POSTSTYRELSEN
F IN L A N D .

M

1,374.

Till Postanstalternas kännedom och efterrättelse meddelas att ytterli
gare följande anordningar vidtagits beträffande postbefordringen under inne
varande års seglationstid, nämligen:
.
l:o) landsvägaposten emellan Heinävesi, Oravi och Nyslott, N:o 93 i
postgångstabellen, indrages ifrån och med den 1 nästinstundande Juni och afsändes all slags post till Oravi och Heinävesi ifrån Nyslott med ängbatarne
„AlIi" och „Punkaharju“ tre gånger i veckan till Heinävesi samt fyra
gånger i veckan till Oravi;
2:o) landsvägaposten emellan Kuru (Toikko) och Ruovesi, N:o 112 a i
postgångstabellen, indrages från den 1 Juni och befordras all till Kuru adres
serad post med ångbåten „Tampere“, som gör turer emellan Tammerfors,
Kuru (Toikko), Ritoniemi brygga i Ruovesi och Wisuvesi samt afgår ifrån
Tammerfors tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 9 f. m. och ifrån Wisuvesi
måndagar, onsdagar och fredagar på morgonen; posten till Kuru afsändes
ifrån Tammerfors alla ofvannämnda dagar, hvarjemte om tisdagar och lörda
gar, då ångbåten anlöper Kitoniemi brygga, okarterade postförsändelser och
Tammerfors tidningar böra sändas till Ruovesi; sistnämnda dagar afsänder
jemväl Kuru sin till Ruovesi adresserade post, samt om måndagar, onsdagar

och lördagar till Tammerfors; Ruovesi åter afsänder post till Kuru om tis
dagar och lördagar, hvilka dagar jemväl till Tammerfors adresserad olcarterad
post kan dit afsändas ifrån Ruovesi;
3:o) all slags post befordras emellan Wiborg och Trångsund med änghåten „Trångsund“, hvilken afgår ifrån Wiborg dagligen middagstiden;
4:o) okarterad post och tidningar befordras med följande ångbåtar emel
lan nedan uppräknade orter, nämligen:
emellan Willmanstand, Puumala, Nyslott och Kuopio med ångfartygen
„Ansio*, „Ainamo*, „Konkordia* och „Savotar*, hvilka afgå ifrån Willmanstrand „Ansio“ måndagar, „Ainamo“ tisdagar, „Konkordia“ torsdagar och
„Savotar“ lördagar efter dagtågets ifrån Helsingfors ankomst;
,
emellan Willmanstrand, Puumala, Sulkava och Nyslott med ångfarty
gen „Karjala* och „Don Juan*, hvilka afgå ifrån Willmanstrand „Karjala“
onsdagar samt „Don Juan“ tisdagar efter ofvan nämnda tågs ankomst;
emellan Willmanstrand, Puumala och Nyslott med ångfartyget ,,Don
Juan*, som afgår ifrån Willmanstrand fredagar efter berörda tågs an
komst ;
emellan Nyslott, Oravi och Joensuu med ångfartygen „Karjala* och
„Impi*, hvilka afgå ifrån Nyslott, „Karjala“ torsdag förmiddag samt „Impi“
tisdagar och fredagar kl. 11 f. m.; af nämnde ångbåtar anlöper „Impi“ dess
utom Bräkylä;
emellan Kajana och Waala med ångbåten „Yrjö“;
emellan Kajana och Sotkamo med ångbåten „Elias*;
emellan Sordavala och S:t Petersburg samt mellanliggande orter med
ångfartygen „Walamo*, „Iadoga*, „Koitto*, „Alexander* och „Elias

Lönnrot*;
emellan Sordavala och Pitkäranta med ångfartygen „Ladoga“, „Alexan
der* och „Elias Lönnrot*;
emellan Nyslott och Putikko samt mellanliggande orter med ångbåtarne
„Alli* och „Punkaliarju*;
emellan Nyslott och Kesälaks samt mellanliggande orter med ångfar
tyget „Don Juan*, hvilken afgår ifrån Nyslott onsdag och lördag för
middag ;
emellan Kuopio, Maaninka och Idensalmi samt mellanliggande orter
med ångbåtarne „Axel* och „Hma“, hvilka dagligen göra turer deremellan;

emellan Kuopio och Tuovilanlaks med ångbåten „Tähti££, Kuopio och
Pieksänkoski med ångbåten „Sukkela££, Kuopio och Karvio med ångbåtarne „Lilli££ och „Aliti“, Kuopio och Pajukoski med ångbåten ,,Neiti‘-,
Kuopio och Muuruvesi med ångbåten „Kaino££ samt Kuopio och Palokki
med ångbåten „SaIini££;
emellan Lahtis och Jyväskylä med ångfartygen ...Jämsä", „Lalitis££
och „Hcinola££, hvilka afgå ifrån Lahdis „Jämsä“ söndagar, tisdagar och
torsdagar kl. 2 f. m., anlöpande om söndagar och torsdagar jemväl Korpilaks, „Lahtis“ måndagar, onsdagar och fredagar kl. 3 f. m„ anlöpande om
onsdagar jemväl Korpilaks, samt „Heinöla“ tisdagar och lördagar kl. 3 f. m.,
äfvensom ifrån Jyväskylä, „Jämsä“ måndagar, onsdagar och fredagar kl. 4 f.
m., anlöpande om fredagar jemväl Korpilaks, „Lahtis“ söndagar, tisdagar och
torsdagar kl. 3 f. m., anlöpande om torsdagar jemväl Korpilaks, samt „Heinola“ söndagar och onsdagar kl. 2 f. m.;
emellan Lahtis och Heinola med ångfartyget ,,Heinola£*, som afgår
ifrån Lahtis söndagar och onsdagar kl. 3 e. m. samt fredagar kl. 4 f. m. älvensom ifrån Heinola måndagar, torsdagar och fredagar kl. 12 på dagen;
emellan Wiborg och Rättijärvi alla dagar med ångbåtarne ,,Juustila££
och „Lavola££.
Tillika meddelas att all slags post till Mathildedal bör om lördagar och
söndagar afsändas till Hangö för att derifrån vidare befordras med ångbåten
„Nysta<l££ måndag morgon.
Under Herr Generalpostdirektörens frånvaro:

i. K. P l a nt i n g .

Fr. Sucksdorff.

