1920.

Postihallituksen

Yleinen kirjelmä
1.

Tehdystä anomuksesta on Postihallitus täysi-istunnossa tänäpäivänä tapahtu
neessa esittelyssä suostunut siihen, että
postitoimistojen huoneustoihin saadaan
C. Bruno Sevonius.

Koe.

asettaa Suomen Messujen Johtokunnan
postitoimistoille siinä tarkoituksessa lähet
tämiä reklaamitauluja; mikä postitoimis
toille tiedoksi ja noudatettavaksi täten
ilmoitetaan. Helsingissä, Postihallituksessa,
helmikuun 26 päivänä 1920.

John Palmgren.

John Wirkberg.

A. J. Chydenius.
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Muutoksena Postihallituksen yleiseen
kirjelmään N:o 48 (1) joulukuun) 19 päi
vältä 1919 ilmoitetaan; täten postitoimis
tojen ” tiedoksi ja noudatettavaksi, että
konduktöörivaunussa, joka seuraa junia
N:ot 203 ja 204 Helsingin ja Seinäjoen
välillä,, tästä lähtien kuljetetaan ainoastaan
yksinkertaisia kirjepostilähetyksiä, sanoma
lehtiä ja aikakauskirjoja; tapahtuen postinvaihto mainittujen junien kanssa edelleen
kin ainoastaan Helsingissä, Tampereella
ja Seinäjoella. Yksinkertaista postia ei
siis saa panna samaan pussiin kartoitetun
postin kanssa.

.

essä ajassa tulleet käyttökelvottomiksi,
nähtävästi asianomaisten huolimattomuu
den takia, kehoitetaan postitoimiston
hoitajia huomauttamaan postinkuljettajille,
postiljooneille y. m. että pussien ja lauk
kujen liikuttelemisessa on noudatettava
suurinta huolellisuutta sekä itse valvomaan
ettei niitä vedetä pitkin maata, lattioita
asemasiltoja j. n. e. tahi muutoin huolimat
tomasti käsitellä.
Mitä yllä on sanottu pussien ja laukku
jen varovaisesta käsittelystä, koskee
myöskin kaikkia tarvekaluja syystä että
niiden kankkiminen nykyään tuottaa posti
laitokselle huomattavia menoja.

.
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Ku& Postihallitus on havainnut, että
uudet postipussit ovat suhteettoman lyhy

Jos postitoimistolla, joka sijaitsee paikka
kunnalla, missä kunnalliskielenä on yksin-
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omaan suomi, edelleenkin on käytännössä
»'Wärde»- leimasin, on postitoimiston lähe
tettävä se Postihallituksen varastoon

vaihdettavaksi »Arvo»- leimasimeen. Hel
singissä, Postihallituksessa, helmikuun 28
päivänä 1920

Pääjohtajan poissa ollessa:
John Wirkberg.

Pekka Oittinen.

Poststyrelsens

1920.

Allmänna skrivelse
1.

På därom gjord anhållan har Poststy
relsen vid i dag i plenum skedd föredrag
ning bifallit därtill, att i postanstalternas
lokaler få upphängas reklamtavlor, vilka
C. Bruno Sevonius.

R:o e.

Direktionen för Finska Mässan i sådant
avseende kommer att till postanstalterna
översända; vilket postanstalterna till kän
nedom och iakttagande härigenom medde
las. Helsingfors, å Poststyrelsen, den 26
februari 1920.

John Palmgren.

John Wirkberg.

A. J. Chydenius.

.
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Med ändring av föreskrifterna i Poststy
relsens allmänna skrivelse N:o 48 (1) av
den 19 december 1919 meddelas postanstaltema till kännedom och iakttagande, att
i konduktörsvagn på tågen N:ris 203 och
204 mellan Helsingfors och Seinäjoki hädan
efter frambefordras endast enkla brevpostförsändelser, tidningar och tidskrifter; och
kommer postutväxling med nämnda tåg
fortfarande att ske uteslutande i Helsing
fors, Tammerfors och Seinäjoki. Enkel kor
respondens bör därför icke insättas i samma
påse som karterad post.

.

obrukbara, synbarligen till följd av vårds
löshet från vederbörandes sida, anmodas
postanstaltsföreståndarena förständiga post
förare, postiljoner m. fl. att iakttaga stor
aktsamhet vid transport av påsar och väskor
samt själva övervaka det desamma icke
släpas längs med marken, golv, järnvägs
perronger o.s.v. eller eljes vårdslöst behand
las.
Vad ovan sagts om varsamt förfarande
med påsar och väskor gäller även alla inven
tarier, enär anskaffande av desamma för
närvarande är förenat med betydande utgif
ter för postverket.

.

3

4

Enär Poststyrelsen erfarit att nya post
påsar inom jämförelsevis kort tid blivit

I händelse å postanstalt, belägen å ort,
vars kommunalspråk är enbart finska, fort-
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farande finnes stämpeln »Wärde > anmodas
postanstalten att till Poststyrelsens förråd
insända densamma för att utbytas mot

stämpeln >Arvo>. Helsingfors, å Poststy
relsen, den ‘28 februari 1920.

Under Generaldirektörens frånvaro:
John Wirkberg.

Pekka Oittinen.

Helsingfors 1920. Statsrådets tryckeri.

