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Kaikille Postitoimistoille.
Uksi. Kun maassa riehuva kansalaissota on alkanut saavuttaa
pitkien rintamataistelujen luonteen ja on maa siten jakaantunut
kahteen maanticteelliscstikin osapuilleen määriteltävään poliitisccn
osaan, niin kehoitetaan teitä ehdottomasti lakkauttamaa kaikenlai
sen postin vastaanottaminen ja lähettäminen rintamantakaiselle,
vstava liata kumouksellisten käsissä olevalle alueelle sekä pidättäyty
mään maksamasta sieltä tulevia maksuosotuksia,
2:ksi. Kiertokirjeen X :o 2 ui toisessa kohdassa oleva kielto kai
kenlaatuisen kirjoihin vietävän postin vastaanottamisesta lieven
netään siten, että ne postitoimistot, jotka työvoimienpa puolesta sii
hen kykenevät ja joidenka alueella postin hoito ja kuljetus on täy
sin turvattu, voivat kyllii vastaanottaa ja lähettää Sisäänkirjoitet
tuja iälietvksiä, paketteja ja postiosoituksia kotimaahan ja Venä
jälle.
3:ksi. »'Sekaisia postitoimistoja, jotka täyttävät edellisessä koh
dassa mainitut ehdot, ovat Postiueuvostolle jätettyjen tiedonanto
jen perusteella seuraavat:
Helsinki, Turku, Tampere, Viipuri, Kuri, Terijoki, Kerava,
Askainen, Kouvola, Lahti, Kutka, Hyvinkää, Valkeala, Hämeen
linna, Ypäjä k. k.. Korso, Kuusainvuski l . 1., Aggelby, Mietoinen,
Karja. Ota lampi, Ojakkala, Porssä. Koski T. 1.. Kaivanto, Korpi,
Honkilahti. 1«oppi, Hämeenkyrö. Inga, Mouhijärvi, Messukylä,
Kotalato, Viiala. Solberg, Käyrä, Laukeela. Rajamäki, Xummela,
Röykkä, Kaunistuin. Tyrväntö, Käla, Ylä ne, Porvoo, Hamina, Metsäkylä, Huopalahti. Maimi. Riihimäki, Loviisa, Lappeenranta,
Porkkala, Hirvihaara. Turenki. Kulina, Punkalaidun, Urjala k. k.,
Jritormi, Rluuerjoki, Oiipää, Ulvila, Andershöle, Pilpala, Kisko.
Kvrksiäti, Vuojoki, Kuivalahti.
-Uksi. »Jos tiedossanne mahdollisesti on muitakin samanlaatui
sia postitoimistoja, niin voitte myöskin niihin toimittaa tarkoitet
tuja postilähetyksiä.
Sikäli kun Postineuvosto saa tävdellisempiä tietoja postitoi
mistojen tilasta eri seuduilla, annetaan niistä uusia tiedonantoja.
5:ksi. -Suomen Kansanvaltuuskunnan päätöksen nojalla on vapaakirjeoikeus virka-asioissa kaikilla'niillä valtiollisilla ja kunnal
lisilla hallintoelimillä ja laitoksilla, jotka hoitavat sellaisia valtion
ja. kunnan virastoja ja laitoksia, joilla se ennestäänkin, on ollut.
Edellisten lisäksi on myönnetty vapaakirjeoikeus virka-asioissa
myöskin Suomen Punaiselle Kaartille.
Helsingissä, helmikuun is päivänä 1018.
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Turunen.

Till samtliga pcstanstalter.
1) Enär i landet den rasande klasskampen fatt en långsträckt
stridsfront har landet t. o. m. geografiskt delat sig i tvä skilda poli
tiska delar. Uppmanas Eder dä r f öre ovillkorligen upphöra att
emottaga ooh afsända post till orter som befinna sig i de motrevolutionäras våld, iifvensom ej utbetala därifrån anlända anvisnings
belopp.
2) Å cirkuläret N :o 2 mom. 2 varande förbud ändras så till vida
att de postanstalter, hvil ka med sina arbetsförmågor det kunna göra
och därest förhållandena å orten äro så pass fredliga, kunna c-mottaga och afsända rekommenderade försändelser, paket och posfanvisningar till orter inom landet och Ryssland.
3) Postanstalter som kunna uppfylla i ofvansagda mom. om
nämnda betingelser äro enligt till Postrådet anlända upplysningar
följande :
Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Viborg, Björneborg. Terijoki,
Kervo, Askainen, Kouvola, Lahti, Kotka, Hyvinkää, Valkeala, Tavastelms, Ypäjä k. k., Koiso, Kuusankoski U. 1., Åggelby, Mietoi
rh,
Otalampi.
ala. Forssa, Koski T. 1., Kaivan! o,
nen,
Korpi, Henki lahti, Loppi. Hämeenkyrö, Ingå, Mouhijärvi, Messukylä, Kotalato. Viiala. Solherg. Käyrä. Laukeela, Rajamäki, Num
mela, Röykkä. Raunistula, Tyrväntö, Kala, Yläne, Porvoo,- Ha
mina. Metsäkylä. Tloplax, Malm, Riihimäki, Lovisa, Lappeenranta,
Porkkala, Hirvihaara, Turenki, Kallaa, Punkalaidun, Urjala k. k.,
S torini, Hinnerjoki. Oripää, Plvila. Andersböle, Pilpala, Kisko,
Kyrkslätt, Vuojoki, Kuivalahti.
-t) Om till Edor kännedom koi mnit flere sådana po-stanstalter,
kuuna Ki äfveu förmedla post med dem. Allt efter som Post rå det
erhåller kompletterande und< rrättelser om postanstalternas ställ
ning å skilda orter, kommer nya underrättelser art göras.
5) Enligt Finlands Folkkommissariatets heslut ega alla stadsoeh kommunala instutioner fortsättningsvis som förut fribrefsrätt.
enasarnma rätt har dessutom beviljats Finlnn<h Röda garue.
Helsingfors den 18 februari 1918.
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