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Koskeva postinkuljetusta (Suomen ja
Viron välillä.

Angående postbefordran mellan Finland
och Estland.

Postinkuljetus Suomen ja Viron välillä
tapahtuu nyttemmin ainoastaan kerran
viikossa kumpaankin suuntaan höyry
laivalla Poseidon, joka lähtee Helsingistä
joka keskiviikko k:lo 10 a. p. ja Tallin
nasta joka sunnuntai samaan aikaan.

Postbefordran mellan Finland och Est
land försiggår numera endast en gång
i veckan i (båda riktningar med ångfar
tyget Poseidon, som avgår från Helsing
fors varje onsdag kl. 10 f. m. och från
Tallinna (Reval) varje söndag samma tid.

2.

2.

Postimerkkien lähettäminen Venäjälle.

Försändande av frimärken till Ryssland.

Sosialististen
Neuvosto-Tasavaltojen
Liiton posti- ja lonnätinlaitoksen komissaariaaitti on posltihaillitukiselle lähettä
mässään kirjelmässä ilmioittanut:
että postimerkkien ja muiden arvomerkkien vaihto filatelistisessa tarkoi
tuksessa on valtion yksinoikeus Venä
jällä;
että sellaisia merkkejä sisältävät lähe
tykset ovat osoitettavat „Delegue pour la
Philatelie et les Bons de monnaie dans
rUnion des Republiques Sosialistes des
Soviets ä Moscou, Tverskoi Boulevard 12” ;

Kommissariatet för posten och telegra
ferna i Socialistiska Soviet-Republikernas Union liar i skrivelse till poststyrel
sen meddelat:
att utväxlingen av frimärken och
andra värdemärken för filatelistiska än
damål utgör i Ryssland statsmonopol;

että lähetykset, joiden epäillään sisäl
tävän filatelisteille tarkoitettuja esi
neitä, mutta jotka eivät ole osoitetut edellämainitulle asiamiehelle, takavarikoi
daan;
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att försändelser, vilka innehålla så
dana märken, böra adresseras till „Délégué pour la Pkilatélie et les Bons de
monnaie dans l’Union des Républiques
Socialistes des Soviets å Moscou, Tverskoi
Boulevard 12” ;
att försändelser, vilka misstänkas in
nehålla föremål, avsedda för filatelister,
men vilka icke äro adresserade till ovan
nämnda ombud, konfiskeras;

että lähetys, jos siinä on merkintä
,,Timbres-tposte” (postimerkkejä), mutta
se ei ole osoitettu kuten edellä on ilmoi
tettu, palautetaan, sekä
että Suomessa olevien lienkilöiden,
joilla on hallussa käypiä venäläisiä
postimerkkejä, sallitaan kuitenkin lähet
tää niitä Venäjälle yhdessä lähetyksessä
se määrä, mikä on tarpeen yhden vas
tauskirjeen tai postikortin merkeillä va
rustamiseen, mutta että merkkien tulee
tässä tapauksessa olla kiinnitetyt lähe
tystä seuraavaan, vastausta varten tar
koitettuun kirjekuoreen tai postikorttiin.
Edelläolevan saa postihallitus ilmoit
taa postitoimistoille tiedoksi ja sattu
vissa tapauksissa kirjeenvaihtajille huo
mauttamista varten. Helsingissä, postihallituksessa, 12 päivänä tammikuuta
1924.

G . E. F

att försändelse, om densamma bär påteckningen „Timbres-poste” (frimärken),
men icke är adresserad .såsom ovan an
givits, återsändes, samt
att det likväl är tillåtet för personer i
Finland, -vilka innehava gällande ryska
frimärken, att sända isådana till Ryss
land i en försändelse till det antal, som
är erforderligt för frankering av ett enda
svarsbrev eller postkort, men att frimär
kena i detta fall böra vara fastade på ett
försändelsen åtföljande kuvert eller post
kort, avsett iför svaret.
Det förestående får Poststyrelsen med
dela postanstalterna till kännedom och
för korrespondenternas i förekommande
fall uppmärksamgörande. Helsingfors,
å poststyrelsen, den 12 januari 1924.

A lb r e c h t .

John Wirkberg.

Helsinki 1924. Valtioneuvoston kirjapaino.

