SUOMEN

'O S TIH A LL ITU S .
HELSINGISSÄ,
maaliskuun 9 p. 1916.

Kaikille postitoimistoille.

N:o II. 3,495.

l.
Viittaamalla yleisen kirjelmän N:o 10,182 (1) 22/ 7 15 kohtaan 1)
ilmoitetaan postitoimistojen tarkoin noudatettavaksi, että ainoastaan
täydellisellä osotteella varustettuja sotavankipaketteja on otettava pos
tissa kuljetettavaksi. Ellei lähettäjä tiedä sotavangin oleskelupaikkaa,
on hänen ensin tiedusteltava sitä sotavankeja koskevasta Tiedonantotoimistosta. (N:o 14,885).
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Keisarikunnasta saapuviin paketteihin nähden ilmoitetaan posti
toimistojen tiedoksi, että posti- ja lennätinylihallitus on sallinut pos
tissa kuljetettavaksi yhteisellä osotekortilla vain suurempia määriä
(useampaan sataan nousevia) paketteja, jotka sisältönsä ja painonsa
puolesta ovat samanlaatuisia ja ovat osotetut- samalle vastaanottajalle
samaan määräpaikkaan. Osotekorttiin on merkitty milloin ja mihin
rahastoon postimaksut on suoritettu sekä rahaston antaman kuitin
numero ja päivämäärä, jota paitsi merkintä on varustettu asianomaisen
postivirkamiehen allekirjoituksella ja postileimalla. (N:o 12,503).

3.
Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan, että jo
kaisen voimäärän viemiseen Keisarikuntaan on erityinen lupa saatava
valtion vointarkastuslaitokselta.
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4.

Postitoimistoja muistutetaan täten tarkoin noudattamaan Keisari
kunnasta saapuneiden pakettien tullikäsittelystä kiertokirjeessä N:o
8/1024 maaliskuun 17 piitä 1888 ja yleisessä kirjelmässä N:o 7,895,
30/n 93 annettuja määräyksiä. (Katso Postikirjan § 770).

P. J am a la in en .

Paavo Himanen.

OSTSTYRELSEN
i
FINLAND.

HELSINGFORS,
den 9 mars 1916.

Till samtliga postanstalter.

N:o 11. 3,495.

1.
Med hänvisning till mom. 1) i allmänna skrifvelsen N:o 10,132 (1)
22/ 7 15 meddelas postanstalterna till noggrant iakttagande, att endast
med fullständiga adresser försedda krigsfångepaket få till postbefordran
emottagas. T händelse af sändaren saknar kännedom om fångens vistelse
ort, bör han först förfråga sig härom hos Upplysningsbyrån för krigs
fångar. (N:o 14,885).

2.
Med afseende å från Kejsardömet ankommande paket meddelas
postanstalterna till kännedom, att Öfverstyrelsen för posten och tele
graferna tillåtit befordran per post med gemensamt adresskort af en
dast större (till flere hundra uppgående) antal paket, som till innehåll
och vikt äro af samma slag, samt sändas till en och samma adressat
och bestämmelseort. A adresskortet är antecknadt, när och till hvilket ränteri postafgifterna blifvit inbetalda, äfvensom det af ränteriet
utfärdade kvittots nummer och datum, hvarjämte anteckningen är för
sedd med vederbörande posttjänstemans underskrift samt aftryck af
poststämpel. (N:o 12,503).

3.
Till postanstalternas kännedom och efterrättelse meddelas, att för
hvarje parti smör, som exporteras till Kejsardömet, skall särskildt till
stånd utverkas af statens smörprofningsanstalt.
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4.

Postanstalterna erinras härmed att noga iakttaga föreskrifterna i
cirk. Nio 8/1024 den 17 mars 1888 och allmänna skrifvelsen N:o 7,395
30/u 93, angående tullbehandling af från Kejsardömet ankomna paket.
(Se Postikirja § 770).

P. J am a la in e n .

Paavo Himanen.
f:d.

H e lsin g fo rs, K ejserlig a Senatens tryckeri, 1016.

