SUOMEN

POSTIHALLITUS.
HELSINGISSÄ,
marraskuun 6 p:nä 1917.

Kaikille postitoimistoille.

N:o II. 12,019.

1.
- K uluvan marraskuun 15 päiväsiä järjestetään yksinkertaisen
kirjepostin ja sanomalehtien kuljetus Elisenvaarasta Savonlinnaan
k erran päivässä konduktöörivaunussa postiljoonin saattam atta ju 
nassa N :o 1532, joka lähtee Elisenvaarasta klo 5,4 5 a. ja saapuu
Savonlinnaan klo 10,40 a.
2.
H elsingin posti-lennätin sotakontrollitoim istou (entinen E ri
koinen Suomen Sptasensurikomitea) ilm oitettua, että kaikkien Suo
mesta Venäjälle menevien postilähetysten tarkastus, niihin luettuna
myöskin toimivan arm eijan kirjeenvaihto, nyttem min on uskottuna
yksinomaan P ie ta rin posti-lennätin sotakontrollitodmistolle, kumo
taan täten kaikki näiden lähetysten sotasensuriin ohjaamisesta tätä
ennen noudatettavaksi saatetut m ääräykset. (V ertaa yl. kirjelm iä

Suomesta Venäjälle menevien tarkastuksen alaisten postilähe
tysten ohjaamisesta noudatettakoon toistaiseksi Seuraavia mää
räyksiä :
1) K arto itettavat lähetykset ovat ohjattavat P ie ta rin postiamttiin jja on kartoille m erkittävä: ,,/I,Ji5i lleTporpjuCKaro BoeHHaro PLoaTOBO-Tejierpaijmaro KoiiTpojuniaro Bropo” (edelleen P ie ta rin postilennätin sotakontrollitoimistoon). Postiosotusten ja jälkivaatim us4571—17
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lähetysten ohjaamisesta ovat aikaisemmat m ääräykset edelleenkin
voimassa.
2) Y ksinkertaiset lähetykset ovat kim putettuina suljettavat
säkkeihin, joiden osotelappuihin kirjoitettakoon seuraava osote:
„Bt> IlexporpagCKoe Boemioe 11o'itoa o- T eJierp a <|>11oe KompoJiLHoe
Biopo, co BjioiKeH. ikoit. oTnpaBJi. m b <hirajiaHp,in b i > Poociio. ”
(P ie ta rin posti-lennätin sotakontrollitoimistoon, sisältää postilähe
tyksiä Suomesta V enäjälle). Nämä säkit m erkitsee Helsingin:—
P ie ta rin postivaunu P ie ta rin postiam tin ,,nakladnajalle ’’. Postisäkkien säästämiseksi m äärätään, että yksinkertaiset postilähe
tykset ovat huolellisesti kim putettuina ja edellä m ainitulla osotteella
varustettuina ohjattavat Helsingin'—P ie ta rin postivaunuihin, ellei
lähetysten paljous vaadi niiden sulkemista suoranaisiin säkkeihin
jo lähtöpaikassaan.
M itä tulee Venäjältä Suomeen saapuviin tarkastuksen alai
siin postilähetyksiin, ovat ne vielä toistaiseksi entiseen tapaan oIh
jä ttäv ä t asianom aisiin sotasensureihin. (V ertaa yl. kirjelm iä N :rot
I I . 3577, 29/ 3 17 ja 3610, 31/ 3 17). T ätä m ääräystä ei ole sovellutet
tava siinä tapauksessa, että lähetykset Suomeen saapuessaan jo ovat
sensuriieimalla varustetut.
3.
V iittaam alla yl. kirjelm ään N :o 11,103 (4), 14/ n 14, lakkau
tetaan edellisen kohdan m ääräysten johdosta kuluvan m arraskuun
16 päivästä lukien V iipurin postikonttorin yhteyteen perustettu
erityinen, toimivan arm eijan kirjeenvaihdon lajitteluosasto.
4.
V enäjän postitoim istojen toim intaa koskevia m uutoksia:
Suljettu postitoim isto: KpecTOBoe BirreOcK. ry6.
Sulkum erkeissä m ainittuihin paikkoihin siirretty jä postitoi
m istoja ja posti v irastoja: Topre.im (CacoBo); FyTMaHcöaxn (Hcca
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HeH3eHCH\ ry6.); P ie ta rin posti-lennätinpiirin hallitus (RepenoBeiyn)
ja Rautatiepostinikuljetuksen I :sen osaston hallitus P ietarissa
(KocTpoMa).

R ajoitettu toim inta: MapTeHCT» välittää ainoastaan yksinkertai
sia postilähetyksiä.
Uudelleen toim innassa: P hcth välittää kaikenlaatuisia, rafiHann>
Sisäänkirjoitettu ja ja yksinkertaisia postilähetyksiä.

P. Jamalainen.
Paavo Himanen.

\

POSTSTYRELSEN
I
FINLAND.
helsinqfors

,

Till sämtligci postanstälter.

den C november 1917.
N:o 11. 12,019.

1.
Från den /J inner af ande november anordnas befordran af en
kel brefpost jem te tidningar från Elisenvaara till N yslott en gång
dagligen uti konduktörsvagn utan beledsagande postil jon med tåget
N :o 1532, som afg år från Elisenvaara kl. öro f. m. ocli anländer till
Nyslott kl. 10,40 f. m.

2.
Sedan post-telegrafkrigskontrollbyrån i H elsingfors (fö rra
Särskilda krigseensurkom itén i Finland) meddelat, a tt granskning
af alla från F inland till Ryssland åtgående postförsändelser, aktiva
arméns korrespondens däri inbegripen, num era om betrotts enbart
post-telegrafkrigskontrollbvrån i Petrograd, uppliäfvas härm ed
alla härintills utfärdade bestämmelser, angående dirigering till
krigscensur af dylika försändelser. (Jem för allm. skrif. N :ris II .
3171, -«/a 17; 3577, 20/ s 1 7 . 36K), 3 V a 17 och 3770 (1), V r 17).
Följande föreskrifter, angående dirigering a f från Finland till
Ryssland afgående, granskning underkastade postförsändelser, böra
tillsvidare iakttagas:
1.) K artering underkastade försändelser skola dirigeras till
postam tet i P etrograd och bör å k a rta n antecknas: ,,rkiH
IleTporpagcKaro Boeimaro IIo'irOBO-Tejierpa(jmaro KoHTpojiLHaro Biopo” (f. v. b. till post- telegrafkrigskontrollbyrån i P etrograd).

Vidkommande expediering af postan visningar och efterkrafsfbrsändelser äro tidigare gifna fö reskrifter fortfarande gällande.
2) Enkla försändelser böra hopbuntade inslås i säckar ocli
adresslapparna förses med följande adress: „Bn UeTporpagCKoe
Boeimoe IIoMTOBO-Tejierpacfnioe Kompo.naioe Biopo, co iuohumi. novr.
omipaBJi. im> <I>iiii. imigiiiBj, Pocciio.” (Till post-telegrafkrigskontrollbyrån i Petrograd, innehållande postförsändelser från F inland till
Ryssland). Dessa säckar eger postkupén Helsingfors-—P etrograd
anteckna på „nakladnajan” till postam tet i Petrograd. Till bespa
rande af postsäckar föreskrifves, att enkla postförsändelser böra
omsorgsfullt hopbuntade och försedda med förenäm nda adress di
rigeras till postkupéerna Helsingfors— Petrograd, i händelse för
sändelsernas antal icke fo rd rar deras inslående i direkta säckar
redan på afgångsorten.
B eträffande granskning underkastade postförsändelser, som
anlända från Ryssland till Finland, skola de ännu tillsvidare såsom
fö ru t dirigeras till resp. krigscensurer. (Jem f. allm. skrif. N :ris
I I . 3577, 29/ s 17 och 3610, 31/s 17). Denna bestämmelse bör icke
tilläm pas i händelse försändelserna vid fram kom sten till Finland
redan äro försedda med censurstämpel.

.
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Med hänvisning till allm. skrifvelsen N :o 11,103 (4), 1J/ i i 14
indrages, med anledning af föreskrifterna i föregående punkt, sorteringsafdelningen för aktiva arm éns korrespondens vid postkonto
ret i Wiborg, räkna dt från och med den 16 innevarande november.
4.

F ö rän d ringar i postanstalternas i Ryssland verksamhet :
Stängd postanstalt: KpecTOBoe BineöcK. r.
P ostanstalter och embetsverk, som evakuerats till i parentes
nämnda o r te r: Topre.n. (CacoBo); PyTMaHcOaxn (Ilcca IIeH3eHCK. ry ö .);
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styrelsen för Petrogradska post-telegraf distriktet (MepenoBeut)
och styrelsen för jä rn vägspostens I:sta afdelning i P etrograd
(KocipoMa).
In sk rän k t verksam het: MapxeHCi, förm edlar endast enkla post
försändelser.
Å terupptagen verksam het: P hcth förm edlar alla slags samt
Palma utb rekommenderade och enkla postförsändelser.

P . Jam alain en .

Paavo Himanen.

Helsingissä, Suomen Senaatin kirjapainossa, 1917.

