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POKOJE JADALNE, SYPIALNE, 
GABINETY, SALONY. POJEDYN
CZE SZTUKI. OKAZ URZĄDZENIA 
HOTELI, BIUR, PENSJONATÓW

W. NOWAKOWSKI i SYNOWIE
NAJWIĘKSZA WYTWÓRNIA MEBLI W POLSCE
_ _____ __ _  G. Wilda 134

™ Tramwaj 4 18

— , _____ . « w «  Nowy Świat 51
■ " " wejście z ul. Wareckiej

Najkorzystniejsze źródło zakupu

E K S P O R T

„ V E S T A ”
Bank Wzajemnych Ubezpieczali w Poznaniu

zał. w roku 1873
zawiera na dogodnych warunkach ubezpiecze
nia: (na życie, pośmiertne, posagowe) z ba
daniem i bez badania lekarskiego, od odpo- 

_  __________ wiedzialności cywilno-prawnej, od nieszczęśli
wych wypadków i samochodów od rozbicia.

Wypłaca od szeregu lat zwroty (dywidendę) po 5-letniem 
trwaniu ubezpieczenia, o b n iża ją c  znacznie  sk ładkę.
Zbiór składek za rok 1932 przeszło . . .  zł 6.800.000,—
A k ty w a  per 31. X II. 1932 . . ...................„ 20.300.000,—
Rezerwy „ 31. X II. 1932 ..............................  15.200.000 —

w p q t a “  Rank Wzajemnych Ubezpieczeń należy do największego, czysto-polskiego 
VC.5 i»  zakładów ubezpieczeń w Polsce łącznie z „ V E S T Ą “  Towarzy-

konceinu pry y ubezpieczeń od Ognia i Gradobicia w Poznaniu i Poznańsko- 
stwem Wz^ eX S awskl“ m Towarzystwem Ubezpieczeń S. A. w Poznaniu.

ODDZIAŁY: w Bydgoszczy, w Grudziądzu, w Katowicach, w Krakowie, 
w Lublinie, we Lwowie, w Łodzi, w Poznaniu i w Warszawie.
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Rok sprawozdawczy nie przyniósł życiu gospodarczemu w Wielko
polscy upragnionej poprawy. Pogorszenie się sytuacji rolnictwa musiało 
wpłynąć niemniej ujemnie na położenie handlu. Szereg zarządzeń oddłu
żeniowych w rolnictwie odbiło się na handlu rolnym, zwiększając i tak już 
trudne jego położenie.

Zarządzenia oddłużeniowe mają niewątpliwie złagodzić ujemne skutki 
naszych dysproporcyj gospodarczych. Nie wchodząc w ocenę ich skutecz
ności, chciałbym jedynie wskazać na niedostateczność środków łagodzących 
skutki, jeśli im nie towarzyszą zarządzenia, usuwające przyczyny tych nie
domagać. Przyczyny leżą na płaszczyźnie polityki gospodarczej, zbyt 
jednostronnie forytującej kartelizujący się przemysł na niekorzyść prze
mysłu przetwórczego, rolnictwa i konsumenta. Sądzę, że bez zasadniczych 
posunięć na płaszczyźnie tej nie przejdziemy w okres trwałej poprawy.

Mówiąc o zasadniczych podstawach naszej obecnej struktury gospo
darczej, nie mogę nie wspomnieć o zarysowujących się nowych przejawach 
strukturalnych.

Na zeszłorocznym Wszechpolskim Zjeździe Kupieckim w Toruniu po
stawiono sprawę dowodu uzdolnienia w handlu. Nie przypuszczaliśmy, że 
sprawa ta wejdzie już w roku sprawozdawczym pod obrady Sejmu, a w roku 
bieżącym stanie się prawdopodobnie ustawą.

Sprawą tą, łącznie z problemem przymusu organizacyjnego, zajmu
jemy się w naszem tegorocznem sprawozdaniu, są one również przedmiotem 
osobnych uwag dyrektora Związku p. Sikorskiego, dołączonych do tego
rocznego sprawozdania. Obie sprawy mogą niewątpliwie wpłynąć decydu
jąco na strukturę handlu w Polsce.

W chodzimy w okres przekształcenia form życia gospodarczego; nie 
wiemy oczywiście jakie będzie jutro. Wiadomo nam tylko, że w chwilach 
takich potrzebna jest, więcej aniżeli kiedykolwiek, silna organizacja. Mu
simy zespolić wszystkie siły nasze, ażeby w pracy nad formą przyszłości 
być czynnikiem decydującym. Mam nadzieję, że w pracy tej liczyć mogę 
na życzliwą pomoc i współpracę wszystkich organizacyj, złączonych 
w Związku Towarzystw Kupieckich.

KA ZIM IER Z OT M IANO W SKI.

*
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pamiętał o przyszłości
i Z łóż każdy zaoszczędzony złoty

Komunalnej Kasie Oszczeflności Bliasla Poznania
(daun. Bank miasta Poznania)

Pewność i bezpieczeństwo wkładów 
gwarantuje Miasto Poznań cał ym swym ma j ą t k i e m

C EN TR ALA: ulica Nowa nr. 10 

O D D ZIA ŁY : ul. 27. Grudnia 19
ulica Marszałka Focha nr. 48/50 K. K. 0. 

Miasta Poznania

w Poznaniu

studium 3-letnie
posiadające prawa I kategorji w państwo
wej służbie cywilnej. Prace dyplomowe: 
z działu ekonomicznego, handlowego, 
przemysłowego, bankowego, komunika
cyjnego, ubezpieczeniowego.

Przy WSH istnieje Wyższy Kurs Pe
dagogiczny (roczny), Wyższy Kurs Dzien
nikarski (roczny) i Wyższy Kurs dla
Księgowych-Rewidentów (roczny).

Ulgi dla niezamożnych studentów II 
i III roku studjów.

Adres:

P o z n a ń
Wały Zygmunta Starego nr. 2/3

W. Ci. Froas M«*<
właśc. Władysław Kaiser

Rok zal. 1859 — Poznań, Wielka la -  le i. 3013, 3972
Hurtowy Skład

Towarów Aptecznych i Drogeryinych
poleca po cenach konkurencyjnych (tj

T ran do skór Lakiery 08
Tran medycynalny Pokosty (I)
Karbolineum Smary £5
Klej kostny Benzyna (i)
Karbid Oliwa
Farby wszelkiego rodzaju Cbem ikalja [(]

Składy Konsygnacyjne barwników an ilinow ych f i  
I. O. Farbenindusttie A O (f)

Fr. Namysł Nast.
właśc. MAKSYMILIAN LUCKNER

Poznań
Telefon 5934 ul. Szyperska 15

Hurtownia kolonialna
Korzystne źródło zakupu 

wszelkich towarów kolon jalny cli.
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Sprawozdanie
Z w iązku  T ow arzys tw  K up ieck ich

zą rok 1933

I. Charakterystyka roku sprawozdawczego
Położenie ogólne. Sprawozdanie nasze chcielibyśmy wzorem rok«

«biegłego zapoczątkować krótkim wstępem, cha
rakteryzującym ogólne położenie gospodarcze w  kraju. Niestety nie 
znajdujemy dostatecznych punktów oparcia na twierdzenie, jakoby 
ogólna sytuacja! uległa zasadniczej poprawie, o tle nie chcemy samo 
przetrzymanie rocznego trudnego okresu uważać za objaw dodatni.

Nawiązując do wstępnych uwag naszych w ubiegłym ¡roku, ¡przy
pominamy, że zwracaliśmy uwagę na kroki Rządu w  kierunku zaatako
wania głównego źródła polskiego kryzysu, jakim niewątpliwie są nożyce 
cen, .powodujące niewłaściwy rozdział dochodów społecznych. Wyraża
liśmy obawę, że kroki, te nie będą skuteczne, jeśli obracać się będą na 
płaszczyźnie skutków, a nie przyczyn. W roku 1933 rozpoczął działal
ność swą Sąd 'Kartelowy, powodując 'wydajną obniżkę cen obu rozpa
trywanych przez siebie artykułów (cement i karbid), nie ¡można jed
nakże 'powiedzieć, jakoby akcją ta spowodowała jakąkolwiek ogólną 
obniżkę cen kartelowych wszystkich innych przedmiotów.

Główną przyczyną, kształtującą polskie rozpiętości cen jest poli
tyka celna; ona to umożliwia z jednej strony karteizację i wysoki po
ziom eon artykułów, chronionych cłem, a z drugiej strony utrudnia swo
bodny eksport płodów rolnych i uniemożliwia wskutek togo podwyż
szenie cen na płody te. W roku sprawozdawczym weszła ¡w życie nowa 
taryfa ¡celna; znacznie ¡podwyższone stawki jej inietylko, że ¡nie umniej
szyły ujemnych stron dotychczasowego stanu rzeczy, lecz znacznie po
głębiły podstawy dotychczasowych dysproporcji. Rolnictwo, które ob
jawem ,tem jest najwięcej dotknięte upada, a szukając środków naprawy 
także nie ¡sięga do ¡podstawowych przyczyn, lecz bądź ¡to ogranicza się 
do usuwania skutków w ¡rodzaju: akcji oddłużenia, bądź też sięga do 
przyczyn drugo- lub ¡trzeciorzędnych, przyczem niezawsze jeszcze w y 
ciąga właściwe wnioski. W rezultacie jesteśmy świadkami ¡nieprzemy
ślanych ¡projektów przymusowej ¡organizacji1 zbytu, któreby rolnictwu 
nic wie pomogły, a d'o reszty zdezorganizowały, handel.

7



Upadek rofaictwią wywiera dorrfilniujący (wpływ ma .kształtowanie 
się losów całego 'wielkopolskiego życiia gospodarczego, związanego 
w  różnorakiej formie z losem warsztatów rolniczych. Generalnie można 
stwierdzić, że .większość przemysłu wielkopolskiego o charakterze prze
twórczym, oprócz niewielu slkarteliZoiwianyah przedsiębiorstw,- oraz cały 
handel ii rzemiosło przechodzi’ ma irówmi iz rolnictwem ciężkie chwile.

Położenie handlu. Sytuacja handlu iw WlldłkopolSice uległa 'niewąt
pliwie dials:zeiimi pogorszeniu. Cyfry statystyczne 

wykupionych patentów nie 'uwypuklają ¡dostatecznie wzmocnienia lub 
osłabienia tętna .gospodarczego, gdyż w  kryzysie zaobserwowano prze
chodzenie dó (handlu -osób ¡odpadłych iz różnych innych dziedzin życia. 
Natomianł suma obrotów wykazanych na podstawie podatku obroto
wego jest częstokroć rezultatem wysiłków władz skarbowych, a imię -od
zwierciedleniem istotnych obrotów handlowych. Podstawę porównaw
czą stanowić mogą jedynie rezultaty własnych, deklairacyj przedsię
biorstw, prowadzących księgi handlowe.

Niewątpliwie 'ujemnie wpłynęły ma handel zarządlzenia oddłluże- 
miiowe rolnictwa, a to wskutek nieobjęcła odlnośnemł, zarządzeniami liain- 
dllu, będącego nierylko 'wierzycielem w  ¡stosunku do rolnictwa, lecz 
w  przeważnej1 części również dłużnikiem w ¡stosunku do osób trzecich. 
Do sprawy tej powrócę iw części 'Sprawozdawczej z działalności 
Związku, w  tej chwili pragnę jedynie stwierdzić, że kuplcetwo, które 
i tak już cierpiało na brak środków obrotowych, odczuto boleśnie zbyt 
jednostronne zarządzenia, mie biorąc absolutnie ¡pod rozwagę sytuacji 
handlu rolnego.

(Również w  Innych dziedzinach uległa sytuacja ¡pogorszeniu. Wska
żę chociażby ma najogólniejszą, jaką jest dziedzina handlu międzynaro
dowego. Świat cechuje 'wyścig do absurdu; — przy rówiuoczesineim 
stwierdzeniu ¡szkodliwości aiutarchjj postępuje ona siedlmiiomłlowemł kro
kami; każdy kra j bowiem boleśnie odczuwając zarządzenia bojowe lub 
ochronne innego' państwa, rewanżuje się zazwyczaj z ¡nawiązką, mato- 
miiast żadne państwo nie czynii1 pierwszych kroków w kierunku zapocząt
kowania odbudowy swobodnej1 wymiany. Można powiedzieć, że lasko 
Konferencji Londyńskiej było jakoby gwoździem do trumny liberalizmu 
gospodarczego', w  rezultacie niknie nadzieja, że ¡nastąpi otrzeźwienie 
z psychozy wojny gospodarczej wszystkich ¡z ¡wszystkimi.

Handel, ¡zwłaszcza hurtowy, przechodzi ¡z robu na rok coraz to 
nowsze trudności. Mnożą się nakazy, kontyngenty, kompensacje, ¡zezwo
lenia, przydziały, premie itlp. zarządzenia, 'Utrudniające handel. Każda 
transakcja przechodzi przez filtr władz państwowych, samorządowych, 
oraz ad hoc utwarzanych imstytucyj. Stworzono' labirynt, którym się 
jeszcze cokolwiek orientuje kupiec, mogący w stolicy na miejscu biegać 
za swemłi ¡sprawami, albo należący 'do ¡władz nadlzorczyich odnośnych in- 
stytucji, lecz nieprzebyte trudności wyrastają przed przeciętnym hur
townikiem na prowincji, który zupełnie zatraca orientację. Nie należy 
ipnżytem ¡lekceważyć wysokich opłat, które ¡się przy każdej sposobności 
pobiera. Dla kupca rosną więc ¡stale nieproduktywne wydatki- 'i prace, 
rośnie sieć organiiżacyj, zajmujących się reglamentacją, wzrasta fanna
listyka eksportu lub importu. Można postawić twierdzenie, że -wprost
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H .  C E G I E L S K I  S I» . A K C .
w Poznaniu ul. Górna Wilda 136. — Tel. 70-56.

po leca
urządzeni« chfodniciE
dla rzeźnictwa, wyrobu wędlin, mleczarni, składów spożywczych 

i. t. p. od 2000—17500 kalorjl na godzinę.
Oprócz powyższego produkują Zakłady nasze: 

parowozy, wagony, kotły parowe, lokomobile parowe, zbiorn iki, aparaturę dla prze
mysłu chemicznego, instalacje dla cukrowni, gorzelni, syropiarni, konstrukcje żelazne, 
odlewy stalowe i żeliwne oraz narzędzia — Prospekty i kosztorysy bezpłatnie

na żądanie.

sobie zbędnych kosztów wynikających z nieznajomości rzeczy

abonniqc

PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY
dwutygodnik ukazujący się pod auspicjami Pozn. Izby Przem.-Handl. 
jedyny tego rodzaju perjodyk poświęcony praktycznym wska
zaniom dla ster gospodarczych, w sprawach;
podaniowych

socjalnych
celnych

homunlkacyfnych
_ . , . . . . . . .  kredytowych i i. d.Prenumerata kwartalna tylko zł 6,—

Chcesz przekonać się o wartości „PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY” , 
wytnij poniższy kupon i prześlij go do w ydaw nictw a

„Poradnik Przedsiębiorca“
Poznań, ul. Mickiewicza 31 (gmach Izby Przem.-Handiowej)

a otrzymasz b e z p ła tn ie  egzemplarze okazowe „Poradnika” i bezpłatnie, 
na próbę, miesięczny abonament tego wydawnictwa.

Proszę przesłać pod poniższym adresem okazowe^ egzemplarze 
„PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY" i przez miesiąc przesyłać mi bezpłatnie 
^Poradnik” bez żadnego z mej strony zobowiązania do prenumeraty.

Nazwisko i imię ....................:........................... ..................................................
Adres: Miejscowość............................................ u lica .......................................
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Zasłużona firma
Rzadki na ziemiach Polski jubileusz 100-1 ecia swego istnienia ob

chodzi w tym roku znana nietylko na terenie Wielkopolski, firma Bogdan 
Leitgeber której składy towarów kolonjalnyoh i delikatesów mieszczą się 
w gmachu frontowym Teatru Polskiego w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia.

Stare są tradycje kupieckie w rodzinie Leitgebrów, żr osiej tak ściśle 
z Poznaniem i dziejami kupiectwa polskiego. Dziad obecnego właściciela

p. Bogdana Leitgebra,
Józef Napoleon Leit
geber, powstaniec z 
roku 1930-31, otwo
rzył w dniu 5 listo
pada 1833, a więc 
przed 100 laty na 
Wielkich Garbarach 
przy narożniku ulicy 
Wodnej, w domu, któ
ry był własnością je
go ojca Antoniego od 
roku 1791, skład ar
tykułów korzennych,
Józef Napoleon Leit
geber był jednym z 
dzielnych pionierów
kupiectwa wielkopol- Bogdan Leitgeber 
skiego. Poza obowiąz

kami zawodowemi pracował jeszcze społecznie i dłuższy czas reprezentował
stolicę Wielkopolski. . . . .  . , _

Do tej stuletniej tradycji kupieckiej nawiązał p. Bogdan Leitgeber, 
stwarzając w Poznaniu placówkę handlową, która dzięki odziedziczonej 
umiejętności kupieckiej i mrówczej pracy jej właściciela stała się pierwszo- 
rzędnem przedsiębiorstwem w Poznaniu.

Z okazji przeniesienia do nowych lokal odbyło się ostatnio uroczyste 
poświęcenie, którego dokonał brat stryjeczny właściciela kts. proboszcz 
Włodzimierz Leitgeber z Marzenina, w serdecznem przemówieniu podkre
ślając zapobiegliwość i sumienną pracę właściciela i życząc jak najlepszej 
przyszłości. (ry)

Józef Napoleon Leitgeber
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proponojionaJlnie do wielkiej .itlośoi dinstytucyj, zajimiującyeh się reglamen- 
/ towamiiem eksportu tab importu, maleje w p ływ  kupca na zawieraną 

przez siebie transakcję 'handlową.
Szereg objawów rolku sprawozdawczego tak w płaszczyźnie han- 

dlliu ¡wewnętrznego jak zewnętrznego, wykazuje raczej pogorszenie i tak 
już ciężkiego położenia. Dodatnim jedynie imioimentem jest ogólne zmniej
szenie się zapasów, co powoduje, że jakiekolwiek, chociaż stosunkowo 
drobne, zapotrzebowanie, rodzi w konsekwencji .natycibiniastowe oży
wienie. Jednakże o trwałem połepszenliiu w  handlu absolutnie jeszcze nie 
można mówić. Działa jeszcze zbyt wiele ujemnych wpływów, których 
usunięcie przekracza częstokroć zakres możliwości1 jednego państwa, 
a trwałe porozumienia wspólne nie rysują się jeszcze na horyzoncie.

Reasumując uwagi wstępne odnośnie ogólnej sytuacją należy 
stwierdzić, że sytuacja życia gospodarczego tak w Polsce jak i specjal
nie w Wielkopolsce nie wykazuje jeszcze żadnych oznak trwalej po
prawy. Wypadki, jakie handel w  roku sprawozdawczym dotknęły, wpły
nęły raczej ¡Ujemnie na jego iii tak już trudne położenie.

II. Działalność Związku Towarzystw Kupieckich
Polityka handlowa. a) w e w n ę t r z n a .  W  roku sprawozdawczym

weszliśmy w niezmiernie ciekawy okres badania 
możliwości przymusowej organizacji1 zbytu. Dotyczy to ooprawda tym 
czasem jedynie odcinka handlu rolnego, lecz nowelizacja ustawy prze
mysłowej, jaka nastąpiła na początku roku bieżącego, wskazuje na ten
dencje regulowania całego życia handlowego.

Dowód uzdolnienia i  przymus organizacyjny będą prawdopodobnie 
te-mi etapami, które w najbliższej przyszłości będą mogły zasadniczo 
wpłynąć na strukturę handlu.

Ograniczając się w  sprawozdaniu do prac ¡roku ubiegłego, należy 
podkreślić ¡działalność naszą, złączoną z projektami1 przekształcenia 
struktury handlu rolnego. W  ogólncm sprawozdaniu nie możemy sze
roko omawiać prac -tych, należą one bowiem raczej do sprawozdania 
naszej sekcji' zbożowej i innych branż ¡handlu rolnego. Jednakże ¡znacze
nie, jakie w  naszych stosunkach ¡posiadają sprawy rolne, wymaga, ażeby 
również inne gałęzie ¡handlu cokolwiek z pracami terni się zaznajomiły.

W -ciągu ubiegłego roku podzielił czynnik interwencyjny handel 
zbożowy tna dwie kategorie, ustalając ¡dla obu kate.go.ryj różne ceny za 
zboże, będące ¡przedmiotem akcji '¡interwencyjnej. Pozatem ustalono dla 
central spółdzielczych dodatkową premjłę, która niejednokrotnie^ unie
możliwiała handlowi konkurencję z spółdzielniami. Ukazały się również 
projekty, dążące ¡do przymusowej organizacji rolnictwa i1 handlu, p rzy- 
czem kupieotWo działałoby komisyjnie, odpowiadając jednak finansowo 
zą towar, będący w  posiadaniu producenta. Zajmowaliśmy wobec pro
jektów tych stanowisko .negatywne tak w  organizacjach naszych 
w samorządzie, na zjazdach rolniczych, w  prasie jak ¡i1 wobec rządu. 
Projekty te częściowo wycofano, częściowo uległy zmianie, jednakże 
zamiary przeorganizowania ¡handlu rolnego istnieją nadal i pracom tym 
będzie trzeba jeszcze dużo czasu poświęcić.
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W  miarę zmniejszania się obrotów handlowych, ¡odczuwa kupiecltlwo 
coraz 'to boleśniej 'konkurencję prymitywnych form handlu. Domokrąż- 
stwo, handel obwoźny i jarimarczniictlwO, powodują stale powtarzające 
się ¿ale. Aipeile nasze, ażeby 'władze miejskie poszczególnych miast 
występowały energiczniej tw walce z ¡rozmiń ażającem się domokrąż- 
stwern i jarmarcżniictlwem, nie odnosiły należytego skutku. Skomuniko
waliśmy się wobec tego w  ¡roku Ubiegłym1 w porozumieniu z izbą Prze
mysłowo-Handlową z Zarządem Związku Miast, ażeby uzyskać pewne 
generalne uchwały. Zarząd! Związku Miiast ¡zajął w  stosunku do życzeń 
naszych przychylnie stanowisko. 'Ponieważ jednakże decydujący 'wpływ 
na fakt, czy jar marka mogą w. mieście być urządzane, mają jedynie w ła 
dze samorządowe danego miasta, musi kupiectwo sprawy te regulować 
w ścislem porozumieniu z magistratami i iradiami miejskiemi.

(Równolegle z krokami tern! próbowaliśmy % okazji ¡nowelizacji 
ustawy przemysłowej wpłynąć ścieśniająco na handel domokrążny, kroki 
nasze szły w kierunku wprowadzenia.

a) zakazów domokrążstwą na terenie całych okręgów państwa, 
zamiast jak dotąd na terenie ¡pojedynczych gmin;

b) zakazu handlowania na t. zjw. tangach małych innemi artykułami 
aniżeli' płodami' rolnenni i ogrodhłezemi.

Władze wojewódzkie postępowały rówlnież 'zgodnie -z życzeniami 
nasizemi i Ścieśniały handel domokrążny ¡przez ograniczanie 'zezwoleń, 
wskutek ¡czego ulega ilość wydanych ¡zezwoleń na domokrążstłwo sta
łemu 'amniiejsizeniu.

Kroki nasze w  sprawie ścigania „łapactwa“ , spowodowały sfoso- 
waari'e ostrych kar, co wpłynęło ¡ograniczająco na i wspomniane nadużycia.

Pomówiliśmy również na terenie Komisji dla Spraw Handlu kroki, 
uczynione już poprzednio W. sprawie ’zniesienia handlu szkolnego, poza- 
tem iinterwetyjowialiśmy rówlnież ¡w miejlsCowem ¡Kuratorium Szkotnem. 
Przypomnielśmy również w1 kilku urzędach istnienie okólnika Prezy
dialni Rady Ministrów o zakazie handlów ani a w  urzędach. Udaliśmy się 
także ¡do fabryk, o których nam wiadomem było, że Składają pracowni- 
ko.m 'wielkich urzędów lub biur względnie ¡ich zrzeszeniom oferty na 
łączny zakup towarów, z ¡wezwaniem ¡do zaprzestania tego ¡rodzaju me
tod sprzedaży. . , ,

Ponieważ ¡częstokroć ¡diochodżily nas skargi ma konkurencyjne obm- 
żasnie cen na artykuły murkowe lub inne, posiadające ustaloną cenę spirze- 
daży jak cukier'ftp. i to niejednokrotnie poniżej cen ¡zakupu, interwenio
waliśmy w kilku wypadkach, łub doprowadzaliśmy na płaszczyźnie zrze
szeń branżowych do wspólnie uzgodnionych cen.

b) z e who ę t ir :z n  a p o  i  i  t y k  a h a n d lo w a . W roku sprawo
zdawczym weszła w  życie ¡nowa taryfa celna ¡o znacznie podwyższonych 
stawkach. Taryfę tą wspominaliśmy już w ubiegłem sprawozdaniu, w y
rażając 'obawy, że zwiększy ona jeszcze rozpiętości cen w Polsce, gdyż 
przy TÓwnoGzesnem powiększeniu protekcjaiizmu przemysłowego, 
zmniejszy szanse eksportu rollmibzego. Wlpłyiw ¡nasz talk na kształtowanie 
się taryfy -celnej jak ¡i rokowania handlowe ¡z paszczegóilinemi państwami 
jest jednakże ¡nikły.

Należy podkreślić, że wysokie stawki celne wpływają ujemnie na 
kształtowanie się naszego handlu zagranicznego. System reglamenta-
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cyjiniy rozbudowywane się coraz to więcej1, a w  miarę (rozszerzenia się róż
nych agend! i  urzędów, zmniejsza się możliwość swobodnej pracy kupca. 
Interweniowaliśmy w  sprawach tych kilkakrotnie, jedbakże nie ©sięg
nęliśmy żadnych'rezultatów, gdyż poetykę_ reglamentacyjną niejedno
krotnie popiera samorząd gospodarczy, jak również przemsył, zwłaszcza 
ten, który korzysta z ¡premjł eksportowych.

Obroty handlu zagranicznego spadły w  roku 1933 w stosunku do 
roku poprzedniego jeszcze o cirika 158 milj. zł na 1.786 miiilj1. zł. Nato
miast' w  stosunku do 1929 ir., w którym Obroty te wynosiły jeszcze 
5.924 mi®, zł, spadły one o cirka 70%. Ścieśnianie się obrotów jest nie
wątpliwie ujemnym objawem, wykazującym z jednej strony zmniejszoną 
ekspansję produktywną, a z ¡drugiej zmniejszoną siłę kupna fcrajto Import 
nasz, iwynoszący około 2.— zł miesięcznie na głowę mieszkańca, jest 
jednym z najmniejszych w  Europie.

Do dodatnich momentów dziedziny zewnętrznej polityki handlowej 
należy niewątpliwie zaliczyć przerwanie 9-1 ©tniej( polsko - niemieckiej 
wojny celnej. Nie należy-oczywiście z samego faktu tego wyciągać zbyt 
daleko idących wniosków. 'Protekcjonizm agrarny, jaki się w Niemczech 
w ytw orzył ¡i obąwiy naszego przemysłu przed ekspansją niemiecką nie 
są korzystinem podkładem negocjacyjnym. Samo zniesienie ^przepisów 
bojowych dlaję oczywiście jluż ¡możliwość ¡pewnego zwiększenia obrotów 
między obu ¡państwami, jednakże obie strony zajlmą  ̂prawdopodobnie 
przez dłuższy czas stanowisko wyczekujące i imię będą się śpieszyły z za
warciem pełnego traktatu handlowego, któryby ¡umożliwił maksimum 
obrotów. Wzrastająca korespondencja z Niemcami uwidoCizinia_ w  obu 
państwach żylwisze ziaiinteresowaniie możliwościami^ handlowiemi, przy- 
czem należy podlkireślić unikanie ze strony (niemieckiej niearyjLskiego po- 
średniibtlwia.

Zwiększony ekspiort polski do Anglik powoduje ze strony angiel
skiej ¡nacisk w kierunku zwiększenia polskiego1 ¡importu z Anglji. ¡W poro
zumieniu :z ¡Polsko-Angielską Izbą Handlloiwą pirzeipirowadlziiliśmy ankiety 
i badania zwiększenia polsko-angielskich stosunków ¡handlowych.

Celem wzmożenia polskiego handlu morskiego współdziałaliśmy 
w sprawach gdyńskich, zwłaszcza w  pracach 'Komisji dla Spraw Handlu, 
która poddała sprawy gdyńskie bardzo szczegółowym studiom, ł  robo- 
waliśmy zainteresować członków naszych pracą, w Gdlyni, zwłaszcza, ze 
wobec różnych ¡udogodnijeń, jak systemu ulgowych ceł morskich, zwol
nienia od ipodatków Itlp. ulg, posiadają fiirmy osiadłe iw1 _ Gdyni szereg 
korzyści. Źyiwszą ekspansję wstrzymują ¡niestety wspominane trudności, 
na tjlaikiie napotyka handel importeirski; labirynt' zarządzeń powoduje, ze 
kupiec traci oTjlen'tację, ma utrudniony bezpośredni kontakt z dostawcą, 
a ¡wreszcie imię jest pewien, czy jakakolwiek transakcja, zawarta na dłuż
szą metę, przyjdzie wogóile do skutku.
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Sprawy fiskalne. Ustawodawstwo skarbowe nie uległo w  noku spra
wozdawczym większym zmianom, teim niemniej 

jednak obfitował rok ten jak ¡i inne lata w  prace w dziedzinie podatkowe1). 
Próbowaliśmy zwiększyć kontakt z władzami skarbowemi, zwłaszcza 
z izbą Skarbowa. Odbyliśmy poza szeregiem .posiedzeń w  mnie-jSzem 
gronie, jedną konferencję ogólną delegatów naszych towarzystw, zprzed- 
staiwioicłami władz skarbowych z -p. prezesem Izby Skarbowe) na czele. 
W konferencjach tych poruszano szereg bolączek, obserwowanych w 1 co
dziennych stosunkach podatnika z urzędami. W pracach naszych napoty
kaliśmy na duże zrozumienie władz, zwłaszcza pana prezesa Izby. Komu
nikowano mam z różnych stron, że stosunek osobisty podatnika db nrzę- 
di(j.w ti sposób 'traktowania podatnika poprawia się, jednakże mimo 
wszystko wpływają częstokroć 'jeszcze uzasadnione skargi. Skargi te 
dotyczą najczęściej zbyt rygorystycznego ¡postępowania egzekucyjnego, 
czasami naw et'w  wypadkach zapłaconego jiuż podatku. Zauważyliśmy 
przytem, że brak ¡wewnętrznego kontaktu różnych oddziałów jednego 
; tego samego- urzędu powodują częstokroć trudności dla podatnika.

* Dużo uwagi poświęcaliśmy sprawie nowej ordynacji podatkowej, 
która prawdopodobnie w najbliższej! przyszłości wejdzie w  życie. Wysu
waliśmy szereg poprawek, -które jednakże ¡w drobne) tylko części- zostały 
uwzględnione, jalk n. p. prawo udzielania ustnych wyjaśnień ira Komisjach 
Odwoławczych -i -oddania przewodnictwa na Komisjach Odwoławczych 
osobom -niezależnym od Izby Skarbowej. Zasadniczą zmianą nowej ordy
nacji jest dokonywanie wymiaru przez urzędy -skarbowe, zamiast — jak 
dotąd — przez ¡Komisje Szacunkowe, przy zagwarantowaniu należytego 
wpływu czynnika -obywatelskiego w komisjach odwoławczych. Nato
miast odrzucono koncepcję -niezależnych od administracji! sądów: skar
bowych.

W dziedzinie podatku przemysłowego zajmowaliśmy snę szeregiem 
spraw, jak ryczałtem, scaleniem podatku przy dalszych artykułach, ¡nie- 
obciążauiem ¡handlu dodatkiem na fundusz ¡interwencyjny, rozszerzeniem 
ulg przy wykupywaniu patentów III kategorji, poszc-regowanie-m ¡pewnych 
miast do niższej klasy miejscowości, ustalenia pojęc-iu partji w różnych 
branżach itp.

Odnośnie -ryczałtu występowaliśmy za obnażeniem, -norm, przyjętych 
na podstawie dawniejszych lat, -w których obroty w handlu -były znacznie 
wyższe od -obecnych. Wskazywaliśmy przytem na fakt, że znaczny od
setek obrotów wynosiły towary, od- których w międzyczasie wprowa
dzono ¡podatek scalony. Wobec -obecnego rozszerzenia ryczałtu na wielką 
ilość -przedsiębiorstw, obawiamy się, że sprawy te -wywołają iw bieżącym 
-roku liczne -sprzeciwy, zwłaszcza, że niejednokrotnie pociągnięto do opłat 
ryczałtowych ji-rmy, prowadzące księgi handlowe.

Studja nad daiszem scaleniem podatku posuwają się ¡bardzo powoli 
naprzód. Jednym z -głównych artykułów, mającym p-odledż -scaleniu, jest 
manufaktura. Szczegółowe przestndjokva-n-i-e spraiwy tej polecono Łódz
kiej Izbie ¡Przemysłowo-Handlowej. Wobec rozrastającego przemysłu 
i handlu anonimowego jest scalenie to aktualne i przypuszczać należy, że 
dojdzie ono w, bieżącym roku -do- skutku.

Przy opracowaniu projektów zebrania środków na fundusz inter
wencyjny -dla rolnictwa, wypływały również propozycje opodatkowania 
•całego życia gospodarczego na ten -cel. W rezultacie -objęto jednakże
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dopłatami iyilfcd przedsiębiorstwa przemysłowe I V kategorii, 01 az wpi o- 
wadzono opłaty ód uboju 1 dodatki d-o podatku gruntowego.

Wskutek ‘zaniesienia kilku powiatów i skasowania w ‘Pewnych mia
stach różnych urzędów, wystąpiono za przeniesieniem' miast tych do niz- 
sizei klasy miejscowości, gdyż tętno życia gospodarczego w  miastach tych 
uległo dalszemu osłabieniu. Starania nasze W kierunku rozszerzenia ulg 
przy wykupie patentów 111 kategorii odniosły pewne skutki gdyż pod
wyższono sumę obrotów, w  ramach których wykupywanie III *a> egorji 
jest dopuszczalne. Ponieważ obowiązek wykupywania 1 kategorii ^uza
leżniony jest od sprzedaży towarów w  ‘wielkich partiach, ustaliliśmy po
jęcie partii w  kilku branżach. .

W dziedzinie podatku dochodowego odbyliśmy z I rezesem Izby 
Skarbowej konferencję, mającej za przedmiot ustalanie średnie.; dochodo
wości. Postanowiono, żc urzędy zasadniczo pozostaną przy systemie 
obliczania netto stawek, a jedynie dla przykładu zastosuje się w  jednej 
z branż brutto stawki dochodu, z odliczeniem efektywnie wykazanych 
wydatków. Wobec obliczenia podatku dochodowego od t. zw zysków 
sanacyjnych przy ugodach sądowych i pozasądowych, wystąpiliśmy za 
zwolnieniem fikcyjnych zysków tych od podatku dochodowego. .

'Kilkakrotnych imterwemeyj wymagał również podatek od lokali i nie
ruchomości. Obliczano up. podatek przy lokalach handlowych mimo 'wy
raźnego brzmienia ustawy według zawartych umów, zamiast <\\ edt ug 
norm ustawy o ochronie lokatorów'. Spowodowaliśmy odpowiednie w y
jaśnienie Izby Skarbowej, zgodne z naszą interpretacją.

Kończąc uwagi swe, dotyczące spraw podatkowych, pragnąłbym 
zwrócić uwagę na większe korzystanie z porad naszego biura ¡podatko
wego, które również za stosunkowo drobną opłatę przeprowadza wszel
kie reklamacje. , , „

Zmniejszające się obroty monopoli państwowych powodowały 
pewien nawrót do łibcraloicjszego traktowania sprzedaży wyroboW 
monopolowych. Zniesiono nip. koncesje przy detalicznej spirzedazy w yro
bów tytuinfawych, zatrzymując koncesjonowanie jedynie przy kioskach 
i wózkach. Przekształca się również system sprzedaży hurtowe], jednak
że ¡prace te są w  'toku i  ulegają jeszcze różnym przekształceniom. Mamy 
nadzieję, że monopole państwowe - zerwą z systemem koncesjonowania, 
który spowodował, że handel zamiast znajdować się w r̂ a c h  
i odpowiedzialnych był niejednokrotnie obiektem magro i i ¡podarunków".

Sprawy socjalne. Rok sprawozdawczy ¡przyniósł od dawna oczeki
waną ustawę scaleniową, nad ktoi ą puacow ano od

szeregu lat. W poprzedniem sprawozdani u uaszein w y 
że ustawa ta, której głównym celem jest ujednolicenie ubezpreeztn na 
terenie całej Rzeczypospolitej, dostosuje ubezpieczenia 
nyoh warunków gospodarczych w  Polsce, ze obrazy nadmierne opłaty
i zmntieilszy skomplikowaną formafetykę. . . , ,

Krótki okres stosowania nowej ¡ustawy nie dał jeszcze pola do nale
żytych doświadczeń. Możemy jednakże już obecnie stwierdzić, ze ustawa 
rozczarowała wszystkich, tak świat gospodarczy jak i pracowniczy. Mimo 
obniżenia stawek przy ubezpieczeniu choiroboiwem, spowodowały rożne 
wprowadzone zmiany w systemie obliczania składek to, ze łączna suma 
płaconych opłat jest ¡wyższa, aniżeli przed wprowadzeniem ustawy sca-

15



lemowej. Niesłychana formal i styka, skomplikowane formularze o wielkiej 
ilości rubryk, które co miesiąc wypetaiać należy,, niezrozumiałe niejedno
krotnie ujęcie rozporządzeń 'wykonawczych, iwszystko to spowodowało, 
że scalenie, miast przynieść uproszczenie, wprowadziło do życia gospo
darczego nowe utrudnienia.

iW roku 'bieżącym po zebraniu 'Szczegółowych danych, przystąpimy 
do 'Opracowania korektyw, jakie niewątpliwie db ustawy scaleniowej 
wprowadzić należy. Poza 'zmniejszeniem 'ciężarów należy w  każdym 
razie uprościć formalności. Powinno wystarczyć 'Jednorazowe zgłoszenie 
pracownika i miesięczne 'wpłacanie ustalonych składek, bez każdorazo
wego i wypełnię nia olbrzymich formmlarizy, stale powtarzających 'jedne 1 te 
same dane.

Pieniądz, kredyt, Ustawodawstwo oddłużeniowe, które w  roku 
ubezpieczenia. sprawozdawczym zaczęło w  całej pefai obowią

zywać, spowodowało szereg prac naszych w  'dzie
dzinie pieniądza i kredytu. Sprawy te postawiliśmy bardzo silnie nłe- 
tylko iw ramach uchwał 'Organizacji naszej, lecz również ma zjazdach 
gospodarczych :w Warszawie i w Foznanlu oraz na ogólnopolskim zje- 
źdiziie kupieetwia polskiego w  Toruniu. Stanęliśmy zwłaszcza silnie 
w obronie stałości złotego polskiego i obniżki 'stopy procentowej. Tak 
sfery rządowe, jak i władze Banku Polskiego' poszły po 'tej' ¡taTjł. Stoimy 
jednakże na stanowisku, że obniżka stopy dyskontowej Banku Polskiego 
winna być jedynie pierwszym krokiem do ogólnej 'obniżki kosztów 'kre
dytu 'W ¡Polsce.

Pod ¡hasłem ¡stabilizacji pieniądza 'przeprowadziliśmy wśród kupiec- 
twa akcję propagandową na rzecz Pożyczki1 Narodowej. Stosownie do 
odezw -naszych współpracowały imtensywnie nieomal wszystkie orgarw- 
zaoj'C 'nasze, iw rezultacie stanowiło kupiectwo poważmy odłam subskry
bentów.

Celem należytego opracowaw-a problemu oddłużenia ikupłectwa,
■ wzgl ędinii e upł y  mrHienia zamrożon y oh ina;l e ż y tości,, przepro wadzal iś'niy 
szczegółowe ankiety, wykazujące stan zadłużenia rolhlïctwia w  kupiectWle 
i kupiectlwa w  bankach. Zebrany material nie jest niestety kompletny, 
gdyż wiele firm tnie chce ujawnić siwych zamrożonych ipretensyj. Z nade
słanych 51 odpowiedzi1 wynikało,, że 51 firm posiadało należytości wobec 
rolnictwa na sumę 5.700.000.— zł. Odpowiedzi1 z 9 miast prowincjonal
nych wykazały, że kupiectwo w  miastach tych jest zadłużone na sumę 
1 Ö.154.000,— 'ził. Domagaliśmy się rozszerzenia przepisów' ustawodaw
stwa 'oddłużeniowego na przedsiębiorstwa handlowe, ażeby kupiec, nie 
mogący egzekwować należytości swych od rolnika, nie popadał W trud
ności wobec swego 'wierzyciela, hub nie-byt narażony na stratę ostatnich 
¡swych kapitałów obrotowych. Uzyskaliśmy odpowiednie rozszerzenie 
przepisów :w ustawie o Banku Akceptacyjnym, ¡jednakże w  praktyce nie 
znajduje przepis ten należytego 'zastosowania.

Niezależnie od sposobów załatwienia starych zobowiązań, poczynili
śmy różne kroki celem wzmożenia nowych kredytów. Podkreślaliśmy 
przy każdej okazji, że zakres pracy bankowości prywatnej- skurczył się 
w Wielkopolsice silniej aniiżelil gdżfielkotw.iekbądź, potrzebna jest więc spe
cjalna pomoc ze strony banków 'państwowych, gdyż w miarę kurczenia 
się zasobów 'bankowości prywatnej rozszerzały się zasoby banków pań
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stwowych. Wypracowaliśmy odpowiedni program kredytowy, 'który miał 
być ¡podstawą szczegółowych prac- Komisji dlla Spraw Handlu, ¡propono
waliśmy w  szczególności' oparcie kredytu średnio- i ¡długoterminowego na 
funduszach zakładów ubezpieczeń długoterminowych. Prace te uległy 
zahamowaniu, sądzimy jednakże, że prędzej czy później do mich po
wrócimy.

■Ministerstwo Przemysłu i Handlu przeprowadzało badania, z ’jakiego 
powodu nie korzysta się mimo głodu kredytowego z kredytu warranto- 
wego, wskutek czego likwiduje się np. w Poznaniu jedyny publiczny dom 
składowy, uprawniony do wystawiania war rantów. Badaliśmy sprawę 
tę i  przylsiziliśmy ido przekonania, że powodem są wysokie koszta, zwią
zane z przechowywaniem i transportem zastawionych towarów.

W roku 'Sprawozdawczym posunęły się ¡również naprzód sprawy 
likwidowania zobowiązań ściślejszego Konsorcjum Banku Przemysłow
ców. Zmniejszenie odsetek iw Banku Gospodarstwa Krajowego, spowo
dowało zupełne zlikwidowanie zobowiązań w  tymże banku. Pozostają 
jeszcze zobowiązania wobec Komunalnej Kasy 'Oszczędności i Kredyto
wego Banku Komunalnego. Zarząd Związku Towarzystw Kupieckich, za
stanawiając się nad sprawą oblig, ¡stanął na stanowisku, że Komisja ban
kowa, czyli’ późniejsze ścisłe Konsorcjum działało na ¡podstawie zaieceń 
Związku Towarzystw Kupieckich i dlatego ponosi również Związek 
Towarzystw^ Kupieckich ¡moralną i mater jata ą odpowiedzialność wobec 
przyjętych weksfowo zobowiązanych osób, o  ile ¡poniosły ¡większe straty 
aniżeli zwykły komsort

¡Celem, zbadania ewentualnej bliższej współpracy z Bankiem, Związku 
Spółek Zarobkowych odbyły się wstępne konferencje, które uwypukliły 
możliwości' rozbudowania stosunków banku z kupiectwem. Skonsfato«- 
waima prizytem, że poza dyskontem może być kredyt na otwartym rachun
ku za 'zabezpieczeniem główną formą współpracy. Przypuszczamy, że 
dalsze konferencje w  matarji tej mogą przynieść w ¡przyszłości ¡korzystne 
rezultaty.

Założona ¡przez Związek Towarzystw ’Kupieckich 'spółdzielnia dla 
normowania sprzedaży ratalnej „Kredyt“ , ¡roizwijd się korzystmie pod1'prze
wodnictwem prezesa Rady Nadzorczej p. F-r. Woźniaka. Obrót! w roku 
ubiegłymi wynosił cirka 2 millijony ¡zł.

Wysłaliśmy statut sipółdzielnii tej'towarzystwom, ’zamierzającym za
łożyć u siebie analogiczną instytucję.

Celem badania warunków ubezpieczeniowych zamierzano przy 
Związku Towarzystw Kupieckich utworzyć poradnię_ ubezpieczeniową, 
k tor aby służyła ¡poradą tak przy ustalaniu składek jak i  ustalaniu odszko
dowań. Projekt ten odrzucono jednakże po bliższem rozważaniu. Układ 
z Towarzystwem Ubezpieczeń „Vesta“ trwa nadal bez .zmian i zaleca się 
członkom:, ubezpieczonym w  ¡innych zakładach, zabezpieczanie się w  
„Yeście“ , na wypadek upłynięcia ich ¡umów ¡ubezpieczeniowych.

W całej Polsce hasło znane

„K A Ł A M A J S K I  N A J T A Ń S Z Y
to je a n e



Ustawodawstwo. a) h a n d 1 o w e. W  ubiegłym roku opublikowany 
został nowy kodeks handlowy i kodeks zobowią

zań Współpracowaliśmy z ionorni organteacsj&mj oraz samorządem go
spodarczym mad przepisami tych podstawkowych dla handlu ustaw. Wzno
siliśmy do projektów rządowych szereg poprawek które iw pewnej części 
zostały nwizględimione. Celem przygotowania sfer handlowych do nowych 
ustaw, wygłoszono szereg referatów, zaznajamiających członków naszych 
z przepisami nowego ustawodawstwa.

Przepisy ustawy o nieuczciwej konkurencji regulują niedostatecznie 
wszystkie przejawy takiej 'konkurencji. Wysuwano wiec W ciągu noku 
projekt znowelizowania tych .przepisów, tprzyczem wysuwano mysi, pod
dania orzecznictwa w  sprawach nieuczciwej konkurencji, izbom przemy- 
s łow o-handl owy ni.

Na podstawie nowego kodeksu postępowania cywilnego, rozpatry
wano już w  poprzednim roku sprawozdawczym możliwość wprowadze
nia sadów polubownych przy Związku 1 owarzystw Kupieckich. Na ostat
n im 'jesiennym zjeździe delegatów Związku l owarzystw Kupieckich za* 
rzucono 'jednakże ten projekt.

I)) g o s p ' O d  a n r c  z o -  a d in in i ls t ra c  y.jn e. Wspomniałem już na 
na wstępie « rozmiarach pnzymusoweijregulaci'zhytiu płodów r olnych oraz 
o tworzeniu funduszu interwencyjnego celem podwyższenia cen ma płody 
te Oprócz zamierzeń tych opracowano w  ubiegłym roku rozporządzenie, 
reiruliuiace sprzedaż zwierząt rzeźnych, mięsa i drobiu. Dążenia iw kie
runku ulepszenia form zbytu dochodzą niejednokrotnie do szkodliwej' ¡prze
sad v miało to nip. miejsce przy rozporządzeniń. nakazującem oddzielenie 
zaminowaniem mieszkań od miejsc sprzedaży mleka. Zbyt rygorystyczna 
kontrola urzędów badania środków spożywczych wywoływała słuszne 
skargi' i powodowała również ingerencje :z naszej strony. Przeciwstawi- 
Î i siny się także wprowadzeniu nowego nadzoru nad badaniem cen przede 
miotów codziennego użytku, stojąc na stanowisku, że zniżkowe kształto
wanie się cen na wolnym rynku, dostatecznie chroni Interesy konsumenta, 
a ‘wiadomo z, doświadczeń, ubiegłych lat, że czynniki urzędowe w  tej 
dziedzinie nigdy tnie Wykazywały dostatecznego zrozumienia dla fhik- 
tuacyj rynkowych.

Kilikokuotnych ingereucyj wymagała również sprawa otwierania 
sklepów w okresach przedświątecznych, jiak również konkurencja handlu 
obwoźnego, oraz w  kioskach, poza gadzinami policyjnami Należy pod
kreślić, że 'władze miejscowe szły nam zawsze w  miarę możliwości i kom- 
petencyj swych na rękę.

W ciągu roku stała się aktualna zmiana rozporządzenia o wyprze
dażach, staliśmy na stanowisku ¡przelania wszelkich kompetencyj odno
śnie zgłoszeń 'i udzielania zezwoleń na izby ] i rzc m y sło w o -11 an dlo we. W y
powiedzieliśmy się natomiast przeciwko wprowadzeniu ustawy o znako
waniu towarów.

W sprawie ustawy probierczej występowaliśmy kilkakrotnie na 
terenie orgamiZacyj zawodowych ¡i: związku izb przemysłowo-handlo
wych. Zwołano w  sprawie tej w  'Poznaniu zjazd! przedstawicieli wszyst
kich dzielnic, który ustalił punkt widzenia sfer 'interesowanych całej' Pol
ski. W roku sprawozdawczym zwołaliśmy także ogólnopolski, zjaizd! opty-
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kówy których 'byt zagrożony byt orsiaiiiiztotwaną centralą zakupu kas 
diorycih.

'W stiosuniku do projektu ustawy o zarejestrowanych księgowych za
jęliśmy stanowisko inegatywinę, gdyż byliśmy przeciwni quasi koncesjono- 
wamiu tego 'zawodu. Opluję naszą wypowiedzieliśmy również odnośiHie 
ustawy o sporządzaniu bilansów.

Komunikacja, poczta. Po 3-letimiej blisko przerwie wznowiono istnienie
Państwowej Rady Kolejowej, rozszerzając ją na 

Państwową Radę Komunikacyjną i poddając jej rozważaniom oprocz 
spraw kolejowych, również oprawy motoryzacji kraju, ruchu kołowego, 
lotniczego ¡i 'wodnego. Działalność Rady rozpocznie się dopiero iw 1934 r. 
Zniesione natomiast -pozostały dyrekcyjne rady kolejowe, ¡które zajmo
wały się sprawami kolejowemu o lokalmem znaczeniu. W czasie 'nieistnie
nia rad kolejowych, przeprowadzaliśmy konferencje w  sprawach taryfo
wych, ¡rozkładu jazdy, ustalania tras pociągów popularnych łfcp., bądiź to 
na terenie dyrekcji kolejowej, bądź na terenie Izby Przemysło'wio»Han- 
dlowei.

Kilkakrotne kroki nasze w  kierunku obniżki wszelkich opłat pocz
towych (pOTtoryj, telegramów, telefonów), spowodowały rewizję dotych
czasowych 'Stawek. Zasadniczym zmianom podległy po długich studiach 
taryfy opłat telefonicznych w  większych miastach Polski. Długie studia 
te miały widocznie za cel podwyższenie opłat przy pozorach obniżki, 
zmiany bowiem, jakie wprowadzono w  roku bieżącym, powodują ogólcie 
skargi). Sprawy te zajmą nas w najbliższej przyszłości.

Wychowanie zawo- W  okresie sprawozdawczym zajmowaliśmy się 
dowe. sprawą refórmy szkolnictwa 'zawodowego, 'Stąji-

śmy przy tern na stanowisku rozszerzenia sieci 
szkół ściśle zawodowych zamiast ogólnych. _

Przykładem ofiarnej pracy w dziedżimietej było I owarzystwo Kup
ców w Ostrowie, które zdobyło się na poważny wysiłek uzyskania, 'wła
snego gmachu dla prowadzonej przez siebie szkoły handlowej.

W dżiedlziiniie ¡regulowania stosunków ̂ zawodowych staliśmy na sta
no wilśku wprowadzenia egzaminów po ukończeniu nauki. 1 ooiewaz umo
wa o naukę musi być zawarta pisemnie, Wydrukowaliśmy odpowiednie 
umowy wzorowe, które wysyłamy na życzenie 'zainteresowanym. ^

Żapomocą kuratorów, 'delegowanych puzćz poszczególne orga!Ui¡z¡acje 
nasze, spełnia się opiekę nad towarzystwami uczni handlowych. reska 
o odpowiednie wychowanie przyszłych pokoleń winna jednakże wywołać 
większe zainteresowanie samodzielnego kupieetwa. Corocznie zavi acają 
się dio ¡nas również w yższe uczelnie handlowe z prośbą o ułatwienie stu
dentom praktyki w  okresach wakacyjnych.^ Starania ¡nasze w tym kie
runku ¡nie znajdują jedlnakżc 'większego oddźwięku wsi od czlonkow.

HURTOWNIA BŁAWATÓW - KARGE i PERTEK
POZNAŃ. STARY RYNEK 49, I.

JEDWABIE, WEŁNY, BAWEŁNY, WOALE, MUŚLINY, ZEFIRY,
FIRANY, PŁÓTNA, INLETY ETC. KRAJOWE I ZAGRANICZNE



Komunalny Bank K r e d M
instytucja hanKouia prawa publicznego o pupilarnej pewności

P oznań
ulica 27 G ru d n ia  8.

Adres telegraficzny „Komunabank" 
Konto czekowe P. K. O, 200 550.

Tel. 2107, 3635, 5171, 5172. 5174 
Żyrokonto w Banku Pol sk im 

Załatwia wszelkie tranzakcje, wchodzące w zakres bankowości. 
Otwiera rachunki bieżące, przekazowe i czekowe na dogodnych 

warunkach.
Przyjmuje depozyty.
Uskuteczniła przekazy krajowe i zagraniczne wszelkiego rodzaju. 
Pośredniczy w zakupie i sprzedaży papierów wartościowych. 
Przyjmuje na przechowanie papiery wartościowe.
Udziela kredytów komunom, firmom i osobom prywatnym.

Za znhowiazania Banku odpowiada przeszło 150 powiatów i miast
Wielkopolski i Pomorza całym swym majątkiem, wynoszącym
przeszło pół miliarda złotych, oraz całą swą siłą podatkową.

Spółdzielnia z ogr. odpowiedzialnością

Poznań, Piaskowa 2-3
T e l e f o n  Nr. 29-37 
Rok założenia 1912

H U R T O W N I O  
towarów kolonialnych

i spożywczych

m m m tim m m m m M S m .

CENTRALA ZAKUPU DLA (Ą 
DROBNEGO KUPIECTWA |

M A G G I e g o
wyroby

ea

Fabryka w Poznaniu

e s
ssses

e ses
8*3eS
e s

e s

n i e d o ś c i g n i o n e  9
e s8*3
e ses

¡ W A G G I
Sp. z ogr. odp. pS

'm m m m m m a m m ,

es 
ts 3 es



■Targi, wystawy. Współpraca z Targami Poznańskie mi rozwija się
harmonijnie. Do ścisłej Komisji1 Targów Poznań

skich wszedł w  litmfiieTDilu Związku. Towarzystw Kupieckich ip. Prezes 
K. Otmianowski. Związek przystąpił również jako wspólzalożyciietl1 do 
imwozałoiżonego Związku Interesentów; Targów Poznańskich, obejmując 
wiceiimze wodolot wo w  Komitecie Wykon a-wazy m.

Rozpatrywaliśmy w noku ubiegłym przedłożony nam 'projekt spe- 
ojatoaicji; lisłniiejąeyah w  Polsce Targów oraz ¡badaliśmy problem wystaw, 
z spec jalinem uwzględni emiem 'projektowanej Wystawy Światowej' w 1943 
roku. Opiojowaliliśmy również przedłożony nam projekt urządzenia w ra
mach Targów Poznańskich bazaru detalicznego, przyczeim wypiolwSedżi-e- 
liśmy się iprizeciiwko projektowi temu.

Strukturalne zagad- Na wszechpolskim zjeździe w  I oruiniiiu rozpałry- 
nienia handlu. ■warno możliwość Wprowadzenia dowodu uzdolnie

nia d>o handlu. Projekt nowelizacji ustawy prze
mysłowej przewiduje w  konsekwencji 'tak dowód1 uzdolnienia jak i przy
mus organizacyjny. Wprowadzenie obu tych zasadniczych momentów 
do handlu naszego byłoby pierwszym krokiem do korporały w izmu Obie 
sprawy niewątpliwie wymagać będą dokładnych, 'Szczegółowych badań 
i ■prawdopodobnie należeć będą do głównych prac naszych w bieżącym 
roku.

Załamanie gospodarcze całego świata powoduje między innemi 
badanie form wymiany towarowej. Kongres Międzynarodowej Izby Han
dlowej, -odbyty w  roku sprawozdawczym W Wiedniu, ¡zajmował się 'spe
cjalnie dystrybucją 'towarów. Z grona poTsTci-elj delegacji delegowano 
dyrektora B. Sikorskiego jako delegata polskiego dla powyższych spraw. 
Prace te dotyczą usprawnienia rozdziału towarów przez aparat handlowy 
i mają w  stosunkach ¡polskich specjalnie doniosłe 'znaczenie, należy im 
w  przyszłości poświęcić więcej aniżeli ¡dotąd uwagi.

Zwiększona akcja domów1 towarowych i ̂ składów 'jednolitych cen 
wywołała żywą ¡reakcję wśród kupiectwa. Oprócz ¡dążeń ¡do ustawowego 
ograniczenia ¡tych form handlu, organizuje kupiectwo również samo
pomoc, bojkotując te fabryki, które wspomniane składy 5 domy towa
rowe zaopatrują /w towar. Akcja ta łączy się do- pewnego stopnia z zwięk
szonym. napływem do ziem zachodnich elementu żydlotwlskiego1, co poWo- 
dluje żywą reakcję całego społeczeństwa. Należy przypuszczać, ze akcja 
ta znajdzie iprawdopodobiniie w  najbliższym czasie odpowiednią formę 
organizacyjną.

Różne. W ciągu roiku przeprowadza się pewną ilość prac,
które trudno zaszeregować do ¡jakiejkolwiek z po

przednich grup. 'Przejęliśmy np. opracowanie referatów, dotyczących 
handlu, na kongresach, konferencjach oraz zjazdach ¡gospodarczych. W y
słaliśmy liczne artykuły i komunikaty prasowe tak do poważnych pism 
codziennych, jak -i czasopism gospodarczych, nie ¡mówiąc oczywiście ¡o za
silaniu muter jąłem informacyjnym własnego organu związkowego.

W dżiedlzinie charytatywnej -próbujemy ¡zawsze jeszcze zbierać 
pewne środki, sumy zebrane zmniejszają się jednakże stale, gdyż kryzys 
i obowiązkowe opłaty na fundusz bezrobocia są dość poważne. Nato
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miast coraz to ¡Mczintojsze są apele o pomoc Zwlą-ziku- Towarzystw 'Kupiec
kich miezliiicziomeji ilości -oingamilzacyj kościelnych, społecznych, kultuial- 
nych itfp. Podtrzymuje się -jodynie w' Poznaniu. w  całej rozciągłości akcję 
przec-iwżebr-adzą, -na 'której się -wzoruje szereg wię-lklitoh miast >w Pols-ce. 
Wybudowano -w( ubiegłym -roku z zebranych funduszów drugi- do-m, słu
żący za przytułek żebrakom niezdolnym do pracy.

W  -Ubiegłym roku afiliowano Związek l -owa-rzysitw Kupieckich Pol
ki emu Tourłng-Oliubowi, jednakże wobec upadku indywidualnych ulg 
kolejowych, -upadło znacz eni-e tego przyłączcma.

Jak -zwykle, .udziela biuro licznych hiforTnacyjl w  ¡różnych -sprawach, 
z zadowoleniem przyjęto np. uwiadamiania o -odbywanych licytacjach 
w urzędac-h celnych ¡i'tlp. Poradnię buchailteryjn-ą, falką z  inicjatywy Sto
warzyszenia Kupców -Chrześcijan utworzono przy Związku towarzystw 
Kupieckich, zlikwidowano z powodu niknącej frekwencji.

III. Sprawy organizacyjne
Towarzystwa, Nowa ustawa o stowarzyszeniach, -zmieniła pod- 

Dom kupiectwa. stawy -prawne organizacji] nas-zej. Wypracowali
śmy statuty Wzoro-we, które w ie lka , ilość towa

rzystw naszych przyjęła. Udzielaliśmy -o sprawach -tych liczne wyjaśnie
nia, podejmowaliśmy także w koniecznych wypadkach, interwencje 
w  władzach nadzorczych.

Pracowaliśmy nad zmianą struktury -organizacyjnej' Związku Towa
rzystw  Kupieckich w  kierunku zmiany liczebności władz ¡związku, czyli 
Pady -i Zarządu, jak również zmiany podstaw uprawnień o-rgamizacy-j 
związkowych ¡do wyboru władz. Decyzje iw sprawach tych odroczono 
db chwili wyjaśnienia nowych form organizacyjnych, Wynikających 
z możliwości skorzystania -z przymusu organizacyjnego-.

Dom- Kupiectwa koncentruje -coraz to więcej życie organizacyjne 
kupiectwa!, przyczem staje się również-ośrodkiem życia towarzyskiego, 
a nawet -wychowania fizycznego^ Dzieje -się ¡to- głównie zapomo-cą dzia
łalności Resursy Kupieckiej, ma której czele -stanął ostatnio p. Henryk Żak 
iak-o prezes, a p. Kazimierz -Gre-ger jako Wiceprezes. Dzięki) -inicjatywie 
p. Prezesa MajeWtoza iwy budowano- kręgielnię i strzetol-icę. Koszty jej 
nietylko w  niczem nie -obciążyły Związku Towarzystw K-upie-cikich, -gdyż 
pokryte z-osta-ły ofiarami na specjalny ten cel, lecz przeciwnie dochody 
z n-i-e-j płynące pokrywają długi Związku Towarzystw Kupieckich -z tytułu 
„Domu Kupiectwa“ .

Razapol, Dzięki inicjatywie bratniego naszego związku- po-
Naczelna Rada, morskiego doszedł w  roku -ubiegłym do skutku 

Miedzy-n. Izba Handl. W-siZediipolsiki Zjazd Ku-piectwa Polski-e-go w  To
runiu, z 'Udziałem -delegatów Rządu z p. mini. Prze

mysłu f Handlu na ¡cizelc. Zajmowia-ł -on się ipodśtaiwoWę-mi prób łomami 
jak sprawą pieniądza, kredytu, stoipy ¡procentówe-j, ordynacją podatkową; 
oraz zasadniczą no-wd-iza-cją -ustawy pinzeimysłowelj. Znaczną część 
uchwał Zjazdu -znalazła późniejszą realizację.

W  ¡roku s-prawOzdawczym -odbył się Kongres Międzynarodowej Izby 
Handlowej -w Wiedniu, przygotowujący pewną -część -materiałów -na kon-
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ferenoję londyńską, która podejmowała ostatnio wysiłki celem przywró
cenia potojiu gospoda rezedo. Oprócz postawienia regionalnych interesów 
polskich, zajmowała się delegacja polska problemem szkodliwości eta
tyzmu ma rozwój życia gospodarczego i sprawami rozdziału tdwarow.

Samorząd Równolegle z Naczelną Radą 1 bratniiemj związ-
Gospodarczy. karni rozwija się współpraca z samorządem gospo

darczym. Jest ona siłą rzeczy najściślejsza z miej
scową Izbą Przemysłowo-Handlową, która JP° zlikwidowaniu Izby 
w Bydgoszczy obejmuje cały teren działalności Związku towarzystw 
Kupieckich.

Współpraca ta odbywa się tak za pośrednictwem ladcow Izby, 
będących członkami, jak i biura Związku lowarzystw Kupieckich t obej
muje Wszystkie nieomal dziedziny, dotyczące handlu. Dyiektoi Związku 
imieniem Izby Przemysłowo-Handlowej zastaduje^w bądzre Kai tetowym. 
Państwowej Radzie Komunikacyjnej i  ¡imieniem Związku Izb w  Komisji 
dla Spraw Handlu. Za pośrednictwem Izby PrzemysłOWo-Hćyndloiwej 
deleguje Związek członków siwych do rożnych komisyj SiZiaCunkowych, 
odwoławczych, proponuje również rzeczoznawców, sędziów handlo
wych itp.

Tak ma terenie Izby Przemysłowo-Handlowej, jak również bezpo
średnio współdziałamy z izbami i organizacjami: rolnitelzarrii. Drogą tą 
próbowano zrealizować inicjowaną siwego czasu przez nas myśl utwo
rzenia Hal Targowych. Różnorodne podejścia do sprawy tej -i trudności 
finansowe opóźniają jednakże ich realizację.

Podkreślić także należy udział nasz w  pracach urzędów rozjem
czych. dla małej i wielkiej własności' rolnej:, jak również współdziałanie 
z Giełdą Zbożdwo-Towarową, z którą ściśle związana jest nasza sekcja 
zbożowa.

Komisja Utworzona w ubiegłym roku sprawozdawczym
dla Spraw Handlu. przy Panu Ministrze Przemysłu i Handlu Komisja

dla Spraw Handlu, działała nadal, chociaż niesłu
sznie osłabiła ona swą działalność.

Komisja zajmowała się w ciągu roku sprawozdawczego sprawami, 
niezałatwionenii w ciągu poprzedniego roku, dążyła w  szczególności do 
rozszerzenia ulg przy likwidacji starych zaległości podatkowych i ubez
pieczeń socjalnych, do zupełnego zlikwidowania handlu w urzędach, szko
łach i'tp., oraz do zrównania handlu z przemysłem przy dostawach dla 
władz i urzędów.

Z posiedzeń Komisji miały 2 konferencje wybitniejsze znaczenie. 
Pierwsza dotyczyła całokształtu problemów związanych z Gdynią, druga 
obejmowała zasady projektu ordynacji podatkowej.

Konferencja gdyńska rozważała tak możliwości usprawnień urzą
dzeń portowych i magazynowych, uproszczenia procedury czynności 
ładunkowych itp., jak również możliwości wprowadzenia dalszych ułat
wień pracy firmom handlowym, osiadłym w Gdyni. W  konferencji tej 
wżięli udział przedstawiciele wszystkich ministerstw' oraz Prezydiom
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Rady Ministrów. W  ¡rezultacie znalazł cały szereg spraw ¡nieomal od
ręczne załatwienie.

Konferencja >w sprawie nowej ordynacji po datków eg z rudziałem 
miarodajnych czynników Ministerstwa Skandu, zajmowała się liczinemii 
postulatami, wysuniiętemi ze strony1 przedstawicieli życia gospodarczego.

W interesie handlu polskiego leży ¡reaktywowanie Komisji; gdyż. 
było >tto jedyne fortom, na którem przedkładane ¡sprawy miały najwięcej 
widoków szybkiej ¡realizacji.

IV. Uwagi końcowe
¡Przedkładając sprawozdanie z czynności Z w. Tow. Kup. zdajemy 

sobie sprawę, że niektóre odcinki ¡pracy naszej nie ¡zostały ¡należycie opra
cowane. Zmniejszający się budżet: organizacji nietylko, że nie zezwala; na 
rozszerzanie agend, lecz powoduje kurczenie i  tak szczupłego personelu 
biura. Rodzą ¡się stąd często żale na organizację, że nie spełnia ¡dosta
tecznie wszystkich zadań.

Główną przyczyną pewnych iniedomagań jest:
a) 'wielka ¡ilość nie zorganizowanych firm,
b) nieregularniość ¡wpływów ¡składkowych.
Stan ten powoduje, że aparat biurowy nie może być należycie roz

budowany, że niejedne problemy, wymagające pogłębionych badań, leżą 
od logiem.

Na stan ¡ten ¡wpływa niewątpliwie kryzys, gdyż niejednokrotnie 
wpływają wnioski ¡o- obniżenie składek od firm, które należycie doceniają 
wartość ¡silinej organizacji zawodowej. Jednakże w  ¡większej mierze jest 
stan ten rezultatem malej świadomości o potrzebie obrony wspólności 
interesów. Stan kupiecki ¡nic jest •jednolity, w  niektórych .branżach sta
nowi element niefachowy bardzo ¡poważny odsetek. Wszystko to powo
duje ¡brak zawodowej solidarności.

•Wspomniane w sprawozdaniu nowe momenty, jak ¡przymus organi
zacyjny i dowód wzidoiloiieniia, mogą w stosunku ¡dio stanu Obecnego spo
wodować radykalne zmiany. Strukturalne ¡przemiany, jakie w  dziedzinie 
politycznej w  ¡niektórych ¡państwach ¡miały miejsce, Pie ¡pozostały ¡bez 
wpływu na- kształtowanie się form życia gospodarczego. Trudno już 
obecnie przesądzić, ¡czy państwo korporacyjne lub stanowe będzie formą 
jutra, czy też po szeregu eksperymentów ¡nastąpi powrót ¡do wolności 
gospodarczej. Wypadki ostatnich lat i  miesięcy świadczą raczej o stero
waniu w  ¡kierunku ¡pierwszej z alternatyw.

Rok bieżący prawdopodobnie nie przyniesie jeszcze definitywnych 
rozstrzygnięć, jednakże będziemy musieli Wobec ¡nadchodzących -zasad
niczych tych problemów zająć zdecydowanie stanowisko. Handel ¡z na
tury rzeczy .winien ¡nietylko być czynnikiem ¡rozwoju t postępu, lecz ¡musi 
również wykazywać duże ¡zdolności ¡dostosowania się do zmieniających 
sic 'warunków. Jeśli więc istotnie wchodzimy ¡w okres ¡nowych form, to 
kupiectwo ¡jako pierwsze musi do mich być odpowiednio przygotowane.

B. Sikorski.
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BANK LUDOWY W. CZAJKA
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D ow ód uzdolnienia 
i przym us organizacyjny*)

Nowelizacja ustawy 'p rze m ys ło w i ¡przewiduje .\\ prowadzenie na 
życzenie izarotleresoiwanyeh sfer na terenie całej Polski luib ipewnych 
okręgów1 dowodu uzdolnienia ¡1 ¡przymusu organizaicyinegich Obie spraw y 
te mają niezmiennie doniosłe znaczenie i mogą twpłymąc zasa rn ■ 1 , 
zmianę s truk tu ry  handlu naszego jaik ii naszych oii gamzacy:] za > y • 
Koniecznem w ięc  jest, ażeby ¡każdy kupiec zdał sobie spraw ę ‘z 
z ¡których ¡płyną m o ty w y  do 'wprowadzania omawianych ka rd y  a ye 
spraw, zorljcntowaf się w  konsekwencjach dzisiejszych pro jektów , ci_ju- 
trzefezyclh ustaw. Z tychże pow odów  pozwolę sobie w  poimzszyrn szwie 
narysować tło  problemu tego, będącego n ietylko aktualnym problemem 
polskim, lecz ogólnym, rozw iązanym  ¡w chwiih obecnej w  szeregu .pań
stwach. Tak podstawowe zmiany ustrojowe me ¡przychodzą oczyw iście 
z dnia na dzień, są one raczejt rezultatem pewnych głęboko sięgających 
przemian talk maiteniailoyich jak psychicznych.

Rewolucja francuska izrzucte w ię zy
ność 'jednostki ma p ie rw szy plan. W itk  X IX  zc sv, ym Pfl j c m
technicznym, palrą, elektrycznością, nowoczesną 1 Ł 
zacją, pchnął św iat na nowe tory . Rękodzieło s ^ n a  prze
m ysł Nowe form y produkcji, fabryczna iwytworezosc tmasow a p rzy  
„ L y  »TO f c S  w V 'a n y .  Handel m ^ fe y n a jo d o w y  w zrost do  rae-
* m * k  .Puzedtom « — arów. Libera«™
miana tow arów  .powodowały, ze tonsuimcot kra ju , Kuno
w ał tow ary  w yprodukowane w  najkorzystniejszych warunkach Rosło 
Iw a W w o  wyższy standart życ ia  Obejmował coraz to łto m e is ie  w ar- SSy < Z , t y  t ® ty  ale. a handel w  tym  «ysciC T ta dobrobytu na
pierwisizeim s ta l 'miejscu.

Zrozumiałem .wiec bed'zie. że w  sytuacji « ^ a ł y  ipąsj 
w iezv ikirenuiace handel. W iek X IX  stał się w  konsekwencjli tych prze- 
m a i » S  i 'wolności .procederowej m U w  z a w b k w a m a  
Niczem nie skrępowana etapansja .H a la  dac
dzielne i jeduoistce. Wolność procederowa stała się podstawą bezsporną, 
żagwi ai ai i to w a i1 ą w konstytucjach 'wszystkich nieomal państw.

~ *rptaiżsiz:v szikiic, mimo, ii'ż ofefem sfe na wysotmdtoiwaneó opMi kuipiieotwa Polski 
Zaohioidlnfieii, 'ma charakter ipoisMÓw indywtołnycłi i raczę» «flisy c .ma za podstawę 
idyiskiusii, oraz iwiyimlilamy. jpogiadów.
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Odrodzona Polska szła po tej samej linii. Konstytucja ¡zapewniła 
każdemu obywatelowi 'wolność wyboru zajęcia i ¡zarobkowania. W re
szcie astawa przemysłowa z 1927 ¡roku, kodyfikująca dawniejsze ustawo
dawstwo dzielnicowe, oparta ¡się ma 'wspomnianej ¡kardynalnej zasadzie 
wolności procederowej. Podczas prac kodyfikacyjnych, toczyły się dłu
gotrwale dyskusje między przedstawicielami ppSniJi Małopolski j obu po
zostałych dzielnic. ¡Pierwsi ¡byli zwolennikami dowodu uzdolnienia 'w'1 han
dlu, ostatni z wolenni kami /wolności procederów ej. Należy ¡skonstatować, 
że obecnie coraz to więcej ujeidinoMca się opiimija całej Polski! i  skłania się 
raczej w  kieruinku 'wprowadzenia dowodu uzdolnienia. Co wpłynęło na 
powyższy stan rzeczy ?

Woijna światowa przerwała niewątpliwie Iłuję stałego rozwoju 
ekonomicznego. Odbiegłbym zbytnio od tematu, gdybym chciał bliżej 
przytaczać ¡przyczyny tego bezspornego faktu. Wystarczy stwierdzić, 
że powojenny okres Szukania równowagi, 'zakończył ¡się ¡raczej ogółuem 
załamaniem. Fiasko Konferencji Londyńskiej iw ubiegłym noku było jed
ne,m ¡z licznych dowodów dalekiego odchylenia ¡się ¡państw od zasady 
wolnej i niczeni nliekrępowanej wymiany gospodarczej. Nastąpiła ¡po
tężna reakcja, do pewnego Stopnia sprzeczna z postępem technicznym 
XIX i XX wieku. Z 'jednej-strony wynalazki, ¡jak radio 1 ¡połączenia lot
nicze, łączące i zbliżające jaszcze więcej świat, a z drugiej strony prądy 
autarkiczne, samowystarczalność w wszystkich dziedzinach, drogie pa
szporty i hermetyczne ¡zamykanie Obywatela. Postęp techniczny, 
umożliwiający stałe zwiększcilie ipirodukciji, idący zresztą harmonijnie 
w ¡parze z przyrostem ludności wymaga ¡jaknajwiekisizej ¡swobody -wy
miany towarowej- — tymczasem wręcz przeciwnie napotyka on na zu
pełne nieomal zahamowanie wymiany międzynarodowej. Wzrasta mister
na sieć przeszkód, złożonych, z często niewidzialnych a skutecznych za
torów. Zakazy, kontyngenty, przepisy dewizowe, kompensaty ftp. za
rządzenia doprowadzają do absurdu. Zwykła transakcja kupna i sprze
daży między kupcami dwóch ¡państw, urasta wskutek współdziałania 
kilku urzędów, syndykatów, kompani]1 i ,innych biurokratycznych tworów 
do misterium, w iktóreim jedynie głęboko 'wtajemniczeni ¡się orientują. 
W  rezultacie odpada kupiec eksporter, niknie handel zagraniczny, a na 
placu 'pozostają coraz liczniejsze urzędy, obciążające 'ciężarami swych 
niemałych kosztów malejącą liczbę tramsafccyij.

Powyższe zgniecenie^ wymiany międzynarodoweij wpływa oczy
wiście w ¡różnorodny sippisób na strukturę -rynku 'wewnętrznego. -Rynek 
ten odcięty od fluktuacji koniunkturalnej rynku światowego, zaczyna na
bierać „'lokalnego“ kolorytu. Rodzi się niezdrowy protekcjonizm, który 
wykorzystują gruip-y najsilniejsze, ażeby sobie zyskać ąuasi monoipoliczne 
stanowisko. W Polsce 'dzięki -różnym -sposobom stanowisko to uzyskał 
przemysł surowcowy, który, ¡ska'rteli-z-owawszy ¡się, spowodował destruk
cyjne dysproporcje na niekorzyść przemysłu przetwórczego, 'rzemiosła, 
rolnictwa, handlu i konsumenta.

Kartel, ten rzekomy mow-otlwór XX wieku, jest właściwie nłozem 
inn-eim, aniżeli średniowiecznym, cechem wielkiego iplrizemysłh, złożonym 
na 'dobitek przeważnie z obcego, niezawszc polsko myślącego kapitału. 
Główną ¡motywacją kartelu to planowość, p-tewalająca na regulowanie 
produkcji idanej gałęzi przetwórczej. W  ten sposób powśtaje planowość
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działań' powinych grup gospodaircz ych, ’planowość mi ©stoły nie zharmoni
zowana <i fconiecżnoścTami gospodarczem! całego pozostał ego społeczeń
stwa, Rodzi się „planowość“ pewnych zamkniętych grup o przeważnie 
obcych kapitałach, za które płaci ‘Społeczeństwo’, planowo ni ©zorgani
zowane. , „ . . ,

Protekcjonizm, wywołujący podobne ’Skutki, przynosi ze sobą w.tói- 
ny 'jego objaw, jakimi jest interwencjonizm. W  'miejsce ’swobody gospo
darczej fwichodzą czynniki „ ’regulujące“ życie ^gospodarcze. I owstają 
liczne urzędy, nowa biurokracja, setki przepisów. Przeciętny przemy
słowiec, kupiec, zużywa częstokroć W iększość energji i sił swych na 
przebrnięcie przez gąszcz tych rozporządzeń, regulujących życie. Mno
gość przepisów obecnego interwencjonizmu przekracza niejednokrotnie 
okres wojennej gospodarki przymusowej1. Swobodna działalność 'jednostki 
zatraca się coraz to więcej. Ginie apoteozowany „żyw y człowiek .

W  okresie takich trudności' wypływa ’dla handlu pytanie: wolność 
procederowa cz.y dowód uzdodlnieoia?

Byłem i jestem gorącym ’zwolennikiem wolności gospodarczej, gdyż 
uważam, że 'wolność gospodarcza to dynamika, to ’rozwój, a planowość 
w dotychczasowem zrozumieniu karteiowem, to statyka, to 'zasklepienie. 
Pierwsze pobudza do ekspansji, do współzawodnictwa, drugie prowadzi 
do zamknięcia rynku, do skonfyugentowania go między siebie.

Z chwilą jednakże, gdy takiej wolności 'gospodarczej niema, gdy 
inne grupy gospodarcze się zasklepiają, tworzą swoją własną planowość; 
sprzeczną niejednokrotnie z interesami handlu i całego 'społeczeństwa, to 
z konieczności musi 'i handel o pewnej planowości pomyśleć, musii w p ły 
nąć regułująco na ’załamujący się stan kupiecki. Konieczność ta stanie 
się tom widoczniejszą, jeśli się weźmie pod rozwagę .pewne dalsze mo
menty, wybitnie pogarszające sytuację w handlu.

Zasklepianie się pewnych działów gospodarczych (monopole ¡pań
stwowe, kartelowe biuira sprzedaży dtp.) powoduje ścieśnianie rani 'pozo
stałej wolnej gospodarki. Działalność samodzielnego ’kupca bywa bądźto 
zupełnie przekreślona, bądź też ograniczona do ¡roli zgoła podrzędnej, 
przyczem pewne formy interwencyjne w  rodteajh P. Z. P. Z. zupełnie 
eliminują w  praktyce działalność wolnego handlu.

’Równolegle z ścieśnianiem zakresu działalności’ wolnego jeszcze 
handlu odbywa się nietylko proces pauperyzacji, spowodowany zani
kiem obrotu, lecz objaw gorszy, desitruujący i  tak już osłabiony aparat 
handlowy. Do handlu napływa ’olbrzymi, różnorodny materiał ludzki, 
bądźto mający zamknięty dostęp ido poprzednich wolnych dziedzin, bądźto 
odpadły z innych zawodów, a wreszcie kadry bezrobotnych, emerytów
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względnie nawet różnych wykolejeńców losu. Większość osób ty cli we 
posiada fachowego wykształcenia, tnie posiada dostatecznych środków, 
a cio gorsze nie posiada etyiki kupieckiej.

Jaki jest rezultat powyższej łnflacji osób do handlu? Rozszerza się 
handel uliczny, domokrążny, jarimanaziniictwo'; rosną sztuczne upadłości, 
złośliwe plajty, systematyczne poszkodowanie 'wierzycieli; a wobec spo
łeczeństwa wyrabia się najfatalniejsza optują o kupcu.

Dowód uzdolnienia. Dowód uzdolnienia wyrasta więc w  zmieniają
cych się warunkach jako jeden z środków wpro

wadzenia pewnej planowości do handlu. Musiałby om spełnić ,po- 
'dlwótjny ce l:

a) musi wpłynąć na ulepszenie materjialiu ludzkiego,
•b) powinien regulować napływ osób do handlu.
Potrzeba polepszenia .materiału /ludzkiego jest niewątpliwa i nie 

wymaga obszernej motywacji, nie jest ona nawet sprzeczną z liberali
zmem gospodarczym, gdyż nic zamyka dostępu każdemu posiadającemu 
odpo;więdnie warunki. Regulowanie ilościowe napływu osób do handlu 
Względnie uregulowanie ilości przedsiębiorstw handlowych jest kwestią 
odrębną, a staje się aktualne w chwili: zwiększającej się reglamentacji 
stosunków gospodarczych. W  ¡państwach, Ikltóre Wyraźnie przechodzą 
do «planowej1 gospodarki, jak nip. Włochy ij Niemcy, wprowadzono już 
zarządzenia regulujące powstawanie nowych firm. Zarządzenia te imają 
częściowo nip. w  Niemczech charakter tymczasowy i są raczej fazą 
przejściową do mających nastąpić zasadniczych przekształceń.

Jeśli więc w konsekwencji powyższych rozważań dojdziemy do 
pozytywnego ustosunkowania Się wobec problemu wprowadzenia do
wodu uzdolnienia w  Polsce, to zikolci należy zastanowić się nad jego 
formą. Bowiem o strukturze handlu w  Polsce nie zdecyduje sam fakt 
wprowadzenia dowodu uzdolnienia, jak raczej1 forma i zakres stosowania 
tegoż 'dowodu. W zależności od mniej lub więcej zaostrzonych wymogów 
dowodu, od szerszego lub węższego zakresu objętych osób 1 grup han
dlowych, zależeć będzie liberalni ejsze lub ścieśniające oddziaływanie 
zarządzeń.

Stosunkowo najliberniniejszy byliby wymóg dowodu uzdolnienia 
jedynie w stosunku do firm zatrudniających oczni i polegający jedynie 
na wykazaniu się 3-lctmiim okresom nauki. Ścieśniają co będzie działał 
dowód’ wymagany od wszystkich osób zajmujących się handlem} zwła
szcza jeśli .warunki, związane z 'uzyskaniem dowodu uzdolnienia będą 
w różnych kierunkach rozszerzone. Rozszerzenie warunków może iść 
w następujących kierunkach:

a) dodanie do 3-letniego okresu nauki praktycznej wymogu ukoń
czenia odpowiedniej szkoły zawodowej,

b) wprowadzenie po ukończonej nauce egzaminów na pomocnika 
handlowego,

c) (Wykazaniem się pewnym Okresem nip. 3—ó-letnią piraiktyką za
wodową,

cl) oplują 'miejscowej organizacji zawodowe) o 'moralnej 'wartości,
e) wykazanie się odtpowiediniim kapitałem Obrotowym, względnie 

wykazanie źródeł przy nowych kapitałach.

30



Są fto (przykładowo .przytoczone warunki, liczba ich może być ipo- 
większoma łub ścieśniona, przyazem sposoby .praktycznego stosowania 
w dziedzinie egzaminów, programu- teoretycznego wykształcania itd, 
będą miały niezmiernie doniosłe znaczenie.

Dowód uzdolnienia, oparty na kilku lub .Wszystkich z przytoczo
nych warunków, wanien polepszać materiał ludizikii, ograniczyć dopływ 
osób, in.iepasiaidaijąeyeh kwalifikacji, lecz nie ¡poiwinien być hamulcem dla 
osób uzdalllniońych, nie powinien zamykać drogi rozwojowej ipirizyiszłym 
pokoleniom. Nic należy zapominać, że 'jesteśmy (państwem o relatywnie 
wielkim przyroście naturalnym, że co rok .wchodzą ,w życie liczne tysiące 
'Obywateli, którzy muszą znaleźć jakiekolwiek chociaż zajęcie.

Zdając sobie w (zupełności sprawę iz koniecznośoi, (płynących z przy
rostu naturalnego ludności, obawiam się jednakże, że wspomniane już na 
wstępie przejście pewnych grup gospodarczy dli do planowej gospodarki 
wymagają, ażeby .i pozostałe dziedziny Objęte zostały planem, a do tego 
w  pierwszym rzędzie należy selekcjonowanie dopływu ludzkiego. Jeśli 
bowiem fala ludzka, płynąca dotąd własmem, maturalueim łożyskiem, ma 
być regulowana, to nic mogą poszczególne grupy tej fali ludzkiej .w do
wolnych sobie miejscach tworzyć zatory lub tamy, lecz całe łożysko 
musi być uregulowane.

Należy 'oczywiście przewidzieć odpowiednio długi okras przej
ściowy, regulujący stosunki osób, isiłą rzeczy nie mogących się dostoso
wać do nowego stanu rzeczy. W pierwszej Wuja uszanowane więc być 
muszą prawa nabyte, t. j. osób, wykonujących zawód kupiecki w oliwili 
wejścia zarządzeń, a nie .posiadających .wymaganego uzdolnienia. Osoby, 
pracujące już niesamodzielnie od dłuższego czasu w zawodzie kupiec
kim, a u i cposii udające 'prawidłowo ukończonej nauki, .względnie szkoły 
zawodowej lub egzaminów, ¡należałoby od, tych wymogów zwolnić. Na
leżałoby ¡również przewidzieć .wyjątki w' rodzaju zwolnienia od nauki 
i egzaminów .osoby, które Ukończyły odpowiednie wyższe zakłady nau
kowe, jak wydziały ekonomiczne, .wyższe szkoły handlowe itlp. Sa to 
oczywiście drugorzędne szczegóły techniczne, jednakże od ich należytego 
ujęcia ¡zależeć będzie, czy zarządzenia takie wywołają poważniejsze 
reperkusje, ozy 'też bez jakichkolwiek .większych trudności wprowadzi
łyby nas w nawy stan rzeczy. f
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Przymus Drugim problemem, przewidzianym w m-oweli-
organizacyjny. zacji uistaiwy ¡przemysłowej, to możliwość wpro

wadzenia ¡przymusu organizacyjnego. Szereg 
momentów, wpływających na ¡dojrzewanie przemiany struktur y gospo
darczej, ¡o których ¡mówiłem na wstępie ¡w odniesieniu do dowodu uzdol
n ie n ia ,’wpływają nii-etylko amiaiclgiicziniie, lecz jeszcze silniej ¡może na 
przekształcenie się form ongainitzacyjinycih.

Swiobodna działalność jednostki ¡zostaje -coraz to więcej ograni
czona. Liczne ¡zarządzania, ¡i to -niietylko ze strony władz państwowych, 
lecz ¡częstokroć' ze strony -samego życia gospodarczego (np. kartele, syn
dykaty i-tp.) wpływają ¡na ścieśnianie zakresu ¡swobodnej dyspozycji -war
sztatów gospodarczych. Wolność jednostki- -ustępuje p-rźymusowemu 
współdziałaniu, a koordynacja -zamienia się nierzadko na subordynację.

■Logiczną konsekwencją tego rodzaju ¡rozsitrajającego- s-ię przymusu, 
staje się ¡dążność państwa -do ujęcia już -całokształtu życia goLsipodarszego 
w jedną (wielką przymusową' orgamfea-oję. Niektóre państwa -zaawanso
wały jiu-ż -dość -daleko na tej drodze.

Włloic-hy .poszły wyraźnie po 'li'nij'i korporatywizmu. W przymuso
wych syndykatach łączy ¡się wszystko -co prodiukuje, przetwarza 
i handluje -i to tak pracodawca -jak pracobiorca. Wizaj-emme porozumienie 
się obu czynników produkcji' -w jednej przymusowej organizacji miało 
łagodzić stale ¡zachodzące ¡tarcia między kapitałem' a pracą.

Jednakże wkrótce już Utworzono przymusowe federacje poszcze
gólnych grup gospodarczych, łączących tylko pracodawców, które ¡stały 
się głównym -terenem ¡pracy zorganizowanego życia gospodarczego. 
Stanowią one quasi samorząd gospodarczy, gdyż zastępują .rozwiązane 
izby handlowe, a kompetencje ich ,są bardzo poważne, one nip. udzielają 
zezwolenia na tworzenie nowych prizedsiębio-rstlw -Ftp-.

N ie m c y  — to ¡drugie państwo, które ¡wyraźnie idlzie w kierunku 
integralnego ¡państwa -stanowego. W chwili obecnej- -je-st jeszcze wis-zystk-o 
płynne, -lecz struktura -rysuje ¡s-ię -już -coraz to wyraźniej.

Ukończono już ¡prace Wstępne nad zorganizowanie-m ¡roilniiotwa, 
które ¡wtsipóln-le ¡z handlem ii przemysłem rolniczym stanowi t. aw. „stan 
ż y wici d li“  (Nahrstand). Zakres organizacji tej -jest niezmiernie szeroki,, 
odpowiedziailność skoncentrowana jest ma pojedynczych osobach, 'zaj
mujących kierownicze stanowiska w  ¡organizacji.

Analogicznie do rolnictwa ma być zorganizowane cale życie gospo
darcze w  13 grupach, w ¡których -jedna obejmuje cały 'handel.

Ponieważ inne państwa .wkroczyły na drogę przymusowej orgaini- 
za-aji, ¡zrozumiałem będzie, że prądy ternie -mogą -na -dłuższą metę -orniiijać 
Polski, temlwięcej, -że zakres wiązanej gospodarki w  Polsce włąże w ie l
kie ¡działy życia gospodarcze go i -stwarza przy .pozorach wolnej -gospo
darki niejednokrotnie głęboko wrzynający -się przymus,

-Nowelizacja ustawy przemysłowej nie przewiduje ani -zbyt szero
kiego -zakresu ani przymusu ¡ipso loge, lecz pozostawią ¡decyzję w  tym 
kierunku -życiu ¡gospodarczemu. Jednakże ma ¡poszczególnych -odcinkach 
gospodarczych możrn-a niejednokrotnie ¡notować dążności dlo ¡znacznie 
dalej idącej ¡przymusowości. 1 yipowyim- przykładem dążności tych mogą 
być projekty, jakie w ypłynęły na tle organiizaic®, ¡zbytu płodów rodnych.
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Golprawdą najdalTej idący projekt ip. .posta Rudnickiego, obejmujący prizy- 
iTiiUisiOwc zorgaruizo wanie warsztatów rolniczych ponad! 2 hektarów oraz 
kapców, upadł, natomiast błąka siłę szereg: projektów przymusowej1 orga
nizacji młynów f handlu zbożowego.

istnieją również różne dobrowolne co do formy, a .przymusowe co 
do treści organizacje, -w rodzaju Związku Importerów Kawy ütp., które 
dla stosunkowo ograniczonego odcinka pracy wymacają iw 'setki1 tysięcy 
złotych iwdnoldlzące budżety. Przy ipozornejl ¡więc wolności zrzeszania 
się tworzy się <z różnych przyczyn mało przejrzysty gąszcz organiza
cyjny, w którym  tkw i dużo momentów przymusowości.

Powyższe momenty Wskazują na kiełkujące tendencje korzystania 
z form przymusowej organizacji, które jednakże meuijęte w ogólne karby 
i reguły mogłyby 'Się roizrpść w  zgoła (niepożądanym dla bandín kierunku. 
Ażeby móc należycie odpowiedzieć na pytanie, czy ikupiectwo wiimno 
korzystać z możliwości przymusu lorganizacyjnego, jaki daje nowelizacja 
ustawy przemysłowej, należy zapoznać Się szczegółowo z naszą dotych
czasową organizacją życia gospodarczego.

Ażeby się życie gospodarcze harmonijnie rozwijało, wymagana jest 
pewlia równowaga s ił między główPemi dziedzinami życia gospodar
czego. Każda grupa gospodarcza będzie miała tendencje do wywierania 
wpływu na bieg spraw, związanych z- je j bytem. Jeśli, jedna z gru:p 
gospodarczych, zyska zgoła dysproiporojon aloe w pływ y w  stosunku do 
innej', a istnieć między niemi mogą pewne sprzeczności lintereisów, to 
niewątpliwie naijnickorzystniej .przedstawiać się może położenie słabiej 
zorganizowanej grupy. Jak wygląda obecna konfiguracja trzech uajWaż- 
niejlszych .grup gospodarczych, jakiomi są ¡przemysł, rolnictwo j handel?

P rz  e m y s ł niewątpliw ie (był najsilniej! ¡zorganiizówany. Zdołał 
oir już w  ¡pierwszych latach niepodległej Polski skupić się-bądźto w Cen
tralnym Związku Przemysłu, k tó ry również w p ływ  swój ¡wywierał na 
handel i finanse, łącząc nawet ¡te działy gospodarcze jako integralne 
części, bądź też w  odrębnych branżowych związkach, jak np. cukier, 
węgiel i ’ żelazo., Ochrona celna, jaką .organizacje te dla przemysłu .uzy
skać zdołały, spowodowała silną podstawę dla ściślejszych form zrzesze
niowych, mianowioie ikartelowo-syndykądkiClh.

Do ohwilli .utworzenia izb przemysłowo-haudio w ycih w całej Polsce 
wywierała organizacja przemysłu: najsilniejszy wpływ na polskie życie 
gospodarcze, przyczepi polityka ta ¡niejednokrotnie kolidowała nietylko 
z interesami hatidlu, lecz ¡więcej jeszcze z ¡przemysłem ¡przetwórczym. 
Z chwilą utworzenia Izb przemysłowo-handlowych w całej Polsce prze
sunęła ¡się płaszczyzna wpływów z centralnego związku na izby. Biorąc
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jednak ipod -uwagę, że handel poinoisi około 70% świadczeń, a przemysł 
30%, należy stwierdzić, że wipffyłw handlu w Izbaoh na 'bieg spraw nawet 
nie stoi w  odwrotnie proporcjom aluym stosunku do ponoszonych przez 
siebie na rzecz J;z.b świadczeń.

R o li n i  c -t iw o było stosunkowo słabiej ‘zorganizowane, ¡przy czcm 
stosunkowo najsilniejsze b y ły  organizacje Polski Zachodniej1, gdzie po
siadały one -oparcie ¡w istniejących labach Rolniczych. Szereg przyczyn 
powodował, że rolnictwo nie 'wykazywało takiej samej aktywności 
w  wpiywanlu na politykę gospodarczą (jak przemysł. Uwypuklał się 
zwłaszcza .brak -wpływu na politykę celną, będąc bezspornie najskutecz
niejszym instrumentom dla kształtowania struktury gospodarczej.

Od chw ili utworzenia izb Rolniczych na terenie całej Rzeczypospo
lite j Zwiększał się niewątpliw ie w pływ  rolnictwa, jednakże w ysiłki -jego 
były iralczej skierowane w ¡kierunku wsuwania skutków fałszywej1 po lityki 
gospodarczej, aniżeli w  'kierunku usuwania przyczyn.

H a n d e l należał 1 należy do najsłabiej zorganizowanych grup 
gospodarczych. W  sile organizacyjnej prześcignęło go nawet rzemiosło, 
gdyż posiadało ono oceny, -które ze względu na ¡istniejące w  rzemiośle 
świadectwa uzdolnienia, na egzaminy czeladulkows-kie i mistrzowskie 
skupiały organizacyjnie większą część rzemiosła.

Pragnę zauważyć, że uwagi1 moje odnośnie handlu dotyczą jedynie 
polskiego, chrześcijańskiego kupiectw-a. Gdzieniegdzie przetrw ały w han
dlu dawne bractwa kupieckie, konfraternie, korporacje, w niektórych 
miastach zgrupowało się wokoło nich po wolnie .kiulpieotwo i stanowią 
one -dziś, jak np. ,w Krakowie i częściowo we Lwowie, centrale -regio
nalnych orgamizacyj. W większości 'jednak zorganizował się handel 
w okresie ostatnich 20—30 lat w  regionalne organizacje, -obejmujące 
w zasadzie teren ¡jednego województwa.

Organizacje te nie -zdołały jednakże skupić całości kupiec twa swego 
okręgu, a obejmują częstokroć ¡pewien drobny tylko  odsetek. Są one 
wskutek tego stosunkowo słabe, utrzymują z trudem swe sekfotarjaty, 
które najczęściej nie wychodzą poza obręb .obrony jednostki i spraw 
o lokalnym zasięgu. W 1926 r. utworzono centralę, Naczelną Radę Zrze
szeń Kupłectwa Polskiego. Jednakże -nie wyposażono ją iw odpowiednie 
środki finansowe. W  rezultacie nię obejmuje ona szereg zagadnień ogól
nej ¡polityki handlowej, ograniczając się z kopiieczmości do węższego -za
kresu, ¡Współpracując -raczej w  sprawach ogólnych z Izbą Handlową.

Przy takiej ¡strukturze organizacyjnej- -nie mógł handel wpływać na 
problemy -o niejednokrotnie decydujące-m dla handlu 'znaczeniu. Polityka 
-celna ii kartelowa, tworzenie centralnych biur sprzedaży, jednostronne 
naznaczanie warunków itp. zagadnienia ¡kształtowały się jednokrotnie 
bez wpływu handlu na bieg spraw. Handel' nie mógł również rozwijać 
prac ¡nad' polepszeniem własnej struktury, wobec ¡czego zagadnienia, 
aktualne zagranicą, jak badanie form dystrybucyjnych — ¡ulepszenie tech
niki ¡sprzedaży ¡itp. leżą odłogiem lub posiadają charakter sporadycznych 
dyskusyj akademickich z okazji jednego lub drugiego kongresu.

Reasumując uwagi odnośnie organizacji- poszczególnych grup go
spodarczych, ¡należy stwierdzić, że słaba organizacja jednych przy ¡prze
roście innych powoduje częstokroć jednostronn-ość w. decyzjach, wpły
wających na życie gospodarcze, z której rodzą się dysproporcje'gospo-
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clarcze. Mogą one powodować izwiclmięcie. równowagi i zły rozdział 
dochodów: społecznych.

Przyjmując niedostateczne zorganizowanie handllu jako rzecz do- 
wiiedziomą, dojdzie się w  kom sekwencji do wniosku, &  należy .wzmocnić 
kadry organizacyjne handlu. Pozostają dwie drogi, bądźto w dotych
czasowej formie wolnych organ izaeyj, bądź też na podstawie przymusu 
organizacyjnego, przewidzianego w  nowelizacji} przemysłowej.

Doświadczenia ostatnich lat wykazują, że w  Wolnych organizacjach 
ciężar piracy i świadczeń materialnych ciąży na małym odsetku osób, 
żajinującydi się handlem. Większość stroni od pracy i od świadczeń, — 
„{Pasożytuje“ . Werbowanie nowych członków napotyka stale na te 
same trudności. Apele do poczucia solidarności, do obrony wspólnych 
interesów nie odnoszą skutków, gdyż jednostka zazwyczaj nie w idzi 
celów oddalonych, wkraczających poza sferę bezpośredniej łączności 
z posiadamem przedsiębiorstwem. Do torótkowidzfiwa tego przyczyniają 
się róiwnież powody, podane przy omawianiu świadectwa uzdolnienia. 
Brak fachowego wykształcenia powoduje brak poczucia zawodowego, 
będącego silną 'Spójnią -w zrzeszeniach zawodowych.

Powyższe trudności powodują, że zwiększa się liczba zwolenników 
przymusti organizacyjnego, upatrującego w  nim drogę do utworzenia 
silnej organizacji, reprezentującej istotnie handel indywidualny i »dolnej 
do wykonywania wszystkich zadań, jakie wymaga należyta obrona inte
resów handlowych. Jeśli więc zapadną decyzje pójścia w kierunku przy
musu organizacyjnego, to należy zastanowić się nad strukturą przyszłej 
tej organizacji.

Sądzę, że główną zasadą winno być oparcie przyszłej struktury na 
istniejącej dotychczas sieci organizacyjnej, ujednolicając ,w miarę możli
wości strukturę tą na terenie wszystkiej] ziem polskich. W tymże celu 
najwilaściwszemii byłyby regionalne związki zrzeszeń kupieckich, obejmu
jące cały handel 'chrześcijański, z równoczesnym podziałem na powia
towe zrzeszenia kupliectwa i sekcje branżowe. Powiatowe zrzeszenia 
mogłyby tworzyć oddziały w mniejszych miastach. Sekcje branżowe 
obejmowałyby w  miarę liczebności przedsiębiorstwa danej branży na 
terenie jednego powiatu lub całego województwa. Łączny sekretariat 
opracowywałby tak problemy branżowe jak ogólne. Siedziba powiato
wego zrzeszenia znajdowałaby się w  zasadzie ,w siedzibie w ładz I instan
cji, a siedziba związku zrzeszeń w  siedzibie władz II instancji. Do struk
tu ry tej są najwięcej dojrzałe istniejące na ziemiach zachodnich »wiązki 
towarzystw  kupieckie!i.

Rozważono również inne formy strukturalne, jak ogólhó-państwowe 
związki branżowe lub wyodrębnicnie w  osobne samodzielne grupy orga
nizacyjne handlu: drobnego, detalicznego, burtowego, komisowego i re-



stauracyino-hoteälowego. Sądzę, że związki branżowe, obejmujące całe 
państwo, nie stanowiłyby właściwego rozwiązania sprawy. Nie byłyby 
bowiem zdolne utrizyimywać w  poszczególnych większych ośrodkach 
kraju 'sekretariatów', dla obsługi1 członków danego okręgu, a ewentualny 
jedyny sdkiretailjat generalny w stolicy, względnie (w- głównym ośrodku 
danej gałęzi1 handlu nie mijałby należytego kontaktu z poszczęgóluemł 
firmami.

Nieraajomalmeim rozprószeniem s ił byłaby przy strukturze te] ko
nieczność utrzymywania tyle  generalnych sekretariatów, ile odrębnych 
branż handlowych. Żaden z sekrefarljatów nie mógłby stać na należytym 
poziomie, chyba że znżytoby ma ten 'Ceil bardzo dłużę sumy, a wówczas 
kolidowałoby to z na jelementarniejs zemli zasadami •oszczędności'. Należy 
•pnzyteim wziąć iptoicł rozwagę, że iwc Wszystkich branżach powtarzają się 
pewne problemy ogólne dla całego handlu, które opracowane być w inny 
w jednymi wspólnym sekretariacie.

•Również rozbicie handlu na osbhne grupy drobnego, średniego, w ie l
kiego oraz komisowego handlu, nie byłaby celowa, gdyż najczęściej 
każdy kupiec przechodzi ewolucyjnie przez dwie, a niejednokrotnie przez 
wszystkie wspomniane formy. Natomiast w  ogólnych terytorialnych 
związkach wewnętrzny podział na sekcje branżowe dostatecznie umoż
liw ia osobne .obradowanie i  rozpatrywanie spraw przez poszczególne 
odrębne grupy handlowe.

Wszystkie terytorialne organizacje tw orzyłyby Centralny Związek 
względnie Naczelną Radę Zrzeszeń Kjupiedtwa Polskiego. Centralna 
organizacja ta koordynowałaby lopinjc całego handlu polskiego. Struk
tura taka wykorzystał alby ad makteiimuirm obecną sieć organizacyjną, nie 
niszczyłaby niczego, a wzmocniłaby jedynie organizację handlu i uczyni
łaby ją zdolniejszą do wykonywania ciążących na niej zadań, leżących 
dziś w w ielkie j części odłogiem. Z chwilą wtprawadzenia świadectwa 
uzdolnienia byłyby również poszczególne ogniwa organizacji te j kom
petentne do wydawania opinii o osobach, chcących świadectwo to 
uzyskać.

Reasumując całość uwag, pragnąłbym ponownie stwierdteić, że tak 
świadectwo uzdolnienia jak i przymus orgamilzacyjiny nie idą po iiinji wol
ności i swobodnego działania jednostki. Swoboda ta, będąca fundamen
talna podlśtawą praw .obywatelskich od czasów rewolucji francuskiej, 
.podlega jednakże w ostatnich czasach coraz to większym ograniczeniom,. 
Cały świat wchodzi w okres niewiadomego jutra. Trudno w  chwili obec
nej przesądzić, c.zy to, co widzimy w  .innych państwach, jest już zacząt
kiem nowych form trwałych, czy też fazą przejściową, po kltóreij nastąpi 
znów powrót do liberalizmu gospodarczego.

Na rozdrożach nie możemy długo stać; musimy się zdecydować na 
kroczenie w  wyraźnym kierunku, albo walczyć o powrót dio wolnej, nie
ograniczonej gospodarki, albo, uznawszy bezcelowość takiej w alki, objąć 
również cały handel planów eim działaniem, dostosował i om di> wymogów 
chwili. Biorąc pod! uwagę, że powrót do liberalizmu gospodarczego nie 
zależy wyłącznie od Polski, lecz od zgodnej decyzji całego świata, można 
stw ierdzić, że w  najbliższej przyszłości do takiej zgodnej! decyzji nie 
dojdzie. Pozostaje więc tylko druga alternatywa, mianowicie dostoso
wania handlu do .¡idącej planowości. Dowód uzdolnienia i1 przymus orga
nizacyjny stanowią natenczas pierwsze etapy w  wspomnianym kierunku.
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Rezolucje
uchwalone na D orocznym  Spraw ozdaw czym  

Z jeździe  D elegatów  Z w . T o w . K up.
w dn iu  5 m aja 1934 r.

I.
Zjazd' Dell etatów Związku Towarzystw Kupieckich,'(Opierają się na 

nowelizacji Ustawy przemysłowej, iwlproiwadzajaoeS na życzenie zainte
resowanych sfer świadectwa uzdolnienia 'W handlu, ¡przyszedł po zbada
niu problemu tego ¡w Polsce do przekonania, że z szeregu powodów, 
które osobno podajemy, leży w  Interesie poprawienia materiału ludz
kiego <w ¡handllu wprowadzenie świadectwa Uzdolnienia^ Wobec Powyż
szego poleca się Zarządowi Związku TiOwarzySffiw Kupieckich dokładne 
opracowanie problemu tego celem ¡realizacji 1 ipnz edlst a w lenie spi awy za 
pośrednictwem Naczelnej Rady Zrzeszeń 'Kupiccłwa I 'olsikieg© korope- 
ten tri yim ciz yninlkoim.

U.
Biorąc pod uwagę słabość organizacyjną 'zrzeszeń kupieckich przy

rówinaazesneiji 'w ielkiej Ilości problemów oczekujących Swego 'załatwienia, 
uważa Zjazd Delegatów Związku Towarzystw1 Kupieckich >za celowe 
oprzeć organizację kupiecką na przymusie, stosownie dio mozhWOscii, 
Jakie przynosi nowelizacja ustawy przemysłowej. . . , , ,

W tyim celu poleca się Zarządowi 'podjęcie odpowiednich badan 
i przeprowadzenia potrzebnych kroków w  kierunku oparcia Związku 
Towarzystw Kupieckich na powyższym przymusie organ zacymym, 
przyclzem należy uwzględnić wymóg branżo wosci u ¡organizacji teryto-

III.
Ustawa scaleniowa, która m iała:
a) umniejszyć ciężary, dążące na życiu giospod,arczam,
¡b) uprościć przerost administracyjny, _
c) zmniejszyć formalności, wyłaniające się dla pracodawcy,

spowodowała w rezultacie:
¡a) częstokroć zwiększenie składek,
b) raczej rozrost aparatu biurokratycznego,
c) życie gospodarcze przeładowała nowemi, skompiikowanemi nie

raz obowiązkami proceduralnemu
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Zjazd Delegatów Związku Towarzystw Kupieckich uprasza Naczel
na Radę Zrzeszeń Kupicctwa Polskiego, ażeby, zebrawszy odpowiednie 
materiały, spowodowała (nowelizację iw kierunku :

1. uproszczenia procedury, zwłaszcza zniesienia obowiązku sta
łego wypełnienia skomplikowanych formularzy,

2. zmniejszenia opłat.
IV.

Nowy system opłat telefonicznych w większych miastach Polski 
spowodował bardzo poważne powiększenie ¡kosztów telefonicznych, 
w handlu.

Zjazd Delegatów Związku towarzystw  Kupieckich uprasza ¡Mini
sterstwo Poczt i 1 ełegrafóiw o irewiizję. stawek w kierunku progresywnego 
obniżenia opłat za dodatkowe rozmowy f to w  proporcji do zwiększającej 
się ilości przeprowadzonych rozmów.

V.
Rolnicza akcja oddłużeniowa mlie powinna narażać na straty osła

bione do Ostatnich granic kupiectwo. Kupiec-wierzyciel, będący ¡równo
cześnie z tytułu danej transakcji ¡rolniczej dłużnikiem1, winien znaleźć od
powiednią pomoc kredytową.

'Obniżanie stopy dyskontowej Banku Polskiego winno spowodować 
odpowiednie ¡obniżenie kosztów kredytu.

Zjazd Delegatów Zw. Iow . Kupieckich uprasza Naczelną Radę 
Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego, ażeby- nie ustawała w  pracach nad reali
zacją obu 'kilkakrotnie już wypowiadanych postulatów.

rWERJMY
na ubrań» 
i kostiumy
/UKNA
POWOZJM
LIBERyNE
BIWSW“*
BlUPWIwf

i t-p-

W  M A J E W I C Z  i  S R A
P O Z N A #  S T A R y  R ~ y N E  K
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D ochody i R ozchody
Z w i ą z k u  T o w a r z y s t w  K u p i e c k i c h

w roku  1933.

DOCHODY.

Preliminowano Wpłynęło

Saldo per 1. I. 1933 . . .
' 420,13

Składki .............. 42.000 — 40.027,60

R ó żn e ......................................... 5.000 — 4.962,52

47.000,— 45.410,25

ROZCHODY.

Preliminowano Wydano

Pensje ............................................................... 18.000,— 17.407,62

Koszty handlowe i administr. . . . . . 1'4.500,— 12.688,05

D z ie r ż a w a .................................................... 4.000,— 4.153,60

„Świat Kupiecki“ ...................................... 6.500,— 5.823,50

Naczelna Rada .............................................. 2.400 — 2 .2 5 0 ,-

Podróże ........................................................... 600,— 229,10

Konsorcjum B-ku Przemysłowców . . . 

Saldo per 1. I .  1934 ...................................

1.000 — 1 .0 0 0 ,-

1.858,38

47.000,— 45.410,25
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Bilans Z w iązku  T ow arzys tw
I. Biurowo-
Złote i grosze

AKTYWA.
I .  G o tó w k a ......................................................................

I I .  D łużnicy:
1. Składki: P o z n a ń ...................... 3.296,50

Prowincja . . . .  2.967,40
6.263,90

25%  dubia . . . .  1.565,90
2. Za odkażanie te le fo n ó w ................................
3. Prowizja od ogłoszeń w  „Kupcu“ . . .

I I I .  Zapasy wydawnictw:
1. Godła 297 a 8,— zł == ■. . . . . 1 , -
2. W ystawy Powszechne

(ilość 2273 egz.) =  . . . . . 1, -
3. Dzieje Handlu

(ilość 1160 egz.) . . • • • 1 , -
Wydawnictwa w komisie:
1. Wystawy Powszechne

(478 egz.) =  . . . . . 1 , -
2. Dzieje Handlu

(162 egz.) =  . . . . . 1 -
Y . Urządzenie biura

1.858,38

4.698,—
182,40
79,69

3 , -

2 ,-  
___ 1
6.824,47

II. Majątek Związku
Złote i grosze

AKTYWA.
I .  Dom przy ul. Zwierzynieckiej 12.

Cena kupna (z k o s z ta m i) ...................................... 285.360,30
I I .  Kręgielnia i s trze ln ic a ........................................... 22.107,01

I I I .  Grunt przy ul. Gajowej 3838 nP po 15,—  zł
za m2 ........................... ..... ........................................... 5 7 .5 7 0 ,-

IV .  Ruchomość Zw. Tow, Kup. ................................. 1 , -
V . Pozostałość złożonych d e k la ra c y j...................... 1

V I. Zaległość dzierżawna lokatorów przy ul. Gajo-
wej 6 ................................................. ........................... 845,50

V I I .  G o tó w k a ......................................  . . . . . 3,956,47

369.841,28

Poznań, dnia 26 lutego 1934 r. Kornisja
(~ - )  B olesław  Thiele
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K up ieck ich  per 1 stycznia 1934 r.
Administracyjny.

Towarzystw Kupieckich.

PASYWA:
1. Fundusz A m o rtyzacy jn y ......................  95.120,10

+ 3°/o od 285.360,30 ' ......................=■■ ' 8.560,30
22.107.01........................... =  863,20

Złote i grosze

104.343,60 
20 597,90 

5.121,88 
18.000,—  

6.184,50 
3 0 .0 0 0 ,-  

879,02 
184.714,38

4. Kupiecki Kom itet C h ary ta tyw n y ...........................
5. Stowarzyszenie Kupców Chrześcijan......................
6. Giełda Zbożowa i T o w a r o w a .................................

m a j ą t e k ......................

369.841,28

1
Rewizyjna
( ~ )  K. Ouoczaczak (—)  )■ Chetmikowski



la t  n ie p r z e r w a n e j  d z ia ła ln o ś c i  
— t o  n a s z  k a p i t a ł  z a u fa n ia !

T y g o d n ik i

Miesięczniki

K U P IE C -Ś W IA T  K U P IE C K I 5, — kwartalnie
D R O G E R Z Y S T A  6, — kwartalnie
R Y N E K  M E T A L O W Y  i M A S Z Y N O W Y  5 , -  kwart,

K U P IE C  K O L O N J A L N Y , S P O Ż Y W C Z Y
I D E L IK A T E S O W Y  2,50 kwartalnie

P R Z E G L Ą D  C U K IE R N IC Z Y  2,25 kwartalnie
P R Z E G L Ą D  R E S T A U R A T O R S K I i H O T E L A R S K

(DOM GOŚCINNY) 2,50 kwartalnie
P R Z E M Y S Ł  S K Ó R N Y  2, — kwartalnie
P R Z E G L Ą D  P A P IE R N IC Z Y , G A L A N T E R Y J N Y

i Z A B A W K A R S K I 2, — kwartalnie

CENTRALA WYDAWNICTWA: POZNAŃ, WIELKA 10

Czy
Pan Kolega
zamawia swe druki kupieckie

w  D r u k a r n i  N a k ł a d o w e j

„ K U P C  A*

Wykonanie staranne, 
szybkie i  po cenach

P O ZN A Ń , W IE L K A  10. I E L . 1 3 - 7 5 ®  k o n k u r e n c y j n y c h
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Sprawozdania organizacyj
w chodzących  w sk ład  Z w ią z k u  T o w a rz y s tw  K u p ie c k ic h

Pragnąc dać »pogląd .również ma działalność poszczególnych organi
zacyj, wchodzących w  skład Związku Towarzystw Kupieckich, 'dołą
czamy do sprawozdania Związku, te sprawozdania -towarzystw naszych, 
które przesłane nami 'zostały do chw ili oddania materiałów' do druku.

Niestety nie wszystkie organizacje .dostarczyły nam na czas swych 
sprawozdań, wobec- czego ta część jest niezupełnie ko-mpletna.  ̂ Tern 
niemniej} ilustruje ona chociaż w  fragmentach -działalność .poszczególnych 
ośrodków organizacyjnych, tak że na podstawie tych danych można sobie 
wyrobić zdanie o żywotności i zapobiegliwości towarzystw.

Konfraternia Kupców Chrześcijańskich w Poznaniu
zał. w r. 1429

Roczny okres sprawozdawczy Kontr aterniji1 Kupców Chrześcijań
skich obejmuje je j działalność za czas od 21 kwietnia 1933 r. do 17 kw ie t
nia 1934 r. Ukonstytuowany zarząd na rok 1933/34 -uchwalił na pierw- 
szem swem zebraniu w  dniu 9 maja 1933 r. program 'prac, którego 
treścią było:

1. wznowienie akcji werbunków ej nowych członków;
2. zarejestrowanie Konfraternji Kupców t Chrześcijańskich oraz 

zmiana statutu, zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczy
pospolitej „O stowarzyszeniach“ ;

3. odbywanie zbiorowych wycieczek db większych zakładów prze
mysłowych.

Propaganda na rzecz powiększania liczby .członków Kontraternji 
była już przedmiotem obrad na W-alnem Zgromadzenin w i . 13_. Nie
stety z ipowiodu zbyt małego zainteresowania się tą spi awą przez ogol 
członków, nie można było realizacji .powyższego, dokonać w sposob -pla
nem działalności ujęty. Członkowie raczej okazywał: ;pew:eu pesymizm, 
k tó ry co łlpso ujemny dał wyniilk. Zarząd Konf-raterinji, świadomy prze
jętych na siebie obowiązków, uchwalił na jedlnem z zebrań wznowić akcję 
zjednywania »nowych członków na szerszą skałę. W tym  celu stworzono 
specjalną komisję propagandową, rozesłano odezwy db wszystkich człon
ków Konfraternji oraz lis ty  do kupców-nieczłonków z prośbą o złożenie 
deklaracji wstąpienia do Konf-r a teruj».
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Akcja propagandowa aa rzecz zjednywania nowych członków jest 
w dobie obecnej nfiezmterińej wagi. Przytoczona iponiżej statystyka wyka
zuje, że liczba członków1 z noku ma nok maleje. Na terenie istot. m. .Pozna
nia powstają wprawdzie liczne ośrodki handlowe, lecz niestety żaden z ich 
właścicieli tnie wlstępluiją do grona Koinfrateainji1.

Liczba członków w  ¡latach 1931—1933:
W  lolkiresoe sprawoizdiawczyim 1031 1932 1933

W stąp iło ................................ — 10 6
w y s tą p iło ............................ 9 20 8
wykluczono . . . . . . — — I
z m a r ło ................................ 7 4 4
'ilość członków . . . . . 155 141 134

Dniia 14 grudnia 1933 r. zwołano Nadzwyczajne Walne Zebranie 
Konifraternji Kupców Chrześcijańskich. Głównym 'przedmiotem obrad 
było załatwienie wszelkich spraw związanych z Wymogami' „Prawa 
o stowarzyszeniaeih“ z r. 1932. W rezultacie obrad uchwalono mowy 
statut. Na szczególna uwagę zasługuje § 1 nowego statutu, zmieniający 
dotychczasową nazwę Korporacji Kupców Chrześcijańskich na Konfra
ternie Kupców Chrześcijańskich założoną w r. 1429 (Coinfrateimitas Mer- 
catoruim iPosnanieńsium MODX X IX ).

Nawiązując do punktu trzeciego programu prac w  roku. sprawo
zdawczym, 'Konfraternia urządziła trzy  wycieczki ido zakładów przemy
słowych, a mianowicie: 18 maja 1933 r. do Fabryki Papieru „M alta“ , 
13 czerwca 1933 r. do Fabryki opon gumowych „Stom il“  oraz Fabryki 
mydła „B lask“ , 10 stycznia 1934 r. do Fabryki'kopert i ksiąg handlowych 
E. Kręgiewiski Sp. Akc.

'W powyższych wycieczkach brało udział przeciętnie 45 członków, 
t. j. ca. 32% ogólnej! liczby członków Konfraternji. — Wycieczki do 
większych ośrodków1 handlowych iii (przemysłowych przyczyniają się 
w  dużym stopiiiiu do bliższego zapoznania się z organizacją i techniką 
handlową względnie przemysłową w  kraju oraz do nawiązania wzajem
nych stosunków: to  też zapoczątkowane imprezy kontynuować zamie
rzamy w  przyszłości.

W okresie zimowym, w  Związku z hczuemi inowoukazauemi usta
wami, zarząd Konfraternjli urządził szereg pogadanek W rodzaju cyklu 
gospodarczych referatów dyskusyjnych. I tak: w  dniu 13* lutego r. b. 
p. Ed. Graniza, naczelnik Wydziału Świadczeń Uibezpieczahni Społecznej, 
m ówił na temat „Zagadnienie Ubezpieczeń Społecznych“ . W dwóch na
stępnych pogadankach p. mecenas Dr. Smoliński referował „Polski Ko
deks Handlowy“ oraz p. mec. Kazimierz Frąckowiak „Kodeks zobowią
zań“ . Dnia 10 kwietnia r. b. omówił .przedstawiciel f-y  „'Philips“ rozwój 
hisitlorji żarówek elektrycznych, .poszczególne fazy jej fabrykacji oraz 
sposoby ich najkorzystniejszego' zastosowania, a ostatnio w dniu 24 kw iet
nia wygłosił p. K. Wojciechowski- referat na temat: „Jak .składać zezna
nie 'O dochodzie“ .

Z 'innych ważnych danych sprawozdawczych wspomnieć należy 
o takich* ja k :
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1. Udział Komfratennji za 'pośrednictwem swych delegatów w  Zjaz
dach Delegatów Związków Towarzystw Kupieckich.

2. ¡Przystąpienie Koniraternji do Rady Interesentów Targów Po
znańskich.

3. Uchwalą zarządu z dnia 7 grudnia 1933 r. obdarzono członków 
Konfraterni* upominkiem .gwiazdkowym w1 postaci dzieła ś. p. 
Jarosława LeitgebeRa p. Ł „Z diziejów handlu kupieotwa pol
skiego za dawnej Rzeczypospolitej1 Polskiej!“ .

4. Zebrań zarządowych odbyło się ogółem dziesięć.
5. Zmarli członkowie K onfratern i:

Cynka Jan, (imurowski Maitfjan, Lełtgebeir Jarosław - członek 
honorowy Konfraterni, Marchii owsiki Oskar i Szozepanowski

6. Sprawozdanie skarbnika Konfraterni wykazuje:

DOCHÓD ROZCHÓD
Sitami ikiaisyi por J. I. 1933 . . sł 3.845.60 W ydatki w  r. 1933 . . :zł 1.451.15
Składki! i wstępnie za ir. 1933 „  1,375.03 S a ld o .............................

1
Sitami ikiasy ¡per 1. I. 1i934 . . 1

à  5.220.6,3 
d  3.769.48

¡zł 5.220.63

Zarząd, mając m  uwadze szczupłość środków materialnych, nie 
może urządzać imprez kosztownych, będzie mógł czynić więcej, jeżeli 
członkowie zechcą popierać Konfraternię oraz zjednywać jej nowych 
członków. 1 .

Zarząd! Konfraterni stanowią :
Otmianowsiki Kazimierz, Starszy; Malinowski Mieczysław, Pod- 

starsizy; Kusz Fr anciszek, Pisarz ; JarczeiwSki Wi t, Skarbnik ; Greger 
Kazilmierz; Leitgeber Roman ; Dr. Piechowski Edmund; Putiatycki 
Mieczysław; Stiirmer Leon.

Tylko towar oryginalny
przedstawia rzeczywistą wartość. Wszelkie zaś namiastki, 
jak już samo to określenie oznacza, są bezwartościowe. 
Dlatego też należy żądać wyraźnie o r y g i n a l n e

p r  O e t k e r ’3  proszku do pieczenia „Backin” 

Dr. Oetker’a proszku do budyniu 

Dr. Oetker’a cukru waniljowego etc. etc.

Zamawiać można we wszystkich hurtowniach, oraz u

Dr. A. Oetker a, Fabryka wyrobfiw spożywczych, Oliua i Warszawa.

45



Stowarzyszenie Kupców Chrześcijan T. z. w Poznaniu
'Miinfony rok sprawozdawczy był dwudziestym rokiem istnienia 

i pracy Stowarzyszenia.
Dnia 16 marca 1933 liczba członków Stowarzyszenia wynosiła 324, 

w czerń wliczonych byt© 19 nowych członków przyjętych w  okresie 
1932/33.

W noku sprawozdawczym powiększyło się Stowarzyszenie o 41 
nowych członków. Zmarło 3 członków, skreślono 25 z powodu niepłace
nia składek wzgl. likw idacji firm y i wykluczono 2 z powodu uiiOrcspelkto- 
wania statutu Stowarzyszenia, na odcinku w alki o polsko-chrześciijański 
stan posiadania handlu, m. st. Poznaniu.

W  dniu 15 marca 1934 liczba członków Stowarzyszenia Wynosi 335 
zwyczajnymi i 2 honorowych.

Każde zebranie Zarządu posiadał© komplet, zdolny do uchwał, 
a przeważnie b y ł w  komplecie tak, że praca miała ciągłość. Sekretariat 
załatw ił W okresie sprawozdawczym ogółem 240 korespondencji1, 
w czem miewllczion© korespondencji wewnętrznej, oraz zawiadomień
0 zebraniach.

Plenarnych zebrań w roku sprawozdawczym było 4.
Na zebraniu, niezwykle ¡tóeznnie obesłaniem w dniu 14 września 

1933, w ygłosił referat ¡sprawozdawczy p. Prezes Majewićz z wycieczki 
kupieckiej na (wystawie w  Chicago, oraz ¡z pobytu w  Stanach Zjedno
czonych Á. P. Koreferentem był p. Władysław Reichelt.

Zebranie plenarne dnia 19 października miało za iprzedmiot główny 
referat zasadniczy Redaktora Naczelnego „Kupca — Świata Kupieckie
go“ p. Leszka Gustowskiego «. 1 „P ort gdyński i samodzielna polska po
lityka morska i portowa ¡w oświetleniu ¡umowy gdiańsko-ipolskiej z 18 
września 1933“ .

Po referacie nastąpiło uchwale nie rezolucji Pro-Gdyńskiej Stowa
rzyszenia, ¡która znalazła szersze echo zarówno w  Gdyni, jak u Władz 
centralnych, czego dowodem listowe ¡podziękowania, które wpłynęły do 
Stowarzyszenia.

Na zebraniu plenarni om dnia 18 stycznia ¡referował ¡przedstawiciel 
firm y „Phillips“ -ip. I adeusz 1 uralsiki o ¡walorach dobrej żarówki, ilustru
jąc w y wody siwe pokazami fotometru.

Dnia 24 września 33 r. odbył się po 5 latach przerwy, Ogólno Kra
jow y Kongres Kupiectwa Polskiego w  lorunifu. Stowarzyszenie repre
zentowane było na Kongresie przez pp. Stanisława Szulca i Leszka Gu
stowskiego. Sprawozdanie z Kongresu złożone było na plenamnem ze
braniu w  dniu 13 października 1933.

Z pośród Intenwencyj Stowarzyszenia, uwieńczonych ’rezultatem 
pozytywnym, w  r¡ok¡u sprawozdawczym ■wyszczególnić należy następu
jące :

Do Izby Przemysłowo-Handlowej ¡w Poznaniu w  sprawach;
Praktyk nieuczciwej konkurencji firm y Wolwioirt — opakowania

1 wagi ¡masła — oipłat od1 reklam wzdłuż dróg publicznych — napisów 
„Ceny fabryczne i składy fabryczne na szyldach luib oknach wystawo
wych składów detalicznych.
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Do Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa i  Porządku Publicznego 
i Starostwa w  sprawach łapaictwa, która tó akcja dzięki ip. W ładysła
wow i Reicheltowi, uwieńczona była w  zgórą 28 wypadkach zasądzeniem 
na grzywnę lub areszt — w  sprawie okradania wozów gospodarskich
w dni targowe — ,

do Pana Prezydenta Ratajskiego w : siprawie dodatkowego wmon
towania oświetlenia elektrycznego na Kaponierze. Do Pana Prezesa 
Izby Skarbowej w  sprawie sprzedaży domokrążne] w  'urzędach.

Do Rama Kuratora Okręgu Szkolnego Poznańskiego i Pomorskiego 
w  sprawie pomijania kupiectiwa osiadłego przy zakupie przez młodzież 
artykułów  szkolnych itp., co również Zjazd Dyrektorów obu Okręgów 
częściowo pomyślnie rozstrzygnął. .

Przedsta1 wiLeimia ii interwencje Stowarzyszenia iu >wla'dz, ziwiaisizcza 
poparte przez Izbę Handlową i1 Dyrekcję Związku 1 owairzystiw^ Kupiec
kich, 'wykazały w roku sprawozdawczym bardzo wysoki stopień sku
teczności, podnosząc i gruntując prestiż Stowarzyszenia.

Już zebranie Zarządu z dnia 26 października ub. r. uchwaliło po 
¿-letniej przerwie urządzić Bal Kupiectwa Polskiego m. sit. Poznania. Za
rząd -wychodzi 1 z założenia, jedynie słusznego i kupieckiego, że kupiec- 
t'W'0 dać musi przykład;, bo jest żywotnie zainteresowane w  tern, by oży
wienie zakupów artykułów  karnawałowych było możliwie wielkie. Za
rząd w y ło n ił komitet balowy. Bal odbył się dnia 20 stycznia 1934 z nad
spodziewanym sukcesem, przyczyniając się. do zadzierzgnięcia nowych 
kontaktów 'towarzyskich i1 koleżeńskich zorganizowanej, polsko-chrześci- 
ja oskiej rodziilny kupiecki ej1 m. st. Poznania.

Zebranie Zarządu, "odbyte dnia 22 lutego 1934, pragnąc zaspokoić 
głód dobrych pogadanek handlowo gospodarczych, nie wątpliw ie żywo 
-odczuwany w szeregach członków Stowarzyszenia, powzięło 'następu
jącą uchwałę:

„Zarząd Stowarzyszenia wiąże się obowiązkiem zbierania się 
w każdy czwartek o godzinie 20-tej w  salonach Domu Kupiectwa. Za
prasza wszystkich członków, mających jakiekolwiek kupieckie bolączki, 
nadające się do koleżeńskiej (wymiany zdań, do przybywania do Domu 
Kupiectiwa, gdzie z pewnością liczyć mogą na poradę." _ ,

Ponadto projektuje Zarząd Stowarzyszenia zwołanie zebrań, które 
kolejno .poświecone 'będą omówieniu po lityki i zjdairzeń handlowo gospo
darczych, rozgrywających się na szerokim świecie. . .

Projelktoje się również jeszcze przed porąLctnicn wafcacy-j zaim- 
cjować akcję kontaktów koleżeńskich z chrześcijanskienu stowaizysze- 
niami- icupców samoidzielnych w  'Warszawie, Krakowie, Lwowie Łodzi 
i Gdyni. Istnieje zamiar zaprosić bratnie te organizacje na I argi 1 oznan- 
skie, przy tej sposobności ugościć w Domu Kupiectw a, aby zaolei lew i-
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zytować 'Stowarzyszenia te,, w ich miast ach, zadzie rzgając w ten sposób 
kontakt ikioileżcńsiki, .towarzyski i ¡handlowy tak, .by wspólnota ehrześcb 
jiań sklej rodlzilny ikupieckiej była coraz żylwisza.

.Również iw roku sprawOizdąwicizym, dżięki szozegótlinej1 zapobiegli
wości prezesa p. Maje wilcza, .nie ustało Stowarzyszenie w  baczinem śle
dzeniu zagadnienia żydowskiego na gruncie ¡poznańskim. Starano się 
również w  ramach ustawowych i własnych Skromnych ¡możliwiościi1, nie 
przerywać akcji Towairizysltiwia Samoobrony „Rozwój“ .

Dlatego również w komunikacie noworocznym, podkreślił Zarząd 
dosłownie:

„W  szeregu spraw najżywotniejszych, stawiamy troskę o unarodo
wienie handlu, o 'Wzmocnienie polsko-chrzieśaijańslkiiego charakteru 
i stanu posiadania kupiiectwa samodzielnego m. st. Poznania.“

„P rzy rozwiązywaniu ¡tych zadań, Zarząd Stowarzyszenia musi1 li
czyć na czynny s o lid  a rP  y  w ysiłek Wszystkich kupców-kolegów.“ 

Zarząd Stowarzyszenia tworzą:
'Władysław! Majewioz — prezes,
Franciszek Woźniak — wiceprezes,
Leszek GusłoWLski — sekretarz,
¡W. Czysz — zastępca sekretarza,
Mieczysław Pogorzelski — skarbnik, 

oraz członkowie Zarządu: Jan Borys, Stefan Cichocki, W ładysław Rei
che lt, W. Gruszkiewicz, Walenty Lisłęwicz.

Bilans Stowarzysz. Kupców Chrześcijan za rok 1933

Dochód Ził Rozchód zł
Saldo za rok 1932 . . . 799.36 Za subwencję W myśl u-
Składki 1 wstępne . . 3.542 — chwały Zarządu . . 100 —
Wygrana stawka w 4 ki.

160,—
Za subwencję dla 200,—

Lo ie rji Państw. . . . Towarfc. Uczni
Odsetki bankowe . . . 30,82 1 lamdl........................... 200,—

Za subwencję dla 
W ilków  Morsk.

Za inkaso w aule składek 
Za anonsy .pośmiertne, 

wieńce i  imiseiraty . . 
Za Losy Lot. Państw. . 
Za druki .
Za portorja .

250,—
350,—

286,63 
400 — 
4 6 -  
70,03

zł 4.532,18

Za interwencję dla W il
ków1 Morskich na za
kup kajaków . . . .  

Za pożyczkę dla Domu 
Kupiectwa . . . .

Saldo . . .
z ł

100,—

2.000,— 
729,72 

4.532,18

Saldo 'ma trok 1934 zł 729.72
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Z w ią z e k  P o ls k ic h  K u p c ó w  Z b o żo w y c h

Spraw ozdanie młniejisze nie obejmuje czasokresu rocznego, gdyż 
wobec postanowień nowej ustawy o stowarzyszeniach należało zwołać 
Walne Zebranie już na dzień 20 «¡rudnio, celom uchwalenia nowego sta
tutu. Ponieważ nowy statut wprowadza co do składu osobowego ¡pewnie 
zmiany, przeto postanowił Zarząd ustąpić przed upływem swej całorocz
nej kadencji, dając Walnemu Zgromadzeniu możność wyboru nowych 
władz towarzystwa.

W  okresie sprawozdawczym stanowili Zarząd! kol. :
O. Mariol ii ewislki, prezes; SŁ. Różański, wiceprezes, L. Chudziński, 

sekretarz: Pr. Hey, skarbnik, oraz E. Oodbrkiieiwlcz, ICz, Lisie wski, 
M. Maciejewski, St. Kowalski, Pr. Nowakowski. A. PlowCzyński i .1. Wa
chowiak (jako radni.

W czasie trwania kadencji ustąpili kol. 'Maciejewski: i1 Kowalski, 
w  miejsce których kooptował Zarząd kol. J. Kowalczyka i A. Sizyftera.

Po zatem ubył iz grona członków w 1 ostatnich dńlacth, bo w  dniu 
3 grudnia, prezes organizacji ś. p. Oskar Marchlewski. Ostatmłem 
Jego 'zarządzeniem było ustalenie terminu i  porządku obrad Walnego
Zebrania a losy Opatrzności nie pozwoliły Mu niestety przebywać m  
’zainicjowancm zebraniu. Ś. p. Zmarły przewodniczył1 organizacji przez 
szereg lat, by ł je j założycielem a w  fazie rozwoju jlej ożywczym duchem 
i krzewicielem. Z ś. p. Oskarem Marchlewskim schodzi1 db grobu pionier 
kupiectWa polskiego, którego imię zachowamy w  wdzięcznej pamięci.

W  okresie sprawozdawczym odbyło się jednio Nadzwyczajne Walne 
Zebranie w dniu 27 września, które rozważało całokształt położenia han
dlu Zbożowego na tle ogólnej po lityk i zbożowej i  problem podziału do
stawców P. Z. P. Z. ma dlwlie kategorie. Zebrań Zarządu odbyło się 7 
i kilkanaście ad hoc zwołanych konfereneyf porozumiewawczych. Nad
mienić wypada, że Większość członków Zarządu jak członków! zwykłych 
spotyka się nieomal codziennie na Giełdzie Zbożowej i Towarowej i tam 
już po części następuje wymiana myśli i uzgodnienie postulatów.

Okres sprawozdawczy obejmuje dalszy etap pogłębiającego się 
kryzysu w  rołmiiictWie, k tó ry w  spotęgowanej mierze odbija się na han
dlu zbożowym. W  zrozumieniu położenia rolnictwa Wprowadzono dla 
niego szereg ustaw ochronnych, z których handel korzystać nie może. 
Zamrożony kapitał w  rolnictw ie — kurcząca sic? możność zarobkowania 
wobec zcentralizowania zbytu pewnych artykułów  w  rękach ¡instytucji 
interwencyjnej — cła bajowe j ograniczone kontyngenty wielu państw 
importujących uniemożliwiające uplasowanie pozostałych artykułów  —

MASZYNY DO PISANIA
maszyny do liczenia, nowe i używane, 
numeratory, powielacze, przybory, na
prawy, przeróbki, remonty meble biu
rowe registratury, kartoteki, bibljoteki 

(j składane.

SKÓRA i S-ka, Poznań
Aleje Marcinkowskiego 23, tel. 18-47
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ograniczenia dewizowe w  intieikitóa*ytcłi 'krajach wskutek których kupiec 
poistoi z zmacznem opóźnieniem otrzymuj-e zapłatę aa dostarczony 'towar
_ pogo-rszeni-e się zdolności 'kredytowej! w ielu -odbiorców krajdwycih
a •szczególnie mlły-nów w  b. Kongresówce — -częste i silne załamywanie 
się konjunlktuir bez widoków ipapra-wy — oto w  krótkich słowach droga 
cieriniiowa -handlu zbożowego, ikt-óry -niekiedy ¡pom-UwS-a -się o ciągttęcie 
z swej -ozymoo-śai: -nadmiernych zysków. Ktokolwiek imiilai -okazję zap-o- 
z-n-ać się z -prawdziwem ipoło-że-nteni handlu zbożowego na 'zi-e-miiach za
chodnich, którego -przeciętny brutto zysk wynosił 2 a ostatnio nawet 
1%, przy nie -zmniejszonych świadczenii-ach fiskalnych -i- wydatkach han
dlowych, -ten -bezstronnie -przyznać -musi, -że -o ile w  ty-ch warunkach han
del ten wo-góle -egzystuje to daje świadectwo swej -niespożytej- -sity i- umie
jętności skompresowania swych -wymagań do wprdśt heroicznych gi ani-c.

W  Radzie Giełdy Zb-o-żowej -i T-owarowej na -ogółem- 21 radców 
zasiadu-je 12 -czt-onków n-a-s-zej o-r-ga-niizaoji.

Interesy Związku w lzlue Przemys-fowo-Haindlowej reprezentuje 
obecnie jedynie kol. Nowakowski a do -niedawna również ś. p. O. Ma-r-
ohll-ewiśki. . . , _ , . T). e

W Związku- Eksporterów Zbo-za -jak i w boiskiem Biurze Sprze
daży Zboża w Gdańsku reprezemtlówał Z wiązek zmarły -prezes. Miejsca 
te obecnie wakują i -co do -t-ej -sprawy będzie trzeba w najbliższej p-rzy- 
sizłościi powziąć decyzje.

W Zarządzie Związku towarzystw  Ku-pi-e-ck-ich zasiadali -z orga-m- 
zacji -zmarły pre-zes -oraz kol. Kowalski. W -miejiscu- -ostatnio wymienio
nego desygnowano -sekretarza, kol. Chudziński ego a następcę po ś. ip. 
Marchlewskim należy -jeszcze wyznaczyć.

Sekretariat otrzymał 'wizgi, w ysia ł w -okresie -sprawozdawczym 89 
pi-srn -i 5 -okólników, -w czerń nie -objęto korespondencji -z członkami Za-

Ruch członków:
-s-tan członków w /g sprawozdania ostatniego.
Walnego Zebrania 
ubyło wzgl. z-marło

45
2

przybyło
43

9
stan obecny 52 

Sprawozdanie kasowe:

Dochody:

W pływ y ze składek 
członko-wskidh . - 1.470,0(1

Rozchody:

Odprowadzone składki 
-d-o Z w. To w. Kup. . 1.476,00

Koszty podróży . 1.450,00
D-o-chody madz w yoza-j -

420,46 O-gło-sz., -n-ekr-al-ogi -itip. 388,45
n-e jak odsetki liltlp. • W ydatki .s-ekiretarj-atu -i'

N-i-edo-bór................... 1.610,39 skarbnika . . . . 186,40
3.500,85

Niedobór . . .
3.500,85
1.610,39

który pokryto -z -majątku Związku.

50



Stowarzyszenie Hurtowników Branży Kolonjalnej
W  okresie ¡sprawozdawczym odbyto się 1 iwatee zebranie, 4 ple

narne ii 14 posiedzeń Zarządu.
Dążenia Zarządu ku unormowaniu po lityki cen szły w  dwóch kie

runkach :
1) w  ¡ramach własnej organizacji,
2) w porozumieniu ¡z ¡poszezególneimi dostałwea,m;r.
W  dalszym ciągu ¡rozszerzano ma terenie całego województwa 

umowę konwencyjną, wprowadzoną już poprzednio na terenie miasta 
Doznania, tak, że pod koniec okresu sprawozdawczego do umowy przy
łączyło się 18 najpoważniejszych firm  Poznania i województwa poznań
skiego. Jakkolwiek akcja ta nie wydała może 'W 100/> spodziewanych 
rezultatów, to  jednak niewątpliwie w  bardzo ¡znacznym stopniu przyczy
niła się ¡do unormowania ¡cen najważniejszych artykułów markowych. 
Jeżeli nie ¡wykorzystano w ¡całej, pełni ¡sankcji ¡wynikających z urnowy, 
to powodem tego jest. fakt, iż wprowadzona w  międzyczasie ustawa kar
telowa przewiduje dla tego rodzaju porozumień calły szereg przepisów 
formalnych, których 'wypełnianie jest ¡nieodzowne ¡dla uprawomocnieni a 
takiej ¡instytucji.

Uzgodniono w porozumieniu z organizacją detailistów jak i  z cen
tralą spółdzielni „Zgoda“  cenę detaliczna <na cukier w  wysokości' z ł1 1,40 
za 1 kg.

Pozatem Zarząd odbywał szereg konferencji z przedstawicielami 
poszczególnych firm  wytwórczych, na których omawiano i uzgodniono 
warunki i ogólne zasady przy sprzedaży artykułów  daneji fabryki.

¡Konferencje, takie odbyły się z firmą Blask, z firm ą Schicht, Reger, 
Solvay ¡i ¡ilnnemi.

Z firmami, z któremi1 ¡nie ¡odbyto konferencyj, załatwiano te sprawy 
pisemnie. Tematem powyższych rozmów by ły  poczęści sprawy cen, 
związane z ¡niemi ¡slkonta ¡kasowe, prowizje obrotowe, bonifikaty kosztów 
przewozu ftp., jak ¡również sprzedaż przez poszczególne fabryki towarów 
po cenach uprzywilejowanych bezpośrednio poszczególnym większym 
konsumentom.

Naiogóf stwierdzić ¡należy, że Zarząd znalazł u poszczególnych firm , 
dostarczających towar, dostateczne zrozumienie dla swych postulatów,

Arigknły
do oświetlenia
elektrycznego, gazowego i naftowego |
porcelan« i szkło!
oddaje korzystnie

STEFAN CICHOCKI, Poznań, ul. Woźna 20 
Telefon 53-38 o
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tak, że na tym  odleinku .praca odbywała się w normalnych torach. W y
jątek jedyny stanowi: Bank GUkrowniicëwa, który1 w siwej polityce sprze
dażne] w: najmniejszym .nawet stopni« nie raczył dostosować się dio naj
skromniejszych inalwet naszych życzeń.

Sprawy celne były na ¡każdem prawie posiedzeniu przedmiotem 
obrad i zajmowano się niiemii szczegółowo. W  pierwszym rzędzie .pod
kreślić należy, że na skutek nowych przepisów: reglamentacyjnych pra
wie cały import artykułów  kolonialnych oparty jest na zasadach obrotu 
kompensacyjnego. Odnosi się to specjalnie dlo importu kawy, przy któ
rym dowóz poza obrotem kompensacyjnym zupełnie .upada, gdyż róż
nica między cłem ułgowem, oparitetn na zasadzie kompensacji, a cłem 
normalnem. przekreśla wszelką kalkulację. Dla ułatwienia :z!wiązamych 
z kompensacją czynności stworzono Centralę importu Kawy w W ar
szawie, do której poszczególni członkowie Stolw. zgłosili swój akces.

Na zapytanie tutejszej Izby Przemysłowo - Handlowej, dlaczego 
hurtownicy kolonialni nie wykorzystują w  całej pełni kontyngentów 
przywozowych, wyjaśniono obszernie, że procedura i formalności o ze
zwolenia ma przywóz i o u lg i celne są bardzo zawiłe i długotrwałe, oraz, 
że termin, na jaki opiewa normalnie zezwolenie ma przywóz, jest dla 
szeregu artykułów  Starowicza za krótki, talk, że hurtownik nie jest 
w możności wykorzystać w zakreślonym term inie uzyskanego zezwole
nia. Przytoczono cały szereg wypadków, z których wynika, że skutkiem 
tych trudności hurtownik b y ł zmuszony w  ostatniej chw ili1 korzystać 
z pośrednictwa Gdańska.

Z prac ogólnych wymienić wypada Współpracę z Związkiem Towa
rzystw  Kupieckich. Przedmiotem te j współpracy by ły  poszczególne 
aktualne zagadnienia, jak sprawy opłat pocztowych, niektórych prze
pisów policyjnych dtp.

Wydano kilka komunikatów prasowych, w  których prostowano 
zarzuty skierowane pod adresem hurtownika, że obniżkę ceny cukru 
wprowadzoną z końcem r. ub. wykorzystali na zwiększenie swych do
chodów z krzywdą dla konsumenta i detatisły. W  cyfrowo .ujętych 
danych wykazano niezbicie, że zaczepki te są mietyliko oparte na mylnych 
Obliczeniach, lecz mają charakter tendencyjny.

Dzięki Inicjatywie Stów., a ściślej ma skutek zabiegów p. Prezesa 
Wcnskiego starano się popierać akcję zbierania funduszów na „Dom 
Kupiectwa Polskiego“ , przyczem wymienić należy fakt ofiarowania 
1 wagonu sody krystalicznej oraz 1. wagonu cementu na ten cel przez
Zakłady Solvay.

Puch członków b y ł następujący :
na początku okresu sprawozdawczego było 41
ustąpiło w  ciągu r o k u ...................• - • 4 38_____
p rz y s tą p iło ........................................................ .............. ó_____

itak, że Obecnie j e s t ............................ 43 członków.-
W  skład Zarządu (wchodzą : Ludwik Wenski, Prezes; Jan Metelski, 

Wiceprezes; St. Bairełkowski, Sekretarz; F. Michałowicz, Skarbnik;, 
F. K. Cygański, Ławnik; Stefan Pawlicki, Ławnik.
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Stowarzyszenie Hurtowników Węgla 
Zachodnich Ziem Polski

W  ostatnim okresie sprawozdawczym odbyto się 10 zebrań porozu
miewawczych w sprawie ustalenia cen i warunków w  handlu węgłem 
i materiałami opał ow, om i.

Praca Stowarzyszenia Hurtowników Węgla Zachodnich Ziem; Pol
skich sziła w1 kierunku stworzenia wspólnej umowy detalicznej, którą osta
tecznie podpisano w  dniu 10 listopada 1933 r. Następnie dążyło Stowa
rzyszenie do porozumienia i zatwierdzenia podpisaniej1 umowy ze strony 
Koncernów, przyczem natrafiono na pewne niezrozumiałe przeszkody.

Koncerny, których interesy sbuipiaiją się w  Ogólnopolskiej Konwen
c ji Węglowej,' -nie oświadczyły się do !tej_ chw ili ma (przedstawione tz ra
mienia Stowarzyszenia porozumienie (miejscowych hurtowników.

Przyczyną odwlekającą decyzję Koncernów a tem samem Konwen
cji Węglowej było ukończenie upływu czasu trwania starej Konwencji 
z dniem 30 marca irh. W  następstwie tego toczą się obszerne pertraktacje 
w celu odnowienia działalności Konwencji Węglowej na przyszłość.

Starania Stowarzyszeni a w. celu doprowadzenia do porozumienia, 
na skutek prowadzonych kometemcyj (w gronie Konwencji, nie odnosiły 
należytego rezultatu z powodu niezdecydowanego stanowiska Koncer
nów, przez co działalność Stowarzyszenia jest niesłychanie utrudnioną.

W' najbliższym czasie jest przewidziana wspólna konferencja 
wszystkich miejscowych hurtowników z koncernami, mająca na celu do
prowadzenie do ogólnego uzgodnienia wszystkich aktualnych zagadnień, 
i należy przypuszczać, że na tej konferencji dojdzie do obopólnego poro
zumienia.

VV skład Zarządu wchodzą pip. Dyrektor Aleksander Gieśliokii — 
Prezes, Dyrektor Marcin Nowak Wiceprezes, Dyrektor Mieczysław 
Wendland Wiceprezes, Dyrektor Stanisław Menzel, Dyrektor Leonard 
Pietkiewicz, Bydgoszcz, Dyrektor Rudioilf Ziipser, Poznań.
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Obwód L
Związku Drogerzystów Rzeczypospolitej Polskiej
Jak 'Już ubiegłe łata, tak i  roto' 1933 przeżył Obwód I. Zw iązku  D ro- 

gerizystów Rizipil. Polsk. wśród ciężkich zmagań z wzmagającym się k ry 
zysem, 'Wychodząc, Jak dotychczas, z w ałki tej zwycięsko. Ciężkie 
warunki bytu iiuietylbo nie uszczupliły liczby członków, lecz przeciwnie 
— liczba ich wzrosła pomimio, że kilku członków1 skreślono, bądź to z po
wodu przeprowadzenia się do innych Obwodów, bądź też z innych po- 
wodów. ł tak liczy miasto Poznań 127 członków, a prowincja 153 człon
ków.

Zarząd odbył 12 posiedzeń oraz kilka zebrań kom isji Szkolnej i Ta
ryfowej.

Zebrań ogólnych miesięcznych odbyło się 13, w  'tern jedno 'poświę
cone specjalnie sprawom prowokacyjnych podkupów w dirogerijach oraiz 
jedno walne zebranie. Dzięki specjalnym zaproszeniom, Wysyłanym ma 
każde zebranie oraz aktualnym tematom omawianym i poruszanym na 
zebraniach, frekwencja członków była dość wielka. Dla członków Ob
wodu z południowych powiatów urządzono' także zebranie w  Krotoszynie..

iRefèraty na miesięcznych zebraniach w yg łosił pp.: dr. Chełrmi- 
koiwiski dnia 21. 2. 33 ma temat „Zagadnienia gospodarcze w  życiu społe
czeństwa ii jednostki“ , dyr. Ehrenberg d. 14. 3. 33 „O zmianach w  proce
durze cyw ilnej“ oraz prof. J. Czachowski o najnowszych kolorowych 
przezroczach, wykonanych przez p. Boesego, kierownika szkoły drogę - 
ryjinej w  Katowicach ; dyr. Ligocki dnia 11. 4. 33 pod tytułem „Zasady 
nowoczesnej reklamy w ogólności 'i zastosowanie ich do branży drogi- 
stowskiej": ired. Adam Poszwiński d. 15. 5. 33 ii 20. 6. 33 na temat: „P rzy
czynki do h istorji żydów w, Poznanip“ ; dnia 22. 8. 33 mag. L. Kozłowski 
„Ö doniosłej ro li fotografii w badaniach astronomicznych“ ; prezes Ks. 
Gadebusch dnia 17. 10. 33 „O szkolnictwie zawodowem drogistowsklem“ ; 
prof. Płończak d. 14. 11. 33 „Z  dziejów Pomorza“ ; Wojciechowski! d1. 12.
12. 33 „O nowym kodeksie handlowym“ .

Po zebraniu tW dniu 22. 8. 33 uinządżomo wycieczkę autobusem do 
obserwatorium astronomicznego Uniwersytetu Poznańskiego celem zw ie
dzenia tamtejszych urządzeń i1 zilustrowania w  ten ¡sposób powyżej w y 
mienionego wykładu p. mag. Kozłowskiego.

:W roku 'sprawozdawczym odbył ¡się także kurs fotochemiczny, aby 
dać możność członkom uzupełnienia swych wiadomości fachowych 
w  tymże dziale. Dnia 28 października 1933 odbył się końcowy egzamin, 
któ ry zdhlo 2 kandydatów z wynikiem dobrym i dostatecznym.

Z składek swoich uiściło ¡siię zaledwie jakieś 40% członków, okazu
jąc dużą opieszałość pod tyim wizgiędeni, płacąc składki nawet do kaisy 
Zapomogi Pośmiertnej bardzo niechętnie. W dużej mierze należy to po
łożyć na karb ciężkiego kryzysu i  związanych z tern trudności1 finanso
wych w wielu przedsiębiorstwach.

Obwód I. posiada 2 szkoły drogeryjne i :tb (jedną W1 Poznaniu 
przy ul. Śniadeckich (¡Miejska Szkoła 'Handlowa) a drugą w  Krotoszynie. 
Szkoła poznańska stoi1 od szeregu la t pod wzoroweim. kierownictwem p. 
prof. J. Czachowlski'ego. W ykładają pp. Grabowski, Maciejewski, Lorkle-
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w icz i jinimi profesorowie M-iejskiej Szkoły Handlowej W  roku 1933 od
były się 2 egzaminy, dyplomy otrzymało 31 kandydatów. \V szkole dro- 
geryjmej w  'Krotoszynie, którą umiejętnie kieruje ,p. K. Bajerlem, a w y
kłada p. prof. J. Duczmal, odbył się 1 egzamin k tó ry  zdało 7 kandydatów.

Przez śmierć nieubłaganą stracił Obwód I. -w roku sprawozdaw
czym' 2 członków 'i to ś. p. Jania Pomicza i W ładysława Romaszewskiego.

Komisja Szkolna Obwodu I. odbyła bądź to samodzielne bądź tez 
wspólnie z Zarządem Obwodu I. i Decernatem Szkolnym przy Zarządzie 
Głównym Związku kilka posiedzeń.

O wysokim poziomie Poznańskiej Szkoły Drogeryjnej świadczą po
chlebne i pełne uznania opluje, wyrażane iprzy okazji ̂ wizy tacji tejże 
szkoły przez członków oraz M inistrów Wyzinian Kek r Osw. i ubl. w  la
tach ubiegłych.

Szkoła poznańska jest S-letniia i obowiązkowa, oprocz normalnej 
nauki odbywają się corocznie jednorazowe kursy dla uczniów w  3 roku 
nauki z prowincji. W  2-egzaminach w  roku 1933 uzyskało dyplom drogi- 
stawiski 31 kandydatów. Celem uzupełnienia wiadomości z dziedziny fo- 
tografji urządza się corocznie kurs fotochemiczny. W  roku 1933 odbył 
się także taki Jiurs, zakończony egzaminem, który zdało 2 kandydatów.

Szkoła krotoszyńska, która mieści się w  gmachu gimnazjum im. 
Kołłątaja, znajduje się pod umiejętnem 'kierownictwem kok Kazimierza 
Bajerłeina julż od czasu ijdj poiwistania, iwycbotwawicą zaś jest p. prof. 
Jan Duczmal, autor podręcznika dla szkół drogę ryju ycb. Szkoła kroto
szyńska jest obowiązkową dla wszystkich uczniów z południowych po
wiatów województwu poznańskiego, nauka odbywa się ty lko  W niedzielę, 
oo jest wielka 'dogodnością tak dla uczniów jak i pp. pryneypałów. Za
rząd. Główny Związku Drogerzystów R!zpk Polskiej wystarał siię także 
w  Ministerstwie 'Komurikaeji o zniżki kolejowe dla uczniów tejże szkoły 
przy dlojeżdzie na lekcje do Krotoszyna. Mimo 'tych wszystkich 'udogod
nień znajdują się jeszcze jednostki, które do szkoły tej rafie uczęszczają, 
lekceważąc sobie rozporządzenie Decennatu Szkolnego z własną szkodą.

Komisja taryfówa odbyła wspólnie z ininemi komiiisijami kilka  posie
dzeń. Taryfa płac dla personelu pozostała ma rok sprawozdawczy nie
zmieniona. Zaznaczyć wypada, że obowiązuje ona wszystkich członków 
Obwodu 1. poznański ego, oo uwzględnić należy przy zawieraniu umów 
z uczniami, które, jak wiadomo, podług przepisów" władz, muszą być za
warte pisemnie. Odpowiednie formularze są do nabycia iW biurze Związ
ku w cenie 25 gr za egzemplarz.

PIWO OKOCIMSKIE
MARCOWE, EKSPORTOWE, PORTER i ŚWIĘTO
JAŃSKIE, jakoteż LEMONIADY i WODY MINERALNE

{KŁAD PIWA BROWARU OKOCIMSKIEGO
P o z n a ń

Górna Wilda 1i23 Telefon 91-09
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Towarzystwo Kupców Samodzielnych z branży delikatesów
, w Poznaniu
Liczba cztonków .wynosi 26. W ^rota sprawozdawczym ubyło trzech 

członków'. 'Przybyło również trzech członków, talk że stan liczbowy 
członków (pozostał ten sam co ¡w roku ubiegłym.

Zelbrań miesięcznych odbyło się w  noku sprawozdawczymi 7 i 1 
nadzwyczajne i 1 iwahre.

(Naogół zainteresowanie członków' Towarzystwem a tom samem 
życiem organizacyjnem, było bardzo dobre. Bardzo dobre zaintere
sowanie było dlatego, że na zebrania (uczęszczała .zawsze przeszło po- 
łoWa (członków i ito zawsze tych isaimych, co oznacza, że ¡ta połowa, 
członków, (jest ¡zupełnie wlierina dla .spraw organiząciji swego, zawodu i dla 
tego można być pewnym, że ta połowa członków (będzie spełniała i nadal 
swoje odpowiedzialne (zadanie, Ibo musi być rzecznikiem tych wszyst
kich swoich kolegów, którzy do organizac® unie należą, bądź iteż od niej' 
strolnłą łub w  niej (się nie udzielają.

■Na ważniejsze prace Towarzystwa składały się następujące 'zagad
nienia :

1. Ustosunkowanie się (do nowego Ustroju Szkolnictwa Handl.
2. Ustosunkowanie się (do pojęcia o zwalczaniu nieuczciwej kon

kurencji w sprawie określeń, oznaczeń li. opakowania różnych 
towar ów spoż ywiczych.

3. ’Przesłanie opiwji do projektu Kodeksu Handlowego.
4. Przesłanie opihji odnośnie ta ry fy  celnej.
5. Przesłanie odpowiednich ¡meimiorjiałóW ido różnych związków 

i M inisterstw  rw: celu zakazania uprawiania handlu iprzez poszcze
gólne urzędy.

6. ’Wzięcie udziału Prezesa tw Konferencji. Prezesów branży spo
żywczej w Poznaniu z tein, że Towarzystwo popiera myśl' po
łączenia się 'dwóch Istniejących w  Poznaniu Towarzystw Ku- 
piectwa .drobnego — w  i jedne Towarzystwo.

7. Przesłanie .memoriału w  sprawie .uprawiania nieuczciwej ikonku- 
irenidji; przez drobne sklepikariSItWio i kiramiarstwio — ¡przez swoje 
bardzo niepunktuiailne zamykanie sklepowi i kupczenie przez całe 
niedziele i święta.

8. Zalecenie subskrypcji Pożyczki 'Narodowej.
Zarząd tw orzyli w  roku sprawozdawczym: M. RotmliCki, ¡prezes; 

T. Kujawa, Wiceprezes; J. Wędlziiocb, sekretarz; W . Woźniak, zastępca 
sekretarza; L. Szłapozyńsfci, skarbnic.-; B. Wegenfce i .1. Głowiński tw o
rzy li komisję rewizyjną.

Stani kasy przedstawia się następująco.:

DOCHÓD ROZCHÓD
Saldo poprzednie . . 577.73 zł Subwencja . . . . . 60.— z ł
S k ła d k i.................. . 2 9 9 .-  „ Por tor ja . . . . . . 6 3 .-  „
O d s e tk i.................. . 20.1 i „ Konta bankowe . ■ • 4 . -  „

Raczeni . . 896.84 zł Razem 
Pozostaje saldo .

. . 127.— izł 

. . 769.84 zł
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Zrzeszenie Samodzielnych Przedstawicieli Handlowych
Zrzeszenie liczy obecnie 37 dzionków. Wysokość składek wynosi 

miesięeizmtó z ł 4,00.
Nowy statut Zrzeszenia uchwalono w  myśl wymogów: ustawy, dnia 

15 grudni a 1933 ir. i podano do rejestracji w  Województwie.
Posiedzeń Zarządu odbyło się w  okresie sprawozdawczym 23, po

siedzeń ¡plenarnych 7, informacyjnych 3.
Na ¡posiedzeniach tych ¡były poruszane następujące lem aty:
1. Prace redaktorskie nad projektem ustawy o przedstawicielu 

względnie agencie handlowym.
2. Prace ¡reorganizacji Targów Poznańskich.
3. Sprawa nawiązania stosunków’ z ¡portem gdyńskim.
4. Sprawa stanowiska prawnego ¡przedstawiciela handlowego 

¡w1 nowym kodeksie handlowym.
5. -Sprawa nawiązania stosunków ¡współpracy z niemieekiiemii or

ganizacjami gospodarczemi.
C. Pertraktacje :z ¡tutejszą Radą Zrzeszeń Chrześcijańskich Kupców 

i Przedstawicieli Handlowych, celem wynalezienia wspólnego 
terenu ¡do ¡współpracy.

7. Usprawnienie administracji wewnętrznej.
Stosunek Zrzeszenia do w lad z lokalnych jest poprawny, ponieważ 

w Izbie Przemysłowo-Handlowej i Radzie M iejskiej zasiadają członko
wie Zrzeszenia.

¡Wlpłynęło składek ogółem 907.00, rozchody wynosiły zł 888.78, 
stan kasy (wynosi :zl 848.66.

Skład Zarządu w ¡roku sprawozdawczym 1933/34 — od dnia 10 
marca 1933 ¡r. do dnia 28 września 1933 r. ¡był następujący:

Prezes: Duidhowsiki, wiceprezes: Suchanek, sekretarz: M ile r, 
skarbnik: Łafwicki oraz ¡pp. Kajcwski1, Antczak i Jagielski, a od dnia 
29 ¡września 1933 ¡r. ¡do ¡dnia 29 marca 1934 r.

¡Prezes: Jagielski, wiceprezes: Kajewisfci, sekretarz: Klausius, 
skarbnik: Lawicki oraz pip. Dyk, Antczak i Caliiński.

Upiększa cerę

K r e m - k o p a n a

a K a l i k l o r a

daje zębom śnieżną białość.

JiatiMora
Sfoliri$ t z a  €ftemicina dli. Slajewsfii i f-fta, 9oxnań
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istnieje od roku 1873
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dawn. Fr. Namysł
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2) PALARNIA JĘCZMIENIA
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Zjednoczenie Kupców Detalistów 
branży kolonjalno-spożywczej w Poznaniu

•Zjednoczenie zostało założone na wallinem zebi aniu w dniu 22-go 
września 1933, a to W ’ten sposób, że dotyaheizas istniejące Towarzystwo 
Kopców1 Detalistów branży kolonialnej (istniejące od 1920 i.) 1 Zizesze- 
nie Kupców branży kolonialnej i spożywczej1 (założone 1931 r.) zlały siię 
w jedną wspólną ¡organizację.

W okresie sprawozdawczym od 22. 9. do 31. 12. 1933 i. odbyły się 
jedno walne ¡zebranie ¡organiiizacyjne, 3 zebrania^ ¡miesięczne, 3 zebi arna 
Zarządu i 'jedno posiedzenie Komisji Likw idacyjnej b. Działu Zakupów 
Wspólnych b. Tow. Kupców Detailistów.

Zebrania miesięczne m iały ¡przeciętną frekwencje 300 osob Na ze
braniu w  dinliiu 17 ¡października ub. ir. prezes Zjednoczenia ¡zapozna! człon
ków ¡z programem działalności Zarządu, a pozatem omawiano sprawę 
rozporządzenia o obrocie.mlekiem, stoiska „propagandowe-go piekarzy 
na wystawie „¡Przyroda, Zdrowie i Opieko Społeczna. Listopadowe ze
branie wysłuchało referatu dyr. B. Sikorskiego p. t. „W artość zorganizo
wanego kupca W dobie ¡obecnej“ , a pozatem ¡omawiało ¡sprawę jednolitych 
ceni „Radionu“ , konlkurcncję kiosków, oraz wypadek żądania osobnego 
patentu na magiel W  Składzie spożyw!czyni, którą 'to sprawę uchwalono 
załatwić (przez wniesienie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, na 
który to ¡cel obecni na zebrauiiu ¡złożyli dobrowolne ¡datki;. Na 'zebraniu 
w ¡dniu 12 grudnia wysłuchano referatu' Dr. T. Rzepeckiego „Sprawa ¡wy
kupiła świadectw ¡przemysłowych ¡na rok 1934 i  zryczałtowanego po
datku ¡obrotowego“ . Ponadto zebranych członków poinformowano o sta
dium sprzedaży „bonów żywnościowych“ ¡dla bezrobotnych, o 'konferen
c ji w  Urzędzie Wojewódzkim w  sprawie 'rozporządzenia w  obrocie 
mlekiem.

Zarząd Zjednoczenia zadecydował wydawanie lako miesięcznika 
„komunikatu“ , którego dwa numery (za listopad i giudzilen) zostały 
wydane.

Rozporządzenie o dozorze ¡nad mlekiem i1 jego pi zetWoi ami było 
przedmiotem różnych zabiegów w kierunku zliberalizowania ̂ jego pirze- 
Piisów. Obszerny memoriał podlnosd® zwłaszcza fakt, ze w  czasie ¡kryzysu 
chce się zaprowadzić zamurowanie drzw i łączących skład spożywczy
z ¡mieszkaniem.

W  ¡okresie sprawozdawczym prowadzono korespondencję ze 
Związkiem Towarzystw Kupieckich ¡w sprawie wstąpienia do Związku.

¡Po odbyciu w ¡tej sprawie konferencji’ ¡z delegatami Związku Walne 
Zebranie 20 lutego 1934 uchwaliło wstąpienie z dniem 1 marca 1934, co

Biuro Zjednoczenia zostało uruchomione z dniem 1 listopada ub. r. 
przy ul Piaskowej 2 (dom „Ceresa“ ). otwarte od! 3 -6 -te j popołudniu.

Biuro udzielało członków Zjednoczenia porad fachowych, a samych 
wniosków il podlań opracowało 100 (wrzesień 1 ,_jlistopad 22, grudzień 77) 
i to do Izby Skarbowej, Sądów, W ydziału Podatkowego M agistratu, 
Urzędów Skarbowych i Urzędu Miar.

me

'■■yU:(>W  o K c lT l/U 'W  y  U l i  i u i  .¿>vu u  * 0 A v
W ¡okresie sprawozdaiwlczym otrzymano 34 pisma, ¡wysłano zas 320, 

¡licząc w ysyłki dwóch numerów „Komunikatu .
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Zarząd Zjednoczenia stanowią: Tomasz Kujawa, prezes, .Stefan 
Wąśńiewski i Stanisław 'Gilasner wiceprezesi!, Józef Zaicharyasz, sekre
tarz, Feliks Kaniewski, zastępca sekretarza, Dymek Jan, skarbnik, Józef 
Krysztofiak zastępca skarbnika, Stanisław Bura i Stanisław Sipuirzyński 
ławnicy. Komisję Rewizyjną stanowią: Stefan Sobczak, Franciszek Ko- j 
cerka i Franciszek Dubiisz.

Liczba członków Zjednoczenia wynosiła z końcem 'grudnia 1933 r. 
335 członków, w  końcu marca 1934 r. 455.

Towarzystwo Kupców Samodzielnych Gniewkowa
Tow. Kupców Samodzielnych w Gniewkowie założone w  1926 roku 

liczyło podówczas 21 członków, składa się obecnie z 13 członków. Tak 
rażący ubytek członków ¡przypisać należy częściowo długotrwałemu 
kryzysowi gospodarczemu k tó ry  zmusił część kupców o słabszych ¡pod
stawach finansowych do likw idacji ich przedsiębiorstw', pozatem ubole
wać należy że tut. kupiectwo w  dużej mierze nie docenia wartości za
wodowego organizowania ■ się.

Mimo tych i innych trudności dotychczasowy Zarząd ¡starał się 
wszeifciemi. siłam i Towarzystwo utrzymać, chroniąc od zagłady dorobek 
Towarzystwa w  postaci bilbljiotefci skromnej 'ilościowo, tocz w  doborze 
¡książek wartościowej. W  bibliotece znajdują ¡się między iranemł opra
wione roczniki „Dziennika1 Ustaw“ .

W myśl nowych przepisów o Stowarzyszeniach Towarzystwo 
zostało zarejestrowane. Z ¡początkiem roku ¡liczyło Tow1. 16 cZłon- 
ków, w  ciągu noku ubyło 6-oiu a przybyło 3 nowych Członków. To też 
stan gotówkowy ¡w kasie Tow. ijlest bardzo m ały i pokrywa jedynie mii- 
niimalne koszta administracyjne. W  noku sprawozdawczym odbyło ¡się 6 
zebrań plenarnych, 7 Zarządu i1 3 zebrania nadzwyczajne. Na zebraniach 
omawiano przeważnie ¡sprawy podatkowe, ¡pieniężne, kalkulacji, komuni
kacji i bezpieczeństwa.

Tut. Towarzystwo reprezentowane jest -w1 samorządzie .przez 4 
członków (3 — w Zarządzie Miejskim, 1 — ¡w Radzie Miejskiej). Poza
tem Tow. ma 2 członków w  Komisji' Szacunkowej ¡podatku przemysłio- 
wego ii I-go ¡w’ Komisji Szacunkowej podatku dochodowego.

W  życiu organizacyjnem wykazało Towarzystwo zawsze czynny 
udział na dowód czego można zapisać : 1) regularne płacenie ¡skła
dek 'do Związku przez cały czas swego istnienia ; 2) rokrocznie w ysyłało 
Tow. jednego członka ma zjazd 'delegatów ¡do Poznania ; 3) na Kongresie 
Kupieotwa <w Toruniu reprezentowało nasze Towarzystwo 2 członków.

W  ubiegłym roku z in icja tyw y Tow. przeprowadzono ma miejscu 
kurs księgowości handlowej, na k tó ry to  cel uzyskano od samorządu 
wsparcie w  sumie 200,— zł. W kursie wzięło udział 20 kursistów w  w ięk
szości młodzież handlowa.

W  skład Zarządu na rok 1934 wchodzą długoletni prezes Kazimierz 
Woźniak, zastępca prezesa Graszewicz Paweł, sekretarz Famgłer Józef, 
skarbnik ¡1 bibliotekarz Mędewsfci Kazimierz. Jako rewizorzy kasy W y
socki Bolesław i Grześkowiak Marjan.
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W  roku sprawozdawczym, 41-szyim od chw ili1 'założenia, odbyło się 
5 zebrań plenarnych oraz 9 zebrań Zarządu.Na zebraniach miesięcznych 
wygłoszono' referaty na temat: „Naukowa organizacja p. Grocholski 
i „Garść aktualnych spostrzeżeń i myśli kupieckich“  p, redaktor Leszek 
Gustowski z; Poznania. Duża część zebrań miesięcznych poświęcona była 
chronicznym bolączkom stanu kupieckiego t. i  podatkom i fcsłążkowości. 
Frekwencja na zebraniach wynosiła przeciętnie 33%, członków.

W  roku ubiegłym liczyło Tow. 76 'Członków. W  roku sprawozdaw
czym ubyło 9 przez wystąpienie oraz 3 przez skreślenie z powodu nie
płacenia składek. ¡Wstąpiło 3 członków nowych, tak że w dhin dzisiej
szym1 liczy Towarzystwo 67 członków.

Stały ubytek członków jak i n ik ły  % frekwencji na zebraniach 
wskazuje, że zainteresowanie kupiectwa własną organizacją zawodową 
jest już od Iklku la t minimalne. Słyszy się stale głosy jednostek, że towa
rzystwo powinno to lub owo przeprowadzić, ale poza krytyką  nie w idzi 
się, ażeby większość kupiectwa w  akcji ¡przeprowadzenia życiowych nie
raz postulatów pomocą służyła. Mimo biernego zachowania się większo
ści członków: swoich sta ły nasze organizacje zawodowe stale w  obronie 
ich interesów. Członkowie towarzystwa czynni są dla dobra ogółu 
w' Izbie Przemysłowo-Handlowej, w  Komisjach Szacunkowych i Odwo
ławczych, w 1 sądach kupieckich i  przemysłowych, w  komitecie dyskon
towym Banku Polskiego, w  radach nadzorczych 1 zarządach 'miejsco
wych instytucji kredytowych i t. d.

Ustawodawstwo nasze wzbogaciło się w  roku ubiegłym szeregiem 
nowych, ważnych, dla handlu i przemysłu ustaw, z których wymienić 
należy kodeks zobowiązań, kodeks handlowy, ustawa o zasadach sporzą
dzenia bilansów i zamknięć rocznych, prawo o spółkach z ogr. odipow., 
ustawa o ubezpieczeniu społecznem łącznie z ubezpieczeniem od w y 
padków — a w  dniach ¡najbliższych ukaża sje W Dzienniku Ustaw nowa 
ordynacja ¡podatkowa, oraz ustawa przemysłowa, która przewiduje p. i. 
¡przymus należenia kupca dio organizacji zawodowych.

Duża część nowych ustaw powiększa znacznie Ciężary, iktóremi 
kupieottwO od k ilku  la t jest obarczone. Przyobiecane Ulgi w  podatku 
przemysłowym doczekały się urzeczywistnienia ty lko  w  bardzo m ini
malnej części — zato jednakże ¡w ¡innych dziedzinach świadczenia nie
współmiernie wzrosły. Mimo, że przed ogłoszeniem kilku  Ważnych dla 
życia gospodarczego ustaw zasięgały Władze ¡ustawodawcze opilnji izb 
Przem.-Hanidll. i  kó ł fachowych, nile brano w¡ 90% tych uwag, imających 
jedynie ¡dobro ogółu: na względzie w  rachubę ł̂  ogłoszono ustawy, które 
zamiast kupiiectWu czy rzemiosłu ulżyć ¡i być filarem do Wzmocnienia 
tych stanów — są raczej1 ich interesom przeciwne.

Wynika z tego, że w  obecnych coraz to bardziej krytycznych cza
sach winno się kUpiedtWo nasze w  swoich organizacjach ¡zawodowych 
dla obrony wspólnych ¡interesów skupiać. Obowiązek członka nie ustaje 
¡z chwilą regularnego zapłacenia składki, przeciwnie każdy kupiec winien 
rąlk swoich ¡do pracy nad oisłęgnięeiemi wytkniętych celów dołożyć.

Z lokalnych 'ważniejszych wydarzeń wymienić należy założenie 
w  Gnieźnie za inicjatywą członków Towarzystwa Spółdzielni „K redyt“

T o w a rz y s tw o  K u p c ó w  w  G n ie ź n ie
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celom «brony miejscowego kupiectwa przed stratami} wynikającemł ze 
sprzedaży towar« «a kredyt. Spółka ta, istnie jąca^ 'zaledwie kilka  mie
sięcy inoiztwia się ipomyśl nic i jest nadzieja, że i wyrośnie dla dobra kupiec
twa ma ilnstyitucję bardzo ipoiważną. . , j

(W idlniilu 10 lutego urządziło Towarzystwo w  lokalach Witta „Sionce 
swój doroczny wieczorek karnawałowy, k tó ry  kazał obecnym na nim 
gościom i} członkom choć kilka godzin o trapiących ich codziennych tro
skach'zapomnieć. _ .

'Na Kongresie Kupiectwa Polskiego w  Toruniu w  dnliiu 24. 9. 33 re- 
prezeinitotwalli Towarzystwo pip. ipirezes Miigidalelk, B. Rożakolski, Bla/nt- 
kowśkii i iHoilka. ■

Zarząd tworzą: Z. Migdałek — prezes, iHoilka — wiceprezes, Blamt- 
bowski — sekretarz, B. Różakolski — skarbnik, 'Skupin1 — bibliotekarz, 
Koczorowski — radny, KropiidJdwski' Marweg, Ptsehypda i Wojcie
chowski, członkowie.

Towarzystwo Kupców Samodzielnych 
w Grodzisku (Wlkp.)

Ubiegły rok sprawozdawczy, k tó ry  obejmuje czas od 10 lutego 
1933 do końca marca r. b. upłynął z widoCzoem osłabieniem działalności 
Tdlwarzystwa. Przyczyną tegoż b y ły  w dalszym ciągu pogarszające się 
stosunki gospodarcze, które w ytw arzały ogólne zniechęcenie poszcze
gólnych Członków do wszelkiej pracy społecznej. Uwidoczniało: się to 
przedewszystkiem w «dziale członków ma zebraniach, któ ry z małemi 
wyjątkam i nigdy nie przekraczał 50 %.

W  roku sprawozdawczym nie 'odbyło się żadne oficjalne 'zebranie 
zarządu, natomiast 'porozumiewał Sie -zarząd pomiędzy sobą w sprawach 
bieżących przed zebraniem ogóinem, lub poza zebraniem.

Zebrań ogólnych odbyło się:
1 Roczne Walne,
5 Zwykłych Ojgólnyohę 
1 Nadzwyczajne Walne.
Na zebranliach tych poruszano poza sprawami orgauizacyjncmii, 

sprawy podatkowe, dotmokrążsłwo 1 jarmarki,- nieuczciwą konkurencję 
i trudności, robione przez powiatowych kontrolerów sanitarnych.

Stosunek Towarzystwa do władz lokalnych jak i skarbowych był 
poprawny, pomimo że władza ostatnia nie ząwisze uwzględniała iwirtio- 
siki Towarzystwa.

N ajnow sze m odele w iosenne
p o  ce n a ch  k ry z y s o w y c h

p o le c a  f i r m a  J '  P a f i C Z a k

M a g a zyn  O b u w ia
Poznań, Św. Marcina nr. 64.
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Stan ka sy  ma począ tku  roku  spraw ozdaw czego w ynos i! 37,45 z ł
Dochód iw roku 1933 .......................................................  417,50 „

Razem . . . 454,95 zł
Rozchód W roku 1933 ....................... .... ....................... 379,25 „
Remanent na rok sprawozdawczy 1934 .......................  75,70 zł
Oprócz wymierni ornej gotówki posiada Towarzysltwo ‘jedną akcję 

Banku Polska ego wartości nominalnej 100,— izł, oraz 100,— z ł ‘subskry
bowanej Pożyczki Narodowej.

Ilość członków wynosiła na początku roku 25, wystąpiło w  ciągu 
roku 5, a wstąpiło 7, tak, że stan obecny jest 27.

Zarząd! ścisły tworzą:
Wierz ej ewski Teofil — prezes,
Blelaczyk Franciszek — sekretarz,
Jankiewicz Zygmunt — skarbnik.

Towarzystwo
Samodzielnych Polsko-Chrześcijańskich Kupców 

w Inowrocławiu
W ubiegłym roku ukończyło Towarzystwo 41 rok Swego istniemlia. 

W  roku sprawozdawczym odbyły się 1 walne, 3 plenarne i 13 zebrań 
zarządu z przeciętnym udziałem 25% członków. Na zebraniach oma
wiano cały szereg ispraw handlu tyczących. Na zebraniu miesięczmem 
w dniu 9 czerwca 1933 r. w ygłosił p. imec. Groblewski referat o postę
powaniu egzekucyjmem, według nowego kodeksu polskiego, a w dniu 
12 września odbył się wykład o przebitkowej1 księgowości. Przez swych 
delegatów 'brało Towarzystwo udział w  Zjazdach delegatów, w posie
dzeniach Zarządu i Rady Związku Towarzystw Kupieckich w  Poznaniu.

W dniu 25 czerwca ub. r. urządziło Towarzystwo' ‘wycieczkę do 
Włocławka, gdzie było gościnnie przyjęte przez Stowarzyszenie Kup
ców; Polskich, a w  dniu 22 października przyjmowało u siebie wycieczkę 
Stowarzyszenia Kupców Polskich z W łocławka. Wycieczki^ m iały ma 
celu zawiązanie bliższej znajomości ¡i kontaktu obu orgamizacyj. W  ubie
głym  roku straciło Towarzystwo dwóch najstarszych członków ‘i pionie
rów  kupieotwa, ś. p. W ładysława Cywińskiego i Bolesława W ojkow- 
skiego. W pogrzebie Zmarłych brało I owarzysłwo liCzny udział. Na 
bezrobocie zebrano wśród członków 120,— zł, które wpłacono Komite
tow i dla bezrobocia. Sekretariat odebrał i wysłał ca ły szereg korespon- 
demcyj, utrzymując żyw y kontakt z Związkiem i owarzystw Kupieckich 
w  Poznaniu !i Izbą Przemysło wo-Haindlową w  Bydgoszczy.

Stan członków na rok 1933 wynosił 44, w  roku przystąpilo 5, 
zmarło 2, wyprowadził się 1, a przechodzi na rok 1934 — 46 członków. 
Śaildlo kasowe na rok 1933 wynosiło 420,87 zł, dochód przyniósł zł 1663,41, 
razom 2084,28 z ł; rozchodu było 1662,60 zł, pozostało na r. 1934 461,68 zł. 
Biblioteka Towarzystwa posiada 308 tomów powieściowych, 1.120 rnau- 
kowo-izawodowych. Towarzystwo opiekuje ślę również Towarzystwem 
Uczni Handlowych i  było reprezentowane na zebraniach przez pp. Fib-
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pińskiego ii Grześkowiaka jako kuratorów. W  'dniu 7 grudnia 1933 roku 
odbyto się Wahre Zebranie Towarzystwa celem ucliwalcmiia nowego sta
tutu w myśl nowego prawa o stowarzyszeniach, celem zarejięstrowjainiia 
statutu >i Towarzystwa. Na Walmem Zebraniu nadano godność członka 
honorowego ip. prezesowi Kunstowi z okazji: 10-łetniego prezesowania. 
Wybrano Zarząd Towarzystwa iw następującym składzie: 'prezesem 
p. Kjnasta, oraz pip. J. Kempskiego, J. Dzioclia, M. Gizewskiego, J. Bratka- 
Dąhrowsfciego, J. Szkopka i .1. Bratka, Do Komisji rewizyjnej wybrano 
pp. K. Pirackiego, M. Jankowskiego i Ig. Kubasze wski ego, do Sądu Hono
rowego pp. St. Filipińskiego, Fr. Dźwifcoiwsfciego, W. Jankowskiego, 
S. Lewandowskiego 1 M. i . Grześkowiaka. Delegatem do Związku t o
warzystw Kupieckich p. prezesa Kinasta, do Komisji Rozjemczej! pp". St. 
Rnasta i J. SwitaMka, a kuratorami1 do Towarzystwa Uczni Handlowych 
pp. M. Grześkowiaka i S. Lewandowskiego.

Towarzystwo Kupców w Kościanie
Rok bieżący jest zEkOlei 38 od chwili założenia Towarzystwa a 28 

rokiem: przynależności do Związku I ow. Kup. w1 Poznaniu.
¡Kierownictwo spoczywa w  rękach zarządu, do którego wchodzą 

pp.: \V. Czajka - prezes, iWenskł — wiceprezes, Owcizanczak — selkre- 
tarz, Makowski — skarbnik; ławnikami są pp.: Stróżyk, Kubowicz 
i Augustyniak; do komisji1 rewizyjnej należą pp.: Ign, Kubacki, Becker 
i St. Fallmano.

Towarzystwo jest na terenie Kościana reprezentantem interesów 
kupieetwa, które w  obecnych czasach musi szczególną uwagę zwracać 
na wzajemną pomoc wewnętrzną wśród członków oraz jednolite i  zdecy
dowane wystąpienie oazewwątrz. 'Rok ubiegły również był okresem pracy 
Towarzystwa dila dobra członków, a tern samem dla egzystencji lich w ar
sztatów ¡piracy. W tym  to kierunku poszła działalność I owaizystwa 
w  roku sprawozdawczym.

¡Wykonanie zadania umożliwili świadomi swych obowiązków człon
kowie, których Towarzystwo liczy 56, a którzy z ipefirnem zrozumieniem 
uczestniczyli w  przedsięwzięciach Zarządu, ¡zmierzających ¡do polepszenia 
wizgi 'Złagodzenia ciężkiej sytuacji, w  której ogól kupieetwa się znajduje. 
Dzięki bezpośredniej łączności ze Związkiem Tow. Kup. oraz pośredniej 
z Izibą Przem. Handlową w Plozmiamti przez radcę p. W. Czajkę, prezesa 
Tow., obrady li działalność tyczyły inietylko spraw ¡miejscowych, ale też 
ogólnych, tyczących całej warstwy kupieckiej na Ziemiach Zachodnich 
j m  PoJisioe. Wyrazem tego jest m. lin. ¡uczestnictwo w  Zjazdach Związku 
i w  zjeździ e toruńskim.

Na ¡swoim terenie spełnia Towarzystwo całkowicie swe zadanie, 
a o jego wpływach świadczy najlepiej fakt, że 10 radnych ¡miejskich, na 
ogólną liczbę 24, to członkowie I owarzystwa.

Zebrań plenarnych odbyło się 8, zarządu 7, przy zadowalającej licz
bie uczestników.

Sprawozdanie kasowe wykazuje dochodu 844,20 zł, rozchodu1 — 
811,05 ził. Z ityoh funduszów subskrybowało też, Towarzystwo „Pożyczkę 
Narodową“ .
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W roku 1933 odbyto się 5 zebrań zarządu oraz 10 zebrań ogólnych. 
Na zebraniiaich omawiano głównie sprawy podatkowe, handlu domokrąż- 
neffo i jarmarków, dalej sprawy związane z gospodarką ¡miejską. Do 
]<ady Miejskiej weszło podczas ostatnich wyborów 5 członków To
warzystwa. — Przychodu wykazał skarbnik 390,85 zł a rozchodu — 
360,75 zł; przechodzi ma rok 1934 — 30,10 zł. Członków liczy ¡towa
rzystwo 20. Do zarządu weszli: prezes Ludwik Pairyzek, zast. prezesa 
Mieczysław Jaworowicz, sekretarz Władysław Pódlewski, zast. sekre
tarza i bilbljiotekarz Walenty Zienkiewicz, skarbnik Antonii SernlpiMsld, 
ławnicy Jaikób Rofoaczyk i  Janusz Pódlewski. Komisję rewizyjną tworzą 
pp. Lr. Figaszewsfci i Cz. Podilewski.

Towarzystwo Samodzielnych Kupców w Kórniku
W roku 'Sprawozdawczym odbyło Towarzystwo 1 walne zebranie, 

1 nadzwyczajne ¡walne, 10 plenarnych zebrań i 12 zebrań zarządu.
’W dniu 25 kwietnia odbyło się ogólne zebranie kupców branży 

spożywczej, na któran unormowano cenę cukru. Na zebranie w  dniu 
20 marca wydelegowała swego przedstawiciela firma „Yesitą“  ¡w osobie 
p. Jad emskiego, który zreferował sprawę ubezpieczenia na życlie; kilku 
członków tutejszego: Towarzystwa skorzystało z tej1 okazji i przystąpiło 
do ubezpieczenia. Naczelnik poczty tutejszej:, p. Wdowczyk, który bar
dzo chętnie udlziela się Towarzystwu, wygłosił ma zebraniu interesujący 
referat p. t. „Powstanie i dzieje miasta Kórnika“ . O ży wotności Towa
rzystwa i zainteresowaniu się członków ogólmemi sprawami swego za
wodu świadczy choćby fakt wzięcia udziału w  kongresie kupiectwa pol
skiego' w  Toruniu aż 7 członków na ogólną liczbę 13. Towarzystwo w y
delegowało na zjazd jesienny delegatów Z. T. K. swego delegata. W cią
gu roku ubiegłego' na odbytych zebraniach prócz wyżej 'wymienionych 
najważniejszych spraw wygłosił prezes P. Białas kilka ważnych refera
tów z dziedziny branżowej, podatkowej ftp.

'Stani kasy:

Towarzystwo Kupców  w  K oźm inie

DOCHÓD RiO'ZGHÔD

Saldo z roku ubiegłego 
Za agendy i oznaki . . 
Za zwrot agend . . . 
Za pozostałe oznaki 
Składki członkowskie .

34.92 zł
23. -  „
24. -  „ 
7.50 „

167.25 „

Zaległe ^kładki . . . 
Składki 'związkowe . .
Za agendy..................
Za oznaki ..................
Opłata ¡rejestracji Tow. 
Koszty admłmistracyjii e

51.50 zł 
117.— zł 
4 0 ,-  „ 
1 2 .-  „ 
8.25 „ 

49.60 „
Razem . . 256.67 zł Razem . . 226.85 zł

Stan kasy 31. XII. 1933 29.82 zł

Na walnem zebraniu, które odbyło się 10 stycznia, wybrano dotych
czasowy zarząd w  osobach: prezes p. Białas Antoni, zastępca prezesa 
p. Ho kleimy Prane., sekretarz p. Raczki eWie z Jan, skarbnik Nowaczyk 
Feliks. Do komisji rewizyjnej wybrano p. Yogela Zygmunta i Giastow- 
skiego Kaźmierza.
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iW roku 1933 odbyto Towarzystwo zebrań zarządu1 9, zebrań ple
narnych 6 i  1 walne roczne. _

Z ważniejszych zagadnień, załatwianych na zebraniach, wymienić 
należy: 1) Sprawy ¡podatkowe, 2) Kwestje targów i jarmarków1 kram- 
inych', 3) Projekt założenia 'spółdzielni „Kredyt“ , 4) Sprawę zamykania 
składów, 5) Zagadnienie domofcrążstwa ikwestje żydowskie, 6)Pożyczkę 
Narodową; 7) W ybory do Rady Miejskiej i Komisy] Gospodarczych, 
8) Szkoły dokształcające i uczniowie kupieccy.

Po nowych wyborach do Rady Miejskiej mamy z pośród towarzy
stwa 8 radnych. Współpraca z samorządem 1 władzami miejsoowemi jest 
zgodna i popralwna. ^

k Sprawoizdanie kasowe wykazuje niedobór za rok 1933. Członków 
liczy Towarzystwo Obecnie 24.

W skład zarządu wchodzą :
1. prezes Michał Fibaik,
2. wiceprezes Mieczysław Kończak,
3. sekretarz Franciszek Lesiński,
4. zastępca sekretarza' Ludwik Nowaczklewłicz,
5. skarbnik Tomasz Grzechoiwiak,
6. 1. radny Antoni AntoszikiewiCz,
7. II. radny Kłem. Reszellśki.
Roczne walne zebranie odbyło się dnia 23 marca 1934 r.

Towarzystwo Chrześcijańskich Kupców Samodzielnych
w Lesznie

W roku sprawozdawczym odbyło się 12 zebrań plenarnych, w tern 
jedno Nadzwyczajne Walne w sprawie nowego statutu. Frekwencja ze
brań ule uległa wydatniejszej 'zmianie: w  dalszym ciągu uczęszczało' na 
zebrania ca. Vs członków.

Pragnąc obudzić zainteresowanie życiem organizacji zawodowej, 
wysłano z inicjatywy Towarzystwa w początku ub. r. ca. 60 pism z an
kietą, w  sprawach organizacyjnych. Wynik ankiety był znikomy i nie 
wpłynął na znaczniejsze powiększenie się 'ilości członków1.

Mimo, że wzmagający się kryzys mógł był oddziałać hamująco na 
tok pracy Towarzystwa, należy zanotować w ubiegłym roku dość oży
wioną działalność, co dowodzi, że zarząd, jako rzecznik organizacji, nie 
ustawał iw wysiłkach, by czynić swój obiowiązek wobec spraw, które 
życie wysuwało.

Poza ankietą wspomnianą na Wstępie, z ważniejszych prac należy 
wymienić apel w sprawie 'jarmarków i kWestjli żydowskiej', wystosowany 
do towarzystw kupieckich w  okolicznych miastach, który był pierwszym 
krokiem do uzgodnienia akcji, która kiedyś z pewnością obejmie całą 
Polskę zachodnią.

Dnia 18. X. 1933 wysłano obszerny memorjał do Kuratorjurni Szkol
nego poprzez Związek Tow. 'Kupieckich w Poznaniu w sprawie sklepików 
szkolnych. Memorjał nie pozostał bez skutku. Otrzymano odpowiedź, 
która przeważnie podziela maisz punkt widzenia w  tej sprawie i pozwala 
oczekiwać rezultatów także w  praktyce.

Towarzystwo Kupców  w Krotoszynie
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iW Zw iązku  miiie znalazł posłuchu nasz wniosek szenok-o d, zdaje nam 
się, trafnie umotywowany, -w sprawie ołwiieraniia składów w  'niedzielę. 
Zycie w przyszłości okaże, kto się mylił.

Zebrania (plenarne miały przeważnie w  programie bieżące komurni- 
katy nadsyłane bądź to przez Związek, ¡bądź przez Izbę Przemysłowo- 
Handlową,’ informujące ogół o ważniejszych sprawacp, dotyczących 
kupieotwa. Pozatem zebrania interesowały się żywo sprawami lokal- 
nemi wśród których coraz to bardziej palącą staje się penetracja gospo
darcza i przypływ  do miasta żywiołu żydowskiego. W  wyborach do 
Pady Miejskiej,, ¡które ostatnie Się W Lesznie odbyły. Towarzystwo jako 
takie czynnie się nic zaangażowało1, by nic stwarzać w  łonie lowarzy- 
stwa rozdźwięku.

Wysłano do różnych fitim k westjonarjusze w  sprawie cen, nadesłane 
przez Związek; do Izby Przem.-Handlowej podhno kandydatów na rze
czoznawców db podatku dochodowego; 'członkom komlilsyj wysłano in
strukcje, nadesłane przez Izbę; Tow. uczestniczyły 2-kroitbię w  Zjazdach 
delegatów w  Poznaniu oraz dość licznie w Kongresie Kupieotwa w  To
runia 24. X. ub. r.

Bardzo pomyślnie zakończyła się inicjatywa Tow. w  'Sprawie ’I o w. 
Polsiko-Cz ochosło1 waekiego. Tow. może zanotować w  swych rocznikach, 
że z jego intojatywy ;a przedewszystkiem dzięki staraniom prezesa p. Me- 
telSkiego powołane zostało do życia wymienione Towarzystwo, a licznie 
zebrana inteligencja miasta oraz przedstawiciele władz wybrali na 'pierw
szego prezesa Tow. Połsko-^Czechosłowackiego prezesa Iow. p. Metel- 
skiego, co nie .mało przyczynić się winno do podniesienia autorytetu 
i imienia kupca w Lesznie.

W uroczystości 25-lccia Zw. Pracowników Kupieckich I owarzy- 
stwo wzięło dość liczny udiział i ofiarowało na fundusz „Budowy domu 
pracownika kupieckiego“ zł 50,—.

Ostatnio na Nadzwyczajhem Wałnem Zebraniu uchwalony został 
nowy statut i  Tow. zostało zarejestrowane 'W mysi wymogów prawa.

D o c h ó d :
Saldo per 24 lutego 1933 r. w y n o s iło .......................
Z składek członkowskich i wiplsowe _• • • • • ■
Z składek dobrowolnych na Stację Męki Pańskiej

Razem dochód:

576,99 zł 
2 .1 8 6 ,-  „ 

245,- „ 
3.007,99 zł

na bateriach BALTA
Bałtycka Fabryka Efementdw i Bateryj 
„B A LTA “ Brzeski i S-ka

Sp. z ogr. odp.
Poznań, Patrona Jackowskiego 34.

Telefon 67-42.

Cały

świat
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R o z c h ó d :
Do Związku Tow. Kupieckich ¡w Poznaniu ¡przekazamo
Inne w y d a tk i ................................................................

Razem rozchód:
iPpizostajle saldo per 9. III. 1934 r. . • • ■ ■ ■ ■ 
Towarzystwo liczyło na ostatmem Walnem Zebraniu 

dnia 24 lutego 1933 r. • • • . • • • • • •
W ¡ciągu roku wstąpili: ¡pip. dyr. Kaczmarek, Macek, 

Andrzejewski i S tę p c z a k .....................................

2.191,50 zł 
612,80 ,,

2.804,30 zł 
203,69 zł

54 członk.

4 „
58 członlk..

Uhyłi w  tym samym czasie przez 'wystąpienie, zgon łtd. 
ipip. Szydłowski, Snicrcczynski, Rzepka, btcmi- 
metz, Płaczek i S im olanow icz............................------------- a----

Obecna liczba w y n o s i..................................... /  ' ' .
W  przekazanej do Związku Tow. Kup. ¡w Poznaniu ¡kwocie zł -.19' ,50 

są objęte również ¡zł 661,50, którą to kwotą wyrównało Jowairagflwo swe 
zobowiązania z noku 1929, deklarując na „Dom Kupicctwa Polskiego
zł 2.500,—. , .

Zanząd ścisły Towarzystwa stanowią: Jan Metelsfln — Prezes, 
Adam Krajewicz. — sekretarz, Teofil Zgaiński — skarbnik.

Stowarzyszenie Kupców Chrześcijańskich 
w Międzychodzie

W  roku sprawozdawczym odbyło się 1 uroczyste wahic ¡zgroma
dzenie iz okazji 10-doileoia ,¡Istnienia Tow:., 7 plenarnych izeibum i jediu
zebranie zarządu. , .

Ilość członków podniosła się z 15 na 21, a to przcdcwszystkiem
dzięki załiożeiniiu ¡stałego sekretariatu Towarzystwa. Na_krer<>wni:iku sUki c-
mriatu Doiwiołamo em. Nacz. Urzędu Skarbowego-jp. Łakomego. Liczba 
członków ¡jest dość ¡mała ze w izgiędu na to, że Skreślono w ¡roku ubieg! yin 
wszystkich, którzy nie płacili dosyć normalnie należnych 'składek dla 
Związku i Towarzystwa. , . . plri

Sekretariat Towarzystwa załatwia d l a czlopkow wszystkie iwra0’s
bezpłatnie. t .. ,

Na zebraniach ¡plenarnych by ły  zawsze ¡wygłaszane referaty scisk 
fachowe, m. Mi. ¡o polepszeniu stosunków w szkolnictwie zawodowem, 
o prawic handlowem, podatków ern, księgowo®ci etc. _

■Wybrano komisję, ’która zajmie się ¡w1 r. 1934 organizacją konkuisu
wv!sifeiw i idekora-cyij ok^oniiycli.

.miejscowe traiktoją -pmfelaty Stow w zyszm m  rzec^w o, 
a wobec tego w y » *  współpracy jest dla sfer tapieclscii tezystiny. Inte
resy Ł « = tw a  zastąpione są przez członków I ow. w wteystkeh organ- 
zacjach społecznych i samorząidowych.

Zażalenie ¡wniesione przez Stów. na niedozwolony handel domo
krążny w pasie granicznym, do miejscowego, komisarza Straży Granicznej 
p. W ani owsik i ego, odniosło wobec zrozumienia iuiteucyj ¡przez kompe
tentne władze należyty skutek.

68



Wskutek ¡interwencji T-ow., Magistrat obniżył cenę za oświetlenie 
oikien wystawnych na czas od 1. li. 'do 31. II. 1934 o 30 h.

Stan -kasy i regularność w  płaceniu składek polepszył się ¡znacznie 
od -czasu utworzenia stałego sekretariatu. Składki ma rzecz Związku prze
kazuje się co miesiąc.

Każdy członek posiada ¡legitymację wraz z statutem.
■Wniosek o zarejestrowanie Towarzystwa został .do władz państwo

wych podany.
Zarząd składa się ¡z następujących ęzłioiników:
Ludwik Modelski, prezes -  Jozef Bulił a' Stanisław Firlej, -wice

prezesi — Stefan Łakomy, sekretarz -  Franciszek Bogajewicz, protoku- 
lant oraz ł-aiwlniicy -Domiilnik Początek 1 Bronisław Masnca.

Towarzystwo Kupców w Ostrowie (Wlkp.)
¡Mimo- pogłębiającego się kryzysu -  tym  -razem kryzysu organi- 

zacy-j zawodowych, -społecznych itp. -  towarzystwo -w okres,.-e spra
wozdawczym poszczycić się może -pewnemu 'sukcesami organizacyjnemu 
Liczba członków wprawdzie zmalała z 61 z początkiem okresu do 52 
z końcem ,okresu, oraz maleją stale w pływ y ze składek członkowskich, 
ale mimo t-o- nie -ustawano w pracy inad utrzyrnamiem towarzystwa na 
raz zajętym ip-oiziiiomie.

Wysiłek Zarządu sz-edł głównie w  kierunku oświatowym, przez 
stałe ¡informowanie -ciz-ło-mków -na zebraniach miesięcznych o nowych za
miarach ustawodawczych Rządu, o- wysiłkach orgamzdcytj gospodar
czych -i w-ogóile o Wszeldki-ch przejawach życia organ-iizacyjmo-zawodo- 
we-go- ii -gospodarczego.

Towarzystwo starało się stale być w  kontakcie z Władzami miej- 
scowemi. Informowano -odpow-ie-dinS-e 'władz-e o dezyderatach jak rów 
nież zwracano się z odpowiedniemi wmoskam-i, -jeżeli zachodziła po tem-u 
potrzeba -Wspomnieć szczególnie wypada o staraniach o utrzymanie 
Sądu Okręgowego w  Ostrowie, która to akcja, przez Towarzystwo za
początkowana i -prowadzona, -dała w  rezultacie -uchwałę Rady Miejskiej, 
zobowiązującą miasto -do nadbudowy sądu.

I)h  zabezpieczenia 'wpływów za sprzedane przez -członków towary 
na kredyt utworzono -w roku sprawozdawczym na Wzór 'P-oznania Spół
dzielnie Kredyt“  która rozwija się ku ¡zadowoleniu korzystających 
z nici cizł-onków ’ Pierwszy rok zamknęła spółdzielnia zyskiem, -mimo 
wcale pokaźnej sumy po -stronie wydatków na -cele organizacyjne.

Duninem również być może Towarzystwo z swej S z k o ł y  H an - 
d;l-o w e i T o w a r z y s t w a  K u p c ó w , -dla której' kupiono od  M a g i
s t r a  t u  rni as t a O s t r o w a  w ł a s n y  dom . Posiadanie własnego 
lokalu pozwoli' niewątpliwie szkole -rozwinąć się lepiej, niż mogło to 
m-i-eć miejsce w ubikacjach wynajętych. Na czele -interesów szkoły sto-i 
osobny Komitet Szk-oly Handlowej, wyłoniony przez Towarzystwo. 
Frekwencja uczniów i poziom -naukowy podnosi się stale. Majątek 
szkoły przedstawia -obecnie wa-rtość zł 24.677,— w urządzeniach, maszy
nach, pracowniach i bibliotece.
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Skład Zarządu ścisłego jest następujący: Roman Brykczyńsiki, pre
zes — L. Pisula, sekretarz — R. Nogala, skarbnik.

Doip. R e d. W  chwiffi druku dowiadujemy _s,ię, ze prezes Iow. 
Kupców iw Ostrowie zmarł magle iw diniiu 16 kwietnia ir._ b Liczny udział 
tych, którzy oddali mm o-statnią przysługę, ,najlepiej świadczy o uznaniu, 
jakiem cieszył się ś. p. zmarły. Cześć Jego pamięci!

Towarzystwo Kupców w Pleszewie
W  okresie sprawozdawczym za rok 1933 ogólna liczba członków 

wynosiła 28. Zebrań plenarnych, odbyło się 7, 'zebrań Zarządu 7. Zebrań 
dyskusyjnych odbyło s!ię trzy. Oprócz tego odbyły się dwa odczyty 
p' iprof. Szareckiego na temat: „'Wykształcenie kupieckie 2. „1 o,jęcie 
i znaczenie handlu w  rozwoju historycznymi“ . Na żebraninach poruszano 
aktualne sprawy podatkowe i inne. Z Magistratem; konferowano iw spra
wie targów ii jarmarków, zamykaniu lii otwierania składów, w  sprawie 
utworzenia targowiska, stiróży nocnych itd. Stosunek tło władz lokal
nych jest ipopraiwiny, a współpraca jest zgodna.

Saldo z roku 1932 w y n o s i ło .......................  236,62 zł
D o c h ó d 1: Składki do Z w ią zku ..................  326— „

Składki dio Towarzystwa- . . . 186,—
Suma d o c h o d u ............................ 748,63 zł

R o z c h ó tli wynosił 
Dochód netto . .

616,04 „ 
132,59 zł

Zarząd tworzą: , . , .
pip.; przewodniczący Narcyz Wojciechowski, zastępca ipi zewodm- 

czącego Józef 'Witkowski, sekretarz Wiinceinty Straburzyński, zastępca 
sekretarza Kazimierz Stachurski, skarbnik Józef Gulczyński, ławnicy 
pp. Antonii Wyderkowiski i Jan Magnuszewski. .

Komisję irewiZyjnią tworzą pp.: Zygmunt Mann i Jozef liro janowski.

Towarzystwo Kupców Samodzielnych w Rawiczu
Okres sprawozdawczy obejmuje rok kalendarzowy 1933.
Zebrań ¡wizgi1, posiedzeń odbyło się w roku sprawozdawczym:
a) jedno zwyczajne walne zgromadzenie,
b) ¡pięć plenarnych,
c) jedno nadzwyczajnie walne.
Udział członków ma zebraniach wynosił przeciętnie 13 osob, t. j. 

około Vs ogólnej liczby członków.
Na zebraniach poruszano następujące tematy:
O Funduszu Pracy, ¡w sprawie ograniczenia ilości jarmarków 

w Rawiczu przemiesliienie z powrotem targów na 'świnie z ¡targowiska 
przy Rzeźni na Rynek miejski. W  tych ¡dwóch ostatnich sprawach wy
stosowało T-wo odpowiednie wnioski ¡do Magistratu, które jednak zo
stały załatwione nie ku zupełnemu zadowoleniu fcupiectwa, albowiem 
targi ma świnie pozostawiono ind targowisku, przez co ruch handlowy 
w mieście cierpi. Sprawa jarmarków została załatwiona kompromisowo.

Stosunek do władz miejscowych jest maogół Zgodny, jakkolwiek 
nie wszystkie zagadnienia kupiectwa załatwiane bywały pomyślnie, jalk
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n. p. ipozostawiiwo stosunkowo dużą litość jarmarków i stwarzano w  tein 
sposób koinkuireneję przyjezdnych ¡kramarzy — żydostwo itd.

Jaikikiotiwiek T-wo posiadła tylko 20 plącących członków i  stan kasy 
nie przedstawia się świetnie, to jednak T-wo ¡wpłaciło już dotychczas 
na Dom Kuipiectwa do Poznania -sumę zł 1.200, .

Ilość członków — 31, -w tern płacących składki ty lko 20 'ze względu 
na zły; stan materialny miepłacącycih.

Skład obecnego zarządu: Prezes — Bolesław Tbilele, Wiceprezes 
— Ignacy Mrówczyński, Sekretarz — Franciszek Piasecki, Skarbnik — 
Władysław Sokołowski, Bibliotekarz — Kazimierz Kulczyński.

Towarzystwo Kupców w Rogoźnie
W okresie sprawozdawczym, t. j. od 1.• 3. 32 do 17. 2. 34 'i. odbyło 

się zebrań 20 z czego zarządu 11, ogólnych ).
Na zebraniach tych -były Omawiane różne zagadnienia dotyczące 

kuipiectwa. Najważniejsze to zawsze aktualne sprawy po atkrt, dalej pa
ląca sprawa domokrążstwa i t. p. Starania Towarzystwa o utrzymanie 
Urzędu Akcyzowego W Rogoźnie spełzły na imlczem -Wobec bierności 
jaką w! spirawie tej wykazał Magistrat.

Chcąc wzbudzić Wśród ogółu kuplectwa większe zatoteresowanle, 
zorganizowało Towarzystwo szereg odczytów na nafektualmejsze te
maty, zapraszając do współpracy miejsooiwydi adwokatów, którzy w y 
głaszali odnośne referaty. Niestety zabiegi Zarządu w  tym  względzie 
rńe znalazły szerszego rozdźwięfcu, gdyż frekwencja me była nadzwy
czajna. „ .

Na skutek starań Towarzystwa założono zegar na budynku Magr- 
■str-itu i r-r/ nrzicnrowadzono obniżenie ceny za gaz Uwzględniając zy- 
c z en ki ortaniZacS przyjmuje naczelnik Urzędu Skarbowego, urzędujący 
w Szamotułach, T razy w miesiącu podatników na miejscu * to w  gma
chu dawn. Urzędu Akcyzowego.

Kasa wykazuje przychodu 396,89 zł, rozchodu 357,75 zł, pozostaję 

Sald°  SkłaiJzaraą duWybrany na walnem zebraniu dnia 17 lutego 1934 r.

p rW7!P)„ __ Skrzypczak Marcin, zastępca — Łukowski- Antoni, se
k r e ta r z -W ó jc ia k  Michał, zastępca -  Kupka Aleksy skarbnik - For- 
rnella Kazimierz; komisja rewizyjna Paczyński i Kołodziejski. Ławnicy 
B-ranicki Kazimierz i Lechowski Franciszek.

Członków liczy I towarzystwo 23.

Towarzystwo Kupców Samodzielnych w Śremie
W  okresie sprawozdawczym Towarzystwo liczyło członków 31, 

-w teni zw iązkowych 13, lokalnych 18. Zebrań plenarny cii odbyło się 2, 
Zarządu 4 , Nadzwyczajnych Walnych Zebrań l  i 1 Walne Zebranie. 
Frekwencja na zebraniach była nikła, przeciętnie 12 członków.

Stosunek do Władz lokalnych był poprawny.
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'Członkowie zalegają z składkami w  wysokości zł 610,—, z czego 
większa część jest nieściągalna.

W  ©kresie sprawozdawczym ogólny stan kupieotwa znacznie się 
obniżył w  stosunku do lat ubiegłych, tak, że wśród dzionków1 znalazło 
się. kilku, którzy bądź bylii w nadzorze bądź też przeprowadzili likw ida
cję swych (przedsiębiorstw. Ogólna -depresja przyczyniła się rówinileż do 
nikłego uczęszczani-a członków ma zebrania.

Skład Zarządu jest następujący:
prezes — Ramus Władysław, -sekretarz — Sławiński Bolesław, 

Skarbnik — p. Kujawski Roman. Bazaltem wchodzą do Zarządu pp.: 
MuáleiwSlkii Antoni, Adamski Władysław, Maslibowski Stanisław, Mię- 
k-uis Władysław.

Towarzystwo Kupców Samodzielnych w Środzie
Z rokiem ubiegłym -upłynęło 15 lal od założenia l owarzystwa.
Rolk spraw-oiz-d-a wczy by ł -dl'a Towarzystwa rokiem kryzysowym, 

w  pełni tego słowa znaczeniu, złożyły -s-ię mań następujące -przyczyny:
W  1'ipou 1933 r. zmarł sekretarz T-oiwarzyisItwa ś, p. Zdzisław Kopeć, 

licząc zaledwie 32 lata, następnie długoletni prezeis oraz -radica Izby 
Przemysławo-Handlowej kol. Bernard Klesizidzewski opuścił szeregi' To
warzystwa, ponieważ otworzył mową placówkę handlową w  Grudziądzu.

'Kryzys gospodarczy dał s-ię szczególnie odczuć ma-szemu miastu, 
jako wyłącznie rolin-iezemu. Tc ;i tern podobne przyczyny zniechęciły 
czfónków -do gremialnego uczęszczania ma -zebrania, brało bowiem udział 
w  zebraniach przeciętnie 40% członków.

Pomimo wszystkich przeszkód! -starał się zdekompletowany Zarząd 
podtrzymać dość -żywą działalność Towarzystwa.

Zebrań Zarządu- odbyło -się 8, zebrań plenarnych 3, zebrań walnych 
I, zebrań uadzWycz. i.

Towarzystwo jest reprezentowane przez -swych członków:
'W Radzie -Miejskiej przez 4 -członków, w  Magistracie przez 2 człon

ków, w  Radzie Komunalnej Kasy Oszczędności' przez 4 członków, w  za
rządzie przez 2 członków itip.

Jak -z powyższego wynika, bierze Tolwa-rzy-stWo czynny 'i żywy 
udział w różnych pracach -społecznych.

Towarzystwo -liczy 42 -członków.
Stan kasy przedstawia się następująco:

Dochody . • • 851,62 zł
Rozchody . . 642,50 ,,

Saldo- 209,12 zł
Obecny Zarząd tworzą:
Kol. Be-mbmista Edmund — prezes, kol. Sz-mamła Stanisław —- se

kretarz, kol. Kończą! Jam — skarbnik, -kol. Oleili Bronisław i Kukla Leon 
ławnicy.
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Towarzystwo Samodzielnych Kupców w Wągrowcu
Towarzystwo Samodzielnych Kupców w  Wągrowcu odbyto w ro

ku 1933 ogółem 7 zebrań, z tych 1 walne, 1 nadzwyczajne walne i 5 ple
narnych, oraz 13 zebrań Zarządu.

Nadzwyczajne walne zebranie zwołano w  sprawie przyjęcia no
wego statutu ¡w myśl nowej ustawy o stowarzyszeniach celem 'zareje
strowania Towarzystwa.

Zebrania plenarne poświęcone były troskom o wywalczenie lep
szego jutra i sprawom społecznym.

'Na 'główny »plain wybijają się jak zawsze sprawy podatkowe, kre
dytowe, handlu domokrążnego, targów, jarmarków i t. p.

M im o niezmiernie ciężkich warunków i1 wysokich świadczeń ku- 
pieetwo nasze zawsze ma •zrozumieime 1 ofiarną rękę talkze dla celów 

’ społecznych. Dowodem tego jest poparcie czynne przez cztonkow to 
warzystwa akcji Ligi Morskiej i Kolonialne], poparcie F loty 'Hand owy] 
i Wojennej oraz odnośnej prasy, poparcie L ® l Obrony Powietrzne] Pań
stwa oraz poparcie Szkoły Polskiej Zagranicą.

Za staraniem organizacji urządzono Dzień Oszczędności w  ostatnią 
niedzielę października ub. r. Inicjatywę datoczłonek rowarzystwa p. 
Antczak, dyrektor Banku Lodowego «w 'Wągrowcu, który ufundował za 
najlepszą pracę o oszczędności nagrodę ¡»¡enięzna dla ucznn.w szkol tu
tejszych. Obchód ten, w  którym brały udział także Towarzystwo Czy
telni d!a Kobiet, Towarzystwo Zjedlnoęzone Przemysłowców i  Iowarzy- 
stwo Kółek Rolniczych — udał się całkowicie.

Towarzystwo ,poparło akcję utworzenia w  Wągrowcu gimnazjum 
koedukacyjnego. Miejskie żeńskie gimnazjum humams ty c z «  ulegnie 
z końcem roku szkolnego ikwidactfi, a istniejące od 60 lat państwowe 
■gimnazjum klasycane° Wykiiziije w stosunku do stanu z przed laty 10 
zniżkę uczniów o 50%. Ubytek «czelni średniej byłby dla miasta niepo
wetowaną stratą.

Poza tein Towarzystwo poparło datkiem Towarzystwo Powstań
ców i Wojaków im. Adama WaHczyóskSego.

Poza sprawami ściśle zawodowenri Lowarzystwo brało udział 
■w r(l ^ h 'uroczystościach i obradach. Na specjalne podkreślenie zaslu- 
CTfe faSi b r a ł  ’L i * '  w  Zjeździo
w Wągrowcu Towarzystwo brało liczny udział w  zebraniach poszcze
gółach sekcyj itp. Własnym kosztem postawiło_ ptękną bramę trium- 
h l 9 /n flz id ; towarzystwa zorganizował również ub. r. wycieczkę do 
X ^  ^ T k i r S e s t t  Kupiectwa Polskiego, odbytego z racji 700 
letniego iub ctszu tego miasta. Niezależnie od tego urządzono mezwy- 
kie ńekn wycieczkę krajoznawczą autobusem i 2 samochodami do Iino- 
wroSawia Torunia i Ciechocinka. Wrażenie z tej wycieczki w  której 
brało udział ca 40 osób, pozostanie na długo w: pamięci. Członkowie To
warzystwa brali również udział W strzelaniu z okazji Propagandy 
S t r 7 r 4 n P o l s k i e g o “ . Wypada również podkreshc, ze członkowie To- «SSSSie wzięli Udział w Pożyczce Narodowej, a Towarzy
stwo sarno ofiarowało na ten cel 100 zł.
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Najlwaanlejszern bodaj wydarzeniem 0 -rganizaeyjnem w  roku minio
nym była -zimiana ustawy o stowarzyszeniach i w związku 'z te-m zmiana 
statutu organizacji. W  myśl nowego prawa Zarząd poczynił starania 
w celu zarejestrowania towarzystwa.

Z początkiem roku sprawozdawczego było członków 67, wśród 
roku iprzybyłO' 4, ubyło wśkuiiek wystąpienia 2, wskutek zgonu 1, razem 
ubyło 3, — przechodzi n:a rok 1934 członków 68.

Nie wszyscy członkowie opłacają jednakowe składki do Związku, 
jodynie kupcy lepiej! -sytuowani.

Członkowie organizacji okazują należyte zainteresowanie się celami 
wytknietemi -w statucie, o cze-rn świadczy także liczny udział członków 
w posiedzeniach oraz bardzo ¡wyczerpująca i rzeczowa dyskusja na te
maty tak żywo- k-upiectwo obchodzących.

Stan kasy wykazuje w- dochodach i -rozchodach kwotę zł 2.156,27. 
Majątek Towarzystwa wynosi z ł 1.216,57.

W skład Zarządu wchodzą pp. • Hatawsfci — prezes oraz Mizgalsk-i, 
Antczak Beniowski Kazimierz, Górny, Steimb-ornowa i Pazdowski. Ko
misje Rewizyjną tworzą -pp.: Mencel, Sowisło i Czajkowski.

POZNAŃ - ZAWADY
św. Michała. Telefon 50-05
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Piekarnia
Konsumu Urzędników Polskich

p o l e c a  znane ze swej 
najlepszej Jakości pieczywo

Poznań
ul Różana nr. 19 
Telefon nr. 7646

Konsum URZEflniKOni polskich
s. z o. o.



Organizacje
wchodzące w  skład Zw iązku  T ow . K up.

1. Konfraternia Kupców Chrześcijańskich
Prezes Kazimierz 0 'teianowśki, Poznań, ul. Szkolna 9.

2. Stowarzyszenie Kupców Chrześcijan t. z.
'Prezes Władysław Majewicz, Poznań, Sitary Rynek 77.

3. Stowarzyszenie Hurtowników Branży Kolonialnej na Polskę Zach.
Prezes Ludwik Wensiki — Kościan.

4. Stowarzyszenie Kupców Branży Delikatesowo-Kolonjalnej
Prezes Michał Rotmieki, Poznań, Pr. Ratajczaka 39.

5. Stowarzyszenie Polskich Kupców Papierniczych
'Prezes dyr. Ciecierski, Poznań, ml. Grobla 14.

6. Związek Hurtowników Włókienniczych
Prezes Józef Pluciński, Poznań, ul. Woźna 12.

7. Stowarzyszenie Hurtowników Węgla Zach. Ziem Polskich, stow. zap.
Prezes Aleksander CieśJidd, Poznań, PI. Wolności 4.

8. Zjednoczenie Samodzielnych Zegarmistrzów, Złotników, Jubilerów,
Rytowników i Bronzowników m. stół. Poznania

Prezes Leonard Nalaisikawśki, Poźnan, ul. Nowa 10.
9. Związek Drogerzystów Rzplitej Polskiej, Okr. Pozn.

Prezes Ksawery Gadebmsch, Poznań, ul. Nowa 6.

10. Związek Polskich Kupców Zbożowych
Prezes SŁ Różański, Poznań, ul. Rzeczypospolitej 1.

LI Zachodnio-Polskie Stowarzyszenie Hurtowników Win, t. z.
Prezes SL Nyka, Poznań, Wrocławska 33/34.

12 Mleczarski Związek Przemysłowo-Handlowy na Polskę Zach., t. z.
Prezes Klemens Wolski — Kośtrzyin.

13. Zjednoczenie Kupców Detalistów Branży Kolonjalno-Spożywczej
Prezes T. Kujawa, Poznań, ul. Dąbrowskiego 1.
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14. Zrzeszenie Samodzielnych Przedstawicieli Handlowych
Prezes Inż. St. Duohowsltoi, Poznań, Al. Marcinkowskiego 25.

15. Stowarzyszenie Kupców Handlujących Żelazem i Dźwigarami na 
Woj. Poznańskie i Pomorskie z siedzibą w Poznaniu

Prezes Pr. Przymuszała — Leszno.
16. Towarzystwo Kupców Samodzielnych w Gniewkowie

Prezes Kaziilmierz Woźniak.
17. Towarzystwo Kupców w Gnieźnie

Prezes Zygmunt Migdałek.
18. Towarzystwo Kupców w Grabowie

Prezes Jan Lis.
19. Towarzystwo Kupców Samodzielnych w Grodzisku

Prezes Teofil Wierzejerwsfci.
20. Towarzystwo Samodzielnych Pol.-Chrz. Kupców w Inowrocławiu

Prezes Stefan Knast.
21. Towarzystwo Kupców w Kępnie

Prezes St. Laskowski.
22. Towarzystwo Kupców w Kórniku

Prezes Antoni: Białas.
23. Towarzystwo Kupców Samodzielnych w Krotoszynie

Prezes Michał Pifbak.
24. Towarzystwo Kupców w Kościanie

Prezes Wawrzyniec Czajka.
25. Towarzystwo Kupców w Koźminie

Prezes Ludwik Pairyizek.
26. Towarzystwo Kupców w Kruszwicy

Prezes Czesław Jankowski.
27. Towarzystwo Chrzęść. Kupców Samodzielnych w Lesznie

Prezes Jan Metelski.
28. Stowarzyszenie Kupców Chrześcijańskich w Międzychodzie

Prezes Ludwik ModelSkl.
29. Towarzystwo Kupców w Ostrowie

Prezes R. Bryikczyński.
30. Towarzystwo Kupców w Pleszewie

Prezes Narcyz Wojciechowski.
31. Towarzystwo Kupców Samodzielnych w Pniewach

Prezes Stefan Wachę.
32. Towarzystwo Kupców Samodzielnych w Rawiczu

Prezes Bolesław Tłiłeie.
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33. Towarzystwo Kupców w Rogoźnie
Prezes Marcin Skrzypczak.

34. Towarzystwo Kupców Samodzielnych w Śremie
Prezes Alitom! M/uślewski.

35. Towarzystwo Kupców Samodzielnych w Środzie
Prezes Bembnista Bdlmuind1.

36. Towarzystwo Samodzielnych Pol. Chrz. Kupców w Strzelnie
Prezes A. Radomski.

37. Towarzystwo Kupców w Szamotułach
Prezes. Antoni Sundman.

38. Towarzystwo Kupców Samodzielnych w Wągrowcu
Prezes Bromom Hałaiwskk

39. Towarzystwo Kupców Samodzielnych w Wolsztynie
Prezes Kazimierz Bcncbesel.

40. Towarzystwo Kupców Samodzielnych we Wronkach
Prezes Pr. Mroczkieiwicz.

41. Towarzystwo Kupców we Wrześni
Prezes W. Mikołajczak.

42. Towarzystwo Samodzielnych Kupców Chrześcijańskich w Zbąszyniu
Prezes Franciszek Filipowski.

43. Towarzystwo Kupców Samodzielnych w Żerkowie
Prezes Zygmunt Hoffmann.

Tylko towar oryginalny
przedstawia rzeczywistą wartość. Wszelkie zas namiastki, 
jak już samo to określenie oznacza, są bezwartościowe. 
Dlatego też należy żądać wyraźnie o r y g i n a l n e

O  Dr Oetker’a proszki do pieczenia „Backin” 

Dr. Oetker’a proszki na budyniu 

Dr Oetker’a galaretki owocowe etc. etc.

Zamawiać można we wszystkich hurtowniach, oraz uDr. A. Oetker'a, Fairna sronaow spozjaiczw, oiiua i warszawa.
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W ładze
Z w iązku  Tow arzys tw  K up ieck ich

RADA ZWIĄZKU TOWARZYSTW KUPIECKICH.
1. Kazim ierz Otmiainoiwsfci Poznań
2. Stanisław Szulc „
3. Władysław MafeWiCiz
4. Stanisław Różański
5. Stanisław Macileijieiwsfci
6. Józef Pluciński „
7. Mieczysław MaDilnowsfci * „
8. W iktor Gładysz _
9. Leon Chudziński „

10. F. K. Cygański
11. Roman Leitigeber
12. Stanisław Menizel
13. Stanisław Robińskii
14. Władysław Pokorna , »
15. Radrniierz Michalak
16. Karol Adamski
17. Cłeciietrslkli dyr.
18. Jani Borys
19. Michał Rotnicki
20. Czesław Janicki
21. St. Baretkowski
22. Antoni Geindoia
23. Ksawery Gadebusch
24. Inż... Suchanek
25. Tadeusz Grosman 
20. Stefan Kałamajski
27. Fraimoiiszelk Woźniak
28. Leonard Nalaskowski
29. Władysław Reichelt
30. Leon Jagielski
31. Aleksander Thomas
32. Jan Kajewskli
33. Mieczysław Pogorzelski „
34. Marcin NoWak
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35. Ludwik Pisula
36. Dezyderjusz Splitt
37. Dyr. Nowakowski
38. Roman Kaźimiiierczalk
39. Ludlwiik Wcnski
40. Zygfryd' Wolski
41. Brunon Malawski
42. Kazimśeriz Banebesel
43. Bernard1 Rleszczewski
44. Narcyz Wojoiechowslkli
45. Zygmunt M iii datek
46. W. Przewoźny
47. Stanisław Grupińsiki
48. Ludwik Model stoi
49. Klemens Wolski1
50. M. Szczeble wfslki
51. GradkowskS
52. Stefan Knast
53. Jan Bratck-Dąbrowski
54. Michał Fibak

Ostrów
»»

Leszno
Inowrocław
Kościan
Września
Wągrowiec
Wolsztyn
Środa
Pleszew
Gniezno
Kopno
Czarnik (ów
Międzychód
Kostrzyn
Grodzisk
Rogoźno
Inowrocław
Inowrocław
Krotoszyn

z a r z ą d  z w ią z k u  t o w a r z y s t w  k u p ie c k ic h .
1. Kazimierz Otmi anowstoi Prezes
2. Stanisław Różański Wiceprezes
3. Mardiin Nowak Wiceprezes
4. Wiktor Gładysz Wiceprezes
5. Franciszek Woźniak Sekretarz
6. Władysław Reichełt Sekretarz
7. Mieczysław Malinowski Skarbnik
8. Józef Pluciński Członek Zarządu
9. F. K. Cygański

10. Stefan Kałamajski
11. Stanisław Maciejewski

\ 12. Leon CbudlzMstoi
TT Aleksander Thomas
14. Dezyderjusz Splitt
15. Franciszek Nowakowski
16. Zygmunt Migdałek
17. Brunon Malawski
18. Stefan Knast

DYREKCJA ZWIĄZKU TOWARZYSTW KUPIECKICH.
1. Brunon Sikorski dyrektor
2. Kazimierz Wojciechowski zast. dyrektora

FABRYKA CUKRÓW i CZEKOLADY 
A. ZAG ŁOBINSKI

Poznań, ulica R ó żan a  nr. 21 - T e le fo n  71-68. 
Poleca mieszanki owocowe I czekoladowe

S l l f f A M  R A D Z I N i S K I
BUDOWĄ CENTRALNYCH OGRZEWAŃ I URZĄDZEŃ ZDR0W0TN 
POZNAN, UL. WODNA 13 TELEFON 13
Przedstawiciel np woj. Poznańskie I Pomorskie fabryki oszczf 
kotłów dla centr. ogrzewań „Hontsch i S - ka, Poznań - Rata



A p e l do przem ysłu i handlu polskiego
Miino że Targi' Poznańskie istinlieiją od lat 13-u, lwezesipotane ¡czy.n- 

niki gospodarcze Rzeczypospolitej nie potrafiły uczynić z mieli 
instrumentu handlowego, jakim dzięki .zorganizowanej pracy 
gospodarczych stały sic niektóre wielkie tary. zagraniczne Wskutek 
tego liczne korzyści, jakie gospodarce krajowej. polwulte udostępnić w iel
k i  instytucja targowa, pozostały dotychczas jeszcze niewykorzystane

.Pragnąc zracioinalłzować te nieskoordynowane wysiłki i zaprząc 
,i'e do pracy dla spotęgowania obrotów gospodarczych, zawiązała su 
samorzutnie Rada Interesentów Targów Poznańskich, jako emanacjt 
samorządu gospodarczego, it, j. izb przemysłowo-handlowych, ;t«®'czyci 
i .rzemieślniczych oraz 68 organikacyj gospodarczych całej Potekr z Cen 
trałmym Związkiem Przemysłu Polskiego u Naczelną Radą Zrzeszeń Ru 
pleotlwa Polskiego ima czele.

Rada Interesentów Targów Poznańskich jeśli reprezentacja m y t  
kowców targowych. Kieruje się przeto w s^wej dziiafelnoscii jedyni" 
i wyłącznie względem na dobro wytwórczości i  handlu polskiego, mato 
miast trie reprezentuje Interesentów instytucji targowej.

By zracjonalizować Targi Poznańskie, w  myśl dezyderatów pr.ze 
mysiłu i kuip5eotwav wzywamy wytwórców P?in y lS 'l 'U  1 łV U |[J lU O l W d ,  w  w  au i i . y 0 •' , r y  i
najlaziniefiszy udział w tegorocznych Międzyparodlowych I ąrgach
znańiskich (od 29 kwietnia do 6 mai ja 1934). Nie należy łozyc na ko 
sztowiną dekorację stoiska, nie chodzi bowiem o efekty wystawowe, Ul 
o ipiokaz towaru. Nie powinno zabraknąć ani jednego poważnego wat 
sztaitu w Polsce, dając tent wyraz zrozumieniu potrzeb przemysłu kraje 
wego oraz lojalności wobec własnych związków li gospodarczego same 
rządu. Równocześnie kierujemy apel do kupiectlwa, aby peiwną okt eslou 
część siwych •zakupów sezonowych załatwiło 'bezpośrednio na nmgac 
Poznańskich dając tern dowód zrozumienia dla 'inicjatywy powzięto 
przez ich własną reprezentację ii tóh dobro mającej na celu.

Rok izeszly zaznaczył się w historii gospodarczejJako punkt z j w t o  

nv kryzysu. Obecnie idziemy powoli ku poprawie. Należy zdyskontt 
wać korzyści, jakie ona niebawem przyniesie i otrząsnąć snę z, martwot 
kryzysowej, przyśpieszając pobudzenie inowych sił produkcyjnych i kot 
sumcyjnych. Niechaj przykładem a zarazem przestrogą będą nam wszj 
scv nasi sąsiedzi z zachodu, którzy zapowiedzieli liczmy udział w tcg< 
rocznych Targach Poznańskich, ikicrując isię widocznie przekonanie: 
o wzroście siły  nabywcze! 'Polski. Uważają oni, Targi Poznańskie ; 
radioiriiałną ipłasiziczyzinę dla dokonania łfcziiiych 'tramiSciikcyij:. Niuzaprz 
oziaitote -leży w  interesie inas&êgo prizamysłoi i  liamdtki, by osiągnę* y 
korzyści, w  jakie nawet obcy njezbiciewierzą, przez gremialny, a prze 
najmniej kosztowny udział w 1 argacl^Poznańskich.
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ażdy kupiec
c z y t a  i a b o n u j e

je d y n y  w  Polsce dziennik gospodarczy

z odrębnym działem poświęconym 
życiu gospodarczemu Wielkopolski

d a k c j a  i A d m i n i s t r a c j a :
nafi, pl. Wolności 11, tel. 32-75

Jeśli chcesz być dobrze polelormouiany
o bieżącej polityce gospodarczej rzą
du, aktualnych postulatach handlu, 
sytuacji w poszczególnych branżach, 
notowaniach rynkowych, konjunktu- 
rze gospodarczej i  możliwościach 
handlowych,

3nczas mus isz  a b o n o w a ć

„Codzienno Gazete Handlowa”  •
tlij poniższy kupon i  prześlij go według adresu a będziesz otrzy

mywał przez 2 tygodnie gratisowo gazetę

Do Przedstawicielstwa
Codz. G azet« Handlow e)

Hac Wolności U .
Proszę o nadsyłanie gratisowe pod mym adresem „Codziennej Gazety 

! lowej”
(nazwisko, imię)

(miejscowość, ulica)
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