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Koska viime aikoina on usein sattunut, että sotaväen alipäällystölle ja miehistölle osoitetut kirjoihin merkityt postilähetykset ja pake
tit ovat tulleet väärille henkilöille annetuiksi eikä aina varmuudella
ole voitu selville saada, kuka virkamies on lähetyksen antanut, on
Postihallitus määrännyt, että, jos postitoimiston työjärjestys ei ole
niin laadittu, että siitä jälestäpäin täysin selvästi ilmenee, kenen
tehtäviin lähetyksen antaminen on kuulunut, virkamiehen on, lähe
tyksen annettuaan, merkitsemällä nimikirjaimensa kuittiin tai kirjoihin
osotettava, että hän on lähetyksen antanut.

Koska Postihallitus, harkitessaan anomuksia määrärahojen myöntä
misestä postitoimistoille ylimääräisten apulaisten palkkaamiseksi ja
työn helpottamiseksi, haluaa tietää m. m. saapuneitten postiosotusten
lukumäärän, mutta postitoimistot eivät voi näitä tietoja antaa lähetettyään saapuvien postiosotusten kassakirjat Tiliosastolle, on Postihalli
tus määrännyt, että postitoimistojen tulee, ennenkuin lähettävät
mainitut luettelot, merkitä muistiin postitoimistoon kuukauden aikana
saapuneitten postiosotusten luku ja niiden yhteinen rahamäärä. Mikä
postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi täten ilmoitetaan. Helsin
gissä, Postihallituksessa, huhtikuun 29 päivänä 1919.

John Palmgren.

Paavo Airio.
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Emedan det under senare tider ofta inträffat att inregistrerade
postförsändelser och paket särskilt åt underbefäl och manskap vid
militären blivit till orätt person utlämnade och det icke alltid kunnat
med säkerhet utredas, vilken tjänsteman utlämnat försändelsen, har
Poststyrelsen förordnat, att därest icke postanstaltens arbetsordning
är så uppgjord att av densamma efteråt otvetydligt framgår, å vilken
tjänsteman försändelsens utlämnande ankommit, den tjänsteman som
utlämnat försändelsen, bör å utlämningskvittot eller i registret
medejst antecknande av sina initialer utmärka att försändelsen av
honom utlämnats.

Emedan Poststyrelsen vid prövning av ansökningar om anslag
till extra biträdens avlönande och arbetets underhjälpande vid postan
stalter önskar hava^ tillhands bl. a. uppgift över antalet ankomna
postanvisningar, men postanstalterna icke kunna meddela dessa upp
gifter efter det postanstalterna insänt kassaböckerna över ankomna
postanvisningar, har Poststyrelsen förordnat att postanstalterna, förrän
de insända nämnda förteckningar, skola anteckna sig till minnes
antalet under månaden till postanstalten ankomna postanvisningar
samt deras sammanlagda belopp. Vilket postanstalterna till kännedom
och iakttagande härigenom meddelas. Helsingfors, å Poststyrelsen, den
29 april 1919.

John Palmgren.

Paavo Airio.
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