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Angående inrättande af nya postanstalter och ombildning af förut
befintlig postanstalt.
Jemlikt Nådigt förordnande öppnas den 1 nästkommande Juli post
stationer i Velkua kapell inom Abo och Björneborgs län, i K a a la m o by,
invid Kaalamo jernvägsstation, af Ruskeala socken inom Wiborgs län och i
S aarela by af Pielavesi socken inom Kuopio län,
hvarjemte från samma dag ombildas nuvarande poststationen i K i v i 
m a a till postexpedition a f 2:dra Mässen och kommer att, i det afseende cir
kuläret N:o 22 af den 22 Juni 1888 angifver, vara underordnad Åbo post
kontor.
De nya poststationerna åter komma att närmast underlyda och utvexla post med följande postanstalter:
Velkua
lyder under Abo postkontor och utvexlar post äfven med Taivas
salo samt seglationstiden jcmväl med Nådendal och .Meri
masku,
Kaalamo
„ under Sordavala postkontor och utvexlar post äfven med
postiljonskupén J —J. (Jaakkima—Joensuu),
Saarela
„ under Pielavesi postexpedition och utvexlar post äfven med
Pyhäjärvi 0. L.
De nyinrättade postanstalterna ställas i postförbindelse, der de ej
äro belägna invid jernväg, på sätt, som framgår af härjemte följande bihang
C till Poststyrelsens cirkulär.
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Angående anordnande af nya postgångar.
Från den 1 Juli anordnas särskilda nya postgångar i enlighet med
härjemte följande bihang C N:o 4 för år 1899.
Hvilket till postanstalternas kännedom och iakttagande härigenom
meddelas.
Helsingfors, å Poststyrelsen, den 21 Juni 1899.

H j. L a g e r b o r g .

G. F. Hellman.
t . f.

Helsingfors, J. Simelii arfvingars boktryckeri aktiebolag, 1899.
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n.
Koskeva uusien postitoimistojen perustamista ja entisen muodostamista.
Armollisen määräyksen mukaan avataan ensi Heinäkuun 1 päivänä
postiasemat Velkuan kappelissa Turun ja Porin läänissä, K a a la m o n ky
lässä, Kaalamon rautatienaseman luona, Ruskealan pitäjää Wiipurin läänissä
ja S a arelan kylässä Pielaveden pitäjää Kuopion läänissä,
jonka ohessa samasta päivästä muodostetaan 2:sen tuohan postitoimituhsehsi nykyinen K iv im a a n postiasema, joka tulee, siinä suhteessa kuin
kiertokirje N:o 22 Kesäkuun 22 p:ltä 1888 määrää, alistettavaksi Turun
postikonttoorin alle.
Uudet postiasemat taas tulevat lähinnä kuulumaan seuraavien posti
toimistojen alle ja vaihtamaan postia seuraavien kanssa:
Velkua kuuluu Turun postikonttoorin alle ja vaihtaa postia myöskin Taivas
salon kanssa sekä purjehdusaikana myöskin Naantalin ja
Merimaskun kanssa,
Kaalamo „
Sortavalan postikonttoorin alle ja vaihtaa postia myöskin
postiljoonivaunun J —J. (Jaakkima—Joensuu) kanssa,
Saarela
„
Pielaveden postitoimituksen alle ja vaihtaa postia myöskin
Pyhäjärven 0. L. kanssa.
Vasta perustetut postitoimistot asetetaan postiyhteyteen, missä ne
eivät sijaitse rautatien varrella, tavalla kuin näkyy tämän myötä seuraavasta liitteestä O Postilla!lituksen kiertokirjeisiin.

Koskeva uusien postinkulkujen asettamista.
Heinäkuun 1 päivästä asetetaan eräitä uusia postinkulkuja tämän
myötä seuraavan liitteen C X:o 4 v. 1899 mukaan.
Mikä postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi täten ilmoitetaan.
Helsingissä, Postihallituksessa, Kesäkuun 21 p:nä 1899.

H j. L a g e r b o r g

G. F. Hellman.
V . t.

Suomensi:
E. Backman.
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H elsingissä, J . S im eliuksen p e rilliste n k irjap ain o osakeyhtiö, 1899.

