"STYRELSEN
i

FIHLAND.

ELSINGFORS,

m 13 J u li 1901.

"

m

C ill samtliga postanstaiter.
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1.
Emedan hos Poststyrelsen öfverklagats, att svårigheter möta ä en
del postanstalter icke allenast vid emottagning af ryskt mynt i liqvid, utan
iifven vid prenumeration och utdelning a f några såsom misshagliga an
sedda tidningar, och om hvilket förstnämnda förhållande jem väl i en finsk
tidning påståtts, men hvilket påstående dock, efter i saken anställd undersök
ning, befunnits sakna all grund, anser sig Poststyrelsen böra erinra samt
liga postfunktionärer och särskildt de mänga mer eller mindre oerfarna
vikarier, hvilka sommartiden tjenstgöra ä postanstalterna, att hvarken låta
förfaranden af ofvanantydd art komma sig till last eller gifva skäl till an
märkningar öfver otillmötesgående på ett eller annat sätt emot den korres
ponderande allmänhetens billiga fordringar.

2.
Då postverkets breflädor, icke allenast de vid sjelfva postanstal
terna och posthaltpunkterna befintliga utan äfven sådana, som äro utställda
ä särskilda ställen uti städerna samt vid postvägar och landtbrefbärarelinier å landsorten äfvensom å postföraude ångfartyg, ofta nog icke alle
nast hvad målningen vidkommer utan jem väl i andra afseenden gifva skäl
till anmärkningar, anser sig Poststyrelsen böra ytterligare erinra postan
stalterna om deras ovilkorliga skyldighet att tillse, det breflådorna alltid
äro i fullgodt skick samt hvad särskildt målningen beträffar oklanderliga
och målade i gult, enär erfarenheten visat att vid ommålning alla möjliga
färgnyanser ifrågakommit, samt fernissade med s. k. „equipage-lack“, som
längst emotstår luftens inverkan.

Derest behöflig reparation eller ommål-
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ning a f breflädor ä sjelfva orten, i brist pä u ti yrket tillräckligt inkomna
handtverkare, antages icke kunna försiggå, bör om förhållandet till Post
styrelsens trafikafdelning anmälas.

3.

Enär det visat sig att en del postanstalter använda de pä postver
kets bekostnad dem tillsända kuverten äfven f ö r andra ändamål än de med
dem afsedda, erinras postanstalterna att dylikt, såsom icke öfverensstämmande med god ordning, bör f ö r framtiden undvikas.

4.

Med anledning aj att somliga postanstalter uraktlåtit att till Post
styrelsens persedelförråd återsända, dels träaskar, som användts vid f ö r 
sändning af stämpelsvärta, dels trälådor, uti hvilka taffelvågar afsändts,
erinras härmed att ifrågavarande askar och lådor böra med första returneras.

}}j. Sagerborg.

G. F. Hellman.

SUOMEN

OSTIHALLITUS.
—

<$>—

HELSINGISSÄ,

zinäkuun 13 p:nä 1901.

Räikille postitoimistoille.
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1.
Koska Postihallitukselle on valitettu, että vaikeuksia kohtaa muuta
missa postitoimistoissa ei ainoastaan Venäjän rahan vastaanottaminen suo
rituksissa, vaan myöskin muutamien epämieluisiksi katsottujen sanoma
lehtien tilaaminen ja jakaminen, ja josta ensinmainitusta seikasta eräässä
suomalaisessa lehdessä myöskin on kerrottu, mutta joka kertomus, asiasta
tehdyn tutkimuksen johdosta, on huomattu olevan vailla kaikkea perää, kat
soo

Postihallitus

tarpeelliseksi huomauttaa kaikille postivirkailijoille ja

erittäinkin niille monille enemmän tahi vähemmin kokemattomille viransijai
sille, jotka kesäaikana ovat virantoimituksessa postitoimistoissa, etteivät
tekisi itseään syyllisiksi yllämainitunlaiseen menettelyyn eivätkä antaisi
missään suhteessa aihetta muistutuksiin mitä huomaavaisuuteen kirjeenvaihtavan yleisön kohtuullisiin vaatimuksiin nähden tulee.

2.
Kun postilaitoksen kirjelaatikot, sekä postitoimistojen ja postipysäkkien luona olevat, että myöskin sellaiset, jotka ovat asetetut eri paikkoihin
kaupungeissa sekä postiteiden ja maalaiskirj'eenkantoteiden varsille maaseu
duilla ja myöskin postiakuljettaviin höyrylaivoihin, varsin usein ei ainoas
taan mitä maalaukseen tulee vaan myös muussakin suhteessa antavat aihetta
muistutuksiin, katsoo Postihallitus tarpeelliseksi vieläkin huomauttaa posti
toimistoja heidän ehdottomasta velvollisuudestaan katsoa, että kirjelaatikot
aina ovat täysin hyvässä kunnossa ja erittäinkin mitä maalaukseen tulee
moitteettomia ja maalatut keltaisiksi, koska kokemus on näyttänyt että uu-
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(lesti maalattaessa on käytetty kaikenlaatuisia värivivahduksia, ja öljytyt
n. k. „equipagelakalla“, joka kauvimmin kestää ilman vaikutuksia. Jos ar
vellaan ettei kirjelaatikon tarpeellista korjausta tahi uudestimaalausta jossa
kin seudulla voida saada toimeen, ammatissa kyllin taitavien käsityöläisten
puutteessa, on asiasta Postihallituksen liikenneosastolle ilmoitettava.
O
yj.
Koska on ilmennyt että muutamat postitoimistot käyttävät postilai
toksen kustannuksella heille lähetettyjä kirjeenkuoria myöskin muihin tar
koituksiin kuin niihin, joihin ne ovat aijotut, muistutetaan postitoimistoja
että semmoista, hyvään järjestykseen kuulumattomana, on vastaisuudessa
vältettävä.
4.
Sen johdosta että jotku t postitoimistot ovat laimin lyöneet takaisin
lähettää Postihallituksen kalusto-varastoon, osaksi puurasioita, joita on käy
tetty leimasinmusteen lähettämiseen, osaksipuulatikoita, joissa pöytävaakoja
on lähetetty, muistutetaan täten että mainitut rasiat ja laatikot ovat ensi
tilassa palautettavat.

t/j. Xagerborg.

G. F. Hellman.
v. t.
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