SUOMEN

STIHALLITUS.
HELSINGISSÄ,
e lm iku u n 1 p:nä 1915.

Kaikille postitoim istoille.

X:o 6,493.

1.
Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan täten seuraavat posti- ja lennätinlaitosten Ylihallituksesta saapuneet mää
räykset:
Sotavangeille ulkomaille osotetut postilähetykset ovat ehdotto
masti ohjattavat lähimpään matkan varrella olevaan sensuripaikkaan.
(N:o 349) — Suomesta menevät tällaiset lähetykset ovat siis lähetet
tävät Petrogradiin. (Muutos Postihallituksen yleiseen kirjelmään
n:o 11,390 viime joulukuun 4 päivältä).

Koska posti- ja lennätinlaitosten Ylihallitukselle on ilmoitettu,
että muutamat Suomen postitoimistoista ovat kieltäytyneet ottamasta
kuljetettavaksi sellaisia postilähetyksiä, jotka ovat frankeeratut erityi
sillä, Keisarillisen Isänmaallisen Naisyhdistyksen, Sisäasiain Ministerin
luvalla julkaisemilla isänmaallisilla postimerkeillä, ilmoitetaan täten,
että sanottuja merkkejä on lupa käyttää rinnan tavallisten postimerk
kien kanssa,. (N:o 3461)

2.
Posti- ja lennätinlaitosten Ylihallitus on Hallituksen Sanansaat
tajan n:ssa 12 kuluvan vuoden tammikuun 16 (29) päivältä ilmoitta
nut, että rahaa Saksassa, Itävallassa ja Unkarissa oleville venäläisille
sotavangeille saa lähettää ainoastaan postitse, postiosotuksina, joiden kor
kein määrä saapi olla 300 ruplaa (600 Ruotsin kruunua eli 800 frangia).

■>

Rahat maksetaan ulos osotemaan rahassa, lukien 1 rupla 2,39
Saksan markaksi eli 2.41 Itävalta-Unkarin kruunuksi. Samalle sota
vangille menevien postiosotusten lukumäärää ei ole millään tavoin
rajoitettu.
P. Jam alainen.

Paavo Himanen.
niitty.

POSTSTYRELSEN
- i

FINLAND.
HELSINGFORS,

den 1 fe b ru a ri 1915.

Till sam tliga postanstalter.

N:n fi,492.

i.
Postanstalterna till kännedom och iakttagande meddelas härmed
följande från Öfverstyrelsen för posten och telegraferna ingångna
bestämmelser:
Till krigsfångar i utlandet adresserade postförsändelser böra ovilU
korligen dirigeras till närmaste vid vägen befintliga censurort. (N:o
349)
Dylika från Finland afgående försändelser skola således ex
pedieras till Petrograd. (Förändring af bestämningarna i Poststyrel
sens allmänna skrifvelse n:o 11,390 af den 4 sistlidne december).

Enär hos Öfverstyrelsen för posten och telegraferna anmälts, att
några postanstalter i Finland vägrat till befordran mottaga postförsän
delser, som varit frankerade med särskilda af Kejserliga Patriotiska
Kvinnoföreningen med tillstånd af Inrikes Ministern utgifna patriotiska
frimärken, meddelas härmed, att sagda märken få användas jämsides
med vanliga frankotecken. (N:o 3461)

2.
Öfverstyrelsen för posten och telegraferna har i Regerings Bud
bäraren N:o 12 för den 16 (29) januari innevarande år meddelat, att
penningar till i Tyskland, Österrike och Ungern vistande ryska krigs
fångar kunna sändas endast per post medels postanvisningar, hvilkas
högsta belopp bestämts till 300 rubel (600 svenska kronor eller 800
francs).
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Penningarna utbetalas i adresslandets mynt, enligt kurs 1 rubel
2,39 Reichsmark — 2,41 österrike-ungerska kronor. Till en och samma
krigsfånge kunna afsändas postanvisningar till obegränsadt antal.
P. Jamalainen.

Paavo Himanen.
f : d.

Helsingfors, Kejserliga Senatens tryckeri, 1915.

