1899.

F r i a P o ststy re lse n i Finland.

N:o I.

i.
Angående fribrefsförsändelsers postbehandling.
Pör att de lättnader uti postbehandlingen af fribref, som nådiga kun
görelsen af den 24 sistlidne November, angående ändring i vissa delar af
nådiga postordningen för Finland af den 15 Mars 1881, medgifver, må blifva
likformigt tillämpade i hela landet och för att jemväl tillmötesgå uttalade
önskningar från myndigheter och tjenstmän, åtnjutande endast portofrihet,
har Poststyrelsen funnit nödigt, att såsom komplettering till cirkuläret N:o
XXXI af den 31 sistlidne December föreskrifta följande:
l:o) Ankomna rekommenderade fribrefsförsändelser af alla slag böra
icke införas uti anlcomsireyistret, utan blott uti fribrefsbolcen *) med angifvande
af tjenstenummer, inlemningspostanstalt och adressat; — på postkontoren få
öppnas uti fribrefsboken särskildt konto för större fribrefskorrespondenter; —
vanliga fribref, adresserade till myndigheter eller till personer, som genom
ombud afhemta sin korrespondens från postanstalterna, införas jemväl, dock
endast till antalet, uti fribrefsboken, der såväl rekommenderade som antalet
af vanliga fribref få utqvitteras.
*) Anm. Nya blanketter till denna utsändes härmed, men bör förhandenvarande
förråd af äldre slag med derå gjorda ändringar först uppnyttjas.
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Då rekommenderade fribref hembäras, böra desamma utqvitteras en
dera å medföljande notifikationskort eller, då sådana kunna undvaras, uti
brefbärarenes qvittensbok.
Fullmakter för uttagning af rekommenderade fribref må utställas
äfven på ett helt kalenderår och bevaras behörigen ordnade i likhet med
qvitterade notifikationskort å rekommenderade fribrefsförsändelser jemte fribrefsboken å postanstalterna för att vid behof kunna användas såsom bevisningsmaterial och vid reklamationers besvarande.
2:o) Öfver inlemnade portofria försändelser som icke åtföljes af rever
sal, men som upptagits uti afsändarens postbok, bör af den emottagande >,
posttjenstemannen utfärdas uti postboken erkännande af antalet sålunda in
lemnade försändelser.
Genom denna bestämmelse, som afser att utgöra en kontroll på af
sändarens beskickning, likställas portofria försändelser in o m landet med
sådana adresserade till Kejsaredömet, i hvilket hänseende 3:dje punkten uti
ofvannämnda cirkulär sålunda kompletteras *).
3:o) Af från postanstalterna utgående fribref böra under rekommen
dation af sändas: qvitterade räkningar, anordningar, hvilka qvitterats af annan
person än anstaltens föreståndare, qvitterade notifikationskort, qvitterade
post- och postförskottsanvisningar samt aflöningslängder, sparbanksmotböcker, främmande postverks skrifvelser och i allmänhet sådana originala hand
lingar, hvilka äro omöjliga eller svåra att ersätta med andra handlingar,
hvartili exempelvis icke räknas qvartalsförslag, oqvitterad räkning, redovis
ning utan bilagd qvittens, till hufvudpostkassan återgående qvitterad anord
ning, entreprenad kontrakt m. m.
4:o) Öfver rekommenderade och penningefribrefsförsändelser från
postanstalterna sjelfva behöfver ej upprättas särskildt reversal. Ej heller beliöfver afsändarens namn tecknas å adress-sidan af fribrefsförsändelser mel
lan Poststyrelsen och postanstalterna eller mellan de senare inbördes —
såvida försändelserna äro försedda med tydligt aftryck af anstaltens sigill
och poststämpel.
*) Se jemväl cirkuläret N:o XXI (31) af den 7 Oktober 1898, mom. 1 punkt 1.)

Angående inrättande af ny postanstalt.
Med Kejserliga Senatens dertill lemnade bifall öppnas den 1 nästinstundande Februari uti Mörtmarlc by af Lappfjärd socken inom Vasa län en
poststation, som kommer att närmast underlyda postkontoret i Kristinestad
och utvexla post äfven med postexpeditionen i Teuva samt ställes i förbin
delse med posterna mellan Kristinestad och Teuva enligt N:o 46 i den fast
ställda landsväga-postgångstidtabellen.
Helsingfors, å Poststyrelsen, den 20 Januari 1899.

Hj. Lagerborg.

A. K. Planting.

Helsingfors, J. Siinelii arfvingars boktryckeri aktiebolag, 1899.
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Suomen Postih allit uksesta.

JY° I.

1.
Koskeva vapaakirjelähetysten postissa käyttelyä.
Jotta ne huojennukset vapaakirjeiden postikäsittelyssä, mitkä armolli
nen julistus viime Marraskuun 24 päivältä, koskeva Suomenmaalle Maalis
kuun 15 päivänä 1881 annetun armollisen postijärjestyksen muuttamista eri
tyisissä kohdin, myöntää, koko maassa tulisivat yhdenmukaisesti sovellute
tuiksi ja noudattaaksensa myöskin vain postirahan vapautta nauttivain vi
rastojen ja virkamiesten lausumia toivomuksia, on Postihallitus pitänyt tar
peellisena kiertokirjeensä N:o XXXI, viime Joulukuun 31 päivältä täydentä
miseksi määrätä seuraavaa, nimittäin:
l:o) Saapuneet sisäänkirjoitetut vapaakirjelähetykset, olkoot mitä
laatua tahansa, eivät enää ole merkittävät tulorehisteriin vaan ainoastaan
vapaaMrjekirjaan, *) ilmoittamalla virkanumeron, sisäänjättöpostitoimiston ja
adressaatin; — postikonttoorilla pidettäköön vapaakirjekirjassa eri konto ku
takin suurempaa vapaakirjeoikeutta nauttivaa kirjeenvaihtajaa varten; —
tavalliset vapaakirjeet, osoitetut virastoille tai henkilöille, jotka asamiehen
kautta noutavat kirjevaihtonsa postitoimistoista, ovat myöskin, kumminkin
vain luhumääralleen, merkittävät vapaakirjekirjaan, johon sekä sisäänkirjoi
tetut vapaakirjeet että myös tavallisten vapaakirjeiden lukumäärä kuitataan.
*) Muist. Tämän kerällä lähetetään uusia blanketteja tuota uutta vapaakirjekirja a varten, ollen kuitenkin käsillä oleva varasto vanhempaa lajia, tarpeen mukaan korjat
tuna, ensiksi loppuun kulutettava.

Sisäänkirjnitetut vapaakirjeet, jotka kotiin tuodaan, ovat kuitattavat
joko myötäseuraaviin ilmoituskortteihin tahi kun sellaisia ei ole, kirjeenkanta
jan kulttikirjaan.
Valtakirjat sisäänkirjoitettujen vapaakirjeiden ulosottoa varten asetettakoot myöskin yhdeksi kokonaiseksi kalenterivuodeksi; ollen nämät asian
mukaisesti järjestettyinä samoin kuin kuitatut ilmoituskortit sisäänkirjoitetuista vapaakirjelähetyksistä, ynnä vapaakirjekirja säilytettävät postitoimis
toilla, käytettäviksi tarvittaessa todistuskappaleina sekä reklamatsiooneihin
vastatessa.
2:o) Sisäänjätettäessä ilman reversaalia postirahasta vapaita lähe
tyksiä tulee vastaanottavan postivirkamiehen postikirjaan kuitata niiden
lukumäärän.
Tämän määräyksen kautta, jonka tarkoituksena on olla tarkastuk
sena lähettäjän lähetteelle, asetetaan postirahasta vapaat lähetykset maassa
samaan asemaan senkaltaisten Keisarikuntaan osoitettujen lähetysten kanssa,
jossa suhteessa edellämainitun kiertokirjeen 3:as kohta täten täydennetään *).
3:o) Postitoimistojen menevistä vapaäkirjeistä ovat sisäänkirjoitet
tuina lähetettävät: kuitatut laskut, maksumääräykset, mitkä ovat toisen
henkilön, kuin postitoimistonhoitajan kuittaamat, kuitatut ilmoituskortit,
kuitatut posti- ja postietuantiosotukset sekä palkkausluettelot, säästöpankin
vastakirjat, vieraan postilaitoksen kirjelmät ja yleensä sellaiset alkuperäiset
asiapaperit, joita on mahdoton tai vaikeata korvata toisilla asiapapereilla,
joihin esimerkiksi ei lueta vuosineljännesarviolaskuja, kuittaamattomia las
kuja, tiliä, jota ei seuraa kuitti, pääpostikassaan takaisinmenevää kuitattua
maksumääräystä, urakkavälipuheita y. m.
4:o) Postitoimistojen lähettämilie omille sisäänkirjohetuille ja rahavapaakirjelähetyksille ei erityinen reversaali ole tarpeen. Liioin ei tarvitse
merkitä lähettäjän nimeä Postihallituksen ja postitoimistojen välisten tai vii
meksimainittujen keskenäisten vapaakirjelähetysten osoitepuolelle — kun
han vaan lähetyksiin on painettu selvä kuvauma toimiston sinetistä ja posti
leimasta.
*) Katso myöskin kiertokirjeen N:o XXI (31), Lokakuun 7 päivältä 1898, l:si koh
dan i:si osaa.
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2.
Koskeva uuden postitoimiston perustamista,
Keisarillisen Senaatin myönnytyksellä avataan ensi Helmikuun 1 päi
vänä „Mörtmarh“ nimisessä kylässä Lappväärtin pitäjää, Vaasan lääniä,
postiasema, joka tulee lähinnä kuulumaan Kristiinankaupungin postikonttoorin alle ja vaihtamaan postia myös Teuvan posti toimituksen kanssa sekä
asetetaan vahvistetun maantiepostinkulkuaikataulussa olevan N:o 46 mukaan
yhteyteen Kristiinankaupungin ja Teuvan välisten postien kanssa.
Helsingissä, PostihaJlituksessa, Tammikuun 20 päivänä 1899.

Hj. Lagerborg.
A. K. Planting.

Suomensi: John Stenberg.
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Helsingissä, J. Simeliuksen perillisten kirjapaino osakeyhtiö, I8SI9.

