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Kaikille postitoimistoille.

H ELSING ISSÄ,

h u h tik u u n 2 0 p :nä 1911.

N:o 17650.

Tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan täten että tulevan touko
kuun 14 päivänä liikkeestä poistettavia 20, 10, 5 ja 2 pennin posti
merkkejä sekä 10 ja 10 j-10 pennin postikortteja, joita mainittuun
määräaikaan asianomaiset kirjeenvaihtajat eivät ole ennättäneet käyttää,
voidaan vaihtaa kaikissa postitoimistoissa uusiin samanarvoisiin merkkei
hin ja kortteihin tulevan
Vaihdetut ja
postitoimiston omassa varastossa jälellä olevat liikkeestä poistetut
postiarvomerkit ovat, asianmukaisesti lueteltuina, Pääpostikassaan lähe
tettävät
ohella ja tämän raportin frankkomerkkitilin vastaavassa poistettavat tileistä.
Samalla saatetaan postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi,
että vuonna 1891 liikkeeseen laskettuja, mutta sittemmin käytännöstä
poistettuja, rengasmerkeillä varustettuja kaikenlaatuisia Keisarikunnan
merkkien mallisia postiarvomerkkejä saadaan vaihtaa nykyään käytän
nössä oleviin samanarvoisiin Keisarikunnan postiarvomerkkeihin
jonka jälkeen niitä ei postilaitok
sessa oteta mihinkään huomioon. Vaihdetut ja postitoimiston varas
tossa mahdollisesti jälellä olevat rengäspostiarvomerkit ovat, asianmukasesti lueteltuina, Pääpostikassaan lähetettävät
kerällä ja sen frankkomerkkitilin vastaavassa tileistä
poistettavat.
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Till sam tliga postanstalter.,

HELSINGFORS.
d e n 2 0 ap ril 1911.

N:o 17650.
Till kännedom och efterrättelse meddelas härigenom, att de fri
märken af 20, 10, 5 och 2 pennis samt postkort af 10 och 1 0 1 0
pennis valör, hvilka komma att afskaffas ur poströrelsen den
instun
dande maj ocli som före denna tid af vederbörande korrespondenter
icke hunnit komma till användning, få till
vid
samtliga postanstalter utbytas mot nya frimärken och postkort af mot
svarande valör. De utbytta och de i postanstaltens eget förråd åter
stående ur poströrefsen afskaffade postvärdetecknen böra, behörigen
förtecknade, till Hufvudpostkassan insändas
månad samt i sagda rapport å kreditsidan i redovisnin
gen öfver frankotecknen ur räkenskaperna afföras.
Tillika underrättas postanstalterna till kännedom och efterrättelse,
att samtliga år 1891 emitterade, men sedermera indragna, med ringar
försedda postvärdetecknen af i Kejsaredömet gällande typer få utbytas
mot Kejsaredömets nu gällande frankotecken af motsvarande valör till
och med den
hvarefter desamma icke vidare ega
någon giltighet i poströrelsen. De utbytta och i postanstaltens förråd
möjligen återstående ringförsedda postvärdetecknen böra, behörigen för
tecknade, insändas till Hufvudpostkassan
samt i dess frimärkredovisnings kredit ur räken
skaperna afföras.
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