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den 31 December 1900.

C7// samtliga postanstalter.
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■Mf förekommen anledning få r Poststyrelsen med hänvisning
t ill sina cirkulär SV:o X X I (31) a f den 7 Oktober 1898, .X:o X X X I
(52) a f den 31 December samma är och X:o 1 (1) a f den 20 Januari
1899 äfvensom cirkulärbihang ,X:o 2 för 'Februari månad 1899,
sid. 19, uppmärksamgöra postanstalterna derä, att ryska myn
digheters portofria korrespondens jem väl inom Finland skall eniottagas, expedieras och utlemnas enligt samma grunder, som gä lla
för sådan korrespondens inom Kejsaredömet; och bör härvid iakt
tagas, bland annat, att, dd enkla frib re f utlemnas frå n postan
stalter a f lägre kategori än J:de klassens postkontor, försändel
serna införas i fribrefsboken med angifvande d f såväl adressat
som inlemningsp ostanstalt och tjenstcnummer, hvaremot vid ut
tömning frän postanstalter a f högre kategori dylika försändelser
införas i fribrefsboken med angifvande endast a f totalantalet för
hvarje adressat särskildt.

Tjj. Sagerborg.
A. K . Planting.
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Sattuneesta syystä saa Postihallitus viittaam alla kierto
kirjeisiinsä 5V:o X X Ir(31) Lokakuun 7 p:ltä 1898, X X X I (52) Joulu
kuun 31 piitä samaa vuotta j a iX:o I (1) Tammikuun 20 piitä 1899
sekä myöskin kiertokinjeliitteesen 5V:o 2 H elm ikuulta 1899, siv.
19, huomauttaa postitoimistoja, siitä, että venäläisten virastojen
portovapaa kirjeenvaihto myöskin Suomessa on vastaanotettava,
lähetettävä ja ulosjätettävä samojen perusteitten mukaan, jotk a
sellaisesta kirjeenvaihdosta ovat voimassa Keisarikunnassa; j a on
tässä vaarinotettava, muun muassa, että, kun yksinkertaisia vapaakirjeitä jätetään ulos alemman luokan postitoimistoista kuin
k:unen luokan pöstikonttoori, lähetykset kirjoitetaan vapaakirjekirjaan merkitsemällä sekä vastaanottaja että sisäänjättöposti
toimisto ja virkanumero, jota vastoin sellaiset lähetykset korke
amman luokan postitoimistoista ulosjätettäissä kirjoitetaan vapaakirjekirjaan merkitsemällä ainoastaan kokonaisluku kullekin
vastaanottajalle erittäin.
K

Xagerborg.
A. K , Planting.

