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30.
Angående provisionel postbefordrans upphörande.
Den uti Poststyrelsens cirkulär N:o X III (23) af den 25 sistlidne
Maj omnämnda provisionela befordran af rekommenderad och orekommen
derad korrespondens uti postiljonskupé andra gången dagligen till och från
postanstalterna invid Hyvinkää—Hangö banan med tågen N:ris 173 och
174, hvilka tåg kombinera med N:ris 127 och 128 mellan Hyvinkää och
Helsingfors, upphör från och med den 3 innevarande Oktober, hvaremot en
breflåda med påskrift ,,Tömmes endast i Helsingfors, Hangö och Hyvinkää"
kommer att från sistsagda dag uppsättas å konduktörsvagnen, som åtföljer
samtliga ofvan uppräknade tåg.
Hvilket till postanstalternas kännedom och iakttagande härigenom
meddelas.

Helsingfors, å Poststyre Isen, den 2 Oktober 1899.

H j.

L agerb org.

A. K. Planting.
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31.
Angående landtmäteriinspektören i Uleåborgs län och dennes vikarie
beviljad portofrihet.
Kejserliga Senaten har beviljat den i Uleåborgs län, enligt Nådigt
Bref till Öfverstyrelsen för landtmäteriet, anstälde landtmäteriinspektören
och dennes vikarie portofrihet jför embetsbref med iakttagande af de när
mare bestämningar, som om begagnade af portofrihet ingå uti Nådiga kun
görelsen den 24 November 1898, angående ändring i vissa delar af Nådiga
postordningen för Finland af den 15 Mars 1881; hvilket postanstalterna till
kännedom och efterrättelse meddelas. Helsingfors, å Poststyrelsen den 2
Oktober 1899.

H j. L a g e r b o r g .

C. F. Forssell.
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30.
Koskeva väliaikaisen postinkuljetuksen lakkauttamista
Postihallituksen kiertokirjeessä N.o X III (23) viimekuluneen touko
kuun 25 päivältä mainittu, Hyvinkää—Hangon radan varrella oleviin posti
toimistoihin osoitetun ja niistä lähetetyn sisäänkirjoitetun ja sisäänkirjoittamattoman kirjeenvaihdon väliaikainen kuljetus postiljoonivaunussa, toinen
kerta päivässä, Hyvinkään ja Helsingin välisten junain N:o 127 ja 128 kanssa
yhteydessä olevilla junilla N:o 173 ja 174, lakkaa tämän lokakuun 3 päi
västä, jota vastoin kaikkia edellämainittuja junia seuraavaan konduktöörivaunuun viimeksi mainitusta päivästä asetetaan päällekirjoituksella t y h 
jennetään vain Helsingissä, Hangossa ja Hyvinkäällä11 varustettu kirjelaatikko.
Mikä postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi tämän kautta
ilmoitetaan.

Helsingissä, Postihallituksessa, lokakuun 2 päivänä 1899.

H j.

L agerborg.

A. K. Planting.

2

31.
Koskeva maanmittauksen tarkastajalle Oulun läänissä sekä tämän sijai
selle myönnettyä postirahan vapautta.
Armollisen Kirjeen mukaan Maanmittauksen ylihallitukselle on Kei
sarillinen Senaatti myöntänyt Oulun lääniin sijoitetulle maanmittauksen
tarkastajalle ja tämän sijaiselle postirahan vapauden virkakirjeestä; siinä
suhteessa ollen huomioon otettavat ne lähemmät määräykset postirahanvapauden käyttämisestä, mitkä luetellaan 24 p:nä marraskuuta 1898 annetussa
Armollisessa julistuksessa, koskeva erityisten kohtain muuttamista maalis
kuun 15 p:nä 1881 Suomenmaalle annetussa Armollisessa postijärjestyksessä; mikä postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan. Helsin
gissä, Postihallituksessa, lokakuun 2 p:nä 1899.

H j.

L agerb org.

C. F. Forssell.

Suomensi:
John Stenberg.

Helsingissä, J. Simeliuksen perillisten kirjapaino osakeyhtiö, 1899.

