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Angående fribrefsrätt för alla vid statsjernvägarne anstälde ingeniörer
och tjenstemän, hvilka förestå någon afdelning, distrikt, kontor,
station eller inrättning, äfvensom portofrihet för agrikulturekonomiska försöksanstalten äfvensom föreståndaren
för de särskilda afdelningarna vid sagda anstalt.

Kejserliga Senaten har
1) på Jernvägsstyrelsens hos Kommunikationsexpeditionen gjorda för
frågan huruvida och hvilka af statsjernvägarne underlydande tjenstemän
vore berättigade till fribrefsrätt på grund af nådiga kungörelsen den 17
februari 1898, angående den särskilda myndigheter, embets- och tjenstemän,
inrättningar och vetenskapliga samfund tillkommande fribrefsrätt, funnit
godt förordna det skall fribrefsrätt tillkomma alla vid statsjernvägarne an
stälde ingeniörer och tjenstemän, hvilka förestå någon afdelning, distrikt,
kontor, station eller inrättning, äfvensom
2) i anledning af Landtbruksstyrelsens i ämnet gjorda framställning,
funnit godt bevilja den genom nådig kungörelse af den 11 augusti 1898 till
inrättande anbefalda agrikultur-ekonomiska försöksanstalten samt föreståndarene för de särskilda afdelningarna vid sagda anstalt portofrihet vid skriftvexling i anstalten och dess afdelningar rörande ärenden, dock med iaktta
gande af de närmare bestämningar, som om begagnande af portofrihet äro
uti nådiga kungörelsen den 24 november 1898, angående ändring i vissa

delar af nådiga postordningen för Finland af den 15 mars 1881 meddelade;
hvilket postanstalterna i landet till kännedom och iakttagande härigenom
meddelas. Helsingfors, å Poststyrelsen, den 21 april 1899.

1 Generalpostdirektörens ställe;

Alvar Verving.

C. F. ForsselL

Helsingfors, J. Simelii arfvingars boktryckeri aktiebolag, 1899.
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Koskeva vapaakirjeoikeutta kaikille valtionrautateillä palveleville insinöö
reille ja jotakin osastoa, piiriä, konttoria, asemaa tai laitosta
hoitaville virkamiehille sekä postirahanvapautta maanviljelys-taloudelliselle koelaitokselle ynnä mainitun
laitoksen erityisten osastojen johtajille

Keisarillinen Senaatti on
1) [Rautatiehallituksen Kulkulaitos toimituskunnalle tekemän kysy
myksen johdosta olisiko valtionrautateiden alaisilla virkamiehillä ja keillä
heistä helmikuun 17 päivänä 1898 annetun armollisen, eristyisille viranomai
sille, virka- ja palvclusmiehille, laitoksille ja tieteellisille seuroille tulevaa
vapaakirjeoikeutta koskevan asetuksen nojalla vapaakirjeoikeutta, katsonut,
hyväksi määrätä että vapaakirjeoikeutta saavat nauttia kaikki valtionrauta
teillä palvelevat insinöörit ja jotakin osastoa, piiriä, konttoria, asemaa tai
laitosta hoitavat virkamiehet, sekä
.
2) Maanviljelyshallituksen esityksestä katsonut hyväksi myöntää elo
kuun 11 päivänä 1898 annetun armollisen julistuksen kautta perustettavaksi
määrätylle maanviljelys-taloudelliselle koelaitokselle ynnä mainitun laitoksen
erityisten osastojen johtajille postirahanvapauden kirjevaihdossa laitosta ja
sen osastoja koskevissa asioissa, kumminkin ottamalla huomioon niitä lähem
piä määräyksiä, joita armollinen julistus marraskuun 24 päivältä 1898, kos

keva 15 päivänä maaliskuuta 1881 Suomenmaalle annetun armollisen postijärjestyksen muuttamista muutamissa kohdin, postirahavapauden käyttämi
sestä sisältää ; mikä postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi täten ilmoi"
tetaan. Helsingissä, Postihallituksessa, huhtikuun 21 päivänä 1899.

Pääpostitirehtöörin sijassa:

Alvar Verving.

C. F. Forssell.

Suomensi:
Hjalmar Kahelin.

Helsingissä, J. Simeliuksen perillisten kirjapaino osakeyhtiö, 1899.

