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Postihallituksen

Yleinen kirjelmä

N:«31.

Muuttamalla määräykset Postihallituksen
yleisessä kirjelmässä N:o 2 (1) tämän vuo
den tammikuun 10 päivältä, ilmoitetaan
postitoimistoille tiedoksi ja noudatettavaksi,
että Valtioneuvosto päätöksellään viime
lokakuun 28 päivältä on osittain kumonnut
valuuttakauppaa koskevat määräykset sekä
määrännyt, ettei kukaan ilman Valtiovarain
ministeriön lupaa saa viedä tai lähettää

ulkomaille Suomessa liikkeeseen laskettuja
obligatsioneja, jotka ovat asetetut makset
taviksi paitsi Suomen, myös ulkomaan
rahassa.
Suomen setelirahaa saa siis postitse ulko
maille lähettää rajoittamattomia määriä
edellyttäen kuitenkin, että voimassa olevia
arvorajoja koskevia postimääräyksiä nouda
tetaan.

Muutoksena Postihallituksen yleiseen
kirjelmään N:o 29 (2) viime lokakuun 26
päivältä ilmoitetaan täten, että, Maailmanpostiliiton kansainväliseltä toimistolta saa

puneen ilmoituksen mukaan, Puolan posti
laitos jälleen sitoutuu vastaamaan sisäänkirjoitetuista lähetyksistä.

Kun osa postitoimistoja on ylittänyt
Postihallituksen polttopuihin y. m. myön
tämiä määrärahoja, ilmoitetaan täten, ettei
myönnettyjä määrärahoja missään tapauk
sessa saa ylittää ilman Postihallitukselta
edeltäkäsin hankittua lupaa uhalla, että
postitoimistojen hoitajat päinvastaisessa

tapauksessa saattavat itse joutua suoritta
maan ne määrät, joilla määrärahoja on yli
tetty; mikä postitoimistoille tiedoksi ja
noudatettavaksi täten ilmoitetaan. Helsin
gissä, Postihallituksessa, marraskuun 15
päivänä 1920.
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Med ändring av föreskrifterna i Post
styrelsens allmänna skrivelse N:o 2 (1) av
den 10 januari innevarande år, meddelas
postanstalterna till kännedom och iakt
tagande, att Statsrådet genom beslut av
den 28 sistlidne oktober delvis upphävt
bestämmelserna angående valutahandeln
samt förordnat, att ingen må utan tillstånd
av Finansministeriet till utrikesort utföra

eller avsända i Finland emitterade obli
gationer, som lyda, förutom å finskt mynt,
även å utländskt.
Finskt sedelmynt får således per post
till obegränsat belopp till utrikesort avsän
das under förutsättning likväl att gällande
postala föreskrifter beträffande värdegrän
serna iakttagas.

Med ändring av föreskrifterna i Post
styrelsens allmänna skrivelse N:o 29 (2) av
den 26 sistlidne oktober meddelas häri
genom, att, enligt från Världspostförenin-

gens internationella byrå ingånget medde
lande, polska postverket åter ikläder sig
ansvarighet för rekommenderade försän
delser.

Enär anslag för ved m. m., som av
Poststyrelsen beviljats, vid en del postan
stalter överskridits, meddelas härigenom
att beviljade anslag under inga omstän
digheter få överskridas, utan att Poststy
relsens tillstånd dessförinnan utverkats,
vid äventyr att postanstaltsföreståndarena

i motsatt fall kunna bliva ålagda att själva
bestrida de kostnader, med vilka anslagen
överskridits; vilket postanstalterna till
kännedom och iakttagande härigenom
meddelas. Helsingfors, å Poststyrelsen,
den 15 november 1920.
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