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I.
Som Finansexpeditionen i Kejserliga Senaten i skrifvelse af den 20:de
dennes anbefalt Poststyrelsen att särskildt för hvarje månad till Expeditio
nen insända uppgift å beloppet af icke allenast ryska kreditsedlar och ryskt
underhaltigt skiljemynt utan äfven af ryskt fu llh a ltig t s ilfv e r m y n t, som vid
postverket influtit, men å blanketten till den uppgift öfver för försålda frankotecken influtna medel, hvilken postanstalterna jemlikt Poststyrelsens cirkulär
N:o II af den 20 sistlidne Januari månadtligen böra till Poststyrelsen insända,
icke finnes uppdragen någon särskild kolumn för uppburet ryskt fu llh a ltig t
silfvermynt, anmodas postanstalterna uti för innevarande och följande måna
der afgifvande dylika uppgifter under det antecknade beloppet af uppburet
finskt mynt med orden „hvaraf ryskt fullhaltigt silfvermynt till belopp af —
rubel — — — kopek" angifva det belopp ryskt fullhaltigt
silfvermynt, som under månaden influtit.
För utrönande af det belopp ryskt fullhaltigt silfvermynt, som under
förliden J a n u a r i m å n a d uppburits, böra de postanstalter, som under sagda
månad för försålda frankotecken emottagit dylikt mynt, i sina för inneva
rande månad afgifvande uppgifter öfver för försålda frankotecken influtne
medel nederst å blanketten Nio 126 anteckna det belopp af ännämnda mynt
slag, som under sagda Januari månad influtit.
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Då en del postexpeditioner af 2:dra klassen och poststationer till Post
i stället för till de postanstalter, hvarunder de lyda, och till hvilka
de för sina omhänderhafvande frankotecken böra redovisa, insändt sina upp
gifter för under Januari månad influtna postmedel, uppmanas alla de post
kontor och postexpeditioner af l:sta klassen, under hvilka postexpeditioner
af 2:dra klassen och poststationer subordinera, att tillse, det de föreskrifna
uppgifterna till dem behörigen inkomma från deras underpostanstalter för att
kunna intagas i de uppgifter, som af dem sjelfva till Poststyrelsen insändas.
Helsingfors, i Poststyrelsen, den 27 Februari 1891.
styrelsen

Hj. Lagerborg.

K. G. Renfors
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I.
Kun Keisarillisen Senaatin Valtiovaraintoimituskunta kirjeessä tämän
kuun 20 päivältä on käskenyt Postihallituksen jokaiselta kuukaudelta erittäin
Toimituskunnalle lähettämään tiedon ei ainoastaan Venäjän krediittisetelien
ja Venäjän alaarvoisen pienen rahan vaan myöskin Venäjän täysiarvoisen
hopearahan määrästä, joka postilaitokseen on sisääntullut, mutta kun blanketilla sitä tiedonantoa varten myydyistä postimerkeistä sisääntulleista varoista,
jonka postipaikkojen kiertokirjeen N:o II mukaan viime Tammikuun 20 päi
vältä pitää kuukausittain Postihallitukseen lähettämän, ei ole erityistä sarelcetta ylöskannettua Venäjän täysiarvoista hopearahaa varten, kehoitetaan
postipaikkoja antaessaan tältä ja seuraavilta kuukausilta sellaisia tiedonantoja
siihen merkityn määrän alle ylöskannettua Suomen rahaa sanoilla josta Ve
näjän täysiarvoista hopearahaa — — — — — ruplaa — — — kopeekkaa"
merkitsemään sen määrän täysiarvoista hopearahaa, joka kuukauden ajalla
on sisääntullut.
Jotta saataisiin tieto siitä määrästä Venäjän täysiarvoista hopearahaa,
joka viime Tammikuun kuluessa on ylöskannettu, pitää niiden postipaikkojen,
jotka sanottuna kuukautena myydyistä postimerkeistä ovat vastaanottaneet
sellaista rahaa, tältä kuukaudelta antaessaan tietoja myydyistä postimerkeistä
sisääntulleista varoista alinna blankettiin N:o 126 merkitsemän sen määrän
usein mainittua rahaa, joka sanotun Tammikuun ajalla on sisääntullut.
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Kun osa 2:sen luokan postitoimistoja ja postiasemia ovat Postihallitukseen lähettäneet tiedonantojansa Tammikuun ajalla sisääntulleista postivaroista
sen sijaan kun lähettää pitäisi niihin postipaikkoihin, joiden alle kuuluvat
ja joille heidän hallussaan olevista postimerkeistä pitää tilin tekemän, kehoitetaan kaikkia niitä postikonttoreita ja Itsen luokan postitoimistolta, joiden
alle 2:sen luokan postitoimistolta tahi postiasemia kuuluu, perään katsomaan,
että määrätyt tiedonannot heille säädetyssä järjestyksessä alapostipaikoista
lähetettäisiin, jotta ne voitaisiin ottaa niihin tiedonantoihin, jotka he itse
Postihallitukseen lähettävät. Helsingissä, Postihallituksessa Helmikuun 27
p:nä 1891.
Hj. Lagerborg.

K. G. Ilenfors,
m:tty.

Suomennoksen oikeaksi todistaa:
Kaarlo Siivola.
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