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N:o 18

Sisällys: N:o 18. Saksan xju°lustusvoim ain oikeudesta käy ttää Suomen viestiyhteyksiä.

N :o 18.
Kiertokirje
Saksan puolustusvoimain oikeudesta käyttää Suomen viestiyhteyksiä.
Posti- ja lennätinhallitus, kumoamalla Virkasähkösanomat, joita ei voida toimit
heinäkuun 29 päivänä 1941 antamaansa taa puolustusvoimien yhteyksillä, on virkakiertokirjeeseen n:o 16 (virkakäyttöä var leimalla ja kenttäpostinumeröUa varustet
ten) sisältyvät määräyikselt, iilmoiittiaa seu- tuina jätettävä lennäitintoimipaikkaan.
raavaa:
Paikallis- ja kaukoliikenteessä välitettä Saksan puolustusvoimat suorittavat siis
vät. sotilasvirkapuhelut, jotka Suomen maksut tilaamistaan puheluista ja lähettäalueella käsin hoidetun keskuksen kautta mistään sähkösanomista. Tätä määräystä
välitetään, on puolustusvoimiin kuuluvien sovelletaan taannehtivasti 1. 11. 1941 al
toimesta tilattava seuraavia nimityksiä kaen. Vielä perimättä olevat ja vastedes
käyttäen:
perittävät maksut, joita Saksan puolustus
a) hätäpuhelu
voimien tulee sanotusta päivästä suorittaa
b) komentajapuhelu
virkapuheiluista ja viikasähkösanomista, pe
c) kiireellinen virkapuhelu tai
ritään tästä lähtien posti- ja lennätinhald) sotilasvirkapuhelu.
lituksen toimesta.
Ne välitetään tässä järjestyksessä, ja on PubeMiadkuihiin, jotkia koskevat yksityisen
niillä, kuten Suomen puolustusvoimain pu pubeliinli ittymän (puhelinkoneen) kautta
heluilla, etuoikeus ennen kaikkia muita pu tilattuja tai automaattivalinnalla välitet
heluja.
tyjä puheluja, on liitettävä edellämainitut
Sotilasvirkapukeluina yksityisen puhelin laskutuslaput.
liittymän kautta tilatuista puheluista tai
Posti- ja lennät inlaitoksen toimipaikoista
puheluista, jotka välitetään automaattiva lähetetyt sähkösanomaifc merkitään leninälinnalla, tulee puolustusvoimiin kuuluvan tinkassakirjaan B (maksut laskuun lähe
henkilön kirjoittaa oheenliitetyn mallin tetyistä sähkösanomista), samoin peritään
mukainen laskutuslappu ja antaa se yksi toimipaikoista tapahtuneista puheluista
tyisen puhelinliittymän haltijalle.
(asemapuheluista) maksu laskulla, mikäli
näitä
sähkösanomia ja puheluita ei kätei
Tilattaessa virka-puheluja paikallis- ja
sellä
heti makseta. Laskuun liitettyihin
kaukoliikenteessä suoraan asianomaisesta
puhelintoimipaikasta tulee puolustusvoimiin kuitteihin (tilaustodisteisiin) merkitään ti
kuuluvan henkilön ilmoittaa arvonsa, ni laajan arvo, nimi ja kenttäpostinumero.
Toimipaikat huomaavat nämä laskut tilimensä ja kenttäpostinumeronsa.
4 03 4 — 4 2 .

I

ilmoituksensa vastaavalla puolella otsak lujen tilaustodisteet (puhelulaput) sekä
keen „posti- ja lennätinhallituksen toimesta edellämainitut laskutuslaput. Yksityisen
perittävät maksut” alla tilin n:o 98 koh puhelinkoneen haltija voi samalla ehdolla
dalla ja liittävät laskut tili-ilmoitukseensa, saada mainitut maksut paikkakunnan postikun ne lähetetään posti- ja lennätinhalli ja lennätintoimipaikasta. Toimipaikka ot
tuksen revisiokonttoriin.
taa täten suoritetut maksut huomioon tiliYksityinen, puhelinlaitos saa tässä tarkoi ilmoituksessa ylempänä mainitun tilin koh
tetut maksut paikkakunnan posti- ja lennä- dalla ja liittää näin maksamansa puhelutinlaitoksen toimipaikasta esittämällä puhe- laput liitteineen tili-ilmoitukseen.
Helsingissä, syyskuun 24 päivänä 1942.
G. E. F. A lbrecht.

Urho Talvitie.

Liite posti- ja lennätinhallituksen kiertokirjeeseen N:o 18 (ainoastaan virkakäyt
töön) vuodelta 1942.

(Dienststelle — Toimipaikka)

(Ort Datum — Paikka ja aika)

Riickrechnungszettel fiir Fernsprechgebiihren.
Vastalaskukuitti kaukopuhelumaksuja varten.
Vom Pemspreelianschlussaimt
Kaukopuhelukeskuksesta

...............................

Rufnummer
kutsunumero

wurde(n) gefiihrt:
puhuttiin
a m ............................................ Ortsgespräche mit Rufnummer
(päivämäärä)
paikallispuhelua numeroon
a m ................................................. Ortsgespräche mit Rufnummer
(päivämäärä)
paikallispuhelua numeroon
ein Schnellverkehrs- oder Ferngespräch — Pika- taikka kaukopuhelu
nm ........................... (Zeit der Anmeldung — ilmoittamisaika)
mit Amt
Rufnummer
keskukseen............................... kutsunumero

(Name, Dienstgrad, Feldpostnummer)
(Nimi, virka-arvo, kenttäpostinumero)

