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1139.
Rozporządzenie

Ministra Poczt i Telegrafów

z dnia 14 grudnia 1923 r.

zmianie sposobu ' przeliczania kwot przekazów pocztowych z walmy polskiej na doiMY
Stanów Zjednoczonych flmeryld Północnej
i z dolarów na walutę polską.
O

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 (.
o państwowej wyłączności poczty, t.el egrafu i telefonu (Dz. P. P. P. N2 44 poz. 310) zarządza si~ co
następuje :

§ 1. § 7 rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 sierpnia 1923 r. o zaprowa dze niu
wzajemnej wymiany przekazów pocztowych między
Polską a Stanami Zjedrloczonemi F\meryki Północnej
(Dz. U. R. P. N2 90 poz. 711), otrzymuje brzmienie
następujące:

"Pocztowy Urząd wymiany Warszawa 1 przelicZa nadane do Stan ów Zjednoczonych J;\meryki
północnej przekazy w walucie polskiej na dolary i centy
w~dług ceny sprzedaży dla małych tranzakcji, oznaczonej w, cedule urzędowej gie łdy pieniężnej w War-

szawie z dnia poprzedniego nadejścia przekazu do
Warszawy, o ile zaś przekaz nadejdzie w pon ie działki
lyb dnie poświąteczne według kursu ostatniego dnia
notowali, dodają.c do giełdowej ceny spizedaży na
ewentualne st raty walutowe ~/o od ceny giełdowej
. 1 dolara Stanów Zjednoczonych F\meryki Północnej".

§ 2. § 8 tegoż
nie

rozporządzenia

§ 1. § 7 ro?porządzenia Ministra Poczt i Teleqrafów z dnia 26 kwielnia 1922 r. o zapiOwad zeniu wzaj emn ej wymiany p rzekazów pocztowych mię
dzy Pol ską a Fra ncj4 (Dz. U. R. P. N2 40, poz. 632)
otrzymuj e brzmie ni e na"tępujące:
"Nad an e do Francji przekazy w walucie polskiej pocztowy urząd wymiany Warszawa 1 przelicza
na franki i centy my podług ceny sprzedaży dla małych tranzakc.ji, wyra żonej każdo r azowo w cedule
urzędowej giełdy pieniężnej w Warszawie z dnia poprzedniego nadejś cia pw:ikazu do Warszawy, o ile
zaś przekaz nadejdzie w poniedziałki 'lub dnie poświąteczne, według kursu ostatniego dnia notow ań,
dodając . do giełdowej ceny sprzedaży na ewentualne straty walu~owe 2% od ceny giełdowej 1 franka
francuskiego" •
8 tegoż
następujące:

§ 2. §
brzmienie

rozporząd zenia

otrzymuje

"Nades łane do Polski z francji przekazy w frankach francuskich pocztowy urz ąd wymiany Warszawa 1 przelicza na walutę . po lską po cenie kupna
dla małych tranzakcji, wyrażon ej każdorazowo w ce·
dule urzędowej giełdy p ieniężnej w Warszawie z dn.
nadejścia prze kazów do Warszawy, odejmując jednak
Qd giełdowej ceny kupna na ewentualne straty walutowe 2 % od ceny giełdowej franka francuskiego.
Przekazy na deszl,e z Francji będą urzędy pocztowe przeznaczenia wypłacać w walucie polskiej ".

.§ 3.
wiązującą

Rozpo ~ządzenle niniejsze zyskuje moc oboz dniem 1 styczn ia 1924 roku •

Minister Poc zt i Telegrafów:

otrzymuje brzmie-

Moszczyński

następujące:

"Nadeszłe do Polski ze Stanów Zjednoczonych
Rmeryki Północn ej przekazy w dolarach, pocztowy
~rząd wymi,my Warszawa 1 przelicza na walutę
polską po cenie kupna dla ma'ych tranzakcji, oznaczone w cedule urzędowej giełdy pjeniężnej w Warszawie z dnia nadejścia przekazów do Warszawy,
odejmując jednak od giełdow ej ceny kupna na ewen·
tualne straty walutowe 10f0 od ceny giełdowej 1 do·
lara Stanów Zjednoczonych f\meryki Północnej".

Rozporządzenie

§ 3.

niniejsze zyskuje moc ob oz ,d niem 1 stycznia 1924 r.

~jązującą

Minister Poczt i Telegrafów:

Rozporządzenie

z dnia

Moszc~yński

1140.
Ministra Poczt i Telegrafów

14 gr,udnia

1923 r.

o zmianie sposobu przeliczania kwot przekazów pocztowych 'z waluty polskiej I na franki
francuskie i z franków francuskich na walutę
polską·

Na

r.l

X j art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r.

O państw owej wyłączności

poczty, telegrafu i telefonu (Dz. P. P. p_ Ne 44, poz. 310) zarządza się co

1141.
Rozporządzenie

Ministra Poczt i T.e legrafów

z dnia 18 grudnia 1923 r.

o

częściowej

opłat listowych
flustrją.

zmianie

z

w obrocie

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r.
o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu
(Dz. P. P. P. N!~ 44, poz. 310) zarzą dza si~ co następuje:

§ 1. Począwszy 'od dnia 1 stycznia ' 1924 r. ,
zaprowadza się VI obrocie z f\ustrją żniżone stawki
niektórych opłat listowych, a mianowicie:
a) dla listów zwykłych do wagi 20 gramów i dla
kartek pqcztowych opłatę ustala się na 75°/0
odnośnych opiat międzynarodowych z zaokrą
gleniem stosownie do warunków monetarnych;
b) dla czasopism, wraz z dołączanemi do nich
dodatkami, i dla druków wypukłych dla
specjalnego użytku ociemniałych obowiązują
opłaty wew~ętrzne.

§ 2.
pocztowa.

Odnośne

stawki zawiera

Minister Poczt i Telegrafów:

następuje:

!

każdoczesna
Moszczyński

taryfa
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