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|Postinkuljetuksesta meritse Vaasan ja
Härnösandin välillä.
P ostiha llit uksen
yleisessä
(kirjelmässä
N :o 10 (2) viime toukokuun 14 päivältä)
mainittua suoraa postin kuljetusta Vaasan
ja Härnösandin välillä höyrylaivalla »Dag
mar” ylläpidetään seuraavan aikataulun
mukaan:

Angående postbefordran sjöledes mellan
Vasa och Härnösand.
Den i Poststyrelsens allmänna skrivelse
N :o 10 (2) av den 14 sistförlidne maj om
nämnda direkta postbefordran mellan Vasa
och Härnösand med ångfartyget „ Dagmar”
upprätthålles enligt- följande tidtabell:

Vaasasta keskiviikkoisin k:lo 9.30 a. p. *)
Härnösandiin torstaisin k :lo 7 a. p . 2) ,

från Vasa onsdagar kl. 9.30 e. m .2)
Ull Härnösand torsdagar kl. 7 f. m .2)

Härnösandista maanantaisin k :lo 4. i. p . 2)
Vaasaan tiistaisin k:lo 10 a. p. *)

från Härnösand måndagar kl. 4 e. m .2)
till Vasa tisdagar kl. 10 f. m. *)

Muutetun lähtöäjän vuoksi Vaasasta ovat
suorat kirjekarttapäätökset postivaunusta
N :o 8 Härnösandiin lakkautetut.

I anledning av dem förändrade avgångs
tiden 'från Vasa hava direkta brevkartslut
"råti postkupén N :o 8 till Härnösand indragits.
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Tullaamattomien postipakettien
jälkeenlähettämisestä.

Angående eftersändning av oförtullade
postpaket.

Sattuneesta syystä huomautetaan posti
toimistoja paikkakunnilla, joilla on tullitoimisto, että postipaketti, joka on jälkeenlähetettävä maan sellaiselle paikkakunnalle, mis
sä tullitoimistoa ei ole, pitää ehdottomasti
sitä ennen paikkakunnan tullitoimistossa
tullauttaa, minkä jälkeen paketin suhteen
on meneteltävä Postihallituksen kiertokir
jeessä N.-o X /1917 vaihtopostito-imistoille
annettujen ohjeiden .mukaisesti.

Av förekommen anledning uppmärksamgöras postanstalterna å orter, där tullanstalt
finnes, att postpaket, som skall eftersändas
till sådan ort i landet,, där tullanstalt, icke
finnes, bör ovillkorligen å ortens tullanstalt
dessförinnan förtullas, varefter med pake
tet förfares enligt uti Poststyrelsens cirku
lär N :o X/1917 för utväxlingspostanstalter
utfärdade föreskrifter.

*) Suomen aikaa.
2) Ruotsin aikaa.
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') Finsk tid.
2) Svensk tid.

Jos
postitoimistoon
paikkakunnat] a,
missä tullitoimistoa ei ole, saapuu ulko
mailta. lähetetty paketti, jossa ei ole »Tullivapaa ” -merkintää tai jota ei seuraa tullilasku eikä tullipostiosoitus, on paketti tullikäsittelyä varten lähetettävä takaisin siihen
vaihtopostitoimistoon, jonka kautta se on
maahan tullut.
Edellä oleva ilmoitetaan täten postitoimis
toille tiedoksi ja noudatettavaksi. Helsin
gissä, Postihallituksessa, kesäkuun 9 päi
vänä 1926.

I händelse till postanstalt å ort, där tull
anstalt icke finnes, anländer från utlandet
avsänt paket, som varken bär /anteckningen
»T ullfritt” eller 'åtföljes av tullräkning eller
tullpostanvisning, bör paketet, i och för tullbehandling, återsändas till den utväxlingspostansta.11, över vilken detsamma till lan
det inkommit.
Det förestående varder postanstalterna
till kännedom oeh iakttagande härigenom
meddelat. Helsingfors, å Poststyrelsen, den
9 juni 1926.
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