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Enär uttrycket ,)obehöriga“ uti Poststyrelsens cirkulär N:o XXX
(50) af den 31 December 1897, angående förbud f ö r samtliga posttjeustemän och betjente att åt obehöriga personer meddela några som helst
upplysningar om antal och slag a f tidningar, som äro reqvirerade till
postanstalterna, af flcrc mindre postanstalters föreståndare icke för
' stätts, hvarutom meningen med förbudet synes vara fö r dem oklar,
nödgas Poststyrelsen härmed upplysa, alt alla andra personer skola
anses som „obchöriga“ i förevarande fa ll, utom utgifvare, ekonom och
hufvudredaktör f ö r den beträffande tidningen, samt att hemlighållandet
fö r öfriga personer bör ske, dels emedan utgifvaudet a f en tidning är
en affär, hvilkeu kunde skadas genom meddelanden, som konkurrenter
eller nyfikna emot tidniugsegares önskan skulle publicera, dels ock
emedan postverkets tjenstémän icke i något fall ega rättighet att ät i
sak utomstående, personer yppa någonting angående, eller ens för dem
uppvisa försändelser, hvilka biifvit postverket anförtrodda titt befordran,
såvida icke sådant är absolut nödvändigt f ö r utletande a f en adressat
eller f ö r frambefordran till honom a f eljes obeställbara försändelser.
Likaså är det, beträffande insättningar i postsparbank, samtliga vid
postverket anstä/dé funktionärer vid tjensteansvar förbjudet att uppen
bara något rörande enskilda iusättares namn och a f dem i postspar
banken insatta belopp.

Jf. f . planting.

Helsingfors, J. Simelii arfvingars boktryckeri aktiebolag, 1 1898.
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Koska useat pienempien postitoimistojen hoitajista eivät ole ym
märtäneet sanoja „ asiaan kuulumottomiUc“ Postihallituksen kiertokirjeessä
N:o X X X (50) Joulukuun 31 piitä 1897, koskeva kaikkien postivirkamiesten ja palvelijoiden kieltämistä antamasta asiaan kuulumattomille henki
löille minkäänlaisia tietoja postitoimistoihin tilattujen sanomalehtien luku
määrän tahi laadun suhteen, jota paitsi kiellon tarkoitus näyttää olevan
heille epäselvä, täytyy Postihallituksen täten ilmoittaa, että puheenalasessa tapauksessa kaikki muut henkilöt, paitsi sanomalehden ulosantajaa,
taloudenhoitajaa ja päätoimittajaa, ovat pideltävät „asiaan kuulumatto
mina", sekä että salaaminen muilta henkilöillä pitää tapahtua, osittain
sentiiliten että sanomalehden ulos antaminen on toimi, jota kilpailijoiden
tahi uteliaiden sanomalehden omistajan tahtoa vastaan julkaisemat tiedon
annot voisivat vahingoittaa, osittain senkin vuoksi, että postilaitoksen
virkamiehillä ei missään tapauksessa ole oikeutta ilmoittaa mitään pos
tilaitokselle kuljettavaksi uskottujen lähetysten suhteen eikä edes näyttää
niitä asiaan kuulumattomille henkilöille, e lle i se ole välttämältömästi
tarpeellista osotteenomistajan selville saamiseksi tahi muussa tapauksessa
perillesaattmnattomien lähetyksien toimittamiseksi hänelle.

Samoin ovat,

mitä panoksiin postisäästöpankkiin tulee, kaikki postilaitoksessa palvele
vat henkilöt virkaedesvastuuu uhalla kielletyt ilmoittamasta mitään yksi
tyisten säästöönpanijoiden nimien tahi heidän postisäästöpankkiin pane
mien summien suhteen.

Tjj. Sagerborg.
jK. X- Plantinff.

Helsingissä, .T. Simeliuksen perill. kirjap. osakeyhtiö, 1898.

