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i.
Paikallislähetysten taksoituksesta.

i.
Angående taxering av lokalförsändelser.

Koska uiseat postitoimistot edelleenkin
sovelluttavat paikallistaksaa sellaisiin
lähetyksiin nähden, joita 26 päivänä
huhtikuuta 1924 postisäännöstä annetun
asetuksen 2 § 3 kohdan mukaan ei voida
paikallislähetyksinä pitää, postitoimisto
ja kehoitetaan tässäkin suhteessa tarkoin
noudattamaan voimassaolevia määräyk
siä, minkä ohessa erikoisesti huomaute
taan että postipysäkit ovat paikallislähe
tysten taksoitukseen nähden täysin rin
nastettavat
muiden
postitoimistojen
kanssa; mikä postitoimistoille tiedoksi ja
noudatettavaksi täten ilmoitetaan. Hel
singissä, Po stiha 11i tuksessa, syyskuun 25
päivänä 1924.

Emedan flera postanstalter fortfarande
tillämpa lokaltaxa beträffande sådana
försändelser, vilka jämlikt 2 § 3 mom.
uti förordningen angående poststadga,
given den 26 april 1924 icke kunna som
lokalförsändelser anses, uppmanas postanstalterna att även i detta avseende nog
grant iakttaga gällande föreskrifter, var
jämte särskilt påpekas, att posthaltpunkterna i avseende å taxering av lokalför
sändelser skola fullt jämföras med öv
riga postanstalter. Helsingfors, å Post
styrelsen, den 25 september 1924.

G. E . F . A lb r e c h t.

P. Oittinen.
v. t. — t. f.

J. Emil Wienola.

2.
2.
Arvo-leimasimien ja näytteillepanokaappien Angående återsändande av Värde-stämplar
och ntställningsskåp.
palauttamisesta.
Sittenkun postitoimistoissa aikaisem
min käytännössä olleet Arvo-leimasin ja
kirjelähetysten näytteillepanokaappi vii3 2 6 4 — 24

Sedan de å postanstalterna tidigare i
bruk varande Värde-stämplarna och utställningsskåpen efter det förordningen

2

me 'lmTiti kuu n 26 päivänä postisäännöistä
annetun asetuksen voimaantulon jälkeen
ovat tulleet postitoimistoille tarpeetto
miksi, keinutetaan postitoimistoja Postihallituksen varastokonttoriin palautta
maan ja kalustoluettelosta säädetyssä
järjestyksessä poistamaan puheenaolevat
tarvekalut; mikä postitoimistoille tie.doksi ja noudatettavaksi täten ilmoite
taan.
Helsingissä, Postihallituksessa,
syyskuun 25 päivänä 1924.

angående paststadga, given den 26 april
1924, trätt i gällande kraft blivit för
postanstalterna obehövliga, uppmanas
postanstalterna att till Poststyrelsens
förrådskontor återsända och ur inventa
rieförteckning behörigen avföra de ifrå
gavarande inventarierna; vilket postan
stalterna till kännedom och iakttagande
härigenom meddelas.
Helsingfors, å
Poststyrelsen, den 26 september 1924.

G . E . F . A lb r e c h t.

P. Oittinen.
v. t.

Helsinki 1924. Valtioneuvoston kirjapaino.

— t. f.

