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DZIENNIK URZĘDOWY 
GEN. DYREKCJI POCZT i TELEGRAFÓW 

No. 5.   WARSZAWA, DNIA 2 LULEGO 1924 r.   ROK VI 
poz. 21 

Zarządzenia. 
Wycofanie z obiegu pocztowych znaczków opłaty 500 mk. 

 
Zarządza się niniejszem wycofanie z obiegu z dniem 15 lutego r. b. pocztowych 

znaczków opłaty 500 mk. 
Pozostały w tym dniu zapas powyższych znaczków mają kierownicy urzędów 

pocztowych komisyjnie obliczyć i należycie posortowane i uporządkowane w terminie 3 
dniowym odesłać do składnic dyrekcyjnych, a te wraz z własnym zapasem odeślą je do l.III 
r. b. do Gł. Składu materjałów pocztowych w Warszawie. 

Znaczki wspomnianej wartości znajdujące się w posiadaniu publiczności, mogą być 
wymienione w urzędach pocztowych równie/, w terminie do 15 lutego r. b. na znaczki 
wysokowartościowe, z tem atoli ograniczeniem, o ile będą w dobrym stanie i w ilości nie mniej 
jak 10 sztuk jednej wartości. Znaczków uszkodzonych względnie przedstawianych do 
wymiany w mniejszej jak 10 sztuk ilości nie należy uwzględniać. 

Publiczność poinformować zapomocą stosownego ogłoszenia. umieszczonego w lokalu 
urzędu pocztowego. 

L. 198.IX z dnia 15 stycznia 1924 r. 
 

 
DZIENNIK URZĘDOWY 

GEN. DYREKCJI POCZT i TELEGRAFÓW 
No. 18.   WARSZAWA, DNIA 26 KWIETNIA 1924 r.  ROK VI 

poz. 88 
Zarządzenia. 

Wycofanie z obiegu pocztowych znaczków opłaty waluty markowej. 
 

Wobec wprowadzenia z dniem 1 maja r. b. pocztowych znaczków opłaty w walucie 
złotowej, zarządza się wycofanie z obiegu z dniem 30 kwietnia r. b. wszystkich 
dotychczasowych pocztowych znaczków opłaty. 

Pozostały w tym dniu zapas pocztowych znaczków opłaty mają Składnice dyrekcyjne, 
tudzież kierownicy urzędów pocztowych komisyjnie obliczyć i należycie posortowane i 
uporządkowane przechować wraz z odnośnym rachunkiem w bezpiecznem i suchem miejscu 
do dalszego zarządzenia. 

Znaczki pocztowe opłaty w walucie markowej, znajdujące się w posiadaniu publiczności, 
mogą być od 1 maja b. r. począwszy wymieniane w urzędach pocztowych w terminie do 10 
maja r. b. włącznie na znaczki opłaty w walucie złotowej według obowiązującego sposobu 
przewalutowania, z tem atoli zastrzeżeniem, że przedstawione do wymiany znaczki będą w 
dobrym stanie i w ilości najmniej 10 sztuk. Znaczków w mniejszej ilości, lub uszkodzonych, do 
wymiany nie należy przyjmować. 

Publiczność należy poinformować zapomocą ogłoszenia w lokalu urzędu pocztowego. 
Znaczki dopłaty dotychczasowej emisji pozostają w użyciu aż do odwołania. Sposób 

przewalutowania podany jest osobno. 
L. 1277/IX z dnia 12 kwietnia 1924 r. 
 


