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Sittenkuin Keisarillinen Suomen Senaatti viime lokakuun 25 päivänä
oli katsonut hyväksi jättää sitä varten asetetun komitean toimeksi m. m.
maamme postilaitoksen uuden palkkaussääntö-ehdotuksen tekemisen, ja tämä
komitea on Postihallitusta pyytänyt hankkimaan ilmoituksia niistä virkasivutuloista, joita postilaitoksen virkamiehet viiden viime vuoden kuluessa
ovat nauttineet, kuin myöskin postimerkkien myynnistä postitoimistoissa
kertyneistä varoista, käskee Postihallitus täten kaikkien' postikonttorien,
ensimmäisen luokan postitoimitustcn kuin myöskin niiden toisen luokan
postitoimitusten hoitajia, jotka ilman ylemmän postitoimiston välitystä tilaa
vat sanomalehdet ja tilittävät ne, niin tarkoin kuin mahdollista tosiolojen
mukaisesti oheen liitettyyn kaavioon, sen otsakirjoitusten mukaan, merkit
semään puheenalaiset ilmoitukset niin, että niistä käy selville ei ainoastaan
kertyneiden virkasivutulojen määrä vaan myös paljonko niistä postitoimiston
hoitaja on saanut; ollen siten täytetty kaavio lähetettävä Postihallituksen
kansliaosastoon niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kuluvan tammi
kuun 21 päivänä.

p . J a m c ria in e n .
John Palmgren.
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Sedan Kejserliga Senaten för Finland den 25 sistlidne oktober fun
nit godt att åt en för ändamålet tillsatt komité öfverlemna uppgörandet af
förslag till, bl. a., ny aflöningsstat för postverket i landet och denna komité
hos Poststyrelsen anhållit om införskaffande af uppgifter öfver de sportelinkomster, som under senast förflutna fem år tillfallit postverkets tjenstemän, äfvensom angående frankoteckensuppbörden vid postanstalterna, får
Poststyrelsen

härigenom

anmoda föreståndarene för samtliga postkontoi',

postexpeditioner af l:sta klassen äfvensom de postexpeditioner af 2:dra klas
sen, hvilka utan förmedling af öfverordnad postanstalt reqvirera och redo
visa för tidningar, att så noggrannt som möjligt i öfverensstämmelse med
verkliga förhållandet å bilagda blankett, i enlighet med densammas rubri
ker, anteckna berörda uppgifter så att af desamma framgår icke allenast
de influtna sportelinkomsternas storlek, utan äfven huru mycket af desam
ma tillfallit postanstaltens föreståndare; börande den sålunda ifyllda blan
ketten till Poststyrelsens kansliafdelning insändas så fort ske kan och senast
den 21 innevarande januari.

p . J a m a la in e n .
John Palmgren.

Helsingfors J. Simelii Arfv. Boktryckeriaktiebolag, 1907.

