N:o 133.
Den 17 September 1894.
(Poststyrelsen).
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lerna

\ id å Räkenskapsafdelningen företagen granskning af uppbördsjournaför ankomna lösenbelagda försändelser för l:a och 2:a qvartalen inneva

rande

år,

har befunnits att särskilda postanstalter gjort sig skyldiga till flere

eller färre afvikelser från föreskrifterna i Poststyrelsens Cirkulär af den 16 No
vember 1893 N:o XXVI. Med anledning liäraf anbefalles postanstalterna att
fiamdeles ställa sig fö r e skr ifte n ia i berörda cirkulär till noggrann efterrättelse,
hvarvid sårskildt bör iakttagas:
1.

att uppbördsjournalen jemte
upprättad
gång

förteckning

äfvensom

utfärdade portokartor och öfver dem

insändes

inom en månad efter qvartalets ut

att, derest lösenbelagda försändelser under qvartalet

icke ankommit, uppbördsjournalen likväl med anteckning härom in
sändes inom ofvansagd tid,
2.

att

förteckning

öfver portokartor (bl. N:o 80), äfven om portokar

tor icke under qvartalet utfärdats, jemväl skall jemte uppbördsjour
nalen insändas med anteckning om förhållandet,
3.

att uppbördsjournal bör nedsummeras för qvartal (icke för månad)
samt behörigen afslutus och undertecknas,

4.

attlösen,

som

å ankommen portokarta

angifves

i

ryskt mynt, i

uppbörds journalen uppdebiteras i samma mynt,
5.

att lösen, som å karta och i uppbördsjournal angifvits i ryskt mynt,
men af adressat erlägges i finskt mynt, dervid skall beräknas en
ligt af Kejserliga Senaten faststäld kurs, således icke 4 mark
per rubel,

6.

att lösen,

som i uppbördsjournalen uppdebiterats i ryskt mynt, vid

journalens afslutning jemväl bör med Kejsaredömets med ringar för
sedda frimärken utgöras,
7.

att

frimärkena påfästas

i härför

angifna

kolumner

å blankettens

första, tredje, femte o. s. v. sidor i enkel rad och ej såsom del
vis skett i dubbla rader eller å derför icke afsedda ställen af upp
bördsjournalen,
8.

att å uppbördsjournalen fastade frimärken icke få vid postanstalten
makuleras vid äfventyr att makulerade frimärken måste ersättas med
ostämplade till enahanda belopp,

9.

att lösenbelagd försändelse, som af misstag tillkarterats orätt post
anstalt, ovilkorligen bör uppdebiteras i denna postanstalts uppbörds
journal

och

sedan behandlas

såsom

om eftersändning föreskrifvits

hvarjemte kontrollmeddelande utfärdas till den postanstalt-som kar
terat orätt, och
10.

att portokartorna böra utfärdas i en nummerföljd för qvartal och ge
nast vid utfärdandet behörigen införas i förteckningen.

Postkupéerna böra tillse:
1.

att lösenbelagd korrespondens adresserad till postkontor och post
expedition karteras direkte till adresspostanstalten och enahanda, till
poststation

adresserad korrespondens, till den postanstalt, hvarunder

poststationen lyder,

dock

att all sådan korrespondens, som komme

att vidare befordras med annan postkupé, tillkarteras denna i ocli
för omkartering till adressorterna, och
2.

att derest kartering underkastad lösenbelagd korrespondens för vi
dare befordran öfverlennias från en postkupé till en annan, å tföl
jande portokarta af emottagande reseexpeditör ovilkorligen bör namn qvitteras och dessutom afstämplas.

Hj. L a g e r b o r g .

E. Björling.

N:0 133.
17 p. Syyskuuta 1894.
(Postihallitus).
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Kuluvan vuoden l:sen ja 2:sen neljänneksen ylöskantopäiväkirjoja tulleista
lunastuksen alaisista lähetyksistä tarkastettaessa Tilinlaskuosastolla, on huomattu,
että muutamat postitoimistot ovat tehneet itsensä syyllisiksi suurempiin tai pie
nempiin poikkeuksiin Postihallituksen Kiertokirjeessä N:o X X V I Marraskuun 16
piitä 1893 antamista määräyksistä. Tämän johdosta kehoitetaan postitoimistoja
vastaisuudessa tarkasti noudattamaan mainitun kiertokirjeen määräyksiä, jossa
suhteessa erittäin on vaariinotettava:

1.

että ylöskantopäiväkirja ynnä annetut porttokartat sekä niistä tehty
luettelo sisäänlähetetään yhden kuukauden kuluessa neljänneksen lo
pusta kuin myös,

että, jos

lunastuksen alaisia lähetyksiä neljän

neksen ajalla ei ole tullut, ylöskantopäiväkirja kuitenkin tästä muistut
tamalla sisäänlähetetään edellä mainitun aikamäärän kuluessa,
2.

että luettelo

porttokartoista (lanketti N:o 80), vaikkei porttokarttoja

neljänneksen

ajalla

olisikaan

annettu,

myös

sisäänlähetetään ylös-

kantopäiväkirjan kanssa asian laidasta muistuttamalla,
3.

että ylöskantopäiväkirja neljänneksittäin (eikä kuukausittain) summeerataan sekä asianomaisesti päätetään ja allekirjoitetaan,

4.

että lunastus, joka tulleessa porttokartassa on Venäjän rahassa ilmi
annettu, ylöskantopäiväkirjassakin samassa rahassa debiteerataan,

5.

että lunastus, joka sekä kartassa että ylöskantopäiväkirjassakin on Ve
näjän rahassa ilmiannettu, vaan jonka vastaanottaja suorittaa Suomen
rahassa, luetaan Keisarillisen Senaatin määräämän kurssin mukaan, siis
ei 4 markkaa ruplasta,

6.

että lunastus, joka ylöskantopäiväkirjassa on Venäjän rahassa debiteerattu, myös päiväkirjaa päätettäessä Keisarikunnan renkailla va
rustetuilla vapaamerkeillä suoritetaan,

7.

että vapaamerkit kiinnitetään tätä varten aiottuihin sarekkeisiin lanketin

ensimmäiselle,

kolmannelle,

viidennelle j. n. e. sivulle yhteen

riviin eikä niin, kuin osaksi on tapahtunut, kahteen riviin eikä myös
kään muihin ylöskantopäiväkirjan paikkoihin,
8.

että ylöskantopäiväkirjaan kiinnitettyjä vapaamerkkejä ei saa posti
toimistoissa

tahrata,

uhalla että tahratut vapaamerkit ovat saman

arvoisilla tahraamattomilla korvattavat,
9.

että lunastuksen alainen lähetys, joka erehdyksestä on väärään posti
toimistoon kartteerattu, välttämättömästi debiteerataan jälkimäisen posti
toimiston ylöskantopäiväkirjassa ja että sen kanssa sitten menetellään
niin, kuin peräänlähettämisestä määrätään, jonka ohessa kontrolliilmoitus on annettava siihen postitoimistoon, joka on väärin kartteerannut, ja

10.

että porttokartat annetaan yhdessä numerojärjestyksessä joka neljän
nekseltä ja kohta annettaessa asianmukaisesti viedään luetteloon.

Postivaunujen tulee vaariinottaa:
1.

että lunastuksen alaiset postikonttoriin ja postitoimitukseen osoittetut
lähetykset kartteerataan suoraan osoitepostitoimistoon kuin myös että
samankalttaiset postiasemaan osoitetut lähetykset kartteerataan siihen
postitoimistoon, jonka alle postiasema kuuluu, vaariinottaen kuitenkin,

että kaikki

sellaiset lähetykset, jotka tulevat edelleen lähetettäviksi

toisessa postivaunussa, kartteerataan tähään viimemainittuun postivaunuun uudestaan kartteerattaviksi osoitepaikkoihin, ja
2.

että, jos kartteerattavia lunastuksen alaisia lähetyksiä edelleen lähe
tettäviksi annetaan postivaunusta toiseen, pitää vastaanottavan matkaekspeditöörin välttämättömästi nimensä allekirjoittamalla kuitata sekä
leimata myötäseuraavan porttokartan.

Hj. L a g e r b o r g .

E. Björling.
Suomensi;

L. Grenman.

