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Från P o ststy re lse n i Finland.

N:o IV.

Angående postanstalternas skyldighet att ombesörja, det försändelserna
varda, såvidt möjligt, adressaterna snarligast tillställda,
och ej utan giltig anledning återsända.
Emedan Abo hästförsäkringsbolag anfört hos Poststyrelsen klagomål
deröfver, att en mängd af bolaget utsända postförsändelser icke biifvit
adressaterna tillställda, utan atcrsändts såsom obeställbara, bland dem åt
skilliga med påteckning „ej efterfrågad**, såsom fallet varit med försändel
ser till duva, Kauhajoki, Rovaniemi, Suonnejoki och Willmanstrand, ser sig
Poststyrelsen föranlåten härmed erinra, att försändelserna icke få återsän
das endast pä den grund, att desamma ej biifvit efterfrågade, utan skola
postanstalterna draga försorg om att försändelserna varda, såvidt möjligt,
adressaterna snarligast tillställda och först sedan åtgärder i sådant syfte
visat sig fruktlösa, i behörig tid återsända med uppgift om orsaken dertill.
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Angående postverkets ansvarighet beträffande tidningsreqvisitioner.
Enär vid handläggning af några till Poststyrelsen inkomna ärenden
framgått, att tidningsprenumeranter och jemväl en del postanstalter hysa
den uppfattning, att postverket borde ovägerligen ansvara för eftektiieringen
af de tidningsreqvisitioner, som genom detsamma verkställas, äfvensom derföre jemväl vara pligtigt att till prenumeranterna återbära prenumerations-
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medlen för upphörda tidningar, oafsedt om tidningarnes redaktioner återlevererat eller icke de prenumerationsmedel, postverket'till desamma utbe
talt, får Poststyrelsen härmed uppmärksamgörn postanstalternas föreståndare
dera, att dylik ansvarighet ieke åligger postverket äfvensom att postverket,
såsom i § 22 af gällande postördning stadgas, återbetalar för tidningar,
hvilka genom postverket reqvirerats men upphört att utkomma, endast befordringsafgiften och postförvaltarearvodet för återstående hela årsqvartal af
prenumerationstiden, samt af redaktionspriset hvad deraf till postverket
återlevereras från vederbörande redaläioner.
.

s.
Angående förut befintlig postanstalts underordnande under
annan postanstalt.
Från den 1 nästkommande April underordnas Lav la postexpedition
af 2:dra klassen, i det afseende cirkulär N:o 22 af den 22 Juni 1888 angifver, Kiikka postexpedition af l:sta klassen.
Helsingfors, å Poststyrelsen, den 14 Mars 1899.

Hj. Lagerborg.
N:q 4664.
A. K. Planting.

Helsingfors, J. Simelii arfvingars boktryckeri aktiebolag, 1899.

1899.

Suomen Postihallituksesta.

Jfe IV.

<>.
Koskeva postitoimistojen velvollisuutta pitää huolta siitä, että lähetykset,
mikäli mahdollista viipymättä saapuvat vastaanottajilleen sekä
ett’ei niitä ilman pätevää syytä palauteta.
Koska Turun hevosvakuutusyhtiö Postihallitukselle on valittanut
että melkoinen määrä yhtiön lähettämiä lähetyksiä ei ole toimitettu vastaan
ottajille, vaan ovat perillesaattamattomina palautetut, ollen useissa niistä
päällekirjoitus ei perään k y s y t t y kuten esimerkiksi on ollut Juvalle, Kauha
joelle, Rovaniemelle, Suonnejoelle ja Lappeenrantaan osoitettujen lähetysten
laita, katsoo Postihallitus olevan aihetta täten muistuttaa, ett’ei lähetyksiä
saa takaisin lähettää vain sen vuoksi, ett’ei niitä ole peräänkysytty, vaan
tulee postitoimistojen pitää huolta siitä että vastaanottajat, jos suinkin on
mahdollista, viipymättä saavat lähetyksensä; ja vasta senjälkeen kuin ne toi
menpiteet, joihin sanotussa tarkoituksessa on ryhdytty, ovat näyttäytyneet
turhiksi, ovat lähetykset säädetyssä ajassa palautettavat, ollen silloin syy
tähän ilmoitettava.

Koskeva postilaitoksen vastuunalaisuutta sanomalehtitilauksista.
Koska käsiteltäessä muutamia Postihallitukselle saapuneita asioita
on havaittu, että sanomalehtien tilaajilla sekä myös muutamilla postitoimis
toilla näkyy olevan sellainen käsitys että postilaitos olisi ehdottomasti vas
taava sen välittänmin sanomalehtitilausten täyttämisestä sekä siitä syystä
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myös velvollinen tilaajille takaisin maksamaan tilausrahat lakkautuneista
sanomalehdistä, huomioonottamatta ovatko sanomalehtien toimitukset takai
sin antaneet ne tilausrahat, mitkä postilaitos niille on suorittanut, vaiko ei,
saa Postihallitus tämän kautta huomauttaa postitoimistojen hoitajille, että
postilaitos on vapaa tällaisestä vastuunalaisuudesta kuin myöskin, että posti
laitos sen välityksellä tilatuista, mutta ilmestymästä lakanneista sanomaleh
distä voimassa olevan postijärjestyksen 22 §:n mukaan takaisin maksaa
tilaajille vain kuljetusmaksun ja postinhoitajan palkkion tilauskaudesta jäl
jellä olevien kokonaisten vuosineljännesten ajalta sekä toimituksen hinnasta,
mitä siitä asianomaisten sanomalehtien toimitukset postilaitokselle takaisin
suorittavat.
S.

Koskeva ennen perustetun postitoimiston alistamista toisen
postitoimiston alle.
Ensi Huhtikuun 1 päivästä alistetaan La,vian 2:sen luokan postitoimitus siinä suhteessa, kuin kiertokirje N:o 22 Kesäkuun 22 päivältä 1888
osoittaa, K iikan l:si luokan postitoimituksen alle.
Helsingissä, Postihallituksessa, Maaliskuun 14 päivänä 1899.

Hj. Lagerborg.
N:o 4,664.
H. K. Planting.
Suomensi:
John Stenberg.

Helsingissä, J. Simeliuksen perillisten kirjapaino osakeyhtiö, 1899.

