SUOMEN

POSTI HALLITUS.
HELSINGISSA,

Kaikille postitoimistoille.

t a m m ik u u n 17 p:nä 1912.

i\’:o 17100.

Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi sekä julkinaulattavaksi
postitoimistojen ja postipysäkkien etehisiin tahi muille sopiville kirjeenvaihtavan yleisön näkyvissä oleville' paikoille lähetetään postitoimis
toille tämän ohella Postihallituksen tänä päivänä antama ilmoitus Nro
17104, joka koskee 5 ja 20 kopeekan postimerkkejä.
Käytännöstä poistetut jälelläölevat 20 kopeekan postimerkit tulee
postikonttorien ja Irsen luokan postitoimitusten lähettää, asianmukai
sesti lueteltuina, Pääpostikassaan ensi maaliskuun kuukausiraportin
kerällä, joksi ajaksi toisen luokan postitoimituksissa, postiasemilla, postipysäkeillä ja maalaiskirjeenkantajilla löytyvät nykyistä mallia olevat 20
kopeekan postimerkit asianomaisessa yleisissä postitoimistoissa myös
kin ovat vaihdettavat vastaaviin uusiin.
Kuukausiraportin postimerkki varaston tilin ,,vastaavassa maini
tut postimerkit ovat poistettavat otsakkeella: ,,Pääpostikassaan takai
sin lähetettyinä*1.
Jälellä olevat 5 kopeekan postimerkit, jotka poistetaan liikkeestä
tämän vuoden kuluttua, ovat Pääpostikassaan lähetettävät ensi joulu
kuun kuukausiraportin kerällä ja saman kuun raportissa tilitettävät.
C. Bruno Sevonius.
G. Wr. Forsblom,
v. t.

Helsingissä, Keisarillisen Senaatin kirjapainossa, 1912.

POSTSTYRELSEN
i
F I N L A N D

H ELSIN G FO RS,

Till samtliga postanstalter.

den 17 ja n u a r i 1912.

N:o 17100.

Postanstalterna till kännedom och efterrättelse samt för att
anslås i postanstalters och posthaltpunkters förstugor eller andra lämp
liga, för den korresponderande allmänheten synliga platser tillsändes
postanstalterna härjämte Poststyrelsens denna dag utfärdade tillkännagifvande Nio 17,104 angående frankotecknen af 5 och 20 kopeks
valörer.
Ur bruk komna, kvarblifna frankotecken af 2 0 kopeks valör böra
af postkontor och postexpedition af I:a klassen till Hufvudpostkassan,
behörigen förtecknade, insändas samtidigt med månadsrapporten för
förstkommande m ars månad, inom hvilken tid hos postexpeditioner af
2:a klassen, poststationer, posthaltpunkter och landtbrefbärare befint
liga nuvarande typ af 20 kopeks frankotecken hos resp. öfverordnade
postanstalter jämväl böra utbytas emot motsvarande frankotecken af
nya typen.
I månadsrapporten böra nämnda frankotecken uti redovisningens
öfver frankotecken sförrådet kredit afföras såsom till »Hufvudpostkas
san inlevererade»..
Kvarblifna frankotecken af 5 kopeks valör, hvilka frankotecken
blifva vid poströrelsen obrukbara med innevarande års utgång, böra
insändas till Hufvudpostkassan samtidigt med månadsrapporten för
instundande december månad, samt i nämnda rapport redovisas.
C. Bruno Sevonius.
(1. W. Forsblom,
t.

Helsingfors, Kejserliga Senatens tryckeri, 1912.
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