1920.

Postihailituksen
k irje lm ä

Yleinen
1.

Helsingin ja Tallinnan välillä postia
kuljettavien höyrylaivojen kulkuvuorot ovat
kuluvan huhtikuun 14 päivästä lukien seuraavat:
Helsingistä lähtevät klo 10 a. p.: keski
viikkoisin »EbbaMunck» jalauantaisin >Viola»;
Tallinnasta lähtevät klo 10 a. p.: keski
viikkoisin »Viola» ja lauantaisin »Ebba
Munck».
2
Postitoimistojen tiedoksi ja noudatetta
vaksi ilmoitetaan täten, että Postihailituk
sen yleisessä kirjelmässä N:o 37 (1) loka
kuun 24 päivältä 1919 mainitut rajoitukset

.

N:o8.

postinvaihdossa muutamien Saksan aluei
den kanssa ovat nyttemmin kumotut.

.

3
Ruotsin ja Norjan postihallitukset ovat
ilmoittaneet, että näissä maissa maksetta
essa Suomeen osotettuja postiosotusmääriä
käytetään nykyään Ruotsissa kurssia 1
markka = 28 äyriä ja Norjassa kurssia 1
markka = 31 äyriä. Tästä on postitoimis
tojen huomautettava varsinkin ulkomaille
osotettujen postietuannilla varustettujen
kirj epostil ähety sten lähettäj il le.
Helsingissä, Postihallituksessa, huhti
kuun 8 päivänä 1920.

G. E. F. Albrecht.
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Poststyrelsens

1920.

Allmänna skrivelse

N:o

8.

3.

1.
Turlistan för ångarena, som befordra post
mellan Helsingfors och Reval, är från och
med den 14 innevarande april följande:
från Helsingfors avgå kl. 10 f. m.: ons
dagar >EbbaMunck> och lördagar »Viola»;
från Heval avgå kl. 10 f. m.: onsdagar
»Viola» och lördagar »Ebba Munck».

Poststyrelserna i Sverige och Norge hava
meddelat, att vid inbetalning i dessa län
der av till Finland adresserade postanvisningsbelopp tillämpas för närvarande i
Sverige kursen 1 mark = 28 öre och i
Norge kursen 1 mark = 31 öre. Härom
böra postanstalterna uppmärksam göra isyn
2.
nerhet avsändare av till utlandet adresse
Postanstalterna till kännedom och iakt rade med postförskott belagda brevpostförtagande meddelas härigenom, att de i Post sändelser.
Helsingfors, å Poststyrelsen, den 8 april
styrelsens allmänna skrivelse N:o 37 (1) av
den 24 oktober 1919 omförmälda inskränk 1920.
ningarna i postutväxlingen med vissa tyska
områden numera upphävts.

G. E F. Albrecht.

A. Saarnen heimo.

Helsingfors 1920. Statsrådets tryckeri.

