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El riostre portaueu mensual suri, des d'auui, en catala. Al mateix temps, hem irigressat

en la Federacíó Catalana d'Empleats de Banca i Borsa, haueni-nos deslligat de la Nacional.

Res més natural que el prímer quant la 'tnajoria de nosaltr és ja ho desítjavem des del

primer día i sí no es feu aixis fou perqué la nostra relació amb les altres associacíons del

reste d'Espanua no haurieri tingut l'eficacia que desítjavem sí el nostre butlletí no hagués po

gui ésser llegit per elles. Ara aixo ja no és necessarí, degtü a que, com deíem abans, hem

oríentat la nostra actuacíó en el sentít de Catalunya endins-sco que ha estat acordat per una

nímítat i vist amb símpatía per els nostres compangs no catalans, tots els quals aímen a Ca

talunua com nosaltres mateíxos - per que sera molt més practic i de resultais més posiiius,

com ho esta demostrant el que en la mateíxa assemblea de constiiuciá de la nostra.Federacíó

Catalana ja es varen prendrer acords í s'iniciareti treballs de perspectiva ímmedíata i afala

gadora per a la nostra classe, menires que, la nostra estada en la Nacional, fou una seguida

de decepcions i desenganijs molt explicables sí tením en compte la frasse popular de «qui

molt abraca poc estrenu» i el que l'esmentada organiizaciá nacional esta representada

en la Corporacíó de Banca per índívídus procedents de camps poc afectes a les nostres

reiuindicacions, els quals, no hi ha dubte, actuauen i actúen al díctat de l'altra banca, ja que

[oren. habílment escollits i designats a gust de la mateíxa .

Feta la lleí, feta la trampa. Altra cosa no son les famoses bases aprouades l'aruj 1930,

dones a canví d'algunes ventatges aparents, -í díem aparents perqué en molts cassos no han

estat obtingudes - deíxen en llíbertat als patrons per a tirar-nos al carrer quari els semblí

conuenient, com ja hem anat veíent en repetídes ocasíons, i estan, ademés, mancades d'al

tres garaniies que ens son necessaríes i que oportunament reclamarem,

fa hem emprés el nou camí; el que ens ofereix més probabílítats dexit i, per assegurar

aquest, cal que tots i cada ú de nosaltres ens ímposem dels nostres deures societaris i no

com ho esta demostrant el que en la mateíxa assemblea de constituciá de la nostra.Federació

Catalana ja es varen prendrer acords i s'iniciareri treballs de perspectiva ímmedíata i afala

gadora per a la nostra classe, menires que, la tiosira estada en la Nacional, fou una seguida

de decepcions i desenganijs molt explicables sí tením en compte la frasse popular de «qui

• • -J1t,olt abraca QOC estrcnus i el aue l'esmentada oréaniizaciá n.acional esta reoresentada



2 UNIO BANCA:RIlJ.

E S T A13ILIT A 17
Heus ací una paraula de -s ígn íficac í ó ínte

r esan t. Estabilitat, sin ómia de seguretat, equi
valen t a la confianca del pervindre , que s'ad
quereix amb la possesió del contíngut de dita
para ula.

L'estabilitat al seu empleu , ha estat, es i
sera , el nord de les aspiracions del empleat i
del proletariat en general.

Podriem dir que és I'aspiraci ó base , i que
té les consegü ents derívacíons . lógiques se
gons i d' acor d amb les circumstáncies que con 
corren a cada cas.

Tema és aquest que és presta i que reque~

r eix, un estudi molt detíngut, molt m és ample
que'l bosqueí g que fem en aquestes ra tlles ,
pero, n o obstant, tenen la vir tut d ' ésser l'e x
pressió sin cera , millor o pitjor expressada , d 'un
company que l'exposa als demés .

Convencuts de que la consec ució de l'es ta
bilitat com a fi primordial de le s reivindic a
cions obreres, és la base sobre quin a h an de
sustentar-se, totes les demés, tot el proletaria t
organitzat, ha encaminat i enfocat tots els
esforcos a la seva ob tenció , allega nt quants
medis i recursos ha estat possible utilitz ar per
a conseguir aquest objecte.

Conseqüencia d'aquests afanys, és el que'I
personal de les organítzacíons més potenüs,
comptí amb aquesta salvaguarda que li per
metí mirar amb tranquílitat el pervindre, sern
pre per de prompte que's mantinguí dintre de l
limit que l'imposa el seu deure.

Es de remarcar el fet de que siguín les de
major potencia econ ómica. les que per aques
ta mateixa qualitat, poguess ín ésser les mes
independents, les que rnillor han adoptat i
implantat aquest sistema amb el seu personal,
co que evidencia de forma incontrastable , la
bondat de tots els metodes que tendeixen a
suprimir distancies entre capital i treball , ja
que si factor essenciallssím és el primer , en
tots els ordres de vida , és tarnb é imprescindi
ble el segon i amb-dos formen l'engranatge
que mou la maquina social.

abé, l'empleat de banca dEspan ya ,
menys el del Banc acional i alguns contrae
tes individuals que aixís ho tenen establert,
r~rpiv Ji m~",...~ ~nIH:.c:t!1l c: pÓl1r,::at~t u i t !l l .; n tu::.
a conseguir aquest objecte.

Conseqüencia d'aquests afanys, és el que'I
personal de les organítzac íons més poten üs ,
comptí amb aquesta salvaguarda que li pe r
metí mirar amb tranquílitat el pervindre, sern
pre per de prompte que's mantinguí dintre de l
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dones hora de que pensem serio.sament amb
aquest punt tan essencíal? No és precís. i con
venient que's generalitzt co que avui constitueix
casi un prívíleg í errtre 'ls empleats de Banca?

Aquest deu ésser el punt de mira, del que
no es deu sortir quan es tracti de fixar d'una
manera definitiva les normes , verítablemenr
equitatíves que regulín el treball bancarí.

Aquestes consideracions no ens 'han estat
pas fetes pel fet ocasional produit en aquests
moments , amb motiu d'haver estat despedits
companys nostres per algunes Entitats, puíg
sempre ens ha preocupat aquesta q ües t i ó, sinó
que dissortadament , la seva actualitat, ha
d ' ésser mot íu poderós per a que en I' ánim de
tots prenguín per més fortament la necessitat
esmentada.

Si, m ancat s de temps i d 'espai, no ens obl í
guessin a sintetitzar , fariem algunes observa
cions m és extenses r especte a la conveniencia
q ue pe r als mateixos Bancs representa un re 
gím com aquest d el que ens ocupem, i amb el
que compten tots aquells organ ísmes que de
penen del Esta t,

El negocí banca ri per les seves caracter ísti
q ues, és aquell que més r equereix un estret
conviure i un a perfecta i cordial unió entre
alts i baixos . Es aquell en que la colIabor ació
dels em pleats es fa més necessárta.

Amb m oltes ocasions, n o és la feina mecá
nica que tenim I'obligaci ó dexecutar, la més
precisa, sinó la voluntat, la serenita t, i les
obligacio ns m orals, les que shan de posar al
servei d'una cau sa comú.

De I'obligacíó material ningú pot despen 
drer-s 'en pero les altres circumstánci es, son
potestatives i emanen del reconeixement a una
empresa per les seves atencions al personal.

El día que uns i altres arrivem a una ver í
table comunió de principís i idees, haurem
donat un gran avene en el camí qu'ens separa,
peró , entretant, pensin els nostres contrarís
que son ells els que hauran de donar el pas
més Ilarg , puix així mateix son els qu 'es tro
ben més allunyats del centre d 'aquesta ratIla
divisoria , que s 'ba de fer desapareí xer ,
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q ues, és aquell que més r equereix un estret
conviure i un a perfecta i cordial unió entre
alts i baixo s . Es aquell en que la colIabor ac íó
dels em pleats es fa més necessárta.

Amb m oltes ocasions, n o és la feina mecá
n ;(';:I nllP tpni-rn l' nhlió"f'l/\ rl'pvPf'l1b,r 1" ...... ~"
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lIssociació d' Empleats de Banca de Lleida i sa , .prnvmcra
ESTAT DE COMPTES DEL MES DE JUNY DE 1931

E-NTRADES SORT ID E S

[uny 10[uny
»
»

1 Saldo compte anterior
1 Rebuts del mes de juny
1 Rebuts pendients segons

l1ibreta

86"05
303 '30

15 '5@,
»

»
»
»

»

»
»

Pagat 5.e plac de la ma
quina d'escr íure

10 Factura ll etres i s~bres de
«Un ió Bancaria» .

30 Subvenció «Unió Ban cá r fa»
30 Despeses cobramen tr ebu t s
30 Rebuts incobrats (segons

llibreta
30 Altres despeses (segons Il í

breta) ,
30 Lloguer piso "
30 Exis te n cia en Caixa en

30 de [uny de 1931

125'00

12'00
26'05
6'20

10 '60

11'40
50:00

163"60

Total Pessetes . 404'85, total Pessetes , 404'85

V. B.
El Presídent,

Antonl Moya
El Tresorer ,

L luis Pa r ís
El Comptador,

Autoui Muñoz

ReSUln de la Junta

del dia 4' de

General extraordinaria

J uliol de '1931

Tal com estava anunc íat , dissabte , día 4, A contí nuaei ó fa ús d e la paraula el com-
a les deu í m ítja i al nostre estatge social. pany Pascual qui fa un a brillant descrip ció de
Placa Constitució , 30-1. er , tingu é lloc la Junta tots els temes debatu ts a les Assem ble es es -
General extraordinaria a la que hí assistiren m entade s, dona compte de la creació de la
considerable nombre d 'associats , entre ells Fe der ació Catalana, que com posar an les pro-
representants de difer ents pobles de la pro- víncies de B arcelon a , Tarragona , Lleida i G í-
vín ci a. r on a, expos á també la necessitat de la síndi-

Oberta la sessió pel P resident, company cació forcosa, l'abolíció de l'impost d'ut ílítats.
Moy a, fou Ileg ída í aprovada l' acta de la ses- la creació de la mutualítat re gion al , creació
sió anterior. A continuació fa ús de la parau- d 'una Bor sa de Treball, etc ., etc .
la el company V íl á (A), 'quí dona compte de Es llegida un a carta del company Mar co-
la seva gestí ó prop de les. Ass em blees que es bal, de T ár re ga , la que fou presa amb cons í-
van celebrar a Barcelona els dies 27 , 28 í 29 derac í ó,
de juny prop-passat, qui porta la nos tra r e- El company President dona compte de I'a-
presentació junt amb els companys Pascual i cord pres a l'Assemblea de Barcelona , per a
Marcobal , (aquest, últ irn. de Tarrega) i dels la co n fecci ó d'unes n ov es Bases de treball ,
a.c.ords presos a les mate íxes . quedant constituida la com issió encarregad a

.l\.,esuln de la Junta \.7eneral extraordrnária

del dia 4' de J uliol de '1931

Tal com estava anunc íat , dissabte , día 4,
a les deu í m ítja i al nostre estatge social.

A contí nuaei ó fa ús d e la paraula el co m
pany Pascual qui fa un a brillant descrip ció de
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d 'aquesta tasca, que está integrada per repre
sentants de totes les cases Bancaries de Lle í
da i província.

El company Pascual, director de UNIÓ
B ANCA RIA solI ícíta de l'Assemblea reunida, un
permís de dos mesos per atendre assumptes
particulars, i despr és d'un llarg debat s 'accep
ta la seva dimissl ó temporal, ofer ínt-se per a
continuar collaborant com fins ara.

Portat a d íscuss í ó sobre qui ínter ínament
desempenyar á el c árrec que deixa vacant, el
company Riera s'ofere íx per a sustituir-lo, és
sent acceptat per unanimitat.

El company Pr írn proposa que el periódic
UNiÓ BANCARIA sigui redactat en catalá . El
company Pascual apoia la proposició, i sollí
cita la collaborac ío d'alguns companys per la
traducció al catal á d'articles procedents d'em
pleats castellans . Es unánirnement aprovada.

EIs companys Sirvent i Farr ús. (Ll) s'ofe
reixen com a traductors, <;0 que és rebut amb
molta simpat ía per la General, soll ícítant la
colIaboració, com a traductor, al company
Solé (F) qui accepta i promet posar-hi tot el
seu interés .

El company President dona compte de la
creació de la Federació Catalana, i proposa
ens donem de baixa de la Federació Nacional
d'Empleats de Banca, fent constar que durant
el temps que hem estat adherits no hem obtín
gut resultats positius, tenint pendent, actual
ment, per resoldre, l'assumpte relatíu a la con
fecció d 'escalafons de les entitats Banca Ar
n ús, Fill de Magí L1orens, i Banc Nova Hispa-

üu t o BAN C AJ)/A

nia, de Lleida i Banca Faidella , de Tremp ,
essent aprovada per unanimitat aquesta pro
posició .

Al mateix temps recorda a la Junta Gene
r al que 'l present més de [ulíol correspon pagar
la quota extraordinaria d'una pesseta per as
sociat, a la Nacional, per a sostenir el seu
portaveu «B an cario» , í que degut a l'acord
pres anteriorment proposa aplicar l ' índ ícada
quota a amortitzar les despeses ocasionades
amb motiu del viatje dels nos tres Delegats a
l'Assemblea de Barcelona. Queda aprovada.

Pel company Secretari es Ileg ída una carta
deIs companys de Tremp que es pren amb
consideració.

El company Solsona, fent referencia a la
proposició que fa temps es féu a la Directiva,
de la creació d'una Biblioteca, díu que veuria
amb gust es destinés certa quantitat en meta
lic per a la compra de Il íbres, interessant al
mateix temps, dels reunits, que si hi ha alg ú
que vulgui fer algún donatiu en llibres pot
fer-ho que se li agraír á. Es pren en considera
ció , deixant l'assumpte per a que resolguí la
Directiva.

El company President convoca als corn
panys presents que cornposen la ' comissíó en
carregada de la confecció de les noves Bases,
per a les reunions que comencaran el día 6
del corrent.

No havent-hí més assumptes a tractar, s'aí
xeca la sessíó a la una i mitja de la matinada.

Lleida, 5 de juliol 1931. - El Secretari , Jo
sep Ribera Ballespí.

El nostre esdevenidor
Companys : haveu pensat alguna vegada

en el vostre esdevenidor? Probablement que
ben poc, perque si prou hi pensess íu .. . Hor
roritza de veure que el nostre medi de vida no
ens preserva de futures contingenc íes si no
procurem, per'tots els mitjans que t ínguern a
l'abast, posar remei als atropells que es co
meten amb la nostra mal entesa classe d'o~ ·

brers intelectuals.
- - ---- -r - - -.1. - - - -- ---- - - --- - - - --- -"--- - - - - - - - - - - - - - -

gut resultats positius, tenint pendent, actual
ment, per resoldre, l'assumpte relatíu a la con
fecció d 'escalafons de les entitats Banca Ar
nús, Fill de Magí L1orens, i Banc Nova Hispa-

el que espera als nostres fills si permaneixem
impassibles davant de tot aíxó.

Pensem que tot hí havent-hi lleis que ens
emparen i unes Bases de trebaÜ que, encara
que ridícules, son norma amb que actualment
hem de regir-nos, tenim la .n ecessitat ineludi
ble de defensar-nos, fent que dites Bases si
gu ín justament millorades i solidarítzant-nos
per afer front, amb tots els nostres esforcos

No havent-hí més assumptes a tractar , s'aí
xeca la sessíó a la una i mitja de la matinada.

Lleida, 5 de juliol 1931. - El Secretari , Jo
sep Ribera Ballespí.
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que aques te s síguín complides am b tota exac
titut.

Fern-n os c árrec de que, en aquests rno
ments, no hem de témer a r és ni a ning ú: que
tots a l'hora de vem lluitar per al nostre ideal
comú, perqu é, si ara que som jo ves ens de i
xem aplanar i deixem "que siguen burlats els
nostres drets, no esperern obtenir la m és peti
ta garant ía quan, més endavant, ens manquin
les ' energíes i la sociabilitat, qualitats que ara
ens permeten d'agrupar-nos per a una acció
conjunta .

La majoría deis empleats de Banca-em
refereíxo principalment als de Lleida - joves
avui , homes dern á, sembla que no donín , a
aquest afer, la deguda importancia i és perqu é
tots tenim la nostra familia que ens ajuda.
Pero , i quan aquesta ens manqui? Aleshores
ens en donarem compte .

Nosaltres, el s obrers m és mansois, serví-

dors im m edia ts de les m és fortes em preses
n 'aíxequern davant d 'elles una que sera gran
for talesa si to ts li donem l'aj uda q ue ella
ens dona a nosaltres . És l' ass ociacíó de tots
els empleats de B an ca . Tots devem contr íbuir
a la seva prospen ta t í no d eixar que m orí al
comencament de sa existencia . Tenim que
unir-nos pe r a formar un sol cos que p ugui
donar I'ernp enta que m aí danaria sí a J'arríbar
el m omen t oportú ens trobessim desunits.

Per a rés hem de témer fer les reclama
cions que creguern opor tunes , que sempre
seran dintre la legalitat en la qu e es perem és
ser atesos.

Es obl ígac í ó de tots nosaltres el pensar en
el día d e de rn á. procurant obtení r per a tots
els companys el benestar qu e desitge rn per a
nosaltres mateíxos.

JOSEP S OLSONA .

CONSIDERACIONS
Passada la crisis originada per la post

guerra a les activitats comercials, tornem a
neí xer e-per d ír-ho a íxís-vamb tots els sínto
mes d 'un gran esdevenidor . Novament es tor
nen a conquerir mercats i s'obren d 'altres.

Per a lograr-ho ha estat necessari malver
sar activitats i iniciatives, potser mai iguala
des, que han donat per resultat la mecanitza
ció de molts treballs manuals o el perfeccío
naments d'altres metodes per a poguer-los
incorporar a tant acelerat moviment. Conse
qüenc ía de tot ai x ó és. sens dubte , les cons
tants introduccions o modificacions que s'ob
serven a les oficines que simplifiquen o fan
més viable el treball del empleat.

-N o es fa necessari el haber estat molts
anys amb Banca, ni tampoc haber treballat
amb tots els Bancs, per formar-se una idea
d'aquest progrés i veure des de fora, aquesta
evolució de métodes. Avui d ía, casi la totalitat
dels Bancs d'alguna importancia han víngut
creant comissions, negoc íats o seccions , es
sent la seva única i exclussíva finalttat, l'estu-

guerra a les activitats comercials, tornem a
neí xer e-per dír-ho aíxís-amb tots els sínto
mes d 'un gran esdevenídor. Novarnent es tor
nen a conquerir mercats i s'obren d'altres .

Per a Ioora r-ho h;¡ p~t:tt np('p~~:tTi tn:tl "PT_

di de llur organítzac í ó técnica amb els seus
varis aspectes: pr áctic , econ óm íc , de rend í
ment, etc . etc. S 'ha compr és al fí , que orga
nítzar no vol dir ahorrar , que, pe r segar ,
abans cal sembrar.

Amb aquesta qüestió es presenten dos as
pectes al meu entendre interessants i que cr ee
no són tinguts molt en compte ni apreciats
pel seu valor reial. Un d 'ells podríem norne
nar-lo de diverses maneres, de gust, d 'estetica ,
i porta aparellat amb si , al trascendir al pú 
blic , un factor principal amb tot neg oc í: la
propaganda , puíx no es altra cosa que la bona
presentació deis treballs.

Algú creur á, sens dubte, una vanali tat el
abordar aquest tema. Jo no , pu ix es dona el
cas que han influit decissivament , a la major
prosperitat o esllangu írnent d 'un negoc í, a
quests factors de presentació de treball, nets,
clars, concrets , dins dellaconisme comercial,
i sobre tot la rapidesa amb cumplimentar-los.

Tenim, per ejemple, el sistema que podriem
nornenar-Io , encertadament, alernany - puíx:

~ 0 - -- - - - -- - - - - ----- - - - - - - -..- _ ........ ...... _ ..... '"-1

varis aspectes, pr áctic , econ ómic , de r en d í
ment, etc . etc . S 'ha compr és al f í, que orga
nitzar no vol dir ahorrar , que, per segar ,
abans cal sembrar.
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allí va na íxer , essent dí vulgat pels Bancs ale
manys - consistint amb reproduir l'escrit del
primer ím pr és. a d 'altres que juguen diferentes
fin ali ta ts, per mitja del cale adher ít al dors
d'ells.

Aixís es fan molts treballs avui. Cartes de
tramesa de lletres , al mateix temps que al des
tinatari se li confeccion a la' carta que ha de
servirli d 'ac ús de r ebu t, la relació que, colee
cionada , tíndr á d ' ésser registre de sortida deIs
efect es , una copia que suplir á a la que solia
fer-se amb premsa i que passará a Contaduria
p er a efectuar l' as sen tam en t amb cornpte.
Tarnb é es procedeix aix ís amb les transfer én
cies que , p er caixa , ordenen cl íents , i que amb
una sola m anipulació obtenen la carta d 'or
dre de pagament o abonament, el resguard pel
clien t i la copia que serveix de matriu del res
gu ard o D e la m ateixa manera podria fer-se la
copia per a Compt abilitat, es talv íant-se , aixís ,
el treball de co pi ar amb premsa.

Amb tan senzill metode es poden id ear
m ol tes més simplificacions de treball.

Adoleíx , n o obs tant, aq uest sistema , d' al
guns defectes. La carestia de l ím pré s, la escas
sa vissibilitat del escrit - més encara si és a
maquina -per portar el cale adheri t a l dors i
deixar al advers un fons obscuroEs, pe r tant,
molt important l'usar un cale o pap el' carbó
de bona calítat, per evitar les borradures de s
agradables. Aq uests defec tes es co m pense n ,
amb aument, amb la rapidesa q ue significa fer
d'un cop diversos treballs , rapidesa que no
passa desapercebuda pel client.

Els llibres de fulles cambiables han fet ,
igualment, una re volució , permetent confec
cionar liquidacions de comptes al mateix
temps que es fan els assentaments del dia i
fen t-se possible la tramesa amb l'exactitut que
correspon. Qui no recorda aquells tancaments
que 's tenia de tornar a repetir als impresos el
treball de tot un mes o d 'un trimestre?

Tenim , adem és, la ventaja de que 'l conta
ble no es ve u precisat a manejar un llibre vo
luminós que li correspondria per I'ímportán
cia deIs seus comptes.

mb l'ordre econ óm íc, encara que I'ímpres
resulti car, tamb é es compensa, ja que , com

molt important'l'us ar uñ-'calc -ü -p ap er -carbo
de bona calítat, per evitar les borrad ures des
agradables . Aq uests defectes es compensen ,
amb aument, amb la rapidesa que significa fer
d'un cop diversos treballs , rapidesa q ue no
passa desapercebuda pel client.

E ls llibres de fulles cambiables han fet,
i~ualment. una revolució , permetent confec-
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quísíció de llibres enquadernats que, pel sol
fet d 'esser-ho, aumenten el seu cost.

I si aquí hi afegírn I'ínaprecíable valor de
les máquínes, tindrem per resultat l'aconten
tament dels el íents per haver conseguít una
major rapídesa en el seu servei, no dorrant
lloc al seu allunyament o d ísgust per la exce
siva espera en rebre un resguart , una liquida
ció o per no serli tramesa al seu dia la liquí 
dació del seu compte .

Ara b é, amb l'implantació de nous síste
mes és de capital importancia I'opíni ó del ern
pleat, qui, per tocar-ho diariament, amb les
mateíxes normes veu pr ácticament les ven tat 
jes o inconvenients .

I al tocar aquest punt, entro al segon as 
pecte que anuncio al principi d'aquestes rat
lles.

Els Bancs americans concedeixen a la co
operació intelectual de llurs funcionar ís el seu
just valor. Es ell , sens d ubte, el qui té m és
autoritat per a opinar sobre un sistema de tre
ball , per lo manifestat anteriorment . Ell és a
qui inviten a exposar llur idea respecte a l'or
ganítzaeí ó interna, i , amb aquest sentit son
colocats, dins de les ofic ínes , busons que re
colleixen les notes firma des o no , pel empleat,
p assant despr és a la comissió corresponent
pel seu estudi , i és dona el cas de r ecom pensar
al fun ci on ari pel exit d 'una idea o observació
oportuna .

Aixís estimulen al funcionari f én t llur tre
ball més agradable , cómode i r acion al. Es
ai1CO el q ue no ve íg que es tíngui en compte
entre nosaltres, seguínt-se contráríam ent, un
sistema ca da día mes caduc de centralització
excesiva , que , com tots , més aviat o més tard
condueixe n a estats ca ótí cs .

Tenim que lamentar, q ue els grans Ban cs
no es dediquin a I'organització d 'un vast pla
d 'estímul que encaminaria a la m ajor conr
prensió í q ue, jo particularment, cree seria
un a de les base s de relacíó entre el capital í

treball , que reportaría beneficis per a l' errtitat,
puix l'empleat s'ho pendria amb més entu
siasme al veure que no soIs és una bíela de la
gran maquina , si no que tamb é part íntegrant
del cervell que la mou.

pe! seu estucn, 1 es aona el cas ae recompensar
al fun cion ari pel exi t d 'una id ea o observació
oportuna.

Aixís estimulen al funcion ari f ént ll ur tre
ball m és agradable , comede í r acion al. Es
aíxó el q ue n o veí g que es tíngu í en compte
entre n osaltres, seguínt-se con tráriam en t, un
sistem a cada día mes caduc de centralítzací ó
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sinó que tothom veuria en ell un gest her óic

per a que d 'aquesta manera ens puguern veu

rer reunits diariamerít i que tots en general ens

preocupem dels assumptes que rnés ens afee

ten i que les vostres iniciatives ens serveixin

per al millor desarrollo de la nostra actuació.

Com vos deia, iVaig acceptar perqué crec

que ni de la meya actuació anteríor ni de l'ac

tual ning ú podr á censurar-me -r és , ja que la

meya lluíta i el meu ideal foren el de buscar

la máxima unió de tots p assant per alt en ab

solut tota mena de idees le s que crec que s 'han

de respectar to tes, sinó prova ri' h e donat .

Apoiaré i defensaré contant amb la deguda

ajuda dels meus companys de junta , tota mena

de rec1amacions, sempre i quant s íguin raona

des i justes , dones amb la raó vencerem sem 

pre , ja que el meu criter i s empre h a s ígu t sol

lucionar quants conilictes pugu ín sorgír per

vies legals , no vull dir amb aix ó que arríbern

a la violen cia si a ell a ens obligu essin per ó

a íx ó sempre en últim extremo

.S ols un prec tinc que fer -vos , i es q ue tin

gueu án i rn i entusiasme i ens presteu vostra

ajuda moral i económica, i no en s negueu la

vostra colIaboraci ó, quan vos la solici tern ,

puix si aixís h o feu, veurem com prosper a la

nostra volguda Associaci ó í am b orgul l po ' ,

drem comparar-nos amb le s m íllors i més ben

organ ítzades d 'Espanya .

Aix ís ho es pera de vosaltr es i es posa in

condicionalment a la vostr a di sposici ó, vos tre
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a íx ó sempre en últ im extremo

Sols un prec tinc qu e fer-vos, i es q ue t ín

gu eu án irn i entusiasme i ens presteu vostra

ajuda moral i económica , i no ens negueu la

vostra colIaborac í ó, quan vos la solícitem ,
• _ --' , .L _ _ -'- _ _ 1 ~ ... ...._

xements i de més carácter: pero per desgracia

nostra , es mantenen apartats i creuen que so

lament pagant la cuota mensual , han acabat

les seves oblígac íons i diuen que les preocupa

cions que les passi un altre i ademés , i sense

Molt aviat vos podríem oferir un loca l m és

espaiós i en m ell ors con dicions es p erant ens

veurern afavorits amb la vo s tra concurr enci a ,

dones , llavors no podreu dir que no freq ue nten

l'Associació per no reunir condicions i per

que l'anar-h í és un ..ab urrim en t, crec jo que
carree el ueu u U:::i Ll::ULéll ' U U ' d.lLfC u'c; lilC'" \.. v u "- l '

D es daq ues tes columnes voldr ia em fos

per m és de dirigir una salutació a tots els meus

cornpanys de Lleida i sa provincia igual que a

to tes les Associacions germanes i a la naixent

Fe deració Catalana, en la que poso totes les

meves esperan ces , confiant tindrern en ella tot

l'apoi i gui a q ue necessita la nostra cla:sse i a

la que tenim totsel d curer de prestar riostre

concurs i defensar per a que sia l' orgull nos

treo

. Faig aquestes ratlles mal escrites, no com

a .pres íden t , sinó co m a company que em con

s íder o de tots, ,pr o m etent -vos que posaré tota

l a meya voluntat per a correspondrer digna

rrient a la confianca q ue em varen dipositar al

elegir-me P r esid en t de la nostra volguda As

sociaci ó encara que no a la meya complerta

satisfacció perqué en l'elecció estava represen

tada només que una minoría d'assoc íats vo 

luntariosos í ademés perqué cree que aquest

cárrec el deu d 'ostentar un altre de més cone í
xements i de més car ácter: per ó per desgracia

n ostra , es m antenen apartats i creuen que so

lament pagant la cuota mensual, han acabat

les seves obl ígac íons i diuen que les preocupa

cions que les passi un altre i ademés , i sense

molestar a ningú , aquests són els primers en

criticar , dient que abans de ferrés els ho ha

bian de con su ltar i aq ues ts són precisament

els que es preocupen de les coses quan ja estan

fetes .
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Devant la mornentánia impossibilitat de

posar-vo s al co rrent de les ges tions que en s
varen encomanar, per q ue no ens ha vagat per
a escr íurer-vos, d e moment us podem dir que
ja hem fet les oportunes reclamacions als
banquers i al Sr. Delegat del Treball d 'aqueí 
xa població i que si en breu no és soluciona
sat ísfact órtament el vos tre confl ícte , [apelIa
rem allá on sigui per a que sigu ín respectats
els vostres drets .

Que tots els Bancs d 'aquesta ciutat han sa
tisfet,a llurs empleats, la paga extraordinaria
eorresponent al fiinit semestre , amb la sola
excepció de la banca Fíll de Ma~i Llorens, a la
que en s permetem advertir, sí és que no ho
sab , que sol pot aplassar el pagament per tot
el mes actual, dones una vegada finit el ma
teix, farem ús del nostre dret de denunciar-he .
segons les Bases vígents . .

M
Que amb tot i les promeses fete s per la

Direcció de la Banca Arnús (Sucursal de Lle í
da) als seus cobradors, de que es donaria sol
lució als torns de guándía a que encara estan
subjeetes , a aquestes hores segueíxen de la
mateixa manera. Es que esperen una nova
rec1amació més en érgicaque les anteríors?

i
Que als Empleats del B anc Espanyol de

Cred ít els ha estat facilitada la corresponent
llibreta per l 'anotació de les hores extraord í
naríes. Maí es tard quan arriva. .:

Al mateix temps , hem de fer constar la sa
tísfacció amb que veiem la solució que han
donat al personal subaltern per aital de corn
plir la jornada de les vuít .h ores .

Ens felicitem i felicitem també a la D írec
ció de l'esmentat Banc, desitjant, a la vegada ,
que pren guín exem ple els poes Bancs d 'aques
ta localitat que encara no cornple íxen aquest
r eq uísit.
.ulU:;\,;\..lU ut:: H:l UdI1l:d Arrru s \0Ul:Ur~dl ue Lier-

da) als seus cobradors, de que es donaria sol
lució als torns de guardia a que encara estan
subjectes , a aquestes hores segueixen de la
m ateix a manera . Es que esperen una no.,,:.a
rec1amaeió més energícaque les anteriors?

i

El dia 10 del actual morí en aquesta ciutat
l 'an tic i pres t ígiós banquer En Jordi Llorens
AIra, qui , pel seu carácter bondadós i pl é de
pur humanisme es sapigu é captar les simpa
ti es de tothom.

L 'acte de l 'enterrament es veg éconcorregut ,
per nombrosissim públic, 1):0 que demostra
l 'est ímaci ó de que eren objeete el decés i la r

se va d ístíng ída familia . Acom pany em a la ma:( ,
te ixa i a la raó social Fill de Magí Llorens eL_
n os tr e mé s sentit condol.

(5

NOU ESTATGE

Jordí Llorens Alr~

ELS QUE MOREN

Alguns companys , en converses par ticu
lars , han llencat I'inicia tiv a , que ens se rnbla
molt encertada, de que, amb motiu del tras
llat del nostre estatge social al carrer Cabr í
nety, i davant la necessitat de que aquest r eu
neixi les condieions que són de desitjar , seria
convenient que entre tots els associat r eunís
sim una d eterminada quantitat de pessetes
per a que es pugu ín fer les despeses que calen ,
dones per a instalar una biblioteca, adquirir
mobiliari, un quarto de bany, si és possible, i
altres coses, la Caixa de I'Associaci ó no comp
ta amb prou capital i es fa necessari avencar-l í
aquesto Aix ís , dones , aquests eompanys ens
proposen q L1e es fassi una emisió de bons de 5
i 2' 50 pessetes, per a que tots nosaltres en po-

, guem adquirir a mida de les nostres possibili
tats , els quals bons podrien ésser després
amortitzats períod ícament i per mitj á de sor
te ijos .

Tractant-se d 'un afer tant interessant , com
és el poguer instalar-nos en el nou estatge lo
m és r ápidament possible , ens creiem amb el
deure d 'assabentor-ho als nostres cornpany s,
pe r que creiem arribat el moment de posar en
practica l' esmentat procediment o qualsevol
altre, i és qüestió de que, quan s'ens demani
I'a juda necess áría, s 'hag í creat un ambient fa
vorable ne r afer m és nlaneres les gestions

1
d e

l't:1 a LJ.tH: es pugum rer les ¡¡espeses que ca en,
dones per a instalar una biblioteca, adquirir
m obiliari, un quarto de bany, si és possible , i
altres coses , la Caixa de l'Associac í óno cornp
ta amb prou capital i es fa neeessari avencar-l í
aquesto Aíxís , dones , aquests companys ens
proposen q,L1e es fassi una emisió de bons de 5
i 2'50 Ressetes, p'er a ue tots nosaltres en po-


