SUOMEN

POSTIHALLITUS.
Kaikille postikonttoreille ja
H E L S IN G IS S Ä ,

postitoim ituksille.

maaliskuun 13 p. 1911.
N:o 17457.
\

Turhaan tilaamisen välttämiseksi ilmoitetaan postitoimistoille,
että kaavaketta IS’ :o 19, yhteenveto tilatuista sanomalehdistä ja aika
kauskirjoista vuodelta 1911, sattuneesta syystä ei voida saada val
miiksi painetuksi ennenkuin tämän kuluvan kuun lopulla, jolloin se
heti painosta saatua lähetetään postitoimistoille ilman erityistä
tilausta.
Koska Postihallituksen kaavake varastoa ei voida nykyään täy
dentää kyllin nopeasti, kehoitetaan postitoimistoja rajoittamaan
kaavakkeitten tilaamisensa mahdollisimman vähäiseen sekä tilaa
maan lähinnä seuraavana aikana ainoastaan sellaisia kaavakkeita,
joita välttämättä tarvitaan. Jos jotain eri kaavaketta aivan pakol
lisesti tarvitaan, on kaavakkeen numero ja nimi tilauksessa allevii
vattava ja sana kiireellinen lisättävä.
Mitä R. etikettien tilaamiseen tulee, viitataan Postihallituksen
kiertokirjeen K :o TY tammikuun 20 p :ltä 1896 määräyksiin, joitten
mukaan mainitut etiketit ovat Postihallituksen kaavakevarastosta
tilattavat niin hyvissä ajoissa, että postitoimistossa olevat merkit
riittävät vähintään kuukaudeksi eteenpäin, laskettuna siitä päivästä
kun tilaus tehdään.
P. Jam alainen.
G. W. Forsblom.
V. t.

Helsingissä, Keisarillisen Senaatin kirjapainossa, 1911.

POSTSTYRELSEN
FINLAND.

Till sam tliga postkontor och
H E LSIN G FO R S,

postexpeditioner.

den 13 mars 1911.
N:o 17457.

För undvikande af onödiga rekvisitioner meddelas postanstal
terna, att blanketten N :o 19, sammandrag öfver rekvirerade tidnin
gar ocli tidskrifter för år 1911, af förekommen anledning ieke kan
fås färdigtryckt förrän i slutet af innevarande månad samt att
sagda blankett, sedan densamma erhållits från tryckeriet, kommer
att omedelbart utan förutskeende rekvisition tillsändas postanstalterna.
Enär kompletteringen af Poststyrelsens blankettförråd för
närvarande icke kan ske med önskad snabbhet, uppmanas post
anstalterna att inskränka sina blankettrekvisitioner till det minsta
möjliga samt under den närmaste tiden rekvirera endast sådana
blanketter, som oundgängligen behöfvas. Är behofvet af någon sär
skild blankett särdeles påträngande, bör blankettens nummer och
namn å rekvisitionen understrykas samt ordet skyndsamt tilläggas.
Hvad rekvisition af K. etiketter vidkommer, hänvisas till be
stämmelserna i Poststyrelsens cirkulär N :o IV för den 20 januari
1896, enligt hvilka bestämmelser sagda etiketter böra från Post
styrelsens blankettförråd rekvireras i så god tid att postanstaltens
omhänderhafvande etiketter förslå för minst en månad framåt från
den dag då rekvisition aflåtes.
P. Jam alainen.
O. W. Forsblom.
t

f.

