SUOMEN

OSTIHALLITUS.
H E L S IN G IS S Ä ,
tam m ikuun

17 p . 1911.

ATv> 6.2 JO.

wr-

i

ti

^

Kaikille postikonttoreille ja l:sen
luokan postitoimituksille.
r

Tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan täten, että Posti hallitus
kuluvalta vuodelta 1911 sekä vastedes on vaativa kaikilta postikont
toreilta ja 1 :sen luokan postitoimituksilta seuraavat vuotuiset tie
donannot myytyjen postimerkkien vlöskannosta:
l:o itsenäisten postitoimistojen omasta vlöskannosta;
2:o kunkin alle kuuluvan 2:sen luokan postitoimituksen ja
postiaseman vlöskannosta erikiseen ; sekä
3:o I,■unkin alle kuuluvan postipvsäkin ylöskannosta erikseen.
Kolmannessa kohdassa mainittujen postipysäkkien joukkoon
ovat luettavat myöskin ne, jotka kuuluvat 2:sen luokan postitoimi
tuksen alle. Postipysäkkien vlöskantoa ei sitä vastoin ole otettava
kohdissa 1 :o ja 2:o mainittuihin ilmoituksiin.
Edellämainituissa kolmessa kohdassa ilmoitettujen määrien
summan tulee siis olla yhtäpitävä kuukausiraportteihin merkit
tyjen, myydyistä postimerkeistä vuoden kuluessa kertyneiden sum
mien kanssa yhteenlaskettuina.
Tämän johdosta ja jottei mikään vuoden lopussa estäisi sanot
tujen vuosi ilmoitusten antamista, on asianomaisten postitoimistojen
tarkoitusta varten olevaan postimerkkimuistikirjaan, kaavake N :o
72, tarkoin merkittävä kullekin alaiselleen postitoimistolle ja postipysäkille myytyjen tai etukäteen annettujen postimerkkien arvo
ja käskettävä alaisiaan 2:sen luokan ]»ostitoimituksia tekemään
samanlaiset luettelot myydyistä postimerkeistä, mitä tulee välittö
mästi niiden alle kuuluviin postipysäkkeihin kuin myös velvoitet-

tava sanottuja 2 :sen luokan postitoi alituksia lähettämään yliselMnsä
postitoimistolle nämät luettelot.
Kaavakkeita kyseellisiä vuosiilmoituksia varten lähetetään
vuoden lopussa kaikille postikonttoreille ja l:sen luokan postitoimituksille.
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Till samtliga postkontor och post
expeditioner af l:sta klass.

Till kännedom och efterrättelse meddelas härmed, det Post
styrelsen liar för afsikt att för innevarande år 1911 och framdeles
årligen infordra af postkontor och postexpeditioner af 1 :sta klass
nedannämnda årsuppgifter angående uppbörden för försålda
frankotecken:
1 :o angående de själfständiga postanstalternas egen uppbörd;
2:o angående uppbörden lios hvarje underlydande postexpedi
tion af 2:dra klass och poststation särskildt; samt
3:o angående h rarjr underlydande postlialtpunkts uppbörd
särskildt.
Till bestämmelsen under mom. 3 skola hänföras äfven de posthaltpnnkter, livil ka sortera under postexpedition af 2:dra klass.
Däremot må postlialtpunkts uppbörd icke medräknas bland uppgif
terna under mom. l:o och 2:o.
Summan af de i ofvannämnda tre moment angifna beloppen bör
således öfverensstämma med de sammanslagna summorna af den i
månadsrapporterna observerade frimärksuppbörden för året.
Med anledning häraf och för att inga svårigheter vid årets slut
må föreligga sagda årsuppgifters afgifvande, förständigas vederbö
rande postanstalter härmed att uti den för ändamålet afsedda „frimärkskladden ”, blank. X :o 72, noggrant förteckna värdet af de till
livarje underlydande postanstalt och posthaltpunkt försålda eller
förskotterade frankotecknen äfvensom att ålägga underlydande
postexpeditioner af 2 :dra klass ej mindre att föra enahanda förteck-

ningar beträffande dem omedelbart underlydande posthaltpunkter
än äfven tillhandahålla sin öfverordnade postanstalt dessa förteck
ningar.
Blanketter för ifrågavarande årsuppgifters ifyllande skola vid
årets slut tillställas samtliga postkontor oeh postexpeditioner af
1 :sta klass.
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