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ORĘD O W N I K
STAROSTWA I POWIATU PUCKIEGO
W ychod zi wedle potrzeby, przynajm niej raz w ty g o 
dniu. — Prenum erata k w a rta ln a 60 mk., miesięczna
25 mk. poszczególny num er 3 mk.

Ogłoszenia przyjm uje się za op ła tą 9,— m arek od
jednołam owego wiersza drobnego druku, re kla m y
15,— m arek od wiersza.

R edakcja: Starostw o w Pucku. — N a kła d i d ru ka rn ia : „D z ie n n ik G dański", Gdańsk.

Puck, sobota, dnia 3 w rześnia 1921 r.

N r. 66.
\

R o k 35.

Część Urzędowa

T re ś ć : 596. O k ó ln ik M in isterstw a b. dz, pr. w sprawie uch yla
nia się uchodźców od po datków .
597. Zarządzenie W o je w o d y Pom orskiego w sprawie przyc h w ytyw a n ia w o jskow ych gołębi pocztow ych.
598. O tw arcie szkoły ogrod niczo -roln icze j w T orun iu .
599. P izyjęcie G órnoślązaków.
600. O k ó ln ik starosty do w szystkich M iejscow ych Rad
O p ie ki Społecznej.
601. R ozkład ja rm a rkó w w pow iecie puckim .
602. Z atw ierdzenie rendanta kasy szkolnej w Jastarni.
603. Z atw ierdzenie dozoru szkolnego w Helu.
604. Z atw ierdzenie członka dozoru szkolnego w M rzezinie.
605. Ostrzeżenie Urzędu Skarbow ego p o d a tk ó w i op ła t
skarbow ych.
606. Pożyczka O drodzenia.
Ogłoszenia.

596 .
OKÓLNIK
Ministerstwa b. dz. pr. w sprawie uchylania się
wychodźców od podatków.
Zdarzają się wypadki, że wychodźcy (zwłaszcza
Niemcy) wysprzedają cały swój majątek i dobytek i prze
noszą się za granicę bez uprzedniego uiszczenia należ
nych podatków wzgl. bez złożenia zabezpieczenia.
Wskutek tego przypominam pp. Starostom, że niem.
ust. z 26 lipca 1918 nr. 100 (Gegen die Steuerflucht) zo
stała art. 2 ust. z 1 lipca 1919 r. Dz. P. P. P. nr. 385
utrzymaną w mocy, a specjalnie § 17 cyt. ust. niem.
nakłada na wszystkie władze, a tern samem i pp. Sta
rostów obowiązek donoszenia właściwym władzom po
datkowym, t. j. komisjom wymiarowym o zamierzonem
wychodźtwie obowiązanego do podatku lub o faktach
uzasadniających przypuszczenie zamierzonego uchyle
nia się od podatku lub dania zabezpieczenia.
Poznań, dnia 31 V 1921 r.
Minister
w z. (—) Połczyński.
Powyższe zarządzenie Ministra b. dz. pr. podaję
pp. w ó jto r do wiadomości i przestrzegania.
Puck, dnia 20 VIII 1921 r.
L i p s k i , starosta.

591 .
ZARZĄDZENIE
Wojewody Pomorskiego w sprawie przechwytywa
nia wojskowych gołąbi pocztowych.
Według doniesienia D. O. G. Pomorze, nie wróciły
po ukończonych ćwiczeniach do stacji 4 gołębie, które
się z powodu mglistego powietrza zabłąkały i w obcych

gołębnikach się opuściły, gdzie im pióra skrzydeł w y r
wano i obcięto, tak że je do lotów wogóle użyć nie
można.
Z powyższego powodu polecam pp. Starostom
Prezydentom w Orędownikach i w prasie opublikować
że według ustawy z dnia 28 V 1894 (Zbiór Praw Rzeszy str. 463) przechwytywanie wojskowych gołębi po
cztowych jest zakazane. Przekroczenie tego zakresu
podlega karom przewidzianym w kodeksie karnym, a
mianowicie karze więzienia do 5 lat za kradzież wzgl.
grzywnie do 1000 mk. albo więzienia do 2 lat za uszko
dzenie rzeczy (§§ 242 i 303 kod. k.). Usiłowanie w tych
wypadkach również podlega karze.
Wojskowe gołębie pocztowe zabłąkane należy bez
zwłocznie do stacji wojskowej W Grudziądzu odstawić.
Toruń, 6 VIII 1921 r.
Wojewoda Pomorski
¡
z p. Frost.
Powyższe podaję do wiadomości i przestrzegania. ’
Puck, dnia 17 V III 1921 r.
L i p s k i , starosta.

598 .
Otwarcie Szkoły ogrodniczo-rolniczej w Toruniu.
Z wielu stron słyszy P. I. R. życzenia założenia
szkoły ogrodniczej i szkoły rolniczej o gruntowniejsźym
planie nauk, niż dotąd dają nasze szkoły zimowe. Utwo
rzenie każdej szkoły wymaga dziś znacznych wkładów,
przed którym i Izba bynajmniej się nie cofa, jednak
chciałaby mieć pewność, czy mury tych szkół nie bę
dą stały próżno. Izba stoi wobec nierozwiązanego pro
blemu, jaki typ nadać tym szkołom. Pragnie udzielić
w szkole najpotrzebniejszego kwantum wiadomości teoretycznych,, kładąc główny nacisk na ćwiczenia praktyczne i w tym celu zapewniła sobie odpowiednie siły
nauczycielskie i objekta do prowadzenia praktyki. Opra
cowała Izba plany naukowe na kurs jedno, dwu a na
wet trzyletni, niema jednak pewności, który z tych
planów będzie odpowiadał rzeczywistym potrzebom
Pomorza.
Że dziś zarówno ogrodnictwo jak rolnictwo może
zapewnić lepsze warunki bytu, niż kariera urzędnicza,
do której dochodzi się po kilkunastu latach żmudnych
i drogich studjów, to nie ulega kwestii, jednak w za
wodach praktycznych w dzisiejszym czasie nie chcą
się ludzie długo przygotowywać i Izba obawia się, że
na kurs dwu względnie trzyletni może nie znaleźć do
statecznej liczby adeptów.
Szkoły zamierza Izba otworzyć najpóźniej z dniem
1 października b. r., co podaje do ogólnej wiadomości
i prosi o zgłoszenia wraz z oświadczeniem, jaki typ
szkoły uczeń wybierze—roczny, dwu lub trzyletni.
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Podania należy wnosić najdalej do 15 września br.,
V do których należy dołączyć metrykę, świadectwo ukoń
p czenia najmniej szkoły ludowej, świadectwo zdrowia,
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601.
Rozkład jarmarków w powiecie puckim.
1921R^ f e d„ fsS h = i
P° 'VieCie t['te>Snm "a r° k
a) w Pucku:
w wtorek, dnia 15 lutego (kramowy),
w czwartek, dnia 30 czerwca (kramowy)
w wtorek, d. 25 października (kramowy i na bydło)
w wtorek, dnia 13 grudnia (kramowy).
’
b) w Krokowie:
w czwartek, dnia 24 lutego (kramowy)
w wtorek, dnia 3 maja (kramowy),
w czwartek, dnia 22 września (kramowy)
w wtorek, dnia 29 listopada (kramowy).
,...
s°łtysi i przełożeni obszarów dworskich opubukują powyższe w przyjęty sposób.
Puck, dnia 8 sierpnia 1921.

n

L i p s k i , starosta.
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599 .
662 .

Przyjęcie Górnoślązaków.
Wielu Polaków z Górnego Śląska wypędzonych itd.
którzy sami osobiście, z krewnemi, ojcami, synami
braćmi, rodzinami itd. walczyło o Górny Śląsk dla Pol
ski i przeto utraciło majątek, pracę, zdrowie, męża, oj
ca nawet życie, przybywszy do Polski, znaleźli się w
rozpaezhwem położeniu życia. Są to rolnicy, którzy
pragną osady, nawet wielu bardzo inteligentnych rol
ników, robotnicy a także i urzędnicy różnych kategoryj, pilni, z Wysokiem poczuciem obowiązkowości i nie
zbolszewizowani ani paskarze. Wobec tego pouczam
wszystkie mi podwładne urzęda, aby ze względu na
zasługi tych bojowników za sprawę Górnego Śląska
traktowano ich z największą uprzejmością i ich życze
nia uwzględniono w ramach możliwości.

Zatwierdzenie rendanta kasy szkolnej w Jastarni.
7 A myśl ofdynacji szkolnej dla Prus Wschodnich i
Zachodnich z dnia 11 grudnia 1845 r., zatwierdziłem p.
Koberta Kąkola z Jastarni na rendanta kasy szkolnej
szkoły polsko-kat. w Jastarni.

Puck, dnia 25 sierpnia 1921.
L i p s k i , starosta.

663 .
Zatwierdzenie dozoru szkolnego w Helu.

Puck, dnia 16 sierpnia 1921.
L i p s k i , starosta.

600 .
OKÓLNIK

W myśl ordynacji szkolnej dla Prus Wschodnich i
Zachodnich z dnia 11 grudnia 1845 r., zatwierdzam na
stępujących panów jako członków dozoru szkolnego
szkoły polsko-kat. w Helu:
L Sołtysa Ignacego Barlasza na przewodniczącego.
-. Nauczyciela Ericha Mey a na jego zastępcę.
3. Przełożonego obsz. dworskiego Wojciecha Skomroka na reprezentanta.
4. Rybaka Jakóba Kamratha na reprezentanta
5. oraz rybaka Artura Trennerta na zastępcę.

starosty do wszystkich miejscowych Rad Opieki

ję

Społecznej w powiecie puckim.

Puck, 27 sierpnia 1921.

Podaję do wiadomości, że poświadczenie na otrzymanie 50 /0 zniżki na drzewo opałowe wystawiają miejscowe Rady Opieki Społecznej. Prócz inwalidów mają
prawo na taką całą zniżkę wdowy po poległych.
Inwalidom i wdowom po poległych przysługują na
stępujące normy:
Dla inwalidów żonatych i wdów z rodziną po 4 mp.
^szczap, wałków lub 14 mp. gałęzi i drewna miękkiego,
rdla inwalidów nieżonatych i wdów bez rodziny połowa
¡¡powyższej normy.
Puck, dnia 13 sierpnia 1921 r.
L i p s k i , starosta.

L i p s k i , starosta.

604 .
Zatwierdzenie członka dozoru szkolnego w Mrzezinie.
W myśl ordynacji szkolnej dla Prus Wschodnich i
Zachodnich z dnia 11 grudnia 1845 r., zatwierdzam p
Lucjana Zielińskiego z Mrzezina jako członka dozoru
szkolnego oraz rendanta kasy szkolnej szkoły polskokatolickiej w Mrzezinie.
Puck, 16 sierpnia 1921.
L i p s k i , starosta.

603.
OSTRZEŻENIE
Urzędu Skarbowego podatków i opłat skarbowych.
W ostatnich czasach wzięli się emigranci niemieccy
na nowy sposób uchylania się od gwarancji podatkowej,
a nawet od zapłaty podatków, w czem niestety są im
Pomocni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. Emi
granci sprzedają cały swój w Polsce się znajdujący
ruchomy i nieruchomy majątek kontraktami zdziałanymi
za granicą (przeważnie w Gdańsku) i odebrawszy ceny
kupna, do Polski już nie wracają.
^
W ten sposób uchyla się nietylko od dania gwafkncji podatkowej, która wynosi 50 proc. wartości ma
jątku, sprzedanego, lecz także bardzo często nie płacąc
nawet zaległości podatkowych. Aby temu zapobiec,
zniosła się Pomorska Izba Skarbowa z Okręgowym
Urzędem Ziemskim w Poznaniu, a ten pismem z 27
lipca 1921 r. L. dz. 4557-21 zarządził, że kontrakty za
warte za granicą zatwierdzać będzie po przedłożeniu
Przez nowego nabywcę poświadczenia właściwej wła
dzy Podatkowej o złożeniu kaucji emigracyjnej przez
dawniejszego właściciela.
Powyższe ostrzeżenie podaje się do wiadomości
i zastosowania się obywatelom powiatu puckiego.
Puck, dnia 12 VIII 21.
Urząd Skarbowy podatków i opłat Skarbowych
w Pucku.

tów subskrypcyjnych oraz świadectw imiennych i na
okaziciela pożyczki krótkoterminowej i kwitów subskr.
oraz świadectw imiennych pożyczki długoterm.
Prawa wymiany świadectw kwitów subskrypcyjnych
i świadectw na okaziciela długoterminowej pożyczki
z r. 1920 placówki zostają pozbawione po upływie dwóch
miesięcy, licząc od dnia ostatecznego zamknięcia sub
skrypcji na pożyczkę długoterm.
6) K w ity subskr., jako też świadectwa tymczasowe
imienne i na okaziciela pożyczki krótko- i długoterm.
nie będą przyjmowane do lombardu, począwszy od
dnia ogłoszenia niniejszego.
7) K w ity subskr. i świadectwa tymczasowe imienne
pożyczki krótkoterm. z r. 1920 wystawione po dniu
zamknięcia subskrypcji na tę pożyczkę oraz kw ity subskr.
i świadectwa imienne pożyczki długoterm., wystawione
po dniu ogłoszenia niniejszego rozporządzenia, nie będą
przyjmowane do wymiany na obligacje tychże poży
czek, jako nieprawnie wydane i przeto jako nieważne
nie będą wykupywane.
8) Wszystkie niezużyte świadectwa tymczasowe
oraz zwrócone przy wymianie świadectwa imienne i na
okaziciela' pożyczki krótkoterminowej, świadectwa
imienne pożyczki długoterm., jak również grzbiety wyżej
wymienionych świadectw i wymienione kw ity subskr.
winny być przez placówki subskrypcyjne zwrócone
wraz ze szczegółowemi sprawozdaniami Urzędowi
Organizacji Pożyczek Państw, w Poznaniu najpóźniej
do 15 IX br.

POŻYCZKA ODRODZENIA.

9) Niezużyte na wymianę kwitów subskr. i świa
dectw tymczasowych obligacje pożyczki krótkoterm.
z r. 1920 winny być przez placówki subskrypcyjne
zwrócone Urzędowi Pożyczek Państw, w terminie ozna
czonym w par. 8, zaś obligacje pożyczki długoterm.
z r. 1920, najdalej w ciągu Hwóch i pół miesięcy, licząc
od dnia ostatecznego zamknięcia subskrypcji na tę po
życzkę.

Do Banków i Instytucyj Kredytowych, realizujących
Pożyczkę Odrodzenia.

10) Terminy przewidziane w par. 1 do 9 dla pla
cówek subskr., znajdujących się zagranicą, przedłuża
się o dwa miesiące.

Urząd Organizacji Pożyczek Państw, w Poznaniu
podaje, na mocy rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia
6 VIII 1921, do wiadomości i wykonania co następuje:

11) Niezastosowanie się do wyżej wskazanego po
ciąga za sobą obciążenie rachunku zalegającej placówki
równowartością zatrzymaiwch po oznaczonym terminie
obligacyj i świadectw tymczasowych na okaziciela po
życzki długo- i krótkoterm., przyczem wymagane będzie
uiszczenie tej równowartości w gotówce wraz z odset
kami od całej sumy w wysokości ustalonej na dany
okres dla dyskonta weksli P. K. K. P., niezależnie od
odpowiedzialności za straty Skarbu, mogące wyniknąć
wskutek uniemożliwienia powołanym organom należnej
kontroli przy wymianie tych świadectw i kwitów sub
skrypcyjnych na obligacje.

606 .

U K w ity subskrypcyjne jako też świadectwa tym
czasowe imienne i na okaziciela Pożyczki krótkoterm.
z r. 1920, oraz1kw ity subskr. i świadectwa imienne
pożyczki długoterm. z r. 1920 mogą być wymieniane
przez posiadaczy na obligacje tychże pożyczek
w placówkach subskrypcyjnych do dnia 31 V I I I 1921 r.
włącznie.
2) K w ity subskrypcyjne oraz świadectwa na oka
ziciela Pożyczki długoterminowej mogą być wymieniane
w placówkach subskrypcyjnych w ciągu dwóch mie
sięcy, licząc od dnia ostatecznego zamknięcia subskrypcji
na Pożyczkę długoterminową z r. 1920.
3) Niewymienione w terminie oznaczonym w punkcie
pierwszym niniejszego, kw ity subskrypcyjne jako też
świadectwa imienne i na okaziciela pożyczki krótko
terminowej oraz świadectwa imienne i kw ity subskr.
pożyczki długoterminowej mogą być zgłaszane do w y
miany aż do dnia 30 IX 1921 r. włącznie, jedynie w od
działach P. K. K. P.
4) Niewymienione do dnia 30 IX 1921 r. kw ity
subskrypcyjne jako też świadectwa imienne i na oka
ziciela pożyczki krótkoterminowej oraz kwity subskryp
cyjne i świadectwa imienne pożyczki długoterminowej
oraz niewymienione w terminie oznaczonym w ustępie
2 m., kw ity subskr. i świadectwa na okaziciela pożyczki
długoterm. mogą być wymienione po tych terminach
tylko w Urzędzie Pożyczek Państw, w Warszawie.
5) Od dnia 1 IX 1921 r. począwszy placówki sub
skrypcyjne zostają pozbawione prawa wymiany kw i

Nadesłane Urzędowi Pożyczek Państw, po upływie
wyznaczonego terminu świadectwa i obligacje będą
przez Urząd przyjmowane jedynie w charakterze za
bezpieczenia należności Skarbu.
Urząd Organizacji Pożyczek Państw.
Urząd Organizacji Pożyczek Państw, podaje do
wiadomości:
Na mocy rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia
25 lipca br. sprzedaż obligacyj długoterm. *ew n. po
życzki państw, dokonywać się będzie od dnia 1 sierpnia
br'. na całym obszarze PaństWa wyłącznie w Polskiej
Krajowej Kasie Pożyczkowej i jej Oddziałach, Kasach
Skarbowych i w małopolskich Urzędach podatkowych.
Likwidujące się wszystkie inne placówki sprzedaży
pożyczki Odrodzenia poza wyżej wymienionemi, obo
wiązane są nieodesłaną jeszcze gotówkę, uzyskaną
z realizacji pożyczki odesłać bezzwłocznie do Polskiej
Kraj. Kasy Pożyczkowej lub Poczt. Kasy Oszczędności

na rachunek Urzędu Pożyczek 'Państwowych, oraz po
zatrzymaniu pewnej ilości obligacyj przewidzianej na
wymianę kwitów subskrypcyjnych i świadectw tymcz.
na okres miesięczny, zwrócić caiy zapas obligacyj tak
długo- jak i krótkoterm. do Urzędu Pożyczek Państw,
w Warszawie, Senatorska 29.

Żapisy na 5 proc. długoterm. pożyczkę państwspłacane ratami przez urzędników i funkcjonariuszy
państw., osoby wojskowe, oraz emerytów wojskowych
i cywilnych zamknięte zostały z z dniem 31 lipca br.

?
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Żniwo lnu.
Gdy len jest w żółtej dojrzałości, tj. gdy
rośliny pożółkną, a większa część listków na
łodydze od dołu opadnie, (a więc rośliny jeszcze
nie brunatnieją, wtedy włókno jest bardzo dobre
i nasienie rozwinięte) w yryw a się len ręcznie
w czasie pogodnym.
Garść lnu chwyta się w większej połowie
wysokości, omijając chwasty i po wyrwaniu
rozkłada się w linji, korzeniami prosto obok
siebie ułożonemi, aby wysechł i się nie mieszał.
Jeśli wzrost lnu nie jest równy, natenczas po
winno się go, dla osiągnięcia lepszego włókna,
a temsamem i wyższej ceny — sortować na
wyższy i krótszy — i ewtl. na czysty i za
chwaszczony, co ma wielkie znaczenie dla prze
robu.
Len rozłożony i przeschnięty ustawia się
w małych garściach po 1 lub 2 dniach dobrej
pogody w daszki długości 2— 5 metrów. Len
może stać w daszkach, aby się w ypocił i doj
rzał, 2— 4 tygodnie, bo woda deszczowa z ło
dygi łatwo ścieka i wysycha. Gdyby len roz
łożony dłużej pozostał leżeć, natenczas nie będzie
dostatecznie wysychał, a będzie fermentował,
czyli się rosił, któremu to procesowi winno się
przed wyziarnieniem zapobiegać.
Całkiem wyschnięty i wypocony len zwozi
się w pogodnym dniu pod dach.
(Ciąg dalszy nastąpi).

L E N w T o ru n iu ,
ul. Warszawska 10-12 I.

Sprzedał drzewa opałowego
w drodze licytacji.
Licytacja drzewa użytkowego i opałowego (gałęzie)
dla własnych potrzeb miejscowej ludności odbędzie

się 20 września rb., o godzinie 10 rano w lohaiu
p. Semmerllnga w Chyloni!. Nadleśnictwo uprasza
pp. sołysów o powiadomienie ludności.
Państw. Nadleśnictwo Chylonia.

Ucptacta.
Państwowe Nadleśnictwo Chylonia wydzierżawi
w drodze licytacji 2 parcele ziemi ornej l. 283 a,.
284 a leśnictwa Dębogorze, obszaru 7,496 ha na przeciąg
lat 6. licytacja odbędzie się w Chyloni!, dnia 20

września br. przed pot. w lohaiu p. Semmerllnga.
Państw. Nadleśnictwo Chylonia.

K u p u ję p o c e n a c h n a j w y ż s z y c h
w partiach wagonowych

słomę i siano
prasowane i luzem.
Na życzenie stawiam prasę, prasmistrza i drut.
Dom rolniczo-handlowy

Jan Turek, Toruń
Telefon 1430.

Adr. telegr.: Turkos.
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