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1.
För att undvika allt sken af trakasseri anser sig Poststyrelsen böra
fästa postanstalternas uppmärksamhet vid, att den uti cirkulär N:o XII (23)
för den 20 April 1891 under punkten 1 förekommande anmärkningen „Ur
postbreflåda uttagen korrespondens, belagd med Kejsaredömets postmärken
af livilket slag det än vara må, skall obehindradt afsändas till bestämmelse
orten “ skall tilliimpas sålunda, att försändelser, hvilka kunna inläggas uti
breflåda, d. v. s. bref, postkort och smärre korsbandsförsändelser, böra be
traktas såsom frankerade, antingen postafgifterna äro fullt utgjorda med
ring- eller icke ringförsedda Kejsaredömets frankotecken, ifall försändelsen
inlemnas af någon, som är okunnig om nämnde anmärknings ordalydelse,
direkte å postanstalten och således utan att försändelsen passerat postens
breflåda.
Postafgifterna för försändelser, för hvilka inlemningsqvitto utfärdas,
äfvensom för varupaket utan värde till orter inom landet, skola deremot
alltid utgöras med finska eller Kejsaredömets med ringar försedda franko
tecken, hvarvid dock bör iakttagas, att alla sådana försändelser till Kejsaredömet alltid böra frankeras med det senare slaget af frankotecken.

Jemlikt bestämmelserna uti Chefens för Öfverstyrelsen för posten och
telegraferna cirkulär af den 16 Maj innevarande år N:o 24, delgifven post
anstalterna uti Poststyrelsens cirkulär N:o XII (29) af den 22 sistlidne Juni,
är obligatorisk frankering af postkort, såväl vid inrikes som internationel
korrespondens, afskaffad från den 1 Juli detta år.

Med anledning häraf anser sig Poststyrelsen böra erinra postanstal
terna om, att ofrankerade eller ofullständigt frankerade postkort, hvartill
begagnats antingen postverkets eller icke postverkets blanketter, böra be
handlas och taxeras såsom ofrankerade eller ofullständigt frankerade bref,
äfvensom att finska postkort, som äro adresserade till Kejsaredömet, böra
anses ofrankerade och taxeras med 14 kopek, såvida befordringsafgiften ej
är utgjord med påfästade Kejsaredömets frankotecken, likasom ock Kejsaredömets postkort af tre kopeks valör, som äro adresserade till utrikes ort,
utan att å dem fästats tillskotts frimärke, böra taxeras med 14 kopek.
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1.
Välttääksensä, miten mahdollista, kaikenlaatuisia rettelöitä, katsoo Postihallitus tarpeelliseksi huomauttaa postitoimistoja siitä, että kiertokirjeessä
N:o XII (23) 20 päivältä Huhtikuuta 1891 ensimmäisessä kohdassa löytyvää
muistutusta „Postikirjelaatikosta otetut lähetykset, joihin on kiinnitetty Kei
sarikunnan postimerkkejä, olkoot he mitä lajia hyvänsä, ovat esteettömästi
lähetettävät määräyspaikkoihinsa“ on noudatettava siten, että lähetykset, joita
voipi panna kirjelaatikkoon, s. t. s. kirjeet, postikortit ja vähäiset ristisiteet,
ovat luettavat frankkeeratuiksi, joko postimaksut ovat täydelleen tehdyt Kei
sarikunnan renkaillla varustetuissa taikka renkaattomissa frankkomerkeissä,
siinä tapaukseesa että joku henkilö, joka ei tunne mainitun muistutuksen
sanallista sisällystä, tuopi lähetyksen suorastansa postitoimistoon, ja vaikk’ei
lähetys niin muodoin ole ollutkaan postin kirjelaatikossa.
Postimaksut lähetyksistä, joista annetaan sisäänjättökuitti, kuin myös
semmoisista tavarapaketeista ilman ilmoitettua arvoa, jotka ovat osoitetut
oman maamme paikkakuntiin, ovat sitä vastoin aina tehtävät Suomenmaan
taikka Keisarikunnan renkailla varustetuissa frankkomerkeissä, jonka ohessa
kuitenkin on huomattava, että kaikki tämänkaltaiset lähetykset Keisarikun
taan aina ovat frankkeerattavat viime mainituilla merkeillä.

2.
Posti- ja sähkölennätin Ylihallituksen Päällikön kiertokirjeessä Touko
kuun 1G p.ltä nyt kuluvaa vuotta N:o 24:ssä esiintyvien sääntöjen mukaan,
jotka ovat postitoimistojen tiedoksi saatetut Postihallituksen kiertokirjeessä
N:o XII (29) viime kuluneen Kesäkuun 22 p:ltä, on postikorttien välttämä

tön frankkeeraminen, sekä kotimaisessa että kansainvälisessä kirjevaihdossa,
poistettu, lukien 1 p:stä Heinäkuuta tätä vuotta.
Tämän johdosta katsoo Postihallitus tarpeelliseksi muistuttaa postitoi
mistoja siitä, että frankkeeramattomat taikka vaillinaisesti frankkeeratut posti
kortit, joihin on käytetty joko postilaitoksen taikka muita blanketteja, ovat
käsiteltävät ja taksoitettavat samaten kuin frankkeeraamattomat taikka vailli
naisesti frankkeeratut kirjeet, kuin myös siitä, että Suomenmaan postikortit,
jotka ovat osotetut Keisarikuntaan, ovat luettavat frankkeeramattomiksi ja
taksoitettavat 14 kopeekkaan, siinä tapauksessa että postimaksut eivät ole
tehdyt kiinnitetyissä Keisarikunnan frankkomerkeissä, samoin kuin Keisari
kunnan kolmen kopeekan postikortit, jotka ovat osoitetut ulkomaille ilman
että niihin on kiinnitetty mitään postimerkkiä lisää, ovat taksoitettavat 14
kopeekkaan.
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