SUONIEN

»OSTIHALLITUS.
H EL SIN G ISSÄ ,

Kaikille postitoimistoille.

h e l m i k u u n 2 6 p. 1913.

N:o 17,399.

Vaikka postitoimistoja on kiertokirjeessä N:o XIX (25) elokuun
14 piitä 1912 kehoitettu Ruotsista saapuneita postietuannilla varus
tettuja kirjepostilähetyksiä (kirjeitä, postikortteja ja ristisiteitä) käsi
tellessään tarkoin noudattamaan mainittua kiertokirjettä ja Postihallituksen aikaisemmin asiassa antamia määräyksiä, menettelevät useat
postitoimistot, tästä huolimatta, edelleenkin virheellisesti mainittuja postietuantilähetyksiä käsitellessään, niinkuin monet Postihallitukselle saa
puneet valitukset kyllin osottavat. Tämän johdosta katsoo Postihallitus
olevansa pakoitettu, jos tällaista väärin käsittelyä vielä sattuu, ryhty
mään ankarampiin keinoihin ja tuomitsemaan syylliset sakkoihin, mistä
postitoimistoille täten ilmoitetaan.
Samalla on valmistettu uusi kaavake (N:o 79), johon on punasilla
kirjaimilla painettu sana ,.Remboursement” ja jota on tästälähtien käy
tettävä kaavakkeen N:o 84 sijasta etuantilähetyksiin Ruotsista ja kaa
vakkeen N:o 104 sijasta etuantilähetyksiin Norjasta.

P. Jam alain en .
G. W. Forsblom.
V. t.

H elsinki 1913.

K eisarillisen Senaatin kirjapainossa.

POSTSTYRELSEN
FINLAND

H EL SIN G FO R S.
den 2 6 fe b ru a ri

Till sam tliga postanstalter.

1913.

N:o 17,399.

Ehuru postanstalterna i cirkulär N:o XIX (25) för den 14 au
gusti 1912 uppmanats att vid postbehandlingen af från Sverige an
komna brefpostförsändelser (bref, postkort och korsband) med åsatt
postförskott ställa sig sagda cirkulär och af Poststyrelsen i saken tidi
gare aflåtna föreskrifter till noggrann efterrättelse, göra sig flera post
anstalter det oaktadt fortsättningsvis skyldiga till felaktig behandling
af nämnda förskottsförsändelser, såsom af till Poststyrelsen inlupna
talrika klagomål nogsamt framgår. Med anledning häraf ser sig Post
styrelsen nödsakad att, i händelse sådan felbehandling ytterligare in
träffar, vidtaga strängare åtgärder samt ådöma de skyldige böter, hvarom postanstalterna härigenom underrättas.
Därjämte har en ny blankett (N:o 79) med ordet ”Remboursement,,
i rödt tryck utgifvits, och bör denna blankett härefter användas i
stället för blanketten N:o 84 för förskottsförsändelser från Sverige äfvensom i stället för blanketten N:o 104 för förskottsförsändelser från
Norge.

P. Jam alainen.
G. W. Forsblom.
t. f.

