Salainen.

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUK.SEN

KIERTOKIRJEKOKOELMA
1941_____________________________________________ N:o 31
Sisällys: N: o 31. Takaisin vallatun alueen ja vallattujen Itä-Karjalan aineiden postin tarkas
tuksesta.

N: o 31.
Kiertokirje
takaisinvallatun alueen ja vallattujen Itä-Karjalan alueiden postin tarkastuksesta.
Nojautuen päämajan sotilashallinto-osas
ton kirjelmään N :o 1829/1/25 sai. kuluvan
marraskuun 9 päivältä ja päämajan Tiedoitusosaston kirjelmään N :o 566/T tus./III
b/sal. saman marraskuun 12 päivältä po&tija lennätinhallitus täten ilmoittaa seuraaVää I
1. Sosialististen Neuvostotasavaltani Lii
tolta takaisinvallatulta alueelta tuleva ja
sinne menevä posti on tarkastuksen alainen.
2. Niinikään on tarkastuksen alainen
vallatuilta Itä-Karjalan alueilta lähtevä ja
sinne menevä posti.
3. Kohdassa 1. mainittu posti on tar
kastusta varten ohjattava seuraavasti:
a) 1. Kplc: n postitarkastustoimistoon Matkaselässä posti, joka on osoitettu seuraaviin
toimipaikkoihin tai lähetetty sieltä: Harlu,
Hämekoski, Impilahti, Jänisjärvi, Kitelä,
Leppäsyrjä, Loimola, Läskelä, Matkaselkä,
Pitkäranta, Kuskeala, Salmi ja Suojärvi,
b) 2. K pk :n postitarkastustoimistoon V ii
purissa posti, joka on osoitettu seuraaviin
toimipaikkoihin tai lähetetty sieltä: Hein
joki, Heinjoki as., Hovinmaa, Kanneljärvi,
Kuolemajärvi as., Nuijamaa, Nurmi Vp.l.
Perkjärvi, Pölläkkälä, Säiniö, Säkkijärvi,
Tienhaara, Uusäkirkko Vp.l., Valkjärvi ja
Viipuri,
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c) Imatran postitarkastustoimistoon Imat
ralla posti, joka on osoitettu allamainittuihin toimipaikkoihin tai niistä lähetetty:
Enso, Jääski, Virkkilä, Vuoksela, Vuoksenranta. ja Vuosalmi,
d) Parikkalan
postitarkastustoimistoon
Parikkalassa posti, joka on osoitettu seu
raaviin toimipaikkoihin tai niistä lähetetty:
Antrea, Elisenvaara, Hiitola, Inkilä, Kau
kola, Kirvu, Koljola, Kurkijoki, Käkisalmi.
Lalidenpohja, Pyhäkylä, Itäisillä, Sairala,
Sakkola ja Syväoro,
e) Sortavalan
postitarkastustoimistoon
Sortavalassa posti, joka on osoitettu Sorta
valaan tai lähetetty sieltä,
f) Värtsilän postitarkastustoimistoon Värtsilässä posti, joka on osoitettu seuraaviin
toimipaikkoihin tai niistä lähetetty: Koirinvaara, Korpiselkä, Kuhilasvaara, Pälkjärvi, Pälkjärvi as., Pälksaari, Soanlahti,
Suistamo ja Värtsilä sekä
g) 6. K p k : n postitarkastustoimistoon Ro
vaniemellä posti, joka on osoitettu Sallaan
tai lähetetty sieltä.
4.
Kohdassa 2. mainitun postin tarkastuksen suhteen on noudatettava vastaavasti
Suomen ja ulkomaiden välisen postin tar
kastuksesta annettuja määräyksiä, jotka si
sältyvät posti- ja lennätinhallit uksen salai-

virkalähetystä, jonka lähettää tai vas
seen kiertokirjeeseen N :o 13 viime heinä
taanottaa
kuun 10 päivältä, kuitenkin niin että mai
nittu posti on, mikäli päämajan sensuuri- — siviili-, sotilas-, kirkollinen tai kunnal
linen viranomainen;
toimisto erikoistapauksissa ei toisin mää
rää, tarkastusta varten ohjattava seuraa — ulkomaanlähetystö tai konsulaatti, taikka
yksityistä lähetystä, jonka lähettää tai
vasti :
a) Sortavalan
postitarkastustoimisitoon vastaanottaa:
— tasavallan presidentti;
Sortavalassa Aunuksen posti,
b) 3. K pk :n postitarkastustoimistoon
- puolustusvoimain ylipäällikkö;
Lieksassa Repolan suunnan posti,
— hallituksen jäsen;
c) 9. K pk :n postitarkastustoimistoon H y
- eduskunnan puhemies tai varapuhemies;
— maaherra tai piispa;
rynsalmella Kiestingin suunnan posti ja
d) 6. K p k : n postitarkastustoimistoon Ro — puolustusvoimain kenraalit;
- keskusviraston päällikkö;
vaniemellä pohjoisten vallattujen alueiden
- valtioneuvoston kanslia- tai osastopääl
posti.
likkö; taikka
5.
Tarkastustoimistoihin on ohjattava
— ulkomaan lähetystön päällikkö tai muu
tarkastettavaksi muu Suomen ja takaisinlähetystön henkilökuntaan kuuluva, joka
vallatun alueen sekä Suomen ja Itä-Karja
on merkitty diplomaattiluetteloon, tai
lan vallattujen alueiden välillä kuljetettava
lähetetty konsuli.
tai välitettävä postilähetys, lukuunotta
matta :
Helsingissä, marraskuun 18 päivänä 1941.

G. E. F. Albrecht.

Matti Aspio.

