C irculair till sam telige P o stfö rvaltare i F inlandl t
A f åtskillige härstädes förevordne mål liar jag
inliemtat, att försändningen af Tidningar, som ge
nom Postverkets forsorg hållas allmänheten tillhan
da, icke alltid blifvit verksläkl med tillbörlig noggranhet och ordning, samt att oredor och klagomål
derigenom uppstått. — T ill förekommande af detta
oskick i framtiden, har jag funnit nödigt härmed
förordna:
1:0 Alla Tidningar och periodiska skrifter, livilka ifrån Kejserliga Post-Dire&ionens Tidnings-Expedition försändas till Post-Contoiren i Landsorlernc
och ifrån dessa till Tidnings-Expeditionen eller an
dra Post-Contoir, i afseende å utdelning till veder
börande Praenumeranter, skola hädanefter lör hvarje Post vara åtföljde af en särskild Charta enligt
hosgaende Formulair, hväri antalet af medföljande
exemplar utaf hvarje Tidningsslag upplages och
hvilken underskrifves i Tidnings-Expeditionen al
Expedileuren och vid Post-Contoiren al Postlörvaltaren eller den Tjensteman, åt hvilken bestyret med
Tidningarne, särskild t kan vara ombetrodt; Och
skall enahanda ordning jemväl iakttagas i afseende
å de Journaler och Tidningar, som försändas till
vederbörande Postverk utom Finland;

2:o Setlan denna Charta ankommit till adress
orten, skall det åligga vederbörande att derå teckna
dagen då sådant skett samt huruvida allt med Tidningarne haft sin riktighet, eller i annat fall de fel
aktigheter som förefallit, och dereftcr med förs la fgående Post återsända densamma, för att tjena afsändaren till säkerhet: Börande slike Chartor fö r
ty sorgfälligt bevaras till upplysning vid förefallan
de frågor, och

3 :o Skulle, då fel och misstag vid Tidningarnes

expediering förelupit, snar rättelse deri ej följa oaktadt afsändaren genom anteckning på återsänd Gharta derom blifvit behörigen underrättad, bör sådant
ofördröjeligen hos Post-Dire&euren till lagligt åtal
anmälas. Helsingfors af Kejscrl, Post-Diredionen
den 24 Maji 1828.
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F. o r m u l a i r :
Tidnings Charta
ifrån Kejserl. Finska Post-Dire<5tionens Tidnings-Expcdition (N. N. Post-Gontoir) till N. N. Post-Gontoir,
(N. N. Post-Amt N. N. Tidnings Expedition) den o
Exemp.
antal

O
o

N:o
Finlands Allmänna Tidning . ; , . o
Stockholms P o s t e n ............................... o
ort, dag och åratal.
underskrift.
Besvaring:

Ankom den
Riktig: qvitteras och återsändes.
ort, dag och åratal.
underskrift,
eller:
Ankom den
a f N. N. Tidning felades N:ris oo och oo
af N. N. Tidning medföljde en öfverflödig N:o som
härj emte jttcriandes.
Tidningarne voro skafvade och illa medfarne &c,
för öfrigt rTktTg. Återsändes &c.

