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STIHALLITUS.
H E L S IN G IS S Ä ,
a r r a s k u u n 2 p. 1914.

Kaikille postitoim istoille.

N:o 10,925.

1.
Keisarikunnan posti- ja lennätinlaitosten Ylihallituksen Päällikkö
on, toimivaan armeijaan menevien postiosotusten, pakettien ja yksin
kertaisten kirjepostilähetysten lajittelusta ja lähettämisestä sähköteitse
vielä kerran antanut seuraavat määräykset postitoimistojen tarkoin
noudatettavaksi uhalla, että väärinlähetyksiin syylliset henkilöt tulevat
erotettaviksi viroistaan, nimittäin:
kaikki toimivaan armeijaan menevät lähetykset ovat huolellisesti
lajiteltavat joukko-osastojen mukaan, sulkemalla kirjeet ja postiosotukset eri kirjepaketteihin sekä paketit päällykseen ommellulla tai liima
tulla eri osotelapulla varustettuihin myttyihin tahi pusseihin, aina kun
lähetettävänä on vähintäin neljä lähetystä,
kirjepaketit, samoinkuin ne lähetyksetkin, joita niiden vähälukuisuuden vuoksi ei ole suljettu kirjepaketteihin eikä pusseihin, ovat eh
dottomasti lajiteltavat ja suljettavat kirjepaketteihin aselajien ja lai
tosten mukaan näin: jalkaväki (ntxoTa), tykkiväki (apTHJisepia), ratsu
väki (KaBaaephi), insinöörijoukot (muKeiiepiihiH BOttcna), sairaalat (rociiHTaaa),
nostoväki (Apyauunj), leipomot (xjrbdoueKapim) j. n. e. Näihin kirjepa
ketteihin on, paitsi ylempänä mainittua aselajin nimitystä, ehdottomasti
merkittävä niiden lähtöpaikka sekä asianomaisten kirjepaketintekijäin
täydelliset sukunimet. (N:o 51526).
2.
Keisarikunnan posti- ja lennätinlaitosten Ylihallitus on sähköteitse
määrännyt:
1)
Venäläisen Höyrylaivayhtiön asioimistoihin Turkissa lähetet
tävien postiosotusten vastaanotto on lakkautettava. (N:o 5718).
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2) Venäläisen Höyry laivayhtiön Konstantinopolissa olevaan asioimistoon menevien pakettien ja vakuutettujen kirjeiden vastaanotto on
lakkautettava. (N:o 5719).
3) Koska toimivaan armeijaan saapuvat, vaillinaisella osotteella
varustetut paketit palautetaan kenttäpostitoimistoista, on sinne mene
viä lähetyksiä, varsinkin paketteja vastaanotettaessa huomautettava
lähettäjille, että osotteiden pitää välttämättömästi olla täydelliset ja
annettujen määräysten mukaiset, sekä vastaisessa tapauksessa kieltäy
dyttävä niitä vastaanottamasta. (N:o 5721).
3.
Erityinen Suomen Sotasensuurikomitea on vapauttanut sotasensuurista ne postilähetykset, joita lähettävät tai saavat maan Kuver
nöörit; mikä, lisäyksenä Postihallituksen yleiseen kirjelmään n:o 10,388
viime lokakuun 2 päivältä, postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi
täten ilmoitetaan.

P. Jam alainen.

Paavo Himanen.
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Till sam tliga postanstalter.

N:o 10,925.

1.
Chefen för Öfverstyrelsen för posten och telegraferna i Kejsar
dömet har angående sortering och expediering af till aktiva armén
afgående postanvisningar, paket och enkla brefpostförsändelser telegra
fiskt ännu för denna gång gifvit följande föreskrifter till postanstal
ternas noggranna iakttagande, vid äfventyr att de personer, som be
finnas skyldiga till feldirigering, komma att afskedas från sina tjenster,
nämligen:
alla till aktiva armén afgående försändelser böra sorgfälligt sor
teras efter trupp-afdelningar, med iakttagande af att, då minst fyra
försändelser finnas, bref och postanvisningar skola insättas i skilda
brefpaket samt paket i bylten, som föres med å omslaget fastsydda
eller påklistrade skilda adresslappar, eller ock i påsar,
brefpaket, liksom och de försändelser, hvilka till följd af deras
fåtalighet icke blifvit insatta i brefpaket, ej heller i påsar, böra ovill
korligen sorteras och insättas i brefpaket efter vapenslag och inrätt
ningar sålunda: infanteri ( n t x o T a ) , artilleri (apTHjiaepifi), kavalleri (aaBaaepifl), ingeniörtrupper (HHacenepiiLiH uoiicaa), sjukhus (rocimTajifl), landtvärn (.npyjKHHij), bagerier (xjitöoneKapmi) o. s. v. Å dessa brefpaket bör,
förutom ofvannämnda vapenslags namn, ovillkorligen antecknas deras
afgångsort samt den tjenstemans fullständiga tillnamn, som insatt för
sändelserna i brefpaketet. (Nio 51526.)
2.
öfverstyrelsen för posten och telegraferna i Kejsardömet har
telegrafiskt föreskrifvit:
l:o) Mottagning af postanvisningar till Ryska Ångfartygsbolagets
agenturer i Turkiet bör inställas. (N:o 5718.)
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2:o) Mottagning af paket och assurerade bref till Ryska Ångfartygsbolagets agentur i Konstantinopel bör inställas. (N:o 5719.)
3:o) Enär till aktiva armén anländande, med ofullständig adress
försedda paket re turneras från fältpostkontoren, bör vid mottagning
af dit afgående försändelser, särskildt paket, afsändarena uppmärksamgöras derpå, att adresserna ovillkorligen böra vara fullständiga och
öfverensstämmande med gifna föreskrifter, samt att i motsatt fall mot
tagning af desamma bör vägras. (N:o 5721.)
3.
Särskilda Krigscensurkomitén i Finland har från krigscensur be
friat de postförsändelser, som afsändas af eller äro adresserade till
Guvernörerne i landet; hvilket, såsom tillägg till Poststyrelsens all
männa skrifvelse n:o 10,388 af den 2 sistlidne oktober, postanstalterna
till kännedom och iakttagande härmed meddelas.

P. Jam alainen.

Paavo Himanen.

f:d.

Helsingfors, Kejserliga Senatens tryckeri, 1914.
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