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Samalla kuin postitoimistoille täten lähetetään painettuna jäljennök
senä KEISAR ILLISEN Senaatin viime maaliskuun 9 p:nä tekemä, Suomen
Suuriruhtinaskunnan Asetuskokoelmaan N:o 10 vuodelta 1905 otettu päätös
maaliskuun 15 päivänä 1881 annetun Armollisen Postijärjestyksen 23 ja
25 § § muuttamisesta, kiinnitetään postitoimistojen huomio siihen, että mai
nitun päätöksen kautta on kielletty vastaanottamasta postissa kuljetettaviksi
■väkijuomia sisältäviä lähetyksiä.

p. Jamalainen.
A. K. Planting.

keisarillisen Suomen Senaatin päätös
Maaliskuun 15 päivänä 1881 annetun jrfrmol/isen p o st järjestyk
sen 2 3 ja 2 5 §:n muuttamisesta.
Keisarilliselle Suomen Senaatille Armossa annetun vallan nojalla
on Keisarillinen Senaatti, Postihallituksen tekemästä esityksestä, nähnyt
hyväksi määrätä, että alempana mainitut pykälät Maaliskuun 15 päivänä
1881 annetussa Armollisessa Postijärjestyksessä ovat muutettavat näin
kuuluviksi:
23 §.
Postissa kuljetettavaksi ei oteta vastaan lähetystä, jota muotonsa
puolesta ei sovi kuljettaa, eikä myöskään lähetystä, joka sisältää:
a) esineitä, joiden kuljetus on vaarallinen taikka jotka siinä saatta
vat hävittää muita lähetyksiä, varsinkin syövyttäviä, räjähtäviä tai helposti
syttyviä aineita, niinkuin happoja, dynamiittia, ruutia, räjähdyshopeaa, tuli
tikkuja, fosforia, petroleumiä, tärpättiä y. m.;
b) aineita, jotka pian rupeavat mätänemätin;
c) väkijuomia, kaikenlaatuisia, paitsi sellaisia, joita lähetetään ap
teekkeihin lääketarpeiksi.
25 §.
jos lähetystä sisäänjätettäessä on syytä epäluuloon, että siihen on
suljettu jotain 23 §:ssä aj, b) ja c) kohtain alla mainituista esineistä, taikka
että lähetyksen, vaikka siitä puuttuu semmoinen päällekirjoitus lähettäjällä
kuin 24 §:ssä mainitaan, kuitenkin pitäisi, sen sisällykseen katsoen, olla
semmoisella päällekirjoituksella varustettu, saa postivirkamies vaatia'lähe
tyksen avaamista sekä, jos tätä kielletään, olla sitä vastaanottamatta.
Helsingissä, 9 päivänä Maaliskuuta 1905.
Kulkulaitostoimituskunnan Päällikkö, Senaattori O. Vuorenheimo.

J. L. Snellman.
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Jemte det postanstalter na härhos tillsändas aftryck aj KEJSERLIGA
Senatens den 9 sistlidne mars fattade, i Storfurstendömet Linlands Författ
ningssamling N:o 10 för är 1905 intagna beslut, angående ändring af § § 23
och 25 i Nådiga Postordningen a f den 15 mars 1881, fästes postanstalternas

uppmärksamhet derä, att försändelser, innehållande alkoholhaltiga

drycker, blifvit genom nämnda beslut förbjudna att emottagas till postbe
fordran.

p. Jamalainen.
A. K. Planting.

kejserliga Senatens för / inland beslut,
angående ändring af §§ 2 3 och 2 5 i jVddiga postordningen
af den 15 JVfars 1881.
I kraft a f den Kejserliga Senaten för Finland i Nåder förlänade
myndighet har Kejserliga Senaten, på derom af Poststyrelsen gjord fram
ställning, funnit godt förordna att nedannämnda paragrafer i Nådiga Postordningen a f den 15 Mars 1881 skola erhålla jöljatule förändrade lydelse:
§ 23.
Till postbefordran emottagés ej försändelse, som genom sin form
icke egnar sig jö r slik befordran, ej heller försändelse, hvilken innehåller:
a) föremål, hvilkas befordran är förenad med fara, eller som dervid kunna förstöra öfriga försändelser, isynnerhet frätande, exploderande
eller lätt antändbara ämnen, såsom syror, dynamit, krut, knallsilfver, tänd
stickor, fosfor, petroleum, terpentin m. m.;
b) ämnen, som hastigt öjvergä till förruttnelse;
c) alkoholhaltiga drycker, a f alla slag, utom sådana, som för me
dicinskt behof sändas till apoteken.
§ 25.
Förekommer vid försändelses inlemnande anledning till misstanke
att deri inneslutes något aj de i § 23 under a), b) och c) omnämnda före
mål, eller att försändelsen, ehuru densamma saknar sådan päteckning af
afsändaren, som i § 24 omförmäles, likväl borde, i anseende till dess inne
håll, vara med slik päteckning försedd, eger posttjensteman fordra försän
delsens öppnande samt, om detta nekas, vägra dess emottagande.
Helsingfors, den 9 Mars 1905.
Chef för Kommunikationsexpeditionen,
Senator 0. Vuorenheimo.

f. L. Snellman.
Helsingfors, J. Siinelii arfv. boktryckeri aktiebolag, 1905.

