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He l s i n g f o r s ,

Till samtliga postanstalter.

den 2 3 F e b r u a r i 1 8 92 .

---- 4 ..»--M 334.

Till postanstalternas kännedom meddelas nedanstående från Generalguvernörskansliet till Poststyrelsen anlända skrifvelser.
De som möjligen önska sig lotter, böra inom den 7:de nästinstundande
Mars sända uppgift öfver antalet sådana, jemte 5 rubel för hvarje begärd
lott, till t. f. Registratorn vid Poststyrelsens Kansliafdelning Fröken R. Helsingius.

Hj. L agerborg.

C. F. Forssell.

Öfversättning al Generalgu.eraijrs kansliets i Finland skril»else till General
Postdirektören af den 23/r 1',?a“uari. 1892 N:o 278
Öfversandande harjemte Adjointens hos Inrikes Ministern, Senator Pleves
skrifvelse, har Generalguvernörs kansliet äran, på befallning af Hans Excel
lens General Adjutanten Grefve Heyden, anhålla, att Generalguvernörs kan
sliet måtte meddelas huru många af de i berörda skrifvelse nämnda biljetterna
önskas att blefve Poststyrelsen tillsända.

Öfversättning af Presidentens i komitén för det Nådigst tillåtna välgörenhetslotteriet till förmån för befolkningen å de orter, som lidit af missväxten
år 1891, skrifvelse till Hans Excellens Grefve F. L. Heyden.
Med Hans Majestät Kejsarens den 18 November 1891 gifna Nådiga
samtycke har utfärdats biljetter till ett välgörenhetslotteri till ett belopp af
6,000,000 rubel, med afsigt att använda den utaf nämnda lotteri erhållande
inkomsten till välgörenhet för den nödlidande befolkningen å de orter, som
lidit af missväxten år 1891.
Emedan ganska betydande efterfrågan gjorts å dessa biljetter, befanns
största delen af hela antalet utfärdade biljetter placerad redan förrän de
utkommit i rörelsen.
På allerunderdånigst anmälan härom af Herrar Inrikes och Finans
Ministrarne har Hans Majestät Kejsaren behagat den 12 December 1891
tillåta, att ett andra utfärdande af biljetter till detta välgörenhetslotteri till
ett belopp af 6,000,000 må anställas enligt samma stadgar, som finnas i det
Nådigst den 18 November 1891 gifna tillståndet till välgörande lotteriet till
förmån för den nödlidande befolkningen å de orter, som lidit af missväxten
år 1891.
, .
Meddelande Eders Excellens om denna Nådiga befallning, far jag an
hålla att E. E. med afseende å det välgörande ändamål, för hvilket biljet
terna till nämnda lotteri utfärdas, icke måtte vägra Eder närmaste medverkan
till möjligast största kringspridande af dessa biljetter genom E. E. under
lydande inrättningar och personer.
Ifall E. E. dertill gifver Edert samtycke, får jag äran ödmjukast an
hålla, att E. E. icke måtte underlåta att meddela komitén (S:t Petersburg,
Stora Morskaja 16) om antalet erforderliga biljetter, hvilka äfven komma
att tillsändas E. E. oförtöfvadt.
Jag får anhålla att Eders Excellens emottager försäkran om fullkomlig
högaktning och tillgifvenhet.
Underskrifvet af:

W. P L E V E.

Kontrasigneradt af: Adjointen hos Chefen för afdelningen, A. Cron h jelm .

Helsingfors, Kejserliga Senatens tryckeri, 1802.

