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1.
Enär hos Poststyrelsen anmälts derom, att den i § 22 a f gällande
postordning medgifna rättigheten att försända extra

bilagor med tidnin

gar eller tidskrifter, som reqvirerats genom postverkets förmedling, blifvit
ganska ofta pä sådant sätt tillämpad, att bilagorna öfverlemnats frän tidnin
garnas kontor till inlemningspostanstalten antingen skildt fö r sig, i en bunt
fö r hvarje adressort, eller instuckna i en hop uti den fö r hvarje särskild
adressort afsedda tidningsbunten, hvarifrån de icke sällan under befordringen bortfallit, utan att det sedermera varit m öjligt utröna, till hvilken tid
ningsbunt de rätteligen hört, få r Poststyrelsen härmed förständiga de post
anstalter och postkupéer, som hajva att till befordran emottaga genom post
verket reqvirerade tidningar, att h v a rje e x e m p la r a f bilaga, som åtföljer
tidning eller tidskrift, bör vid dess inlemnande till postbefordran vara sä
lagd in i det tidnings ex empiar, hvartill bilagan hör, att denna icke kan
derifrån bortfalla under befordringen.

D er sådant icke iakttages, behöfver

tidningen ej till befordran emottagas.

2.
Postbefordran en gäng i veckan fram och åter mellan S od ankylä
postexpedition och Vikajärvi vid postvägen Rovaniemi—Kem ijärvi belägna
posthattpunkt igängsättes frän och med. den 30 innevarande November till
den 1 JMaj 1901; posten afsändes, frän Sodankylä söndag afton, frän Vika
jä rv i onsdag afton efter postens ankomst från Rovaniemi.

Tjj. Sagerborg.
A. K. Planting.
Helsingfors, J. Simelii arfvingars boktryckeri aktiebolag, 1900.
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J& 6607.

1.
Koska Postihallitukselle on ilmoitettu, että voimassa olevan postijärjestyksen 22 §:ssä myönnettyä oikeutta lähettää ylimääräisiä lisälehtiä
postilaitoksen välityksellä tilattujen sanomalehtien tai aikakauskirjoin kanssa
on hyvin usein käytetty sillä tavoin, että lisälehtiä on jätetty sanomalehtien
konttoreista sisäänjättöpostitoimistoon jo k o erikseen, kimppu kutakin osotepaikkaa varten, tahi yhdessä joukossa pistettyinä kutakin eri postitoimistoa
varten aiottuun sanomalehtikimppuun, josta ne useinkin ovat kuljetuksen
kestäessä irtautuneet, voimatta sittemmin saada selville, mihinkä sanoma
lehtikimppuun ne oikeastaan ovat kuuluneet, saa Postihallitus täten nouda
tettavaksi ilmoittaa niille postitoimistoille ja postivaunuille, joiden on kulje
tettavaksi vastaanotettava postilaitoksen kautta tilattuja sanomalehtiä, että
k u n k in k a p pa leen lisälehteä, joka seuraa sanomalehteä tai aikakauskir
jaa, tulee, kun se jätetään kuljetettavaksi postissa, olla siten pantuna siihen
sanomalehtikappaleesen, johonka lisälehti kuuluu, ettei se v o i irtautua siitä
kuljetuksessa. Jolle i tätä noudateta, ei sanomalehteä tarvitse ottaa vastaan
kuljetettavaksi.
•

2.
Postinkuljetus kerran viikossa edes ja takaisin toimeenpannaan kulu
massa olevan Marraskuun 30 p:stä Toukokuun 1 p:ään 1901 S od a n k y lä n
postitoimistuksen ja Vikajärven postipysäken välillä, joka postipysäkki si
jaitsee Rovaniemen ja Kemijärven välisen postitien varrella; posti lähete
tään, Sodankylästä sunnuntaisin illalla, Vikajärveltä keskiviikkoisin postin
saavuttua Rovaniemeltä.

/pj. Sagerborg.
A. K. Planting.

