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Kiertokirjeessä viime kuluneen helmikuun 22 päivältä n:o II (2) kuin
myös yleisessä kirjelmässä saman kuun 28 päivältä n:o 4863 on Postihallitus
postitoimistoille antanut erityisiä määräyksiä niiden lähetysten postikäsittelystä, joita tapahtuvien valtiopäivämiesvaalien aikana lähetetään keskus
lautakunnilta vaalilautakunnille ja päinvastoin, mutta ovat useat postitoi
mistot näitä määräyksiä väärin sovelluttaneet.
Tarkastettaessa postitoimistoista saapuneita ilmoituksia ylimääräisten
postien lähettämisestä, on nimittäin muun muassa havaittu:
että postitoimistot ovat aiheettomasti ylimääräisellä kyydillä vaali
lautakuntien asemapaikkoihin lähettäneet keskuslautakunnan vaalilautakun
nalle lähettämiä lähetyksiä, vaikka tällaiset lähetykset olisivat asianomaisen
vaalilautakunnan omasta toimesta olleet lähimmästä postitoimistosta noudet
tavat samoin kuin vaalilautakunnan piti jättää siltä keskuslautakunnalle
menevät lähetykset lähimpään postitoimistoon, jolloin n. k. postipysäkkiä ei
kuitenkaan ollut pidettävä postitoimistoihin kuuluvana,
että siten aiheettomasti käytetystä ylimääräisestä postista on suori
tettu ei ainoastaan täysi kyytiraha sekä meno- että paluumatkalta, vaan myös
kin sitä paitsi jotenkin runsas päiväraha,
että vaalilippuja sisältäviä paketteja on lähetetty vaalilautakunnille
maalaiskirjeenkantajien mukana, jolloin ylipainon tähden useinkin on käy
tetty hevoskyytiä,
että ylimääräinen posti, ilman Postihallituksen erityistä määräystä,
on lähetetty viemään

vaalilippuja sisältäviä paketteja vaalilautakunnalta

keskuslautakunalle, vaikka se olisi voinut tapahtua varsinaisessa postissa jo
muutaman päivän kuluttua sen jälkeen,
että postinkuljettajille on suoritettu palkkiota ylipainoisesta postista,
ilman että täydellisesti on selville käynyt, onko ylimääräistä hevosta todella
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käytetty tai postin paino sillä kertaa noussut yli posteille tavallisesti mää
rätyn painon,
•
että useinkin on ylimääräisestä postista suoritettu kohtuuttomasti
korkeita, jopa melkoisesti yli määrätyn kyytirahan nousevia palkkioita,
ettei, hollikyytiä käytettäessä, Postihallitukseen sen johdosta lähe
tettyyn ilmoitukseen ole liitetty seikkaperäistä luetteloa kyytirahöistä.
Tästä ilmoittaen Postihallitus käskee

postitoimistoja vastedes ta

pahtuvien valtiopäivämiesvaalien aikana suuremmalla huolella arvostelemaan,
milloin ylimääräisen postin lähettäminen kuljettamaan lähetyksiä keskus
lautakunnan ja vaalilautakunnan välillä on todellisen tarpeen vaatima, kuin
myöskin niin menettelemään, että kustannus sellaisesta postista, mikäli mah
dollista, ei nouse yli määrätyn kyytirahan.
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Uti cirkulär af den 22 sistförlidne februari n:o JI (2) äfvensom allmän
skrifvelse af den 28 i samma månad n:o 4863 har Poststyrelsen meddelat
postanstalterna särskilda föreskrifter beträffande postbehandlingen af försän
delser, som vid försiggående landtdagsmannaval afsändas från centralnämnd
till valnämnd och tvärtom, men dessa föreskrifter hafva af många postan
stalter blifvit orätt tillämpade.
Vid verkställd granskning af de från postanstalterna inkomna upp
gifterna öfver afsända extra poster, har det nämligen bland annat befunnits:
att från centralnämnd till valnämnd afsända försändelser af postanstalterna obehörigen hemsändts till valnämnderna med extra skjuts, ehuru
dylika försändelser bort genom vederbörande valnämnds egen försorg afherntas från närmaste postanstalt, på enahanda sätt som valnämnd varit skyldig
att aflemna från densamma till centralnämnd åtgående försändelser till när
maste postanstalt, hvarvid s. k. posthaltpunkt likväl icke bort betraktas så
som postanstalt,
att för sålunda obehörigen anlitad extra post utbetalats icke allenast
full skjutslega såväl för fram- som återfärden, utan dessutom äfven ett gan
ska drygt dagtraktamente,
att paket med valsedlar utsändts till valnämnderna med iandtbrefbärare, hvarvid i följd af öfvervigt ofta nog hästskjuts anlitats,
att extra post, utan särskild föreskrift från Poststyrelsens sida, afsändts för framförande af från valnämnd till centralnämnd afgående paket
med valsedlar, ehuru sådant kunnat ske med ordinarie post redan någon
dag derefter,
att ersättning utbetalats åt postförare för postens öfvervigt, utan att
med full tydlighet framgått, huruvida extra häst i verkligheten anlitats eller

postens tyngd för gången öfverstigit den för posterna i allmänhet bestämda
vigten,
att ofta nog öfverhöfvan höga, till och med föreskrifven skjutslega
betydligt öfverstigande ersättningar utgifvits för extra post,
att vid anlitande af hållskjuts specificerad förteckning öfver skjuts
lega icke närslutits till Poststyrelsen insänd anmälan derom.
Meddelande härom får Poststyrelsen anmoda postanstalterna, att vid
framdeles inträffande landtdagsmannaval med urskillning bedöma, när ut
sändande af extra post för befordran af försändelser mellan centralnämnd
och valnämnd är af verkligt behof påkalladt äfvensom så begå, att kostna
den för sådan post, såvidt möjligt, icke öfverstiger fastställd skjutslega.

p . J a m a la in e n .
G. F. Hellman
t. f.
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