SUOMEN

POSTIHALLITUS
HELSINGISSÄ,
syyskuun 20 p:nä 1916.

Kaikille postitoimistoille.

N:o II. 9298.

1.
Täydennykseksi yl. kirjelmässä N:o II. 14,168 (4) 16/ u 15 julkais
tuun luetteloon ilmoitetaan, että kerman, smetanan ja tvorogin vienti
Suomesta on väliaikaisesti kielletty.

2.
Lisäyksenä yl. kirjelmään N:o II. 5,812 (3) 3/ 5 16 ilmoitetaan, että
Ranskassa oleville venäläisille joukko-osastoille saa maksutta lähettää
postipaketteja, toistaiseksi kuitenkin ainoastaan vakuuttamattomia. Nämä
paketit, joiden osotekortteihin ei ole liitettävä tulliluetteloja, ovat yk
sinomaan ohjattavat Arkangelin kautta. (N:o 236/8442.)
3.

Kristiinassa ilmestyvän »Hemmet» nimisen sanomalehden hinta
korotetaan tulevan lokakuun 1 pistä alkaen seuraavaksi:

kokovuosi
puolivuosi
kuukausi

Hinta toimittajan
luona.

Postimaksut.

Summa.

4: —
2: 10
— : 40

— : 32
— : 17
— : 03

4: 32
2: 27
- : 43

4.
CrraxoBKa ja ()3epaHbi B ojibihckoö ry6. välittävät kaikenlaatuisia,
IIouaeBTj B ojibihckoh ryö. ainoastaan sisäänkirjoitettuja ja yksinkertai
sia postilähetyksiä.

(N:o 6310.)

P. J am a la in en .
Paavo Himanen.
m:tty.

POSTSTYRELSEN
I

FINLAND.

h e l s in g f o r s

Till sam tliga postanstalter.

,

den 20 september 1916.

N:o II. 9298.

.

1.
Till komplettering af förteckningen, som publicerats i allm.
skrifvelsen N:o II. 14,168 (4) 10 u 15 meddelas, att utförsel från Fin
land af grädde, smetana och tvorog är temporärt förbjuden.

2.
Såsom tillägg till allm. skrifvelsen N:o II. 5,812 (3) 3/ 5 16 med
delas, att till ryska truppafdelningar i Frankrike kunna afgiftsfritt
försändas postpaket, tillsvidare dock endast oassurerade. Dessa paket,
. hvilkas adresskort icke få åtföljas af tulldeklarationer, böra expedieras
uteslutande via Archangelsk. (N:o 236/8,442.)
3.
Från och med den I instundande oktober höjes priset å tidningen
»Hemmet», utkommande i Kristinestad, sålunda:
Pris Jios
utgif varen.

helt år
half t år
månad

Oi :

4: 2: 10
— : 40

Postafgift.

:{

— : 32
— : 17
— : 03

Summa.

4:
2:
Di :i;

32
27
43
M■ ;j

4.
CTaxoBKa och Oaepmibi BoauucKoft ryö. förmedla alla slags, I looaein.
B ojujiickoW ryö.

endast

rekommenderade och enkla

postförsändelser.

(N:o 6,310).

P. J am a la in en .
Paavo Himanen.
f:d.

"•' -i'.u
Helsingfors, Kejserliga Senatens tryckeri, 1916.

