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Elävien eläinten postissalähettämiskiellosta.

Angående förbud att med post
försända levande djur.

Kun muutamat postitoimistot ovat pos
tissa kuljetettaviksi vastaanottaneet eläviä
kyykäärmeitä sisältäviä lähetyksiä, postitoi
mistoja kehoitetaan tarkoin noudattamaan 2*1
päivänä huhtikuuta 1924 annetun postisäännön 26 §:n määräyksiä, jäiden mukaan
m. m. on kielletty postissa lähettämästä
hyönteisiä tai muita eläimiä, lukuunotta
matta mehiläisiä.

Enär några postanstalter till postbe
fordran emottagit försändelser, innehållande
levande huggormar, erinras postanstaltema
att noga iakttaga föreskrifterna i § 26 uti
förordning angående poststadga av den 26
april 1924. enligt, vilken det bl. a. är förbju
det att per post försändä insekter eller atiftra
djur, med undantag av bin.
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Vanhemmista asiakirjoista, joutopaperista y. m.

Angående äldre handlingar, avfallspapper m. m.

Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas
Osakeyhtiö on Postihallitukselle ilmoittanut,
että vanhempien asiakirjojen, joutopaperin
y. m. joukossa, jota postitoimistot lähettävät
yhtiölle, usein on porsliinia, lasia, rautakappaleita, puunpalasia, langanpätkiä, ros
kia y. m.
Tämän johdosta postitoimistoja -kehoite
taan huolehtimaan ettei paperia lähetettäessä
sanotulle yhtiölle paperin joukossa esiinny
moisia vieraita esineitä.

Takfilt- och Pappersbruks Aktiebolaget
i Tammerfors har hos Poststyrelsen anmält
att uti äldre handlingar, avfallspapper
m. m., som postanstalterna översända till
bolaget, ofta påträffas porslin, glas, järndelar, träbitar, repstumpar, sopor m. m.
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Pakettiliikenteen lakkauttamisesta
Suurbritanniaan.

Angående inställande av pakettrafiken
till Storbritannien.

Postihallitukselle sähköteitse saapuneiden
tiedonantojen mukaan on postipakettiliikenne Suurbritanniaan ja sen kautta
lakkautettu.

Enligt till Poststyrelsen ingångna tele
grafiska meddelanden har postpakettrafiken till odh över Storbritannien inställts.

1417-26

Med anledning härav anmodas postanstal
terna övervaka att vid papprets översän
dande till sagda bolag uti pappret ieke ingå
dylika främmande föremål.

Tämän johdosta [postilaitos ei vastaanota
postissa (kuljetettavaksi paketteja, jotka
ovat osoitetut Suunbritanniaan tai aiotut
kuljetettaviksi edelleen mainitun maan
kautta. Jos paketteja aikaisemmin on vas
taanotettu kuljetettavaksi .Suunbritanniaan
tai tämän maan kautta muihin maihin, tu
lee vaihtopostitoimistojen, niin pian kuin
paketit ovat niihin saapuneet, viipymättä
ilmoittaa lähettäjille paketit perillesaamattomiksi sekä tiedustella, miten lähettäjät
haluavat pakettien suhteen meneteltävän;
ja on vaihtopostitoimistojen siksi kunnes
vastaus tähän on saatu, toistaiseksi säilytet
tävä paketit vaihtopostitoimistoissa; mikä
postitoimistoille tiedoksi ja noudatettavaksi
täten ilmoitetaan. Helsingissä, Postihallituksessa, 6 päivänä toukokuuta 1926.

I anledning härav emottagas av postver
ket ieke till postbefordran paket, vilka äro
adresserade till Storbritannien eller av
sedda att över nämnda land vidarebe
fordras. Hava paket tidigare emottagits
att befordras till Storbritannien eller över
detta land till andra länder, äga utväxlingspostanstaltema, så snart paketen till dem
ingått, omedelbart hos avsändarena anmäla
paketen såsom obeställbara samt förfråga,
huru avsändarena önska att med paketen
skall förfaras; och skola utväxlingspostanstalterna, intill dess besked härom erhållits,
tillsvidare uppbevara paketen å utväxlingspostanstalterna; vilket postanstalterna till
kännedom och iakttagande härigenom med
delas. Helsingfors, å Poststyrelsen, den 6
maj 1926.
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