SUOMEN

POSTI HALLITUS.
HELSINGISSÄ,

K aikille p o stito im isto ille.

syyskuun 29 p:nä 1917.
N:o II. 10,243.
. I

1.
Viittaamalla yl. kirjelmään N:o II. 12,309 (1) n / n 16 ilmoitetaan,
että postinkuljetus junassa N:o 102 Valkeasaaresta Pietariin on tule
van lokakuun 1 päivästä lakkautettu.

.

2

Sotatilan maassa voimassaolon ajaksi annetuissa pakollisissa mää
räyksissä N:o 77 elokuun 24 p:ltä ja N:o 78 syyskuun 7 p:ltä 1917
määrätään seuraavaa:
1) Kielletään tuomasta Oulun lääniin sekä viidentoista kilometrin
laajuiselle raja-alueelle Vaasan läänissä esineitä, jotka ovat sotakieltotavaraa, nimittäin: tinaa, automobiili- ja polkupyörärenkaita sekä kai
kenlaisia gummivalmisteita.
M u i s t u t u s . Kielto ei koske tavaraeriä, jotka kulkevat kautta
kulkutavarana ulkomailta Venäjälle.
2) Kohdassa 1' mainittujen esineiden tuonti paikallisen väestön
tarvetta varten ja todellisen tarpeen rajoissa on sallittu henkilöille,
jotka omistavat näillä esineillä kauppaa tekeviä liikkeitä, kullakin ker
ralla kuitenkin ainoastaan erityisellä, asianomaisen kuvernöörin yksissä
neuvoin Suomenmaalaisen rajavartioston piiripäällikköjen kanssa anta
malla luvalla.
3) Kielletään, ilman erityistä kutakin kertaa varten hankittavaa
Suomen Kenraalikuvernöörin lupaa, tuomasta Oulun lääniin ja viiden
toista kilometrin laajuiselle raja-alueelle Vaasan läänissä venäläistä
paperirahaa viittäsataa (500) ruplaa suuremmissa summissa kutakin
henkilöä kohti.
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Seuraavat venäläiset postitoimistot ovat siirretyt sulkumerkeissä
mainittuihin paikkoihin, nimittäin: BiiJir.n,epjiHHrcroc|)rb, Tnp3aH&, KoKeHryseirn ja JIeM3aJib (Tnepia); Jlayfloirb, BeH^eHt, BapKono, PbiönHiiniKH ja ripejin (CapaT.OBrn); PofleHUoftct (3apaftcKrb); JlnraT^ (Ckoitlthtj);
ByHnnjibCTb (KoBpoiiT.).
Sisäänkirjoitettuja ja yksinkertaisia postilähetyksiä välittävät:
BapKJiaHbi, BeJiioHbi, JKBaiien;^, Jlyipvb ja KaMeHeiyb-Hofl.

P . Jam alain en .

Paavo Himanen.

POSTSTYRELSEN
i
FINLAND.
helsingfors

.

Till samtliga postanstalter.

den 29 september 1917.
N:o 11. 10,243.

1.
Med hänvisning till allm. skrifvelsen N:o II. 12,309 (1) 21/ u 16
meddelas, att postbefordran i tåget N:o 102 från Yalkeasaari till Petrograd är indragen från och med den 1 instundande oktober.

2.
Uti obligatoriska föreskrifterna N:o 77 af den 24 augusti och
N:o 78 för den 7 september 1917 stadgas för den tid krigstillståndet
i landet varar, följande:
.
'
1) Det vare förbjudet att till Uleåborgs län och femtonkilometers
gränsområdet i W asa län införa artiklar, som utgöra krigskontraband,
nämligen: tenn, automobil- och velocipedringar samt allehanda gummi
tillverkningar.
A n m ä r k n i n g . Förbudet utsträckes icke till varor, som befor
dras transito från utlandet till Ryssland.
2) Införsel af i mom. 1 omnämnda artiklar för den lokala befolk
ningens behof och inom gränserna för det faktiska behofvet vare till
låten för personer, hvilka äga affärsföretag, som handla med sådana
artiklar, men med särskildt tillstånd för hvarje gång, som utfärdas af
vederbörande guvernör i samråd med distriktscheferna vid Finländska
gränsbevakningen.
3) Ryskt sedelmynt må ej till större belopp än femhundra (500)
rubel per person till Uleåborgs län och femtonkilometers gränsområde
i W asa län införas utan att tillstånd därtill af Generalguvernören öfver
Finland för hvarje gång utverkas.
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Följande ryska postanstalter äro evakuerade till i parentes nämnda
orter, nämligen: Bnji&AepjiHHrcrocfib, TnpsaHB, KoKeHryserct och JleM3aJi& (TBept); JlayflOira, Ben^em,, BapKOBO, PtiönBiimKii ooh Ilpejin
(CapaTOBrb); PoneHnoftca. (Saparictcr.); JlnraTt (CKonmib); PyimiTJjBcn
(Kobpobi>).
Rekommenderade och enkla postförsändelser förmedla: BapKJiaH&i,

BejiioHbi, vKBaHen,^, Jlypicb och KaMeHen;rb-IIorii;.

P. Jamalainen.

Paavo Himanen.

H elsin g issä, S uom en S e n a a tin k irja p a in o ssa , 1917.

