pesar de la obra positiva
que hace, no tiene la eficacia
necesaria porque todos nos
marchamos de la actividad
para defender los intereses pa
ti'onales al no hacer la .faena
para defender los nuestros; los
de la clase trabajadora. Este es
el concepto que tienen los h-a
bajadores que no militan en
las filas del sindicato.

Trabajadores, mercan tiles,
lodos tenemos un deber de mi
litar al sindicato como trabaja-
dor.es que somos y como' explo
tlidos que s o m o s por la
patronal.

Pues todos a lllH'stro sindi
cato, y h,acer obra positiva en
el mismo, pdrque así vereinos
de 'que el trabajo que critica
mos al sindicato, dará una efi
cacia enorme para el triunfo
de nuestras reivindicacionés
morales y materiales, pai'a to
dos los trabajadores mercanti
les; y para que esto sea efectiv<?
es necesario la unión dentro
del sindicato de todos tos tra
bajadores.

¡VXVA EL SINDICATO MER
CANTIL!

Juan MARSELLÉS.

EL 'DEPEH'PENT

El significado de la

pa~abra sindicalismo
Los trabajadores, y en parti

cular fas del ramo mercantil,
no tienen un conceplo claro de
lo que signifira la palabi-a SIN
DICALISMO.

Parte de los trabajadores
que han vivido luchas sindica
les, y han sostenido movimien
tos huelguistos, se han, aparta
do de una manera espontánea
del SINDICALISMO sin moti
vos verdaderamente justifica
dos, par a s u retirada del
sindicato; y los motivos son
por no tener el conocimiento
de lo que significa, y los intere-

... ses primordiales que defiende,
para la clase trabajadora.

También hay un crecido
nÚmero' de trabajadores mer
cantiles que desconocen com
pletamente lo que es el sindi
cato y lo que defiende para los
trabajadores de dicho Silldi
cato.

La palabra SINDICAL.TSMO
significa una unión d.e todos
los trabajadores que quieren
unas reivindicaciones que sean
dignas, ·para el :::ostenimiento
de -sus necesidades tanto per
sonal, como familiar, y que la
explotación patronal cese de

desperteu!

. Contra el regim d'internats.

Pel millor-ament de salaris.
,

Contra' \'oferiment deis empleats'i jubilats de

l'Estat a baix preu.

Per la· borc;:a ,de treball controlada pel Sindicat.

Contra I'impost d'utilitats.

Per \'estabilitat del treball durant' el servel militar.

Pel subsidi, als obrers parats mercantils pagat

per l'Estat.

COPIA DE LA BASE ACCEPTADA

-

VACAN'CES

E1s patrons concediran quince dies de vacances a tot el

seu personal de dependencia mercanlil, i als aprenenls,

qllan portin almen)'s, dos anys de serveis en la mateixa casa.

LES NOSTRES CONSIGNES

un poc més elevat, es disposin
a Huitar per la causa de tata la
depenrlencifl, j::l que si bé avui
li paga un sou més elevat per
ésser un coI-laborador necessa
ri ~l seu negoci, dema o quan
les seves conveniencies econó ...
miques li ha dictin, no tindra
cap inconvelJient en Ilepc;ar,lo
al carr~l; i en fer lo un candidat

,de la fam, com ha fara' als de
més dependents.

Soba d'acabar la nostra pasi
vitat davant els casos de verta
dera injusticia que diariament
som victimes d'aquesta burge
sia desap'rensiva, i en el mo
ment que aixó sigui un fet hau
rem despertat en nosaltres una
voluntal de ferro que sera el
fonament per a portar la nostra
Huita fins la seva total conse
cució.

Companys, compallyes: Li
aparell de Huila ja psta áeat,
soIs faita que vosallres vingueu
al Sindical i participeu de les,
ansies de millorament que sen
tim tots llosaltres, i així amb un
compacte fronL de 1luita, e:rÜgi
rem a la nostra patronal les
millo res que tan necessitem.

Josep SENTIS B.

mercantils:Obrers

La dependencia mercantil
és sens dupte la que €sta més
greument explotada per la bur
gesia i fins a l'hora present és
la que menys dóna proves de
volg~er míllorar la situació de
inferioritat sobre els demés
companys treballadors:- Aixó
no és pas perque no estigui
crea!. J'aparell apropiat per a
encarriiar les lluites encamina
des a lograr dites millores, ja
que fa més de dos anys que fou
constitu'it el Sindicat Mercantil
per a aquest propósito

La majoria de la dependen,
cía no acostumada a l1ui'ar fU
'a fit coo'tra el ~eu explotador...
comÚ-que és la burgesia-ha
estat refracliuia a les lluites per
les reivindicaciolls morals i
·materials que ha, presentat el
nostre Sindical. 1 aixó és d.egut,
e'n part, a la por que tenen de
quedar sense feina. Aixi és, que
aguanten una posició dolenla
aV'l1i perque dema el seu bur
gés encoratjat per la dócil sub,
missió dels sens dependents i

... escrivents, els apreti un poc
més el cinturó de l'explotació.

, Un exemple el tenim amb les
bases elaborades al maigo de
l'any passat, que pasaren inad
vertides de la majoria de de
pendents i escrivents degut al
seu apartament i incomprensió
de la 11 uita de 'classes.

On deIs motius principals
que assenyalen el desnivell de
sous de la dependencia lleida
tana amb la del reste· de les
províncies espanyoles és degut
al seu carader netament loca
lista. Segurament que hi ha una
bona part de dependents que
no s'han plantejat mai el cas,
que si amb els 30 o Dé 40 duros
mensuals que guanyen s'hagues
sin de traslladar a qualsevulla
ciutat de l'importancia d'aques
ta, així com aquí ajudats de la se
va familia poden fer una, vida
un xic espaiosa, al marxar a fo
ra es trobarien amb que tin
drien que fer una vida, en ex-o
trem esclavitzada., Cal, doncs,
que els noslres dependents es
possin al lloc deIs companys
deIs pobles que vénen a la ciu
tat per a guanyar-se un sou que
els penneti viure bé i veuran
com els sous que guanyen 8C~

tualment són ruinosos i que cal
plantejar a la burgesia local el
logro de les nostres reivindica
cions morals i materiaJs.

... Cal també qne tots aquells
companys que guanyen un sou


