Salainen.

POSTI, JA LENNÄTINHALLITUKSEN

KIERTOKIRJEKOKOELMA
1939
______________________________________________ N :o 167
Sisällys: N :o 167. Muutmksesta väliaikaisen posti-,
panosta annettuihin määräyksiin.

lennätin-

ja

putelinvalvonnan

toimeen

N :o 167.
Kiertokirje
muutoksesta väliaikaisen posti-, lennätin- ja puhelinvalvonnan toimeenpanosta
annettuihin määräyksiin.
d) Uutistoimistoille osoitetut posti- ja
Sisäasiainministeriön salaisen kirjelmän
N : o 13365 kuluvan marraskuun 17 päi lennätinlähetykset sekä Suomen Tietotoi
miston myös ulkomaille lähettämät vastaa
vältä johdosta posti- ja lennätinhallitus,
vanlaiset lähetykset,
viittaamalla salaisiin kiertokirjeisiinsä N :o
e) Yleisradiolle osoitetut posti- ja lennä
151 marraskuun 1 päivältä 1939 ja N : o 159
tinlähetykset,
saman kuun 11 päivältä, on tänään tapah
f) Kauppa- ja säästöpankeille osoitetut
tuneessa esittelyssä määrännyt, että vastaposti- ja lennätinlähetykset,
mainitun kiertokirjeen N :o 151 C kohta on
g) Valtiosähkösanomat,
muutettava näin kuuluvaksi:
h) Ulkovaltojen täällä olevien lähetystö
C. Posti- ja lennätinvalvonnasta ovat va
jen ja lähetystöjen päälliköiden (ministeri
paat :
lai asiainhoitaja) sekä lähetettyjen konsu
a) Tasavallan Presidentti, ylipäällikkö ja
lien lähettämät ja niille osoitetut sekä koti
valtioneuvoston jäsenet sekä virka- että
että ulkomaiset posti- ja lennätinlähetykset,
yksityisasioissa,
i) Lotta-Svärd järjestölle osoitetut tai
b) Kotimaiset valtion ja kunnan sekä
sen
lähettämät järjestön virka-asioita kos
kirkolliset viranomaiset, virastot ja laitok
set sekä näille osoitettuihin että näiden lä kevat posti- ja lennätinlähetykset.
Samalla posti- ja lennätinhallitus edellä
hettämiin, virka-asioita koskeviin posti- ja
olevan h) kohdan johdosta ilmoittaa, että
lennätinlähetyksiin
nähden.
Lähetyksen
luonteen tulee käydä selville postilähetyk Suomessa nykyisin on seuraavat vieraiden
valtojen lähetetyt konsulit:
sen päällykseen tai lähetettäväksi jätettyyn
Isonbritannian Helsingissä oleva konsu
sähkösanomaan tehdystä, lähettäjää osoitta
linvirasto (konsuli N. P. Cowan),
vasta merkinnästä,
e)
Sanomalehtien ja aikakautisten julkai Ruotsin Maarianhaminassa oleva konsu
sujen toimituksille tai konttoreihin osoite linvirasto (konsuli N. Lindh) ja
Jugoslavian Helsingissä oleva pääkonsu
tut postilähetykset (ei kuitenkaan nimimer
kin vastaanotettaviksi tarkoitetut) sekä len- linvirasto (konsuli Ivan Schajkovitsch (Sajk ovic)).
nätinlähetvkset,
Helsingissä, marraskuun 18 päivänä 1939.

G. E. F. Albrecht.
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Matti Aspio.

