SUOMEN

)STIHALLITUS.
HELSINGISSA,
he lm iku un 9 p. 1915.

N:o 6,666.

Kaikille postikonttoreille, haaraosastoille ja l:sen
luokan postitoimituksille, kuin myöskin postivaunupiirille ja Viipurin läänissä sijaitseville 2:sen luo
kan postitoimituksille.

l.

Viittaamalla Postihallituksen yleiseen kirjelmään n:o 6,492 kulu
van helmikuun 1 päivältä, ilmoitetaan'täten1 postitoimistojen tiedoksi
seuraava
Ote Keisarikunnan posti- ja lennätinlaitosten Ylihallituksen Päällikön kierto
kirjeestä N:o 55 syyskuun 18 päivältä 1914.
K e i s a r i i n se n Isänmaallisen Naisyhdistyksen liikkeeseen laskemista
isänmaallisista postimerkeistä.
Sisäasiain Ministerin luvalla on Keisarillinen Isänmaallinen Nais
yhdistys laskenut^ liikkeeseen erityisiä isänmaallisia postimerkkejä,
joiden myymisestä kertynyt puhdas voitto käytetään sanotun yhdis
tyksen suojeluksessa olevien sotilaitten ja heidän perheittensä avus
tamiseen.
Näitä merkkejä lasketaan liikkeeseen ja myydään seuraavilla
perusteilla:
1. Liikkeeseen lasketaan neljänlaisia postimerkkejä, nimittäin 1,
3, 7 ja 10 kopekan arvoisia.1)
2. Myytäessä niistä kannetaan kultakin kappaleelta 1 kopekka
enemmän kuin nimellisarvo näyttää, mistä seikasta onkin huomautus
itse postimerkissä.
3. Kaikenlaisten postimaksujen, samoinkuin sellaisten sähkösanomamaksujenkin suorittamiseen, jotka voimassa olevien sääntöjen
mukaan voidaan suorittaa postimerkeissä, on lupa käyttää isänmaal
lisia postimerkkejä rinnan tavallisten postimerkkien kanssa, jolloin
■) Tähän P ostihallituksen yleiseen kirjelm ään on liitetty näiden postim erkkien malleja.
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maksuksi kuitenkin luetaan ainoastaan isänmaallisen postimerkin
nimellisarvo, eikä sen myyntihintaa.
4.
Niille postitoimistoille, joissa Keisarillinen Isänmaallinen Naisyhdistys tahtoo pitää sanottuja postimerkkejä kaupan, lähettää Yhdis
tys niitä etukäteen ja tilivelvollisuutta vastaan sen määrän, jonka
Yhdistys päättää.

2.
Postitoimistojen tiedoksi täten ilmoitetaan, että Postihallituksen
yleinen kirjelmä n:o 6,547 (1) kuluvan helmikuun 4 päivältä tarkoit
taa ainoastaan niitä postitoimistoja, jotka ovat oikeutetut suoraan
kartoittamaan Keisarikunnan postitoimistoihin.

P. Jamalainen.

STSTYRELSEN
i
FINLAND.

HELSINGFORS,
den 9 fe b ru a ri 1915.
N :o Ii, 666.

Till sam tliga postkontor, filialer och postexpe
ditioner af l:sta klass, äfvensom till postkupédistriktet och i Viborgs län belägn a postexpedi
tioner af 2:dra klass.

1.
Med hänvisning till Poststyrelsens allmänna skrifvelse n:o 6,492
af den 1 innevarande februari, meddelas postanstalterna till kännedom
följande
Utdrag ur Chefens för Öfverstyrelsen
för posten och telegraferna i Kejsardömet
cirkulär N:o 55 af den 18 september 1914.
Angående patriotiska frimärken, utgifna a f K e j s e r l i g a
Patriotiska Kvinnoföreningen.
Med Inrikes Ministerns tillstånd har Kejserliga Patriotiska Kvinno
föreningen utgifvit särskilda patriotiska frimärken. Den genom för
säljning af dessa märken influtna rena vinsten användes till bisprin
gande af under nämnda förenings beskydd varande krigare och deras
familjer.
Dessa märken utsläppas i rörelse och säljas enligt följande grunder:
1. Märken utgifvas i fyra valörer, nämligen 1, 3, 7 och 10
kopeks.1)
2. Vid försäljning uppbäres utöfver nominella värdet ett tillskott
af 1 kopek för hvarje märke, hvarom äfven finnes angifvet å själfva
märket.
3. Vid erläggandet af alla slags postafgifter, äfvensom ock af
sådana telegramafgifter, hvilka enligt gällande bestämmelser kunna
erläggas i frimärken, få patriotiska frimärken användas jämsides med
vanliga frankotecken, hvarvid dock för patriotiska frimärket gäller
endast dess nominella värde, men icke dess försäljningspris.
*) P ro f på dessa frim ärken äro bifogade denna P o ststy relsen s allm änna skrifvelse.
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4. Till de postanstalter, å hvilka Kejserliga Patriotiska Kvinno
föreningen önskar; tillsaluhålla sagda frimärken, kommer Föreningen
att sända dessa i förskott och mot redovisningsskyldighet till det belopp,
som af Föreningen bestämmes.

Postanstalterna till kännedom meddelas härmed, att Poststyrel
sens allmänna skrifvelse n:o 6,547 (1) af den 4 innevarande februari
afser endast de postanstalter, som äro berättigade att kartera direkt
till postanstalterna i Kejsardömet.

P. Jamalainen.

Paavo Himanen.
f:d.

H elsingfors, K ejserliga Senatens tryckeri. 1915.

