POSTSTYRELSEN
i

FINLAND.

Till samtliga poslaiistalter.
Helsin gfo rs,

den 30 J u l i 1 8 9 2 .
-------- ----------JÉ 2,086.

I afseende å kännedom meddelas härjemte aftryck af Hans Kejserliga
Majestäts den 6 sistlidne Maj gifna Nådiga Kungörelse, angående införande
ocli begagnande inom Finland af såkallade fribrefskort, hvilken författning
ingår i Storfurstendömet Finlands Författningssamling N:o 16 för inneva
rande år.
I G eneralpostdirektörens ställe:

A lvar Verving.
A. K. Planting.

Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Kungörelse,
angående införande och begagnande inom Finland af såkallade fribrefskort.
Gifven i Helsingfors, den 6 Maj 1892.

Wi ALEXANDER den Tredje, med Guds Xåde, Kejsare och Sjelflierrskare öfvcr liela Ryssland, Tsar af Polen, Storfurste till Finland etc.,
etc-, etc. G öre v e te rlig t: På derom hos Oss i underdånighet gjord fram
ställning och för att i någon mån minska vigten af portofria postförsändelser,
hafve Wi i Nåder funnit godt tillåta att myndigheter, embets- och tjenstemän,
inrättningar och vetenskapliga samfund, hvilka portofrihet -eller fribrefsrätt
tillkommer, må med tillgodonjutande af sådan förmån, inom de för en livar

af dem i berörda afseende faststälda gränser, använda såkallade fribrefskort,
afsedda för öppna, skriftliga eller tryckta meddelanden i embetet, tjensten,
inrättningen eller samfundet rörande angelägenheter af mindre vigtig be
skaffenhet.
Blanketterna till dessa kort, hvilka böra vara förfärdigade af hvitt
stadigt papper samt hålla aderton centimeter i längd och tretton centimeter
i bredd, skola å adressidan vara försedda med l:o afbildning i svart färg af
riksvapnet, med Finlands vapen anbragt å hjertskölden, 2:o aftryck, jemväl
i svart färg, af afsändarens embets- eller tjenstesigill eller, om han saknar
sådant, eget sigill, samt 3:o sådan med enahanda färg tryckt text å svenska,
finska eller ryska språken, som nedanstående, för fribrefskortens adressida
faststälda formulär innehåller:

Riksvapnet
med Finlands
vapen å
hjertskölden.

Adressort:
Adressat:

Adressant:

Finland.

De myndigheter och personer, hvilka äro berättigade att använda fribrefskort och önska begagna sig af sådan rättighet, vare skyldige att sjelfve
anskaffa och bekosta förenämnda blanketter.
Nu gällande bestämningar beträffande ej mindre inlemmandet å post
anstalt och utlemnandet derifrån af fribref, än postbehandlingen i öfrigt af
dylika slags försändelser ega tillämpning å fribrefskort endast för den hän
delse att sådant af afsändaren uttryckligen påyrkas.
Det alle, som vederbör, till underdånig efterrättelse länder. Helsing
fors, den 6 Maj 1892.

I Ha ns K e j s e r l i g a M a j e s t ä t s Höga Namn
Hess tillförordnade Senat för Finland:
C. TUDEER.
C. O. MELAN.
Z. YRJÖ-KOSKINEN.
K. F. IGNATIUS.
WALD. ENEBERG.

H.
A.
G.
J?

MOLANDER.
E. ARPPE.
von TROIL.
GRIPENBERG.

Alfred Stadius.

SUOMEN

POSTIHALLITUS.
He lsin g issä ,

K aikille p oslitoim isloille.

H e in ä k u u n 30 p. 1892.

M 2,086.

Täten ilmoitetaan tiedettäväksi jäljentäpainos Hänen Keisarillisen Maje
steettinsa viime kuluneen Toukokuun 6 päivänä antamasta Armollisesta Julis
tuksesta, niin sanottujen vapaakirjekorttien toimeenpanemisesta ja käyttämi
sestä Suomessa, joka asetus sisältyy Suomen Suuriruhtinanmaan tämän vuo
den Asetus Kokoelman N:o 16.

P ääpostitirehtöörin

sijassa:

A lvar Verving.
A. K . Planting.
Suomensi:

Bruno Ullner.

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus
niin sanottujen vapaakirje-korttien toimeenpanemisesta ja käyttämisestä Suomessa.
Annettu Helsingissä, 0 p:nä Toukokuuta 1892.

Me ALEKSANDER Kolmas, Jumalan Armosta, koko Wenäjänmaan Keisari
ja Itsevaltias, Puolaamaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m.
Teemme t i e t t ä v ä k s i : Meille alamaisuudessa tehdystä esityksestä ja jossakin
määrin vähentääksemme postirahasta-vapaiden lähetysten painoa, olemme
Me Armossa nähneet hyväksi sallia, että virastot, virka- ja palvelusmiehet,

laitokset ja tieteelliset seurat, joilla on postiralian-vapaus taikka vapaakirjeoikeus, saakoot, semmoista etua nauttien, jokaiselle niistä mainitussa suh
teessa säädetyissä rajoissa, käyttää niin sanottuja vapaakirje-kortteja, jotka
ovat aiotut avonaisia, kirjallisia tahi painetuita ilmoituksia varten virkaa,
laitosta tahi seuraa koskevissa vähemmin tärkeää laatua olevissa asioissa.
Näitten korttien blanketit, joitten tulee olla tehtyinä valkoisesta lujasta
paperista kahdeksantoista centimetrin pituisiksi ja kolmentoista centimentrin
levyisiksi, pitää varustettaman adressipuolella 1) valtakunnan-vaakunan ku
valla mustassa värissä, Suomen vaakuna asetettuna keskikilpeen, 2) lähettä
jän virkasinetin tahi, jos hänellä ei ole semmoista, oman sinetin painoskuvalla,
niinikään mustassa värissä, sekä 3) semmoisella yhtäläisellä värillä painetulla
tekstillä ruotsiksi, suomeksi tahi venäjäksi, kuin alempana oleva vapaakirjekortin adressipuolta varten vahvistettu kaava sisältää:

Valtakunnanvaakuna, Suo
men vaakuna
keskikilvessä.

Adressipaikka :
Kirjeensaaja:

J6 .
Kirjeenlähettäja:

Yapaakirje-kortti.
S u o m i .

Ne virastot ja henkilöt, jotka ovat oikeutetut käyttämään vapaakirjekorttia ja haluavat tätä oikeutta viljellä, olkoot velvolliset itse hankkimaan
ja kustantamaan edellä-mainituita blanketteja.
Nyt voimassa olevia määräyksiä vapaakirjeitten sisäänjättämisestä posti
toimistoon ja antamisesta sieltä ulos kuin myös sellaisten lähetysten käytte
lystä postissa muuten sovelletaan vapaakirje-kortteihin ainoastaan siinä tapauk
sessa, että lähettäjä sitä nimenomaan vaatii.
Tätä kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingissä, 6
p:nä Toukokuuta 1892.

K e i s a r i l l i s e n M a j e s t e e t i n Korkeassa Nimessä,
Hänen Suomeen asetettu Seuaattinsa:
C. TUDEER.
C. O. MELAN.
Z. YRJÖ-KOSKINEN.
K. F. IGNATIUS.
WALD. ENEBERG.

II.
A.
G.
JS

MOLANDER.
E. ARPPE.
von TROIL.
GRIPENBERG.

Alfred Stadius.

