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Bekendtgørelse
u f

Postlov Nr. 57 af 5te April 1888 med Angivelse af de
Forandringer isamme, som følge af Lov Nr. 136 af 10de

December 1896 om Tillæg til Postlov af 5te April 1888
samt Lov Nr. 98 af 23de Maj 1902 om Portotakster.

i-

IMedfør af den Ministeren for offentlige Arbejder ved Lov Nr. 98 af 23de Maj
1902 om Portotakster §4givne Bemyndigelse til at lade Postlov Nr. 57 af 5te Ai)ril
1888optryklæogbekendtgøremeddeÆndringer,sombemeldteLovaf23deMaj1902
samt Lov Nr. 13G af 10de December 1896 om Tillæg til Postlov af 5te April 1888

medføre, bekendtgøres Iierved efterstaaende Optryk af

Postlov af 5te April 1888

med de Ændringer, som følge af Lov Nr. 136 af 10de December 1896 om Tillæg
til Postlov af 5te April 1888 samt Lov Nr. 98 af 23de Maj 1902 om Portotakster.

Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark,
de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormam, Ditmarsken,
Lauenborg og Oldenborg,

Oøre vitterligt: Kigsdagen bar vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:
Afsnit 1.

Om Genstandene for Postvæsenets Virksomhed og dennes Omfang og Deskaifenbed.
§1Postvæsenets Eneret.

Postvæsenet har, med de i§2nævnte Undtagelser, Eneret til at befordre fra
et Poststed til et andet og derefter aflevere:
a) Løse Breve,
Adressebreve,
I

4
»

skrevne eller ved Skrift udfyldte trykte Sager af enhver Art og Vægl . O ' J
Pengerepræsentativer,

naar Breve og de nævnte andre Genstande sendes under Forsegling eller andet
Ijukke;

b) gangbar Mønt ilukket Konvolut eller lignende Omslag.

Samtlige idenne Paragraf nævnte Genstande sladle, naar de
Udlandet, uopholdelig afleveres til postmæssig Behandling paa første

a) L

a,nkomme fra
dansk(! Post-

eller Toldsted, hvortil de ankomme; dog sk.al denne Bestemmelso ikl<e linde Anven¬

delse med Hensyn til Skilje, som befordre Post mellem andre Postomr.aader, na:ir de
undervejs ikkun anløbe dansk Havn uden der at udskibe Post eller omlade den i

11

tc

andre Skibe.

Ved Poststed forstaas idenne Lov et Posthus (Postkontor, Postekspedition

i r

eller Brevsamlingssted) med det derunder benlagte Postdistrikt. Herfra undtages dog

Posthusene iKjøbenbavn og Frederiksberg med deres Postdistrikter, livilko ib’orening
udgøre et Poststed, til hvilket endvidere efter Indenrigsministerens nærmere Bestem¬
melse kan henlægges tilstødende Posthuse med deres Distrikter eller Dele af disse.

Paa Steder, hvor Postvæsenet foranstalter Brovk.assetømning og Postomdelin

Jl
F

I.) /
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i l

mere end en Gang daglig, maa for Fremtiden ingen ophænge Brevkasser, ojirette Hy-

O :

jioster eller aabne Kontorer til Befordring af Breve og Pakker iBrevform eller ved
Anbringelse af Brevkasser og Oprettelse af Kontorer udvide allerede bestaaende Ind¬

d

c)

retninger for samme Øjemed uden Postbestyrelsens Tilladelse.

/
f(

I',)
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§2.

■A

>

Undtagelser ira Eneretten.

P

Do i§1nævnte Genstande kunne lovlig besørges uden for Posten;

a) naar Befordringen ikke sker mellem to Poststeder, mellem hvilke do iiaagæhlende
Forsendelser den Dag, da Befordringen finder Sted, vilde kunne besørges inden
for samme Tid paa Postvæsenets Ansvar;

b) naar Postvæsenet ikke har indrettet Omdeling baade paa Afsemhdses- og paa

n

d) /
P

Bestemmelsesstedet;
anden, til
c) naar nogen bosørger I’orsendclscr isit eget Anliggende eller for
hvem ban staar iTjenesteforhold, eller af hvem han er sendt med, eller for
e

n

P

e) I

hvem han lejlighedsvis har paat.aget sig dette bestemte Hverv.

.Jernbanedriftsbestyrelser, Dampskibsrederier og Bestyrere af lignende For¬
bindelsesmidler kunne, af de Postvæsenet forbeholdte Genstande, med deres egne
Befordringsmidler ikkun befordre Korrespondance og l’engeforsendelser i r e n t

tjenstlige Anliggender mellem de paagældende Bestyrelser og deres b’anktionærer
samt mellem disse sidste indbyrdes;

d) naar Postvæsenet ikke lider noget Indtægtstab vod, at Besørgelsen sker uden for
Posten;

e)

o

f) 7
h

d

●et Skib afgaar fra en dansk Havn til en saad.au Tid, at Forseudelserne
hurtigere kunne naa Bestemmelsesstedet ond ved at sendes med Posten, og de

n a a r

straks efter Skibets Ankomst til Bestemmelsesstedet eller Nødhavn alleveres til

det derværende Posthus med Anmeldelse om, hvorfra de ere befordrede. Por
dem af disse Forsendelser, der forud ere eller ved Alleveringeu til Postvæsenet

'\

blive fuldstændig frigjorte, betaler Postvæsenet Skibsføreren det halve af Portoen.

F

F
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§3.

\’’ægt og

Geiistandone for Postbesørgelsen.

in ger andet
Postvæsenet skal morllagc til Besørgelse fra Poststed til andet;
cankomme

fra

a) Løse Breve, hvortil henregnes:

1) Genstande iBrevforinat (almindelige Breve og Brevkort) samt
2) trykte Sager under Kors- eller Enkelthaand eller simpelthen sammenlagte

odanske Po.st; c fi n d e A n v e n -

●aader, naar de
romlade den i

Postekspedition
●a nndtages dog
\'ilkc iForening
cnnere Bestem)cle af disse.

)g Postomdeling

:sei’, oprette By■v f o r m e l l e r v e d
bestaaande Ind-

eller hestaaendc af aahne Kort samt Vareprøver og Mønstre,

naar de ere forsynede med Adresse, ikke veje ovor 50 Kvint og ikke have Paaiegning om nogen Værdi eller om, at nogen anden Genstand medfølger.
Do hotragtes som anhefalnle, naar de ere paategnede „Anbefales", „Bekommanderes" eller „NB." og ere forud fuldstændig frigjorte.

Breve, ihvilke der udon Værdiangivelse paa Forsendelsen indlægges gangliar
Mønt, Pengcrcpræsentativci', Obligationer lydende paa Ihændehaver eller andre
Forskrivninger, der gælde iHvermands Haand, sJculle væi’o anbefalede,
b) Pimjvhrcve, hvortil heni'ognes enhver Genstand iBrevformat af den under Litra a
a,nførte Vægt og Beskaffenhed, naar der er angivet en vis Værdi af Indholdet,
og dette hestaar enten iPenge eller iPapirer. Det er ikke nødvendigt at angive
den fulde Værdi af Indholdet, medmindre dette ved Indleveringen begæres eftertalt.

o) Pakhisa()er, hvortil henregnes enhver ikke under Litra aog hanført, til Post¬
forsendelse egnet Genstand, der er stilet til en bestemt Modtager, og er under
fyldestgørende Lukke og Ind^iakning.

Pakker skulle ledsages af Adrossebreve, hvortil benyttes de af Postvæsenet
leverede Formularer. Iet saadant Adressebrev, der vil blive indrettet som cn

Brevkonvolut, er dot tilladt at indlægge et almindeligt Brev uden Pengeindhold,
)sten:

de paagældende
besørges inden

for saa vidt Adressehrovet ikke derved kommer til at veje over 3Kvint; dog

medregnes en til en Pakkeforsendelse hørende Nøgle ikke iVægten.
Med andre Forsendelser end Pakkesager maa ikke følge Adressebrev.

d) Postanvtsninf/c7', o: Anvisninger, efter hvilke Pengebeløb, der ere indhctalte
ndelses- og paa

])aa et Posthus, skulle udbetales ved et andet.

ren anden, til

poner til Fraklipning forsynede Blanketter,

Til Postanvisninger skulle benyttes de af Postvæsenet udstedte, med Ku¬
med, eller for

e) Postopkrævnmgeo- o: (.Irdrer paa Indkassering af Pengebeløb.

H^il Postopkrævninger skulle benyttes de af Postvæsenet leverede, med Ku¬
flignende .Por-

poner til Fraklipning forsynede Blanketter.

med deres egne

Naar Postopkrævningen tages paa samtidig indleverede løse Breve, Penge¬
breve eller Pakkesager, maa disse Forsendelser have Paategning om, a t P o s t -

endelser irent
es hk "tionærer
1sker uden for

opkrævningsblankct medfølger,

f) Tidender og Tidsskrifter, hvorpaa der abonneres. Til Tidender og Tidsskrifter
henregnes ethvert ad mekanisk Vej mangfoldiggjort Blad eller Skrift, af hvilket
der 1Gang aarlig eller hyppigere agtes udgivet Leveringer, der bære en fælles

h\)rsciulelserne

.Posten, og de
avn allevcres til
efordrede. For
til Postvæsenet
udve af Portoen.

Titel og hver især ikke veje over 25 Kvint.

Som gratis Tillæg til Tidender og Tidsskrifter maa kun medfølge Tryksagei-.
der danne cn ligefrem Fortsættelse af det medfølgende Hovednummers Indhold,
r

n

egningcr, der oplyse Teksten, samt Register over Indholdet. Udelukkede fra

Befordring som gratis Avistillæg ere Subskriptionsplaner, industrielle og lignende
Reklamer, Priskuranter, Romanark, der ikke indeholde Fortsættelse af Romaner
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idet Nummer, med hvilket de følge, og deslige. Saadanne Tryksager kunne
derimod befordres indlagte iTidender og Tidsskrifter, naar de ikke udgøre mere
end 2Sider, ikke større end Siden af det Blad, hvormed de forsendes, og der
for hver enkelt saaledes forsendt Genstand ydes den derfor hostemtc Forud¬
betaling (jfr. §12 f.), samt iøvrigt forholdes iOverensstemmelse med de For¬
skrifter, der maattc blive givne af Administrationen.

Foruden selve Befordringen og Omdelingen af fornævnte Tidender og Tidsski'ifter har Postvæsenet at modtage Abonnement paa disse og besørge den
dermed forbundne Oppebørscl og Afregning.

Til Kontorer og Personer, som paatage sig for Betaling at besørge For¬
sendelser af den iLitra a. og c. omhandlede 7\.rt omdelte inden for et Poststeds
Grænser, maa der ikke under samlet Omslag og Adi’ossc sendes iloæ fra for¬
skellige Afsendere hidrørende eller til forskellige Adressater l)Ostcmte Forsen¬
delser af nævnte Art, ligesom der ikke iPakker bestemte til saadanne Kontorer

og Personer maa indlægges flere aabne Breve, medmindre hvor enkelt Forsen¬
delse er forsynet med det til dens Frigørelse efter do i§12 angivne Porto-

diget
besør
m

æ

s

s

sainlf
takst(

demh
livilk.
et l’o
H c r fi
stedel

takster fornødne Antal Postfiåmærker, og disse enten ere annidlorede af Post¬
huset paa Afsendelsesstedet eller af Afsenderen kasserede derved, at han har
skrevet sit Navn og Datoen tværs over Mærket.
§4.
Postbesørgelsens Omfang og Udførelse.

Det Omfang, hvori Postvæsenet kan paatage sig Befordring og Besørgelse m. v.

af de i§3nævnte Genstande, samt de Betingelser og Formaliteter, der isaa Hen¬
seende skulle opfyldes, fastsættes af Indenrigsministeren, som ogsaa bestemmer Reg¬
lerne med Hensyn til Postkontorernes og Postekspeditionernes Kontortid. De i§3
Litra d. og c. oj^førte Genstande udveksles ikke mellem Postkontorer eller Postekspedi¬
tioner og de dem underlagte Brevsamlingsstedcr eller mellem Brcvsamlingsstedcr, der
ere underlagte det samme Postkontor eller don samme Postekspedition.
De modtagne Genstande skulle paa den efter Forholdenes Beskaffenhed hur¬
for saa vidt der
tigste og formaalstjenligste Maade befordres mellem Poststederne
paa Ankomststedet findes Postkontor eller Postekspedition, omdeles inden for Sted¬
o

a

O

)

grænser, der nærmere fastsættes.

for

P

hold

Perso
Post
en

sj

inden
Route

§5-

Maad

Genstande, der ere udelukkede fra Postbesørgelse.

Udelukkede fra Postbesørgelse ere:

a) Genstande, hvis Udbredelse er forbudt;
b) Genstande, hvis Ydre frembyder noget ulovligt, usømmeligt eller fornærmende;
c) Genstande, hvis Befordring er forbunden med Fare, saasom brandfarlige, eksplo¬
derende, ætsonde og lignende Sagei-, samt ildelugtende Genstande. Fortielse eller
falsk Angivelse af saadanne Forsendelsers Indhold berettiger Postvæsenet til Er¬
statning for den derved opstaaede Skade.

Entre

]\Icdtii
til Bc

langel

7

/

;cr kunne
;øre mere
S O f :

3 r

§6.
Forretninger, som Postvæsenet er bemyndiget til at udføre.

Postvæsenet er ved Siden af den i§§ 3og 4omhandlede Virksomhed bemyn¬

:c Fonid-

diget til at overtage andre med dets Bestemmelse forenelige Forretninger,

I(le For-

s a a s o m :

besørgeBreveudbragtepr.Ekspres,befordrerejsendeogEejsegodsmedderegel¬
mæssigePoster,bestyreEkstrapostvæsenet,besørgePostforsendelseromdelteogind¬

■og Tids¬

samledepaaLandet,besørgelokalePostforsendelser,ogatfastsættePorto-ogFiagt-

ørge den

taksterne samt iøvrigt at bestemme Keglerne for saadanne Forretningers Udførelse.

Lokale Postforsendelser ere saadanne, som cre bestemte til Adressater bosid¬

nge For-

dende inden for Omdelingskredsen af det Postkontor eller den Postekspedition, ved

Poststeds

hvilken Forscnclolserne ere indleverede til Postbesørgelse, eller som udveksles mellem

3fra for-

Kontorer

et Postkontor eller en Postekspedition og de samme underlagte Brevsamlingsstedcr.
Hertil henregnes ogsaa de Forsendelser, som besørges inden for Grænserne af Post¬

tForsen-

stedet Kjøbenbavn—Frederiksberg (§ 1).

3Forsen-

le Portoaf Post¬

Afsnit II.

ban bar

Om Postgangen og Postens Befordring.
§7.
Postens Befordring iAlmindeligbed.

Postvæsenet skal enten ved dets egne eller ved andre Befordringsmidler sørge
else m. v.
saa Hen-

lucr RegDo i§3
dekspedi3(lor, der

n

for Postens regelmæssige Befordring, saaledes som det skønnes formaalstjenligst iFor¬
hold til Postforsendelsernes Omfang og Betydning.
§8Benyttelse af privat regelmæssig Landbeiordring.

Den, for hvis Regning der medlem forskellige Steder vedligeholdes regelmæssig

ibed bur¬

Personbefordring, cr pligtig til, naar det forlanges, med denne Befordring at besørge

vidt der

Post til og fra Endestederne og do ved Vejen mellem disse liggende Poststeder indtil

for Sted-

en samlet Vægt paa cn Gang af 50 Pund.

Han skal derhos, mindst 24 Timer for-

inden en saadan Befordring første Gang afgaar, underrette det nærmeste Posthus paa
Routen om Befordringen, Ronten og Afgangs- sa.nit Ankomsttiderne og paa samme
Maade anmelde de mulig heri indtrædende Forandringer.
Posten skal o])bovares paa ct sikkert, for de rejsende utilgængeligt Sted, og

anende ;

Entreprenøren cr pligtig til at sørge for, at Posten besørges rigtig og irette Tid.
Er ingen anden Overenskomst truffen, l)etalcr Postvæsenet for den oviuianforte
Medtagelse af Post 10 Øre for hver 3Pund eller derunder af den bele paa cn Tur

;, eksplo-

til Befordring overleverede Bruttovægt.

iclse eller
et til Er-

§9Benyttelse af private Skibe.

Skibe, der udklareres fra dansk Havn, ere pligtige til paa Postvæsenets For¬

langende at medtage do i§3under Litra a., d. og f. nævnte Genstande. Fare de i
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Paketfart, skulle de tillige medtage de øvrige i§3nævnte Genstande, hvorhos Post¬
væsenet er berettiget til paa et passende Sted iSkibet at lade anbringe laasedc Brev¬
kasser og at forlange, at et Eum skal holdes aabent for Pengebreve og Pakkesager,
og

dringer,
hornet i1

at dette skal være af en Størrelse indtil 40 Kubikfod. Rederen eller Føreren af

et Skib, hvormed agtes udført Paketfart fra dansk Havn, er pligtig til Ijetimclig, og
senest samtidig med første offentlige Bekendtgørelse derom, for Postvæsenet at an¬
melde Routen, Anløbsstederne, Afgangs- og Ankomsttiderne samt paa samme Maade
de mulig deri indtrædende Forandringer.

Naar Postvæsenet ved offentlig Bekendtgørelse enten for et særligt Tilfadde
eller iAlmindelighed med Hensyn til Skibe, der gaa til visse Steder, har forlangt

Post medtaget, skidlc Førerne af saadanne til disse Steder bestemte Skilæ, der ikke
fare iPaketfart, betimelig og senest 24 Timer før Afrejsen anmelde for Afgangs¬
stedets Posthus Dag og Time, naar de agte at afga;i, og de maa da ikke afgaa tidligere, medmindre Posten er bragt om Bord.
Posten skal ojibevares paa et sikkert, for do rejsende utilgængeligt Sted, og

Portoen

a. Foi
1

skal der iethvert mødende Tilfælde ydes den særlig Omsorg.

Nødsages Skibet til at søge anden Havn end Anløbs- og Bestemmelsesstedet,
skal Føreren anmelde for det derværende Posthus eller, hvis intet saadant findes, for

Toldvæsenet eller den lokale Politimyndighed, at han har Post om Bord, og følge den
Bestemmelse, som derefter bliver ham meddelt.

Er der paa et almindeligt Anløbs- eller Bestemmelsessted ved Skibets Ankomst
ingen til Stede fra Stedets Posthus for at udveksle Posten og de ovennævnte Brev¬
kasser, skal Skibsføreren paa Postvæsenets Bekostning straks lade den til AHcvering
bestemte Brevpost og Brevkasse bringe til Posthuset ved et paalidoligt Bud.
Er ingen anden Overenskomst truffen, betaler Postvæsenet for den herom-

9

handlede Medtagelse af Post for den helo paa en Tur til Befordring overleverede
Bruttovægt:

a) mellem Steder iKongeriget 10 Øre for hver 3Pund eller derunder;

b) mellem andre Steder 10 Øre for hvor 3Pund eller derunder for hver 50 Mil af
den direkte Afstand.

Ubesørgede Breve samt tomme Postsække, Tasker og deslige skulle befordres

b.

Fo

frit tilbage.
sik

§10.

for

Befordring ud over de ordinære Transportmidler.

og

off

Bivogne til de ordinære Poster samt ekstraordinære Postbefordringer kan Post'
væsenet, hvor Ekstraj^oststation er ophævet, forlange afgivet iHenhold til Lov af 27de

0)j

November 1863.

I m
foi

§ 11 -

toi

Særegne Rettigheder iHenseende til Postens Fremførelse.

Enhver er pligtig til, naar en Befordring, hvormed der fremføres Post, under¬
vejs af en eller anden Grund bliver ude af Stand til paa ordinær Maade at fortsætte
Turen, imod billig Betaling af Postvæsenet uopholdelig at yde Posten al mulig Hjælp
og Bistand, og særlig skulle vedkommende Politifunktionærer isaadanne Tilfælde paa
Forlangende yde Posten don fornødne Assistance.

c.

Ft
]

9

lo, hvorhos Postige laasecle Brev) o g

Enliver kørende er pligtig til at vige Halvdelen af Vognsporet for Befor¬
dringer, hvormed Post fremføres, naar der ipassende Afstand ved Blæsning iPost¬

kkesagcr.

hornet dertil gives Signal.

eller Føreren af

til l)ctimelig, og

Afsnit IIL

stvrcscnct at anasamme Maarlc

Om Betalingen lor Benyttelse af Posten.

særligt Tilfælde
cr, har forlangt

§12.
Portotakster.

Skil)c, der ikke

For enhver af de i§2e. og §3omhandlede Forsendelser (jfr. dog §(1) er

de for AfgangsLikke afgaa tidligeligt Sted,

t’ortoen følgende:
a. For løse Breve:
1.

og

itemmclscsstodot,
idant findes, for
rd, og følge den

almindelige Breve, som forud ere frigjorte
almindelige Breve, som ikke forud ere frigjorte
almindelige, ikke forud frigjorte Breve til eller fra Statsmyndig¬
heder og kommunale Myndigheder efter de nærmere Bestem¬
melser, som Ministeren for offentlige Arbejder herom fastsætter

10 Oiæ
20

—

10

Brevkort

Brevkort med betalt Svar

Skibi Ankomst

10

mnnævnto Brev-

2. trykte Sager under Kors- eller Enkelthaand eller simpelthen sam¬

:n til Allevcring

menlagte eller hestaaende af aabne Kort samt Vareprøver og Mønstre,
naar disse Forsendelser ere forud frigjorte

tBud.

4

Indeholde de under 2. nævnte Genstande andet skrevet end tilladt af

for den herom-

Administrationen, eller ere de ikke behandlede efter de af denne givne
Regler for Indpakningen, hvis Beskaffenhed maa være saadan, at Indholdet,
med Lethed kan undersøges, anvendes Taksten for almindelige Breve, som
ikke forud ere frigjorte.
3. de under 1. og 2. nævnte Forsendelser, naar de ere anbefalede, endvidere

ng overleverede
der;
hver bO Mil af

l . b Ø r e f o r h v e r.

skulle befordres

b. For Pengebreve:
For ethvert Pengebrev som for et almindeligt Brev og desuden en Foi sikringspræmie af den paa Brevet angivne Væi'di, nemlig:
for Beløb af indtil 200 Kroner
i

ringer kan Post'

til I^ af 27de

1
I

Øre

og for den overskydende Del af Beløbet efter en af Ministeren for
offentlige Arbejder fastsat Takst.

Forlanges et Pengebrevs Indhold af gangbar Mønt, Pengerepræsentativer,
Obligationer lydende paa Ihændebaver eller andre lignende Papirer eftertalt ved
Indleveringen paa Posthuset, beregnes herfor:
10 Øre

for Beløb af bOO Kroner eller derunder
for Beløb af over bOO Kroner:

for bOO Kroner af Beløbet

res Post, nnderule at fortsætte

al mulig Hjælp
110 Tilfælde paa

10

1

10 Øro

og for hvert 1,000 Kroner eller derunder af den over-.skydende Del
Betalingen for Eftertællingen tilfaldcr Posthuset,
c. For Pakkesagcr:
1 . ]for Pakker, som veje 2Pd. eller derunder
2. Ifor Pakker, som veje over 2Pd., men ikke over bPd

.

o

Ib Øre
2

0

10

3. For Pakker, som veje over 5Pd., men ikke over 10 Pd
4. For Pakker, som veje over 10 Pd., pr. Pd

30 Øre
5

e n

pr
de

Brøkdele af et Pd. regnes for et helt Pd.

For Pakkesager, der iForhold til deres Vægt indtage et stort Omfang, eller

som paa Grund af deres Beskaffenhed kræve en særlig omhyggelig Behandlin

c r

udredes et Tillæg af 50 pCt. til de almindelige Takster.

Er Værdi angiven, betales endvidere den ovenfor under b. anførte Forsikrings¬

præmie. Indeholder en Pakke gangbar Mønt, Pengerepræsentativer, Obligationer
lydende paa Ihændehaver eller andre lignende Papirer, og forlanges dette Ind¬

anbefali

hold eftertalt, sker dette paa samme Vilkaar som for Pengebreve; dog kan Mønt

Modtagi

1

større Sum end 2,000 Kroner for een Forsendelse ikke Torlanges eftertalt.

Postaiiv
Pakker

For Adressebreve beregnes ingen særskilt Porto,

e

d. For Postanvisninger:
For Beløb af 25 Kroner eller derunder

For Beløb af over 25 Kroner, men ikke over 50 Kroner
For Beløb af over 50 Kroner, men ikke over 100 Kroner
For Beløb af over 100 Kroner, men ikke over 200 Kroner
For Beløb af over 200 Kroner, men ikke over 360 Kroner
e. For Postopkrævninger:

v

10 øre

Forsem

2 0

Po]-.sem

25

s a ;

3 0

n

35

kb

n

e r (

For Beløb af 10 Kroner eller derunder

15 Øre

For Beløb af over 10 Kroner, men ikke over 30 Kroner

20

For Beløb af over 30 Kroner, men ikke over 60 Kroner
For Beløb af over 60 Kroner, men ikke over 100 Kroner

30

For Beløb af over 100 Kiæner, men ikke over 200 Kroner

45

Iforsem’
oli
4kdeml

35

s a '

—

55
For Beløb af over 200 Kroner, men ikke over 360 Kroner
For saa vidt Postopkrævningen trækkes paa et Brev eller cn anden Gen¬
stand, tillægges Portoen for samme,
f. For Tidender og Tidsskrifter:
1. For Befordring og Udlevering eller Omdeling:

til:

.‘labne, i
af (len

van’c i(

Beregnet efter Gennem.snittet af dot icn Abonnementstermin plan¬
mæssigt udkommende Antal Nummerc '/a N u m m e r , f o r s a a v i d t
dettes Gennemsnitsvægt ikke overstiger 7Kvint, Øre pr. Nummer, for
saa vidt Gennemsnitsvægten er over 7, men ikke over 15 Kvint, og 1Øre
dog ialle
pr. Nummer, for saa vidt Gennemsnitsvægten er over 15 Kvint
Tilfælde ikke under 5Øre, samt for de iFølge Postlovens §3f. tilladte Ind¬
læg 1Øre for hvert.

2. Por Modtagelse af Abonnement og den dermed forbundne Oppebørsel og
Afregning:

scnderei

begge iS

lomle P
med l<’r

F o r. s e m l
væsenet

5pCt. af Abonnementsprisen paa Udgivelsesstedet, for saa vidt For¬
sendelsen kun passerer eet regnskabsførende Postlius, ellers 10 pCt. af samme.
Endvidere gælde følgende Eegler:
g. Brøkdele af en Øre regnes for en hel Øre.

h. kledfølger et Bevis til Erhvervelse af Modtagerens Kvittering for anbefalede

vendclso

Breve, Pengebreve, Pakkesager eller Postanvisningsboløb, betales dette Brev

kommen

som et almindeligt Brev.

dette, si

i. Naar Forsendelser, der ikke have været ude af Postvæsenets Væi'ge, tilbage¬
eller videresendes fra det oprindelige Bestemmelsessted, betales for Pengebreve

Konvolu

11
..
●

30

Øre

enTillægsportoaf1Ørepr.100Kr.,ogforPakkc.sageronTillægsportoaf1Øre
pr. Pd., dog iintet Tilfælde mindre end 10 Øre.

●

ifang, eller
Icliandling,
'orsikringsbligationer
dette Ind-

;kan Mønt
ertalt.

Por andre Porsondelser betales

derimod ingen Tillægsporto.
§13.
Portoens Udredelse.

Den i§12 fastsatte Betaling skal udredes forud for:
anbefalede Breve;
Modtagelsesbeviser;

Postanvisninger og Postopkrævningsforsendelser;

Paldær af Vægt indtil 10 Pd., Porudbctalingspligten omfatter saavel Portoen som don
eventuelle Forsikringspræmie;

10 Øre

borsendelsor til Kongen og Medlemmerne af dot kongelige Hus;

Forsendelser til Statsniyndigliedcr og kommunale Myndiglicdcr, med Undtagolse al'
saadanne Forsendelser, som afgaa fra andre end Statsmyndigbeder eller kom-

20
25

iimnalc Myndigbeder,

3 0

k l æ r i n<

35

r

naar do alene

og af Afsenderen ved

angaa befalet Beretning eller afæsket Er-

ogenbændig Underskrift uden paa Forsendelsen

cro betegnede iOverensstemmelse hermed;

l^-^lre
2 0
30

—

35

—

Porsondelser iKrigstid til militære eller civile ved Hæ r e n eller Flaaden tjonstgøi-endo
eller ansatte Personer;
'l’idender

og 'ridsskrifter, bvoipaa der abonneres, for mindst et Fjerdingaar fra d(>
sædvanlige Fjerdingaarsskifter at regne, Dog kan Postbestyrelson undtagolsesvi:
I S

4 5
55

den Gen-

tilstede en anden og

kortere Bctalingstermin. Betalingen for de ibdge §3f.

tilladte Indlæg udiædes ligeledes forud.

Brevkoj'tsamtalleandretilløseBrevebenbørendoForsendelser,●, naar de ero
a.al)ne,ogbddædoBreve,derbaveensaadanUdskriftellerPa,a,tegning,,at lUodtageren
af den vil kunne slutte

sig til Ijidlioldct, skulle for at kunne besøi-ges med Posten,
være idet mindste delvis forud frigjorte.
uin plansaa vidt

imer, for
og 1Øre
dog ialle
ladte Ind-

børsel og

Betalingen foi- alle idet foregaaendo ikke nævnte Forsendelser kan efter Af¬

senderens Valg udredes enten paa Afgangs- elbu- Bestemmelsesstedet elloi- delvis
lægge Htedei-.

^DelvisfrigjorteløseHniveansættesienPortoligdetdolibelteafdon

paa

mang-

lende Fi'.anla). Andre delvis frigjorte lAirsendclser ansættes iPorto som ikke fi'igjorlo
med bradrag af do paakladiodo Ifrimierkers jiaalydende Værdi,
Private Afsendere

Forsendelser, der ikke

ere pligtige til at efterbetale de [laaløbne Poslpenge for
;indløste af Modtageren, for saa vidt saadant af Post¬

e r e

væsenet fordres.
vidt For-

§14.

if samme.

nbefalede
tte Brev

tilbagengobreve

P o s t f r i m æ r k e r.

b’oriulbetalingen iaf Porto for Breve, Penge og Pakker linder Sted v e d A n vendeisen af Postfrimæi’ker,,der anbringes jnia Forsendelserne, for Pakkesagcr.s Ved¬
kommende
paa Adrossobrevenn. Har den, som frigør Forsomlclscn, ikke foretaget
dette, skel’ det ved Postvæsenets bVranstaltni
aing.

Disse b’rimærker. Brevkort, samt Ivorrespondancekort indrettede til at lukkes,
og Omslag til 'Tryksagsforsendelsor med paatrykte Frimærker er Post¬

Ivonvolnllcr

12
)

bestyrelsen bemyndiget til at udstede til saadanne Værdier, som den finder det hen¬

sigtsmæssigt, ligesom ogsaa Adressebrovo samt Postanvisnings- og Postopki’ævningsblanlcetter med paatrykte Frimærker. De udleveres saaledes, at for hvert fuldt Hun¬

drede Frimærker eller for hver 25 Brevkort, lukkede Korrcspondancclcort, Tryksagsomslag, Adressebreve, Postanvisningsblankctter eller Postopkrævningsblankettcr, som

købes paa en Gang, betaler Køberen Frimærkernes paalydende Værdi med Fradrag
af 4Ct. og desuden for Konvolutterne, Tryksagsomslagcne, Adressebrevene samt Post¬
anvisnings- og Postopkrævningsblanketternc et Beløb efter Postbestyrolscns nærmere

Bestemmelse. Betalingen for Adressebreve, Postanvisnings- og Postopkrævningsblanketter uden paatrykte Frimærker fastsættes ligeledes af Postbcstyrclscn.
k)

§15Frigørelse af Statsinyudigliedernos Tjeuestckorrespoudauce.

Den nu regerende Konges Civillisto og do apanageredo Modloinmcr af Kongeliuset ydes fuld Erstatning efter Kogning eller en fastsat aarlig Sum efter Overens¬
komst paa Grundlag af indvunden Erfaring for do Portoudgiftor, som de Iiavc liaft i
Anledning af Portofrihedens Ophævelse.
De Statsmyndigliedor, til hvis Kontorfornødenheder Bevilling gives ved Finans¬

0

loven, eller for hvilke der er normeret Kontorhold ved en efter 1ste April 1873 given
særlig Ijov eller fremtidig vil blive normeret Kontorhold vod saadan særlig Lov, skulle
afholde deres Portoudgifter af det bevilgede Kontorhold, medmindre disse Love inde¬
holde nogen afvigende Bestemmelse herom. For saa vidt dette Kontorhold maatte

enkelt

vise sig utilstrækkeligt som Følge at de ved nærværende Lov fastsatte PortotaKster,

Den 1

kan der, indtil en forhøjet Bevilling til vedkommende Statsmyndighed bliver given paa
Finansloven, eller indtil den paagældcnde Kontorholdslov er bleven revideret, aarligt

andre

af Statskassen tilstaas de hernæ.vntc Statsmyndigheder Erstatning for de forøgede

af Ad

Portoiulgifter, dog at denne Erstatning iintet Tilfælde kan overstige det Beløb, hvor¬
med de samlede Kontorholdsudgifter overstige Kontorholdssnmmon.
De Statsmyndigheder, til hvis Kontorfornødeubeder der hverken er givet Be¬
villing ved Finansloven eller ved særlig Lov, eller hvis Kontorhold (',r fastsat, ved en

før den Isto April 1873 given Lov, erholde de dem ved Portofi-iliodens 0[)bævelsc
forvoldte Portoudgifter godtgjorte af Statskassen efter Kogning.
Til Frigørelse af do Forsendelser, for hvilke Poj-toen godtgøres af Statskassen
efter Kegning, kunne TjenestcfrimæiLcr og Tjenestebrevkort bringes til Anvembilse. De

nærmere Kegler derfor samt for Kegnskabsallæggelseu fastsættes af Imb;nrigsministeren.

!

gores

§16.
Betaling for særlige Tjenester eller Ydelser.

For særlige Tjenester af Posthusene, som ikke nødvendigvis maa ydes af disse,
for at Besørgelsen mod I’osten kan tinde Sted, o2)krævos:
a) For ved Udfyldning af en Blanket eller ved Udfyldning og Tillæg af Blanket at
meddele Tilsta.aclse for, at noget or indleveret til Postbesørgelse, 4Øre for hver
Tilstaaelsc. Denne Betaling tilfaldor ialle Tilfælde Posthuset. Dog bortfalder
særlig Betaling, naar de her omhandlede Tilstaaelscr kun bestaa i, at don mod¬
tagende Postfunktionær anbringer sin Underskrift ved de Anførsler, med hvilke

det va

paa J<'’i
den ai

gaaet
senden
Hvis V
til Pe)i

i
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Inder det lienjtopl^ævningsn-t

It Him-

ort, Tryksagsanketter, som

med Fradrag
!iic samt Postsens

(

Afsenderen behørig har udfyldt do vedkommende Rubrikker ien af de idette

Øjemed af Postbestyrclsen foreskrevne Postkvitteringsbøger, der skulle være til
Ti l s t a a e l s e r
Salgs ved Posthusene for en Betaling af indtil 50 Øre Stykket,

for,atPostforsendelserercindleveredemedpaaklæhedeTjcncstcfrimærker,gives

uden Betaling.

Paa Blanketter angaaende Indleveringen af Tidender og Tidsskrifter

nærmere

:rævningsblan-

angives

den Tid, Indleveringen er skot.

Flere samtidig indleverede Forsendelser fra samme Afsender til samme Mod¬
tager kunne forlanges opførte ieet Bevis.
For Indleveringen af ikke-anbefålede løse Breve kan Tilstaaelsc ikke for¬
langes meddelt,

icr af Konge■fl e r O v e i - e n s le liavo haft i

!s ved Finans-

i’il
given
ig Pi..., skulle
se Love indeU'hold maatte

Porto takster,
vi'i- given ])aa

deret, aa.rligt

de forøgede

b) For paa Afsenderens Vegne at tillægge Lak til Forsegling af en Forsendelse, for
at forsyne en saadan med fornødent Mærke, for at konvolutere et Pengebrev, for
at paaskrivc en Adresse eller at udfylde et Adressebrev eller deslige udredes for
hver Ydelse 5Øre, der tilfalder Posthuset,

c.) For at faa Breve besørgede ved Ekspres udredes:
Inden for en af Postbestyrelsen fastsat Grænse 20 Øre, uden for

samme

en

Grundtakst af 20 Øre og desuden 30 Øre for hver ’/i Mils Afstand eller derunder
fra nævnte Grænse. Naar Udlnæringen linder Sted mellem Kl. 0Aften
Kl. (i Morgen, forhøjes do ovennævnte Beløb med dot halve. Beløbet tilfaldor
Posthuset.

I)e idenne Paragraf under Litra a. og b. nævnte Betalinger maa for hver
enkelt Forsendelse ikke tilsammen overstige det Beløb, som Frankoon vilde andrage.
Den under Litra c. nævnte Betaling kan udredes ved paaklæbode Frimærker.
Hvorvidt og hvorledes Posthusene paa Forlangende kunne paatage sig endnu
andre
særlige f’jenester og Ydelser end de idet forogaaende omhandlede, fastsættes
af Administrationen.

1llelob, hvor-

er givet Be-

A f s n i t I V.

astsa.t ved en

Oiii Poslvæsoiiets Ei'statiuiigspligt.

lis Opbaivelso
f.Statskassen

§17.

veiuhdse. De

Krslatniiiy,spli(jteiis Omfang.

igsmiiiisteren.

Fi- ot anl/eluld Brev bortkommet, medens det var iPostvæsenet Værge , g o d t -

gores der Afsenderen et Beløb af 20 Kr.
let vai-

ydes af disse,

kir et rmydtrev bortkommet eller en Del af dets Indhold gaaet tabt, medens
il’ostvæsenets Værge, erstatter Postvæsenet Afsenderen iførste f’ilfældo den

p.-ia Forsendelsen angivne Værdi, isidste Tilfælde det Beløb, som maatte mangle i
den angivne Værdi.
E r

if Blanket a,t
Øre for livel¬

ig bortfalder
at (len mod-

,med hvilke

en .Pal-lcefuivcndclsc bortkommen, beskadiget, eller en Del af Indholdet

gaaet tabt, medens Genstanden var iPostvæsenets Ahei-gc,

erstatter Postvæsenet Af-

senderen.Skaden,dogikkeudoverIKr.pr.Pd.a,fheleForsendelsensBruttovægt.

Ilvi.sVærdibarværetangivet,kanFrsta.tningforlangesefterdenovenformedMensyn
til Pengelireve angivne Reg.'l.
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p, enl'orsenclelseerbortkommen,erstattesdesudendenforsammeerlagte

InTelt f'

betaltePorto,naarenForsendelseerblevcnbeskadiget,

og
dette
bar
givet
Anledning
til,
at
den
maa
tilbagesendes
som
uanbringelig,
En Genstand

er
1Postvæsenets
Værge
fra
dens
Modtagelse
af
Postvæsenet,
indtildenngtigerafleveretefter
Adresseneller,saafremt
Adrossestedotliggeruden
ordanskPostomraade,indtildenerafgiventilViderebefordringtilvedkommende
remmode
Postvæsen.
Hvis
en
Postforsendelse
gaar
tabt
eller
beskadiges
paa
fremmed
(mi.ude.ClPostvæseneterstatningspligtigtligeoverforAfsendereniHenholdtildo

!

Ve d B (

til.

o

m

Tjencst

med vedkommende fremmede L.and afsluttede Postkoiiventioner.
Erstatning ydes ikke:

nævnte

a) Naar Skaden udelukkende har sin Grund iIndholdets Beskaffenhed eller
uhensigtsmæssigIndpakning,

e n

b)
Naar
en
indpakket
Forsendelse
ikke
har
lidt
en
ydre
Beskadigelse
paa
Indpak¬

ningellerSegl,somstaariForbindelsemedIndholdetsBeskadigelseellerFor¬

Værdi,
indtil 1
Maade i

vanskningDogskalSkademedHensyntildoindleveredePengeogVærdipapirci^derereblcvneeftertaltevodIndleveringen,erstattesudenHensyntil
om Indpakning eller Segl er ubeskadiget.
Den Erstatnin

f““iFølgeforanstaaende.ReglerydesafPostvæsenet,omfatter

.done
denbortkomneTingsVærdiellerdenVærdiforringelse,
liiig liar lidt, derimod ikke den

som den beskadigede

tabte Fordel, Afsavnet, Kurstab eller idet liele do

middelbare Følger af Skaden,
h’or andre end de idenne Pi
statning.

naglafniovntePostforsendelserydesingenEr¬

eller Bii

for liyill
Ivort iSi

forvolde,
§38-

tilkomnu

Erstatningspligtens Ophør.

Pti Erstatningspligt ophører, naar Kravet ikke er anmeldt for et

Posthus
eller
for
Postbestyrelsen,
for
Forsendelser
iIndlandet
inden
dMaaneder
og
01hoisendelserfraogtilBilandeneogKolonierneinden(1Maaneder

stiindens Indlevering,

efter Gen-

linjivcrFortliingligooverforPosl.æseiict,paaBctji.igafroalaii.isoiogs-.o g

Io»,.pkra-.„,„gs,cl„l,l,„riraf,ler,„aarIAarorforlgl.otefterl'oala„,i»„i„ge„adhj

1osto])krævningsforsondelsens
Indlevering.

1

sig befoi

.skreven j

havde in

A f s n i t V.

Om Overtrædelser af Postlovgivniiigen.

F

rerne for

§ i E

Redere (fc

Ulovlig Forsendelse

Overtrædelse af Bestemmelserne om Poslvæsenet.s Eneret straffes

statnings.i
væsenet c

med Bøder

fra2til10Kr.forhverafdei§1nævnteEorscndolser,somulovligorbefordret,

Ilden Hensyn til. om Befordringen or sket uden eller mod Vederlag, livorlios der vil’
v æ r e

ilt udrede takstmæssig Porto for hver Eorsondelsc. Beløbene kinino indfordres
enten hos Afsenderen eller hos den, hvem Forsendelsen er overgiven til Befordring.

IM

Lovs §1(
P o s t - Tr a n
værende ]
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imo erlagte
beskadiget,
ig.
’ostvæsonet,
ligger uden

Ved Bestemmelsen af Bøden for Afsenderen vil der være at tage væsenlig Hensyn
til, om lian selv eller den, som har befordret Forsendelsen, er en iPostvæsenets
Tjeneste staaendo Person.

Ikommcndo

§20.

ra fremmed

Ulovlig Indlægning.

iliold til do

Por uden Angivelse at forsende Penge og do øvrige i§3a, sidste Stykke,
nævnte Værdisagcr iikke-anbefålede løse Breve bødes Femtedelen af den fordulgte
deller

Værdi, dog ikke over 20 Kr.

cn

Overtrædelse af Bestemmelserne isidste Stykke af §3straffes med Bøder af
indtil 10 Kr., hvorhos der skal udredes takstmæssig Porto for enhver paa saadan

aa Indpak-

Maado ulovlig befordret Forsendelse.

!eller For-

og Værdiflcnsyn til.

§21.
Misbrug af Tjenestefrimærker m. m.

;t, omfatter
)csk.adigede

Embedsmænd eller Bcstillingsmænd, som enten selv anvende Tjenestefrimærker

let helo do

eller Brevkort med paatrykte Tjenestefrimærker til andre Forsendelser end saadanne,
for hyilke det er dem tilladt, eller som overlade andre bemeldte Frimærker eller Brev¬
kort isaadanne Tilfælde, hvor dette ikke er tilladt, eller som ved anden Forseelse
forvolde, at der affordres Statskassen en større Godtgørelse for Portoudgifter, end der

;ingen Er-

1

tilkommer dem, straffes med Bøder fra 10 til 200 Kr.

§22.
cldt for et

aaneder og
efter Gen-

Uindskrevne Rejsende.

isnings- og

Ben, der iden Hensigt at unddrage Postvæsenet den fastsatte Betaling, lader
sig befoi'dre med Posten paa en Strækning, for hvis Vedkommende han ikke er ind¬
skreven paa anordnet Maade, straffes mod en Bøde af det seksdobbeltc af, hvad han

ugens eller

havde maattet betale, dersom han havde ladet sig indskrive.
§23.
Overtrædelser med Hensyn ill Postens Befordring.

For Overtrædelse af, hvad der iHenseende til Posten paahviler Entreprenø¬
rerne for private regelmæssige Personbefordringer til Lands (§ 8) eller Skilisførere og

Hedere (§ 9), bøder .vedkommende fra 4til 20 Kr. Foranlediger Overtrædelsen Er¬
statningsansvar for Postvæsenet, or vedkommende desuden pligtig til at godtgøre Post¬
væsenet den Erstatning, dette skal yde.
med Boder

■licfordret,
hos der vil
ind fordres

Befordring.

Med samme Straf anses don, der ikke efterkommer Bestemmelserne idenne

Lovs §10 om Afgivelse af Befordring til Postens Fremførelse ud over de ordinære

Post-Transportmidler; ligeledes den, der ikke uopholdelig yder Posten den inær¬
værende Lovs §11, 1ste Stykl*e, omhandlede Hjælji.
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Den, der ikke efterkommer Bestemmelsen idenne Lovs §11, sidste Stykke,

om at vige af Vejen for Postbefordringer, straffes med Bøder fra 2til 10 Kr.

Posten,
med Poi

§24.
Overtrædelsernes Behandling og Paakendelse.

De i§§ 19—23 omhandlede Bøder bestemmes af Postbestyrelscn, ved hvis

Kendelse dot har sit Forblivende, saafremt vedkommende ikke inden 14 Dage, efter
at Kendelsen er bleven ham meddelt, kræver Afgørelse ved Domstolene, ihvilket Til¬
fælde Sagen behandles som offentlig Politisag.
Postbestyrelsen er bemyndiget til, naar dertil ienkelte Tilfælde maatto tindes

Anledning, at nedsætte eller endog eftergive de iHenhold til do nysnævnte Paragraffer
i k e n d t e B ø d e r.

lodning
at tilba;

Betaling
ring clh
værende

§25.

og unde
funlvtion

H v e m B ø d e r n e o . s . v. t i l f a l d e .

det oms

De inærværende Lovs §§ 19—22 fastsatte Bøder tilfalde don, der ved sin
Anmeldelse giver Anledning til Opdagelsen af de paagældende Forseelser. Andre
Bøder og den besvegne Porto beregnes til Indtægt for Postvæsenet.

Afsnit VI.

kunnet
Skulde \

Forskellige Bestemmelser.

Sted, lu!
§26.
Posiiorsendelserues Aflevering, Postheuimoliyhedeii.

Afsenderen har Haadighed over on Postforsendelse, indtil don af Postvæsenet
e r a fl e v e r e t .

Nedennævnte Forsendelser kunne afleveres til andre end Adressaten:

a) de fra eller til arresterede eller fængslede afsendte eller ankomne Forsendelser,
hvilke kunne afleveres iOverensstemmelse med Fængselsreglementet eller til For¬
hørsdommeren ;

Hensyn

dan sk-ve

indehold

b) de til Adressater, hvis Bo er under Skiftebehandling, bestemte anbefalede Breve,
Penge- og Pakkesager, hvilke kunne afleveres til Skifteforvaltningen;
c) de til Personer, der ere iaktiv militær Tjeneste, bestemte Forsendelser, hvilke
kunne afleveres til vedkommende militære Befalingsmænd eller Undorbefalingsmænd for af dem at udleveres til Adressaten.

Ubesørgede Sager (§ 28) aabnes og behandles paa den af Kegcringon foro-

v. a ' f j c n o t

skrevne Maade.

P o s t v. æ s c

Iøvrigt maa der ikke af nogen af do ved Postvæsenet beskæftigede gives
uvedkommende Trediemand nogen som helst Undorretnin
andres Benyttelse af

Overensk

<

y

o

m
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tc Stykke,
Cr.

Posten, og ej heller maa noget af det, der er overgivet Postvæsenet til Besørgelse,
med Postfunktionærernes Vidende aabnes eller læses at uvedkommende.

§27.
Postvæsenets Tilbagelioldelsesret.
ved hvis

tge, efter
vilketTil-

t t e fi n d e s

aragraffer

Iethvert Tilfælde, hvor en Bøde, Porto eller Erstatning skal udredes iAn¬
ledning af en iPostvæsenets Værge værende Genstand, er Postvæsenet berettiget til
at tilbageholde denne eller dens Indhold, indtil Beløbet er betalt, og til, iMangel af
Betaling, fuldstændig at raade over Genstanden eller Indholdet.
Beror Afgørelsen af Spørgsmaalet om Lovligheden af en stedfunden Indleve¬

ring eller Forsendelse paa Beskaffenheden af den paagældende iPostvæsenets Værge
værende Genstand eller dens Indhold, kan Postvæsenet forlange Genstanden aahnet
og undersøgt af Modtageren eller eventuelt af Afsenderen iOverværelse af en Postfunlctionær. Efterlcommes et saadant Forlangende ikke, kan Postvæsenet raade over
det omspurgte, saaledes som ovenfor anført.

:■ v e d s i n
■.

Andre

§28.
Ubesørgede Genstande.

De Postvæsenet overleverede Genstande, der ikke efter de fastsatte Eegler liave
kunnet bringes rette vedkommende iHænde, realiseres til Fordel for Postvæsenet.
Skulde vedkommende melde sig inden 3Maaneder, efter at Kealisationen har fundet

Sted, betales det ved denne indvundne Nettoudbytte tilbage, dog uden Eentei'.

§29.
stvæsenet

Lovens Anvendelighed.

Regeringen er bemyndiget til at fastsætte de fornødne Bestemmelser med

Hensyn til Postforsendelser, der befordres mellem Kongeriget og Island, Grønland, de
ændelser,

dan-sk-vestindiske Øer eller Udlandet.

rtil For¬

For saa vidt ingen saadan Bestemmelse gives, anvendes de inærværende Lov
indeholdte Eegler.

le B

' y

§30.
r, hvilke

Ophævelse af ældre Bestemmelser.

jefalingsgen fore¬

Ved denne Lov hæves Bestemmelserne iLov af 7d(! Januar 1871 om Post¬

væsenet og Lov af 24de Marts 187.9 om Omskrivning af Eigsmønt til Kroneinont af
Postv.æsenet vedkommende Betalinger, samt enhver anden ikke paa Kontrakt eller

ede gives

Overenskomst heroende Bestemmelse, som strider imod de inærværende Lov givne

Htolse af

F o r s k r i f t e r.
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§31.
Lovens Træden iKraft.

Denne Lov træder iKraft den 1ste Oktober 1888.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Den saaledes ændrede Postlov træder iKraft den 1ste Oktober .1902.

Ministeriet 1‘or offentlige Arbejder, den lidio Juni 1903.

C, Hage.
c. L. Lage.
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