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K oska valituksia on kuulunut, että sanomalehtien, etenkin n ii
den, jo ita tilataan n. s. uuden järjestelm än mukaan, perilletuloa on
v iiv y te tty sen kautta, että muutamat postitoim istot, jotk a välittävät
sanomalehtien tilauksia postiasemille, tilaavat n iitä yhteisellä tilauslipulla omien lehtiensä kanssa, josta syystä sanomalehden toi
mitus myös lähettää ne tilauslipun otsikkoon m erkityn osoitteen
mukaan siihen postitoimistoon, joka tilauksen on toimittanut,
mistä ne vasta myöhästyneinä saapuvat lopulliseen osoitepaikkaansa, katsoo Postihallitus tarpeelliseksi huomauttaa niille posti
toim istoille, jotk a välittävät postiasemien sanomalehtitilauksia,
ettei näitä mitenkään saa sekoittaa yhteen postitoim iston omien
sanomalehtien kanssa, vaan on kutakin postiasemaa varten pidet
tävä eri sanomalehtiluetteloa sekä eri tilauslipulla tilattava niihin
tarkoitetut sanomalehdet m erkitsem ällä tilauslipun otsikkoon sen
postiaseman nimen, m ihin lehti on tilattu, eikä suinkaan sen posti
toimiston nimeä, jok a tilauksen on toimittanut.
M itä taas postivaunuihin tulee, on niiden noudatettava ylem 
pänä olevia määräyksiä radan varrella sijaitseville postiasemille
tilattavien sanomalehtien suhteen, jo ta vastoin postipysäkeille me
nevien sekä suoraan posti vaunusta jaettavien sanomalehtien tilaa
miseen saa käyttää yhteistäkin tilauslippua, jo llo in tilauslipun
otsikkoon on m erkittävä sen posti vaunun nimi, jok a tilauksen on
toim ittanut ja vasta tilaajan nimen jälkeen kunkin sanomalehden
lähempi osoitepaikka, mutta on tällä tavoin tilatut sanomalehdet,
jotk a sanomalehden toimituksesta lähetetään yhteen kimppuun
sidottuna, uudelleen la jitelta va t postivaunussa eikä koko kimppua
saa, kuten toisinaan on tapahtunut, avaamatta lähettää siihen p aik 
kaan, m ihin päällimmäinen lehti sattuu olemaan osoitettu.

2.
V aik k a Arm ollisessa Johdesäännössä Postilaitokselle maalis
kuun 15 päivältä 1881, 64 § :ssä, koskeva postien sulkemista ja lähet
tämistä, muun muassa säädetään, että postilaukkuja suljettaessa
on sen langan molemmat päät, jo lla laukun kaksi viim eistä silmuk
kaa kiinni sidotaan, postitoim iston sinetillä kiinnitettävät
jonka ohessa Postihallituksen kiertokirjeessä N :o X X V (48)
marraskuun 15 päivältä 1892, koskeva postipussien sulkemista,
määrätään että pussiin kiinnitetystä nahkalevystä on ennen sulke
mista poistettava ei ainoastaan entinen sinettipainos, vaan m yöskin
kaikki siihen tartttunut vanha lakka, on kummnkin P ostih allitu k 
sen tietoon tullut että useat postitoim istot eivät lainkaan noudata
näitä määräyksiä, vaan painavat sinetti] äljennöksen entisten päälle,
poistamatta puuliuskalle tai nahkalevylle ennen kertynyttä lakkaa.
Tämän johdosta ja koska asianomaisille postitoim istojen hoi
tajille, postilähetysten katoamisen tai muun sellaisen ep ä jä rjestyk 
sen sattuessa, v o i koitua ikäviä seurauksia ylläm ainitusta laim iinlyönnistään, katsoo Postiliallitu s olevan syytä muistuttaa posti
toim istoja tarkoin noudattamaan annettuja m ääräyksiä postilaukkujen ja pussien sulkemisessa.
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i.
E n är klagom ål försports deröfver, att tidningars, isynnerhet
sådana som äro prenumererade enligt det s. k. nya systemet, fra m 
komst fö rd rö jts derigenom, att några postanstalter, som förm edla
tidningars prenum eration till poststationer, reqvirera desamma å
gemensam reqvisitionssedel med sina egna exem plar, i fö ljd h va ra f
tidningens redaktion äfven expedierar dem i enlighet med adressen
i reqvisitionssedelns rubrik till den postanstalt, som a flå tit reqvisitionen, h va rifrå n desamma försenade då först fram kom m a till
sin bestämmelseort, anser Poststyrelsen nödigt fästa de postanstal
ters, hvilka förm edla prenumeration a f tidningar till poststationer,
uppmärksamhet vid, att dessa icke få förblandas me4 postanstaltens
egna tidningar, utan skall fö r h varje poststations räkning föras
en särskild tidnings journal och förm edels en skild reqvisitionssedel
reqvireras till dem afsedda tidningar, med antecknande i reqvisi
tionssedelns rubrik a f namnet å den poststation, dit tidningen req vi
reras, och i ingen händelse den postanstalts namn, som verkställt
reqvisitionen.
Vidkom m ande åter postkupéerna, böra ofvannäm nda fö re 
sk rifte r a f dem iakttagas vid reqvisition a f tidningar till in vid
jern vägen b efin tliga poststationer, hvarem ot vid reqvisition a f tid 
ningar till postlialtpunkter och a f sådana, som utdelas direkt från
postkupén, få r användas äfven gemensam reqvisitionssedel, dervid
i reqvisitionssedelns rubrik bör upptagas den postkupés namn, som
verkställer reqvisitionen och först efte r prenumerantens namn
h varje tidningsexem plars närmare adressort, men skola de sålunda
reqvirerade tidningarna, hvilka a f tidningsredaktionen expedieras
hopslagna til en enda bunt, ånyo sorteras i postkupén och hela
bunten få r .icke, såsom stundom händt, oöppnad afsändas till den
ort, dit det öfversta tidningsexem plaret råkar vara adresseradt.

2.
Ehuru uti § 64 a f N åd iga Instruktion fö r P ostverket a f den
15 inars 1881 stadgas angående postens inläggning och a f sändning
bland annat, att vid tillslutning a f postväskor bägge ändarne a f
det snöre, hvarm ed väskans två sista öglor sammanbindas, skola
med postanstaltens sigill förseglas v id en
hvarjem te uti
Poststyrelsens cirkulär N :o X X Y (48) a f den 15 november 1892,
angående postpåsars försegling, fö resk rifves att frå n påsens läder
platta fö re förseglingen bör borttagas icke allenast det fö rra sigillaftrycket, utan äfven allt gammalt lack, som h äftar dervid, har
lik vä l till Poststyrelsens kännedom kommit att flere postanstalter
"helt och hållet uraktlåtit att ställa sig dessa fö re s k rifte r till e fte r
rättelse, i det att de anbringa sigilla ftrvck et å en massa föru t t ill
komna sådana, utan att dessa derförinnan borttagits från träklos
sen eller läderplattan.
M ed föranledande h äraf och då fö r vederbörande postanstaltsföreståndare kan, vid bortkomst a f postförsändelser eller ock annan
liknande oegentligliet, uppstå ledsamma p å fö ljd e r fö r uraktlåtenhet
i ofvannäm ndt afseende, ser sig Poststyrelsen föranlåten h äri
genom erinra postanstalterna om noggrannt iakttagande a f gällande
fö re s k rifte r beträffande postväskors och postpåsars tillslutning.
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