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Säsoin formulär till de påbjudna
fribrefsreversalen utsändes härjemte
närslutna blankett för att delgifvas
respektive fribrefsrätt åtnjutande ortsmyndigheter och tjenstemän jemte upp
gift, att blanketter till sådana reversal
af V, arlts och l/i arks format kunna
erhållas från Simelii arfvingars tryc
keri i Helsingfors till ett pris af 15
mark för helt, 8 mark för hälft och 5
mark för qvart ris, trykta d samma
slags papper som denna skrifvelse *).
Till paketadress kort för fribrefspaket användes enahanda blankett, som
för privata paket. A den toma platsen
för frimärken antecknas „fribrefspaket“. Frän nyssnämnda tryckeri er
hållas ifrågavarande adresskort för 1
mark per 100 stycken, hvaremot ena
handa kort ä postanstalterna i landet
säljas till 2 penni per stycke*).

---
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jä t k ille postitoim istoille.

Kaavana käytettäviksi määrättyjen
vapaakirjereversaalien hankkimista
varten lähetetään tämän kerällä myötäliitetty blankettijaettavaksi asianomai
sille vapaakirjeoikeutta nauttiville paikallisvirastoille ja virkamiehille, il
moittamalla, että näitä reversaaliblanketteja on saatavissa Simelius’en pe
rillisten kirjapainossa Helsingissä, 1/2
arkin ja l/i arkinkokoa, hintana 15
markkaa kokonaisesta riisistä, 8 mark
kaa puolesta sekä 5 markkaa neljän
nes riisistä, painettuina samanlaatui
selle paperille, kuin tämä kirje *).
Pakettiosoitekorttina vapaakirjepakettia varten käytetään samallainen
blanketti kuin yksityisiä paketteja var
ten. Vapaamerkkejä varten aijotulle
tyhjälle kohdalle on kirjoitettava sana
„ Vapaakirjepaketti“. Äskenmainitusta
kirjapainosta on kysymyksenalaisia

A n m . *) För påtryckning af myndighets eller
M uist. *) Viraston tai virkamiesten nimenpaitjenstemäns namn å blanketten samt för paketporto natus blanketille sekä paketista menevä postiraha
och postförskottsafgift debiteras särskildt.
kuin myöskin postietuantiraha maksetaan erittäin.
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Penninge- och rekommenderade fribrefsjörsändelser böra i allmänhet åt
följas af särskilda reversal, men ifall
blott tvenne af ettdera slaget förekom
ma bland försändelser af det andra
slaget, må ett gemensamt reversal, tills
vidare för hvardera fä begagnas.
Samtidigt härmed anser sig Post
. styrelsen böra framhålla att, sedan
Jr ibrefsr ätten blifvit ofantligt utsträckt,
det postala arbetet medfribrefven ökats
i en sådan grad, att det blir nödvän
digt uti Finland likasom i andra län
der inskränka bokföringen och karte
ringen af fr ib ref till de allra vigtigas te
sådana. Enär i regeln hvarje bref bör
framkomma till sin adressat, räknar
Poststyrelsen med säkerhet pä myn
digheters och tjenstemäns goda om
döme jemvtil hos oss att icke öfverhopa postverket med onödigt arbete,
d. v. s. med andra rekommenderade
fribref än sådana som innehålla qvitterade räkningar, fataljer eller orginala
handlingar af den natur att de svår
ligen kunna ersättas eller eljest äro
af synnerlig vigt.
Emedan Poststyrelsen icke kan öka
personalen vid postanstalterna enkom
för det intet inbringande arbete, som
de rekommenderade fribrefven föror
saka, må föreståndarene ä sådana or
ter, der posternas qfsändande fördröjes
till följd af att en mängd rekommen
derade fribref inlemnas under den si
sta timmen af postanstaltens öppen-

osoitekortteja saatavissa, hintana 1
markka 100 kappaleelta, jota vastoin
samallaisia kortteja postitoimistoissa
myydään 2 pennistä kappaleelta *).
Raha- ja sisäänkirjoitettuja vapaakirjelähetyksiä tulee yleensä seurata
eri reversaalit, mutta jos ainoastaan
kaksi kappaletta jompaakumpaa näitä
eri lähetyslajia on lähettävä toista la
jia olevien lähetysten kerällä, olkoon
toistaiseksi sallittu käyttää yhteinen
reversaali kumpaakin lajia varten.
Tämän yhteydessä katsoo Postihallitus velvollisuudekseen ilmoittaa, että,
sitten kuin vapaakirjeoikeus nyttemmin
on melkoisesti tullut laajennetuksi, ovat
postityöt vapaakirjeistä lisääntyneet
siinä määrin, että on pakko Suomessa
kuten muissakin maissa rajoittaa vapaakirjeitteu kirjanpitoa ja kartoitusta
kaikkein tärkeimpiin sellaisiin. Koska
kunkin kirjeen pitää saapuman vas
taanottajalleen (adressaatille), niin Postihallitus varmasti luottaen maammekin virastojen ja virkamiesten hyvään
taju n takykyyn, toivoo, ett’eivät he posti
laitosta rasittaisi turhalla työllä, s. o.
ett’eivät sisäänkirjoituttaisi muita vapaakirjeitään, kuin vain niitä, jotka
sisältävät kuitattuja laskuja, määrä
aikaisia tai sellaisia alkuperäisiä asia
kirjoja, jotka tuskin ovat korvattavissa
tahi muutoin ovat erittäin tärkeitä.
Koska Postihallitus ei katso voi*) Katso aliviittaa edellisellä sirulla.
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hällande före postens af gång, hos Post
styrelsen eller respektive postinspek
tör föreslå nödiga inskränkningar uti
tiden för emottagningen af rekommen
derade fribref till befordran med för
sta post.

vansa lisätä postitoimistojen työvoimaa
sisäänkirjoitetuista vapaakirjeistä joh
tuvan työn vuoksi, joka ei mitään tuota,
oikeutetaan pos titoim is tojenho itajia sel
laisilla paikkakunnilla, missä postien
lähettäminen myöhästyy sen johdosta,
että sisäänkirjoitettavia vapaakirjeitä
kosolta sisään jätetään postitoimiston
avoinna oloajan viimeisellä tunnilla
ennen postin lähtöä, Postihallitukselle
tahi viranomaiselle postintarkastajalle
lähettämään esityksensä välttämättö
mistä rajoituksista ensiksi menevässä
postissa lähetettävien, s is ään k irjo iteItä
vien. vapaakirjeitten vastaanottoaikaan
nähden.

Hj. Lagerborg.
A. K. Planting.

Helsingfors, J. Simelii arfvingars boktryckeri aktiebolag, 1899.

Fribrefsreversal. — Vapaakirje-reversaali.
Frän
inlemnas härjemte till postanstalten i
nedanförtecknade resisäänjättää tämän ollessa postitoimistoon .................................................ssa allaluetellut sikommenderade, penniuge försändelser,
säänkirjoitetut, raha lähetykset.
Tjenstenummer
Virka
numero.

Adressort.
Osoitepaikka.

Angifvet värde.
Ilmoitettu arvo.
Mark. p:ni.
Markkaa. p:iä.

A d r e s s a t e n s namn.
V a s t a a n o t t a j a n nimi.

,

(Ort och tid :)
(Paikka ja aika:

-

(Namn:)
(Nimi:)

