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Postilaitoksen vanhempien asiakirjain myymisestä.
Kun postilaitoksen vanhemmat, tätä nykyä tarpeettomat asiakirjat
tulevat joutopaperina myytäviksi, käsketään postitoimistoja osotteella
Tampereen postikonttori, niin pian kuin mahdollista ja viimeistään
ennen tulevan toukokuun 15 päivää lähettämään alempana nimitetyt
ennen vuotta 1904 kertyneet asiakirjat; ja ovat nämät lähettämiset
postiasemista kumminkin toimitettavat lähimmän, rautatien varrella
olevan postitoimiston kautta.
Asiakirjat, jotka ovat sopivalla tavalla sidottavat korkeintaan 10
kilogrammaa painaviin kimppuihin, ovat vapaakirjelähetyksinä, mutta
tavallisten pakettiosotekorttien seuraamina, joihin osotekortteihin on
kirjoitettava edellämainittu osote, asiakirjojen paino ja sana joutopaperia», vähitellen postissa, postilaitokselle sen kautta saattamatta
mitään erinäisiä maksuja, lähetettävät lähimpään rautatien varrella
olevaan postitoimistoon, jonka hoitajaa täten käsketään, sikäli kuin
tila posti vaunuissa myöten antaa, lähettämään asiakirjat Tampereelle.
Kllei lähettämisiä voida ennen tulevan toukokuun 15 päivää postivaunuissa toimittaa, ovat asiakirjat lähetettävät rautateitse rahtitava
rana, josta maksu suoritetaan Tampereella.
Silloin kun postitoimistot toimittavat edellämainitut lähettämiset,
tulee niiden lähettää Tampereen postikonttorin hoitajalle summittainen
luettelo lähetetyistä asiakirjoista ynnä ilmoitus niiden yhteenlasketusta
painosta,
Seuraavat ennen vuotta 1904 kertyneet asiakirjat ovat edellämainitulla tavalla postitoimistoista, lähetettävät:
Pohjakirjat
»

ehdotuksiin ja vuositileihin posti- ja sanomalehtivaroista ynnä niihin kuuluvat liitteet;
tileihin postiosotusvaroista litteineen;
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Pohjakirjat tileihin suorituksesta ja tilinteosta riippuvista ulosmenoista;
»
siviiliviraston leski- ja orpokassanvaroista;
»
tileihin sotilashuonevaroista;
tileihin frankomerkeistä liitteineen;
»
tilastollisiin tauluihin;
Kuukausiraportit;
Sanomalehtipäiväkirjat ja niihin kuuluvat tilaussetelit;
Vapaakirjekirjat ja luettelot;
V apaakirj ere versaalit;
Rekisterit tulleita ja lähetettyjä lähetyksiä varten ynnä niihin
kuuluvat kuitit, valtakirjat ja muut liitteet;
Kartat postilähetyksistä;
Pakettipöytäkirjat;
Pakettiosotekortit:
Reversaalit postivaunuihin jätetyistä posteista;
Kalustöluettelot;
Höyrylaivakönnossementit;
Sisäänkirjoitetuista ja arvolähetyksistä annettujen kuittien niskat.
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Angående försäljning af postverkets äldre handlingar.
Emedan postverkets äldre numera obehöfliga handlingar komma att
såsom makulatur försäljas, anmodas postanstalterna att under adress
Postkontoret i Tammerfors, så fort ske kan. och senast före den I5:de
instundande maj afsända nedannämnda före år 1904 tillkomna, hand
lingar; börande dessa sändningar från poststationerna likväl ske genom
närmaste vid jernvägen belägna postanstalt.
Handlingarna, hvilka skola på lämpligt sätt ombindas i bundtar
å högst 10 kilogram, böra såsom fribrefsförsändelser, men åtföljda af
vanliga paketadresskort, upptagande ofvannämnda adress, handlingarnas
vigt och innehållet »makulatur», efter hand per post, utan att post
verket derigenom åsamkas någon särskild utgift, afsändas till när
maste vid jernvägen belägna postanstalt, hvars föreståndare härigenom
anmodas att i den mån utrymmet i postkupéerna sådant medgifver
afsända handlingarna till Tammerfors. Om försändningen genom post
kupéerna icke kan slutföras före den 15 instundande maj månad, böra
handlingarna å jernvägen expedieras såsom fraktgods, för hvilket frakten
betalas i Tammerfors.
Samtidigt som postanstalterna verkställa förenämnda sändningar
böra de till Postförvaltaren i Tammerfors insända summarisk förteck
ning å de afsända handlingarna jemte uppgift å deras sammanlagda
vigt.
Följande innan år 1904 tillkomna handlingar höra. på o f van angifna
sätt ifrån postanstalterna afsändas:
Konsept till förslag och årsräkningar öfver post- och tidningsmedlen jemte tillhörande bilagor;
»
» redovisning öfver postanvisningsmedlen med bilagor;
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Konsept till redovisning öfver på likvid oeh redovisning beroende
utgifter;
»
» redovisning öfver civilstatens enke- och pupillkassas
medel;
»
» redovisning öfver krigsmanshusmedel;
»
» redovisning öfver frankotecken jemtebilagor;
»
» statistiska tabeller;
Månadsrapporter;
Tidningsjournaler jemte till dem hörande rekvisitionsblanketter;
Pribrefsböcker och förteckningar;
Fribrefsre versal;
Register öfver ankomna och afsända försändelser jemte till dem
hörande qvittenser, fullmakter och andra bilagor;
Kartor öfver postförsändelser;
Paketprotokoll;
Paketadresskort;
Reversal öfver till postkupéerna lemnad post;
Inventarieförteckningar;
Ångbåtsconnoisement;
,
Ryggarna till qvittenser öfver rekommenderade 1oé& värdeför
sändelser.
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