SUOMEN

POSTI HALLITUS.
H E L S IN G IS S Ä ,
h e in ä k u u n

Kaikille postitoimistoille.

14 p . 191 6 .

A:o II. 7,744.

1.
Lisäyksenä yleiseen kirjelmään N:o II, 7,3 95 (3) 27/ 6 16 ilmoitetaan,
että ulkomaille komennetun toisen erityisen jalkaväkiprikaatin osas
toille ja henkilökunnalle on Pietarin postiamtin välityksellä lupa mak
sutta lähettää myöskin postiosotuksia, joiden korkein määrä saa olla
20 ruplaa (50 frangia). N:o 53,828.)

Posti- ja lennätinlaitosten Ylihallituksen ilmoituksen mukaan on
järjestetty Bulgariassa oleville venäläisille sotavangeille osotettujen
yksinkertaisten kirjeiden, postikorttien ja vakuuttamattomien pakettien
vaihto, jonka suhteen on noudatettava sotavankien kirjeenvaihtoa kos
kevia yleisiä määräyksiä. Nämä lähetykset ohjataan TJngenin kautta.
Muiden lähetysten vastaanotto ei vielä toistaiseksi ole sallittu. (N:o
139/6228.)

3.
Viittaamalla yleistä kirjelmää N:o II, 3,992 (4) 2% 1 6 seurannee
seen tiedonantoon kehotetaan postitoimistoja lähettäjille huomautta
maan, että sotavangeille osotetut paketit ovat huolellisesti päällystet
tävät. (N:o 52,929.)
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4.
BbimropoflOK^, JlanoBHM, BapKOBinin, Bojioiukh, JJyÖHO, BepeacHLina ja Oj ii »i Ka Bojimhck. ry6. välittävät kaikenlaatuista kirjeenvaih
toa. (N:o 147, 4581, 4,640.)'
•IynKiF. Bojimhck. ryö. välittää ainoastaan yksinkertaista ja sisäänkirjoitettua kirjeenvaihtoa. (N:o 4,411, 47,707.)

P. Jamalainen.

J. A. Vasenius.

DSTSTYRELSEN
FINLAND.
H E L S IN G F O R S ,

Till samtliga postanstalter.

d e n 14 ju li 191 6 .

N:o II. 7,744.

i.
Såsom tillägg till allmänna skrifvelsen N:o II. 7,395 (3) 27/ e 16
meddelas, att äfven postanvisningar, hvilkas högsta belopp bestämts
till 20 rubel (50 francs), kunna via postanitet i Petrograd afgiftsfritt
försändas till afdelningar och personal, tillhörande den till utlandet
kommenderade andra särskilda infanteribrigaden. (N:o 53,828).

2.
Enligt meddelande från Öfverstyrelsen för posten och telegraferna
har anordnats utvexling af enkla bref, postkort och oassurerade paket
till ryska krigsfångar i Bulgarien, hvarvid de allmänna reglerna, an
gående korrespondens till krigsfångar, böra tillämpas. Dessa försän
delser expedieras via TJngeni. Andra slags försändelser äro tillsvidare
icke tillåtna. (N:o 139/6228).

3.
Med hänvisning till tillkännagifvandet, som åtföljde allmänna skrif
velsen N:o II. 3,992 (4) 20/ 3 16, anmodas postanstalterna att påminna
afsändarena derom, att till krigsfångar adresserade paket böra omsorgs
fullt emballeras. (N:o 52,929).
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BtiinropoflOKTj, JlaHOBEfbi, BapKOBimn, Bojioiukh, J^yÖHO, BepejKnmja och O-ribiKa Bojimhck. ryö. förmedla alla slags postförsändelser.
(N:o 147, 4,581, 4,640).
Jlyijtcb B ojibihck . ryö. förmedlar enbart enkla och rekommenderade
postförsändelser. (N:o 4,411, 47,707).

P. Jamalainen.

J. A. Vasenius.
f:d.
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Helsingfors, Kejserliga Senatens tryckeri, 1916.

