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1.

Lentopostista Helsingin ja Tukholman
välillä.

Angående luftpost mellan Helsingfors
och Stockholm.

Postihallituksen kiertokirjeessä N:o
23 (1) viime kesäkumin 28 päivältä mai
nittu postinko ljetus lentokoneilla Hel
singin ja Tukholman välillä on nyt lak
kautettu.
Lentopostinkuljetusta linjalla Helsinki—Tall imi a—R iga—K 1aipeda (Mame1)
—Königsberg, yhtymällä sama Ilaiseen
ku1j etuk seen Be r 1i nin—-Ams te rdamin—
Lontoon välillä, ylläpidetään yhä edel
leen Postihallituksen kiertokirjeissä N:o
15 toukokuun 20 ja N:o 22 (1) kesäkuun
20 päivältä tätä vuotta annettujen oh
jeiden mukaisesti.

Den i Poststyrelsens cirkulär N:o 23
(1) av den 26 sistförlidne juni omnämnda
postbefordran med luftfartyg mellan
Helsingfors och Stockholm har numera
upphört.
Luftpostbefordran å linjen Heilsingf ors—Talil inn—Rig a—Kl aiped a. (Memel)
—-Königsiberg, med anslutning till dylik
befordran mellan Berlin—Amsterdam—
London, upprätthåilles allt fortfarande i
enlighet med föreskrifterna i Poststyrel
sens cirkulär N:o 15 av den 20 maj och
N:o 22 (1) av den 20 juni innevarande år.

2.
Määrättyjen postilähetysten palautta
minen.

Återsändning av vissa postförsän
delser.

Sittenkuin Postihallituksen kiertokir
jeessä N:o 28 tältä päivältä julkaistu so
pimus siihen kuuluvine päätöspöytäkirjoineen on astunut voimaan, ovat kaikki
Venäjältä aikaisemmin lähetetyt pake
tit, arvo- ja raihakirjeet sekä jälkivaatimuslähetykset. joita pe ril lesaam a11o minä säilytetään, muutamissa posti- ja
tullitoimistoissa, palautettavat niiden

Sedan den uti Poststyrelsens cirkulär
N:o 28 av denna dag publicerade kon
ventionen med därtill hörande slutpro
tokoll trätt i kraft, skola alla från Ryss
land tidigare avsända paket, värde- och
penningbrev samt efte-rkra vs försändel
ser, vilka såsom obeställbara förvaras a
en del post- och tull anstalter, återsändas
genom förmedling av de finska utväx-
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Suomen vaihtopostitoimistojen välityk
sellä, jotka päätöspöytäkirjassa maini
taan. Helsingissä,
Postih alli tuksessa,
elokuun 26 päivänä 1924,

li ngspostanstal ter, som nti slutprotokol
let omnämnas. Helsingfors, a Post sty
relsen, den 26 augusti 1924.
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