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Angående införande af Kejsaredömets allmänna frankotecken i stället
för sådana med ringar försedda.
Emedan det, i anseende till att rubelkursen blifvit stabil, numera
befunnits onödigt att såsom härintills å Kejsaredömets för Finland, afsedda
postfrankotecken till 'åtskilnad anbringas några ringar, har, enligt medde
lande från Kommunikationsexpeditionen i Kejserliga Senaten, Ministern för
jnrikes ärendena med stöd af art. 1 mom. a i Hans Kejserliga Majestäts
Nådiga Manifest af den
1890, angående postväsendet i Storfurstendömet Finland, förordnat att de postala inrättningarna i Finland skola, sedan
berörda med ringar försedda 'postfrankotecken förbrukats, förses med Kejsare
dömets allmänna postfrankotecken utan några som helst yttre åtskiljande
tecken för att användas till frankering af korrespondens i allo i enlighet
med för Kejsaredömets ringförsedda frankotecken gällande bestämmelser,
hvilka ingå uti Poststyrelsens cirkulär af den 20 April 1891 N:o XII (23).
Enär enligt § 76 i Nådiga Instruktionen för postverket i Finland af
den 15 Mars 1881 postanstalternas i landet föreståndare ega sig till godo
beräkna 2 procent af hvad genom försäljning af frankotecken vid postan
stalterna influtit samt berörda förmån tilläfventyrs kunde föranleda en eller
annan af bemälde funktionärer att i Kejsaredömet, der dylik försäljnings
provision för frankotecken'icke är postanstalts föreståndare medgifven, söka
i egennyttig afsigt föryttra för korrespondens i Finland afsedda ryska post
frankotecken, har Kejserliga Senaten anbefallt att försäljningen af dessa franko
tecken bör egnas nödig uppmärksamhet.

Med anledning häraf får Poststyrelsen anmoda postanstaltsföreståndare i landet att vid försäljning al postfrankotecken bevilja den medgifna
rabatten af 1 procent endast åt sådana å orten bosatta och a f postanstalten
till återförsäljare antagna personer, hvilka faktiskt tillhandahålla allmänheten
frankotecken till nominella värdet på en för allmänheten tillgänglig plats.
Skulle vid försäljning af postfrankotecken missbruk af ofvanantydd
art begås af någon postverkets tjensteman eller återförsäljare, bör den post
verkets tjensteman, till hvars kännedom sådant missbruk kommit, derom
oförtöfvadt anmäla hos Poststyrelsen eller vederbörande postinspektör.
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Erinran om att ankomna post- och postförskottsanvisningar böra
förses med en för året löpande nummer.
Enär en stor del af till Poststyrelsen ingångna post- och postförskotts
anvisningar befunnits sakna uppgift å den nummer, hvarunder desamma
blifvit införda uti förteckningen öfver ankomna anvisningar (blankett N:o
137) anmodas postanstalterna att ovilkorligen jemlikt föreskriften uti Post
styrelsens cirkulär af den 15 December 1891 N:o XXXVI punkt 86 å för
ändamålet afsedd plats af hvarje till dem ankommen post- och postförskottsanvisnings frånsida teckna den för året löpande nummer, hvarunder anvis
ningen intagits uti förberörda förteckning.
Helsingfors, å Poststyrelsen, den 5 April 1899.

I Generalpostdirektörens ställe:

Alvar Verving.
C. Bruno Sevönius.

Helsingfors, J. Simelii arfvingars boktryckeri aktiebolag, 1899.
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Koskeva Keisarikunnan yleisten frankomerkkien käytäntöön ottamista
renkailla varustettujen frankomerkkien sijaan.
Kun, ruplakurssin vakaannuttua, nyttemmin on tarpeettomaksi kat
sottu eroituksen vuoksi renkailla varustaa, kuten tähän asti, Keisarikunnan
Suomea varten ai’otut postifrankomerkit, on Keisarillisen Senaatin Kulkulaitosten-toimituskunnan ilmoituksen mukaan Sisäasiain ministeri, 1 art. a
mom. nojalla Suomen Suuriruhtinaanmaan postitointa koskevassa Hänen
Keisarillisen Majesteettinsa Armollisessa julistuskirjassa
päivältä
1890, määrännyt että postiin kuuluvat laitokset Suomessa ovat, sittenJcun
sanotut renkailla varustetut postifrankomerkit ovat tulleet loppuun käyte
tyiksi, varustettavat Keisarikunnan yleisillä postifrankomerkeillä, — olematta
siis enään minkäänlaista ulkonaista eroavaisuutta — ja on näitä kirjevaihdon
frankeeraamiseen käytettäessä kaikissa kohden noudatettava mitä Postihallituksen kiertokirjeessä Huhtikuun 20 p:ltä 1891 N:o XII (23) on määrätty
Keisarikunnan renkailla varustettujen postimerkkien käyttämiseen nähden.
Kun 76 §:n mukaan Suomen postilaitoksen Armollisessa Ohjesään
nössä Maaliskuun 15 p:ltä 1881 maamme postitoimistojen hoitajat saavat
itsellensä hyväksi lukea 2 prosenttia siitä summasta mikä kertyy postitoi
mistoissa myydyistä frankomerkeistä ja kun mainitun edun saavuttamiseksi
joku sanotuista virkailijoista ehkä saattaisi omaa voittoaan pyytämällä ruveta
koettamaan myödä kirjevaihtoa varten Suomessa ai’ottuja venäjän postifrankomerkkejä Venäjälle, jossa tällaista myymäpalkkiota postitoimiston hoitajalle
ei myönnetä, on Keisarillinen Senaatti käskenyt pitämään näiden franko
merkkien myynnin tarpeellisen huomion alaisena.

2

Tämän johdosta saa Postihallitus käskeä maamme postitoimistonhoitajia myymistään frankomerkeistä myöntämään säädetyn 1 prosentin alen
nuksen ainoastaan sellaisille paikkakunnalla asuville ja postitoimiston jälleen
myy ji/cseeti ottamille henkilöille, jotka todella pitävät frankomerkkejä, näiden
nimellisarvosta, yleisön varalla, tämän käytettäväksi sopivalla paikalla.
Jos joku postilaitoksen virkamies tahi jälleenmyyjä postimerkkien
myynnissä tekisi itsensä syypääksi yllämainittua laatua olevaan väärinkäy
tökseen, tulee postilaitoksen virkamiehen, jonka tietoon on tullut tällainen
väärin menetteleminen, siitä viipymättä ilmoittaa Postihallitukseen tahi asian
omaiselle postitar kastajalle.
Helsingissä, Postihallituksessa, Huhtikuun 5 päivänä 1899.
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Huomautetaan että tulleet posti- ja postietuantilähetykset ovat varus
tettavat yhdessä jaksossa läpi vuoden kulkevalla järjestysnumerolla.
Kun useista Postihallitukseen sisääntulleista posti- ja postietuantiosoituksista on huomattu puuttuvan numero, minkä kohdalle nämät ovat
vietyinä tulleiden osoitusten luetteloon (blanketti N:o 137), käsketään posti
toimistoja, seuraamalla määräyksiä Posti hallituksen kiertokirjeessä Joulu
kuun 15 päivältä 1891 N:o XXXVI (86), tätä tarkoitusta varten aiottuun
paikkaan jokaisen saapuneen posti- ja postietuantilähetyksen takasivulle
väittäniätttömfästi merkitsemään yhdessä jaksossa läpi vuoden juoksevan nu
meron, jonka kohdalle osoitus on vietynä edellä mainittuun luetteloon.
Kenraalipostitirehtöörin sijassa:

Alvar Verving.
C. Bruno Sevönius.
Suomensi: K. T. Hagelberg.

Helsingissä, J. Simeliuksen perillisten kirjapaino osakeyhtiö, 1899.

