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Kaikille postitoim istoille.

N:o 7,029.

Tarkastettaessa postitoimistojen tilastollisia tauluja litt. B (kaav.
N:o 148) vuodelta 1914 on käynyt selville, että eräitten postitoimis
tojen ilmoitukset lähetetyistä (sisäänmaksetuista) postiosotuksista ja
postietuantiosotuksista sarekkeissa 9 ja 10 eivät ole yhtäpitävät samojen
postitoimistojen kassakirjojen A:n ja B:n kanssa. Huomatuista virheel
lisyyksistä mainittakoon erittäin ne arveluttavat harhaanosotukset, joi
hin moni postitoimisto on tehnyt itsensä syypääksi viedessään sanot
tuihin sarekkeihin ainoastaan postiosotuksia, jota vastoin postietuantiosotukset joko kokonaan ovat tauluista poisjätetyt taikka viedyt sarek
keihin 11 — 13, jotka viimemainitut eivät kuitenkaan tarkoita sisäänmaksettuja postietuantiosotuksia vaan (niinkuin taulujen ja sarekkeiden
päällekirjoituksista jo tarkalleen käy selville) tarkoittavat postietuannilla
taikka jälkivaatimuksella varustettuja kirjepostilähetyksiä ja paketteja.
Tämän johdosta postitoimistoja käsketään ankarasti B taulun sarekkeita 9 ja 10 täytettäessä mitä tarkimmin edelliseen merkitsemään
luvun ja jälkimmäiseen määrän niin hyvin postiosotuksista kuin postietuantiosotuksistakin täysin yhtäpitävästi A ja B kassakirjojen kanssa.
Ilmoituksia sarekkeihin 11 — 13 ei sitävastoin voida saada kassakirjoista, vaan ovat ne otettavat kuljetettaviksi jätettyjen, postietu
annilla varustettujen sisäänkirjoittamattomien ja vakuuttamattomien
lähetysten luettelosta (kaav. X:o 144) sekä myös sisäänkirjoitettujen
ja arvolähetysten lähtörekistereistä (kaav N:o 43 ja 38), jotka sisältävät
myös ilmoituksia postietuanneista (kiertokirje N:o VII 1912).
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Till sam tliga postanstalter.

xV:o 7,029.

Vid granskning af postanstalternas statistiska tabeller litt. B (blank.
N:o 148) för år 1914 har framgått, att en del postanstalters uppgifter
i kolumnerna 9 och 10 öfver afsända ( — inbetalade) postanvisningar
och postförskottsanvisningar icke öfverensstämt med dessa postanstal
ters kassaböcker A och B öfver anvisningsmedlen. Bland de obser
verade oriktigheterna må särskildt påpekas de betänkliga missvisningar,
hvartill mången postanstalt gjort sig skyldig genom att i sagda kolum
ner införa enbart postanvisningar, medan postförskottsanvisningarna
antingen helt och hållet från tabellen utelämnats eller och upptagits
i kol. 11— 13, hvilka sistnämnda dock icke afse inbetalade postförskotts
anvisningar utan (såsom af tabell- och kolumnrubrikerna nogsamt
framgår) äro afsedda för uppgifter öfver afsända brefpostförsändelser
och paket, belagda med postförskott eller efterkraf.
Med anledning häraf förständigas postanstalterna allvarligen att
vid ifyllandet af B-tabellens kol. 9 och 10 uti den förra införa antalet
och i den senare beloppet af såväl postanvisningar som postförskotts
anvisningar i noggrann öfverensstämmelse med kassaböckerna A ocli B.
Uppgifter till kolumnerna 11—13 däremot kunna icke erhållas
från kassaböckerna utan skola tagas från förteckningen öfver till post
befordran inlämnade orekommenderade och oassurerade försändelser,
belagda med postförskott, (blank. N:o 144) äfvensom från afgångsregistren öfver rekommenderade och värdeförsändelser (blank. N:o 43
och N:o 38), uti hvilka register böra ingåj anteckningar om åsatta
postförskott (cirkulär N;o VII 1912).
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