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)STIHALLITUS.
HELSINGISSÄ,
helmikuun 29 p. 1916.

Kaikille postitoimistoille.

Avo II. H.m.

i.
Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan täten seuraavat määräykset Keisarikunnan Valtakunnanrabaston liikkeeseen las
kemista uusista vaihtomerkeistä, nimittäin:
1) Rahasto-vaihtomerkit ovat käypiä hopea- ja kupari vaihtorahan
rinnalla.
2) Rahasto-vaihtomerkit valmistetaan ja lasketaan liikkeeseen Valtakunnanrahaston erityiseen tiliin 50, 20, 15, 10, 5, 3, 2 jil 1 k o pekail arvoisina sekä varustettuina kirjoituksella: ..iiMf.e/n. xonyienie
ilapanulv ci, paaarfeHHoft eepeöpnuon MOHeToft “ tai .juvrke/rn xojKAeme
napamrfa cu> Mtymoii MOHeToft“ .
3) Rahasto-vaihtomerkkien pakollinen vastaanotto on, mitä yksi
tyisiin henkilöihin tulee, samoinkuin hopea-vaihtorahan ja kuparirahan
vastaanotto, rajoitettu kolmeen ruplaan kussakin suorituksessa; valtiolaitoksen rahastot ottavat rahasto-vaihtomerkkejä vastaan kuinka suu
ria summia hyvänsä kaikissa suorituksissa, lukuunottamatta tullimak
suja, joiden suorittaminen vaihtomerkeillä on sallittua vain sellaisissa
erissä, jotka ovat säädetyt tulliasetuksessa hopea- ja kuparivaihtorahasta.
4) Vioittunutta rahasto-vaihtomerkkiä ei oteta maksuksi, jos se
on pienempi kuin kolme neljäsosaa kokonaisesta merkistä.

2.
Posti- ja lennätinlaitosten Ylihallituksen määräyksestä ovat Sak
sassa ja Itävalta-Unkarissa oleville venäläisille sotavangeille menevien
pakettien osotekortit poistettavat sekä paketit merkittävät kartalle ai
noastaan lukumääräinen, lisäämällä sana sotavankipaketteja >. (N:o
868; 1737).
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Yleisissä kirjelmissä N:rot II. 14,636 (2) 3/ 12l5; II. 15,035 (2)
15/ 1215 ja II. 1,685 (2) 31/ 116 annettuja määräyksiä on lähettäjien ke
hotettava noudattamaan lähettäessään ei ainoastaan postiosotuksia,
vaan myöskin muita postilähetyksiä sotavangeille Saksassa ja ItävaltaUnkarissa. Sitä paitsi olisi lähettäjien kirjoitettava lähetyksiinsä vas
taanottajan ristimä- ja sukunimi sekä latinalaisilla että venäläisillä
kirjaimilla, kuin myös niihin merkittävä oma asuinpaikkansa. (N:o
12,597).

P. J a m a la in e n .

Paavo Himanen.

>TSTYRELSEN
I
FINLAND.

HELSINGFORS,
en 29 februari 1916.

Till samtliga postanstalter.

N:o 11. 3,109.

l.
Postanstalterna till kännedom och iakttagande meddelas härmed
följande föreskrifter, angående de af Riksränteriet i Kejsardömet i rö
relsen utsläppta nya växelmärken, nämligen:
1) Skattkammarväxelmärkena äro gångbara i jämnbredd med vä
xelmynt af silfver och koppar.
2) Skattkammarväxelmärkena förfärdigas och utgifvas för Riksränteriets särskilda räkning i valörer af 50, 20, 15, 10, 5, 3, 2 och
1 kopek samt förses med påskrift: „ wM'kerri> xomneme irapaBirk cri. pa3Mrf>HHOft cepeöpaHOft MOHexoh “ eller ^mvrfeert xoameHie HapaBHfe cri>
MtflHOft MOHeTOÖ“.
3) Enskilda personer äro förpliktade att, i likhet med hvad fallet
är beträffande växelmynt af silfver och koppar, mottaga skattkammarväxelmärken till belopp af högst tre rubel i hvarje likvid; stats
verkets kassor mottaga skattkammarväxelmärken till obegränsadt be
lopp i samtliga likvider, utom i fråga om tullafgifter, då betalning med
växelmärken får ske till de i tullstadgan för växelmynt af silfver och
koppar fastställda belopp.
4) Skadadt skattkammarväxelmärke mottages icke i likvid, då det
samma icke utgör minst tre fjärdedelar af ett helt märke.

2.
öfverstyrelsen för posten och telegraferna har bestämt, att adress
kort icke böra åtfölja paket, som äro adresserade till ryska krigsfån
gar i Tyskland och Österrike-Ungern, samt att paketen skola upptagas
å karta endast till antal med tillägg af ordet »krigsfångepaket» (N:o
868; 1737).
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Vid afsändandet till krigsfångar i Tyskland och Österrike-Ungern
af icke allenast postanvisningar utan jämväl andra postförsändelser,
böra afsändarena uppmanars att iakttaga bestämmelserna i allmänna
skrifvelserna N:ris II. 14,636 (2) 3/ 12 15; II. 15,035 (2) 15/ 12 15 och
II. 1,685 (2) 31/i 16. Derjemte torde afsändarena anmodas att å för
sändelserna skrifva mottagarens för- och tillnamn med såväl latinska
som ryskabokstäfver, äfvensom å försändelserna angifva sin boningsort.
(Nio 12,597).

P. J a m a la in e n .

Paavo Himanen.
f:d.

H e lsin g issä , K eisarillisen
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