SUOMEN

’OSTIHALLITUS.
HELSINGISSÄ,
marraskuun 1 p:nä 1917.

Kaikille postitoimistoille.

N:o II. 11,671.

l.
Postitoim istojen tiedoiksi ja noudatettavaksi ilm oitetaan täten,
viittaamalla yl. kirjelm ään N :o II . 11,307 (2) 23/10 17, että Suomen
Senaatti on päätöksellään viime lokakuun 26 päivältä antanut seuraavat m ääräykset eräiden ulkomaille vietäviksi kiellettyjen tava
rain kuljetuksesta Vaasan ja Oulun lääneihin sekä m ainittujen lää
nien sisällä, Pohjanlahden rannikkoalueella ja Ruotsiin kosketta
valla raja-alueella.
1 §.
Lyijyä, antimoonia, tinaa, kuparia, kum itavaroita, kaikenlaisia
öljyjä, saippuaa, sähköjohtoja, sähikötarpeita, ompelu- ja suutarinlankaa, köysiä ja teetä on lupa rautateitse, vesitse ju maanteitse kul
je tta a Vaasan ja Oulun lääneihin ainoastaan sen läänin Kuvernöö
rin antam alla luvalla, jonne tavara kuljetetaan. Luvan hankkim i
nen K uvernööriltä ei ole tarpeen, kun puheenalaista tavaraa m ai
nittujen läänien kautta kuljetetaan Suomen m uihin lääneihin tahi
Venäjälle.
Y lläm ainittujen tavarain kuljetus Vaasan ja Oulun läänien 15
kilom etrin levyisellä Pohjanlahden rannikko-alueella ja Ruotsin
vastaisella raja-alueella aina Palojoensuuhun saakka rautateitse,
maitse ja vesitse on niinikään kielletty hankkim atta kuljetukseen
lupaa tuli inhoita jalta, raja viskaalilta, kaupungin poliisipäälliköltä
tahi kruununnim ism ieheltä sillä paikkakunnalla, josta tavara lä
hetetään.
Toisessa kohdassa annetusta m ääräyksestä voi asianomainen
Kuvernööri myöntää poikkeuksia yksityisille henkilöille ja liikkeille
paikallista tarvetta varten kuljetettaviin tavaroihin nähden mää--
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rääm ällä kuulutuksella paikkakuntain kirkoissa kuinka suuri m äärä
ja m itä tavaroita ilman edellisessä kohdassa m ainittua lupaa saa
daan kuljettaa.
2 §.
Puheenalaisten tavarain kuljetusta varten annettavissa todis
tuksissa on m ainittava, kenelle lupa on annettu, tavaran m äärä ja
laatu sekä pakkaus ja m erkit kuin myös m inkä paikkojen välillä
kuljetus on luvallinen.
Jos vaunuun, kuorm aan tai alukseen on lastattu useampia tava
raeriä eri henkilöille tai eri paikkoihin vietäviksi, vaaditaan luista
kin tällaisesta erästä erityinen kuljetustodistus.
3 §.
V astaanottaessaan tavaran tulee vastaanottajan m erkitä kuljetustodistukselle kuitti vastaanottam isesta, Viim eistään kolmen p äi
vän kuluessa sen jälkeen on kuljetustodistus toim itettava vastaan
ottajan kotipaikkakunnalla olevalle tullinhotajalle, raja viskaalille,
poliisipäällikölle tahi kruuuunnimismiehelle.
6 §.
Täm ä päätös käy heti noudatettavaksi ja on voimassa toistai
seksi, ei kuitenkaan kauemmin kuin toukokuun 1 päivään 1918.

2.
Postitoim istojen tiedoksi ilm oitetaan täten V enäjän postitoi
m istojen toim intaa koskevat seuraavat muutokset.
S u ljettuja postitoim istoja : ApeHOÖypra, JlaHCÖeprr,, Khjibkoh,^ ,
.'IaHMuaucKoe, OppiicaapT,, Cyppn. Paa ja rauHamn.
Sulkum erkissä m ainittuihin paikkoihin siirretty jä postitoim is
to ja: KepTeat, Kiiprecaapn, Kaimncn, TaMapimo, ÖMMacn., . loa.u..
Kapy3eiiT> ja IlaTpa.n, (O mckt.) ; KyiBaen, (BoTiera. ) ; JlmiimMani
(Rukiiho) ; Bepyepa, (Beaeiiöepru): TecTavia (R o3Jiobt>) ja (Deaamin
(Byayayirr,); jota paitsi Riigan posti-lennätinpiirin hallitus on m uu
tettu T veriin.
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Uudelleen toim innassa olevia postitoim istoja: BapKJMHbi, KyMaHoso, Co(j)ieBKa B ojihhck. ry6. ja Ahtohoiiojib välittävät kaikenlaa
tuisia postilähetyksiä; Bondein,, /J biihcrl Pirro-OpjioBCKiii, ^ bhhckb
n. t. k., P hctu, IIpejiH, Baua moh3t>, ilepnosn. TapBacTB ja Fajuinrab vä
littävät sisäänkirjoitettuja ja yksinkertaisia postilähetyksiä.

P. Jamalainen.
Paavo Himanen.

POSTSTYRELSEN
I

FINLAND.
helsingfors

,

Till samtliga postanstalter.

den 1 november 1917.
N:o 11. 11,671.

1.
Med hänvisning till allm. skrifvelsen N :o I I . 11,307 (2) 23/10 17
meddelas postanstalterna härm ed till kännedom och iakttagande, att
Finlands Senat h ar den 26 nyssvikne oktober u tfä rd a t följande be
stämmelser, angående transport till Vasa och Uleåborgs län samt
inom sagda län, å kustom rådet vid 'Bottniska viken och gränsom rå
det mot Sverge af särskilda till utförsel till utlandet förbjudna
varor.
1 §.
Bly, antimon, tenn, koppar, gummivaror, hvarjehanda oljor, tvål,
elektriska ledningar, elektrieitetstillbehör, sy- och skom akeritråd,
rep och té vare tillåtet a tt å järnväg, sjöledes samt å landsväg tra n s
portera till Vasa och Uleåborgs län endast med tillstånd af Guver
nören i det län, dit varan transporteras. Införskaffande a f Guver
nörens tillstånd ä r icke nödigt, då ifrågavarande varor tran sp o r
teras genom sagda län till öfriga län i F inland eller till Ryssland.
T ransport af ovännämnda varor inom ett 15 kilometer b rett
kustom råde vid B ottniska viken af V asa och Uleåborgs län samt
gränsom rådet m ot Sverge ända till mynningen af Palojoki med
järnväg, till lands och till sjöss ä r jäm väl förbjuden utan anskaf
fande af tillstånd till transporten a f tullförvaltaren, gränsfiskalen,
stadens polischef eller kronolänsmannen å den ort, d ärifrån varan
af sändes.
F rå n den i andra momentet meddelade föreskriften kan veder
börande Guvernör medgifva undantag åt enskilda personer och a f
färer med af seende å varor, som transporteras för det lokala behof-
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vet, genom a tt medels kungörelse i örtskyrkorna bestämma liuru stor
mängd och hvilfka varor, utan i föregående moment näm nt tillstånd,
få transporteras.
2 §.
Bevis för transport a f ifrågavarande varor bör upptaga, åt
hvem tillståndet gifvits, varans mängd och beskaffenhet samt fö r
packning och m ärken äfvensom mellan livilka orter transporten är
tillåten.
D är i vagn, å lass eller i farty g inlastats flera v aru p artier till
olika personer eller olika orter, erfordras för livarje sådant p a rti
särskilt transportbevis.
3 §.
Vid emottagandet af varan bör ©mottagaren a transportbeviset
skrifva kvitto öfver emottagandet. Senast inom tre dagar därefter
bör transportbeviset tillställas tullförvaltaren, gränsfiskalen, polis
chefen eller kronolänsmannen å ©mottagarens hemort.
6 §.
D etta beslut länder omedelbart till efterrättelse och ä r gällande
tillsvidare, dock icke längre än till den 1 m aj 1918.

.
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Postanstalterna meddelas härm ed till kännedom följande för
ändringar, angående postanstalternas i Ryssland verksamhet.
Stängda postanstalter: ApeHOÖypn., Jlaifcöepn., KujiaKougr,,
.laÖMnaacKoe, Oppncaapn, Cyppu, Paa och Puman ra.
Postanstalter, som blifvit evakuerade till i parentes nämnda
o rter: RcpTeJib, Knprecaapt, 'Eafimicn, TaMapimo, ÖMMacra, JIea.ai>.
Kapyaeirr, och flarnaua (Omckt.) ; KyiiBacTT, (Benena.); .IimHaMarn
(RaKiuio); Bep^epn (Be3eHÖeprr,); TecTana (Kosaoim) ocli d>e.a.aima>
(Byayjiyici.) ; hvarjem te post-telegraf distriktstyrelsen i Riga för
fly ttats till Tver.
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Å terupptagen verksam het i postanstalterna: Bapiuianbi, KyNräHOBo, Co(|)ieBEa B ojibihck. ryö. ocli A htohoiiojib, livilka förm edla alla
slags postförsändelser; Benpeira, ^ buhckt, Pnro-OpjiOBCKiH, /J biihckb
h . t . k., P iictii, Upe.ni, BanaMonan, Ilep.HOBi,, TapBacn. och Pajumin.,
som förmedla rekommenderade och enkla postförsändelser.

P. Jam alain en .

Paavo Himanen.
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H elsin g issä, S uom en S e n a a tin k irja p ain o ssa, 1917.

