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C irculair till sam telige P o stfö r
valtare i F in lan dlff0fot'/fffl~

I anledning af min i underdånighet derom gjor
de hemställan, har H a n s K e j s e r l i g a M a j e s t ä t ,
medelst Nådig skrifvelse till mig den 5 :tc sistlidne
Februarii, uppå förekomne skäl behagat för framti
den ölvcrleinna till Post-Dire£lcurcn att med minsta
kostnad för K ronan, antingen ä Entreprenad eller
efter Räkning lata förfärdiga och underhålla alla
för Krono Postgången i Landet behöfvelige Väskor,
samt att rörande desammes öfverlemnande åt veder
börande Postförvaltare till begagnande, och de slit
ne väskorncs återsändande, förordna på sätt lempe1 igas t är och med iaktagande af den conlroll i afseende å redovisningen öfver den härtill åtgående
kostnad, som Förfaltningarne i allmänhet föreskrifVa.
T ill underdånig åtlydnad af hvad sålunda i Nå
der förordnadt blifvit, finner jag nödigt härmed
stadga som följer:
1:0 Anskaffningen och underhållandet af alla för
Krono Postföringen i Landet erforderligc Väskor,
kommer hädanefter att Jiesörjas och omhånder hafvas af Expediteuren vid Kejserliga Post-Direftionen,
under Post-Direéleurens tillsyn, och på sätt lempeligast samt efter derom vunnen erfarenhet, för Kro
nan förmånligast finnes; dervid, hvad Väskorncs
beskaffenhet vidkommer, 16 § i 1817 års Postinästa-

re Tnsrtuiflion, griller till efterrättelse. Och jnåga
Postförva It arene der med icke taga vidare befattning,
än liär nedanföre oinförmäies;
2:0 Emedan erfarenheten visat att Postväskorncs snara slitning och fördärf, förnemligast härrört
af deras allt för tätt inträfFadc begagnande å längre
vägar, hvarigenom händt alt de, ehuru stundom ge
nomblötte af regn och slask, ej kunnat så ofta och
så snart som nödvändigheten hade fordrat, tillbör
ligen vårdas; fördenskull skall, till befordrande af
Väskornes bättre vård, medelst deras tätare ombyte,
erfoderligt antal Postväskor hädanefter finnas att
tillgå vicl Post-Cöntoiren å följande orter, neml:n i
Helsingfors, till begagnande efter behofvet emellan
Åbo, Tavastehus och W iborg; i Åbo, till begagnan
de emellan Helsingtors, Eckerö, Björneborg, Tam
merfors och Tavastehus; i Eckerö för att begagnas
emellan Grislchamn och Åbo; i Björneborg till be
gagnande emellan Wasa och Åbo; i W asa för att
begagnas emellan Uleåborg, Laukas och Björneborg;
i Kaskö för att nyttjas å ena sidan till Wasa ocli
å andra sidan till Christinaestad; i Uleåborg, till
begagnande emellan Torneå, Kajana, lvuopio och
W asa; i Laukas, för att begagnas emellan Kuopio,
Tavastehus och W asa; i Kuopio, till begagnande e
mellan Uleåborg, Tohmajerfvi, Jorois och Lau
kas, *) i Jorois för att begagnas emellan Nyslott,
Kuopio och Heinola; i Nyslott för att begagnas
*) samt K ajana, enår dire&t postgång desse orter emellan in
råttas.

emellan Jorois, SonTavalla och W ilo rg ; i Sordavalla, till att begagnas emellan WiLorg och Ny
slott; i Wiborg för att begagnas emellan St. Peters
burg, Sordavalla, Nyslott och Helsingfors; i Heinola, till nyttjande emellan Jorois, Ta va stelt us oeh
Lovisa; i Tavastehus för att nyttjas emellan Ileinola, Laukas, Tammerfors, Åbo, Karis och Helsing
fors; i Ekenäs för alt begagnas deremellan och K a
ris, oeh i Tammerfors, för att begagnas emellan
Tavastehus och Åbo: Skolande alltså enär Posten
går vidare, ombyte af Väska ovillkorligen ske vid
fÖrenemnde stationer, äfvensom dä Posten genast återsändes oeli Väskan finnes vät eller eljest skadad;
7r.o Vården om de vid h.varje af ofvnnnemnde
Stationer befintelige Postväskor, tillkommer med
full ansvarighet Postförvaltaren å stället, på sätt så
dant äfven gäller om andra Post-Contoirens inven
tarier. Han äger förty, i ofverensslämmelse med
derom gällande föreskrifter, liålla band deröfver:
att Väskorne, livilka alltid böra vara upphängde uti något tjenligt förvarings rum, enär de skola be
gagnas, äro hela ocli pålitlige: Alt vid Poslväskornes återkomst, genast efterses huruvida fel och.
skador under resan å dem uppkommit: Att de i
händelse väta under vagen åkommit, väl torkas och
smörjas, innan de åter begagnas, så att lädret hvarken a f röta eller styfliet må i förtid förclerfVaS:
Att mindre fel och brister, såsom sprickor i sömmarne, smärre hål i lädret eller fodret o. a. d. ge
nast afhjelpas och botas m. m .; Varande det Postil-

lonernes skyldighet att sä rid t tiden för andra tjenste göromål medgilver, besörja verkställigheten af
hfad i a (seende å Poslväskornes värdande, i ofvanlörinälte måtto föreskrifvit är, utan anspråk på sär
skild ersättning derföre;
4:0 Enär Postväska larfvar större omlagning,
eller af ålder och bruk blifvit till vidare begagnan
de oduglig, åligger det Postförvaltaren, till livars
vård densamma varit öfverlemnad att, vid det i 16
§ af ofvanåberopade Instruötion stadgade äfventyr i
händelse af skada som genom uraktlåtenhet deraf
lima kunde, genast derom göra skriftelig anmälan
hos Posl-Direéteuren, samt tillika insända sjelfva vä
skan; IIvarefter duglig Postväska i stället, ofortöfvadt skall ifrån Post-Direftionen afsändas, och

5 :o Ilvad härförinnan varit sladgadt, såväl i afseende å skyldigheten för Pos tförval tare i allmän
het, att noga granska beskaffenheten af den Väska,
hvaruti Post skall afsändas, som ansvaret för ur
aktlåtenhet deraf och söndrig eller oduglig väskas
begagnande, gäller älven framdeles till efterrättelse.
Helsingfors a f Kejserliga Post -Direktionen den 6
Maji 1828.
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