SUOMEN

»OSTIHALLITUS.
H E L SIN G ISSÄ ,
h u h t ik u u n 2 p. 1913.

Kaikille postitoimistoille.

N:o 17,632.

l.
Koska monet postitoimistot eivät alempana mainituissa kohdissa
ole noudattaneet Postihallituksen kiertokirjeen N:o XXY (34) joulukuun
12 p:ltä 1912, koskeva postiosotusvarojen tilitystä, määräyksiä, kehoitetaan postitoimistoja vieläkin tarkoin huomaamaan:
l:o että kuukauden kuluttua ei saa millään ehdolla repiä pois
kassakirjasta A. (kaav. N:o 136) siihen kuuluvia käyttämättömiä kuittikaavakkeita, vaan ovat ne välttämättä kassakirjan mukana Postihalli
tuksen tiliosastolle lähetettävät;
2:o että kassakirjaan A. kuuluvan päällystän (kaav. N:o 136 h) kol
mannelle sivulle ovat vietävät sekä Suomen että Venäjän rahan loppu
summat kassakirjöistä A. ja B. ynnä samalla tavoin loppusummat allekuuluvien postitoimistojen kassakirj öistä kustakin attekuuluvasta erikseen,
ollen nämät määrät sitten kaikki yhteenlaskettavat;
3:o että ennen kassakirjain lähettämistä Postihallituksen tiliosastolle,
ovat ne päivättävät ja allekirjoitettavat sekä niiden eri lehdet sitä
paitsi päällyksineen ommeltavat yhteen vihkoksi:
4:o että kassakirjoja Postihallituksen tiliosastolle lähetettäessä pitää
niiden mukaan liittää reversaalit allekuuluvista postitoimistoista kuu
kauden aikana tulleista rahalähetyksistä;
5:o että leimat paikkaleimasimella lyödään posti- ja postietuantiosotuskaavakkeihin täysin selviksi eikä ylösalasin, koska nykyään käytän
nössä olevissa kaavakkeissa ainoastaan paikan leima ilmoittaa sisäänmaksupaikan;
6:o että jokaiseen kassakirjalebteen on heti, kun tätä ruvetaan
käyttämään, yläreunaan lyötävä paikkaleima; sekä
7:o että kassakirjaan on välttämättä kirjoitettava päivämäärä ensimäisen kunakin päivänä kirjaan viedyn postiosotuksen kohdalle.
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2.

Viittaamalla Postihallituksen kiertokirjeeseen N:o VII (10) maalis
kuun 13 p:ltä 1913 ilmoittaa Postihallitus, että postitoimistoille lähete
tään uusi postiosotuskaavake (N:o 134 h), joka, yksinomaan on käytettävä
silloin, kun Suomessa vaihdettavan postiosotuksen määrä, on asetettu Ve
näjän rahassa.
3.
Lisäykseksi Postihallituksen yleiseen kirjelmään viime joulukuun
12 p:ltä N:o 19035 ilmoitetaan täten, että niiden 2 luokan postitoimitusten, jotka ylipostitoimistojen välityksettä tilittävät tilatuista sanoma
lehdistä kertyneet varat, tulee kuukausraporteista »ylimääräisenä tulona»
tilittää pakettikorteista, irtolaukuista, y. m. kertyneet maksut sekä
että sanottujen postitoimituksien tulee suoraan Postihallituksen varas
tosta tilata kaikki tarvittavat kaavakkeet, siis myös kaavakkeet N:o 1
ja 25.
Mitä muihin alipostitoimistoihin tulee on näitten lähetettävä ky
seelliset ylimääräiset tulot kuukausittain asianomaiselle ylipostitoimistolle
reversaalilla, johon pienillä muutoksilla voi käyttää kaav. N:o 166.
Lakasta kertyneet maksut ovat vastedes tilitettävät siten, että vas
taava määrä postimerkkejä kiinnitetään kirjelähetyksien päällyksiin ja
pakettien osotekortteihin sekä asianmukaisesti leimataan.

P. Jam alainen.

G. W. Forsblom.
V. t.

3ST STYRELSEN
FINLAND.
H E L SING F OR S,
den 2 a p ril 1913.

Till sam tliga postanstalter.

N:o 17,622.

l.
Enär ett stort antal postanstalter i nedannämnda afseenden icke
stält sig föreskrifterna i Poststyrelsens cirkulär N|:o XXV (34) af den
12 december 1912, angående redovisning af postanvisningsmedel, till
efterrättelse, erinras postanstalterna ytterligare om att noggrant iakttaga:
l:o att vid månadens utgång i A. Kassaboken (blank. N:o 136)
kvarstående obegagnade kvittensblanketter på inga vilkor få bortrifvas,
utan böra desamma ovilkorligen åtfölja kassaboken vid dess insändande
till Poststyrelsens räkenskapsaf delning;
2:o att å tredje sidan af omslaget (blank. N:o 136 b) till A. kassa
boken införa slutsummorna ifrån A. och B. kassaböckerna både i ryskt
och finskt mynt samt på enahanda sätt slutsummorna ifrån de under
lydande postanstalternas kassaböcker, hvarje underlydandes skildt för
sig, äfvensom att sedan nedsummera samtliga dessa slutsummor;
3:o att före kassaböckernas insändande till Poststyrelsens räkenskapsafdelning dagteckna och underskrifva desamma samt dessutom
sammansy de skilda bladen jämte tillhörande omslag till ett häfte;
4:o att vid kassaböckernas insändande låta desamma åtföljas af
reversalen öfver ifrån underlydande postanstalter under månaden ingångna
levereringar ;
5:o att aftryck af ortstämpeln å postanvisnings- och postförskottsanvisningsblanketterna anbringas fullt tydliga samt ej upp och ned, emedan
å de numera i bruk införda blanketterna inbetalningsorten angifves
endast genom aftryck af ortsstämpeln;
6:o att å hvarje kassaboksblad bör genast, då detsamma användes
för införande af postanvisningar, i öfra kanten anbringas aftryck af
ortsstämpeln; samt
7:o att datum bör i kassaböckerna nödvändigt utsättas för den
första för dagen bokförda postanvisningen.

Med hänvisning till Poststyrelsens cirkulär N:o VII (10) för den
13 mars 1913 får Poststyrelsen meddela, att ny blankett (N:o 134 b)
kommer att postanstalterna tillsändas för att uteslutande användas i det
fall, då postanvisnings inom Finland belopp är utstäldt i ryskt mynt.
3.
Såsom tillägg till Poststyrelsens allmänna skrifvelse N:o 19035 för
den 12 december 1912 meddelas härigenom, att de postexpeditioner af
2:dra klassen, som utan förmedling af öfverordnad postanstalt redovisa
för genom rekvirerade tidningar influtna medel, böra i månadsrapporterna
såsom »extra uppbörd» redovisa för af dem uppburna afgifter för
paketadresskort, lösväskor, m. m. samt att sagda postexpeditioner berät
tigas från Poststyrelsens förråd rekvirera samtliga behöfliga blanketter,
sålunda äfven blanketterna N:o 1 och 25.
Hvad öfriga underordnade postanstalter vidkommer, böra desamma
till vederbörande öfverordnad postanstalt månatligen levera ifrågavarande
extra uppbörd, hvartill med mindre förändring blanketten N:o 166 kan
användas.
Uppburna afgifter för lack böra framdeles redovisas sålunda, att
brefförsändelsernas omslag och paketadresskorten beläggas till motsva
rande belopp med frimärken, som behörigen makuleras.

P. Jam alainen.

G. W. Forsblom.
t. f.

H elsinki 1913. K eisarillisen Senaatin kirjapainossa.

