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DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTERSTWA POCZT i TELEGRAFÓW
z dnia 5 maja 1923 r.
nr 19
poz. 91
Wprowadzenie polskich znaczków na G. Śląsku
Z dniem 1 maja b. r. wprowadza się na części górnośląskiej, województwa Śląskiego,
polską taryfę pocztową. W związku z tem, dotychczasowe górnośląskie znaczki pocztowe tracą
moc swą obiegową z dniem 30 kwietnia 1924 r. Pocztowe przesyłki listowe nadane po 30
kwietnia 1923 r. a opatrzone górnośląskimi znaczkami pocztowemi traktować należy jako
nieopłacone. Znaczki górnośląskie, będące w posiadaniu prywatnych osób, mogą być
wymienione w górnośląskich urzędach pocztowych na normalne polskie znaczki pocztowe do
10 maja włącznie.
L. 1717/XII dnia 23 kwietnia 1923 r.

No. 47.

DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTERSTWA POCZT i TELEGRAFÓW
WARSZAWA, DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 1923 r.
poz. 212
Wycofanie drobnych znaczków pocztowych.

Rok IV.

Ministerstwo P. i T. zarządza niniejszem wycofanie z obiegu niektórych znaczków pocztowych o
drobnej wartości, a mianowicie opłaty wszystkich od najniższych do 25 mk. włącznie, dopłaty,
do 8 mk. włącznie.
Nr. 3771/XII z dnia 12 października 1923 r.
DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTERSTWA POCZT i TELEGRAFÓW
No. 54.
WARSZAWA, DNIA 15 GRUDNIA 1923 r.
Rok IV.
poz. 252
Zarządzenia.
Wycofanie z obiegu niektórych pocztowych znaczków opłaty i dopłaty
Ministerstwo P. i T. zarządca niniejszem wycofanie z obiegu z dniem 15 stycznia 1924 r.
następujących pocztowych znaczków opłaty: 50, 100, 200, 300, 400 i 1000 mk„ tudzież
dopłaty 50, 100. 200 i 500 mk.
Pozostały w tym dniu w urzędach pocztowych zapas wymienionych znaczków mają
kierownicy urzędów komisyjnie obliczyć i należycie posortowane i uporządkowane w terminie 3dniowym odesłać do składnic dyrekcyjnych, a te wraz z posiadanym własnym zapasem nadesłą je do 30/1 1924 r. do Głównego Składu materjałów pocztowych w Warszawie.
Wspomniane znaczki, znajdujące się w posiadaniu publiczności, mogą być wymienione w
urzędach poczt, również w terminie do 15-go stycznia 1924 r. na znaczki wyższej wartości z
tem jednak ograniczeniem, o ile będą w dobrym stanie i w ilości nic mniejszej jak dziesięć sztuk
jednej wartości.
Znaczków uszkodzonych lub przed stawionych do wymiany w drobniejszej jak 10 sztuk
ilości, nie należy uwzględniać.
Publiczność poinformować zapomocą stosownego ogłoszenia, umieszczonego w budynku
urzędu pocztowego.
W ostatnich czasach niejednokrotnie zdarzyło się, że na korespondencji listowej naklejano
kilkanaście i kilkadziesiąt nawet sztuk znaczków drobnej wartości. Powołując się przeto na tut.
zarządzenie z dnia 30/X 1923 r. Nr. 4I62/XII (Dz. urzęd. Nr. 50 1923 r.), poleca się urzędom
pocztowym baczną zwracać na takie listy uwagę i o ileby one znowu się pojawiły, mają urzędy
nadawcze doczepione znaczki natychmiast oderwać, oderwane włączyć do rachunku
znaczków, a w ich miejsce wyjąć znaczki wyższej wartości odpowiadające sumie oderwanych i
nakleić je na dany list.
Gdyby urząd nadawczy przeoczył taki list, natenczas urząd odbiorczy sporządzi odpowiedni
protokół, odbierze od adresata odnośną kopertę ze znaczkami i przedstawi sprawę swej
przełożonej Dyrekcji, która winnego pociągnie do surowej odpowiedzialności w myśl postanowień powołanego już Dz. urzęd. Nr. 50.
Nr. 4529/XII z dnia 28 listopada 1923 r.

