POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN

POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS

KIERTOKIRJE,
KOKOELMA
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N:o 7 8

1927

N:o 78.

N:o 78.

Kiertokirje

Cirkulär

postinkuljetuksesta rautateillä.

angående postbefordran å järnväg.

Helmikuun 1 päivästä 1928 toimeenpan
naan kaikenlaatuisen postin kuljetus:
1) postivaunussa kerran päivässä edes
takaisin Elisenvaaran ja Pieksämäen välille
junissa N :ot 661, postivaunu N:o 23 yöj.,
ja 664, postivaunu N-n 24 yöj., joista edelli
nen juna lähtee Elisenvaarasta k :lo 3.oo a. p.,
saapuen Pieksämäelle k:lo 8.35 a. p. sekä
jälkimäinen Pieksämäeltä k:lo 8.30 i. p.,
saapuen Elisenvaaraan k:lo 2.oo a. p., sekä

Från den 1 februari 1928 anordnas be
fordran av allt slags post:
1) i postkupé en gång- dagligen fram och
åter mellan Elisenvaara och Pieksämäki uti
tågen N:ris 661, postkupén N :o 23 nattåg,
och 664, postkupén N :o 24 nattåg, av vilka
det förra tåget avgår från Elisenvaara kl.
3,oo f. m. och ankommer till Pieksämäki kl.
8.3 5 f. m. samt det senare från Pieksämäki
kl. 8.30 e. m. med ankomst till Elisenvaara
kl. 2.oo f. m., samt
2) i konduktörsvagn, åtföljd av postiljon,
en gång dagligen fram och åter mellan Hiitola och Käkisalmi uti tågen N :ris 1901 och
1902, av vilka det förra tåget avgår från
Hiitola kl. 4.30 f. m. och ankommer till
Käkisalmi kl. 6.4 o f. m. och det senare från
Käkisalmi kl. 4.20 e. m. med ankomst till
Hiitola kl. 5.4 5 e. m .; vilket post- och telegrafanstaltema till kännedom och iaktta
gande härigenom meddelas.
Helsingfors, den 31 december 1927.

2) konduktöörivaunussa postiljoonin saat
tamana kerran päivässä edestakaisin HiTtolan ja Käkisalmen välille junissa N :ot 1901
ja 1902, joista edellinen juna lähtee Unto
lasta k:lo 4.3 0 a. p., saapuen Käkisalmeen
k:lo 6.40 a. p. sekä jälkimäinen Käkisal
mesta k:lo 4.20 i. p., saapuen Hiitolaan
k:lo 5.45 i. p . ; mikä posti- ja lennätintoimipaikoille tiedoksi ja noudatettavaksi täten
ilmoitetaan.
Helsingissä, joulukuun 31 päivänä 1927.

G. E . F . A l b r e c h t .

John Wirkberg.
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