För att der postanstalter saknas bereda den uti större byar invid post
vägar bosatta befolkningen tillfälle att beqvämt aflemna sin enkla korrespon
dens till försändning med posten, har jag för afsigt att å dylika ställen, der
icke anledning finnes att befara okynne eller inbrott, låta uthänga breflådor,
hvilka skola tömmas af förbifarande, med nycklar till dessa lådor försedda,
postförare och postiljoner.
Till förverkligandet af denna plan uppmanas de postförvaltare och postexpeditionsföreståndare, inom hvilkas verkningskrets sådana lägliga orter fin
nas, som egna sig för breflådors uthängning och der dylika anses blifva anli
tade af eller varda gagnande för allmänheten, att, efter tagen kännedom om
lämplig person, som åtager sig lådans uthängning och eftersyn, hit uppgifva
så noggrannt som möjligt den projekterade platsen för hvarje breflåda samt
den eller de postförare och postiljoner, som böra beordras att, hvarje gång
stället passeras, tömma lådan, å hvars yttre sida inom glas och ram angifvas
dagarne och ungefärliga tiderna för tömningen.
Enär framgången af breflådors utplasserande å landsbygden främst är
beroende på valet af dertill fördelaktiga platser och emedan denna plan en
dast småningom kan realiseras efterhand som postverkets anslag det medgifva, så hoppas jag resp. postanstaltsföreståndare egna nödigt studium åt
ortsförhållandena och intresse för saken, innan nu begärda förslag insändas.

Alla postförare och resande postiljoner, som komma att ombetros eller
redan äro ombetrodda med lådtömningar under pågående färder med post,
böra, för brefvens bevarande till första postanstalt, innehafva bröstväskor,
hvilka erhållas på reqvisition från poststyrelsen.
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Jotta asukkaat postiteiden varsilla, sellaisissa suuremmissa kylissä, joissa
postiasemia ei löydy, mukavasti voisivat jättää yksinkertaisen kirjeenvaihdon
postilla lähetettäväksi, on minulla aikomus sellaisille paikoille, joissa ei tar
vitse pelätä vallattomuuden tahi sisäänmurron vallitsevan, antaa ripustaa kirjelaatikoita, jotka ovat ohikulkevien ja näiden laatikoiden avaimilla varustet
tujen postinkuljettajien ja postiljoonien avattavat.
Saadakseni tämän hankkeeni toteutumaan, kehoitetaan niitä postikontto
rien ja postitoimituksien hoitajia, joiden toiminta piirissä sellaisia seutuja löy
tyy, joihin kirjelaatikoita sopii ripustaa ja joissa niiden luullaan tulevan ole
maan yleisön käytettävinä ja hyödyksi, että, sittenkun joku luotettava henkilö
ottaa huolekseen laatikoiden ripustamisen ja hoidon, tänne niin tarkkaan kuin
mahdollista ilmoittaisivat ehdotellun paikan jokaiselle laatikolle, sekä sen tahi
ne postiljoonit, jotka ovat määrättävät, joka kerta paikan ohi mennessään,
tyhjentämään laatikon, jonka ulkosivuun, lasin ja puitteiden sisällä, pannaan
tyhjentämispäivät ja arvionmukaiset ajat.
Koska maakyliin ripustettavien laatikoiden menestys suurimmaksi osaksi
riippuu sitä tarkoitusta varten soveliaiden paikkojen valitsemisesta ja koska
tämä hanke ainoastaan vähitellen voidaan saada toimeen, aina sen mukaan,
kuin ‘postilaitoksen määrärahat myöten antavat, niin toivon minä että kunn.
postitoimistojen johtajat ottavat tarpeellisen tiedon sekä innolla ja hartaudella
antautuvat asiaan ennen, kuin pyydetyitä ehtoja lähettävät sisään.

Kaikilla postinkuljettajilla tahi matkustavilla postiljooneilla, joille laati
koiden tyhjentäminen uskotaan tahi on uskottu heidän postimatkalla ollessaan,
tulee, kirjeensäilyttämiseksi ensimaiseen postioimistoon, olla rintalaukku, joita
saadaan tilaamalla Postihallituksesta.
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