Kiertokirje.
Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi
ilmoitetaan:
l:o että Suomen Pankin nimessä on laitto
masti annettu seteleitä, joita Suomen Pankki ei
lunasta ja joita postitoimistot eivät saa vastaan
ottaa; ollen nämä setelit seuraavat:
1 mk., joissa on korkeami N:o kuin 20,232,000
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311,900
2:o että posti- ja postietuantiosotuksia, jotka
ovat sisäänjätetyt kapinallisten hallussa olevan
alueen postitoimistoihin viime tammikuun 27
päivän jälkeen siihen saakka kun ne alueet,
joissa nämä postitoimistot sijaitsevat, ovat jäl
leen tulleet laillisen hallituksen alaisiksi, tois
taiseksi ei saa lunastaa; sekä
3: o) että sanomalehti-yhteenvetoa ei toistai
seksi voida laatia, koska kaavakkeita sitä var
ten ei ole voitu painattaa ja postitoimistoille
jakaa.
Vaasassa, huhtikuun 13 pnä 1918.
Väliaikaisessa Postihallituksessa:
K. A. KRAEMER.
N:o 16.

Lennart Lauren.

Cirkulär.
Postanstalterna till kännedom och efterrät
telse meddelas:
1:o) att i Finlands Banks namn olagligen ut
färdats scdelmynt, hvilka icke af Finlands Bank
inlösas och således icke heller få af postanstal
terna vid likvid mottagas; varande dessa sedlar
följande:
1 marks sedlar af högre N:o än 20,232,000
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2:o att de post- och postförskottsarxvisningar,
hvilka af postanstalterna i de delar af landet,
som under tiden för det nu rådande upproret
icke lydt under landets lagliga regering, utfär
dats under tiden emellan den 27 sistlidne J a 
nuari och den tid då de orter, där dessa post
anstalter äro belägna, åter bragts under landets
lagliga regering, tillsvidare icke få inlösas; samt
3:o) att sammandrag öfver rekvirerade tid
ningar tillsvidare icke kan upprättas, emedan
blanketter för detsamma icke kunnat tryckas
och postanstalterna tillställas.
Vasa, den 13. April 1918.
Temporära Poststyrelsen:
K. A. KRAEMER.
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Lennart Laurén.

