PO ST IH A LLIT U S.
H E LSIN G ISSÄ,
m a a l i s k u u n 9 p. 1 9 0 9 .

N:o 7051.

Kaikille postitoimistoille.

Koska Postihallituksen syyskuun 30 päivänä 1898 antaman kier
tokirjeen Nro X X (30) suhteen, koskeva muutettuja määräyksiä aika
kautisten painotuotteiden levittämisestä Postilaitoksen välityksellä,
näyttää vallitsevan epäselvyyttä siitä, mitä painotuotteita voidaan
siteissä lähetettyinä kuljettaa kotimaassa kiertokirjeessä mainitusta 2 1/2
pennin tahi 1 kopeekan maksusta jokaiselta 50 gramman painomäärältä,
katsoo Postihallitus syytä olevan saattaa postitoimistojen tiedoksi ja
noudatettavaksi seuraavaa:
sanoilla aikakautisia painotuotteita yllämainitussa kiertokirjeessä
tarkoitetaan, paitsi sanomalehtiä ja aikakauskirjoja, myöskin aikakausittain ilmestyviä tieteellisiä, yleishyödyllisiä tahi kaunokirjallisia teoksia,
joita pitemmän tai lyhyemmän ajan kuluessa julkaistaan vihottain, joko
nidottuina tai sidottuina, kuin myöskin samallaisia pienempiä teoksia,
joita säännöllisesti vuosittain julkaistaan jatkuvassa järjestyksessä
suuremmalla tai pienemmällä numeroluvulla vuodessa, jotavastoin
teosta sen kokonaisuudessaan ilmestyttyä ei voida kuljettaa alennetusta
kuljetusmaksusta;
ainoastaan mainitunlaisten painotuotteiden julkaisijoilla on oikeus
nauttia mainittua alempaa kuljetusmaksua, mutta ei sitävastoin muilla
henkilöillä; painotuote on pantava siteeseen, varustettuna vastaanottajan
nimellä ja osotteella, sekä on jätettävä postiin, kuten ennenmainitussa
kiertokirjeessä määrätään, julkaisijan allekirjoittaman reversaalin seu
raamana ja postimerkeillä varustettuna.

P. Jamalainen.
G. F. Hellman,
v. t.

Helsingissä, K. Senaatin kirjapainossa, 1809.

PO STSTYR ELSEN
FINLAND
HELSINGFORS,
den 9 m ars 1909.

Till sam tliga postanstalter.

N: o 7051.

Emedan vid tillämpningen af Poststyrelsens cirkulär af den 30
september 1898 N:o X X (30), angående förändrade bestämmelser be
träffande spridningen af periodiska tryckalster genom Postverkets för
medling, ovisshet synes vara rådande derom, hvilka tryckalster kunna,
då de afsändas under band, befordras inom landet för den i cirkuläret
omnämnda afgiften af 2 1/2 penni eller 1 kopek för hvarje viktsats af
50 gram, anser Poststyrelsen skäligt postanstalterna till kännedom
och iakttagande meddela följande:
att med uttrycket periodiska tryckalster uti berörda cirkulär afses,
förutom tidningar och tidskrifter, jemväl periodiskt utkommande veten
skapliga, allmännyttiga eller skönlitterära arbeten, hvilka utgifvas liäftevis, antingen häftade eller inhundna, under en längre eller kortare
tids förlopp, äfvensom sådana mindre enahanda arbeten, som regel
bundet årligen utgifvas uti fortgående följd med ett större eller mindre
antal numror om året, hvaremot arbetet efter dess afslutande i sin
helhet icke kan befordras för det lägre portot;
att endast utgifvare af tryckalster af berördt slag tillkommer för
månen af ofvan nämnda lägre portoberäkning, men deremot icke andra
personer, och bör tryckalstret vara inlagdt i band, försedt med adres
satens namn och adress samt inlemnas, på sätt äfven i förberörda
cirkulär föreskrifves, med reversal, undertecknadt af utgifvaren samt
frankeras med frimärken.

P. Jamalainen.
G. F. Hellman.
t. f

Helsingfors, K. Senatens tryckeri, 1909.

