SUOMEN

PQ STIH ALLITUS.
H E L S IN G IS S Ä ,

m aaliskuun 13 p. 1915.

Kaikille postitoimistoille.

N:o 7,157.

1.
Koska Itävalta-Unkari on kieltänyt kuljettamasta sisäänkirjoitettuja lähetyksiä Itävalta-Unkarissa oleville venäläisille sotavangeille,
on sanottujen lähetysten vastaanotto, samoinkuin sellaistenkin sisäänkirjoitettujen lähetysten, joita itävalta-unkarilaiset sotavangit eri osotteilfa lähettävät, lakkautettu. Mahdollisesti jo vastaanotetut tällaiset
sisäänkirjoitetut lähetykset ovat palautettavat lähettäjilleen. (N:o 12,922)
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Muutoksena Postihallituksen yleisessä kirjelmässä N:o 6,334 viime
tammikuun 22 päivältä julaistuun posti- ja Ien nätin laitosten Ylihalli
tuksen kiertokirjeen n:o 82,391 4, 5 ja 9 kohtaan määrätään täten,
että , sellaisille meille vihamielisten valtakuntien alamaisille kuuluville
yrityksille ja toiminimille, joita valvomaan valtion puolesta on asetettu
tarkastajat, osotetut postilähetykset, ovat esteettömästi annettavat vas
taanottajilleen niinhyvin siinä tapauksessa, ettei valtuutettuja ole (kohta
5), kuin siinäkin tapauksessa, että valtakirja postilähetysten ulosottamiseen on yritysten omistajille annettu sodan alkamisen jälkeen (koh
dat 4 ja 9). (N:o 12,116)
8.
Postitoimistoille muistutetaan täten, että Keisarikuntaan lähetet
tyjä postiosotuksia koskevat tiedustelut ovat ehdottomasti lähetettävät
Viipurin postikonttorin välityksellä.
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4.
Postitoimistojen on vaadittava, että armeijaan menevät paketit,
jotka sisältävät voita ja rasvaa, ovat jätettävät postiin mitä huolelli
simmin päällystettyinä. (N:o 1,346)
w

o.

Viittaamalla Postihallituksen yleiseen kirjelmään n:o 10,154 (2)
syyskuun 21 päivältä 1914 muistutetaan täten postitoimistoille, että
kaikkien niinhyvin asevelvollisuusijässä olevien kuin muidenkin pidä
tettyjen vihollisvaltojen alamaisten, jotka eivät ole sotavankeja, lähet
tämät postilähetykset ovat täydellisesti frankeerättävat. (N:o 1,740)
(».
Ulkomailla oleville venäläisille sotavangeille meneviä postiosotuksia ei ole, kuten monet edelleenkin tekevät, osotettava Ulkoasiainmi
nisteriöön, vaan ovat ne lähetettävät välittömästi sotavangeille, nou
dattamalla Postihallituksen yleisessä kirjelmässä n:o 19,049 marraskuun
28 päivältä 1914 annettuja määräyksiä. (N:o 1,742)
P. J a m a la in e n .

Paavo Himanen.
m:tty.

POSTSTYRELSEN
i
FINLAND.

HELSINGFORS,

den 13 mars 1915.

Till sam tliga postanstalter.

N:o 7,157.

1.
Enär Österrike-Ungern förbjudit befordran af rekommenderade för
sändelser till i Österrike-Ungern vistande ryska krigsfångar, är mot
tagning af dylika, liksom ock af sådana rekommenderade försändelser,
som af österrike-ungerska krigsfångar under olika adresser afsändas,
inställd. Möjligen redan mottagna dylika rekommenderade försändel
ser böra returneras till afsändarena. (N:o 12922)
•>
■V*
Med ändring af uti Poststyrelsens allmänna skrifvelse n:o 6,334
af den 22 sistlidne januari publicerade öfverstyrelsens för posten och
telegraferna cirkulär N:o 82,391 mom. 4, 5 och 9, föreskrifves härmed,
att postförsändelser, adresserade till sådana mot oss fientligt sinnade
staters undersåtar tillhörande företag och firmor, hvilkas öfvervakande
blifvit anförtrodd inspektörer, anställda af regeringen, skola obehindradt utleinnas till adressaterna såväl i det fall, att befullmäktigade
saknas (mom. 5), som ock i den händelse att resp. fullmakter för uttagning af postförsändelser utfärdats för innehafvare af företag före
krigets början (mom. 4 och 9). (N:o 12,1 16)

3.
Postanstalterna erinras härmed, att förfrågningar, angående till
Kejsardömet afsända postanvisningar, ovillkorligen böra göras genom
förmedling af postkontoret i Viborg.
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Postanstalterna böra fordra, att till armén afgående paket, som
innehålla smör och fett, skola inlemnas på posten på det omsorgs
fullaste emballerade. (Nio 1,346)
5.
Med hänvisning till Poststyrelsens allmänna skrifvelse n:o 10,154
(2) af den 21 september 1914 erinras postanstalterna härmed, att post
försändelser, afsända af alla såväl i värnepliktsålder varande som
ock öfriga anhållna, som äro fientliga makters undersåtar, men icke
krigsfångar, böra frankeras fullständigt. (N:o 1,740)

Till i utlandet vistande ryska krigsfångar afgående postanvisnin
gar böra icke, såsom mången fortfarande gör, adresseras till Utrikes
ministeriet, utan skola desamma afsändas direkt till krigsfångarna med
iakttagande af bestämmelserna uti Poststyrelsens allmänna skrifvelse
n:o 19,049 af den 28 november 1914. (M:o 1,742)

P. Jam alainen.

Paavo Hima,nen.
f:d .

H elsingfors, K e jse rlig a S en aten s try ck eri 1915.

