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Härjemte får Poststyrelsen öfversända dels häftade, dels inbundna exemplar
Konventionen angående postförbindelserna emellan Sverige och Ryssland med
rtill hörande reglementen och i anledning af dessa utfärdade tillämpningsstämmelser, taxor, tabeller m. m. för att utbytas emot härförinnan dels jemte
ststyrelsens cirkulär N:o XXV af den 26 nyssvikne Oktober, dels styckevis,
tefter som de hunnit tryckas, härifrån utsända exemplar af nämnda konvention,
elementen m. m., hvilka fordersammast böra återsändas adresserade till Postrelsens persedelförvaltare.
I sammanhang härmed får Poststyrelsen fästa uppmärksamheten derpå,
i de häftade och inbundna exemplaren har uti tillämpningsbestämmelserna
•ande postanvisningar
tabell A, sid. 59, blifvit omtryckt äfvensom att till samma tillämpningsitämmer tillkommit
tabell L, sid. 95— 99,
förteckning öfver de postanstalter i Sverige, hvilka deltaga i utvexlingen
telegrampostanvisningar, sid. 100, samt
exempel för begagnande af tabellerna A —L vid utställandet af postanvisigar, sid. 101 — 102.

Hj. L a g e r b o r g .
K . G. Renfors.

t. f.
N:o 254, n /n 1895.

Poststyrelsen.

SUOMEN

POSTIHALLITUS.
Helsingi ssä ,
ia rra sk u u n 22 p :n ä 1895.

Kaikille Poslikonltooreille ja itsen luokan
Postitoim itnksille.

------ ---------M 9,958.

Tämän ohessa saa Postihallitus lähettää osittain viholle sidottuja, osittain
nidottuja kappaleita liittokirjaa, koskeva postiyhteyksiä Ruotsin ja Wenäjän välillä
siihen kuuluvine ohjesääntöineen ja niiden johdosta annettuja käyttämismääräyksiä,
taksoja, tauluja y. m. vaihdettaviksi tätä ennen osaksi Postihallituksen kierto
kirjeen N:o XXV viime kuluneen Lokakuun 26 päivältä mukana osaksi kappa
leittani, aina sitä myöten kuin niitä on ennätetty painaa, täältä lähetettyihin
kappaleihin mainittuja liittokirjaa, ohjesääntöjä y. m., jotka piammiten ovat ta
kaisin lähetettävät, osotettuina Postihallituksen kalustonhoitajalle.
Tämän yhteydessä saa Postihallitus huomauttaa, että viholle sidotuissa ja
nidotuissa kappaleissa on postiosoituksia koskevissa käyttämismääräyksissä
taulu A, siv. 59, uudestaan painettu kuin- myös että samoihin käyttämismääräyksiin on lisätty
taulu L, siv. 95—99,
luettelo niistä Ruotsin postitoimistoista, jotka ottavat osaa sähkösanomapostiosoitusten vaihtoon, siv. 100, sekä
esimerkkejä taulujen A —L käyttämiseksi postiosoituksia asetettaessa,
siv. 101 — 102.

Hj. L a g e r b o r g .
K . G. Renfors.
V. t.

Suomensi:
Artur Löfgren.
H elsin gissä, K eisarillisen S en aatin kirjapainossa, 1896.

