POSTI- JA L E N N Ä T I N H A L L I T U K S E N

1961

/ KIERTOKIRJEKOKO ELMA

N:o 139-140

N :o 139.
Kiertokirje
tilapäisestä erikoisleimasta.

VISKklU V|RKBV
Tulevan marraskuun 16 päivänä tulee kulu
neeksi 100 vuotta kirjailija Arvid Järnefeltin
syntymästä, jonka johdosta vietetään Virkka
lassa erityistä Järnefelt-juhlaa ja paljaste
taan kirjailijan muistopatsas. Järnefelt-juhlan yhteyteen Virkkalan Suomalaiselle Yh
teiskoululle järjestetään juhlapostitoimisto,
joka käyttää ylläkuvatunlaista erikoisleimaa
kirjelähetysten leimaamiseen sekä myy sa
mana päivänä liikenteeseen laskettavaa Arvid
Järnefeltin 100-vuotisjuhlapostimerkkiä.
Muilla paikkakunnilla asuvat, jotka halua
vat-, että heidän lähetyksensä varustetaan em.
Helsingissä, lokakuun 5 päivänä 1961.

juhlapostimerkein ja leimataan kyseisellä eri
koisleimalla, voivat lähettää ne etukäteen eri
koteloon suljettuina, jonka päällyksessä on
merkintä „Erikoisleimaus” , riittävin posti
merkein/varustettuina tai riittävän postimak
sun seuraamina, mieluimmin kirjattuna lähe
tyksenä Virkkalan posti- ja lennätintoimistoon, mihin niiden on saavuttava viimeistään
7.11.1961 kuluessa, Kyseinen toimipaikka
huolehtii näiden lähetysten leimaamisesta eri
koisleimalla ja palauttamisesta tai edelleen
lähettämisestä.

S. J. Ahola.

Pääjohtaja

Johtaja Armas Uotila.

N :o 140.
Kiertokirje
tilapäisestä erikoisleimasta.
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Helsingissä 17. 11.— 26.11.1961 pidettävän
Saksan Demokraattisen Tasavallan II teolli90 57 — ( 5.1 /5

suusnäyttelyn yhteyteen järjestetään Helsinki-Töölön posti- ja lennätinkonttorin ala-iPostiasemille jakelu N :o 46.

sena toimiva erityinen „näyttelypostikonttori” , joka käyttää kirjelähetysten leimaami
sessa ylläkuvatunlaista erikoisleimaa.
Muilla paikkakunnilla asuvat, jotka halua
vat, että heidän lähetyksensä leimataan ky
seellisellä erikoisleimalla, voivat lähettää ne
etukäteen eri koteloon suljettuina, jonka pääl
lyksessä on merkintä „Erikoisleimaus” , riittäHelsingissä, lokakuun 25 päivänä 1961.

vän postimaksun seuraamina tai riittävillä
postimerkeillä varustettuina, mieluimmin kir
jattuna lähetyksenä Helsinki-Töölön posti- ja
lennätinkonttoriin, mihin niiden 'ok saavut
tava viimeistään 8.11.1961. Kyseinen kont
tori huolehtii näiden lähetysten leimaamisesta
erikoisleimalla ja palauttamisesta tai edelleen
lähettämisestä.

Pääjohtajan estyneenä ollessa:
Johtaja Oiva Saloila.

Johtaja Armas Uotila.
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