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KIERTO KIRJE KO KO E LMN:oA120-121
N :o 120.
Kiertokirje
toimien julistamisesta haettaviksi.

Posti- ja lennätinhallitus julistaa haetta
viksi seuraavat toimet:
Lennätinliikenneosaston alaisen linjahallin
non avoinna olevat toimet, joihin hakemuk
set on lähetettävä sanotulle osastolle:
viisi 1. luokan ensimmäisen puhelinvälittä
jän tointa, joista neljä Helsingin puhelinkonttorissa ja yksi Porin posti- ja lennätinkonttorissa;
neljä 2. luokan ensimmäisen puhelinvälit
täjän tointa, joista kolme Helsingin puhelinkonttorissa ja yksi Oulun lennätinkonttorissa;
yhdeksän toisen puhelinvälittäjän tointa,
joista kolme Helsingin puhelinkonttorissa,
kaksi Tampereen lennätinkonttorissa sekä
yksi Hämeenlinnan, Salon, Uudenkaupungin
ja Varkauden posti- ja lennätinkonttoreissa;
ja
Helsingissä, syyskuun 14 päivänä 1957.

yksitoista
kolmannen
puhelinvälittäjän
tointa, joista kolme Turun lennätinkontto
rissa, kaksi Jyväskylän posti- ja lennätin
konttorissa sekä yksi Joensuun, Kemijärven,
Kouvolan, Pieksämäen, Rauman ja Äänekos
ken posti- ja lennätinkonttoreissa.
Kaksi toimistoapulaisen tointa Hankintaosastossa, joihin hakemukset on lähetettävä
sanotulle osastolle.
Hakuaika edellälueteltuihin toimiin päät
tyy lokakuun 14 päivänä 1957 kello 12.00.
Postitse lähetetty hakemus katsotaan postija lennätinhallitukselle annetuksi määräai
kana, jos hakemuksen sisältävä postilähetys
tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin
osoitetoimipaikkaan on annettu posti- ja lennätinhdllitukselle viimeistään edellämainittuna määräpäivänä.

Toimeksi saanut:
K. Söderström.

N : o 121.
Kiertokirje
rautatieliikennepaikkojen sulkemisesta lennätinliikenteeltä.

Seuraavat rautatieliikennepaikat suljetaan
yleiseltä lennätinliikenteeltä:
Panelia 1. 8. 1957, Koivu 1. 9. 1957 sekä
Oitti ja Suoniemi 1. 10. 1957 lukien.
Helsingissä, syyskuun 14 päivänä 1957.

Pääjohtaja S. J. Ahola.
Johtaja Wäinö Honkanen.
7388— 57/8.

K o r j a u s N: o 18.

Julkaisuun „Suomen lennätintoimipaikat N :o 9” on tehtävä seuraavat muutokset:

Lennätintoimipaikat

Välitystoimipaikka
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Seuraavat rautatielennätintoimipaikat merkintöineen poistetaan:
Sivu
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Koivu asema
Oitti asema
Panelia
Suoniemi

Julkaistu syyskuun 14 päivänä 1957.

H elsin k i 1957.
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