SUOMEN
POSTIHALLITUS.
H E L SIN G ISSÄ ,

Kaikille postitoimistoille.

h e in ä k u u n 2 6 p. 1910.
N:o 9,037.

Sen johdosta että postiljoonit, niin postitoimistojen kuin postivaunupiirinkin, kuin myös maantiepostin kuljettajat, mikäli Postihallituksen
tietoon on tullut, eivät aina noudata tarpeellista varovaisuutta postipusseja ja laukkuja käsitellessään, on Postihallitus katsonut välttämät
tömäksi määrätä:
l:si) postipussien paino on, mikäli mahdollista, rajoitettava korkein
taan 40 kiloksi;
2:si) postipussien ja laukkujen heitteleminen sekä maassa laahaaminen kuin myös niille istuutuminen on kielletty;
3:si) postien sulkeminen pusseihin ja laukkuihin on toimitettava
varovasti, jotteivät lähetykset vahingoitu;
4:si) mahdollisesti vioittuneen postilähetyksen päällystään tulee vas
taanottavan postivirkailijan joka tapauksessa tehdä asianvaatima mer
kintä.
Samalla muistutetaan postitoimistojen hoitajia sekä postivaunupiirin Esimiestä tarkoin huolehtimaan, että tässä annettuja määräyksiä
tunnollisesti noudatetaan, sillä niiden laiminlyömisestä tullaan vastedes
ehdottomasti edesvastuuseen saattamaan.
Pääpostitirehtöörin sijasta:

C. Bruno Sevonius.

Paavo Himanen.
V. t.

Helsingissä, Keisarillisen Senaatin kirjapainossa, 1910.

POSTSTYRELSEN
FINLAND.

Helsingfors,

Till samtliga postanstalter.

d e n 2 6 ju li 1910.
N:o 9,037

Med föranledande deraf att vid såväl postanstalterna som kupépostexpeditionen anställda postiljoner, äfvensom landsväga postförare,
enligt hvad Poststyrelsen inhemtat, ieke alltid iakttaga erforderlig för
siktighet vid handteringen af postpåsar och väskor, har Poststyrelsen
funnit nödigt bestämma:
l:o) vigten af postpåsar bör, såvidt möjligt, begränsas till högst 40
kilogram;
2:o) det är förbjudet att kasta postpåsar och väskor samt att släpa
dem efter sig äfvensom att sätta sig på desamma;
3:o) posternas inpackning i påsar och väskor bör verkställas med
varsamhet på det att försändelserna ej måtte skadas;
4:o) å omslaget af en möjligen skadad postförsändelse bör den
emottagande postfunktionären i hvarje händelse göra af omständighe
terna påkallad anteckning.
Tillika erinras föreståndarena för postanstalterna äfvensom Före
ståndaren för kupépostdistriktet att noggrant tillse det de härofvan
meddelade bestämmelserna samvetsgrant iakttagas, ty förseelser härutinnan komma framdeles ovillkorligen att beifras.
I Generalpostdirektörens ställe:

C. Bruno Sevonius.

Paavo Himanen.
t. f.

Helsingfors, Kejserliga Senatens tryckeri, 1910.

