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N :o 131.
Kiertokirje
Eurooppa-postimerkeistä.

Euroopan posti- ja lennätinhallintojen yh
teistyöelimen (Conference europeenne des
Administrations des postes et des telecommu
nications—■CEPT) aloitteesta tulevat useat
Euroopan maat samanaikaisesti julkaisemaan
Eurooppa-ailieiset postimerkit mainitun yh
teistyöelimen toiminnan huomioimiseksi. Näi
den postimerkkien aikaansaamiseksi toimeen
pannun kansainvälisen kilpailun voitti Suo
men postihallinnon lähettämä taiteilija Pentti
Rahikaisen valmistama ehdotus. Kyseelliset
postimerkit tulevat jokaisessa merkit julkaise
vassa maassa olemaan aiheeltaan samat eli
voittaneen ehdotuksen mukaiset. Merkin ai
heena on käytetty Euroopan vanhaa nimeä
Europa. Nimen o-kirjaimesta on muotoiltu
postivaunujen pyörä, jonka puolat symboli

soivat yhteistyötä ja lukumäärältään vastaa
vat C E PT:n jäsenmaiden lukua.
Edellä selostettuun nähden on posti- ja
lennätinhallitus päättänyt laskea liikentee
seen ensi syyskuun 19 päivänä kaksi posti
merkkiä käsittävän sarjan edellä kuvattuja
Eurooppa-postimerkkejä. Postimerkkien postimaksuarvot ovat 30 ja 40 markkaa. Molem
pien merkkien painosmäärä on 3 000 000 kap
paletta. Merkit on kaivertanut kai verta ja B.
Ekholm.
Merkkejä saadaan myydä ja postiliiken
teessä käyttää syyskuun 19 päivästä 1960
alkaen. Niitä lähetetään toimipaikoille ensi
kerran tilauksetta, mutta on niitä sittemmin
tilattava tarpeen mukaan tavallisessa järjes
tyksessä.

N :o 132.
Kiertokirje
Suomen kansakoulun isän, pastori Uno Cygnaeuksen syntymän 150-vuotismuistopostimerkistä.

Sen johdosta, että tulevan lokakuun 13 päi
vänä tulee kuluneeksi 150 vuotta Suomen
kansakoulun isän, pastori Uno Cygnaeuksen
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syntymästä, on posti- ja lennätinhallitus päät
tänyt laskea mainittuna päivänä liikentee
seen muistopostimerkin, jonka postimaksu
Postiasemille jakelu n :o 33.

arvo on 30 markkaa. Merkin on piirtänyt
taiteilija Pentti Rahikainen ja kaivertanut
kai verta ja R. Achren.
Merkkiä painetaan 2.000 000 kappaletta,
ja saadaan sitä myydä ja postiliikenteessä
Helsingissä, heinäkuun 11 päivänä 1960.

Pääjohtaja

käyttää mainitusta lokakuun 13 päivästä al
kaen. Merkkiä lähetetään toimipaikoille ensi
kerran tilauksetta, mutta on sitä sittemmin
tilattava tarpeen mukaan tavallisessa järjes
tyksessä.
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