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III. Emisja 5(’«bileiów
skarbowych.

Wywóz bydła i mięsa na G. Śląsk.
Dla zaopatrzenia ludności G órnego
Śląska w mięso, w yrob y mięsne i tłuszcz
pochodzące z obszarów Państw a P o ls 
kiego ustanow iona została Kom isja odbiorczo-rozdzielcza w M ysło w icach z
filja in i w. Pszczynie i Lu b liń c u .
Dla
ułatw ienia pracy Kom isji zarządza się.
iż w szelkie transporty bydła i mięsa
przeznaczone na G órny Śląsk mają być
kierow ane do K o m isji w MysłOwicaeh.
Pszczynie i Lu b liń cu , W szystkie firm y
kup ieckie mające zamiar w yw o zić ma
teriał rzeźny na G ó rny Śląsk ped ad
resem Ko m isji odbiorczej w inny wnieść
o udzielenie zezw olenie do N adzw y
czajnego K o m isariatu dla zwalczania
drożyzny (dział mięsny; w W arszaw ie
ul. Senatorska 15. Transp o rty niezaopatrzone w zezwolenia Nadzwyczaj
nego Kom isarjatu dla zw alczania dro 
żyzny nie będą wpuszczone na G ó rn y
Śląsk.
(Rozporządzenie Tym czasowej
Rady W ojew ódzkiej dla Śląska z 17.
6. 1922 r. oraz N adzwyczajnego K o m i
sarza dla zw alczania drożyzny z 24. 6.
1922 r. Nr. 5663 ras.)
'
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Polska Krajowa Kasa Pożycz
kowa zwraca się do wszystki h
obywateli polskich, którzy troszczą
się o wzmocnienie zdolności nabywczej
naszej, waluty z gorącem wezwaniem
do umieszczania wolnej gotówki w
5% Biletach Skarbowych III. Em.
Główną przyczyną wzrostu emisji
banknotów jest niepotrzebne przecho
wywanie i ukrywanie pieniędzy. Ukryte
zaś pieniądze nietylko nie przynoszą
korzyści, ale przeciwnie, przyczyniają
się do obniżenia ich wartości, gdyż po
wodują druk nowych pieniędzy, których
wymaga obieg. Im więcej zaś pienię
dzy, wiadomo, tern mniej za nie moż
na kupić, tembardziej rośnie drożyzna.
Właściciel 5% Biletów Skarbowych
Ili. Emisji przedewszystkiem pobiera
odsetki od kapitału bez podatków, a
pozatem korzysta z nader ważnego
prawa wymiany biletów z powrotem
na gotówkę w każdej potrzebie i bez
żadnych kosztów'.
Bilety Skarbowe III. Em. przed ter
Krotoszyn, dnia 14 lipca 1922 r.
minem ich płatności dnia 1. lutego
1923 będą na żądanie wykupywane
Starosta.
przez Kasy Skarbowe, Urzędy Podat
waiBigEBEaKtfiaHgMaHNiiiiaimniMńurM
kowe, oraz wszystkie Oddziały Pol
skiej Krajowej Kasy Pożyczkowej
Zatwierdzenie rozjemców.
według ich wartości dziennej, uwidocz
Prezydjum Sądu Okręgowego w
nionej na bilecie bez pobierania ja
kichkolwiek opłat lub prowizji. Bilety Ostrowie zatwierdziło: P. Stanisława
Skarbowe są wypuszczone w odcin Stefaniaka, gospodarza z Grębowa na
kach po 5000, 10000, 25 000, 50000, rozjemcę dla obwodu rozjemczego
100000, większych odcinkach nadają Grębów, p. Józefa Pieniężnego, gosp.
się naturalnie do wpłat sum nawet z Grębowa na zastępcę rozjemcy dla
milionowych. Banki Akcyjne, banki obwodu rozjemczego Grębów, p. Szcze
Ludowe, oraz Kasy Oszczędniościowe pana Paluszczaka, gospodarza z Koi komunalne naszego okręgu oddawna narzewa na zastępcę rozjemcy dla ob
posługują się Biletami Skarbowemi, wodu rozjemczego Konarzew, p. Jó
zatem i najszerszy ogół, choćby ze zefa Szymurę, gospodarza z Baszkowa
względu na cele Państwa Polskiego, na zastępcę rozjemcy dla obwodu roz
winien się posługiwać nawet przy za jemczego Baszków, wszystkich na prze
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kupach w sklepach powyższemi pa ciąg lat trzech.
pierami, które narówni z gotówką są
Krotoszyn, dnia 14 lipca 1922 r.
środkiem obiegowym Ministerstwa
Starosta.
Skarbu. Dyrekcja Oddziału
Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.

Rok 74

Powiatowym lek. Weterynaryjnym.
Na powiat Krotoszyn mianowany
został lekarz weterynaryjny, p. Henryk
Buchta, który w dniu 3 b. m. objął
urzędowanie. M ie szk an ie i biuro przy
ul. Rawickiej Nr. 4. Nr. teief 94. 129.
Krotoszyn, dnia 20 lipca 1922 r.
Starosta.
Wybory i mianowania.
Zatwierdzenie wyboru Rady Szkol
nej, reprezentantów i ich zastępców
katl. gminy szkolnej w świnkowie z
12 lipca 1922 r. ogłoszone w Orędow
niku Powiatowym z 15 lipca 1922 r.
nr. 30 uzupełniam przez dodatkowe
zatwierdzenie gosp. Józefa Wygralaka
z gminy Świnkowa na czwartego za
stępcę reprezentantów.
130.
Krotoszyn, dnia 19 lipca i 922 r.
Starosta.
Zamknięcie szosy.
Budowa nowej powłoki na szosie Koźminiec — Wyków rozpocznie się dnia
24. bm., z powodu tego zamyka się
szosę dla publicznego użytku na czas
budowy i wskazuje się przejazd drogą
Budy — Koźminiec.
132.
Krotoszyn, dnia 20 lipca 1922 r.
Przewodniczący Wydziału Powiat.
Niżej podani stawili wniosek o wy
jazd do Niemiec na stałe.
Magnus Hermann Chadialnia z familią
Goldschmidt Abraham Krotoszyn „
Cohn Dorota i Klara Krotoszyn
Hartwig Juljusz Baszyn z familią
Cohn Bernard Krotoszyn „ ,
Hippe Karol Krotoszyn
„
Hansz Ida Koźminiec
Riesenfeld Adolf Krotoszyn z familią
Nitschke August Krotoszyn
,,
Krotoszyn, dnia 21 lipca 1922 r. 131.
Starosta.

Rozporządzenia innych gładź.
Do Kierownictw szkół powszechnych
I wydziałowych pow. krotoszyńskiego.
Kuratorium Okręgu szkolnego \v
Poznaniu oznajmiło rozporządzenie z
dnia 4. 7. 1922 I. 927 Prez. że Urząd
Wojewódzki, wykonując rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 30. 2. 1922 w
przedmiocie tymczasowej pomocy le
karskiej dla funkejonarjuszów państwo
wych poruczyt rozporządzenie z dnia
6. 6. 1922 t. 529 VII. P. tymczasowe
udzielenie pomocy lekarskiej wszystkim
lekarzom powiatowym. O tern zawia
damiam.
Kierownictwa szkól, zwracając uwa
gę na ścisłe kierowanie się w tym
przedmiocie do rozporządzenia Rady
Ministrów z daty 30. 1. 1922 załączo
nego do okólnika Kuratorjum z dnia
5. 7. 1922 1. 479
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Krotoszyn, dnia 7 lipca 1922 r.
W z. Adolf Zontek.
Inspektor szkolny.
O świadectwach przemysłowych.
Kasa Skarbowa jest w posiadaniu
świadectw przemysłowych dla osób
które dotychczas o uzyskanie świadectw
przemysłowych deklaracji złożyły. —
Kontrola rozpocznie się od 15 lipca
br. przyczem zwracam uwagę na art.
126 ustawy przemysłowej który brzmi:
„Za prowadzenie handlu i innych
procederów oraz osobistych zajęć prze
mysłowych bez świadectwa przemysło
wego, albo też na podstawie świadectwa
mniejszej wartości, niż to jakie opłacić
należało, właścicieli przedsiębiorstw
lub osoby uprawiające zajęcia prze
mysłowe, oprócz obowiązku opłacania
należy tego świadectwa lub zamiany
posiadanego przez nich świadectwa
za odpowiednią dopłatą, ulegną karze
grzywien do wysokości trzykrotnie
wziętej nie opłacone lub nie dopłaco
nej należności za świadectwa, jakie
winni byli opłacić." —
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Krotoszyn, dnia 1.4 lipca 1922 r.
Urząd Skarbowy podatków
bezpośrednich i opłat skarbowych.

Obwieszczenie.
Na podstawie § 36 ustęp I. ordy
nacji procederowej z 26 lipca 1920 r.
(Dz. Ust. Rz. Niem. 871), oraz posta
wień rozdziału VI. przepisów Ministra
Przemysłu i Handlu z dnia 10, lipca
1922 (Dz. Min. Adm. i Handl. str 279)
ustanowiłem odwołanie p. Władysława
Wojciechowskiego z Poznania Stary
Rynek L. 92 publicznym zaprzysiężo

nym akcjoratorem na miasto Poznań
i wszystkie powiaty należące do Wo
jewództwa Poznańskiego.
128.
Poznań, dnia 12 lipca 1922 r.
Za wojewodę:
( —) Dr. Hempowicz m. p.
Zwolnienia spółdzielni od ogłasza
nia bilansów w Dzienniku Urzęd.
Min. Skarbu.
Z uwagi, że spółdzielnie oparte na
ustawie o spółdzielniach (Dz. U. R. P.
Nr. 111 z roku 1920 poz. 733) są obo
wiązane na zasadzie tej ustawy do
ogłaszania swych bilansów w piśmie
wyznaczonem w statucie i tak pod tym
względem, jakoteż wogóle co do całej
swej działalności podlegają nadzorowi
państwowemu, tudzież, że wskutek
wspomnianego ogłoszenia instytucji te
spełniają ciężący na nich obowiązek
publicznego ogłaszania rachunków, Mi
nisterstwo Skarbu zwalnia spółdzielnie
od obowiązków ogłaszania bilansów,
zamknięcia i wyciągów z ich spra
wozdań rocznych w myśl art. 80 ustawy
o państwowym podatku przemysłowym
(Dz. U. R. P. Nr. 17 z roku 1922 poz.
140) w Dzienniku Urzędowym Minister
stwa Skarbu pod następującemi wa
runkami :
1) Ze zwolnienia korzystać mogą
tylko spółdzielnie zarejestrowane
na podstawie art. 5 lub 117 ustawy
z dnia 29 października 1920 r. o
spółdzielniach (Dz. U. R. P. Nr.
111 poz. 733).
2) Ogłoszenie zamieszczane w pis=
mach stosownie do wymagań ustępu 2 art. 59 ustawy o spół
dzielniach winny co do treści
swej odpowiadać wymaganiom
art. 80 ustawy o państwowym
podatku przemysłowym (Dz. U.
R. P. Nr. 17 z roku 1922 poz 140).
5) Jeden egzemplarz tego numeru
pisma w którem ogłoszenie za
mieszczone, spółdzielnia prześie
właściwej Izbie Skarbowej.
4) Spółdzielnie, które statutów swych
do wymagań ustawy o spółdziel
niach jeszcze nie przystosowały,
korzystają tylko do 31 grudnia
1922 r. z 50% rabatu od ceny
ogłoszeń,
zamieszczonych
w
Dzienniku Urzędowym Minister
stwa Skarbu, a wymaganych przez
art. 80 wyżej wymieniony ustawy
o państwowym podatku przemy
słowym.
Warszawa, dnia 23 maja 1922 r.
za Ministra Skarbu.
( — ) B. Markowski.
Podsekretarz Stanu.

Powołany w okólniku Ministerstwa
art. 80 o państwowym podatku prze
mysłowym nakłada na zarządy przed
siębiorstw należących do towarzystw
i spółek akcyjnych i innych spółek z
ograniczoną odpowiedzialnością, jak
również wszelkiego rodzaju instytucji
kredytowych i wszelkich przedsiębiorstw
które na zasadzie statutów lub zastę
pujących je przepisów są obowiązane
do ogłoszania sprawozdania o swych
operacjach lub do składania pomienionych sprawozdań do zatwierdzenia
właściwym organom, obowiązek ażeby
w ciągu miesiąca po zatwierdzeniu
przez ogólne zebranie lub odpowiedni
organ zastępczy sprawozdania rocznego
ogłaszali co rok podług ustanowionej
przez Ministra Skarbu taryfy w „Dzien
niku Urzędowym Ministerstwa Skarbu"
bilanse zamknięcia przedsiębiorstw i
wyciągi z ich sprawozdań rocznych, o
czem jednocześnie zawiadamiać po
winno właściwą izbę skarbową. W
wyciągach tych obowiązkowo powinny
być wykazywane:
1) suma kapitału zakładowego, za
pasowego, rezerwowego i innych:
2) rachunek zysków i strat w roku
sprawozdawczym;
3) rodzaj zysku czystego z oznacze
niem w odpowiednich wypadkach
wydanej lub przeznaczonej do wy
dania dywidendy na każdą akcję
lub udział.
W razie niewykonania podanego w
niniejszem artykule przepisu izba skar
bowa sama przesyła do redakcji „Dzien
nika Urzędowego Ministerstwa Skarbu"
bilans zamknięcia i całkowite sprawoz
danie roczne, w celu opublikowania
ich na rachunek przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwa, należące do towa=
rzystw i spółek zagranicznych, których
zarząd znajduje się poza obrębem
Państwa, winny uskuteczniać w mowie
będące ogłoszenia przez swe odpo
wiedzialne ajentury i głównych przed
stawicieli w ciągu dwóch miesięcy po
zatwierdzeniu sprawozdania rocznego
przez ogólne zebranie lub odpowiedni
organ zastępczy.
Krotoszyn, dnia 3 lipca 1922 r.
Urząd Skarbowy podatków
bezpośrednich i opłat skarbowych.

Swój do swego po swoje!

Dział ogtoszenioiaq.
Bank Młynarzy Zachodnich Ziem
Polskich Tow. Akc. w Poznaniu
nabył w drodze kupna kamienicę przy
św. Marcinie 39 od spadkobiorców p.
Chrzanowskiej, p. radcy Dra. Chrza
nowskiego i p. Paliszewskiej. Prze
jęcie własności już nastąpiło. W ka
mienicy tej mieszczą się już obecnie

lokale wspomnianego banku, który w
ciągu jednego roku tak potężnie się
rozwinął, że okazała się niezbędna
konieczność rozszerzenia ubikacji, znaj
dujących się dotąd tylko na parterze,
także na I. piętro, co też w najbliższym
czasie nastąpi po przebudowaniu, od
powiadającemu nowoczesnym wyma
ganiom. Oprócz lokalu przy św. Mar
cinie zajmuje Bank Młynarzy obszerne
ubikacje, przy ulicy Wenecjańskiej na
biura, składnice i warsztaty swego od
działu technicznego. —
Opierając się o silną organizację
Związku Młynarzy, rozwija bank coraz
szerszą działalność w stosunkach hand
lowych z młynami oraz pokrywając ich

wszelkie zapotrzebowania zawodowotechniczne, tak iż — w celu urucho
mienia odpowiedniej gotówki — oka
zała się konieczność podwyższenia
kapitału akcyjnego z 50 na 100 miljonów marek oraz przyjmuje się po wy
sokim procencie depozyty, które tak
obficie napływają, świadcząc o wielkim
zaufaniu, jakiem Bank Młynarzy się
cieszy w szerokich kołach. Bilans
ukończonego właśnie w dniu 1 lipca
pierwszego roku obrachunkowego wy
każe, że zaufanie to jest rzeczywiście
uzasadnione i słuszne.
W bieżącym miesiącu otwiera Bank
Młynarzy swe oddziały w Toruniu,
Łodzi i Katowicach.
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BANK
IW Ł Y liiIR Z Y
ZACHODNICH ZIEM
POLSKICH
TOW. AKC.
B iu ra w w łasn y m dom u.
Poznań, św. Marcin nr. 39.
p łaci z a d e p o z y t a :
za wypowiedzenie dziennem 7°;o
„
„
miesięcznem 10%
„
„ kwartalnem 12°/0
„
„ półrocznem 14%
„
„ rocznem
16%
ERB

U boczny dochód
d la k a ż d e g o
p rac o w iteg o
OBYW ATELA
Listy i zapytania:
pod adresem

,Sanator'67.Bydgoszcz

1 0 0 , 0 0 0 m k . LU Ę L.
stałego i uczciwego zarobku może mieć
każdy nauczyciel wiejski, pisarz gminny,
organista, wogóle każdy pracowity człowiek
na wsi przy zasłużbowej p r a c y może
z a r o b ić !

Lokujcie Oszczędności

Hwestjonarjusze
są do nabycia

wA cim in istra ci j ,,Głosu”

PoiDiatoigej Hasie Oszczędności!
GWARANCJA POWSAYD l
13

STO PY PROCENTOW E PO D W YŻSZO N E!

POWIATOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI w Krotoszynie
p o d w y ższy ła 5°jo sto p ę
od wkładek oszczędności za specjalnem wypowiedzeniem a to:
a) za wkłady z wypowiedzeniem 3-miesięcznem na 6%
b) „
„
„
6-mięsięcznem „ 7%
c) „
„
„
rocznem
„ 8%
Kasa daje za wkładki zupełną gwarancję powiatu i używa
wkładek na niżej procentow e pożyczki przedewszystkiem tam,
gdzie zachodzi interes dobra publicznego.
Krotoszyn, dnia 8. lipca 1922.

Przewodniczący Wydziału Powiatowego.

