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suojeluskuntain vapaakirjeoikeudesta.

angående skyddskårernas fribrevsrätt.

Senjohdosta että eräät suojeluskunnat
ovat lähettäneet arpalippuja vapaakirjeinä,
on valtioneuvosto, kulkulaitosten ja yleisten
töiden ministeriön kirjelmän mukaan kulu
van joulukuun 16 päivältä, sanottuna päi
vänä tapahtuneessa esittelyssä katsonut,
etteivät suojeluskuntain lähetykset, jotka
sisältävät arpalippuja, ole sellaisia lähe
tyksiä, joita vapaakirjeoikeudesta. ja postirahavapaudesta 26 päivänä huhtikuuta 1924
annetun asetuksen 3 § :n mukaan saa perilletoimittaa vapaakirjeinä, ja on valtioneu
vosto sentähden määrännyt, etteivät ne suo
jeluskuntain esikunnat, joilla on vapaakirjeoikeus, saa lähettäessään arpalippuja käyt
tää vapaakirjeoikeutta. joten kulkulaitosten
ja yleisten töiden ministeriön asiassa 17
päivänä marraskuuta 1926 antama päätös,
joka postihallituksen yleisessä kirjelmässä
23 päivältä marraskuuta 1926 N :o 30 on an
nettu postitoimistoille tiedoksi, on peruu
tettu ; mikä posti- ja lennätintoimipaikoille.
tiedoksi ja noudatettavaksi täten ilmoite
taan. Helsingissä, joulukuun 23 päivänä
1927.

I anledning därav, att en del skyddskårer
sänt lottsedlar såsom fribrev, har statsrådet
enligt ministeriets för kommunikations
väsendet och allmänna arbetena skrivelse av
den 16 innevarande december vid sagda dag
skedd föredragning ansett, att av skydds
kårerna avsända försändelser, vilka inne
hålla lottsedlar, icke äro sådana försändel
ser, som på grund av 3 § uti förordningen
angående fribrevsrätt och portofrihet av den
26 april 1924 få frambefordras såsom fri
brev, och har statsrådet förty förordnat att
de skyddskårsstaber, vilka hava fribrevsrätt,
icke få vid avsändande av lottsedlar an
vända fribrevsrätt, i följd varav ministeriets
tor kommunikationsväsendet och allmänna
arbetena uti saken den 17 november 1926
meddelade beslut, vilket delgivits postanstalterna uti poststyrelsens allmänna skri
velse av den 23 november 1926 N :o 30, upp
hävts; vilket post- och telegrafanstalterna
t i 11 kännedom och iakttagande härigenom
meddelas. Helsingfors, den 23 december
1927.
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