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Serveí de Subvencíó per
I .

CESSANTIA DE TREVALL

Extracte del Reglament

El Socor de Subvenció per cessanlfa de Trevall fou creat en Juliol de' 1921,

aprobant se el Reglament provisional que regeix, amb data de 1 d'Agost se~üent,

Tenen dret al socor de cessantfa els socis que, per haver estat despedits

del trevall es trovin sense colocació, sempre que'l despido no sigui degut a mo

tius que· perjudiquin sa moráJitat u honradesa.

El soci que's trovi en el cas deurá solicitar el socorro per escrit, explicant

les causes de son Qespido, les quals el Concell pod procedir a comprobar,

El subsidi s'abonará des de'l día en que'l soci deixi de trevallar fins la vi

gilia del día en que estigui colocat, no abonant·se en cap cas, més de dos

mensualitats.

La quantitat de subvenció será fixada per una comissi6 especial, o, en son

defecle, pel Concell Directiu, tenint en compte restat de la Caixa social i el sou

que percibía el soci cessant, d'acord, ademés amb rescala de subvencions que

marca el Reglament.

Pel' él tenir dret al subsidi de cessanlfa, es precís, en tots els casos, tro

var se al corrent de pagament i portar sis mesos de soci del «Centre».
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ELS XÓCOLATES

Piera &Drugueras
de Terrassa

son els més .cars, ,perque son els mellors

o
MÁQUlNES O'ESCRIURE de totes marques

OBOECTES O'ESCRIPTORI : MOBILlARI

per a OFICINES: MÁQUlNE5 de CALCULAR

Reparacions amb garantla

Preus únics i sens competencia

"GERMA GRPI
Coitstitució, 26 . LLEIDA

Recaders Jiarisi directes a Barcelona

SETÓ IFILLS U'R I A RT.R,IL
. RAPIDESA, ECO"NOMIA 1 SEGURETAT

EN ELS ENCARREGS, Artritisme • Reuma • Gota

LLEIDA: Estoreria, 4

l BARCELONA: Montesi6n,17

-
Barcel0.na, Palma, Valencia, LJeida Balaguer·

Du·ró

Xacolates Exquisides
Marca "LA LLUNA"

de la casa ,

PlaS58 de la Sal, 8· Teleton 302

L L E·I O A

BÁRCELONA

filia de l. Amatller

Mer~ería i Novitats'

Emili

SERVEI DI ARI•

Es la Agencia que ofere.ix majors garanUes de bon
.servei, de seguretat, de economía i de rapidesa.

Agencia. EL RÁPIDO
•TRAIISPDITS. ACARRElGS I HUDAMEIITS

Trevalls de .fantasia :: Comercials:: Recordatoris
reL'ligiosos :: 'EsqueJes i reGotdotoris de defunció :: .
Obres :: Revistes :: Peribdics :: Especialitat en

impressos per 'a Societats i Sindicats agrícols ,

,Impremta JO'ventut
Propietat de la Cooperativa Obrera )oventut
Blondel, 7 LLEIDA. Teléfon 504

.Objecíes ·d' escriptori :: Segells de cBuchú i de metan'
Plaques esmaltades i plomes estilografiques
a:ls encarregs se serveixen amb gran acti\litat.

PREUS ECONÓMICS

,
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PREOCUPEM-NOS DELS NOIS

ELS POBRES APRENENT,S
Ara que, afortunadament, s'es can'viar el ca'ire O

de les coses dlns el guvernament de la naci6 espa
nyola I ara que sembla que les qüestions socials
van prenent un aspecle Olés falaguer per a nosal
tres, fenl-se respeclar amb severitat i rigidesa les
)Jeis que foren dictades per a protegir a la c1asse
obrera i a la dependencia mercanlil, cal cridar l'aten-
ci6 sobre un é1specte del problema social.

Ens referim al trevall deis nois i a l'explotació
de que's fa víctima als pobres aprenents, de qual
assumpte ja va ocupar"'se, a iniciativa nostra, la
Federaci6 de Dependents de Catalunya en sa res
cent Assemblea.

Dissortadament, aquest assumpte no ocupá gai
re atenci6, perql1e, en mig deis grans problemes
socials, son pocs els homes i escassos els organis
mes que's recorden deis pelits company6ns nos
tres de trevall, deis aixerits i simpátics aprenents,
per6 també, deis pobres aprenents, que son la
Ventafocs, el sac deIs cops, en aquest engranatge
del comer~ i de la industria.

Causa profonda pena el pensar que amb tants
or~anismes com son creats, 11mb tantes Juntes de
Reformes Socials, amb tantes Inspecci6ns del Tre
vall, amb tantes Juntes de PI'otecci6 a lél Infantesa,
amb tan tes lIeis del Trevall de dones i nois i d'apre
nentatge, la reglamentació i vigilancia del trevall
deIs nois i deis nostres aprenenls estigui tan des
cuidada.

Sois té explicació pel fet de que aquests son els
individuus de la més ínfima categoría dins del nos
tre estament social, els qui formen la derrera rodd
de J'engranatge mercantil.

Si la dependencia-i ens referim als qui ja han
sorrit de I'aprenenralge-requereix una pila d'avan
tatges que no tE', perqué si bé la lIei els hi don, els
patrons els hl regaleixen, els aprenenls mereixen
m01l més encara els noslres desvels i la noslra
preocupa ció, per co cal', pel moliu de sa menor
edllt, de sa poca for,a i de sa e lélsa resistencia,
s6n els qui, sovintment, es veuen més atrooellats i
escarnit en la concessi6 de les garantíes amb que
les lIeis protegeixen son treval!.

Es en les poblacion petiles on cal esguardar
l'espectacJe de re, plotaci6 deIs pobres aprenents;
on es veu com els pobres nois de vuit, de deu, de
dotze, de catorze anys, trevallen vuit, nou, deu, on
ze, fins dotze hores seguides, sens donar-los, de
vegades, Olés que mitja hora per a dinar, sens con
cedir·los temps per a esmorcar i berenar, a ells
que precisament es troven en el bo de la crei
xensa.

Hi hll que veure les feines pesades que alguns
són obJigats de fer, feines seguides i incessants, O

que no pot pas ressistir sa compleX:ió física, feines
de camálic de vegades, i, quan no, feines servils,
de minyona de servei, en un trevall que la major
part de vegadesno té cap finalitat elevada, ,sense
estímols i sense alliconament. .

I ja no parlem de J'inhumá problema de J'inter-.
nat, cal' si espliquessim detalls d'aquest odiós ré
gim amb els nostres aprenents, hauriem de citar
casos verdaderament repugnants i execrables.

Hem de pensar en que els pobres aprenents, nos
tres humUs companyons en el trevall són els pri·
m~rs que formen per a obrir, escombrar i netejar
el taller, el magatzem, la botiga o el despatx, i,
s6n, ademés, els derrers que pleguen, trevallant
sense interrupció; i si s'ensopega que en sa casa
no s'hi fa la jornada mercantil, penséu com arriba
rán al vespre de rendits i afadigats aquests petits
obrers, ~ls més soferts, els més resignats i els més
explotats també.

Parém esment en que casi bé tots ells 'es veuen
privats de rebre les Ilums de J'instrucció primaria,
perqué, en general, foren trets de 1escola massa
d'hora ,i ara no frueixen de la facullat que els dona
la Ill¡:i de gaudir de dues bores Iliures, no computa
bles amb les del treball, per a assistir a I'escola; i
aquests pobres aprenents haurán de rebre-Ia sacri
ficant les hores del" repós que tant els hi coové, o
haurán d'arribar a la major edat sens el Olés lIeu
gel' coneixement de les beceroles en la ciencia mer
canti\.

Esguardém pels carrers de les nostres petites
ciutats a eixa munió de nois, carregats é1mb munts
informes de diaris, amb un pes feixuc que no pot
pas soportar sa delicada complexió física, corrent
adelerats, mal vestits, mal alimentats, descalcos,
per uns quants céntims diaris. '

Contemplém I'explotació inicua que es fa deis
nostres pobres aprenents en fábriques, en tallers,
en magatzems, en botigues i heurém esment de la
necessilat de que ens preocupém tots plegats una
mica deIs pobres companys petits que no poden
defenscJr-se per si mateixos.

Jo brindo aquestes ratlles als companys que
formen part de les Juntes Local i Provincial de Re
formes Socials; al digne insp'ector del Trevall; a la
Junta de Protecció a la Infantesa, i él l'Excm. se
nyor General Governador, per a que tots plegats se
preoclJpin de les condicions de trevall i deis sous
esquifits que percebeixen els nostres pobres apre
nents, aixís com de I'explotació de que per part de
alguns patrons son objecte; i no tinguin dubte uns
i allres de que, en fer ho, realitzarán una obra de
gnm transcendencia social.

JOAN M. a MORANTB.
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EN PETICIÓ O'APOI

El "Centre de Dependents"
al non Régirñ

Díes després de proclama! el nou Régim, el
Concell del Centre entengué convenient reclamar
l'apoi del nou Guvern militar, en benefici deis' inte
ressos, col'lectius; i an aque~! efec!e feu entrega al
Guvernador Militar de la provincia, de la se
güent

EXPOSICIO

Excmo. Sr.:

El «Centre de Dependents del Comer9 i.de
la Industria de Lleida y sa Provincia», entidad
creada única y exclusivamente con el fin de defen-

_der los intereses morales y materiales de la de
pendencia mercantil, acude hoy respetuosamente
ante V. S. para expresarle sus fervientes deseos
de que el nuevo Régimen establecido para el go
bierno de la nación española se constituya en un
amparador y defensor de los derechos y aspiracio
nes legítimas de nuestra clase:

Ya desde el primer momento, hubimos de dar
nos ,cuenta de la honda transforryJación que venia
experimentando la gobernación del país y de la
sustitución de los antiguos y desacreditados mol-

. des de la vieja polilica, por procedimientos nue
vos, enérgicos y radicales.

E:sta transformación que se ha operado en tan
pocos días, nos da la medida de lo que se propo
ne hacer el Gobierno militar, del cual es V. S. dig
no representante, en los diferentes órdenes de la

. vida nacional. Y sin querer inmiscuirnos en otros
aspectos que no nos incumben, ni~para cuya labor
-nos creemos capacitados, esta entidad, como
genuina representación de la dependencia mercan-

, tilleridana, cree su deber reclamar el apoyo de su
digna autoridad en favor de esta nuestra clase, tan
burlada y escarnecida por anteriores ·autoridades y
por políticos arribistas que llegaron a escalar los
puestos de mando, en la esfera de nuestro radio
de acción.

La dependencia mercantil leridatla se ha visto
burlada hasta ahora, en sus legítimos derechos,
por la eircunstancia de que, a pesar de estar pro
tegido y amparada en su trabajo por una: copiosa
legislación social, estas l'eyes y estas disposicio
nes han resultado letra muerta para nuestraa auto-

o ridades que, o no han sabido o no han querido
hacerlas respetar, con grave daño de los intereses
morales y materiales de esta nuestra colectividad.

Las Junta/:! de Reformas Sociales, creadas con
el fin de velar por el extricto cumplimiento de di
chas disposiciones, se han convertido en organis
mos supérfiuos y sin eficacia alguna, cuando no
-y este es el" caso peor, que todos lamentamos
en baluartes del caciquismo, del favoritismo y del
compadrazgo políticos. .

Esta entidad podría presentar a la consid.era·
ción de V. S. casos que atestiguan tales asevera·
ciones, citando hechos de reclamaciones y denun·
cias presentadas a las Juntas de Reformas Socia
les, cuyas reclamaciones han perdurado meses y
meses, sin que en algunos casos se haya obtenido
solución en el día de la fecha.

Abriga esta entidad de mi presidencia el cri
terio de que ahora que desempeña el mando de la

. provincia el éspíritu de rectitud, de moralidad y de
justicia, persomilizados en la autoridad de V. S.
quedarán salvaguardados lo-s intereses morales de
la dependencia mercantil, pues no dudamos de que
esa digna autoridad hará que sean respetados to
dos los derechos que a nuestra clase concede y
reconoce la vigente legislación social. .

Int~rin esta entidad .se prepara a presentar en la
Oficina correspondiente las reclamaciones que crea
necesarias, contra el incumplimiento de las leyes
sociaJes que le afeCtan, me es grato ofrecer a
V. S. el apoyo de este Centro de Dependientes _
para todo cuanto contribuya al bienestar de la de
pendencia 'mercantil.

'Dios guarde a. V. S. muchos años.
Lérida, dos de Octubre de 1925.-EI Presiden·

te, José Solé Barri. oo. El Secretario actal., Manuel
Solano .
Excmo. Sr. Gener¡;¡l Gobernador Militar de la

Provincia. Lérida.
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El progecte. económic
,Per a atendre a les quantioses despesses que

ocassiona la instalació, el Concell Directiu acordá
un progecte económic, que fou aprobat pel Con
cell General. Un de sos punts es la emissió d'ac
cions entre Is socis, per tant de crear interessos al
voltant del Centre. Aquestes accions serán amor
titz(lbles per sorteig, devengarán interés i com
que's donarán moltes facilitats pe.r a sa sotscripció,
es d'esperar que tots els socis valdrán ésser accio
pistes.
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UN INTENTFRACASSAT

L'Escola de Comere;
Nostrés companys deuen estar ja degudament

assabentats de que ha fracassat per complert el
projecte de creació d'una Escola de Comer~, a
LIeida, a cárreg de la Mancomunilat de Catalunya.
Ha fracassat j no cal pensar- hi més.

Aixís ho digué el Conceller de la Mancomuni
tat Sr. Sol, en una sessió celebrada a I'hostatge de
la Cambra de Comerc;, devant les Juntes Direclives
d'l'Iquesta, del Orcol Mercantil i del nostre Centre.

La nostra entilat hi esligué representada per en
Solé Barri, qui ocupá un lIoc en la presidencia de
I'acte i pels compapys Solé (Pau), Corbella, GOQl

bau, López i Riu.
El Sr. Sol doná compte ben detalladament de

totes les gestions i tramilacions hagudes en ~ó de
J'expedient de ID creació de l'Escola de Comerc;, a
L1eida, venint a dir, en definitiva, que'l projecte ha
vía fracassat per mor del poc interés demostrat
per l'Ajuntament, per ~o car aquest no s'havía cui
dat de posar-se al corrent del pagament de sos
deutes amb la Mancomunitat.

No restaren sens contestació les Pélraules del
Conceller de la Mancomunitat, doncs alguns deIs
reunits manifestaren que aquell organisme debía
haver tingllt més cura d'atendre J'aspiració persis
tent deis organismes mercantils de L1eida, ja que
per aquest fl havfa rebudes importants qualltitals.

Será, per tant, un xic difícil d'esbrinar ont es la
culpabilitat en el fracás de la creació de I'Escola de
Comer~; si en l'Ajuntament, qui no pagava sos dé
bits a la Mancomunitat o en aquesta que no savia
trovar una fórmula per a complallre a L1eida, dei-'
xant de banda a I'Ajuntament. El mateix ¡;3otlletí de
la Cambra de Comer~, en son darrer nombre,
no'ns don lIum ni opinió sobre aquest afer, i'l trac
ta tot lIeugerament, com si no fos d'una excepcio
nal transcendencia.

Peró tirant la culpa d'aquest esguerro, com
ens sembla procedent, a sobre de l'Ajuntament
lleidalá, hem de planye'ns una vegada més deis
pocs beneficis, per a no dir deis perjudlcis, que ha
reportat a la col'lectivitat nostrada I'actuació deIs
polflics. Es una greuja més que tením que afegir
'él la reJaci6 de cárregs.

No'n resta, ara, 51 volém eixamplar la cultura
mercantil deis nostres associats, altre remei que
crear-nos l'escola nosaltres per a nosaltres.

<;0 estém decidits a porlar-ho él cap. A I'hivern o

prop passat, - el nostre Centre inaugurá com a
prova, un Curset d'ensenyaments práctic·mercan
Iils. Fou una preparació que no aná del tot mala
ment. Cal, ara, mellorar el projecte i eixamplar-Io.

D'aixó se n'ocupará el ConceH properament,
segons un bell plan que té el nostre company Pre
sident i d'acord amb una proposició del company
Eduard Cairó, aprobada en el derrer Concell Ge
neral Ordinari.

Més de tot ac;ó, que es un ample programa de
cul~ura mercantil, ja'n parli1rém més amplament un
altre día.
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DE CASA NOSTRA

El derrer Concen General

El prop passat diumenge, dia 9 del corrent, els
socis del nostre Centre es reuniren, convocats per
11I Presidencia, en Concell General Extraordinari.

Fou aquest, potser, el més transcendenfal deis·
Concells Generals celebrats en molt temps per la
nostra entitat, ja que en eH varen tractar·se as
sumptes de capital importancia.

Presidí en Josep Solé Barri hi assisti,ren uns
cinquanta associals. En Borrás lIegí I'acta de l'an
terior, que fou aprobada.

Després d'unes explicacións de la Presidencia,
p,er unanimitat i amb gran satisfacció de tots els
socis. s'acordá instalar I'host·arge social del 'Cen
tre en la Casa lIetra B. de I'Avinguda de ~Iondel,

ont hi ha instalat el Teatre Viñes; aprobant se aixís
aixís ma.teix un pr<:>jecte d'ordre económic relacio
nat amb la instalació del nou local, junt amb una
memoria que ha de trametre's a la Federaci6 i'I
pressupost de despesses.

La· presidencia exposá la neces.sitat de reforcar
els ingressos, en atenció als quanliosos gastos; el
company Jover Pena proposá s'augmentessin les
quotes deIs socis i després d'una lIeugera discussió,
en la que intervingueren varis companys, 's'acordá
augmentar les quotes a dues i una pesseta mensuals,
per als dependents i aprenents, respectivament.

A proposició de la presidencia, s'acordá anular
I'article 1 del Capitol VI deIs Estatuts, que parla de
I'idioma oficial de la entilat.

Finalment, s'acordá demorar fins a la propera
sessió general ordinaria la elecció d'un Vocal per
la Junta Local de Reformas Socials.

En la reuni6 regná molt entussiasme, fent-se
vots per la prosperitat del Centre i prometent tots
els reunits secondar ¡'obra del Concell, contribuint
a sostenir nostre Casal.
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DE L'ASSEMBLEA DE TERRASSA O

Per la confecció d'un index
legislatiu social

Proposició presentada a la III Assemblea de la
Federació de Dependents de Catalunya, pels
Delegats del Centre de L1eida.

A L'ASSEMBLEA

EIs qui sotscriuen: delegats en la III Assemblea
de la Federaci6 de Dependents de Catalunya, en
nom i representació del «Centre de Dependents del
Comer~ i de la Industria de LJeida i sa Provincia»
tenen J'honor d'exposar a la consideraci6 deis com-
panys assembleistes e6 que segueix: ,

Es un fet innegable que dins de. ractual legisla
ció de I'Estal espanyol hi han una pila de lIeis, de
reials ordres i d'altres disposicions que, favorei
xent a la dependencia mercantil i constituint garan
ties per la c1asse obrera en general, no sabérn fer
Ies valdre per tenir d'elles un desconeixement abso·
lut o be per no coneixer a fons i en detall son al
cane o sa aplicació.

Ara bé; aquestes lIeis, .si bé conegudes efi sin
tessi per tots els companys del nostre estament, son
poe conegudes 'en tots sos detalls i en sos arlicu··
lats, incl6s pels elements dirigents de les noslres
entitats, pel fet de que sovint aparebcen modifica
des, esmenades o rectificades, publicant-se única
ment en els periodics oficials de n~stat, els quals
ningú lIegeix.

Aquest desconeixement absolut de les lIeis que
fllvoreixen a la dependencia mercantil, es moltes

/vegades causa de que no poguin reclamar-se per
les Juntes deIs nostres organismes determinades
ventatges en casos particulars, per c;6 car no tenim
a ma i no podem esgrimir con arma defensiva la
disposició que'ns apoia, la dada de la reial ordre o
l'article i paragrafs de la Jlei que favoreix la nostra
prelensió.

Mantes vegades, el Centre en quin figuren ins
crits els qui sotscriuen ha tingut necessifat de pre
sentesr devant les autorilats, els Jutjats. les Juntes
de Reformes Socials, entitats patronals o particu
lars, diverses reclamaciones sobre incidencies de
contractació o de trevaJl, sens poguer apoiar sa
petici6 ·amb una dada, amb un article o amb la cita
d'una disposició determinada, amb tot i saber que
~ó que's demanava ~stava apoiat per la lIei. o

Coneixent ben bé el caraeter de les nostres auto·
ritats, deIs organismes oficials i adhuc de molts
particulars, creiém que el sol fet de garantir la nos
tra demanda amb una cita textual o amb un article
d'una lIei, faria desapareixe per lo general tota
oposició i les nostres gat'anfíes' esserien més res
pectades.

En sa virtut, els qui sotscriuen, formulen a
('Assemblea, en sa sessió d'avui, la següent

PROPOSICIÓ

1. o Que l'Assemblea acordi la confecció d'un
INDEX LEGISLATIU, en el que s'incloguin tots
els Reials decrets, Reials ordres, ordres, regla
ments, disposicions i precedents, que afectin a I'es
tament obrer en general i a la dependencia mercan-
til, especialment. .

2.° Que's faculli al Comité Executiu de la
Federació per a que a son albir i recte juí, nomeni
una ponencia. encarregada de la eonfecció d'aquest
INDEX LEGISLATIU, concedint·)j un plae de qua
tre messos, des de sa conslitució, a fi de que tingui

. perfecciont;lt el trevall de referencia.
3. o Que una vegada confeccionat aquest tre

vall, el Comité de la Federació cuidi d'anar-Io com
pletant amb les noves disposicions, aclaracions i
modificacions que 'vagin apareixent en el futuro

4. o Que's faculti al Comité EXecutiu de la
Federa~ió per a que, si ho ereu convenient, pogui
requerir en la confecció d'aquest trevall I~ colabo
ració d'algun advocat o altra persona técnica en
legisJació, abonant els honoraris que devengui.

5.° Que Uf.l co)p confeccionat aquest INDEX
LEGISLATIU, ne sigui tramés un exemplar, bé
imprés, bé per copies a máquina, a cada una de
les entitats federades; i

6.° Que les despesses que pugui ocasionar la
confecció de aquest trevall siguin abonades amb
cárreg al Capitol d'lmprevistos o al de Biblioteca,
del pressupost de 'la Federaci6 per al exercici d~

192324.
NO OBSTANT, I'Assemblea, amb son recte

criteri i bon judici, acordará eó que estimi més
convenient pels interessos del nostre estament i de
les entitats que s'agropen.

Terrassa, nou de Setembre de 1923.-Francesc
Terrafefa.-joan M. Morante.

------,--- ----

Aquest nombre' ha estat sotmés a la
previa censura militar.
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En altres 1I0cs d'aquest mateix nombre es par·
la de la celebració de la III Assemblea de la Fede
ració de Dependents de Catalunya, esdevinguda a
Terrassa. Ultra, els nostres companys n'estéÍn de
gudament assabentats, per ~o cal' el per'iódic órgue
de la Federació n'insertá una informació ampla i
complerta en son nombre d'Octubre.

Volém ara, en aquesta nota apart, fer remarcar
el lIuit papel' que'l nostre Centre feu en aquella As·
semblea i recalcar la cooperació que la enlitat nos
trada prestá a l'obra comú, per a que'ls nostres
com panys n'estiguin assabentats i'n restín satisfets.

La cooperació nostra a l'obra de l'Assemblea
comen<;á amb la confecció del rapord sobre les as
piracions de la dependencia mercantil lIeidatana,
que lots els nostres companys ja coneixen inlegra
mento

El nostre rapord es pl'blicava en primer :lIoc en
el nombre 9 del periódic de la Federació i fou con
siderat pels assembleisles-permeti-se'ns la inmo
deslia-com el més complert i acabat deis que's
presentaren. A més arnés, meresqué un elogi es
pecial del president de la Federació, en la primera
sessló de l'Assemblea.

Conlenfa el noslre rapord, després d'un preám
bul d'introducci6, varis apartals sobre els se
güents lemes: Aspecle general deIs problemes so
cials a L1eida; la Jornada de yuit hores; el salari
mfnim; el régim de les vacan ces; el régim d'inter·
nal; les fires i mercals; ellrevall deis nois; les Co
mi si6ns Mixtes i els Comilés paritaris, c10ent una
impressió de resúm.

No's presentaven com a problemes a resoldre
les lIeis de la Jornada Mercanlil i del Repós domi
nical, perque son aquestes les úniques que hem po
gut veure acomplerles, si bé no encara (1mb tota
l'exactitlJt que es de desiljar.

Parionament amb el rapord, fou enviat él la Fe
deració, per a son coneixement, un estudi que trac
tava principalment deIs sous que percebeix la de
pendencia mercantil Ileidalana, entenent-se que,
pel general, son migrata i insuflcients.

o An aquest efecte, es fma una distribució de
grupu5 per categoríes, en la següent forma: Enca
rregats generals d'oficines, comptables, meritoris,

- mecanografs, viatjants i corredors de plassa, de
pendents principals, dependents de detall, mitjos'
dependents detallistes, aprenents, mossos i cobra·
dorso

Amb referencia a altres problemes Bocials, es
tractava en aquest estudi, si bé lIeugerament, del sa
lari mínim, deIs Comités paritaris, de les vacances,
del descans dominical, de la jornada de vuit hores,
de les fires i mercats, de I'internat, del nombre de
dependents que hi han a L1eida i deIs dependents
associats.

Aquests dos trevalls-el rapord i l'e~tudirc:¡ue8

tionari son els trevalls de fons que presentárem a
la Federació.

Ultra, cal assenyalar la part important que'ls
nostres delegats tingueren en les tasques de l'As
semblea, intervenint amb profit en I'estudi i discus
sió de la major part deIs problemes que's planteja
ren i presentant ~na proposició de carácter molt
práctic-Ia qual inserim en altre 1I0c-que fou preso
sa en consideració i acceptada per l'Assemblea.

Un aspecte del nostre rapord, que, per cert, no
era tractat per cap altre Centre,' fou el que's refería
al trevall deIs nois, posant d2 manifest I'explotació
de qué son objecte molts aprenents, privats per IIurs
patrons de son desenrotllo físie i de sa educació
moral i intelectual. Coincidía aquesta denuilcia
amb el fons de l'artic1e que publieava a «L1uita» un
company nostre. Els nostres delegats defensaren
una proposició en aquell sentit i l'Assemblea aproo
bá per unanimitat una proposició en el sentil de
que calía exigir de les auloritats un exfricte com
pliment de les lIeis de protecció a l'infantesa, del
trevall de dones i nois, la lIei d'aprenentatge i la
reglamentació del trevall ..

La Assemblea volgué donar una mostra de con·
fiansa a la nostra entifal, otorgant-nos un lIoc dins
de son Comité Executiu, per al qual fou designat
nostre eompany en Francese Terrafeta. Es ben dig':'
ne d'assenyalar aquest fet, per quant, fins ara, el
nostre Centre no havía tingut· cabuda dins del Co
mité Executiu.

Cal mentar més a més, un altre fer. La Federa
ció, amb motiu de I'Assemblea, doná al nombre de
Setembre de «Ll'uita», son orgue periodístic, un
carácter d'extraordinari, omplint vintiquatre planes
d'abundosa i fonament'ada doctrina. D'aquestes 24
planes, sis S'eneeres.son obra del Centre de L1eida
i les restants son dedicades a publicar arUcles de

1



redacció,·coIZlboració i rapords de diversos Cen- o
tres de Dependents de Catalunya.

Dit nombre de «Lluita», després de ¡'article de
fons, reprodueix I'article titulat «Federacionisme»
que publicéÍvem en el nombre de TASCA, correspo
nent al mes de juliol passat. Insel'eix, després, el
nostre rapord i, mes avall, un article de nostre com
pany en joan María Morante, sobre el trevall deIs
pobres aprenents, tant i1egalment opressos com
injustament oblidats i, al fi, un altre article de nos
tre volgut company en Carmel Caberol, sobre la
necessitat d'incloure en nastres peticions .el régi
men de vacc:nces; tant desiljat i tant convenient per
a nosaltres.

tleusaquí perque els depend~nts lleidatans i els
socis del nostre Centre poden est.ar ben cofois de
la intervenció de la entitat en la vida federativa i la
Federació mateixa ben satisfeta de la cooperació
que li hem prestat.
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HI HA QUB fER FBINA

Les Juntes de Reformes Socials

No encertém a explicar-nos ~o que esdevé amb
les juntes Local i Provincial de Reformes Socials,
organismes, que, per sa constitució i extructura,
tEmen un'alta missió. a desempenyar, emperó que,
a Lleida al menys, han resultat infructuosos i xorcs.

Diem que «a Lleida, al menys»; emperó tením
noticies de que en altres indrets rels mateixos orga
nismes han donat els mateixos resultats, perque
aixís ens as'sabenten els nostres companys de les
altres' encontrades catalanes.

Aixó ens dol en J'éÍnima, perque voldríem que
totes les organitzacions lieidatanes fossin un model
d' activitat, d'escrupulosetat i de zel i, també, perque
les juntes de Reformes Socials son l'únic racer, el sol
refugi que, per ara, tenim els dependents' mercan
tils de Cleida contra'ls atropells i burles que's fan
als nostres drets i a les nostres reivindicacións.

Les juntes de Reformes Socials han tingut les
seves époques bones i dolentes, més freqüents
aquestes que les primeres. Dissortadament, atraves-

I .

sém un període d'inactivitat absoluta. Potser es
efecte deIs trasbals que ha sofert el Régim i del fet
d'haver pujat al govern d'aqueJls organismes per
sonalitats que no coneixíen prou a fons son régim
interior i la miss-ió que tenen afer.

De totes maneres, val més CÓ que lo aItre, ~ó

es I'estancament deIs assumptes, la paralització
deIs expedients,I'entreteniment de les denun~ie5 i O

7

la dilació de les reclamacions, coses totes que pa
tirem durant J'actuació de la derrera junta Local de
Reformes Socials.

Al proclamar-se'l nou régim i al renovar-se tan
radicalment els Ajuntaments, vegérem un raig de
llum pensant que les juntes de Reformes Socials
respondrien a aquest amb~nt de sanejament i de
purificació de tots els organismes. Vingué alesho
res a J'alcaldía de Lleida una p'ersonalitat lleidata
na, gens insinistrada en política i, per tant, teniem
dret a esperar d' ella- que les Jleis de caréÍcter social
assolirien un acompliment sever i extricte.

No voldríem nosaltresque I'alcalde fos amic de
ningó, sinó de la legalitat i de la justicia. Amicus
Plato, sed magis amica veritas; com deien els
romans; peró'ns don mala espina que I'alcalde ac
tual sigui un comerciant, amb tots els desigs de no
malquistar·se amb sos col'legues.

Ara com ara, podém afermar que l'acompliment
de la jornada Mercantil, en <;0 que afecta a l'Alcal
día-principalment en lo que's refereix als horaris
d'establiments-deixa quelcóm que desltjar; i de CO
ja'n sab el Sr. Governador Militar alguna cosa.

Tampoc hem d'agrair al Sr. Alcalde el fet de
que convoqui a la Junta Local de R. S. en hores
incompatibles amb el trevall deis Vocals obrers de
la-mateixa, dones si bé es veritat que aquestes po
den exigir als lIurs patrons respectius l'aquiescen
cia per ausentar-se del trevall i assistir a les ses
sions de la junta, <;0 els coloca en una situació vio
lenta, de la que no som partidaris i de la que no
podém obtenir-ne res més que perjudicis.

Cal que les juntes es reuneixin i's reuneixin sovint,
'si han d'entendre enels afers que'ls hi estéÍn confiats,
que son molts i transcendentals, contra'l que pen
sa el Sr. 'Alcalde; 1 cal també que'ls assumptes
no's difereixin i que les reclamacion/? i denuncies
no's retirin ni's dilatin indefinidament, aixís com
també que I'Alcalde President tingui cura de com
plimentar tots els' acords de la junta, sens excus
sa ni dilació.

A nosaltres ni'os dolen prendes, ni abriguém
animosetat contra ningú; per co ens plauría el'lo
giarTactuació del Sr. Alcalde, com ho havém - fet
amb I'Inspector Provincial del Trevall, donant
~mpte de son zel i de sa profitosa tÉlsca, devant
de sos super'iors inmediats.

La junta Provincial de Reformes Socials, que
assembla comen<;a a actuar amb molt seny i criteri,
pod fer molt i molt de bé en <;0 de I'acompliment
de les lIeis; i ¡tant de bo que, amb recte criteri i bo
na voJuntat, pl!lgui esme,nar els erros comesos per
la Junta LocaJl
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¡HURRA. COMPANYSI

L'HOSTATGE DEL CENTRE

Escribfm aquestes ratlles, sadollats d'alegría
amb ela cors omplenats de satisfacció.

El Centre de Dependents de L1eida, el nostre
«Centre» té avui el seu hostalge propi. SoIs man
cava que el Concell General, en sa derrera sessió
exlraordinaria, ralifiqués I'acord del ConcelllDirec
tiu, per, a que'l progecle del Concel1 foso un fet, una
bella i expléndida realitat.

El Concell general, en sa sessi6 del diumenge,
dia 9 del corrent, acordá instalar I'hostatge social
del Cenlre, en I'edifici Iletra B de I'Avinguda de
Blondel, el carrer més nou, més cémric i més her
mós de la ciutat,

La enlilat nostra, que, fins ara, s'ha vist obli
gada, per raons de carácler económic, a viure una
vida esllanguida, hostatjant-se ont bondadosament
I'acollíen, pren ara nou impuls i aixeca sa volada,
per '3 Ilen{:ar se a fer gran obra social i de cultura,
en benefici i profit deis seus associats,

Afortunadament, ja podém dir-ho amplement i •
en veu ben alta: el noslre «Cenlre» lé ja son casal.
1 podrém afegir amb orgull: el nostre «Centre» té
un deIs mellors hoslatges socials de L1eida; indub
tabJement el mellar de cap enfilat obrera.

Aquesl fet ha de marcar una fita en la nostra
acluacló, 1 será una fila gloriosa, perque d'ara
en avant, la noslra acluació será més intensa,
més profonda, i més feconda també, en benefici de
les nos tres aspiracións.

Aquest PClS que ara ha donat el Concell del
Cenlre es un pas decissiu i d'innegabJe trascenden
cia. Quan en la sessió de 15 d'Octubre de 1922, el
Concell Directiu acordá acceptar I'oferiment d'hos
lalge que darrerament tenia el Centre, es feu cons
tar que aque t era solsament provisional. Co ma
teix e deia en el nombre 6 de TA. '>CA., corresponent
al mes d'Oclubre, per entendre que al nostre Cen
tre li calia un local propi, ont amplament pogués
descapdellar sa obra.

Aixo ho tením ja avui i comptant amb I'aquies
cencia de la digna autoritat guvernativa, el Centre
quedará in taJat dins de pocs díes en un local es
pléndit, digne de nosaltres i de nostra obra.

Allí será el Casal de la dependencia mercantil
lIeidatana.. Companys dependents de L1eida i sa
provincia: El Casal del «Centre» será casa vos
tra.

Acudiu-hi tots els qui sentiu els mateixos pro
blemes i us daliu per les mateixes aspiracions i tots
plega,ts farém gran, plena i forta la nostra Assocra·
ció.

¡Hurra, companysl ¡Visca'l Centrel
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NOTICIARI

Dies enrera i sots la presidencia de J'Excelen
tíssim Sr. General Governador de la provincia, es
reuní la Junta Provincial de Reformes Socials, ¡ni
ciant ses tasques amb una serie de belles ini
cialives i d'encertades disposicions de caracter
social.

fou el'legit Segretari de la mateixa nostre
company en Joan M. Morante, i prengué possessió
de son cárreg el Vocal metge D. Eusebi Bellí, no
menat per I'Academia de Medicina.

Celebrém la reorganització de la Junta i desit
gém poguer aiabar sa ac.tuació.-

En virtut d'acord del Concell General, en el
proper mes de Gener se comen<;arán de cobrar
els augments de quotes de socis, acordats per a
atendre les despe5es de nO,stre bell hostatge.

El Cancel! confía que aquest insignificant aug·
ment no será obstacle peor a desconfiar ni descomp
tal' la cooperació de cap company.-

Durant aquests dies son mo1tfssims els com·
panys que acudeixen diariament a visitar nostre'
hostatge, per a heure esment de com s'efectúen tes'
obres d'instalació.

El Concell convida a tots els socis per a que hi
acudeixen el diumenge vinent, en havent dinat.-

Amb el nombre derrer de «L1uita» que repartírem
als nostres consocis, hi anava encaixat el Manifest
que ha fet públic el Comité de la federa ció, el q'úal
s'insereix també en el nombre de Novembre que
rebrán a I'hora d'aquest número de TASCA.

Recomanem als companys que lIegeixin i medi
tin dit documento

IMP. «JOVENTUT» BLONQEL, 7.-LLEYDA.
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Acadenlia Solans
COMPTABILlTAT I IDlOMES

~, LLIBRERIA NOVA

; Vda. de Granada ;

Papere ría i Obgectes d' Escriptori
Materia1 Escolar i 'de 1.a Ensenyan<;a

O O O

TENEDURIA DE LLIBRES
MECANOGRAFIA -

Centre especial de Traduccions

Paherfa, 6 LLEIDA. Major, 32 LLEIDA.

EL BARAT
COMERC; DE TEIXITS, DEN

E MIL I B O S e H'
CARME, 8 LLEIDA

Gran assorfit en teixils, blancs i de color.
Genres de punt de totes menes

Llana suro per a matalassos i coixins

RENOVACIÓ CONSTANT D'EXISTENCIES

Els gabans de la
-

CASA REXACH
donen als joves

un aire de distinció i elegancia

'.

Fábrica de Mobles

David' Amorós'- -;
¡

Rambla Catalunya, 12 -' Lleida.

d la casa

. BARCELONA

J. fonolleda i Serra

SABONS 1 CERA

)

El mellor, de produccló .naclonal

"RO ADO" derrera creació de

UBODEGAS SIL A A.S, ~ :

en on Gran Xampany L en
Lurnen Dura!, el PfedUf edelpúblic

LLEIDA.

~

BALLESPJ

Gran assortit en barrets nacio

nals í ~xtriJt1gers ..-Gorres ame-::.
ricanes d~ gran chic.-Derr~res .
creacións en fantasíes per.a·nens .

Cárrer MaJor, 25 .

~om~rería

o
Muntaner,95BARCELONA

-
•




