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p . 1910.

Postikonttoreille, postikonttorinhaaraosastöille ja l:sen luokan postitoim ituksille.

N:o 17,(124.

Postikonttoreille, postikonttorinhaaraosastoille ja l:sen luokan posti
toimistoille lähetetään tässä uusi postipakettien (eolis postaux) taksa nou
datettavaksi sen taksan sijaan, mikä lähetettiin Postihallituksen kir
jeellä N:o 9846 syyskuun 25 p. 1901.
Ne tätä ennen julkaistut määräykset, jotka eivät suorastaan koske
postipakettien taksoitusta ja joita sen vuoksi ei ole otettu uuteen tak
saan, kuten määräykset osotteen muutoksesta, reklameerauksesta, palau
tuksesta, perillesaattamattomuudesta, pakettien käyttelemisestä rajapostitoimistoissa, samoin myöskin käyttämismääräykset, joita on nou
datettava Suomen—Ruotsin välisessä postietuantilähetysten vaihdossa,
ovat muuttumattomina voimassa, kunnes ne muulia tavalla julkaistaan.
Erityisesti on huomioon pantava, että postipaketteja Ruotsiin ja
Ruotsin kautta muihin maihin lähetettäissä on noudatettava myöskin niitä
erikoismääräyksiä, pakettien päällystämisestä, tulliluetteloiden sisällöstä,
tuontikiellosta y. m. jotka ilmoitetaan Keisarikunnan kautta. lähetettäviä
paketteja varten olevassa taulussa (siv. 10— OS sarek. 7 j a S).

P. Jam alainen.
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H elsingissä, K eisarillisen Senaatin kirjapainossa, 1910.

POSTSTYRELSEN
FINLAND.

Helsingfors.
den
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a p r i l 1910.

Till postkontoren, postkontorsfilialerna
och postexpeditionerna af l:sta klassen.

N:o 17,024.

Till postkontoren, postkontorsfilialerna och postexpeditionerna af
l:sta klassen sändes härmed en nv taxa för postpaket (colis postaux) för
att användas i st. för den taxa, som medföljde Poststyrelsens skrifvelse N:o 9846 för den 25 september 1901.
De härförinnan utfärdade föreskrifter, som icke direkte beröra
postpaketens taxering och hvilka derföre icke intagits i den nya taxan,
s. s. föreskrifterna om adressförändring, reklamation, återsändning,
obeställbarhet, paketens behandling å gränspostkontoren äfvensom de
tillämpningsbestämmelser, som äro att iakttaga vid finsk-svenska postutvexlingen af försändelser belagda med postförskott, böra fortsättnings
vis iakttagas, tills dessa på annat sätt komma att utgifvas.
Särskildt bör uppmärksamhet fästas på, att vid a f sändandet a f
postpaket till Sverige och via, Sverige till andra, länder böra, äfven da
särskild,a bestämmelser fiiljas angående paketens omslag, utskrifning a f
tulldeklarationerna, införselförbud m. m., som ingå i tabellen för via
Kejsaredömet a f gående paket, (sid. 10— 03 kol. 7 och 8).
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