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Pä sätt a f Poststyrelsens den 4 innevarande Juli utfärdade tillkännagifvande närmare fram går skola de finska frankotecknen f ö r utrikes korre
spondens indragas från och med 1/14 Augusti 1900, dock så att de finska
frankotecknen f ö r utrikes korrespondens böra gälla beträffande försändelser,
hvilka ur breflådor upphemtas vid första breflädtömningen pä morgonen
den 1/14 Augusti 1900, ifrån hvilken tid försändelser från Finland till utrikesort böra f ö r att såsom frankerade anses, beläggas med Kejsaredömets
postmärken på grund a f gällande postkonventioner och reglementen för
deras verkställighet.

Om f ö r frankering från nämnda tid helt och hållet

eller delvis dock skulle användas andra frankolecken än Kejsaredömets,
böra med dylika ogiltiga frankotecken belagda försändelser behandlas så
som ofrankerade eller otillräckligt frankerade med iakttagande, bland annat
att de påfästade ogiltiga frankotecknen icke makuleras utan bör invid de
samma anbringas ett likhetstecken jemte siffran noll (— 0) och föreskrifven
T stämpel.

Derjemte har Kejserliga Senaten den 13 innevarande f u l i f ö r 

ordnat det ega vederbörande posttjenstemän vid frankering a f till utlandet
adresserade försändelser, hvilka till befordran å postanstalt inlemnats, an
vända minsta antal frimärken, som f ö r stadgade postafgifters utgörande är
erforderligt. F ö r att dervid underlätta debiteringen samt f ö r att anbringas
i samtliga postanstalters och posthaltpunkters förstugor eller andra fö r den
korresponderande allmänheten tillgängliga platser öfversändas härjemte ett
antal exemplar a f en i enlighet med förberörda bestämmelser uppgjord

„Tabell f ö r frankering a f försändelser till utlandet“ . Derjemte öfversändes
ett antal exemplar a f „Tabell utvisande prisen enligt kurs i finskt mynt
f ö r Kejsaredömets
Juli 1900.

postmärken“ .

Helsingfors, å Poststyrelsen

Tjj. Sagerborg.

K. G. Renfors.

Helsingfors, J. Simelii arfvingars boktryckeri aktiebolag, 1900.
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H E L S IN G IS S Ä ,

Heinäkuun 23 p:nä 1900.

Räikille postitoimistojen ja p o s tipysäkkien hoitajille.

Jii 9,506.
*

Sillä tavoin kuin Postihallituksen kuluvan Heinäkuun 4 p:nä anta
masta ilmoituksesta lähemmin näkyy, lakkautetaan suomalaiset frankkomerkit ulkomaisesta kivjevaihdosta Elokuun 1/14päivästä 1900 alkaen, kum
minkin niin että suomalaisten frankkomerkkien pitää ulkomaisessa kirjevaihdossa kelvata niiden lähetysten suhteen, jotka kirjelaatikoista tuodaan
ensi kertaa kirjelaatikoita tyhjennettäissä aamulla Elokuun 1/14 p:nä 1900,
josta ajasta lähtien Suomesta ulkomaille menevät lähetykset ovat, jotta niitä
pidettäisi frankkeerattuina, varustettavat Keisarikunnan postimerkeillä nou
dattaen voimassaolevia postisovintokirjoja ja niiden toimeenpano-ohjesään
töjä. Jos sanotusta ajasta frankkeeraamiseen kokonaan tai osaksi kuitenkin
käytettäisiin muita frankkomerkkejä kuin Keisarikunnan, ovat sellaisilla
kelpaamattomilla frankkomerkeillä varustetut lähetykset käytettävät maksa
mattomina tahi vaillinaisesti fravikkeerattuina vaarin-ottamalla muun muassa
että lähetykseen kiinnitettyjä kelpaamattomia frankkomerkkejä ei leimata
mitättömiksi, vaan on niitten viereen pantava yhtäläisyyden merkki ynnä
nolla numero (— 0) ja säädetty T leima.

Sen ohella ovi Keisarillinen Se

naatti kuluvan Heinäkuuvi 13 p:nä määrännyt jotta asianomaisten postivirkamiesten on frankkeeratessaan ulkomaille osotettuja lähetyksiä, jotka
postitoimistossa kuljetettaviksi jätetään, käytettävä vähin luku postimerkkejä,
mikä säädettyjen postimaksujen suorittamiseksi tarvitaan. Helpottamaan
siinä maksunottoa sekä asetettaviksi kaikkien postitoimistojen ja postipysäkkien eteisiin tai muille kirjeenvaihtavan yleisön päästäville paikoille lähe
tetään tässä joku kappalemäärä edellämainittujen määräysten mukaisesti

o

laadittua „ Taulua ulkomaille menevien lähetysten frankkeeraarnista varten*.
Samalla lähetetään joku kappalemäärä „Taulua osottava Keisarikunnan
postimerkkien hinnat suomen rahassa kurssin m u k a a n H e l s i n g i s s ä , Postihallituksessa Heinäkuun 23 p:nä 1900.

t}j. Sagerborg.

K. G. Renfors.

S u o m e n s i:

A. Hambom.

Helsingissä, J. Simeliuksen perill. kirjap. osakeyhtiö, 1900.

