SUOMEN

POSTIHALLITUS.
He l s i n g i s s ä ,

Kaikille postitoim istoille.

tammikuun 9 p. 1917.

X.o II. m.
I.
Muutoksena voimassa oleviin määräyksiin painotuotteiden lähet
tämisestä ulkomaille ristisiteissä, kirjeissä tai paketeissa, ilmoitetaan
täten kuluvan tammikuun 14 päivästä postitoimistojen väliaikaisesti
noudatettavaksi nykyisen sodan loppuun saakka seuraavat säännökset:
1. Yksityisiä henkilöitä ja laitoksia kielletään kokonaan ulko
maille lähettämästä sekä koti- että ulkomaisia painotuotteita.
2. Sanomalehtien ja aikakausjulkaisujen toimituksia kielletään
lähettämästä painotuotteitaan ristisiteessä tai muulla tavalla sellaisiin
maihin, joihin lehtiä voi tilata asianomaisten postilaitosten kautta, ku
ten Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan, Alankomaihin, Rumaniaan ja Italiaan.
Nämä määräykset on postitoimistojen saatettava paikkakunnalla
ilmestyvien sanomalehtien ja aikakauskirjojen toimitusten tiedoksi.
■>
Koskeivät kaikki postitoimistot monista kehotuksista huolimatta
noudata olojen vaatimaa säästäväisyyttä kaavakkeiden, paperin, kote
loiden, kynien, sidelangan, lakan, lyijykkeiden y. m. tarveaineiden
käytössä, kehotetaan täten asianomaisia postintarkastajia virkamat
koillaan kiinnittämään erityistä huomiota postitoimistojen kaavake- ja
tarveainetilauskirjoihin (Kaav. N:o 119 ja 120) sekä tarkastuspöytä
kirjoissaan ehdottomasti tekemään ne muistutukset, joihin tarkastus
on aihetta antanut, jotta Postihallitus olisi tilaisuudessa ryhtymään
toimiin mainitussa suhteessa valitettavasti yhäkin vallitsevan epäkoh
dan poistamiseksi.

a.
Postihallituksen varastoon lähetetyistä käytetyistä lyijykkeistä on
vastedes Liikenneosastolle kirjallisesti ilmoitettava, mainitsemalla sa
malla lyijykkeiden paino.
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4.
Viittaamalla yl. kirjelmään N:o II. 12152 (2) 16/u 16 muistute
taan täten postitoimistoille, että vakuuttamattomien vapaakirjeitten
sulkemisesta annettua määräystä on tarkasti noudatettava.
O»
Viittaamalla yl. kirjelmään N:o II. 15145 (1) i8/ 12 15, huomaute
taan täten postitoimistoille, että Keisarikuntaan meneviä käynti- ja
onnittelukortteja on kielletty sota-aikana lähettämästä postitse ristisidetaksan mukaan. (N:o 688/12558)

6.
Kujiin BeccapaöcKOir rvö. välittää kaikenlaatuisia postilähetyksiä.
(Nro 8025)

P. Jamalainen.

Paavo Himanen.
m:tty.

POSTSTYRELSEN
I

FINLAND.
helsinqfors

Till samtliga postanstalter.

den 9 januari 1917.
N :o I I . 198.

1.
Såsom ändring till gällande bestämmelser, angående försändning
till utlandet af tryckalster under korsband, i bref eller paket, meddelas
härmed, att nedannämnda föreskrifter böra af postanstalterna tempo
rärt iakttagas från och med den 14 innevarande januari intill slutet
af pågående krig:
1. Enskilda personer och inrättningar äro helt och hållet för
bjudna att till utlandet sända såväl in- som utländska tryckalster.
2. Redaktionerna för tidningar och tidskrifter äro förbjudna att
sända sina tryckalster hvarken under korsband eller på något annat
sätt till sådana länder, till livilka tidningar kunna prenumereras ge
nom förmedling af vederbörande postverk, såsom till Sverge, Norge,
Danmark. Nederländerna, Rumänien och Italien,
Dessa föreskrifter ega postanstalterna tillkännagifva redaktionerna
för på orten utkommande tidningar och tidskrifter.
2.

Enär alla postanstalter, oaktadt flera påminnelser, icke iakttaga
af förhållanden påkallad sparsamhet vid förbrukning af blanketter,
papper, kuvert, pennor, bindgarn, lack, blyplomber m. fl. förnödenheter,
anmodas härmed vederbörande postinspektörer att på sina tjänsterésor
fästa särskild uppmärksamhet vid postanstalternas checkböcker för
rekvisition af blanketter och förnödenheter (bl. N:o 119 och 120), äfvensom att i sina inspektionsprotokoll ovillkorligen göra de anmärkningar
hvartill granskningen gifvit anledning, för att Poststyrelsen vore i
tillfälle att vidtaga åtgärder för afhjälpande i detta afseende tyvärr
allt ännu rådande missbruk.
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3.
Skriftligt meddelande om till Poststyrelsens förråd afsända be
gagnade blyplomber skall framdeles insändas till Trafikafdelningen med
uppgifvande tillika af plombernas vikt.

4.
Med hänvisning till allm.' skrifvelsen N:o II. 12152 (2) 1B/ 11 16
erinras postanstalterna härmed, att bestämmelsen angående försegling
af afgående oassurerade fribref bör noggrant iakttagas.
O»
Med hänvisning till allm. skrifvelsen N:o II. 15145 (1) 18/ 12 15
erinras postanstalterna härmed, att under krigstid är det förbjudet att
till Kejsardömet med post försända enligt taxa för korsband frankerade
visit- och gratulationskort (N:o 388/12558).

6.
Kujiia Beccapaöchoii ryö. förmedlar alla slags postförsändelser.
(N:o 8025).

P. J a m a l a i n e n .

Paavo Himanen.
f:d.

H elsingfors, K ejserliga Senatens tryckeri, 1917.

