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tilapäisestä erikoisleimasta.
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Lalidessa ensi maaliskuun 4 ja 5 päivinä
pidettävien Salpausselän hiihtokisojen yhtey
dessä leimataan kaikki Lahden posti- ja lennätinkonttorin kisapalveluosastoon tai sen
alaisiin kisoja varten järjestettyihin tilapäi
siin haaraosastoihin jätetyt kirjelähetykset
ylläkuvatunlaisella erikoisleimalla.
Muilla paikkakunnilla asuvat, jotka halua
vat, että heidän lähetyksensä leimataan ky
seellisellä erikoisleimalla, voivat lähettää ne
Helsingissä, helmikuun 1 päivänä 1961.

etukäteen eri koteloon suljettuina, jonka
päällyksessä on merkintä „Erikoisleimaus” ,
riittävin postimerkein varustettuina tai riit
tävän postimaksun seuraamina mieluimmin
kirjattuna lähetyksenä Lahden posti- ja lennätinkonttoriin, mihin niiden on saavuttava
viimeistään 24. 2.1961 kuluessa. Kyseinen
konttori huolehtii näiden lähetysten leimaa
misesta erikoisleimalla ja palauttamisesta tai
edelleen lähettämisestä.

N :o 19.
Kiertokirje
tilapäisestä erikoisleimasta.
H E L S I N K I

HELSINGFORS
Upseeiäfilatelistit r. y : n ,,Postimerkin päivän” johdosta järjestämän postimerkkinäyttelyn, joka on samalla em. kerhon 15-vuotis1745— 61/5

näyttely, yhteydessä 26.3.1961, jolloin liikenteeseen lasketaan kuva-aiheinen 5 markan
postimerkki, leimataan kaikki näyttelypaiJakelu postiasemille n :o 9.

kalle Katajanokan Upseerikerholle Helsin
gissä järjestettävään Helsingin postikontto
rin alaiseen tilapäiseen „näyttelypostikonttoriin” jätetyt kirjelähetykset ylläkuvatunlaisella erikoisleimalla.
Muilla paikkakunnilla asuvat, jotka halua
vat, että heidän lähetyksensä varustetaan ko.
postimerkein ja leimataan em. erikoisleimalla,
voivat lähettää ne etukäteen eri koteloon
suljettuina, jonka päällä on merkintä „PostiHelsingissä, helmikuun 3 päivänä 1961.

merkin päivän leima” , riittävän postimaksun
seuraamina, mieluimmin kirjattuna lähetyk
senä posti- ja lennätinhallituksen postimerkkeilyjaokseen Helsinkiin, johon jaokseen nii
den on saavuttava viimeistään *6. 3. 1961.
Kyseinen jaos huolehtii näiden «lähetysten
varustamisesta ko. merkeillä ja erikoislei
malla sekä palauttamisesta tai edelleen lähet
tämisestä.
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