Rok VI.

________________ Lublin, 23 Czerwca 1922 r.__________________________ Ni 18.

SPÓŁDZIELCA
R e d a k c ją i A d m in .: Z a m o j
s k a io o t w a rt a od 3 — 5 w .

LUBELSKI

P r e n u m e ra ta ro c z n a 500 m k.
N u m e r p o je d y ń c z y 10 m a re k

Dwutygodnik poświotony sprawom spflUiielczym, zawodowym i oświatowym.
Organ Wydziału Społecz. - Wychów. Lubel. Spółdzielni Spożywców.
MY NOWE ŻYCIE ST WORZ YM SAMI — I NOWY ZAPROWADZIM LAD!

NA ORKIESTRĘ ROBOTNICZĄ!!
zapomnieć o troskach codziennego
życia; zażyć godziwej rozrywki k u l 
turalnej; przyczynić się do rozwoju
Komisji Kultury Proletarj., W. S. W . — L. S. S.
niech przyjdzie do nas w niedzielę, 25 czerwca r. b. na
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W IE L K Ą N A D ZW Y CZAJNA Z A B A W Ę ROBOTNICZA
w Ogrodzie B ronow ickim
Niesłychana masa niespodzianek.—Bliższe szczegóły wafiszach.
—
Początek od godz. 3-ej po poł. —W ejście: dla dorosłych: 100 mk., od osoby;dla dzieci i ucz. się młodz.50mk-

Cały dochód na O rkiestrę Robotniczą L. S .S .
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CZY „SZALEŃSTWO"?

Każdy, kto terminatorstwo swoje odbywał w Belgji, a potem z członka
którejś z kooperatyw belgijskich przeszedł na członka jednego z na 
szyci) stowarzyszeń, nie może odpędzić wrażenia, że p. K., co u nas na
zywa się Kooperacją — jest właściwie parod ją Kooperacji —« jakimś
s portem społecznym, jakąś z ab aw ą dziecinną na „niby", w której do
rośli bawią się w „niby“, kupcówf- a ogromna większość członków jest
członkami tak od niechcenia, któremu czasem kiedyś przychodzi do
głowy coś niecoś zakupić w swem stowarzyszeniu*).
O
tem, aby członkowie zaspokoili, o ile możności, wszystkie swe
po trz e by w kooperatywie, potrzeby nietylko materjalne (pożywienie,
*) Jeżeli Ci się zdaję, Towarzyszu — Czytelniku, że przesadzam, to oblicz
ile wynosi średni roczny zakup członka w twoim stowarzyszeniu i porównaj
tę sumę z kosztami najskromniejszego utrzymania rodziny robotniczej.
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odzież, obuwie, opał, meble, sprzęty kuchenne i t. d.), lecz także po
trze by duchowe i towarzyskie, o tem aby się członkowie czuli na
prawdę, nietyHco w słowach, jak jedna ogromna rodzina, zmierzająca
do spólnego, wielkiego celu, której każdy doznaje pomocy zbiorowej,
gdy nawiedzi go jaka bieda, choroba, wypadek nieszczęśliwy, bezro
bocie, starość jak się to właśnie dzieje w Belgji, — niema u nas jeszcze
mowy — aczkolwiek stowarzyszenia nasze przedstawiają pod tym
względem dużą skalę różnorodności i w niektórych czuć silne dążenie,
jeszcze silniejszą tęsknotę, ażeby ten stan pracy zmienić.
Kiedy się zastanawiam nad tem, skąd pochodzi ta różnica po
między młodzieńczą bujnością ruchu belgijskiego, a tą żałosną w e g e 
tacją ruchu naszego, który, nie wyszedłszy jeszcze z okresu niemo
wlęctwa, już cierpi na uwiąd starczy — wydaje mi się, że pr apr zy 
czyna tego stanu rzeczy leży w tem, iż rozwój naszego ruchu pod
względem ekonomicznym przybrał od początku nieco błędny kierunek.
A jeśli fundamenta nie są założone właściwie — to i na dbu dow a—to
jest strona ideowa’, nie może nie szwankować.
Błąd, kt óry od początku ruch nasz popełnił i w nim trwa, jest
nie zwracanie dostatecznej uwagi w zaopatrywanie członków w arty
kuły pierw sze] potrzeby. Dla szerokich mas artykułem pierwszej
potrzeby obok kartofli jest ehleb. W s z y s t k o inne, co się sprzedaje
w naszych sklepach kasza, makarony, wędliny, artykuły kolonjalne,
nawet mąka na kluski, ma w obec tego artykułu niezbędnego i po d 
staw owe go znaczenie tylko dodatkowe — gdyż główną pozycję w bud
żecie robotnika stanowi chleb. Zgodnie z tem ogr omną część obrotu
Stow. belgijskich, bo w niektórych kooperatywach aż dziewięć dzie
siątych części*) stanowi sprzedaż chleba.
U nas jest inaczej i tu leży źródło niemocy: Byt Ko op er aty w na
szych opiera się na tych artykułach drugorzędnych, dodatkowych,
a clileb odgr ywa rolę nieznaczną, lub żadnej, i bodaj w żadnej koope
ratywie nie przewyższa 25 proc. obrotu **). A je d n a k tylko na chlebie i na
niczem innym młode kooperatywy mogą oprzeć swój rozwój, jest to
bowiem artykuł spożycia masowego, codziennego, regularnego — arty
kuł idealny dla instytucji, pracującej nie dla zysku, lecz dla zaspo
kojenia potrzeb swych członków, gdyż zapotrzebowanie nasze jest
stałe — prawidłowo wzrastające z każdym nowym członkiem, dające
się ściśle obliczyć. Przytem lundusze Koop eratyw y obracają się w tym
artykule z niezrównaną szybkością, niemal tyle razy do roku, ile jest
dni w roku i bez żadnego ryzyka.

A żeby chleb stał się tą podwaliną dla rozwoju Kooperacji,
konieczna jest w łaśn ie organizacja zbytu i tę spraw ę w łaśn ie
Stow arzyszenia nasze dotychczas ignorow ały zupełnie.
Ażeby wszyscy członkowie Kooperatywy bez wyjątku wszystek
potrzebny im chleb zakupywali w Kooperatywie, a nie gdzie indziej,
nie można czekać a by po chleb spożywca przychodził, ale potrzeba,
aby chleb przychodził do spożywcy. Innymi słowy, konieczną i n ie

zbędną rzeczą jest aby chleb spółdzielczy był dowożony codziennie
*) Porównaj broszurę autorki „Socjalistyczne K ooperatyw y belgijskie11str. 10,
do nabycia w naszej księgarni na Bernardyńskiej 2. (Przyp. red.)
**) Nasza piekarnia dostarczyła w i kwartale towaru na 22 proc. od ogól
nego zakupu. (Przep. red.)
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do dom ostw członków, tak właśnie jak to czynią Kooperatywy bel
gijskie od zarania swego istnienia.
Przypominacie sobie bowiem, Towarzysze, że kiedy n. p. Koop.
brukselska w r. 1882 rozpoczynała swą działalność z kilkudziesięcioma
workami mąki, zaawansowanemi przez swą o dwa lata starszą siostrę
gandawską, i z kapitalikiem coś aż 500 mk. — to pierwszym w y d a t 
kiem było zakupienie wózka i psa do rozwózki clileba — a dzisiaj
„Maison du P e u p l e “ posiada dwa ogromne apartamenta, urządzone na
podobieństwo stajen, dla tych mądrych i oddanych stworzeń, bez po
mocy których tryumf kooperacji belgijskiej byłby niemożliwy. Każdy
towarzysz belgijski wam to powie i powie wam także, że nie wyobraża
sobie, żeby mogło być inaczej, żeby mogła istnieć ko operatywa bez
rozwózki chleba.
Organizacja dostarczania chleba do domów idzie po linji postępu
społecznego — zwa żmy bowiem ile z punktu widzenia społecznego
marnotrawi się czasu i wysiłku, jeżeli każdy konsument robić musi
codziennie mniej lub więcej daleki kurs dla nabycia bochenka chleba
— z o ile mniejszym nakładem pracy i czasu odpowiednio zorganizo
wana rozwózka może to uskutecznić tak jak dokonywa to pocżta
z listami, lub administracja pisma z gazetą.
Rozwożenie chleba prócz tego, że zapewnia stały, trwały rozwój
materjalny ma jeszcze inne znaczenie niemniejszej w a g i — jest to moż
ność codziennego komunikowania się z członkami.
Roznosiciel chleba od gr yw a też rolę bardzo ważną, jest to mąż
zaufania Stowarzyszenia, łącznik pomiędzy Zarządem a członkami.
Roznoszenie chleba powierzają w Belgji najbardziej świadomym i za
palonym towarzyszom, organizuje się dla nich specjalne kursy. Im to
powierzony jest w Brukseli l^adzór nad pomocą dla chorych członków
Stowarzyszenia, którzy otrzymują, jak wiadomo, między innemi w czasie
choroby chleb bezpłatnie. Roznosiciel, przestający codziennie choć
przez krótką chwilę, z członkiem Kooperatywy, może dla uświadomie
nia spółdzielczego zrobić bardzo wiele.
T a k trudna do przeprowadzenia w praktyce sprawa dopłat do
udziałów, znalazłaby u nas przez to swoje rozwiązanie właściwe.
Twierdzę, że a żeby wyrwać Stowarzyszenia nasze z tego zastoju
wegetacyjhego, w którym się znajdują, i pchnąć je na właściwą drogę
rozwoju, jest niezbędnym zorganizowanie dostawy chleba do domóstw
członków*).
„Szaleństwo — powie nie jeden — to dobre zagranicą, ale nie
u nas". I posypią się różne ważkie argumenty.
Szaleństwo — zapewne — tak jak szaleństwem jest każdy postęp
dla umysłów biernych, bojących się jakiejkolwiek zmiany, dotkniętych
bezwładem i gnuśnością myśli. Czyż nie przypisywano szaleństwa
również i Stephensonowi, gdy puszczał pierwszą lokomotywę, czyż
nie chciano zabić koleji żelaznych argumentem, że są niemożliwe, bo
na torze kolejowym stanąć inoże krowa.
*) Pomoc psów jest tu dlatego konieczna, że pieczy psa 'pozostawia się
wózek z pieczywem, gdy roznosiciel idzie do mieszkania członka.
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Stowarzyszenie, które będzie na tyle odważne, że się podobnych
„krowich" argumentów nie przestraszy i pójdzie za wypróbowanym
przykładem naszych towarzyszy belgijskich, przeprowadzi istotną r ew o 
lucję w naszych stosunkach spółdzielczych. Ruch spółdzielczy zerwie
wówczas z zabawą na „niby", uzyska trwały fundament materjalny, na
którym dopiero rozpocząć będzie można budowę wzwyż w wielkim stylu.
Dlac zeg óż by tem „zuchwałem", stowarzyszeniem tym,
pione re m „szaleństwa" nie miała być właśnie „Lubelska Spółdzielnia
S p o ż y w c ó w "?
Dr. M ar j a Orsetłi.
(Prawo, przedruku dozwolone).
Preyp Redakcji: Poruszona tutaj spraw a będzie
najbliższem W alnem Zebraniu L. S. S.

przedm iotem

dyskusji na

Ill-ci Z JA Z D Z. R. S. S.
W dniach 15, 16 i 17-go b. m. obradował trzeci zjazd Z. R. S. S.,
zwołany do Krakowa pomimo protestów grupy najpoważniejszych sto
warzyszeń. Z 369 delegatów, umieszczonych na liście przybyło na
zjazd i posiadało prawo głosu decydującego 272 (w tym 14 członków
Rady). Lewica zjazdu protestowała przeciwko nadaniu głosów decy
dujących spółdzielniom małopolskim, nie należącym do Z. R. S. S. na
prawach zwykłych • członków i pósiadaja.cyin na liście 102 głosy, ale
protest ten został odrzucony sarnemi głosami zainteresowanych. W ten
sposób prawica zjazdu wytworzyła sobie — jak w roku poprzednim —
fałszywą większość.
Pierwszy dzień obrad wypełniła dyskusja nad sprawozdaniem.
P o d s t aw ą do dyskusji było sprawozdanie drukowane. Szereg mów
ców z lewicy t-sze Bierut, Tołwiński, Ekiert, Ostrowski, Nowaczyński
i inni na podstawie licznych zestawień cyfrowych wykazali przedewszystkiem nieścisłość sprawozdania, ułożonego w taki sposób, aby
dzięki kombinacjom cyfr robiło wrażenie postę pu i rozwoju Z. R. S. S.,
gdy w rzeczywistości rok ostatni był rokiem upadku. T a k np. przy
podawaniu obr otów wybrano do porównania tylko takie towary, które
w pierwszych latach życia związku z powodu istniejących wówczas
monopolów państwowych zupełnie nie mogły być dostarczane przez
związek, pominięto natomiast śledzie i łokciówkę, ktoremi związek
w pierwszych latach dokonywał obrotów olbrzymich. Podobnie w kosz
tach handlowych wykazano sztuczną zniżkę, dzięki temu, że z kosztów
handlowych wydzielono transport i ekspedycję, które w latach p o 
przednich były zaliczane do ogólnej sumy kosztów handlowych.
W rzeczywistości rok ubiegły był rokiem bardzo poważnego upadku
zarówno pod względem gospodarczym jak organizacyjnym. Tow. Nowaiczyński wykazał nieudolność gospodarki handlowej, a tow. Ekiert
wydziału społeczno-wychowawczego.
Opar tym o cyfry i rzeczowym przemówioniom lewicy usiłował
przeciwstawić się tow. Pająk (z Bielska), wygłosił jednak tylko szum
ne przemówienie wiecowe i
jak mu to natychmiast udowodnił tow.
Ekiert—nawet nie przeczytał sprawozdania i o jego treści istotnej ani
słowa powiedzieć nie umiał. Generalnym mówcą prawicy był tow.
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dr. Gross, który jednak mówił nie o sprawozdaniu i nie o gospodarce
Z. R. S. S. w roku ubiegłym, lecz wygłosił pogadankę spółdzielczą.
Sam referent sprawozdania i rzeczywisty kierownik Z. R. S. S. tow. Tor,
który rok temu po usunięciu opozycji ze związku zapowiadał jego
świetny rozwój, nie był w stanie obronić sprawozdan a i jako jedyną
radę podał łączenie się ze spółdzielczością „neutralną".
Słów uznania ustępującemu kierownictwu Z. R. S. S. nie dał nikt,
uchwalono mu jedynie absolutorjum, t. j. stwierdzono, że nie popełnił
nadużyć pieniężnych.
T a k zakończył się rok niepodzielnego panowania grupy, która,
korzystając z bezbronności prawnej swych przeciwników, opanowuje
instytucje robotnicze, głosząc, że tylko ona potrafi je prowadzić.
Przewlekłą dyskusję wywołał projekt łączenia się ze spółdziel
czością drobnomieszczańską. Lewica była zdecydowaną przeciwniczką
wszelkich kompromisów, twierdząc, że jedyną drogą właściwą jest za
niechanie dotychczasowej partyjności w ruchu spółdzielczym i konsoli
dacja obozu robotniczego. Poglądy prawicy były podzielone: — część
była za połączeniem się ze Związkiem Polskich Stowarzyszeń S p o 
żywców, część zaś chciała prób owa ć tylko doraźnego spółdzialania
gospodarczego. Przeszły rezolucje, dozwalające spółdziałanie chwilo
we, w treści identyczne z temi, które już uchwalone były na zjazdach
poprzednich i które nie dały żadnych wyników praktycznych.
W dyskusji nad projektem nowe go statutu ujawniło się, że p r o 
jek t ten był zupełnie nie przygotowany, nie przedyskutowany i samo
kierownictwo Z. R. S. S. spierało się przy nim między sobą. Najgo
rętszą dyskusję wywołała sprawa wyborów do Rady: lewica domagała
się wyborów proporcjonalnych, prawica zaś obstawała przy dotychcza
sowym systemie wyborów większościowych, oddającym całe kierowni
ctwo związku w ręce jednej partji. Przeforsowano wybo ry większoś
ciowe. W statucie uprzywilejowano również związki lokalne, przyzna
jąc im mniejsze udziały a przedstawicielstwo na zjazdach na równi
ze stowarzyszeniami, należącemi bezpośrednio do związku centralnego.
Nadwyżkę — bardzo niewielką — przelano na fundusz zasobowy
związku.
Projekt pokrycia kosztów lustracyjnych przekazano Radzie, po
nieważ był nieprzygotowany należycie.
Do Ra dy weszli następujący t-sze: Kwapiński, Zerkowski, O s tro w 
ski, Chlebosz, Olejniczak, Chojnacki, Wilczyński, Dobrowolski, Sienek, Gross, Ziffer, Jaskułowski, Nowaczyński, Bierut, Muszkat i Alter;
jako zastępcy: t-rze: Gordecki, Mazur, Suski i Nisenherg.
Komitet Naczelny, czyli jak się teraz mówi — Zarząd, objęli t-sze
Strzelecki, Zaremba i Kakietek.
Jeśli chodzi o ogólną charakterystykę zjazdu—to był to zjazd
przygnębienia. Panoąząca się w kraju reakcja, z którą tak skutecznie
spółdziałają grupy ugodowe wewnątrz ruchu robotniczego, zasypała
popiołem rozmach spółdzielczego życia robotniczego. Nowe kierownic
two Z. R. S. S. nie budzi nadziei, że coś rzeczywiście dokonać zdoła.
Uratować Z. R. S. S. mogły by tylko jakieś poruszenia bardzo śmiałe,
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zdolne wywołać nowy entuzjazm mas robotniczych; a także śmiałe po
sunięcia gospodarcze szybko obejmujące działalnościa. związku teieny
kraju i tereny społeczne, dotychczas nieobjęte. W ątp liw e jednak, czy
ci, którzy przyznali się do bankructwa swej zeszłorocznej polityki
(a posiadają oni jeszcze dzisiaj większość w Związku), z dobę dą się na to.
Nakoniec nadmienić nam wypada, iż na Zjeżdzie zdarzył się nader
gorszący fakt całkiem niezgodnego z pr aw dą wystąpienia jednego z de
legatów L. S. S., w której to sprawie drukujemy poniższe oświadczenie
członka Zarządu L. S. S. tow. Nowaczyńskiego.
OŚWIADCZENIE.
Wo be c wystąpiania tow. Czarneckiego na Zjeździe Z. R. S. S.
w Krakowie jakobym był mu przed wyborami do Rady Nodzorczej
Z. R. S. S. osobiście oświadczył, iż na wy b ó r do R a d y się zgadzam,
oświadczam kategorycznie, że z tow. Czarneckim nic w tej sprawie nie
mówiłem i że twierdzenie jego w całości było wyssane z palca. Pra w
dą natomiast jest, iż swej grupie spółdzielęów-niepolityków oświadczy
łem, iż wobec pogwałcenia przez większość Zjazdu zasady proporcjo
nalności przedstawicielstwa grup, któreby jedynie umożliwiło podźwignięcie się Związku, 7_a działalność jego w dalszym ciągu odpowiedzial
ności brać nie mogę i do Ra d y wejść nie chcę. Do oświadczenia ta
kiego wobec Zjazdu upoważniłem z powodu konieczności wcześniej
szego opuszczenia Zjazdu tow. Ekierta.
Stanisław Nouiaczyński
członek Zarządu L. S. S.

Z KONGRESU ESPERANTYSTÓW.
W Zielone Św ięta odbył się I Kongres E speran ty stó w polskich w W a r 
szawie, mający na celu ożywienie rozbitego z powodu wojny ruchu i skupienie
w sobie tych organizacji, które szerzeniem międzynarodowego języka Espe
ranto się zajmują. Są nimi obecnie: przedw ojenn e Polskie Towarzystwo
E sperantystów , Tow. inteligencji żydowskiej „Konkordo11 (Zgoda) i Central
ny Związek Robotniczych Stow. Esp. „Laboro“ (Praca), do którego należy Kółko
Esp. przy naszym W. S. W. i którego przedstawiciciel był też jako delegat gru
py Lubelskiej na zjeździe. — Z braku miejsca nie możemy podawać szczegółów
z całego Kongresu, niekiedy b. interesujących, a ograniczymy się tylko do spraw (
zasadniczych, zwłaszcza dotyczących ru chu Esp. robotniczego.
Główną pracą Kongresu było założenie federacji wszystkich Stow. Esp.
w Polsce i przyjęcie jej statutu, która ma się zająć organizacją Stowarzyszeń,
w ydaw aniem pism, podręczników i słowników a także przygotowaniem 15. Mię
dzynarodowego Zjazdu Esper. w W arszaw ie w r. 1923.
Co do rozmiarów robotniczego ruchu Esper., to przedstawia się on tymcza
sem według spraw ozdań delegatów robot, w okrągłych cyfrach jak następuje:
L ódź lbO, Stonawa, Karwina i Trzyniec, Darków i Ńydek na Śląsku Ciesz, po
stronie czeskiej 120, S0, 40, 10, 10, Lublin 20, Płock 7, Siedlce 7, Częstochowa
i Piotrków po 5. Z innych miejscowości przybyli pojedyńczy robotnicy — esperantyści lub sympatycy jak Bochnia, Bielsk, Kraków, Lw ów i in., zaś W arszaw a
sama ma około 100 uczniów, lecz w tem b. mało robotników a za to większość
młodzieży szkół średnich.—Na początek to niedużo, lecz początki są zrobione.
Kilka pism robotniczych użycza już swych łam na propagandę języka międzyna
rodowego. To też główną pracą Rob. Stow. „Laboro" podczas Kongresu prócz
w yborów Zarządu i zatw ierdzenia Statutu była uchwała' o zorganizowaniu stałe
go biura prasowego dla podawania informacji pismom rob. o ogólnoświatowym
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ruchu Esp., artykułów propagandystycznych oraz zwrócenia się do wszystkich
centralnych organiz. polit., zawód., spółdzielczych i oświatowych, by na swych
kursach dokształcająch, kołach oświatowych i w Wydziałach Społeczno-W ycho
wawczych w prow adzały wszędzie naukę języka Esperanto, jako jedną z najw ię
kszych dźwigni do umiędzynarodowiania kulturalnego życia robotniczego i zbli
żenia do pow szechnego braterstw a ludów.
Nasz W ydział Społ.-W ychow aw czy życzeniu temu będzie mógł z urucho
mieniem jesiennych kursów dla dorosłych zadość uczynić, tymczasem zaś w zy
wamy wszystkich towarzyszy,' pragnących przystąpić do nauki tego języka, do
zapisania się na kurs w akacyjny w redakcji „Spółdzielcy11 codzień lub w e środy
i soboty przy ul. Bernardyńskiej 2 w sali W. S. W . podczas lekcji.

Wszystko badać — dobre wybierać!
Każdy świadomy robotnik, i robotnica, chcący orjentować się w całości życia
społeczno-politycznego w kraju i zagranicą, winien wolny swój czas spędzać
W CZYTELNI ROBOTNICZEJ L. S. S.,
mieszczącej się na letnie miesiące w zacisznem, zadrzewionem ustroniu
W PAWILONIE OGRODU BRONOWICKIEGO,
a otwartej cocfziertinie od godz. 1 do 9 wieczorem, w niedziele i święta cały dzień.
Czytelnia posiada już przeszło 60 dzienników, tygodników i miesięczników poli*
tycznych, zawodowych, spółdzielczych, oświatowych i innych, z których każdy
w yb rać sobie powinien kilka takich, które stale i systematycznie będzie czytywał.
W stę p dla nieczłonków jednorazow o Mk. 5. — dla członków klasowych organi
zacji robotniczych Mk. 50 miesięcznie.

Z 2YCIA SPÓLDZIELNI.
NADZWYCZAJNE W ALNE ZEBRANIE DELEGATÓW L.S.S. z powodu
niedojścia zebrania w pierwszym term inie—odbędzie się w Poniedziałek, 26 b.m.
o godz. 6 w w ieczorem w sali W. S. W. przy ul. Bernardyńskiej 2. Porządek
dzienny w zaproszeniach jak poprzednio.
T o w arzysze-D elegaci! Niech nikogo tym razem nie zbraknie!
PRAKTYCZNE 5-TYGODNIOWE KURSY SPÓŁDZIELCZE DLA PRA 
COW NIKÓW L. S. S.
W ydział Społ.-W ychowawczy naszego Stowarzyszenia w raz ze Związkiem
Pracowników otwarł powyższe kursa z dn. 1 czerw ca ze względu na to, że wiele
pracownic nowych nie było dostatecznie obznajinione z praktyczną stroną dzia
łalności Spółdzielni, w której pracują.
Kursy rozłożone są na godzin 20 po 4 godz. tygodniowo, odbywają się
w każdy poniedziałek i piątek od godz. 7 do 9 w ieczorem i o b e jm u j^ p rz e d m io ty
następujące;
1) Czytanie i objaśnianie całego Statutu L. S. S. oraz Regulaminów Rady
Zarządu i Opiekunów dzielnicowych — godz. 6 — wykłada tow. Dominko Józef.
2) Przechow yw anie towarów i prow adzenie sklepu spółdzielczego — oraz
historja Lubelskiej Spółdz. S p o ż .— godz. 2 — tow. Nowaczyński Stanisław.
3) Uchwały W alnych Z ebrań L. S. S., oraz organizacja Kasy Oszczędności
— 1 godz. — tow. Ziemnicki Stanisław.
4) Najważniejsze wiadomości z arytmetyki handlowej — godz. 5 — tow
Kosior Stefan.
5) a) Działalność W. S. W . w Lublinie i porównanie z zagranicąb) Historja Kooperacji i prądy społeczne w kooperacji.
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c Buchal'terja sklepow ych w rozwiniętem Stowarzyszeniu — razem
godz. 6 — tow. Z aw ada Jan.
Członkowie, interesujący się wykładami, proszeni są o przybycie, gdyż
dadzą one każdemu najlepszą sposobność zaznajomienia się z w ew nę trz ną orga
nizacją Spółdzielni i jej postawami ideowemi.
O wynikach egzaminów kursow ych napiszemy po ich ukończeniu.
NA ZABAW Ę W OGRODZIE BRONOWICKIM w niedzielę, 25 b. m.,
której czysty dochód przeznacza się na Orkiestrę Robotniczą, zapraszam y w szy
stkich naszych Czytelników i Czytelniczki.
Nadmieniamy, że prócz rozmaitości, wymienionych w afiszu, będzie tam
rów nież funkcjonować bardzo d ob ry aparat fotograficzny dla zdjęć kartkowych
i pokojowych.
ORKIESTRA ROBOTNICZA L. S. S. Stowarzyszenie nasze za staraniem
Komisji Kultury Proletarjackiej nabyło 24 instrum entów dla kompletnej dętej
Orkiestry. Instrumenty są już w drodze. Po przybyciu i poczynieniu w stępnych
przygotowań K. K. P. ro ześle do fabryk listy celem zapisywanin się kandydatów
do Orkiestry.
T ym czasem zaś w zyw am y Towarzyszy do jaknajofiarniejszych datków na
pokrycie kosztów Orkiesty przez wpłacanie na rozesłane po fabrykach Listy
składkowe.
Równocześnie Kom. Kult. Prolet. zawiadamia swych członków i przyjaciół
śpiewu, że p róby Chórów już się rozpoczęły. Zapisy w sali W. 6. W. p rz y ul.
Bernardyńskiej 2. (II p.)
SZKODNICY SPOŁECZNI.
Niewyśledzeni dotychczas sp raw cy w kradli się w nocy z dn. 20 na 21 b.m.
do Czytelni w Ogrodzie Bronowickim, wyrządzając kradzieżą ciastek i cukierków
w bufecie Spółdzielni naszej szkodę na przeszło 5000 mk. Aby podobne wypadki
uniemożliwić, Zarząd zarządził przenoszenie bufetu na noc do Biura Spółdzielni.
NASTĘPNY NUMER poświęcimy specjalnie sp raw ie Budowy Domu L u
dowego w Lublinie.
ZWRACAMY UW A GĘ T ow arzyszy na no w e num era j,Kultury Robotni
czej0 „Mechanika" i „Polski współczesnej" w naszej Czytelni, oraz najnowszą
Jednodniów kę Zjazdową p. t. „Kooperatysta".
OFIAROWANE przez tow. Z. Zagrobską ku uczczeniu pamięci męża Oktawjana Mk. 2000 oddane zostały biednemu członkowi z dzielnicy XII.
REDAKTOR „Spółdzielcy Lubelskiego”, tow. Dominko Józef, wyjechał
z dniem 18 b. m. na miesięczny urlop, a zastępstw o objął tow. Jan Zawada.
OD ADMINISTRACJI. Prosimy o wnoszenie przedpłaty na nowe półrocze
i zapisywanie się na p renu m erato ró w „Spółdzielcy Lubelskiego".
DALSZY CIĄG j,Przewodnika po Bibljotece“ z powodu nawału materjalów bieżących zmuszeni je ste śm y odłożyć do następnego numeru.

Lud pracujący sam powinien organizować reformy, kształcić się moralnie i umy
słowo; w spółdzielniach zaś spotywców znajduje do tego warunki i pole do działania.
L O U IS B E R T R A N D .

Z ŻYCIA SPÓŁDZIELCZEGO W KRAJU.
X Zjazd Związku Polskich Stowarzyszeń Spożyw ców odbędzie się w dniach
25 i 26 czerwca w sali Ratuszowej w W arszawie.
Ze względu na ważność spraw porządku dziennego podamy bliższe spra
wozdanie z tego Zjazdu w następnym numerze.
Spraw ozdanie ze Zjazdu Z. R. S. S. zamieszczamy w tym numerze.
R edaktor i w yd odp. Józef

D o m in k o .

Druk. Kossakowska w Lublinie

