POSTSTYRELSEN
i
F IN L A N D .
—

«■ —

HELSINGFORS,

len 17 oktober /fOOO.

J s.

C ill samtliga postanstalter.

6282.
<<5>

Såsom a f §§ ■'!1 och HS i gällande postordning fram går, få
skriftliga tillhännagifvanden (notifhations- och paketadresskort,
blanketterna ffltris U-6—-U-9 m. fl.) om ankomsten a f assurer ade fö r
sändelser, försändelser med postförskott och paket utan angifvet
värde icke utlemnas annorlunda än emot adressatens eller dess
ombuds qvitto, hvaremot något qvitto icke är erforderligt beträf
fande mottagningen a f de uti § 17 i postordningen omnämnda tillhännagifvanclen ( blanketten SV:o 50), hvilha få utsändas i lösväska
och numera jem väl med landtbrefbärare samt a f se adressatens un
derrättande om ankomsten a f sådana försändelser, som i lösväska
eller med landtbrefbärare ej fä på postverkets ansvar befordras.
'Hnär likväl en del postanstalter å landsbygden synas hafva
icke t i l l f ylles beaktat skilnaden emellan ofvannämnda olika slags
tillkännagifvanden, hva rtill torde medverkat den omständigheten,
att blanketterna delvis bära den gemensamma rubriken „5Votifikationskort“ („llm oituskortti“), har Poststyrelsen lå tit fö r det se
nare slaget (7N:o 50) trycka nya blanketter med rubrik „Tillkännagifva;ndc“ („Tiedoksianto“), a f hvilka ett antal exemplar komma
att tillsändas postanstalterna samtidigt härmed, Twarjemte Post-

styrelsen funnit nödigt föreskrifva, att de gam la blanketter ( (X:o JOJ,
som varit afsedda för clet i omförm älda § k l a f postordningen
antydda ändamål, iclie fä vidare bedagnas, utan skola t ill 'Post
styrelsens blankettförråd återsänd as.
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Kuten voimassa olevan postijärjestyhsen h l j a 1/3 §§:stä nä
kyy kujallisia tiedonantoja (ilmoitus- j a pakettiosotekortteja, blanketit 7N:o h6—h9 y. m.) tulleista vakuutetuista j a postietuannilla
varustetuista lähetyksistä sekä paketeista ilm an arvoa ei saa ulosantaa muutoin kuin adressaatin tahi hänen asiamiehensä kuittia
vastaan, jota vastoin mitään kuittia ei tarvita post ijärjestyhsen
h'7 §:ssä mainittujen ilmoitusten (blanhetti «5N:o 50) vastaanottami
sesta, joita ilmoituksia saa lähettää ulos irtolaukussa ja nyttem
m in myöskin maalaishirjekantajan mukana ja joiden tarkoituk
sena on ilm oittaa adressaatille sellaisten lähetysten saapumisesta,
joita ei saa postilaitoksen edesvahtauksella kuljettaa irtolaukussa
tahi maalaiskirjekantajan mukana.
Koska kum m inkin muutamat postitoimistot maaseudulla
eivät ole kylliksi vaarinottaneet eroitusta yllämainittujen erilaa
tuisten ilmoitusten välillä, johonka lienee myötävaikuttanut se
seikka, että blanketeissa osittain on yhteinen otsakirjoitus ,,,'Xotifikationskort“ („Hmoituskortti“), on Kosti hallitus viimeksi m ainit
tua lajia varten (K-o 50) painattanut uudet blanketit otsakirjoituksella ,, T ilillä un ag ifv ande“ („Tiedohsianto“), joista joku määrä
f

kappaleita tulee lähetettäväksi postitoimistoille tämän ohessa, jota
paitsi Posti hallitus on katsonut tarpeelliseksi määrätä, että niitä

vanhoja blanketteja (,'N:o 50), jotk a olivat aiotut postijärjestyksen
edellämainitussa 57 §:ssä sanottua tarkoitusta varten, ei enää ole
käytettävä, vaan ovat 'Post,ihallituksen blankettivarastoon takaisinlähetettävät.
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