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DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH, TELETECHNICZNYCH l RADJOKOMUNIKACYJNYCH 
WYDAWANY PRZEZ MINISTRA POCZT l TELEGRAFÓW 

Rok II. Warszawa, dnia 19 czerwca 1934 r.    Nr 6. 
poz. 19 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 
z dnia 4 czerwca 1934 r. 

o wycofaniu z obiegu niektórych znaczków i kartek pocztowych. 
 
Na podstawie art, 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie 

(Dz. U. R. P. Nr. 63 z 1933 r, poz. 481) zarządzam, co następuje: 
§ 1. Wycofuje się z obiegu następujące znaczki i kartki pocztowe; 
a) znaczki opłaty wartości 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 i 50 gr., z napisem „Na Skarb     

gr. 50 gr.", wprowadzone do obiegu rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia             
17 listopada 1924 r, (Dz. U. R, P. Nr. 102, poz. 940); 

b) znaczki opłaty wartości 10 i 20 gr., z napisem „Na oświatę gr. 5", wprowadzone do obiegu 
rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 kwietnia 1927 r. (Dz. U. R. P, Nr. 40, 
poz. 363) i rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 stycznia 1932 r. (Dz. U. R, P. 
Nr. 8, poz. 53); 

c) znaczki opłaty wartości 5, 15, 25 i 30 gr. z napisem „29. XI. 1830 Grochów—Iganie", 
wprowadzone do obiegu rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 września 1930 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 73, poz. 584); 

d) znaczki opłaty wartości 30 gr, z podobiznami Kościuszki, Washingtona i Pułaskiego, 
wprowadzone do obiegu rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 kwietnia 1932 r. 
(Dz. U. R. P, Nr, 33, poz, 352); 

e) kartki pocztowe pojedyncze z wytłoczonym znaczkiem opłaty wartości 10 gr” o rysunku 
przedstawiającym widok Placu Zamkowego w Warszawie z kolumną króla Zygmunta III — 
wprowadzone do obiegu rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 maja 1925 r. 
(Dz. U. R. P, Nr. 51, poz. 348); 

f) kartki pocztowe pojedyncze z wytłoczonym znaczkiem opłaty, wartości 15 gr., z podobizną 
Henryka Sienkiewicza — wprowadzone do obiegu rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 21 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 40, poz, 394); 

g) kartki pocztowe z opłaconą odpowiedzią, z dwoma wytłoczonemi znaczkami opłaty, 
wartości po 15 gr., z podobizną Henryka Sienkiewicza — wprowadzone do obiegu roz-
porządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 25 czerwca 1928 r. (Dz. U, R, P, Nr. 72,     
poz. 652). 

§ 2. Do dnia 30 września 1934 r. włącznie będą urzędy i agencje pocztowe wymieniały 
znaczki opłaty i kartki pocztowe, określone w § 1 na znaczki i kartki obiegowe równej wartości. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1934 r. 
Minister Poczt i Telegrafów: 

(—) Kaliński 
 


