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C ill sam tliga p ostk on tor sam t p o s te x p e 
ditioner a j 1:sta och 2:d ra klass.

J\S. 7 ,9 5 7 .

A f förekommen anledning anmodas samtliga postkontor, postexpeditioner
af l:sta och postexpeditioner af 2:dra klassen att å nedan angifnci dagar i bör
jan af instundande December månad uppväga ej mindre hela den till orter
inom landet adresserade, afgäende posten än åfven särskildt den till orter
inom landet afgäende enkla brefposten. *) Denna vägning bör försiggå i
samband med de under nyssnämnda månad, jemlikt föreskrifterna i Poststyrel
sens cirkulär af den 25 April 1890, N o X IV , för statistiska tabellen litt. B.
skeende hopräkningarna af enkla försändelser och verkställas under sam m a
dagar, som dessa hopräkningar ega rum.
Hvad uppvägningen af hela den nämnda posten beträffar, bör denna
ske, innan posten inlagts i väskor eller påsar, samt omfatta — förutom 2)ostanstältens egen afgaende post — jemväl närmast utvexlande poststationers afg&ende post. Ifall postens tyngd uppgår till mera, än som med postanstalter
nas vägningsr edskap kan på en gång vägas, må posten delas i lämpliga
delar, hvilka vägas hvar för sig, hvarefter de skilda delarnas vigtbelopp
sammanräknas.
Resulta,tet af vägningarna antecknas för enhvar af ofvannämnda be
räknings,dagar å bifogade blankett, hvilken bör löstagas och insändas samtidigt
med och i enahanda ordning som statistiska tabellen litt. B. innan December
månads utgång.
För de från postanstalterna (resp. poststationer) afgäende enkla brefven
bör till vigtuppgifterna jemväl fogas anteckningar om antalet a f sagda bref,
hvarvid lokala bref sammanräknas med de öfriga, såväl frankerade som
ofrankerade.

*) Vid vägning af hela posten bör sjelffallet äfven de enkla brefven deri ingå, ehuru
dessa dessutom skola vägas särskildt.
,

D e postanstalter, som ega ifylla statistiska tabellen B. för endast sju
dagar (cirk. XIV, 1890) af December och hvilka följaktligen äfven skola verk_
ställa vägning endast för samma tid, behöfva naturligtvis icke ifylla bifogade
blankett för ftere än sju dagar.

t}j. S ag erborg.
A. K. Planting.

Helsingfors, J. Simelii arfvingars boktryckeri aktiebolag, 1898.
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Sattuneesta syystä käsketään kaihtaa postikonttoreja, l.-senja 2:sen luokan
post'dohnituksia allamainittuina päivinä ensi Joulukuun alussa punnitsemaan niin
hyvin Koho kotimaan paikkoihin osotetun lähtevän postin kuin myöskin erit
täin kotimaan paikkoihin lähtevän yksinkertaisen kirjepostin. *) Tämä
punnitseminen on toimitettava yhteydessä äskenmainittuna kuukautena, Postihallituksen kiertokirjeen N:o X IV Huhtikuun 25 p:ltä 1890 määräyksien mu
kaan, tilastollista taulua litt. B. varten tapahtuvan yksinkertaisten lähetysten
lukemisen kanssa ja on suoritettava sam oina päivinä, kuin tämä tukeminenkin.
Mitä koko mainitun postin punnitsemiseen tulee, niin on se toimitettava
ennenkuin posti on pantu laukkuihin tahi pusseihin, ja pitää käsittämän —
paitsi postitoimiston omaa lähtevää postia — myöskin postitoimiston kanssa postia
lähinnä vaihtavien postiasemien lähtevän postin. Jos postin paino on suurempi,
kuin mitä postitoimistojen punnitsemiskapineilla voidaan yht’aikaa punnita, jaet
takoon posti sopiviin osiin, jotka punnitaan itsekukin erikseen, minkä jälkeen
eri osien painomäärät lasketaan yhteen.
Punnitsemisien tulokset merkitään kultakin eri päivältä yllämainituista
laslcupäivistä, myötäliitelylle planketille, joka on erotettava ja sisäänlähetettävä
samalla aikaa ja samassa järjestyksessä kuin tilastollista taulua litt. B. ennen
joulukuun loppua.
Postitoimistoista (postiasemista) lähtevien yksinkertaisten kirjeiden suh
teen on painoilmoituksiin lisättävä myöskin tiedonantoja sanottujen kirjeiden
lu k u m ä ä r ä s tä , jolloin paikalliskirjeet lasketaan yhteen muiden kirjeiden niin
hyvin frankkeerattujen kuin frankkeeraamattomien kanssa.

*) Koko postia punnittaessa ovat luonnollisesti myöskin yksinkertaiset lirjeet punnitta
vat yksissä muiden
erikseen.

lähetysten kanssa, vaikka yksinkertaiset kirjeet sitä paitsi ovat punnittavat

JVe postitoimistot, joiden tulee täyttää tilastollisen taulun B. ainoastaan
seitsemältä päivältä (kiertok. XIV, 1890) joulukuuta ja joidenka siis myöskin
tulee toimittaa punnitsemisen ainoastaan samalta ajalta, eivät luonnollisesti tar
vitse täyttää myötäliitettyä planketiia useammalta kuin seitsemältä päivältä.

tyj. Sagerborg.
A. K. Plantiny.

Suomensi: L. Grenman.

Helsingissa, J. Simeliuksen perillisten kirjapaino osakeyhtiö, 1898.

Uppgift öfver vigten af den från postanstalten i

_ under

nedanangifna dagar afsända, till orter inom landet adresserade posten.
Ilmoitus
n postitoimistosta allamainittuina
päivinä lähetetystä, kotimaan paikkoihin osotetusta postista.
Vigten a f hela posten,
uppvägd utan väskor
eller påsar.
Koko postin paino,
punnittuna ilman lauk
kuja tai pusseja.
Kilo.
Kiloa.

Gram.
Grammaa.

Enkla bref.
Yksinkertaisia kirjeitä.
Vigt.
Antal.
Luku
määrä.
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Kilo.
Kiloa.
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