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Enär den till postexpeditionen i Parkano expedierade, cirkulärbihanget
för Februari månad innevarande år, pag. 10, intagna skrifvelse blifvit återkallad
och i ‘ dess ställe utfärdad en annan af nedanstående innehåll, varder sådant postanstalterna i landet härmed delgifvet med anmodan att ur nämnda cirkulärbihang utstryka förstberörda skrifvelse.

H j. L agerb org.

A. K. Planting.

Till Postexpeditionen i Parkano.
Med anledning af Postexpeditionens härstädes gjorda förfrågan, huruvida
kommunalstämman och kommunalnämnden i Parkano åtnjuta frihrefsrätt för skriftvexling med enahanda kommunala institutioner på andra orter och med provincialläkare, varder Expeditionen härigenom meddeladt, att kommunalstämma och
kommunalnämnd ej åtnjuta fribrefsrätt, men väl portofrihet för brefvexling med
länestyrelserna och öfriga myndigheter, till hvilka sistnämnda jemväl, på grund
af nådiga brefvet af den 16 Januari 1872, kommunalstämma och kommunalN:o 110, u j l 1895.

Poststyrelsen.

nämnd kunna räknas; hvarjemte Poststyrelsen anser att under begreppet myndig
heter kunna hänföras provincialläkare, kronobetjente och andra i statens tjenst
anställda tjenstemän, hvilka för sin verksamhet äro anvisade till bestämda distrikt.
Hvilket allt Expeditionen till egen kännedom och i afseende å ordförandenes
för kommunalstämman och kommunalnämnden å orten underrättande härigenom
meddelas.
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3TIIALLITUS.
Kaikille postitoimistoille.
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Kun Parkanon postitoimitukselle lähetetty, kiertokirjeiden lisävihkoon
Helmikuulta tänä vuonna, sivu 10, otettu kirje on peräytetty ja sen sijaan an
nettu toimen alempana olevasta sisällöstä, annetaan täten postitoimistoille maassa
•Siitä tieto käskyllä mainitusta kiertokirjeiden lisävihkosta pois pyyhkiä ensinmainittu kirje.

Hj. L a g e r b o r g .
A. K. Planting.

Parkanon Postitoimitukselle.
Postitoimituksen täällä tekemän kysymyksen johdosta, josko Parkanon
kunnalliskokous ja kunnallislautakunta nauttivat vapaakirjeoikeutta kirjevaihdossa
yhdenlaisten kunnallislaitosten muilla paikkakunnilla ja piirilääkärien kanssa, il
moitetaan täten Postitoimitukselle, etfeivät kunnalliskokous ja kunnallislautakunta
nauti vapaakirjeoikeutta, mutta kyllä portovapautta kirjevaihdossa lääninhallitusten
ja muitten viranomaisten kanssa, joihin viimemainittuihin myöskin, armollisen kir
jeen Tammikuun 16 päivältä 1872 nojalla, kunnalliskokous ja kunnallislautakunta
voivat kuulua; minkä ohessa Postihallitus katsoo, että viranomaisiin saattaa lukea

piirilääkärit, kruununpalvelijat ja muut valtion virassa olevat virkamiehet, joilla
toimialana on määrätty piiri. Mikä kaikki Postitoimituksen omaksi tiedoksi sekä
paikkakunnan kunnalliskokouksen ja kunnallislautakunnan esimiehen tietoon saa
tettavaksi täten ilmoitetaan.

Suomensi:

Artur Löfgren.
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