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Valtiontilintarkastajain oikeudesta käydä
postitoimistoissa.

Statsrevisorernas rätt att besöka postans
talter.

Sattuneesta syystä ilmoitetaan, täten pos
titoimistoille tiedoksi ja noudatettavaksi,
että valtiontilintarkastajilla heille 27 päi
vänä tammikuuta 1920 annetun johtosään
nöin! mukaan on oikeus selvitysten hankki
mista varten käydä asianomaisessa viras
tossa tai valtionlaitoksessa, ja tulee postitoimistojenhoitajaini senvuoksi henkilölle, joka
todistaa olevansa valtiontilintarkastaja, tä
män käydessä postitoimistoissa antaa kaikki
hänen pyytämänsä, postitoimistoa koskevat
•selvitykset.

A v förekommen anledning meddelas
härigenom postanstaltema itill kännedom
och iakttagande att statsrevisorerna enligt
sin instruktion a-v den 27 januari 1920 till
kommer rätt att för införskaffande av ut
redning besöka vederbörande ämbetsverk
eller statsinrättning, och äga p ostanstaltsföreståndarena förty meddela person, söm
styrker sig vara statsrevisor, vid dennes be
sök å postanstalten! alla- av honom äskade,
postanstalten rörande upplysningar.
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2.

Postipakettien trankkeeraamisesta ja painon
merkitsemisestä pakettiosoitekorttiiu.

Angående Irankering av postpaket och an
tecknande av vikten å paketadresskorten.

Koska on sattunut tapauksia että -postiinjättötoimistot eivät ole kiinnittäneet posti
maksuja. vastaavaa määrää postimerkkejä
postipakettien osoitekortteihin sekä laimin
lyöneet painon merkitsemisen niihin, on
Postihallitus tänään tapahtuneessa esitte
lyssä katsonut olevan aihetta huomauttaa
postitoimistoja siitä, että paketeista suori
tettavat postimaksut ovat alkuperäistä kulje
tusmatkaa varten postiinjättötoimistoissa
täysin maksettavat sekä että paketin paino
on postiinjättötoimiston ehdottomasti mer
kittävä pakettiosoitekorttiin, missä suhteessa
viitataan postisäännön 58 § :ään ja postisäännön soveltamismääräysten 8 § :n 4 koh
taan. Helsingissä, Postihallituksessa, kesä
kuun 9 päivänä 1926.

Emedan det inträffat att inlämningspostanstalterna icke anbringat frimärken å pa
ket åtföljande adresskort till det postävgifterna motsvarande fulla- beloppet samt
uraktlåtit att å korten anteckna paketets
vikt, har Poststyrelsen vid denna dag skedd
föredragning funnit anledning erinra post
anstaltema därom, att de för paket utgående
post avgifterna böra för den ursprungliga
befordringsvägen vid inlämningspostanstalten till fullo erläggas samt att inlämtningspostanstalten ovillkorligen äger anteckna
paketets vikt å paketadresskortet, i vilket
avseende hänvisas till 58 § i poststadgan
och 8 § 4 mom. uti tillämpningsbestämningarna till post-stadgan. Helsingfors, å Post
styrelsen, den 9 juni 1926.
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