(Pisownia oryginalna)

Sprawozdanie
z druku znaczków w Drukarni Narodowej w Krakowie za sierpień 1947 r.
Niniejsze sprawozdanie jest bezpośrednim dalszym ciągiem mego
sprawozdania za miesiąc lipiec 1947 r. z dnia 15 sierpnia 1947 r.
W miesiącu sierpniu nie zaszły żadne zmiany w urządzeniach technicznych drukarni.
Część szczegółowa.
Dalszy druk znaczków po 5 zł, nakładu 2.
Z otrzymanych walcem N.2.W.III. 42.632 ark. dobrych odbitek w lipcu 1947 r.
wydano do perforacji 22.612 ark. z czego otrzymano 59 ark. makulatury perforac.
oraz 22.553 ark; dobrych perforowanych arkuszy.
Do wysyłki przeznaczono dla Głównej Składnicy 20.000 ark. nieperforowanych
oraz 22.513 ark. perforowanych, dla Muzeum P. i T. 20 ark. nieperforowanych i 40
ark. perforowanych, czyli w sztukach dla Gł. Składnicy 2,000.000 sztuk
nieząbkowanych i 2,251.300 sztuk ząbkowanych a dla Muzeum 2.000 szt. ciętych i
4.000 sztuk ząbkowanych.
Walcem N.2.W.IV drukowano 11, 12, 13 i 14, 16, 18 i 19.VIII.1947 t.j. 7 dni. .Wydano
do druku 42.234 ark. z czego otrzymano 416 ark. makul. i 41.818 ark. dobrych
odbitek. Do perforacji wydano 21.798 ark. z czego otrzymano 107 ark. makul.
perforac. oraz 21.691 ark. dobrych perforowanych, odbitek. Do wysyłki
przeznaczono dla Głównej Składnicy 20.000 ark. /2,000,000 szt./
nieperforwanych oraz 21.651 ark. /2,165.100 sztuk/ perforowanych; dla
Muzeum przeznaczono 3 ark. prób z makulatury, 20 ark. /2,000 szt./
nieperforowanych oraz 40 ark. /4.000 szt./ perforowanych.
Walcem N.2.W.V drukowano 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 i 30.VIII. t . j . dziewięć
dni. Wydano do druku 42.574 ark. z czego otrzymano 516 ark. makulatury
drukowej i 42.058 ark. dobrych odbitek. Perforacja nieukończona, ostateczne
obliczenie podam w następnym miesiącu.
Znaczki po 20 zł. fioletowe A. Mickiewicz
Walca N.2.W.IV w dniu 6 i 7.VIII.1947 po wykonaniu 25 ark. prób nieprzyjęto do
druku. Z prób przeznaczono 7 /ark./ dla Muzeum P. i T.
Walca N.2.W.V. w dniu 8.VIII.1947 po wykonaniu 7 ark. prób nie przyjęto do druku.
Dla Muzeum przeznaczono 3 ark. prób.
Walca N.2.W.VI. w dniu 3.IX.1947 po wykonaniu 16 ark. prób nie przyjęto do druku.
Dla Muzeum przeznaczono 3 ark. prób.
Przedruk znaczków po 50 gr. zielonych z widokiem fragmentu pomnika
Grunwaldu w Krakowie na znaczki lotnicze po 40 zł.
Przedruk tych znaczków na nową wartość 40 zł. odbył się w dniach 9, 11, 12,
13, 14, 16, 18, 19 i 20.VIII.1947 w półarkuszach po 50 sztuk, formą cynkotypową
sporządzoną w flrmie „PHototeohnika” Piotra Kuda w Krakowie, ul. św. Tomasza 19,
na maszynie do płaskiego druku. Do przedruku otrzymano z Głównej Składnicy
24.599 półarkuszy po 50 sztuk oraz 49 sztuk czyli łącznie 1,229.999 sztuk znaczków
po 50 gr. Przy przedruku otrzymano 1.153 półarkuszy i 49 sztuk makulatury drukowej
oraz 23.446 półarkuszy /1,172.300 sztuk/ dobrych odbitek. Z makulatury
przeznaczono 16 półarkuszy dla Muzeum oraz 1.137 półarkuszy i 49 sztuk dla
Głównej Składnicy do zniszczenia. W tych 16 /szesnastu/ półarkuszach
przeznaczonych dla Muzeum P. i T. było 2 półarkusze obejmujące planszę do
wykonania formy drukarskiej, 15 półarkuszy z odwróconymi nadrukami /650 sztuk/
oraz jeden półarkusz makulaturowy. Nadto dla Muzeum przeznaczono 400
półarkuszy /20,000 sztuk/ dobrych przedrukowanych znaczków. Dla Głównej
Składnicy przeznaczono 23.046 półarkuszy sztuk t.j. 1,152.500 sztuk dobrych
przedrukowanych znaczków oraz 1.137 półarkaszy i 49 sztuk czyli 56.899 sztuk
makulatury do zniszczenia.
Obecnie w druku są pocztówki z widokiem Ratusza w Lesznie, Centralą poczty
w Warszawie, w przygotowaniu Hala Gąsienicowa Tatry oraz znaczki lotnicze po 20
zł. /nakład 3./
W Krakowie, dnia 10. września 1947.
Zgodność potwierdzam:
W Krakowie, dnia 12 września 1947.
M. Karczmarski
Prof. Stanisław Mikstein
Naczelnik Działu Druku Znaczków
biegły przydzielony do druku znaczków

