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C ill postanstalterna i landet

den 14 Mars 1900.
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Emedan postkupéföreståndarén anmält hos Poststyrelsen, att perso
nalens i postkupéerna tid i betydlig grad tages i anspråk f ö r omsortering
a f försändelser, hvilkas sortering icke behörigen fu llg jo rts a f a f sändningspostanstalterna, ser Poststyrelsen sig föranlåten härmed eftertryckligen
erinra postanstalterna, att iakttaga den genom 1881 års nådiga postinstruk
tion och tid ejter annan utfärdade cirkulär påbjudna ordningen vid försän
delsernas sortering och adressering, med särskildt beaktande deraj;
att då 3 eller fe re enkla orekommenderade brefpostförsändelser till
en och samma adressort förefinnas, desamma bildas till en bunt; *)
att ortsadresser, som hafva likhet med hvarandra, noga särskiljas;
att då adressen är tvetydig, a f sändaren uppmanas, der sig göra lå
ter, utsätta äfven länets namn eller annan utmärkande beteckning;
att tjenstepersonalen har nödig kännedom om de särskilda post
orterna och i sådant afseende g ö r sig f u llt förtrogen med den förteckning
öfver landets postanstalter, som tidtals utgifves; samt
att der missortering eller missändning förmärkes, föreskrifvet kontrollmeddelande utfärdas.
I Generalpostdirektörens ställe:

J U v a r Verving.
A. K. Planting.
*) Angående sättet f o r hopbuntningen finnas omständliga anvisningar medde
lade i § j o å sid 55 i „ Föreskrifter f ö r postexpeditionerna a f 2 ‘.dra klassen11, utar
betade a f öfverrevisorn Edv. Blomroos.
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Postivaunujenjohtäjan ilmoitettua Po stili allituks ette, että postivaunujen henkilökunnan työaika melkoisessa määrässä kuluu lähetysten uudel
leen lajittelemiseen, joiden lajittelemista lähtöpostitoimistot eivät ole tarpeel
lisella huolella toimittaneet, saa Postihallitus täten ankarasti käskeä posti
toimistoja noudattamaan 1881 vuoden armollisessa postiohjesäännössä ja eri
aikoma annetuissa kiertokirjeissä lähetysten lajittelemista ja osoitteilla va
rustamista varten määrättyä järjestystä, ollen samalla erittäin huomattava:
että kun löytyy vähintäin kolme samaan paikkaan osoitettua yksin
kertaista sisäänkirjoittamatonta kirjepostilähetystä, ovat ne aina sidottavat
yhdeksi kirjepakaksi; *)
että toistensa kaltaiset palkkain nimet ovat tarkasti eroitettavat;
että kun osoite on epäselvä, lähettäjää pyydetään, m illoin niin voipi
tapahtua, merkitsemään myös läänin nimen tai muun selvittävän ilmoituksen;
että postin virkailijoilla on oleva tarpeellinen tieto eripostipaikoista,
jossa suhteessa heidän tulee tutustua siihen maamme postipaikkain luette
loon, mikä aika ajoittain ulosannetaan; sekä
että kun virheellinen lajitteleminen tai lähettäminen huomataan, on
säädetty kontrolliilmoitus tehtävä.
Pääpostitirehtöörin sijassa:

j/flvar Verving.
A. K. Planting.
*) M illä tavoin kirjepakat ovat tehtävät, siitä annetaan tarkkoja ohjeita §:ssä

yo, sivulla yö Y lireviisori Edv. Blomroosin toimittamassa teoksessa „Määräyksiä 2 '.sen
luokan postitoimituksia varten".

Helsingissä, J. Simeiiuksen perill. kirjap. osakeyhtiö, 1900.

