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№ 4410.

Vaikka voimassa olevien postiasetusten mukaan postivaunuihin on
yleisöltä vastaanotettava kuljetettavaksi ainoastaan tavallisia kirjepostilähetyksiä (kirjeitä, postikortteja ja ristisiteitä), on Postihallitus kuitenkin jo
kauan aikaa katsonut mahdolliseksi sallia, että sanomalehtilähetyksiäkin,
mitkä sanomalehtitoimitukset oikeastaan olisivat velvolliset jättämään ulosantopaikan kiinteään postitoimistoon, ajan voittamiseksi suorastaan jätetään
postijunaa seuraavaan postivaunuun, mikä menettely kumminkin nyttemmin,
jolloin sanomalehtiliike on suuressa määrässä kasvanut, on tuottanut vaike
uksia ja, kun sanomalehtilähetyksiä useimmiten ei ole tuotu hyvissä ajoin,
aiheuttanut ikäviä selkkauksia,
Tämän vuoksi on Postihallitus, siitä tekemästänne esityksestä, kat
sonut tarpeelliseksi määrätä, että sanomalehtitoimitusteu on postivaunuun
jätettävä sanomalehtilähetyksensä viimeistään puolen tuntia ennen junan
lähtöä; ollen postivaunuvirkailija siis oikeutettu kieltäytymään vaunuun
vastaanottamasta myöhemmin tuotuja sanomalehtilähetyksiä. Mikä t iedoksenne ja asianomaisten tietoon saatettavaksi täten ilmoitetaan.
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Cill postkupéföreståndaren,
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JU. 4410.

Ehuru enligt gällande postförfattningar i postkupéerna skola från
allmänheten mottagas till befordran allenast vanliga brefpostförsändelser
(bref, postkort och korsband), liar Poststyrelsen likväl redan under en lång
tid funnit det möjligt tillåta, att jemväl tidningsförsändelser, som från re
daktionerna egentligen borde aflenmas till fast postanstalt å utgifningsorten,
för vinnande af tid inlemnas direkte till bantåg åtföljande postkupé, hvilket
förfarande dock numera, då tidningsrörelsen i hög grad tillvuxit, mött svå
righeter och, enär tidningsförsändelserna ofta nog icke aflemnats i behörig
tid, vållat stora förvecklingar.
Till följd häraf har Poststyrelsen, på Eder derom gjorda framställ
ning, funnit nödvändigt bestämma, att tidningsförsändelserna skola från
redaktionerna aflenmas till postkupé senast en half timme före bantågets
afgång; och är postkupétjensteman således berättigad vägra att mottaga se
nare anlända tidningsförsändelser. Hvilket Eder till kännedom och i afseende å vederbörandes underrättande härigenom meddelas.

p . J a m a la in e n .
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