SUOMEN

STIHALLITUS.
H E L S IN G IS S Ä ,
h e in ä k u u n

Kaikille postitoimistoille.

15 p. 1914.

N:o 9,094.

Koska Postihallitukselle — viimeksi sanomalehtien palstoilla —
on valitettu, että postilähetyksien leimat useinkin ovat niin epäselviä,
ettei niistä voi päättää, missä postitoimistossa ja milloin lähetys kul
loinkin on leimattu, mikä kaikki ilmeisesti johtuu siitä, etteivät posti
toimistot. vastoin Postihallituksen kiertokirjeissä n:o X X X II (53) jou
lukuun 23 päivältä 1893 ja n:o IA7 (4) helmikuun 4 päivältä 1901
annettuja määräyksiä sekä kiinnittämättä vähintäkään huomiota lu
kuisiin kiertokirjeliitteissä julastuihin huomautuksiin, kyllin huolelli
sesti hoida paikallisleimasimiaan eivätkä leimatessaan käytä kelvollista
kumilevyä alustana, katsoo Postihallitus tarpeelliseksi täten muistuttaa
postitoimistoja tarkoin valvomaan, että leimasimet aina ovat asianmu
kaisessa kunnossa ja että leimaaminen huolellisesti toimitetaan, jotta täl
laiset aiheelliset valitukset myöskin kirjeenvaihtavan yleisön taholta
vastedes vältettäisiin.

Pääpostitirehtöörin sijasta:

C. Bruno Sevonius.

Paavo Himanen.

POSTSTYRELSEN
FINLAND.

H E LS IN G FO R S ,

Till samtliga postanstalter.

d e n 15 j u l i 1914.

N:o 9,094.

Emedan hos Poststyrelsen — senast på tidningsspalter — anförts
klagomål deröfver, att stämpelaftrycken å postförsändelserna ofta äro
så otydliga, att ur dem ej kan afgöras, i hvilken postanstalt och när
försändelsen för hvarje gång blifvit afstämplad, hvilket allt uppenbar
ligen föranledes deraf, att postanstalterna, i strid med uti Poststyrel
sens cirkulär n:o X X X II (58) af den 28 december 1893 och n:o IV (4)
af den 4 februari 1901 gifna föreskrifter och utan att fästa något afseende vid talrika anmärkningar i eirkulärbihang, icke med tillbörlig
omsorg sköta sina ortstämplar samt såsom underlag vid stämplingen
ej begagna duglig gummiplatta, finner Poststyrelsen sig föranlåten
härigenom erinra postanstalterna om att noggrant tillse, det stämpeln
städse hålles i behörigt skick och stämplingen omsorgsfullt verkställes, på
det att dylika befogade klagomål jemväl från den korresponderande
allmänhetens sida framdeles kunde undvikas.

I Generalpostdirektörens ställe:

C. Bruno Sevonius.

Paavo Himanen.
t. f.
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