SUOMEN

)STIHALLITUS.
HELSINGISSÄ,
helmikuun 5 p:nä 1916.

Kaikille postitoimistoille.

A7:o 111. 151.

i.
Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan täten, että
on järjestetty posti pakettien vaihto Alankomaiden kanssa Ruotsin kautta
yleisten kansainvälisten säännösten perusteella ia noudattamalla seuraavia määräyksiä, nimittäin:
Paketit ovat ohjattavat Tornion postikonttoriin.
Alankomaiden kanssa vaihdetaan ainoastaan paketteja ilman ilmoi
tettua arvoa. Kyseelliseen maahan osotetuista paketeista kannetaan
lähettäjältä kuljetusmaksua 1 rupi. 20 kop. kultakin enintäin 1 kilon
painoiselta paketilta, 1 rupi. 44 kop. kultakin enintäin 3 kilon painoi
selta paketilta ja 1 rupi. 78 kop. kultakin enintäin 5 kiloa painavalta
paketilta. Kuhunkin pakettiin on liitettävä kolme tulli luetteloa.
Pakettien päällystään ja pakettiosotekorttiin on kuljetustieksi mer
kittävä: »Suede, paquebots».
Postipakettien ohjaamisesta on Postihallitus aikaisemmin antanut
seuraavat väliaikaiset voimassaolevat määräykset:
Yleinen kirjelmä N:o 18,759 lokakuun 24 päivältä 1914, koskeva
Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan osotettuja paketteja.
Yleinen kirjelmä N:o 18,829 syyskuun 3 päivältä 1915, koskeva
Suurbritanniaan ja Irlantiin sekä Ranskaan osotettuja paketteja.
Yleinen kirjelmä N:o 18,983 syyskuun 30 päivältä 1915, koskeva
Pohjois-Amerikan Yhdysvaltoihin ja Kanadaan osotettuja paketteja sekä
Yleinen kirjelmä N:o 19,210 marraskuun 5 päivältä 1915, koskeva
tässä kirjelmässä mainittuihin maihin ja paikkoihin osotettuja paketteja.
Vaihtopostitoimistojen huomioon.
Alankomaihin menevistä paketeista hyvitetään P.uotsin postilai
tosta pakettipostikartalla (feuille de route) seuraavasti.
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Enintäin 1 kilon painoiselta paketilta 1 fr. 75 c., enintäin 3 kilon
painoiselta paketilta 2 fr. 35 c. ja enintäin 5 kiloa painavalta paketilta
3 fr. 20 c.

2.
Kiertokirjeen N:o I mukaan viime tammikuun 11 päivältä tehdään
tili leimamerkeistä kaavakkeella N: 178, mikä liitetään kuukausraporttiin. Leimamerkkitilitystä ei niinmuodoin saa ottaa kuukausiraportin
viimeisellä sivulla olevaan postimerkki tiliin, kuten useat postitoimistot
ovat tehneet, koska se jo semmoisena täydellisesti vastaa sitä tiliä,
mikä postimerkeistä tehdään kuukausiraportin viimeisellä sivulla.

3.
Postitaksassa vuodelta 1914 sivu 18 muutetaan kappaleessa »XX
Kotiinkantomaksu» arvo 500 ruplaa 750 ruplaksi. Venäjänkielisessä
painoksessa tehdään vastaava muutos.

4.
Senjohdosta että »Helsingin Kuvalehti» niminen aikakauskirja on,
tänne tehdyn ilmoituksen mukaan, lakannut ilmestymästä 1915 vuoden
alusta lukien, mutta mainitun aikakauskirjan toimitus ei ole postilai
tokselle maksanut takaisin nostamiaan tilausmaksuja sanotuksi vuo
deksi tilatuista kappaleista kyseessä olevaa aikakauskirjaa, oikeutetaan
postitoimistot asianomaisille tilaajille takaisinsuorittamaan ainoastaan
mainituista kappaleista kannetut postimaksut.

P. Jam alainen.

G. W. Forsblom.
m:tty.

DSTSTYRELSEN
i
FINLAND.
HELS I NGF ORS ,
den 5 februari 1916

Till samtliga postanstalter.

N:o III. 151.

1.
Postanstalterna till kännedom och efterrättelse meddelas härmed
att utväxling af postpaket med Nederländerna är anordnad via Sverige
på grundvalen af allmänna internationella bestämmelser och med iakt
tagande af följande föreskrifter, nämligen:
Paketen böra expedieras till postkontoret i Torneå.
Med Nederländerna utväxlas endast paket utan angifvet värde.
A f afsändaren af paket, adresserade till sagda land, uppbäres i
befordringsafgift 1 rubel 20 kop. för hvarje högst 1 kilo vägande pa
ket, 1 rubel 44 kop. för hvarje högst 3 kilo vägande paket samt 1
rubel 78 kop. för hvarje högst 5 kilo vägande paket.
Hvarje paket bör åtföljas af tre tulldeklarationer.
På omslaget af paketet samt på paketadresskortet bör tecknas
såsom befordringsväg »Snede, paquebots».
Angående expediering af postpaket har Poststyrelsen tidigare ut
färdat följande interimistiska föreskrifter:
Allmänna skrifvelsen N:o 18,759 för den 24 oktober 1914. angå
ende paket till Sverige, Danmark och Norge.
Allmänna skrifvelsen N:o 18,829 för den 3 september 1915, an
gående paket till Stor-Britannien och Irland samt till Frankrike.
Allmänna skrifvelsen N:o 18,983 för den 30 september 1915, an
gående paket till Nord-Amerikas Förenta Stater och till Kanada samt
Allmänna skrifvelsen N:o 19,210 för den 5 november 1915, angå
ende paket till i denna skrifvelse nämnda länder och orter.
För utväxlingspostanstalterna att iakttaga.
För paket till Nederländerna godtgöres Svenska postverket å pa
ketkartan (feuille de route) på följande sätt.
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För paket vägande högst 1 kilo 1 fr. 75 c., för paket vägande
högst B kilo 2 fr. 35 c. samt för paket vägande högst 5 kilo 3 fr.
20 c.

2.
Enligt Cirkulär N:o I för den 11 sistlidne januari redovisas öfver
förrådet af stämpelmärken å blankett N:o 178, hvilken blankett bifogas
månadsrapporten. Redovisningen öfver förrådet af stämpelmärken bör
således icke intagas i redovisningen öfver förrådet af frankotecken
å månadsrapportens sista sida, såsom många postanstalter hafva för
farit, emedan densamma redan i och för sig motsvarar den redovisning,
som upprättas öfver frankoteckenförrådet å sista sidan i månadsrapporten.

Uti Posttaxan af år 1914 sida 19 ändras i stycket »XX Hembäringsafgift» värdebeloppet 500 rubel till 750 rubel. 1 den ryska upp
lagan göres motsvarande ändring.

4.
Med anledning däraf att tidskriften »Helsingin Kuvalehti», enligt
hit inkommet meddelande, upphört att utkomma från och med ingån
gen af år 1915, men redaktionen för bemälda tidskrift icke till post
verket återbetalat de uppburna prenumerationsafgifterna för rekvire
rade exemplar af ifrågavarande tidskrift för ofvannämnda år, berätti
gas postanstalterna att till samtliga prenumeranter återbetala endast
de för sagda exemplar debiterade postafgifterna.

P. Jam alainen.

6r. W. Forsblom.
f. d.
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