Cirkulär.

♦

Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi il

Postanstaltema till kännedom och efterrättelse

moitetaan täten seuraavat väliaikaiset määräykset:

tillkännagifves härigenom följande temporära stad-

1)

Postitoimistojen tilit sekä myöskin posti-

säästöpankkitilit

ovat

laadittavat

ganden:
1)

määräaikoina,

Postanstaltemas

månadsrapporter såsom

mutta ovat ne säilytettävät postitoimistoissa siksi

ock postsparbanksräkenskaper böra å stadgade li

kunnes toisin määrätään.

der upprättas, men förvaras å postanstalterna, till

2)

Kertyneet posti- ja postisäästöpankkivarat

ovat lähetettävät Pääpostikassaan Vaasassa, josta
myöskin tilataan tarvittavat rahavarat.
3)

dess därom annorlunda bestämmes.
2)

Inkomna post- och postsparbanksmedel bä

ra insändas till Hufvudpostkassan i Vasa, från hvilken äfven nödiga penningemedel böra rekvireras.

Väliaikaisen Postihallituksen toimesta tul

3)

Genom Temporära Poststyrelsens försorg

laan ensi tilassa valmistamaan ainoastaan kotimais

skola med det första endast för inrikes korrespon

ta kirjeenvaihtoa varten 5, 10, 30 ja 70 pennin sekä

dens förfärdigas temporärt gällande frimärken af

1 ja 5 markan arvoisia väliaikaisia postimerkkejä ja

5, 10, 30 och 70 pennis samt 1 och 5 marks valör

15 pennin arvoisia postikortteja, joita tarvittaessa

och postkort af 15 pennis valör; och få dessa fri

niinikään saa tilata Pääpostikassasta Vaasassa.

märken och postkort vid behof rekvireras från Huf

4)

Samoin tullaan painattamaan

tarvittavia

vudpostkassan i Vasa.
4)

kaavakkeita, ja lähetetään niitä tilauksesta, mikäli

kas och expedieras dessa på rekvisition alteftersom

niitä ennättää valmistua.
5)

Sammaledes skola nödiga blanketter tryc

Mitään uusia tarvekaluja

ei

toistaiseksi

myönnetä, paitsi milloin se on välttämättömän
tarpeellista.

de hinna förfärdigas.
5)

Några nya inventariers anskaffande kan

tillsvidare icke beviljas, utom i sådana fall då sådant
är alldeles oundvikligt.

6)

Semesterilomia

ei

toistaiseksi myönnetä.

6)

Semesterledighet kan tillsvidare icke bevil

Sairaus- ja muissa välttämättömissä tapauksissa

jas.

myöntävät postintarkastajat virkavapautta ja mää

postinspektörema bevilja ledighet och förordna vi

räävät viransijaiset enintäin kuukaudeksi kerrallaan.

karier till en tid af högst en månad i gången.

Jos virkavapautta pyydetään pidemmäksi aikaa tai

händelse ledigheten begäres för längre tid eller om

jos pyydetystä lomasta aiheutuisi kustannuksia val

den begärda ledigheten kunde åsamka staten kost

tiolle, on asia alistettava Väliaikaisen Postihallituk

nader, bör ärendet underställas Temporära Post

sen harkittavaksi.

styrelsens pröfning.

7)

Postipiirit jäävät

entiselleen,

paitsi että

I sjukdoms- och andra oundvikliga fal! kunna

7)

I

Postdistrikten komma att omfatta samma

3:teen piiriin yhdistetään se osa Tampereen piiriä

områden som förut, men undantag likväl, att till

ja 10:teen piiriin se osa 7:ttä piiriä, joka on lailli

3:dje och 10 distriktena öfverföras, till 3:dje, den

sen Hallituksen alainen.

del af Tammerfors distrikt och till 10:de distriktet

8)

Postisäästöpankkiin talletettuja varoja voi

daan toistaiseksi ulosmaksaa ainoastaan niitä säästökirjoja vastaan, jotka oikeuttavat v a a d i t t a e s 
sa ulosmaksamaan korkeintaan sata (100) markkaa

den del af 7: de distriktet, hvilka underlyda landets
lagliga Regeri,ng.
8)

I Postsparbanken deponerade medd kunna

tillsvidare utbetalas endast emot sådana sparböc-

kerrallaan; ja ovat kuitit näistä ulosmaksuista tois

ker, hvilka berättiga till utbetalning vid a n f ö r d -

taiseksi säilytettävät postitoimistoissa.

r a n af högst ett hundra (100) mark i gången; och

Vaasassa,

böra kvittensenserna öfver dessa utbetalningar tills

helmikuun 16 päivänä 1918.

vidare förvaras i postanstalterna.
Väliaikaisen Postihallituks n puolesta:
K. A. KRAEMER.

februari 1918.
På Temporära Poststyrelsens vägnar:
K. A. KRAEMER.

Lennart Lauren.
N:o 2

Vasa, den 16

N:o 2.

Lennart Laurén.

