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Prenumerata dla
wszystkich
członków L. S. S. bezpłatna.

Tygodnik wydawany staraniem Ułydz. Społ.-Wych. Lub. Staw. Sp oi

Spożywcy — łączcie się I
Czy chcecie wiedzieć, co się dzieje
w Lublinie, w Polsce i na szerokim świecie?

zajdźcie do Klubu Robotniczego,
który

mieści się przy ulicy Zamojskiej J'f° 10, 1-e piętro.
Klub

Robotniczy

otwarty jest codziennie

od godz. 8 rano do 10 w i e c z .
Klub Robotniczy posiada codziennie świeże gazety
miejscowe i warszawskie, tygodniki; gry: szachy,
----------warcaby, loteryjkę i t. p . -----------

ZEBRANIA DELEGATÓW.
Zebranie delegatdui dzielnicy XI odbyło się dn a 2 czerwca w obecno
ści 5 delegatów, 1 członka Rady Nadzorczej i członka Zarządu L. S. S.
Zebrani zastanawiali się nad przyczynami małych targów w sklepie
dzielnicy X I i przyśli do przekonania, że przyczyną tą był brak nadzoru
nad sklepem, wywołany wyjazdem opiekuna dzielnicowego. To też zasta
nawiano się nad kandydatem na opiekuna i postanowiona zaproponować
członkom dzielnicy X wybrtć na opiekuna tow. Czarnieckiego jana, na za
stępcę zaś tow. Malczars-kiego • ładysława.
Następnie postanowiono: wpłynąć na członków dzielnicy, aby dopeł
niali udziały, zwołać -ebranie człon 6 » w tej sprawie i prosić W yd:ial
Społ.-Wydz. o organizowanie pogadanek na Kośminku przynajmniej raz na
miesiąc,
Na Zebranie Delegatów Dzielnicy 9 ej, które odbyło się w poniedziałek,
dnia 6 b. ni. w obecności: opiekuna, 7 delegatów, 1 zastępcy, oruz przed
stawicieli Zarządu W. S. W. uchwalono:
1) przedewszystki< m zwołać jaknajprędzej przez Związek Dozorców
Domowych specjalne zebranie wszystkich dozorców domowych, którzy są
członkami L. S. S — w celu uświadomienia ich o celach i zadaniach spół
dzielczości:
2) zażądać od Zarządu L. S. S. zwołania jaknajprędz j zebrania
wszystkich członków L. S. S. całej Dzielnicy 9-ej — zanim delegaci zaczną
odwiedzać członków, celem dopełnienia przez nich udziałów
3) przedstawić najbliższemu Walnemu Zebraniu wniosek o wykreśleuiu z listy członków L. S. S. wszystkich właścicieli sk'epów prywatnych;
4) zobowiązać opiekuna do zwoływania przynajmnej dwa razy na
miesiąc zebrań delegatów dzielnicowych całej dzielnicy Terminy tych
zebrań ustalać i ogłaszać będzie opiekun dzielnicowy.
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Zebranie delegatów dzielniey 3-ei w dniu 8 b. m. nie odbyto się z po
wodu nieprzybycia większości delegatów. Opiekun dzielnicy naznacza więc
zebranie na 13 b. m.
7 wiecz. do sklepu i uprzedza, że nazwiska niepriybylych ogłosi w , Spółdzielcy1- i poprosi członków o wybranie na miejsce
nieobowiązkowych innych delegatów.

Z KRONIKI ŻAŁOBNEJ.
W dniu 5 kwietnia zmarł na tyfus plamisty pomocnik magazyniera
L. S. S. tow. J ó z e f K ła k . Zmarły w przeciągu krótkiego swego życia (żył
lat 27) przecierpiał niemało. Kilkakrotnie był więziony, kflka lat spędził
na wojnie i gdy obecnie, zdawało się, zażyje spokoju—epidemja grasująca
w Lublinie zniszczyła to młode życie. Tow. Kłak był serdecznym drogim
towarzyszem pracy, członkiem chóru i uczestnikiem wszystkich przedsięwzięć
kulturalnych Komisji K. Pr. Cześć jego pamięci!

OD WYDZIAŁU SPOŁ. - UfYCHOUf.
0 przyczynach spadku naszej utaluty wygłosi odczyt Kierownik Główne
go Urzędu Statystycznego, ob. Edward Lipiński w niedzielę, dnia 12 czer
wca r. b. od godz 11 rano w sali Towarzystwa Muzycznego w gmachu Tea
tru Wielkiego. Wejście na odczyt 10 mk. Bilety wcześniej nabywać można
w sklepach L. S. S. i w Związku Metalowców, a w dniu odczytu na pół
godziny pized terminem przy wejściu na salę.
0 ważniejszych zjawiskach gospodarczych rozpoczną się w niedzielę
dnia 12 b. m. o godz. 7 wiecz. wykłady na Kursach dla Sekretarzy Związków.
Zawodowych. Wykładać będzie Kierownik Gł. Urz. Statyst., tow. Edward
Lipiński z Warszawy.
Wykłady trwać będą kilka dni z rzędu. Tenże prelegent obejmuje
na Kursach również wykłady o statystyce.

NOTATKI HANDLOWE.
Wszystkie sklepy naszego Stowarzyszenia otrzymały do rozsprzedaży
tylko dla członków zupę odżywczą w proszku pod nazwą „Ojstomach",
zalecaną specjalnie dla chorych na żołądek, rekonwalescentów, osób ner
wowych i dzieci jako wyborny środek odżywczy.
Cholewki damskie i męskie posiadamy już W niewielkiej Ilości w skle
pie szkła. Cholewki te są tańsze o 400 mk. na parze, aniżeli w handlu
prywatnym i sp rze d aw a n e są tylko członkom L . S S.
Płótna kolorowe na kosz le, kostiumy d mskie oraz cajgi świeży tran
sport sprzedaje sklep S2kla oraz 8, 9 i 12’
Ze względu na wzrastającą drożyznę materjalów łokciowych, wstawio
ne komisowo do sklepu szkła materjały te mają być w krótkim czasie za
brane przez właśc.cielą. Wobec powyższego członkowie, mający zamiar
zaopatrzyć się W lokciowiznę — Winni pośpieszyć się z kupnem.
Hake amerykańską Ił gatunku na kwity żywnościowe Wydz ału zao
patrywania z m-ca maja po 88 mk..za 1 kilo sprzedają wszystkie sklepy na
szego Stowarzyszenia.
______________
ZGUBA. Człon. Balczyński Jakób z Zadębia proszony jest o zgłoszęnie się do biura Stowarzyszenia po odbiór pieniędzy i dowodów L. S. S,
Redaktor i wyd. odp. Jó z e f Dom inko.

Druk. Lub. Spółki w ydaw nicz.

