SUOMEN

PO STI H A L L IT U S .
Kaikille postitoimistoille.

HELSINGISSÄ,
joulukuun 28 p. 1916.

A:o 11. 13659.

1.
Muutoksena yl. kirjelmissä N:o II. 9298 (2) 20/ 9 16 ja N:o II.
9682 (5) 29/ 9 16 annettuihin määräyksiin ilmoitetaan täten, että ulko
mailla oleville venäläisille sotilashenkilöille meneviin paketteihin näh
den on sovellutettava yl. kirjelmän N:o III. 2165 2/ 12 16 määräyksiä.
(N:o 366/11757).

2.

Lisäyksenä yl. kirjelmään N:o II. 15,035 (1) 15/ 12 15 määrätään,
että venäläisille sotavangeille ulkomaille menevissä paketeissa ei saa
lähettää .minkäänlaisia jalkineita eikä saapasnahkoja. (N:o 372/12013).
3.

Muutoksena yl. kirjelmään N:o II. 5085 (3) l2/ 4 16 ilmoitetaan,
että sotilaspiirien esikuntien (IIlTaöa Boeimaro oupyra) joukko-osas
toille lähettämät virkakirjeet, vaikkakin niissä olisi mainittuna joukkoosaston sijoituspaikka, ovat ehdottomasti toimitettavat suoraan perille.
(N:o 369/11997).
4.

T oistaiseksi

kielletään

vastaanottamasta

seuraaviin postitoimistoihin: Perin, KapTanu ja

mitään

postilähetyksiä

IlaMatiJiu. BeccapaöcKOä

ryö. sekä (vakuutettuja lähetyksiä) Hmiin BeccapaöcKofi ry5. (N:o 7596,

7664 ja 371/12008).
5.

Jleöeneuo BHJieriCKoii ryö. välittää kaikenlaatuisia postilähetyksiä;
Ciiobi, MiuiCKOft ryö. vakuutettuja; HorophnLuu MnucKoä ryö. sisäänkirjoitettuja ja yksinkertaisia postilähetyksiä. (N:o 1922; 7121; 7240).

P. Jamalainen.
Paavo Himanen.
nutty.

POSTSTYRELSEN
I

FINLAND.
h e l sin g f o r s

Till sam tliga postanstalter.

den 28 december 1916.

N:o 11. 13659.

1.
Såsom ändring till föreskrifterna uti allm. skrifvelserna N:ris
II. 9298 (2) 20/ 9 16 och II. 9682 (5) 29/d 16 meddelas härmed, att be
stämmelserna uti allm. skrifvelsen N:o III. 2165 Vi 2 16 böra tilläm
pas jemväl å paket, som afsändas till ryska militärpersoner i utlandet.
(N:o 366/1 1757)

2.

Såsom tillägg till allm. skrifvelsen N:o II. 15035 (1) 15/ 12 15 föreskrifves, att i paket till ryska krigsfångar i utlandet icke får försän
das skodon ej häller stöfvelläder. (Nio 372/12013)

3.
Såsom ändring till allm. skrifvelsen N:o II. 5085 (3) 12/ 4 16 med
delas, att tjänstekorrespondens, som sändes af militärdistriktens Sta
ber (nTraöt noeHHaro oicpyra) till truppafdelningar, bör, äfven om i
adresserna är angifven truppafdelningens stationsort, obehindradt be
fordras direkt till adressorten. (N:o 369/11997)

4.
Tillsvidare förbjudes mottagning af alla postförsändelser till föl
jande postanstalter: Pemi, KapTaJiti och ll 3Mah;iT> BeccapaöcKOft ryö.
samt (assurerade försändelser) Kmiia HeccapaöcKofi ryö. (N:o 7596,
7764 och 371/12008)

.!leöe;;eBO BiuiencKoir ryö. förmedlar alla slags postförsändelser;
MimcKoft ryö. assurerade; IIoropkjJi.nBi Mhhckoö- ryö. rekom
menderade och enkla postförsändelser. (N:o 1922; 7121; 7240)
( ' i i o b 'j ,

P. J a m a la in en .
Paavo Himanen.
f:d.
Helsingfors, Kejserliga Senatens tryckeri, 1916.

