POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN

POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS

KIERTOKIRJE.
KOKOELMA

CIRKULÄR.
SAMLING
N:o 5 ~ 6

1927
N:o 5.

N:o 5.
Kiertokirje
niiden lähetysten postikäsittelystä, joita
keskuslautakunta lähettää vaalilauta
kunnalle ja päinvastoin.

Cirkulär
angående postbehandling av försändelser
från centralnämnd till valnämnd
och tvärtom.

Sen johdosta että valtiopäiväimiesvaalit
ovait määrätyt tapahtuviksi ensi tulevan
heinäkuun 1 ja 2 päivinä, katsoo posti- ja
leninätinhallitus tarpeelliseksi huomauttaa
postitoimipaikkoja tarkoin noudattamaan
posti säännön sovelta mismä ä räysten 76 §:ssä
annettuja ohjeita niiden lähetysten postikäsittelystä, jotka valtiopäivämiesva-alien
johdosta keskuslautakunta lähettää vaali
lautakunnalle ja päinvastoin sekä vaalien
mahdollisesti aiheuttamien ylimääräisten
postien lähettämisestä. Helsingissä, kesä
kuun 14 päivänä 1927.

Enär riksdagsmannaval äro påbjudna till
den. 1 och 2 instundande juli, anser postoeh telegrafstyrelsen nödigt erinra postanstalterna om nioggrannt iakttagande av
föreskrifterna uti § 76 i tillämpnmgsbestämuingarna till poststadgan angående
postbehandling av försändelser, vilka vid
riksdagsmannaval avsändas från central
nämnd till valnämnd och tvärtom ävensom
om av valen möjligen påkallade extra
posters utsändande. Helsingfors, den 14
juni 1927.

G. E. F. A lbrech t.
John Wirkberg.

N:o 6.

N:o 6.

Kiertokirje
erinäisille posti- ja lennätinlaitoksen linjahallinnon virkamiehille kuluvana vuonna
myönnettävästä lomasta.

Cirkulär
angående semesterledighet under inneva
rande år för särskilda vid post- och tele
grafverkets linjeförvaltning anställda
tjänstemän.

Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis
teriön kirjelmän mukaan viime toukokuun
30 päivältä on valtioneuvosto sanottuna
päivänä määrännyt, että ne viran ja toimen
haltijat, jotka mainitaan posti- ja lennätinhallinnosta toukokuun 30 päivänä 1927

Enligt ministeriets för kommunikations
väsendet och allmänna arbetena skrivelse
av den 30 sistförlidne maj har statsrådet
sagda dag förordnat, att de innehavare av
tjänster och befattningar, vilka omnämnas
uti § 37, mom. 2 uti förordningen angående
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annetun asetuksen 37 § :n 2 momentissa,
saavat virkalomaa vuonna 1927 samojen
perusteiden mukaan kuin vuonna 1926.
Tämän johdosta on posti- ja lennätinhallitus määrännyt, että postihallituksen kier
tokirjeessä N ?o 15 huhtikuun 9 päivältä
1926 ja väliaikaisen len-nätinhal lituksen
kiertokirjeessä N:o 9 viime tammikuun 25
päivältä annettuja määräyksiä on vuonna
1927 edelleen noudatettava, minkä ohella
posti- ja lennätinhallitus kiinnittää asian
omaisten huomiota, tämän kesäkuun 1 päi
vänä julkaistun kiertokirjeen N jo 1 koh
dassa 1 annettuihin määräyksiin. Helsin
gissä, 15 päivänä kesäkuuta 1927.

post- och telegrafförvaltningen av den 30
rna.j 1927, skola erhålla semesterledighet un
der år 1927 enligt samma grunder som
under år 1926.
Med anledning härav har post- och tele
grafstyrelsen aktat nödigt förordna, att före
skrifterna uti poststyrelsens cirkulär N jo 15
av den 9 april 1926 och interimistiska
telegrafstyrelsens cirkulär N:o 9 av den 25
sist-lidne januari skola alltjämt under år
1927 iakttagas, jämte det post- och telegraf
styrelsen tillika velat hava vederbörande
uppmär.ksamgjorda på stadgandet i punkt
1 av dess cirkulär N:q 1 av den 1 inneva
rande juni. Helsingfors, den 15 juni 1927.

G. E. F. A lbrech t.
John Wirhberg.

