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Cill samtliga postanstalter.
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Härmed tillställes samtliga postkontor och postexpeditioner en ny
postgängstidtabell, gällande frå n den 1 innevarande Juli.
Tabellen afser endast verkliga landsvägaposter, hvarföre sådana
postanstalter, hvilka ej hafva dylika, äfvensom

landtbrefbärarelinier, d

hvilka postbefordran i egentlig bemärkelse ej verkställes, icke angifvas i
de särskilda tabellerna.
Tillika anmodas vederbörande postanstalter, att med största noggrann
het och uppmärksamhet omedelbart taga kännedom om tabellen och fram
fö ra llt om ortens postgångsförhällanden, emedan särskilda förändringar
blifvit införda i denna nya tidtabell; dock vidtager den förändrade post
gången mellan Järvelä, K oski H. L., Lam m i och Evo, n:r 136, hvad be
träffar ej allenast postens afsändande fredagar frän Evo till Lam m i samt
derifrän vidare till K oski H. L. och Järvelä, utan äfven samtliga posters
mellan Järvelä och K oski H. L. återsändande från K oski H. L. till Järvelä,
fö rs t från den 1 nästinstundande September, ända till hvilken dag den nu
varande postgången mellan nämnde postanstalter fö rb lir gällande.
Enär det är a f största vigt, att u ti postgängstidtabellen införas
efterhand tillkomna förändringar i densamma, på det att den korresponde
rande allmänheten vid förfrågan må kunna meddelas noggranna uppgifter
om postgången i landet, men erfarenheten visat att sådant uraktlåtits af
flera postanstalter, anser sig Poststyrelsen derjemte böra erinra veder
börande postanstalter om deras skyldighet, att omedelbart efter delfåendet
af förändringar i postgången uti tabellen anteckna dessa.

Samtidigt härmed utsändes till samtliga postanstalter förteckning
öfver postkontor, postexpeditioner, poststationer, posthaltpunkter och kupépostexpeditioner i landet jemte dirigeringstabell pä finska språket, upprättad
den 1 Juni detta dr, åliggande det postanstalterna att jem vä l i denna fö r
teckning med största omsorg införa de förändringar deri efterhand ifrågakomma.

tpj. S a g erborg.

G. F. Hellman.
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Räikille postitoimistoille.
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Tämän kerällä jaetaan kaikille postikonttooreille ja postitoimituksille
uusi tämän heinäkuun 1 päivästä noudatettava postinkulkuaikataulu.
Taulu käsittää ainoastaan varsinaiset maantiepostit, minkä vuoksi
myöskin ne postitoimistot, jo illa tämänkaltaisia posteja ei ole sekä ne maa*

laiskirjeenkantolinjat, jo illa todellista postinkuljeilistä ei tapahdu, ovat jätetyt
erityisissä tauluissa mainitsematta.
Samalla käsketään viranomaiset postitoimistot heti mitä suurimmalla
täsmällisyydellä ja tarkkaavaisuudella ottamaan selvää näistä tauluista,
sekä ennen kaikkea oman paikkakuntansa postien kulusta syystä, että uuteen
aikatauluun nyt on tehty erityisiä muutoksia; muutettu postinkulku linjalla
Järvelä—K oski H. L .— Lam m i—Evo, N:o 136, kumminkin, mitä tulee sekä
postinlähettämiseen perjantai-päivinä Evosta Lammelle sekä sieltä edelleen
Koskelle H. L. ja Järvelään kuin myöskin kaikkien Järvelän ja Kosken
H. L. välisten postien takaisin lähettämiseen Koskelta H. L. Järvelään,
alkaa vasta ensitulevan syyskuun 1 päivästä, johon päivään saakka siis
nykyinen postinkulku sanottujen postitoimistojen välillä pysyy voimassa.
Koska on hyvin tärkeää, että postinkulkuaikatauluun heti merkitään

1

kaikki postinkulkumuutokset aina sitä myöten kuin sellaiset tehdään, jotta
kirjevaihtoa harjoittava yleisö, sitä tiedustellessaan, olisi tilaisuudessa saa
maan tarkat ilmoitukset postinkulusta maassa, mutta kokemus on osoittanut
että useammat postitoimistot ovat sellaista laiminlyöneet, katsoo Postihallitus
olevansa pakoitettu tämän ohessa muistuttamaan viranomaisia postitoimis
toja niiden velvollisuudesta heti, saatuansa tiedon tehdyistä muutoksista
postikulkuun, ne merkitsemään postinkulkuaikatauluun.

Tämän kerällä lähetetään kaikille postitoimistoille suomenkielinen
luettelo maamme postikonttooreista, postitoimituksista, postiasemista, postipysäkeistä ja rautatiepostivaunutoimituksista ynnä ohjaustaulu, laadittu
kesäkuun 1 päivänä 1901, ollen postitoimistot velvolliset aina tarpeen vaa
tiessa heti mitä huolellisimmalla tavalla siihenkin merkitsemään tapahtuvat
muutokset.

/pj. Sagerborg.
G. F. Hellman.
v . t.

Helsingissä, J. Simeliuksen perillisten kirjapaino osakeyhtiö, 1901.

