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])• onder poidct )} 1 d« dm 8* j«ll I94O mellan Knngl* Utrike0d«p«»>

tementet ooh Fjrroyén dr Karl sohnorro vUxlade noterna oaferaälda trann»

portema av peraltternde komna att avsa medlemnar av tyaka fOravarffinak*

ten* aoo erhålla hefflraeoperslBeion frän sina 1 Korge fUrlagda truppav»

dalnlngar ooh eftat denna permlesions slut återvtinda till sina trappav*

delningar* FOr transporten från KmrnaJO till Trelleborg ooh omvänt aa«

ordnas fr*o*a* tidpunkt eftor den 15* september* varom nTrmoro Svarens»

kommelse träffas mellan tyeka beskloknlngon ooh svoneka Järnvllgeetyrsl»

sen* dagligen ett tåg fBr vardera^1000 permlttenter* 3kulle 1 undantags>
fall visa eller vlsoa dagar antalet permlttenter* oom befordras* uadsx»

stiga 1000* m& enligt närmare Sverenskommelee mellan tyeka beeklokning»

en ooh ovoneka Jämvägaotyrsleen motevaranue Sknlng av plateontalet etta

1 berSrda tåg under andra dagar*

FSr tranaporten från Rarvlk till Tyskland ooh omvänt anordnas tvfi

tåg 1 veokan 1 vardera rllitnlngen* Tart ooh ett av deeea tåg må med»

fOra OBkrlag 900 permlttenter*

Från tyek militär olda utfärdas sådana fSruukrlfter* att permlt»

tanternas gevär ooh manekapeplstoler Icke nedfSrae under transporten*

För transport av omkring 2000 permlttentor okola don 12. ooh I4*

Innevarande september tvenne tåg om vardera 1000 platser fromfSraa fvfiil 1
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Bälslngborg till Oslo* Osvär ooh aanskapspietoler fsr nämnda permlt»

tenioT skola fSrae 1 särskilda vagnar* vilka från HelslngSr SvorfSras

med tidigare färjetnr än den* med vilken pemlttenteroa anlända*

Andra transporter fär medlsonar' sr tyska fUrevarsmokten Bver

svenskt omrfide äro fSr närvarande leke avsedda att äga rum. siknlle

framdeles eådooa transporter komma Ifråga* akola de båda regeringarna

1 fOrväg Svoronekomma därom*

Sveneka regeringen förbehåller sig rätt* att då traflkteknloka

skäl därtill fSranleda » ezempelvi| vid etSrre helger » tillfälligt

Inställa ovan berörd trafik* varoo i så fall meddelande 1 god tid okall

ISmiaa tyeka bsskloknlngea*

tiottag* Herr änvoyé* försäkran <m min utmärkta högaktning.
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