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Till samtliga postkontor och de första klassens postexpeditioner, som icke förestås af stationsinspektorer.

Jt? 682.

«

Sedan Poststyrelsen uti skrifvelse af den 13 November 1891, med fram' hållande af otillräckligheten af de löneinkomster, hvaraf Kammarföryandten,
Tidningsexpeditören, Förste och Andre Revisorerne, Kanslisten och Registratorerne vid Poststyrelsen, Postförvaltarene, Andre Expeditörerne och Bokhållarene vid postkontoren i Helsingfors, Ålm och Wiborg, Expeditörerne vid
de öfriga postkontor,, der sådane tjenstemän finnas anstälde, samt föreståndarene för postfilialer och de postexpeditioner af första klassen, hvilka icke
innehafvas af stationsinspektorer, för närvarande äro i åtnjutande, under
dånigst hemstält att bemälde tjenstemän måtte såsom arvoden beviljas föl
jande tillskott i aftöningen, nemligen Kammarförvandten, Tidningsexpeditören
och Postförvaltarene en hvar femhundra mark. Förste och Andre Revisorerne,
Andre Expeditörerne vid postkontoren i Helsingfors, Åbo och Wiborg och
förbemälde Expeditörer en hvar fyrahundra mark samt Kanslisten, Registratorerne och Bokhållarene en hvar trehundra mark efter fem och lika mycket
efter tio års oförvitlig tjenst äfvensom föreståndarene för postfilialer och ofvanberörde postexpeditioner efter fem, tio och femton års enahanda tjenst en
livar etthundra mark för livarje gång; och efter det samtlige Postförvaltare
och Reseexpeditörer i landet jemte tjugutvå af de vid postkontoren anstälde
inalles tjugunio Förste Expeditörer, Andre Expeditörer och Expeditörer, uti
en för denl till Senaten ingifven skrift, i underdånighet anhållit att såväl
Postförvaltarene, Andre Expeditörerne och Expeditörerne, som Förste Expe
ditörerne måtte efter fem och tio års oförvitlig tjenst tillförsäkras en löne
förhöjning af femhundra mark hvardera gången, samt postförvaltaren i Kexholm Paul Himanen, uti en för honom särskildt inlemnad skrift, ansökt om
förhöjning med åttahundua mark af de hans innehafvande tjenst åtföljande löne
förmåner, har, enligt skrifvelse ifrån Kansliexpeditionen af den 10 nyssvikne

Mars, Kejserliga Senaten, som nästnämnda dag i ett sammanhang förehaft omfönnälda tre ärenden, funnit skäl icke förekomma att hos Hans Kejserliga
Majestät i underdånighet hemställa om förbättrade löneförmåner för Tidningsexpeditören vid Poststyrelsen samt Postförvaltaren i Helsingfors och Förste
Expeditörerne vid postkontoren i Helsingfors, Åbo och Wiborg, hvadan de i
förestående måtto derutinnan gjorda framställningar af Senaten afslagits;
hvaremot Senaten uti afgången underdånig skrifvelse till Hans Kejserliga
Majestäts nådiga bepröfvande öfverlemnat om icke följande vid postverket
anstälde tjenstemän kunde i nåder tillförsäkras nedannämnde förhöjning i
aflöningen, att dem tillgodokomma såsom arvoden eller arvodestillskott intill
dess ny stat för postverket kunde varda i nåder faststäld, nemligen innehafvare af andra, tredje och fjerde klassens postkontor en hvar femhundra mark,
Kammarförvandt i Poststyrelsen, Förste och Andre Revisor derstädes, förval
tare af femte och sjette klassens postkontor, Andre Expeditör vid postkontor
i Helsingfors, Åbo och Wiborg och Expeditör vid de öfriga postkontor, der
sådane tjenstemän finnas anstälda, en hvar fyrahundra mark, Kanslist och
Pegistrator vid Poststyrelsen jemte Bokhållare vid postkontoren i Helsingfors,
Åbo och Wiborg en livar trehundra mark äfvensom föreståndare för postfilial
och sådan första klassens postexpedition, som icke innehafves af stations
inspektor en hvar etthundra mark efter fem och lika mycket efter tio års
oförvitlig fjenst i innehafvande eller annan likartad befattning, hvarvid Ex
peditör vid postkontor jemväl egde tillgodoräkna sig den tid han tilläfventyrs
tjenstgjort såsom ordinarie reseexpeditör, samt postfilialföreståndarene jemte
föreståndarene för förenämnda postexp edition er ytterligare etthundra mark efter
femton års enahanda tjenst i befattningarna, dock att npyarande Postförvalta
ren i Tammerfors hvilken, så länge han i tjensten qvarstår, uppbär ett personelt arvode af ettusen fyrahundra mark, icke skulle vara berättigad till arvodesförhöjning samt att från det i förestående måtto föreslagna tillskott i allöning
för Postförvaltarene i Björneborg, Kristinestad, Nykarleby, Kajana, Ekenäs
och Willmanstrand borde, så länge de nuvarande innehafvarene af dessa be
fattningar vid tjensterna qvarstå, afdragas, för postförvaltarene i Björneborg,
Kristinestad, Nykarleby och Kaj ana, hvad dem, enligt härförinnan meddelade
förordnanden, tillgodokommer såsom personela arvoden samt för postförval
tarene i Ekenäs och Willmanstrand, hvilka enligt gammal stat uppbära i lön,
arvode och dyrtidstillägg, den .förre tvåtusen niohundra femtio mark och den

senare tvåtusen niohundra sextio mark, de belopp, hvarmed berörda aflöningsposter öfverskjuta den i nu gällande stat upptagna lönen vid dessa tjenster;
äfvensom Senaten i sammanhang härmed i underdånighet hemstält att de i
förestående måtto föreslagna arvoden och arvodestillskott måtte få tillgodo
räknas vederbörande från och med månaden näst efter den, då fem år från
deras utnämning till befattningarna förflutit, dock icke i någon händelse för
längre tid än från början af innevarande år 1892; hvilket, jemlikt Kejserliga
Senatens föreskrift, härigenom meddeles Tit. till egen kännedom och i afseende å vederbörande underlydande tjenstemäns underrättande.
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