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Wypadki, jakie się rozgrywały ostatnio na terenie naszej Spółdzielni, 
wstrzymały prace organizacyjne, do jakich rokrocznie statutowo zobowią

zane jest kierownictwo Spółdzielni: Sprawozdanie za 1924 rok jeszcze nie 

zostało ogłoszone, zebrania dzielnicowe i Walne uległy znacznej zwłoce. 

To też cała ta praca musi być wykonana uproszczonym sposobem i w szyb- 
szem tempie. Dlatego w roku bieżącym wyjątkowo nie drukujemy książ

kowego Rocznika Sprawozdawczego i członkowie będą się musieli zado

wolić streszczonem sprawozdaniem zamieszczonem w niniejszym numerze 

„Spółdzielcy Lubelskiego". W tym numerze członkowie znajdą także spra
wozdanie z procesu, jakiemu podlegli 2 czł. Zarządu, 2 czł. Rady Nad

zorczej i 1 pracownik L. S. S. ZARZĄD L. S. S.

P O  P R O C E S I E .

Spółdzielnia nasza przeżyła znowu niezmiernie ważny i ciężki okres 
w historji swego rozwoju. Prześladowania, które już od dłuższego czasu 
spadały raz po raz na L. S. S. doszły do kulminacyjnego punktu i wyra
ziły się ostatecznie — jak to dobrze wiecie — w aresztowaniu 5-ciu na
szych towarzyszy, trzymaniu ich przez 4 miesiące w więzieniu i wytocze
niu im sprawy ni mniej ni więcej tylko ze 102 artykułu Kodeksu Karnego. 
Oskarżeni oni zostali o tworzenie spisku, zmierzającego drogą gwałtu do 
obalenia istniejącego ustroju państwowego. (!) Od dnia 16 — 22 marca 
toczył się w tutejszym Sądzie Okręgowym ten proces i ostatecznie... wy
rok Sądu zwolnił wszystkich oskarżonych z postawionych im w akcie 
oskarżenia zarzutów. — Dwaj tow. skazani zostali na kilka miesięcy 
twierdzy za przechowywanie t. zw. „druków antypaństwowych”, lecz za 
kaucją wypuszczeni zostali na wolność. Oczywiście na tę decyzję Sądu 
tow. nasi będą apelpwać i mamy nadzieję, że wyrok ten uchylony zosta
nie przez wyższą instancję sądową.

Dzisiaj, gdy te smutne i pełne troski miesiące więzienia i ciężkie dni 
procesu minęły, nie od rzeczy może będzie zastanowić się nieco nad istotą 
tej całej sprawy i wyciągnąć stąd pewne wnioski.
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Przedewszystkiem stwierdzić należy, że całe oskarżenie skierowane by
ło nie tyle przeciwko poszczególnym ludziom, lecz wyraźnie przeciwko nasze
mu Stow. Dosyć było przeczytać akt oskarżenia, ażeby się o tern przekonać. 
Następnie potwierdziły to zeznania świadków oskarżających, a cóż mówić
0 stanowisku organu miejscowej endencji, który otrzymawszy do swej 
dyspozycji zeznania tajnych ajentów, wystąpił przed procesem z szeregiem 
oszczerczych artykułów, zatytułowanych „Z tajników L. S. S. w Lublinie”. 
Przez artykuły te, piętrzące się od kłamstw i oszczerstw, „Głos Lubelski” 
chciał wzbudzić w gronie swych czytelników nienawiść do naszej spół
dzielni, a w środkach do tego celu wiodących nie przebierał... Czytali 
więc Lubliniacy w „Głosie” jak to w L. S. S. przechowywano bibułę ko
munistyczną pod podłogami i w piecach (!) i inne w tym rodzaju bzdury, 
które nawet nie ośmielali się zeznać w Sądzie świadkowie oskarżający
1 które nigdy i przez nikogo nie zostały stwierdzone. — W zapale i za
ciekłości nawet nieboszczykom przypisywano spełnianie pewnych czyn
ności zagrażających całości państwa Polskiego. Jednym słowem, mieliśmy 
do czynienia z planową akcją, skierowaną ku zniszczeniu naszej Spół
dzielni. — Wokół tej sprawy nagromadziło się tyle nienawiści, plotki, 
oszczerstw, że każdego uczciwego człowieka ogarniać musiało uczucie 
wstrętu, odrazy i oburzenia, bo odnosiło się wrażenie, że sprzysięgły się 
wszystkie złe moce, wszystkie żywioły wsteczne, aby zgubić L. S. S. I dla
tego to pomimo pewności, iż niema absolutnie danych do skazania na
szych tow. z art. 102, to jednak wobec tej wrogiej atmosfery i plotki bez
karnie uprawianej lęk ogarniał o wyrok sądu...

Skądże to tyle nienawiści, tyle złej woli w stosunku do L. S. S. ?
Stow. nasze już w samych początkach swego istnienia, przejąwszy 

się ideologją spółdzielczą, wyraźnie głosiło, że zwalcza pośrednictwo, 
przeciwstawia się handlowi prywatnemu tak żydowskiemu jak i polskie
mu — przez co odrazu wzbudziło do siebie niechęć wśród sklepikarzy 
lubelskich. Przybyli oni tłumnie na pierwsze organizacyjne zebranie 
naszej spółdzielni i chcieli je rozbić.

Ta niechęć zamieniła się w wyraźną nienawić, gdy Stow. nasze na
brało charakteru i cech klasowej, robotniczej spółdzielni, z natury swej 
i założenia zmierzającej do zaprowadzenia zasadniczych zmian w dzisiej
szej gospodarce społecznej: do uspołecznienia wymiany i produkcji. 
L. S. S. jako placówka robotnicza, prowadzona przez samych robotników, 
rozwijająca się pod względem gospodarczym pomyślnie, prowadząca wy
datną pracę oświatowo-kulturalną musi wzbudzać nienawiść w sferach, 
które radeby wszelkie objawy życia samodzielnego klasy robotniczej i jej 
ideologję zdusić, — która z uporem twierdzi, że „Jutro ma być takie, 
jak Dziś“,

Ci panowie każdą chęć zaprowadzenia sprawiedliwszego, lepszego ładu 
na świecie uważają za działalność antypaństwową. Swój interes osobisty, 
swoją kieszeń utożsamiają z interesem Ojczyzny. Gdybyśmy tylko sprze
dawali pieprz i inne towary, nie mielibyśmy tylu wrogów, ale też i tylu 
przyjaciół...

Nienawiść sfer posiadających wynika z klasowego charakteru na
szego Stow. i jest z tego punktu widzenia zrozumiała. — Inna rzecz, że 
napięcie tej nienawiści jest stanowczo za silne w stosunku do naszej 
skromnej działalności, ale to już wynik warunków życia na prowincji,
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gdzie tak często różne miernoty wyrastają na prowincjonalne „wielkości“ 
a praca, rzeczywiście pożyteczna, lecz w gruncie rzeczy bardzo umiarko
wana, urasta w oczach prowincjonalnych znawców za groźną i niebez
pieczną.

Na szczęście, z całej tej kampanji oszczerczej spółdzielnia nasza 
wyszła zwycięsko. Nie tylko dlatego że w stosunku do wszystkich oskar
żonych uchylony został art. 102, lecz także dlatego, źe podczas rozprawy 
sądowej tyle padło pochwał pod adresem naszego Stow., tyle entuzja
stycznych słów uznania, że tydzień procesu tego, słusznie nazwanego 
przez jednego z obrońców pierwszym w Polsce procesem kooperatystów, 
był tygodniem propagandy spółdzielczej w Lublinie. Zapewne dzięki te
mu procesowi wielu ludzi w Lublinie może poraź pierwszy dowiedziało 
się na czem polega istota kooperacji i ku czemu ona zmierza. Jasno, do
bitnie, bez żadnych niedomówień sprawę ideologji ruchu spółdzielczego 
stawiał rzeczoznawca powołany przez obronę tow. Zaremba. Spółdzielnie 
są jedną z dróg wiodących do przebudowy społecznej, do zniesienia włas
ności prywatnej środków wytwarzania, a klasyczną formą ruchu spółdziel
czego są spółdzielnie o charakterze klasowym, proletarjackim. Proces 
obfitował w momenty bardzo ładne, bardzo głębokie. Spółdzielni naszej 
dostało się dużo pochwał nie tylko ze strony Związku Robotn. Spół., ale 
też ze strony „Społem“, którego ideologję niejednokrotnie zwalczaliśmy. 
Z zeznań szeregu poważnych świadków wynika, że ci, którzy nawet ode
szli od Stow. odnoszą się do niego nadal z życzliwością; ci, którzy sty
kają się z naszą działalnością oświatowo-kulturalną — chociaż nie podzie
lają naszych społecznych przekonań — wyrażają się o niej z największem 
uznaniem. — Proces ten niezbicie ujawnił, że pomimo wszystko tak źle 
jeszcze nie jest, że „Głos Lubelski” nie jest miarodajnym czynnikiem 
opinjodawczym w Lublinie, że są ludzie, którzy poprzez osłonę gęstą 
plotki, oszczerstwa i wrogiej atmosfery, tak starannie wokół całej naszej 
sprawy wytwarzanej, widzą czystą i pożyteczną pracę i uznaniem ją darzą. 
Z drugiej strony proces ujawnił niezmiernie niski poziom ajentów poli
cyjnych, którzy w tej sprawie byli jedynymi świadkami oskarżenia. Poza 
małymi wyjątkami ludzie ci nie orjentują się w sprawach społecznych, 
nie znają historji ruchów społecznych; w ich oczach klasowość, nawoły
wanie do solidarności robotniczej, to zbrodnie; dążenia do zmian spo
łecznych — to działalność antypaństwowa. Poza tą ignorancją, która nie
jednokrotnie była powodem stawiania przez oskarżycieli fałszywych wnios
ków, mieliśmy do czynienia że świadomym fałszem, przytaczano fakty, 
które nigdy miejsca nie miały, jak n. p. zebranie tajne ze 100 osób (!) od
bywające się rzekomo w ruchliwym naszym i dla wszystkich dostępnym 
lokalu przy ul. Bernardyńskiej i inne tym podobne niedorzeczności.

Słusznie też jeden z obrońców po wysłuchaniu zeznań oskarżających 
powiedział, że „upiory dawnych czasów carskich ożyły i przychodzą tu 
do sali sądowej, aby nas straszyć44.

Nie będziemy tu omawiać samego procesu: w innem miejscu poda
jemy szczegółowe sprawozdanie z jego przebiegu — chcieliśmy tylko 
zastanowić się z jakiego źródła wypłynęła cała kainpanja przeciwko LSS. 
i w jakiej atmosferze odbywał się proces.

Jak już zaznaczyliśmy na wstępie, ostrze całego ataku skierowane 
było przeciwko naszej spółdzielni — chodziło o rozbicie tej znienawidzonej
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przez reakcję społeczną samodzielnej placówki robotniczej. Prześladowa
nie to przypadło na czas ogólnego kryzysu i zastoju, trudności kredyto
wych itp., mogło więc rzeczywiście poważnie podkopać istnienie. Stow.— 
okazuje się jednak, że z opresji tych L. S. S. wyszło cało.

Oczywiście, że nie mogło się obejść bez pewnych drobnych braków, 
lecz, dzięki dobrej organizacji, uświadomieniu członków, którzy murem 
stoją przy swojej placówce i wykazali przez tę parę miesięcy dużo wy
rozumiałości i dobrej woli — dzięki wreszcie grupie ludzi bliżej stojących 
Stow., oddanych mu i przywiązanych, prace szły normalnym trybem—tak 
że, bilansując ostatecznie całą sprawę, stwierdzić możemy z zadowoleniem, 
że na szczęście L. S. S. szwanku nie poniosło, przeciwnie wyszło z tych 
opresji silniejsze ideowo i z pewnością wzmocnione poczuciem solidarno
ści robotniczej.

Zapominać nam jednak nie wolno, że te wszystkie pochwały, które 
podczas procesu padły pod adresem L. S. S. powinniśmy wszyscy odczuć 
jajco ciężkie brzemię odpowiedzialności, spadającej na nasze barki.

Iść dalej musimy tą samą drogą, lecz czynić dużo lepiej, więcej 
i owocniej. '

Mamy tu na myśli przedewszystkiem konieczność pogłębiania ideo- 
logji spółdzielczości klasowej, konieczność udoskonalania naszej gospo
darki i ścisłe przestrzeganie nadal naszej niezależności.

Na terenie spółdzielni spotykać się powinni ludzie różnych odcieni 
myśli socjalistycznej i wspólnym wysiłkiem chronić tę gospodarczą i wy
chowawczą placówkę proletarjacką od bolesnego rozdarcia, jakie przeja
wia się w innych dziedzinach ruchu robotniczego, a przysparzającego 
klasie robotniczej tyle szkody.

„Niech wielkie cele proletarjatu górują nad dzielącemi 
go różnicami”.

P R Z E B I E G  P R O C E S U  L. S. S.

Proces rozpoczął się w dniu 16 marca b. r. Pod eskortą 10 poli
cjantów przyprowadzono z więzienia prewencyjnego na „Zamku“ w Lu
blinie o godz. 9 rano do Sądu Okręgowego w Lublinie, naszych 5-ciu 
podsądnych a m. ttow:

Nowaczyńskiego Stanisława i Dominkę Józefa, członków Zarządu L.S.S.
Ekierta Edwarda i Sikorskiego Jana, członków Rady Nadzorczej L.

S. S. i Zawadą Jana, pracownika W. S. W. L. S. S.

W skład Sądu wchozą sędziowie: pp. Bokiewicz — przewodniczący, 
Brzeżezowski i Pruski. Oskarża p. podprokurator Żułkwa. Sekretarzują 
pp. Majbaum i Leśnikowski.

Oskarżonych bronią adwokaci: poseł Śmiarowski i Breiter z War
szawy oraz p. Warman z Lublina.

Dzień pierwszy upłynął na odczytywaniu aktu oskarżenia i na za
przysiężeniu większości świadków.
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CO Z A W I E R A  AKT O S K A R Ż E N I A ?

Istotą A. 0. jest posądzenie oskarżonych o przynależność do niele
galnej „Komunistycznej Partji Robotniczej Polski14 i działanie na terenie 
Spółdzielni według jej rozkazów i wskazówek. Dlaczego z pośród 30-tu 
kilku aresztowanych po wybuchu Cytadeli w Warszawie wybrano właśnie 
tych 5 a nie innych, czytelnicy wiedzą już z artykułu wstępnego: aby 
podważyć byt Spółdzielni przez wyrwanie z niej ludzi, stojących na naj- 
odpowiedzialniejszych stanowiskach. Przyznał to otwarcie sam wódz 
reakcji lubelskiej, redaktor „Głosu Lubelskiego*1 w osobistej rozmowie z 
obrońcą Breiterem.

Wiadomo było wszystkim, że ten zasadniczy zarzut jest nieprawdzi
wy, że nie masz dla jego poparcia ani jednego konkretnego dowodu. 
Dlatego ze wszystkich rewizyj, poczynając od 1919 r., ze wszystkich pro- 
tokułów śledczych, z różnych zasłyszanych przez defenzywę w ciągu 
ostatnich lat 5 oiierwanych faktów lub plotek, z zabranych wkońcu u dwu 
podsądnych czasopism i broszur — zestawiono sztuczny gmach, mający 
rzekomo dowodzić owej przynależności do nielegalnej partji. Ale każdy 
prawnik, który ten olbrzymi materjał ni-by dowodowy przeglądnął, wzru
szyć musiał jak ów ewangieliczny Piłat ramionami i powiedzieć: .la w 
tych ludziach ani w tym akcie oskarżenia winy nie znajduję.

Cóż bowiem zawiera Akt Oskarżenia? Na 51 stronach pisma ma- 
szynawego pomieszczono tam całych 20 stron cytat z legalnych i najle- 
galnipjszych czasopism robotniczych, odezw z czasów wyborów do Sejmu 
i przemówień sejmowych. Następnie 5 stron cytat z prywatnych ręko
pisów, nic ze sprawą nie mających wspólnego i wkońcu 8 stron cytat z 
broszur nielegalnych. Razem więc 33 stron niepotrzebnych cytat, a tylko 
18 stron właściwego oskarżenia (za legalne rzeczy się bowiem nie oskarża, 
a co do nielegalnych wystarczy powiedzieć, że ten a ten posiadał to a to). 
Cóż więc za oskarżenia zawiei’ają owe 18 stron— jakież są dowody owej 
„zbrodni“ oskarżonych. Uszeregujmy je po kolei tak, jak podsądni za
siadali na ławie oskarżonych, i dla skrócenia opisu procesu, odpowiedzmy 
zaraz, co się na rozprawie sądowej wykazało.

1) Nowaczyński Stanisław dostarczał rzekomo po 100 do 200 bo
chenków chleba tygodniowo więźniom politycznym na „Zamku" w Lubli
nie i miał rozdawać zapomogi rodzinom tych więźniów z ramienia jakie
goś „Czerwonego Krzyża“. Tak twierdziła uprzednio konfidentka defen- 
zywy Siwko Katarzyna, która ten chleb tam nosiła. Lecz na sądzie oka
zało się, że p. Siwko tow. Now&czyńskiego wcale nie zna, nigdy od niego 
żadnego chleba ani poleceń ria chleb nie brała, a natomiast chleb ze 
sklepów L. S. S. kupowała niejaka Fornalska, będąca dziś więźniem po
litycznym na Zamku w Lublinie i z jej polecenia Siwkówna chleb wię - 
niom zanosiła. Zaś w sklepach L. S. S. może chleb kupować każdy; kto 
zaś i dla kogo kupuje, kierownika nie obchodzi i wiedzieć on o tem nie 
może. Nie mówiąc już o tem, że straszne świadectwo kultury wystawił
by sobie ten kraj, w którym za karmienie więźnia — chcianoby karać. 
(Owa Fornalska — wbrew twierdzeniu prokuratora, nigdy pracownicą L.
S. S. nie była).

2) Sikorski Jan oskarżony był o to, że w r. 1919 działał rzekomo 
wśród kolejarzy w duchu komunistycznym, a następnie, że przed wyda
rzeniami krakowskiemi 5 listopada 1923 r. „zaogniał wraz z Ekiertem sto
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sunki wśród kolejarzy lubelskich i oddziaływał niepokojąco na umysły 
robotników". (Tak napisano w A. 0.) Nic więcej. Zaś z domu podczas 
rewizji zabrano mu 2 broszury spółdzielcze i 1 socjalistyczną legalną 
jęszcze za czasów carskich (z 1905) oraz druki Spółdzielni Lubelskiej.

Kto takie oskarżenia postawił? Ajent defenzywy Lis; prokurator 
wziął je — jak wszystkie inne — od niego i od innych ajentów i bezkry
tycznie do Aktu Oskarżenia wstawił. Toteż zarzut ten upadł całkowi
cie, bo na sądzie ów ajent Lis nie umiał wskazać ani jednego dowodu 
na ową agitację nielegalną, a co do „zaogniania4* stosunków w 1923 r. 
to stwierdzono, że w czasie, kiedy o jakimś strajku kolejarzy w Mało- 
polsce zasłyszano dopiero w Lublinie, podsądny siedział już 14 dni przed
tem na „Zamku“, aresztowany wraz z innymi po wybuchu Cytadeli w 
Warszawie.

3) Ekierł Edward, jako sekretarz Zw. Zaw. Metalowców, miał agito
wać najpierw w duchu komunistycznym po fabrykach. Następnie miał 
nawoływać L. S. S. do wystąpień komunistycznych. Miał na Zjeździe 
Spółdzielczym Zw. Rob. Spółdz. Spoż. w Warszawie 1921 r. wraz z No- 
waczyńskim i Dominką siedzieć i głosować na lewicy (!!) Brał udział w 
wyborach do Sejmu (zbrodnia!) Miał być w 1920 r. członkiem Rady De
legatów Robotniczych, zbierał składki na podania dla więźniów politycz
nych, oderwał się od Centrali metalowców w Warszawie i wkońcu — za
brano u niego: Odezwę wyborczą, „Głos Niezależnych Socjalistów44, „Me- 
talowca“ i „Kulturę Robotniczą44. — Na rozprawie okazało się, że:

Pierwsze dwa zarzuty są zupełnie nieprawdziwe i wyssane wprost 
z palca przez ajentów. Następnie na Zjeździe 1921 r. głosował wraz ze 
wszystkimi degatami L. S. S. z grupą niezależnych socjalistów — koope- 
ratystów, w imieniu których osk. Dominko odczytywał na Zjeździe tym 
słynny „List otwarty44 przeciwko partyjnym walkom na terenie kooperacji. 
Za działalność wyborczą nikogo karać nie można. Oderwanie się od Cen
trali . miało charakter czysto ekonomiczny — a zabrane rzeczy są najzu
pełniej legalne. Prócz tego świadkowie stwierdzili jego lojalność w per
traktacjach z przedsiębiorcami i brak jakichkolwiek tendencyj politycznych 
w pracy związkowej. Jak zaś niesłuszne było posądzanie go o bolsze- 
wizm, świadczy fakt udziału jego wraz z Nowaczyńskim w „Robotniczym 
Komitecie Obrony Kraju44.

4) Dominko Józef. Na jego głowę, jako kierownika Wydziału Spo
łeczno-Wychowawczego L. S. S. spadły wszystkie ogólne oskarżenia wobec 
całej Spółdzielni o rzekomą działalność na rzecz K. P. R. P. Jak bez
podstawne te zarzuty były, przyznał sam Sąd, kiedy się zaznajomił ze 
wszystkimi rocznikami redagowanego przezeń „Spółdzielcy Lubelskiego44 
i „Roczników44 sprawozdawczych, znanych wszystkim członkom, a człon
kowie sami też osądzą, co w tych naszych wydawnictwach było „nie- 
prawomyślnego44.

Z konkretnych zaś zarzutów odnośnie jego osoby oskarżano go o to że:
— Wziął udział w Wycieczce spółdzielczej na czeską stronę Śląska 

Cieszyńskiego aby tam się „porozumieć z komunistami44.

— że do redakcji „Spółdzielcy Lubelskiego44 przysłano 1 numer nie
legalnego czasopisma w zamkniętej kopercie i parę gazet lewicowych 
legalnych;
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— że zabrano z biurka pracownika Zawady w biurze Spółdzielni 2 
paczki legalnych czasopism i mów sejmowych lewicowych, wysłanych mu 
prywatnie na adres biurowy jako byłemu urzędowemu pełnomocnikowi 
listy wyborczej „Związku Proletarjatu Miast i Wsi“;

— że Spółdzielnia urządzała rocznice ku czci „Proletarjatczyków“ i 
„Komuny Paryskiej" i t. p.

Świadkowie: Saturnin Dąbrowski, lustrator Zw. Polskich Stow. Spo
żywców i Katański Stefan, członek Zarządu Robotniczej Spółdzielni Spoż. 
w Cieszynie oraz przedłożone sądowi numery czasopism spółdzielczych 
stwierdziły, że była to wycieczka urządzona przez Zw. R. S. S. „Prole- 
tarjat“ w Krakowie celem zaznajomienia się działaczy spółdzielczych z 
Polski z polskimi kooperatywami robotniczemi po czeskiej stronie Śląska 
Cieszyńskiego, że brali w niej udział przedstawiciele wszystkich większych 
Zw. Spółdz. w Polsce, a ze Śląska redaktorzy wszystkich tamtejszych 
polskich pism i że o politycznych sprawach wogóle a o jakichś konspi
racjach w szczególności nie było tam mowy. Niedostateczność zaznajo
mienia się prokuratora z przedmiotem, który nie zadał sobie trudu prze
glądnąć bodaj jednego rocznika któregokolwiek z 17 pism spółdzielczych 
w Polsce, które wszystkie o tej wycieczce pisały, jest wprost zdumiewa
jącą; dopiero trzeba ściągać świadków z Warszawy i Śląska, aby p. 
prokurator uwierzył tym pismom, a nie ajentom, którzy mieli łatwą ro
botę: jedzie ktoś zagranicę — więc oczywiście jest komunistą.

Następnie okazało się, że nielegalne, partje przysyłają swe pisma 
czy odezwy do większości dzienników stołecznych i różnych instytucyj 
w Polsce, .szukając w ten sposób „na ślepo“ — zwolenników. Ale stwier
dzono na rozprawie, że podobne przesyłki w Spółdzielni niszczono, a ów 
1 egzemplarz zabrano przy podejmowaniu poczty przez oskarżonego pod
czas aresztowania go na ulicy w marcu 1923 r. Nawet do legalnych 
lewicowych pism politycznych napisano, by więcej nad 1 egzemplarz re
dakcyjny nie przysyłano.

— Zabrane z biura pisma lewicowe legalne i mowy sejmowe były 
własnością pracownika Zawady. »

— Obchody ku czci „Proletarjatczyków“ i „Komuny Paryskiej" są 
legalne i starostwo ich nie. zabroniło.

Tak więc i tu nie było — poza bogatą fantazją ajentów policji po
litycznej, nic, co-by wskazywało na nieprawną działalność oskarżonego — 
a natomiast wydawnictwa L. S. S., których głównym redaktorem jest 
oskarżony jakoteź jego powszechnie znana apolityczność, a nawet udział 
w Radzie Miejskiej Lublina z ramienia Klubu radnych P. P. S. zaświad
czyły wymownie, że o posądzenie go o działalność nielegalną jest wprost 
absurdem.

Ostatniemu z oskarżonych, tow. Janowi Zawadzie, akt osk. zarzuca, 
że przybył do Lublina z rozkazu centralnego Komitetu K. P. R. P., aby 
objąć sekretarjat tej partji po zmarłym Kłaku-Sowińskim. Na rozprawie 
sądowej prócz tego jeden z głównych ajentów, p. Kotra, dodał, że przy
był on z Rosji sowieckiej.

Prócz tego głównego oskarżenia jako dowód jego służby partyjnej 
miały służyć następujące dowody:

— Pełnienie funkcji urzędowego pełnomocnika Listy wyborczej 
Zw. Prol. Miast i Wsi.
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— Korespondencja z Esperantystami zagranicznymi rzekomo w spra
wach konspiracyjnych.

— Posiadanie w prywatnej bibljotece naukowej (tow. Zawada współ
pracuje z kilkoma pismami spółdzielczemi i zajmuje się wogóle publicy
styką) 3 broszur, 2 gazet i 1 odezwy nielegalnej z roku 1920 r. i drugiej 
takiej nielegalnej z r. 1923 — wszystko po 1 egzemplarzu.

— Posiadanie większej ilości makulatury z czasów wyborów i przy
słanych mu a w większości niesprzedawanych czasopism czy broszur 
legalnych, wydawnictwa wspomnianego Związku Proletarjatu Miast i Wsi.

— Rzekomy kolportaż czasopisma rolnego „Pług” przez sklepy LSS.
— Posiadanie osobistych poetycznych utworów o treści społecznej 

z lat 1919/20. — To wszystko. A oto co się.okazało na rozprawie:
a) Cała działalność publicystyczna, zabrane utwory osobiste i roz

mowy z najbliższymi znajomymi stwierdzały, że jego poglądy polityczne 
są zupełnie niezgodne z taktyką i zasadami owej nielegalnej partji, że 
więc do niej należeć nie mógł;

b) Udział w wyborach jest prawnie chroniony, a nie ścigany;
c) Cała zabrana a 'przez ekspertów przełożona korespendencja 

esperasicka z zagranicą dotyczyła wyłącznie spraw kooperacyjnych lub 
też tłumaczenie książek polskich na język międzynarodowy (a więc czyn 
chyba tylko patrjotyczny).

d) Posiadanie jednego egzemplarza jakiegokolwiek drijku nielegal
nego nie było karalne za caratu a cóż dopiero teraz, tembardziej, że 
większość ich dotyczy okresu z przed 2 lat przed aktem oskarżenia.

c) Posiadanie pism legalnych, bez względu na treść i ilość nie mo
że być sądownie karane.

f) Czasopisma „Pług“ oskarżony nigdy przez sklepy L. S. S. ani 
prywatnie nie kolportował, choć ono było legalne, a natomiast sprzedawał 
tylko przez parę miesięcy pb wyborach zupełnie prywatnie (poza Spół
dzielnią) przeszłe przez najcięższą, bo warszawską cenzurę legalne „Słowo4, 
i „Walkę Robotniczą44.

g) Twórczość osobista, przed jej opublikowaniem, jest prawnie nie
naruszalna, co do treści zabranych utworów to dowodzą one, że autor 
ich członkiem żadnej partji politycznej nie jest — a zresztą nie należą 
one do okresu, objętego aktem oskarżenia, które dotyczy lat 1921 — 23.

Tak więc wszystkie rzekome dowody owego słuchania się partji 
„dyktaiury44 — rozbiły się w puch — i dlatego wyrok nie mógł być inny, 
jak tylko : Uniewinnienie wszystkich z art. 102 K. K. Ale dojście do tych tak 
jasnych wniosków nie było tak łatwem. Trzeba było dziesiątków naj
bardziej wiarygodnych dla sądu świadków nietylko z Lublina, lecz i z War
szawy i Cieszyna, by o różnych prostych rzeczach p. prokuratora prze
konać. Trzeba było świadectwa takich znanych w kraju osobistości jak 
posłowie: Zaremba i Uziembło, b. poseł Dymowski, wiceprezydent m. Lu
blina Kubecki, adwokat Zdziennicki, inspektor pracy Dubowik, inżynierowie 
Kryński, Napiórkowski, profesor Grafczyński, dyrektor i redaktor główny 
Z.P.S.S. ob. Rapacki Marjan, prof. uniwersytetu Minkiewicz Romuald i Zie
lińska Iza, wreszcie dziesiątki robotników z fabryk, kolei i spółdzielni, 
aby przeważyć złą wolę świadków oskarżenia, tj. ajentów defenzywy i jej 
naczelnika p. Florki z Lublina i Snaęskiego z Warszawy, którzy w pro
cesie działali jako główni pomocnicy oskarżyciela.
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Trzeba było wkońcu — druzgocących wprost całość oskarżenia, z ca
łej duszy płynących a świadczących o ogroinnem wniknięciu w sprawę

Przemówień obrońców — pp. Smiarowskiego, Breitera i Warmana, 
którzy sztucznej budowie A. O. przeciwstawili naturalną budowę istotnego 
stanu rzeczy, którego prawdziwość przyznać musiał każdy choćby naj
większy wróg społecznych poglądów oskarżonych.

Bez tej obrony — wobec panującej atmosfery niebaczenia na słowa 
samych oskarżonych — łatwo byłoby o pomyłkę sądową tj. o wyrok ska
zujący, zaspakajający apetyty „Głosu Lubelskiego1', który już na 2 dni 
przed rozprawą uzyskał skądś akta oskarżenia i najtendencyjnej w świe- 
cie je publikował.

Najważniejszem jednak zadaniem i zasługą obrońców i ekspertów— 
nie wyłączając p. Snarskiego, było to, że raz wreszcie publicznie wyjaś
niły się pewne pojęcia, z któremi sądy dotychczas nie dawały sobie rady 
i skazywały z tego powodu ludzi Bogu—ducha winych, a. m. że:

Dążenie do nowego ustroju społecznego to nie przestępstwo, lecz 
prawo każdego obywatela we wszystkich państwach konstytucyjnych, 
wspólne najpokojowszym jak i najbardziej rewolucyjnym społecznikom — 
że pewne sposoby walki o ten nowy ustrój mogą tylko kolidować z Ko
deksem Karnym i być ścigane, jak np.: zbrojne wystąpienia, zamachy itp.

— Że program kooperatystów, aczkolwiek socjalistyczny, klasowy, 
nie pokrywa się wcale z programem a bardziej jeszcze taktyką partyj 
politycznych.

— Że L. S. S. jest na całą Polskę najbardziej świadomą swych ce
lów głosicielką niezależnej politycznie klasowej kooperacji.

— Że niemasz sensu oskarżać jej o partyjność komunistyczną dla
tego, że partja komunistyczna wydała jakieś broszurki, wzywające do 
opanowywania kooperatyw.

Dopiero kiedy dzięki rzeczowej ekspertyzie posła Zaremby, kierow
nika Z. R. S. S. w Warszawie, której ani słowem nie mógł nic zarzucić 
drugi ekspert sądowy, p. Snarski, te wszystkie rzeczy ustalono, atmosfe
ra się wyjaśniła całkowicie. Ale już wówczas pana Kanarowskiego 
z „Głosu“ na sali nie było, bo — nietoperze i sowy światła nie znoszą 
tak, jak nasza reakcja prawdy o ruchach społecznych w świecie i w Polsce.

W piątek dnia 20 marca, kiedy już przesłuchano wszystkich świad
ków i oglądnięto dużą pakę „dowodów rzeczowych", które się okazały 
w większości makulaturą wyborczą, w części wydawnictwami zupełnie 
legalnemi, a z rzeczy prawdziwie nielegalnych zawierały właściwie tylko 
1 gazetą i 1 odezwę (bo 5 innych zabranych u Zawady nie dotyczą okre
su objętego aktem oskarż.) p. prokurator powtórzył raz jeszeze wszystkie 
bez wyjątku zarzuty z A. O., choć je rozprawa obaliła całkowicie.

Odpowiedzieli na nią pp. obrońcy: Śiniarowski, Breiter i Warman, 
których mów żałujemy, że z braku miejsca tu podać nie możemy (uczy
nimy to może w oddzielnej broszurze).

I po tych mowach — replika prokuratora w sobotę była właściwie 
już tylko cichem przyznaniem racji — obronie.

I dlatego wyrok nie mógł być skazujący.
Na wyrok ten, ponieważ sąd poszedł na naradę w sobotę wieczo

rem — oskarżeni czekać musieli jeszcze w więzieniu na „Zamku" przez 
niedzielę, 22 marca, a dopiero w poniedziałek, o godz. 11 i pół przed
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południem Sąd odczytał wyrok, mocą którego oskarżenie o „spisek" 
(art. 102) uchyla się wobec wszystkich całkowicie, a jedynie Dominko 
i Zawada skazani zostali z art. 132 K. K. za posiadanie literatury o treści 
„antypaństwowej" — pierwszy na rok, drugi na 8 miesięcy twierdzy 
z zaliczeniem 4 miesięcy więzienia prewencyjnego. — Za zgodą prokura
tora wobec obu skazanych zastosowano kaucję w sumie 300 i 200 złotych 
i wypuszczono ich wraz z 3 innymi zaraz na wolność aż do czasu roz
prawy apelacyjnej, którą oni wnoszą wobec poczucia i faktycznego stanu 
całkowitej swej bezwiny.

Mamy nadzieję, że ten wyrok Sąd Apelacyjny skasuje całkowicie.
A tymczasem wolnych towarzyszy do dalszej pracy nad rozbudową 

Robotniczej Kooperacji w kraju — serdecznie —

W I T A M Y !

Rada Nadzorcza Lubelskiej Spółdzielni Spożywców na posiedzeniu 
w dniu 30 marca 1925 r. przyjęła następującą uchwałę:

„W przekonaniu, że Proces wytoczony członkom Zarządu i Rady 
Nadzorczej był wybitnie procesem spółdzielczym, skierowanym przeciwko 
Lubelskiej Spółdzielni Spożywców, co wynika z Aktu Oskarżenia i wy
roku Sądu, • zwalniającego wszystkich z oskarżenia z art. 102, — Rada 
Nadzorcza postanawia sumę zł. 4846.51 — wydatkowaną na obronę — 
przejąć na wydatki gospodarcze Lubelskiej Spółdzielni Spożywców“.

P O D Z I Ę K O W A N I E .

Wszystkim członkom Lubelskiej Spółdzielni Spożywców za słuszne 
niedawanie wiary słuchom, plotkom i oszczerstwom, rzucanym z racji 
naszego uwięzienia przez całą reakcję lubelską na wspólną naszą placówkę 
spółdzielczą i wierne przy niej wytrwanie —

— Wszystkim pozostałym człoąkom Rady Nadzorczej, Zarządu, IV.5. W/, 
jakoteż pracownikom poszczególnych sekcji tegoż W.S.W. za dzielne i 
nieustraszone zastąpienie opuszczonych przez nas placówek i pomyślne 
ich dalsze poprowadzenie —

— Wszystkim dobrej woli świadkom, którzy zdaleka i zbliska pośpie
szyli, aby zgodnie ze swem sumieniem dać w tym pierwszym wielkim 
procesie kooperatystycznym w Polsce — świadectwo prawdzie o instytucji 
jakoteż osobach naszych —

— Panom Obrońcom za ich najsumienniejsze wniknięcie w sprawę i 
gorącą z serce płynącą obronę — oraz

— Wszystkim bliższym i dalszym przyjaciołom i sympatykom Lubel
skiej Spółdzielni Spożywców za ich życzliwość i współczucie

niniejszem publicznie składamy nasze

s e r d e c z n e  p o d z i ę k o w a n i a .

Dominko Józef,
Ekiert Edward,
Nowaczyński Stanisław, 
Sikorski Jan,
Zawada Jan.
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O Ś W I A D C Z E N I E .

Wobec posądzeń, jakoby L. S. S. mimo swej bezpartyjności poli
tycznej uprawiała kolportaż druków politycznych, zabranych podczas 
rewizji w biurze L. S. S. oświadczam niniejszem publicznie, że wszystkie 
zabrane w biurze czasopisma czy mowy sejmowe w większej niż 1 egzem
plarz ilości, były mi przysłane na mój adres biurowy, jako b. pełnomoc
nikowi urzędowemu Listy wyborczej „Związku Proletarjatu Miast i Wsi“ 
i że krótkotrwały ich kolportaż po wyborach prowadziłem wyłącznie 
prywatnie, poza wolą Zarządu L. S. S., który nigdy żadnych pism 
politycznych prócz l egz. redakcyjnego nie sprowadzał, a przysłane bez 
jego woli do L. S. S. pisma tego gatunku odsyłał. Nadmieniam przytem, 
że wszystkie te pisma były wyłącznie legalne.

Jan Zawada 

pracownik biurowy L. S. S.
Lublin, dnia 7 kwietnia 1925.

POŁĄCZENIE ZWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW.

W roku bieżącym stał się fakt wielkiego znaczenia dla ruchu spół
dzielczego w Polsce. Oto dwa Związki: Związek Robotniczych Spółdziel
ni Spożywców i Związek Spółdzielni Urzędniczych połączyły się ze Związ
kiem Polskich Stowarzyszeń Spożywców, dawniej zwanym Związkiem 
„Społem“.

Połączenie nastąpiło całkowite, to znaczy, że oba te Związki zlikwi
dowały na rzecz Związku Polskiego nie tylko swoje hurtownie, ale także 
wydziały lustratorskie i propagandystyczne. Od Zjazdu połączeniowego, 
który odbędzie się w dniu 26 kwietnia r. b., ze Związków Spółdzielni 
Spożywców w Polsce istnieć będzie tylko Związek Polskich Stowarzyszeń 
Spożywców, bo Związek Spółdzielni tak zwanych chrześcijańskich przez 
nikogo nie jest poważnie brany pod itwagę.

Jak to połączenie się Związków wpłynąć może na robotniczy ruch 
spółdzielczy w Polsce, a więc i na naszą Spółdzielnię?

Pod względem gospodarczym na przystąpieniu do ZPSS spółdzielnie 
robotnicze naogół tylko zyskać mogą. Bowiem ZPSS jest instytucją star
szą, dobrze zagospodarowaną i majętną oraz — co dla wielu stowarzy
szeń robotniczych będzie miało duże znaczenie — posiada oddziały we 
wszystkich większych miastach w Polsce. Taki oddział istnieje i w Lu
blinie. Stosunki gospodarcze z Oddziałem Związku oczywiście zawsze 
są łatwiejsze, niż z Centralą, z którą potrzeba się znosić albo listownie, 
albo jadąc do Warszawy i od której towary każdorazowo potrzeba spro
wadzać koleją, płacąc za przewóz i oczekując dość długo na ich przybycie. 
Już w roku ubiegłym, kiedy jeszcze nie byliśmy członkami tego Związku, 
w jego lubelskim oddziale nabyliśmy 16.6 proc. wszystkich nabywanych 
przez nas towarów, podczas gdy w Związku Robotniczym nabyliśmy 
wszystkiego 6.7 proc. Oczekiwać należy, że z chwilą, gdy staniemy się 
członkiem Związku P. S. S., Związek ten dążyć będzie do umożliwienia 
nam zaspokojenia w Związku wszystkich naszych potrzeb i pomoże w 
realizowaniu naszych planów gospodarczych.
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Troska nas tylko ogarnia o ogólne kierownictwo ideowe spółdzielni 
robotniczych. Wszak likwidują się także wydziały lustratorski i propa- 
gandystyczny Związku Robotniczego, które chociaż nie wiele działały, ale 
były przynajmniej publicznem stwierdzeniem istnienia polskiej kooperacji 
klasowej i dawały nadzieję na rozwinięcie ich pracy. A czyż Związek 
Polskich Stowarzyszeń będzie chciał i mógł sztandar kooperacji klasowej 
podnieść i utrzymać? Pod tym względem nasuwają się nam poważne 
wątpliwości. Wszak do tego Związku należeć będą Spółdzielnie najroz
maitszego składu społecznego: chłopskie, małomiasteczkowe, urzędnicze 
i czysto robotnicze. Związek napewno będzie chciał znaleźć w swojej 
działalności organizacyjnej i propagatorskiej jakiś taki złoty środek, któ
ryby nikogo nie urażał, ale który zapewne także nikogo nie zadowoli. 
Kto wie, czy w samej praktyce nie okaże się konieczna potrzeba stwo
rzenia Wydziałów Propadandy oddzielnych dla każdego typu Spółdzielni.

Dobrze się stało, że Związek przejmujący zmienia swą nazwę na 
„Związek Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej Polskiej“, gdyż tym 
sposobem umożliwił pozostanie w Związku spółdzielni żydowskich, licznie 
dotychczas grupujących się w Związku Robotniczym. Uniknie się więc 
rozdziału między robotnikami polskimi i żydowskimi na gruncie kooperacji.

Na Zjazd połączeniowy wyszedł we Lwowie Nr. 1 miesięcznika 
„Spółdzielca Klasowy44. Treść tego pisma, poza niektóremi słusznemi 
uwagami, jest tak wojownicza, że jeszcze większe zaognienie w stosunki 
spółdzielcze wnieść może, co nie wyjdzie na dobre kooperacji robotniczej. 
Z tego też względu nie zgodziliśmy się na kolportowanie tego pisma.

Z WYDZIAŁU SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZEGO.

Prace W. 5. W. w 1 kwartah. 1925 r. Kółko dramatyczne dało 
w roku bieżącym już 2 wieczorki artystyczne z 3 komedjami, Chór 
zorganizował się bardzo dobrze i codzień prawie ćwiczy. Urządzono 
też 1 zabawę na dochód Kursów dla dorosłych, które w bież. miesiącu 
kończą swój rok szkolny, wszystkie inne działy funkcjonują normalnie, 
a jedynie Sekcja Odczytowa, z powodu uwięzienia kierownictwa, zdołała 
urzędzie 1 odczyt a mian. prof. Minkiewicza na temat: „Walka o byt na 
dnie morza” w dniu 17 marca br.

Zamknięcie roku szkolnego na Kursach dla Dorosłych nastąpi w koń
cu kwietnia. Zaraz po świętach rozpoczną się repetycje roczne. Uro
czystość zamknięcia roku szkolnego odbędzie się prawdopodobnie 30-go 
kwietnia.

— Zamknięcie roku szkolnego na Kursach Muzycznych L. S. S. rów
nież nastąpi w kwietniu. Na zakończenie roku uczniowie Kursów orga
nizują raut-popis muzyczny.

. Nadzień 1-go. Maja Wydział Społeczno-Wychowawczy przygotowuje 
Wieczornicę artystyczną. Szczegóły .dotyczące vtej wieczornicy podane 
zostaną w afiszach. t .. • .
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W I A D O M O Ś C I  B I EŻĄCE .

Tow. Stanisław Ziemnicki, członek Zarządu L. S. S., kierownik działu 
gospodarczego, już od pół roku jest ciężko chory na gruźlicę płuc. 
W czasach ciężkich dla spółdzielni, kiedy z całego Zarządu on jeden po
został na wolności, dźwignął się z łóżka, aby swemi słabiejącemi dłońmi 
ująć ster spraw spółdzielni. Obecnie stan jego jest już katastrofalny.

Tow. Stefanja Rotówna, długoletnia pracownica Spółdzielni, począt
kowo sklepowa, później kasjerka, a wreszcie pracownica biurowa również 
zapadła na proletarjacką chorobę. Jej organizm widocznie jest odporniej
szy niż organizm tow. Ziemnickiego, gdyż walczy z zabójczemi bakterjami 
już 2 lata. Stan chorej bardzo ciężki.

Przeliczanie udziałów. Obecnie po wyjściu z niewoli — kierownictwo 
Spółdzielni zajmie się przewartościowaniem całego majątku Spółdzielni 
w myśl zapowiedzi w numerze listopadowym „Spółdzielcy14 z r. ub.. Cała 
różnica między rzeczywistą wartością majątku Spółdzielni a dotychczaso
wym obliczeniem będzie podzielona między kapitały społeczny i udziało
wy. W ten sposób będzie można zwaloryzować udziały członkowskie. 
Nie należy się jednak spodziewać rzeczy nadzwyczajnych. Obliczanie 
ukończone zostanie w miesiącu maju.

Kwitki kontroli zakupów posiadają wszystkie sklepy Spółdzielni, jed
nak członkowie niechętnie je biorą. Musimy powiedzieć, że z przelicze
nia udziałów tylko niewielu członków będzie miało po 10 zł., olbrzymia 
większość członków będzie musiała udział dopełnić do obowiązującej wy
sokości. Branie kwitków ogromnie ułatwi wypełnienie tego obowiązku, 
gdyż za złożenie w biurze kwitków na złotych 100, dopisujemy do udzia
łu 2 złote.

Zebrania dzielnicowe członków rozpocznie Dzielnica 1 zebraniem 
w dniu 15 kwietnia. Od tego dnia zebrania będą się już odbywały ko
lejno według porządkowych numerów dzielnic—jak to podano na ostatniej 
stronicy „Spółdzielcy” i na afiszach, rozwieszonych w sklepach Spół
dzielni. Walne Zebranie odbędzie się dnia 10 maja.

Należy oczekiwać licznego przybycia członków na te zebrania — ze 
względu na aktualność spraw, jakie będą poruszane.

Bazar warzywniczo-nabiałowy. Od maja usunięte zostaną z bazaru 
LSS. przy ul. Zamojskiej 10 inaterjały włókiennicze i galanteryjne, nato
miast zaopatrzony on zostanie w nabiał, warzywa, owoce i t. p. Można 
przypuścić, że taki sklep warzywniczo-nabiałowy, wobec odległości targu, 
będzie miał przy ul. Zamojskiej powodzenie.

Zagony dla członków. Ponieważ w tym roku nie zamierzamy zabu
dowywać naszego placu na Kośminku, plac ten — po nawożeniu i zaora
n iu— będzie podzielony na zagony. Zagony te mogą członkowie wy
dzierżawiać. Zamówienia przyjmuje kierownik handlowy Spółdzielni.

Targi sklepów L. S. S. w I kwartale r. b. wyniosły: 
w styczniu zł. 54.299.86 
w lutym zł. 56.572.55 
w marcu zł.- 61.446.70 •

w kwietniu spodziewany jest targ 70.000 zł. •
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S P R A W O Z D A N I E
Z DZIAŁALNOŚCI LUBELSK. SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW

W ROKU 1924.

Rok 1924 w historji Polski zapisany zostanie jako rok stabilizacji 
pieniądza polskiego i urodzin złotego. Ale rok 1924 nie można nazwać 
rokiem uzdrowienia stosunków gospodarczych. Przeciwnie, ustaleniu kursu 
marki polskiej i wprowadzeniu złotego towarzyszyło zjawisko przesilenia 
w przemyśle i handlu, obniżenia płac i ciężkiego bezrobocia wśród mas 
pracujących. Zjawisko to było skutkiem trzech przyczyn: 1) braku ryn
ków zbytu dla produkcji fabryk polskich z chwilą, kiedy nastąpiła sta
bilizacja cen i produkty polskie już nie mogły konkurować z zagranicz
nymi, 2) przyzwyczajeniu fabrykantów do wielkich zysków, jakich przy 
stabilizacji osiągnąć nie można było i 3) zamknięciu ogromnie korzystne
go kredytu, jaki udzielany był przemysłowcom przez Polską Kasę Kra
jową. W tej chwili po wprowadzeniu złotego rozpoczęło się albo całko
wite zamykanie fabryk, albo ograniczanie ich produkcji oraz obniżanie 
płac tym robotnikom, których w warsztatach pracy pozostawiono. To 
wszystko obniżyło znacznie zdolność kupczą klasy pracującej i odbić się 
musiało boleśnie na gospodarce Spółdzielń wogóle, a więc i na gospo
darce Lubelskiej Spółdzielni Spożywców.

Miesiące od kwietnia do września roku ubiegłego z tego powodu 
były dla nas niezmiernie ciężkie. Targi znalazły o l,/3, produkcja wy
twórni w tym samym stopniu musiała być ograniczona, a koszty handlo
we i produkcji okazały się stosunkowo tak wielkie, że przekraczały moż
ność zarobkowania Spółdzielni. Nastąpić musiały bolesne redukcje, które 
powiększyły ilość bezrobotnych w naszem mieście. I kiedy w ostatnim 
kwartale już zaczęła się sytuacja poprawiać, kiedy to Zarząd nosił się z 
projektami, mającemi przystosować Spółdzielnię do nowych, t. zw. nor
malnych warunków i pchnąć ją na drogę rozwoju, kupił już plac pod 
budowę wytwórni, pobudował nowy Skład Opału na Kalinowszczyźnie i 
wprowadził zmiany organizacyjne, — nastąpiło aresztowanie kierownictwa 
Spółdzielni, zakończone już w roku bieżącym pierwszym procesem spół
dzielczym w Polsce.

Oto jak ciężkie warunki pracy miała nasza robotnicza placówka w 
roku ubiegłym. Zdawać by się mogło, że te warunki złamią nasze siły, 
że podkopią byt materjalny Spółdzielni. Nie! Wszystkie przeszkody 
przezwyciężyliśmy. Tak ciężki rok ubiegły przyniósł nam jeszcze — choć 
nieznaczne — powiększenie majątku Spółdzielni. Stać się to mogło dzięki 
dobrym podstawom organizacyjnym i ideowym Spółdzielni.

Sprawy organizacyjne. W roku ubiegłym poza Sprawozdaw
czym Walnyin Zebraniem, odbyło się 30.VII tylko jedno nadzwyczajne 
Zebranie Walne, poświęcone sprawozdaniu za półrocze, podniesieniu udzia- * 
łów do 10 złotych, przystąpieniu do Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Robotniczych i nowemu systemowi kontroli zakupów. Zebrania dzielni
cowe odbyły się tylko raz w marcu. Zapowiedziane na grudzień zarówno 
zebrania dzielnicowe, jak i Walne nie odbyły się z powodu aresztów 
śród kierownictwa spółdzielni.
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Rada Nadzorcza zbierała się 11 razy i 1 raz Prezydjutn Rady. Skład 
Rady podawaliśmy już w „Spółdzielcy". Zmieniony on został częściowo 
przez ustąpienie w końcu roku tow. Stankiewicza M. i wejścia na jego 
miejsce tow. Stanisława Torczyka. Przewodniczącą Rady była Papieska 
Wanda, zast. przewód. Sikorski Jan, sekretarzem Ekiert Edward.

Członkowie. Członków w roku sprawozdawczym przybyło 42, 
ubyło 6. Stan na 31/XII 1824 r. — 3843 członków. Dzielnica I posiada 
346 czł., II —418, III — 404, IV — 312, V — 243, VI — 377, VII — 275, VIII, 
po przyłączeniu dzielnicy XIV — 589, IX po przyłączeniu dzielnicy X — 
393, VI — 236, XII — 235, niewiadomej dzielnicy — 15 czł.

- A

Kontrola Zakupów. Od połowy roku sprawozdawczego Zarząd 
z powrotem wydawać zaczął członkom kwitki kontroli zakupów, przyczym 
każdemu składającemu kwitków na zł. 100 dopisywano 2 zł. do udziału. 
Do końca roku zgłosiło się do biura z kwitkami 99 członków, którzy zło
żyli kwitków na zł. 16,885. Dopisano do udziałów zł. 337 gr. 70.

Ilość pracowników Spółdzielni w roku 1924 zmalała na skutek 
redukcji, wywołanej po pierwsze zastojem w handlu, a po drugie—po
trzebą przystosowania aparatu Spółdzielni do nowych stabilizacyjnych 
warunków. Ubytek wynosi 18 osób.

Pensje pracowników w końcu 

roku zostały ustalone jak na
stępuje'

Przewodnicz. Zarządu 275 zł. m. 

Pozostali czł. Zarz. po 250 „ „ 

Kier. Piekar, i lustr. „ 200 „ „ 

Furmani . . . . „ 160 „ „ 

Magazynierka . . 110 „ „ 
Sklepowe odpowiedz, 

biblotekarka i pra

cownice biurowe po 100 „ „ 

Pomocnice sklep, po 80 „ „ 

Gońcy . . . .  po 50 >„ „

Piekarze i masarze nie są sta

łymi pracownikami, pensje ich 
ulegają zmianom.

ILOŚĆ PRACOWNIKÓW W R. 1924 

W PORÓWNANIU Z ROKIEM 1923.

Rok
1924

Rok
1923

R óż
nica

Sklepy 18 22 4

Magazyn 2 3 1

Czytelnia — 1 1

Paczkarnia i usł.b iur. 1 3 1

Biuro 6 8 2

Piekarnia 13 15 2

Masarnia 2 2 0

Skład opalu o 1 1

Szwalnia 2 6 4

Lustrator 1 2 1

Furm ani 5 5 1

Stolarz 1 1

M urarz 1 1

Stróż nocny 1 1 —

Gońcy 2 2 —

W. S. W. 2 3 1

Zarząd L. S. S. 3 3 0

61 79 18

Związek pracowników L. S. S. prowadzi przy biurze własną stołówką, 
która wydaje dziennie dwadzieścia kilka obiadów.
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R-k Towarów. Obroty Spółdzielni w roku ubiegłym są ilustracją 
stosunków gospodarczych, jakie istniały w tym czasie w kraju naszym :

TARG I  W E D Ł U G  MI ES I ĘCY .

Miesiąc
Targi 

za pieczywo

Targi za wyroby 
masarskie

Targi za inne  
towary

Ogólne targi

Styczeń 15850.98 8114.38 13862.16 37827,52

Luty 14628.84 9364.32 21718.40 45711.56

Marzec 14021.18 6375.60 32728.33 53125.11

Kwiecień 13949.10 12218.19 42476.93 68644 22

MnJ 13570.28 6425.84 25724.98 45721.10

Czerwiec 12427.87 4897.52 29663.16 46988.55

Lipiec 12811.01 3992.32 32078.99 48882.32

Sierpień 15068.48 8844.70 29978.22 53891.40

Wrzesień 19681.58 6101.39 38135.70 63918.67

Październik 20909.89 10229.58 38315.77 69455.24

Listopad 22770.78 9358.18 34629.86 66758.82

G rudzień 22819.34 8812.84 43868.29 75500.47

198509.33 94734.86 383180.79 676424.98

A więc pierwsze 3 miesiące znamionowała zwyżka cen— już nawet 

po stabilizacji marki, a kwiecień, jako świąteczny, był jak zwykle bardziej 

ożywionym handlowo. W maju następuje w całem życiu gospodarczem 

zastój, zarówno w przemyśle, jak i handlu i ten zastój trwa przez całe 
lato aż do miesiąca września. Później następuje znaczniejsze ożywienie, 

którego kulminacja była w grudniu, znowu jako miesiącu świątecznym. 

Wykazane wyżej obroty ściśle odpowiadają tym ogólnokrajowym konjun- 

kturom. Do kwietnia obroty wzrastają, spadają raptem w m. maju 

i w następnych miesiącach bardzo powoli dźwigają się, aby jesienią i zimą 

przewyższyć obroty kwietniowe.

Ogólne targi za 1924 r. wyniosły 676.424.98 złotych w porównaniu 

z 346.296.25 zł. targów w r. 1923. Nie należy jednak zbyt pochopnie 

stąd wyciągać pochlebnych wniosków, gdyż wzrost obrotów w złotych 

nie oznacza równoczesnego wzrostu faktycznego obrotu ilości towaru, 

gdyż w roku ubiegłym nastąpiło znaczne podrożenie produktów nawet 

po ustaleniu kursu marki i złotego.
Zarówno z powyższej tabeli targów według miesięcy jak i następnej 

źródeł zakupna towarów zorjentować się można jakie miejsce zajmują 

wytwórnie w naszej gospodarce i kto jest dostawcą pozostałych towarów.
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Piekarnia i Masarnia dostarczyły 44.2% wszystkich kupionych przez 

nas towarów (r. 1923 — 46.2%), u kupców prywatnych procent zakupna 

w porównaniu z r. 1923 obniżył się o 3% na korzyść Oddziału Lubel

skiego Związku Polskich Stow. Spoż., który dostarczył 16.6% i coraz po- 

czetniejsze miejsce zaczyna w gospodarce spółdzielni naszej zdobywać.

Jakież rezultaty finansowe przyniosły spółdzielni towary ? Oczywiście 

w roku ubiegłym, roku stabilizacji, nie mogło być mowy o kalkulowaniu 

wysokiem. Musieliśmy się zadowolić 16.2% kalkulacji na towarach, prze

chodzących przez magazyn. Piekarnia nasza daje sklepom 8% rabatu, 

Masarnia 4%. Nadwyżka brutto na towarach wszystkich razem z pie

czywem i wyrobami inasarskiemi wyniosła 10%. Niestety, prawie całą 

tę nadwyżkę musieliśmy wydatkować na koszty handlowe, podatek obro

towy, opłacenie procentów od dyskonta weksli i t. p. wydatki.

ZAKUPNO TOWARÓW w 1924 r. w stosunku do r. 1923.

S K Ą D  K U P I O N O Za jaką sumę
Stosunek 

w r. 1924.

procent, 

w r. 1923.

U kupców p ry w a tn y c h ....................................... 205.391.35 31.4 34.5

w Piekarni .......................................................... 192.917.80 29.5 31.7

w M a s a r n i ......................................................... 95.235.89 14.7 14.5

w Zw. Rob. Spół. Spoż. . . . . 43.810.19 6.7 15.3

w Zw. Pol. Stow. Spoż. . . . . 109.004.04 16.6

w różnych instyt. społeczn................................. 391.01 1.9

w Składzie opału . . . 935.31 0.2 0.2

z P r z e r ó b k i .......................................................... 6.358.54 0.9 1.9

z Wydz. Społ. Wych.............................................. 24.60

Zł. . 654.068.73 100 100

Storna ................................................ 372.24

R o z j a z d y ...................................... 2.895.94

P r z e w ó z ...................................... 6.689.42 ,

R a 7. e m Zł. ; 664.026.33

Koszty handlowe dosiągły w roku ubiegłym niebywałej dotąd 

w L. S. S. wysokości, bo razem z W. S. W. — 8,66% obrotu Spółdzielni.

0 przyczynie tego wzrostu wydatków mówiliśmy na wstępie. Jednak

1 w tym roku, jak i poprzednich, nie przekroczyliśmy ram budżetowych.
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K O S Z T Y  H A N D L O W E  ZA 1924 ROK.

Wydatkowano 

w Zł. w °<o

Przew i

dziano w 
budżecie

Niewy-

czerpano

Przekro

czono

37.417.20 5.53 5.50 0.03

4.298.80 0.64 0.35 0.29

Materjały piśm ienne . . . . . 1.449.99 0.22 0.12 0.10

Porządk i i r e p e r a c je ..................... 1.215.97 0.18 0.05 0.13

Opakowanie i s z p ag a t..................... 1.257.68 0.19 0.25 0.06

O pał i św ia tło ...................................... 2.251.71 0.30 0.30

Podatki i p a t e n t y ........................... 1.440.65 0.22 0.15 0.07

Wyjazdy i lu s tra c je ........................... 347.48 0.05 0.04 0.01

Koszty zebrań, druk spraw, i ogł. 699.17 0.10 0.09 0.01

Ubezpieczenie od ognia . . . . 155.19 0.03 0.05 0.02

Drobne s p r z ę t y ................................ 631.74 0.10 0.05 0.05

Drobne i nadzwyczajne wydat. . 496.14 0.08 0.05 0.03

Wydz. Społ. Wych.............................. 6.876.62 1.02 1.00 0.02

Z prawem przekroczenia o . . . 0 80

58.538.34 8.66 8.80 0.08 0.74

Sklepy. W roku sprawozdawczym 
na Elizówce, jako przynoszący straty. 
Natomiast otworzyliśmy w dniu 1 /IV 
Bazar galanteryjno - włókienniczy, z któ
rym połączyliśmy szwalnię. Niestety, 
bazar ten, z powodu ogólnego obied- 
nienia robotników, z konieczności ma
łego wyboru materjałów itp. przyczyn 
nie dał przywidywanych rezultatów.

Pod względem targów nastąpiło 
poprawienie w sklepie 2, 3 i 11, po
gorszenie w skl. 1, 7 i 8. Pozostałe 
sklepy bez zmiany.

Nie wszyscy pracownicy sklepowi 
z jednakową starannością wyliczali się 
z powierzonego im majątku.
Ogólne manka w sklepach wynoszą Zł. 4150.23
w stosunku do o b r o tu ........................... .. . 0,61%
Ogólne superaty w sklepach wynoszą Zl. 1193.23 
w stosunku do obrotu . . . . . ■ . ■ 0,17"»

Ogólny ubytek fa k ty c z n y ..................... Zł. 2957

Manka ponaddozwolone, potrącone z pensji
pracownikom, w y n o s i ły ..................... Zl. 2217.07
w stosunku do obrotu . . . . . ■ 0,32°

Straty S p ó łd z ie ln i ................................Zl. 739.93
w stosunku do o b r o t u ...........................0,12°'»

zwinęliśmy ostatni sklep wiejski

TARGI WEDŁUG SKLEPÓW

I MAGAZYNU.

Jakie  
miejsce 

skl. zajmuje

r. 1924 r. 1923

Sklep 64846.96 5 4

II 77543.16 2 3

HI 58021 23 7 9

IV 29874.07 11 11

V 47380.97 10 10

VI 84193.22 1 1

VII 52139.55 8 7

VIII 69767.17 4 2

IX 50988.66 9 8

X 3699.08 13 12

XI 72195.55 3 5

XII 58734.95 6 6

Bazar 5659.13 12

Magazyn 1381.28 14 13

676424.98 (
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Strata poniesiona przez Spółdzielnię jest minimalną, bo stanowi 

zaledwie 1,U dopuszczalnego 1/-jP/o manka, jednak u niektórych pracowni

ków ujawniono tak wielkie braki, że musiano usunąć ich z posad.

PRODUKCJA PIEKARNI.Piekarnia. Przyjrzawszy 
się wykazowi produkcji pie
karni w r. 1924 w zestawie
niu z 1923 r., spostrzeżemy, 
że równocześnie ze zmniej
szeniem się wypieku o 69.334 
kg. — nastąpiło znaczne prze
sunięcie się w ilościach posz
czególnych gatunków pieczy
wa.— Oto chleba żytnio-ra
zowego wypieczono niewielką 
ilość i to tylko na początku 
roku, bo w drugiej połowie 
roku już wcałe tego gatunku 
chleba nie wypiekano, nato
miast znacznie wzrosła ilość 
wypieczonego chleba sitnego, 
parowego i bułek pszennych.
Jest to objaw pewnej europei
zacji w konsumcji pieczywa.

Na zachodzie nikt nie jada chleba ze 100°/o mąki żytniej t. j. ze 

wszystkiemi otrębami i ościami, jakie żyto posiada, a także konsumcja 

chleba jest mniejsza, ze względu na/możność zaspokojenia głodu większą 

rozmaitością artykułów spożycia.

Nadwyżka zł. 2097.43 stanowi 1% obrotu.

Masarnia. Ilość sztuk zabitych w r. 1924 przewyższa ilość z r. 

1923 o 30 sztuk. Natomiast produkcja tłuszczów jest mniejsza. Waga 

wędlin jest coprawda większa, ale nieznacznie. Przyczyna tego faktu 

znajduje się w tein, że w r. 1923 kupiła Masarnia hurtem 2026 kg. sło
niny, zaś do kiełbas użyła o 1411.20 kg. mięsa wołowego więcej niż w r. 1924.

W Y P I E C Z O N O :
w 1924 r. w 1923 r.

Kilogram Kilogram

chleba żyt. pytlowego 277.012 302.413

„ , razowego 59.236 154.061

„ sitnego . . 157.201 118.521

ciemnego placka . . . 50.104 54.870

jasnego placka . . . . 2.048 10.850

chleba parowego . . . . 24 677 19.625

bułek pszennych . . . 32.315 16.924

c i a s t e k ........................... 10.691

Wysłano do skl. Spół. mąki 1.154 7.090

„ bulki tartej . . 2.82 2 2.281

, zm iotków . . . 41

617.301 686.635

Pomimo zwiększonej trochę 

produkcji, Masarnia przyniosła 

534.50 zł. straty.

PRODUKCJA MASARNI.

w 1924 r. w 1923 r.

Zabito świń sztuk . . 405 375

Produkcja tłuszczów  kg. 18.966.89 22 850.11

„ wędlin kg. 31.075.20 29.477.34

Składów Opału w roku 1924 mieliśmy dwa: jedęn stary przy 

piekarni i drugi w końcu roku założony we własnym drewnianym bu-
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Jednak

SPRZEDAŻ OPAŁU W ROKU 1924 
W PORÓWNANIU Z R. 1923.

dynku, pobudowanym na miejskim placu na Kalinowszczyźnie 
w tych dwuch punktach w r.
1924 nie sprzedano więcej opału 
niż w roku 1923 w jednym.
Właściwie w roku 1924 Skład 
Opału przy ul. Bychawskiej za
marł prawie całkowicie, obroty 
wykazane pochodzą w znacznej 
części ze Składu Opału na Ka

SPRO W A DZO N O w r. 1924

194.942

272.862

u, r. 1923

230.779

282.761

Węgla kg. . . . .

Drzewa kg....................

inowszczyźnie. Byłyby one zapewne 
większe, gdyby nie ciepła zima, pozwalająca rodzinom robotniczym na 
robienie oszczędności opałowych.

Utrzymanie Koni i pensja furmanów w roku 1924 wynosi
Zł. 15.457.05

Wpływy z zewnątrz . . . „ _____ 83.80

Koszt w ła sny ...................Zł. 15.373.25

Rozłożono na Towary
Masarnię . 
Piekarnię . 
Skład Opału

zł.

55

zł.

6689.42 — 43,5% 
1002.71 — 6,5% 
6411.11 — 41,7% 
1270.01 — 8,3% 

15373.25 — 100%

PRACE WYDZIAŁU SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZEGO LSS. 

W ROKU 1924.
Czem nasze W.SW. jest, jakie jego cele i znaczenie dla Spółdzielni, 

wiedzą wszyscy. To też nie będziemy w tym roku z powodu braku 
miejsca rozwodzić się nad kulturalnem znaczeniem tego Wydziału, nad 
wykazywaniem, że bez prac oświatowych Spółdzielnia nie wiele większą 
by miała wartość, niż zwykłe akcyjne przedsiębiorstwo, a wyliczymy tylko 
najogólniej te prace, które W.S.W. w ciągu roku pełnił, odsyłając po 
szczegóły do rocznika „Spółdzielcy Lub.” za r. 1924.

Ponieważ sezon zimowy z powodu aresztowań został popsuty, przeto 
wykaz prac W.S.W. w tym roku jest skromniejszy niż w latach poprzed
nich. I tak:

Najżywiej przedstawia się działalność

Sekcji Odczytowej, która urządziła ogółem w ciągu 1924 r. 23 odczyty
i wykłady i to 6 wielkich publicznych w 1 półroczu, z frekwencją od 100 
do 200 osób, a 17 na „Uniwersytecie Wieczorowym L.S.S.” w drugiem 
połroczu z frekwencją 30 — 50 osób. Po niej idzie

Kółko dramatyczne, które wraz z Chórem i często przy udziale sił 
ze Szkoły Muzycznej urządziło ogółem 6 przedstawień amatorskich i wie
czornic koncertowych, oraz 3 Uroczyste Obchody, a mian.: ku czci „Pro- 
letarjatczyków”, na 1 maja i na Święto Spółdzielcze. Prócz tego stara
niem tejże dawnej K. K. P. odbyła się 1 zabawa sylwestrowa.

Wycieczki pozamiejskie były 2. Wkońcu
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Sekcja dziecięca, z braku sił fachowych, była cały rok niestety nie
czynną i dopiero w drugi dzień Godnich Świąt (26/XII) urządzono Choinkę.

Propaganda drukiem ograniczyła się do wydania w ciągu roku 5 
numerów „Spółdzielcy Lubelskiego" z najważniejszemi wiadomościami 
bieżącemi, a wskutek ogólnego zastoju ekonomicznego na terenie Lublina 
bardzo małym obrotem poszczycić się może Księgarenka przy Bibljotoco 
L. S. S. wraz z kolportażem pism.

Sprawnie natomiast działały inne działy W. S. W., a mianowicie: 
Kursy Muzyczne przy ul. Bernardyńskiej 2, które pod fachowem 

kierownictwem zdołały utrzymać przeciętną ilość uczniów około 20.
Następnie 5 oddz. Kursy dla dorosłych, które zainknąły rok szkolny 

1923/24 w kwietniu, a zaczęły rok 1924/25 w dniu 1 października, ale 
już nie w Seminarjum Nauczycielskiem, lecz w prywatnem gimnarjum im. 
Szpera przy ul. Zamojskiej 12. Program równał się 4 klasom szkoły 
średniej i w końcu roku 1924 uczęszczało na kursy około 100 osób — 
w większości robotników fabrycznych i robotnic warsztatowych. Podany 
niżej Rachunek ogólny W.S.W. w rubryce „K. dla dor.” obejmuje sumy 
tylko za koniec roku szkolnego 1923/24, zaś od 1.X.24 r. Kursy prowa
dzą Kasę autonomicznie, i przyjęły z opłat uczniów . zł. 1770.25 

Wydały zaś tytułem honorarjów nauczycielskich, 
opłaty za lokal, światło i t. p. . . . . . zł. 1620.20 

tak iż w kasie Kursów pozostawało na 1.1-25 r. . . zł. 150.05 
Najbardziej fundamentalnie zbudowaną placówką W. S. W., to nasza 

Bibljoteka publiczna przy ul. Bernardyńskiej Nr. 2, II p., która w bieżą
cym roku nabyła wszystkiego nowych dzieł 201 — a ponieważ wycofano 
z obiegu z powodu zużycia lub zagubienia 119, przeto Bibljoteka posia
dała na 1.1.25 5490. książek z 250 czynnymi a około 100 zawieszonymi 
czytelnikami. Nie mamy dość słów, aby raz jeszcze wezwać towarzyszy 
do liczniejszego z niej korzystania, bo — w oświecie leży nieodzowny wa
runek wyzwolenia, a lepszego robotniczego źródła oświaty jak ta Bibljo
teka — niemasz w Lublinie.

W poniższej tabeli R-ku ogólnego W. S. W. suma wydatków 1669.24 
obejmuje płacę bibljotekarki, zaś Bibljoteka w swoim autonomicznym 
obrocie miała z opłat czytelników, kaucyj, kar za zaległości itp. ogółem 
za rok 1924 wpływów zł. 1094.72, wydatków zaś na kupno książek, opra
wę i wyd. kancel. zł. 1063.82. Pozostałość w kasie zł. 30.90.

Przy Bibljotece istnieje—przeniesiona tam w kwietniu z Zamojskiej 10 
Czytelnia pism (dawniej „Klub Robotniczy”), która z powodu swego bo
gatego zaopatrzenia i zupełnej bezpłatności też powinna ściągnąć większą 
ilość członków niż to się dzieje obecnie, tembardziej, że i książki można 
tam ąa miejscu czytać.

Cyfrowo cały obrót W. S. W. przedstawia się jak to wykazuje 
załączona tabelka.

Tabela ta wymaga dodatkowego objaśnienia co do 3 pozycyj: 
Większa suma na Administracji ogólnej (1977.77) pochodzi z więk

szego komornego i instalacyj elektrycznych, zaprowadzonych w lokalach 
W. S. W. przy ul. Bernardyńskiej 2. Tak samo kosztowała sala w Ru
sałce ciągłych dodatkowych reperacyj. Zaś końcowe projektowane 2 
przedsięwzięcia, tj. kolonje letnie i Koło Sportowe, z powodu zbyt małej 
ilości zgłoszeń, nie doszły do skutku.
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Mamy nadzieję, że rok bieżący i te prace doprowadzi do urzeczy
wistnienia, a Spółdzielnia nasza posunie się o krok bliżej ku swemu ide
ałowi: zaspokoić wszystkie tak materjalne jak i duchowe potrzeby 
członków.

R-K OGÓLNY WYDZIAŁU SPOŁECZNO - WYCHOWAWCZEGO L. S. S.

L. p. TYTUŁ RACHUNKU Wydatki
Przy

chody

Rema-

nenta

Dopłać, 

z kasy 
L. S. S.

Nadwyżki

1 Bibloteka ................................ 1669,25 5,51 1663,74

2 Wykłady i Odczyty . . . 599,67 267,06 332,61 .

3 Spółdzie lca Lubelski . . . 188,67 188,67

4 Komisja Artystyczna . . . 2681,95 1167,75 1514,20

5 Adm inistracja Ogólna . . 2553,20 500,94 74,49 1977,77

6 Kursy d la Dorosłych . . .' 498,40 58,33 340,00 100,07

7 Komisja Kultury Dziecięcej 23,00 23,00

8 Szkoła Muzyczna . . . . 6,94 43,62 36,68

9 Propaganda ........................... 188,40 6,41 181,99

10 R u s a łk a ..................................... 1191,50 558,33 633,17

11 C z y t e ln ia ................................ 463,70 463,70

12 Kolonje l e t n i e ......................... 354,76 119,60 235,16

13 Koło s p o r t o w e ..................... 65,42 2,50 62,92

Dopłacono ogółem . . . 6876,62

10484,86 3193,75 414,49 €913,30 6913,30

PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu swem w dniu 4 kwietnia 1925 r. 
poddała szczegółowej analizie przedstawiony jej przez Zarząd L. S. S. 

bilans za rok 1924, sprawdziła poszczególne pozycje R-ku Strat i Nadwy

żek jakoteż R-ku Bilansu z księgami buchalteryjnemi i stwierdziła, że 

nadwyżka netto w sumie zł. 2378.07 jest wyprowadzoną prawidłowo.

Przy tem Komisja Rewizyjna z zadowoleniem konstatuje, że mimo 

okresu stabilizacji waluty, pociągającej za sobą zastój w przemyśle i han

dlu i mimo innych niesprzyjających rozwojowi Spółdzielni okoliczności, 

wyszła ona z trudności tych mimo pewne niedomagania — zwycięsko, 

wobec czego Komisja Rewizyina proponuje Walnemu Zebraniu powyższe 

sprawozdanie bilansowe w całości zatwierdzić i udzielić Zarządowi 

absolutorjum.

Ekiert Edward 

Sikorski Jan

Lublin , dn ia 5 kwietnia 1925 r.
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Rachunek Strat i Nadwyżek za 1924 rok.

S T R A T Y Zł. N A D W Y Ż K I Zł.

Koszta Handlowe 51.661.72 

Wydz. Społ. Wych. 6.876.62 

Podatek Obrotowy 5.366.27 63.904.61

Nadwyżka b-tto na towarach 

Nadwyżka n-tto na piekarni 

Nadwyżka n-tto na skł. opał.

67.370.08

2.097.43

741.18

Amortyzacja ruchomości . 9.99 Nadwyżka n-tto na przeróbce 243.36

P r o c e n t a ................................

Kupno sprzętów . . . .  

Strata na Masa r n i . . . .  

Strata na Klubie Robotnicz. 

Nadwyżka netto . . . .

2.807.29

188.95

534.50

628.64

2.378.07

\
70.452.05 70.452.05

Bilans na dzień 51 Grudnia 1924 roki1 .

STAN CZYNNY. STAN B I ERNY .

Zł. Zł.

K a s a ...........................................

Tow ary ...........................................

Remanent piekarni (m ąka) . 

„ Masarni . . . .  

„ skład opału . . . 

„ paszy dla koni. . 

„ Wydz. Spoi. Wych. 

„ księgarni . . . 

Zapas materjałów  piśm ien. . 

Należność u dostawcy . . . 

„ u odbiorców . .

260.03

17.854.22

1.176.85

904.47

2.947.78

150.00 

414.49 

438.90

150.00 

2.164.66

822.53

Kapitał spo łeczny .....................

Udziały c z ło n k ów .....................

Oszczędności członków . '. 

Fundusz budowy własn. domu 

Dług u dostawców . . . .  

,  u odbiorców . . . .

„ u różnych ...........................

Dług u Pracowników . : . 

Weksle, wysta *1. przez Spółdz. 

Sumy przechodnie . . . .  

Nadwyżka netto . . . .

9.924.54 1 

887.35 

1.177.46 

0.36 

3.064.56 

15.22 

8.751.65 

0.65 

12.428.15 

2.588.75 

2.378.07

„ u różnych . . . 

„ u pracowników

B a n k i ..........................................

Udział w Z. R. S. S. . . . 

Udziały, akcje i k auc je . . .

R u c h o m o ś c i................................

N ieruchom ość (p lac) . . . 

Sumy przechodnie . . . .

2.487.73

2.669.17

120.62

2.25

114.29

3.862.05

4.482.00

194.72

\
•

41.216.76 41.216.76
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Roczne SpraWozdacze Zebrania Dzielnicowe L. S. S.
odbędą się w następujących terminach i miejscach:

Dzielnica 1 we środę 15/IV godz. 6 wiecz. w sali murowanej „Rusałki”. 
„ 2 w czwartek 16/IV godz. 6 wiecz. w sali W. S. W. przy ulicy 

Bernardyńskiej Nr. 2.
„ 3 w niedzielę 19 IV godz. 4 ppoł. w szkole na Kalinowszczyźnie. 
„ 4 w sobotę 18/1V godz. 6 wiecz. w sali W. S. W. przy ulicy 

Bernardyńskiej Nr. 2.
„ 5 we wtorek 21 /IV godz. ti wiecz. w szkole Rzemieślniczej 

na Wieniawie.
„ 6 we środę 22/IV godz. 6 wiecz. w sali murowanej „Rusałki”. 
„ 7 we wtorek 28/IV godz. 6 wiecz. w sali murowanej „Rusałki”. 
„ 8 we środę 29/IV godz. 6 wiecz. w Szkole Kolejowej przy ulicy 

Bychawskiej.
„ 9 w niedzielę 3/V godz. 5 ppoł. w Związku Handlowców przy 

ulicy Lubartowskiej Nr. 24.
„ 10 włączona do dzielnicy 9-ej.

11 w poniedziałek 4/V godz. 6 wiecz. w Szkole nowej na Kośminku. 
„ 12 we środę 6/V godz. 6 wiecz. w szkole na Osadzie za Cukrownią. 
„ 14 włączona do dzielnicy 8-ej.

PORZĄDEK OBRAD ZEBRAŃ DZIELNICOWYCH:

1. Zagajenie Zebrania.
2. Wybór prezydjum.
3. Odczytanie protokółu z poprzedniego Zebrania.
4. Sprawozdanie Zarządu za 1924 rok.
5. Podział nadwyżki.
6. Nowe przedsięwzięcia Zarządu i kupno placu.
7. Sprawa udziałów.
8. Wybór delegatów i opiekunów.
9. Wolne wnioski.

Walne Zebranie Delegatów Dzielnicowych L. S. S.
odbędzie się w sali murowanej „Rusałki” o godz. 5-ej popoł. 

w pierwszym terminie 10 maja 1925 r.
w drugim terminie 17 maja 1925 r. 

z n a s t ę p u j ą c y m  po r z ą d k i em obr ad :
1. Zagajenie Zebrania.
2. Odczytanie protokółu z poprzedniego zebrania.
3. Sprawozdania: a) Zarządu, b) Rady Nadzorczej, c) Komisji 

Kontrolującej.
4. Podział nadwyżki.
5. Uchwalenie budżetu na 1925 r.
6. Sprawa udziałów.
7. Upoważnienie Zarządu do kupna placu na Kośminku.
8. Wybór 8 członków Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski. Zarząd L. S. S.

Redaktor i wyd. odp. Jó z e f  D o m in ko . Druk. Sp. Wyd. „Placówka Lubel.”— Lublin


