
Rautatieneuvoston kiertokirje N:o 15.

Kaikille asemille. Tilitys* ja raha*asiat.
Viitaten kiertokirjeeseemme JST:o 3, koskeva tämän vuoden tammi-

ja helmikuuntilejä, määrätään täten asemien tilitykset tammi- ja helmi-
kuulta heti toimitettavaksi. Missä tammi- ja helmikuun tilejä ei voida
enää erikseen laatia, voidaan molemmatkuukaudet yhdistää, kuten muo-
dostaisivat ne yhden tilikauden. Täydellinen kuukausitili (myöskin soti-
laskuljetuksesta) on tästä lähin lähetettävä säännöllisestikerran kuussa
kunkin kuukauden kymmenentenä (10) p :nä.

Liikenevät rahavarat on reversaalin ohella lähetettävät säännölli-
sesti kahdesti kuussa, kunkin kuukauden s:nä ja 20:nä> päivänä kassa-
kirstun mukana pääkassaan Helsingisä. Kassakirstu seuraa junaa,
joka lähtee Pietarista Helsinkiin kunkin kuukauden s:nä ja 20:nä päi-
vänä Junalla N:o 3, sekä Tampereelta Helsinkiin junalla N:o 365. Tu-
rusta (via Fb.) Plelsinkiin junalla N:o 371. Solmuasemat toimittavat
sanottujen varojen keräyksen sivuratojen asemilta siksi ajoissa, että ne
voi yhdistää mainittuina päivinä päärataa .kulkeviin kassakirstuihin.
Rahakirstut, joissa lähetetään tilattuja lisävaroja kulkevat:

Helsinki—Pietari junalla Nro 4, 15.:ta ja 30:nä päivänä-
Kouvola huolehtii Kotkaan ja Haminaan sekä lisalmeen päin me-

nevät tilaukset.
Viipuri huolehtii Vuoksenniskalle, Käkisalmeen, Savonlinnaan ja

Nurmeksen päin menevät tilaukset.
Terijoki Koiviston radalle.
Helsinki—(via Fb) Turku junalla N:o 372.
Karja Karjan ja Hangon välisille asemille.
Helsinki—Tampere junalla N:o 356.



Hyvinkää, Hyvinkään ja Karjan välisille asemille.
Toijala, Toijalan ja Turun välisille asemille.
Tampere, Tampereelta Poriin ja Ouluun päin.
Solmuasemat huolehtivat sivuradoille menevistä lähetyksistä. Ra-

hakirstujen kuljetus on toistaiseksi pidettävä salassa.
Kaikki palkkalistat, niin vakinaisten kuin ylimääräistenkin mies-

ten, on paikallisen valtuutetun ensin tarkastettava ja nimikirjoituksel-
laan varmennettava, jonka jälkeen ne on lähetettävät asianomaisen jak-
son valvojan eli komisarion tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi, ja sit-
ten palautettava asianomaiselle maksuasemalle. Lisävarojen pyyntö on
maksuaseman lähetettävä tililistojen ohella Liikenne jakson valvojalle,
jonka on se nimikirjoituksellaan varmennettava ja lähetettävä Raha-
asiaintoimituskunnalle Helsingissä.

Liikenne jakson valvo jäin toimistot sijaitsevat toistaiseksi seuraa-
vasti :

1 ja 8 Liikennejakson Viipurissa.
2 ja 3 liikennejakson Helsingissä.
4 ja 5 liikennejakson Tampereella.
7 liikennejakson Kouvolassa.
Pietarin piirin liikennejakson Pietarissa.

Kone jaksonvalvo jäin:

Pietarin kone jakson Pietarissa.
Viipurin kone jakson Viipurissa.
Kuopion kone jakson Kouvolassa.
Helsingin konejakson Helsingissä.
Turun konejakson Turussa.

Rata jakson valvo jäin:

I:sen ratajakson Pietarissa.
"II ja XV ratajakson Viipurissa.
111 ja XIII ratajakson Kouvolassa.
IV ratajakson Riihimäellä.
V jaXVIII ratajakson Helsingissä.



VI rata jakson Karjalla.
VII a) rata jakson Turussa.
VII b) VIII ja IX ratajakson Tampereella.
Koiviston tie Koivistolla.

Vaunuraportit.

Vaunuraportit ovat tästälähtien kultakin asemalta lähetettävät
k:lo 8 aamulla oman jakson liikennevalvojalle, jonkatulee ne jaksoltaan
yhdistää sekä lähettää vaunujakotoimistoon Hf.

Jälkivaatimus.

Jälkivaatimuslähetvksiä on asemien otettava vastaan voimassa-
olevien liikenneohjesääntömääräyksien mukaan ja vastaa Rautatieneu-
vosto näistä sääntöjen mukaisesti. Entisiä jälkivaatimuksia sitävastoin
ei saa suorittaa ennenkuin kiissakin tapauksessa erikseen on todettu,
että niistä kannetut varat todella ovat joutuneet Neuvostohallituksen
käytettäviksi sekä asemakomissaari tapahtune en kannon nimikirjoi-
tuksellaan varmentanut.

Yhdysliikenne.

Jos asemille saapuu Yhdysliikenteen tavaralähetyksiä, joiden rahti-
y. m. maksuista asema ei saa täyttä selvyyttä, niin annettakoon nämä
kuitenkin vastaanottajalle, jos se on vakavaraiseksi tunnettu Sliike ja
kirjallisesti sitoutuu suorittamaan lähetyksestä rautateille tulevat mak-
sut vaadittaessa sekä allekirjoittaa näitä sitoumuksia kaksi yhdestä käy-
pää, yhtäpitävää kappaletta, joista toinen jää asemalle ja toinen) lähe-
tetään kuljetuskirjajälennösten kera Tarkkailukonttoriin maksettavan
erän määräämistä ja asemalle ilmottamista varten.
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Uusi ajanlasku Venäjällä. »

Tämän vuoden helmikuun 14 p :stä alkaen on Venäjällä virallisesti
otettu käytäntöön sama ajanlasku kuin meilläkin, joten siis Venäjälle-
kin menevissä asiapapereissa riittää yksi aikamäärä.


