SUOMEN

P O S T I H A L L IT U S .

heijsinoissa,

R ä ik ille postitoim istoille.

helmikuun 28 p. 1907.
M» 4863.

Koskei n. k. postipysäkkiä voida voimassa olevien asetusten mukaan
lukea postitoimistoihin kuuluvaksi eikä postipysäkillä voida vastaanottaa
vapaakirjeitä postissa kuljetettavaksi, mikä myöskin käy selville Postihallituksen tammikuun 27 päivänä 1894 postipysäkinhoitajille antamien ohjeiden
1 §:stä, on Postihallitus katsonut tarpeelliseksi tästä muistuttaa postitoimis
toille. niiden alle kuuluvien postipysäkin hoitajien tietoon saattamiseksi, erit
täinkin

kiinnittämällä huomiotansa Suomessa heinäkuun 20 päivästä 1900

voimaan astuneen vaalilain 52 §:ssii annettuun määräykseen vaalilautakun
nalta keskuslautakunnalle menevien lähetysten jättämisestä lähimpään posti
toimistoon, ja mistä postitoimistoille on annettu tarkemmat ilmoitukset Postihallituksen kiertokirjeessä kuluvan helmikuun 22 päivältä n:o 11 (2). koskeva
niiden lähetysten posti käsittelyä, jotka vaalilautakunta lähettää keskuslauta
kunnalle ja päinvastoin.
Muutoin käsketään postitoimistoja, siinä tapauksessa että Postihallituksen ylläviitatussa kiertokirjeessä mainittu ylimääräinen kyyti otetaan
keskuslautakunnalta vaalilautakunnalle menevien lähetysten perillesaattamiseksi osotepaikkoihinsa, tällaisen ylimääräisen kyydin lähettämisestä ja ku
lungista, mainitsemalla samalla myös lähettämispäivän ja ajan, Postihallitukseen ilmoittamaan, maksumääräyksen saamista varten.

p . J a m a la in e n .
A. K. Planting.
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Enär enligt gällande, författningar s. k. posthaltpunkt icke är att
anses som postanstalt och å posthaltpunkt ej kan («mottagas till postbefor
dran fribref, hvilket äfven framgår ur ij: 1 af Poststyrelsens den 27 januari
1894 lör posthaltpunktsföreständare utfärdade föreskrifter, har Poststyrelsen
ansett sig böra härom erinra postanstalterna i afseende ä dem underlydande
posthaltpunktsföreståndares förständigande, särskildt med fästadt afseende
ä föreskriften uti i?: 52 af för Finland gällande vallag af den 20 ju li 1900.
vidkommande från valnämnd till centralnämnd åtgående försändelsers iulemnande till närmaste postanstalt, och hvarom postanstalterna närmare med
delats i Poststyrelsens cirkulär af .den 22 innevarande februari N:o II (2),
angående postbehandlingen af försändelser, hvilka frän valnämnd afsändas
till centralnämnd och tvärtom.
För öfrigt anmodas postanstalterna att, de rest uti Poststyrelsens ofvan
åberopade cirkulär omnämnda extra skjuts anlitas i och för de från cen
tralnämnd till valnämnd afgående försändelsers frambefordrandc till adress
orterna, om sådan extra skjuts utsändande hos Poststyrelsen, med angifvande af dag och tid för utsändandet, anmäla i och för kostnadens utanordnande ur postmedlen.

p . J a m a la in e n .
A. K. Planting.
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