’ OSTSTYRELSEN
I

FINLAND.

Till samtliga postaustalter.
Hel

sin g fo r s

,

den 31 M a j 1895.

M 5,821.

Till postanstalternas kännedom och efterrättelse meddelas, att nedan om
nämnda anordningar vidtagits beträffande postbefordringen under innevarande års
seglationstid, nämligen:
l:o) all slags post befordras emellan Finland och Sverige med följande
ångfartyg:
a) »Uleåborg", „Torneå“ , „v. Döbeln", »Finland'', »Nordkusten" och
»Ebba Munck", hvilkas reseturer äro så stälda att, derest seglationen regelbun
det kan fortgå, ett af dem afgår från Åbo till Stockholm hvarje måndag,
tisdag, torsdag och lördag afton, med anlöpande af Degerby vid hvarje tur samt
Mariehamn turerna måndag, tisdag och torsdag afton,
hvarjemte under högsommaren, d. v. s. från och med den 11 Juni till
och med den 3 September ångfartyget »Uleåborg" afgår direkte från Helsingfors
till Stockholm hvarje tisdag kl. 11 f. m., med anlöpande endast afHangö;
b) »Sundsvall", som trafikerar linien Sundsvall—Hernösand—Nikolaistad;
2:o) följande postförbindelser hafva dels allaredan indragits eller komma
att indragas, nämligen:
a) de såkallade öposterna emellan Åbo och Åland, med undantag af post
gången emellan Kumlinge och Brändö-Åland, som befordras tre gånger i veckan
fram och åter;
b) landsvägaposterna emellan Taivassalo och Järvenperä, Degerby—Åland
och Granboda, Pargas och Åbo, Nådendal och Åbo, Dalsbruk och Dragsfjärd,
Dragsfjärd och Kimito en gång i veckan, Åbo och Nystad tre gånger i veckan,
under Ju n i—September månader, Nakkila, Eurajoki och Raumo, under J u n i September månader, Uleåborg och Torneå två gånger i veckan, under Juni—Au
gusti månader, Björneborg och Räfsö, Korpo, Nagu och Åbo, Korpo och HoutN:o 151, 31/5 1895.

Poststyrelsen.

skär, Wiborg och Trångsund, Anttola och S:t Michel, Savonranta, Enonkoski och
Anttola gästgifveri, Heinävesi och Warkaus, Oravi och Nyslott, Nuijamaa och
Wiborg samt Kuru och Tammerfors;
3:o) post till Wehmaa befordras tre gånger i veckan från Mynämäki;
4:o) post till Eurajoki befordras, förutom en gång i veckan från Björne
borg, två gånger i veckan från Raumo;
5:o) all slags post till de Åländska orterna äfvensom till Nagu, Korpo
och Houtskär bör dagligen försändas, den assurerade till Åbo och den oassurerade till postkupén N:o 3 för att derifrån vidare befordras med ångbåtarne
„Aland“ och ,,Stella", af hvilka endera afgår från Åbo hvarje tisdag, torsdag
och lördag kl. 4 e. m. samt från Mariehamn samma dagar kl. 4 f. m., hvarutom någondera båten afgår från Åbo hvarje fredag kl. 4 e. m. till Nagu och
Korpo;
6:o) all slags post till Taivassalo befordras med ångbåten ,,Salmi“, som
gör turer tre gånger i veckan deremellan och Åbo, medtagande post jemväl till
Welkua posthaltpunkt;
7:o) all slags post till Pargas befordras med ångbåtarne ,,Pargas" och
„Skärgården“, hvilka verkställa sex turer i veckan emellan Åbo och Kärra
brygga i Kimito;
8:o) all slags post till Nådendal befordras med ångbåtarne ,,Södern",
„Norden“, “Ahkera", „Saimi“ och „Kuusisto", samt okarterad post och tidnin
gar dessutom med ångbåten „Nådendai“, hvadan till Nådendal destinerad post
dagligen bör försändas till Åbo;
9:o) till Kivimaa befordras all slags dit afgående post med ångbåten
„Kuusisto“, som verkställer turer tre gånger i veckan deremellan och Åbo;
10:o) alls slags post till Dalsbruk befordras under Juni, Juli och Augusti
mänader, för hvilken tid landsvägaposten dit är indragen, med ångbåtarne „Åhkera“ och „Nystad“, äfvensom oassurerad post och tidningar med ångbåten
„Necken“, men äro dessa båtars turer ännu icke definitivt bestämda;
ll:o ) all slags post befordras till Nystad med ångbåtarne „Ebba IVlunck",
„Södern“, „Norden", „Ahkera“, och „Kuusisto“ ;
12:o) all slags post till Raumo försändes med ångbåtarne „Ebba IVlunck",
„Södern“, „Norden" och Ahkera";
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13:o) oassurerad post och tidningar befordras emellan Uleåborg, Kemi
och Torneå med ångbåtarne „Pohjola“ och „Wellamo“ ;
,
14:o) all slags post till Räfsö befordras med ångbåten „Norrmark“, som
dagligen gör åtminstone en tur deremellan och Björneborg;
15:0) post till Trångsund befordras från Wiborg två gånger dagligen med
ångbåt, den ena gången all slags samt den andra gången endast okarterad och
tidningar;
16:o) till Anttola försändes all slags dit afgående post från S:t Michel
med ångbåten „Aino“, som verkställer dagliga turer deremellan;
17:o) all slags post till Enonkoski och Savonranta befordras under Juni,
Juli och Augusti månader, för hvilkeij tid landsvägaposten är indragen, två gån
ger i veckan med ångbåten ,,Ahti“, som afgår från Nyslott, tisdagar och freda
gar kl. 11 f. m. samt från Joensuu måndagar och torsdagar kl. 7 f. m.;
18:o) all slags post till Heinävesi befordras under Juni, Juli och Augusti
månader, för hvilken tid landsvägaposten dit är indragen, från Nyslott med ång
båten „Å!li“ två gånger i veckan, eller söndag och fredag middagstiden;
19:o) all slags post till Oravi befordras med ångbåtarne ,,Aili“ och „Ahti“,
som afgå till den 1 September från Nyslott, ,,Alli“ söndagar kl. y2 2 e. m. samt
„Ahtiu tisdagar och fredagar kl. 11 f. m .;
20:o) till Nuijamaa befordras all slags dit afgående post med de Saima
kanal trafikerande passagerareångfartygen;
21:o) all slags post till Kuru samt okarterad sådan och tidningar till
Murole posthaltpunkt befordras med ångbåten „Tampere“, som afgår från Tam
merfors tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 9 f. m .;
22:o) post befordras jemväl emellan nedanuppräknade orter med följande
ångbåtar, nämligen:
a) oassurerad post och tidningar emellan Nikolaistad, Kaskö, Kristinestad,
Räfsö och Björneborg med ångbåtarne „Södern“ och „Norden“ ;
b) oassurerad post och tidningar emellan Björneborg, Räfsö och Åbo med
ångbåtarne „Ebba Munck“, „Södern“, „Norden“ och „Ahkera“ ;
c) okarterad post i breflåda emellan Björneborg, Räfsö, Raumo, Nystad
och Åbo med ångbåtarne „Fredrik Wilhelm*4 och „Hebe“ ;
d) okarterad post och tidningar emellan Björneborg och Merikarvia med
ångbåten „Mariau;

e) oassurerad post och tidningar emellan Åbo, Hangö och Helsingfors
med ångbåtarne „Ahkerau, „Nystad“ och „Neckenu, äfvensom okarterad post i
breflåda med ångbåtarne „Fredrik Wilhelm“, „Hebe“, „llma“ och ,, 0 nni“, hvarjemte af dessa båtar anlöpas, Ekenäs af alla andra förutom ,,Fredrik Wilhelm'4
och „Hebe“ , Salo af „0nni“ och „Rma“ , Finnby och Bromarf af ,,Ouni“ samt
Mathildedal och Lappvik af ,,nma“ ;
f) all slags post emellan Åbo och Salo med ångbåtarne „Aino“ ocb
„Salo“ alla andra dagar förutom söndag.
g) okarterad post och i Tammerfors utkommande tidningar emellan Tam
merfors och Ruovesi med ångbåten „Tampereu, som vid färden från Tammerfors
anlöper Ritoniemi brygga i Ruovesi tisdagar och lördagar;
h) okarterad post och tidningar emellan Willmanstrand, Puumala, Nyslott
och Kuopio med ångbåtarne „Ansio“, „Konkordia“ och „Savotar“, hvilka afgå
från Willmanstrand, ,,Ansio4i måndagar, „Konkordia“ torsdagar och „Savotar“
söndagar efter dagtågets från Helsingfors ankomst;
i) okarterad post och tidningar emellan Willmanstrand, Puumala, Sulkava,
Nyslott och Kesälahti med ångbåten „Don JuanÅ hvilken afgår från Willman
strand tisdagar och fredagar efter förenämnda tågs ankomst;
j) all slags post emellan Nyslott och Joensuu med ångbåten „Ahti“, soir
afgår från Nyslott tisdagar och fredagar kl. 11 f. m. samt från Joensuu mån
dagar och tordagar kl. 7 f. m., med hvilken lägenhet okarterade postförsändelsei
och tidningar kunna försändas jemväl till Rääkkylä;
k) okarterad post i breflåda emellan Joensuu och Rääkkylä med ångbåter
„lmpi“, som verkställer sex turer i veckan emellan nämnda orter;
l) såväl karterad som okarterad post till Muhos befordras, förutom tre
gånger i veckan med landsvägapost, jemväl med ångbåten „Laine“, som dagliger
gör turer deremellan och Uleåborg;
m) okarterad post och tidningar emellan Kajana och Waala med ång
båten „Koitto“ ;
n) okarterad post och tidnibgar emellan Kajana och Sotkamo med ång
båten „Elias“ ;
6) okarterad post och tidningar emellan Äänekoski posthaltpunkt ocl
Wiitasaari till den 15 September med ångbåten ,.KeiteIe“, som afgår från Ääne-
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koski söndagar och torsdagar kl. 1 f. m. samt från "Wiitasaari söndagar kl. V23
e. m. och torsdagar kl. 10 f. m.;
p) okarterad post och tidningar emellan S:t Petersburg och Sordavala
med ångbåtarne „Ladoga“ , „Koitto“ , „Alexander“ och „Peter l“ , af hvilka alla
öfriga förutom „Peter 1“ anlöpa jemväl Kurkijoki;
q) okarterad post och tidningar emellan Sordavala och Pitkäranta med
ångbåtarne „Ladoga“ , „Koitto“ och „Alexander“ ;
r) okarterad post och tidningar emellan S:t Michel och Willmanstrand
med ångbåten „Soreau ;
s) okarterad post och tidningar emellan S:t Michel och Puumala m?d
ångbåten ,,Aino“ ;
t) okarterad post och tidningar emellan Willmanstrand, Puumala, Nyslott,
Oravi och Joensuu med ångbåtarne „Kaleva“ , „Salama“ , ,,Sampo“, „Wäinämoinen“ och „Pohjola‘S af hvilka en afgår från Willmanstrand hvarje tisdag,
onsdag, torsdag och lördag efter dagtågets från Helsingfors ankomst;
u) okarterad post och tidningar emellan Joensuu, Pielisjärvi och Nurmes
K. L. med ångbåtarne „Seura“ , „Walio“ och „|lm ariu ;
v) okarterad post och tidningar emellan Kuopio, Maaninka, Lapinlahti
och Iisalmi med ångbåtarne „Axel“ och „llma“, hvilka dagligen göra turer
deremellan;
x) okarterad post och tidningar dagligen emellan Kuopio och Tuovilanlahti posthaltpunkt i Pielavesi med ångbåten „Tähtiu, samt i samband dermed
två gånger i veckan emellan nämnde posthaltpunkt och Pielavesi postexpedition
postbefordran med landtbrefbärare;
y) okarterad post och tidningar emellan Kuopio och Muuruvesi med ång
båten „Kaino“ , som verkställer dagliga turer deremellan;
z) okarterad post i breflåda emellan Kuopio och Pajukoski brygga i Nilsiä
med ångbåten „Neiti“ , Kuopio och Pieksänkoski brygga i Nilsiä med ångbåten
„Sukkela“ , Kuopio och Pulkonlahti brygga i Maaninka med ångbåten „Kalla“,
Kuopio och Wehkalahti brygga i Kaavi samt Pulkonlahti brygga i Maaninka
med ångbåten „Lilli“, Kuopio och Kivilampi brygga i Tuusniemi med ångbåten
„Alli“, Kuopio och Karvio brygga i Heinävesi med ångbåten „Ahti“ , hvilka
samtliga båtar göra dagliga turer, äfvensom emellan Kuopio och Karvio brygga
i Heinävesi samt Kuopio, Mustinlahti brygga och Horsmalahti brygga i Leppä-

virta med ångbåten „Suvas44, tre gånger i veckan å den förra och fyra gånger
i veckan å den senare linien;
å) okarterad post och tidningar emellan Lahti, Anianpelto och Jyväskylä
med ångbåtarne „Jämsä“, „Lahtis44 och „Heinola44, hvilka göra dagliga turer
deremellan, hvarvid Korpilahti anlöpes af „Jämsä“ söndagar och torsdagar på
färd från Lahti och måndagar på färd från Jyväskylä;
å) okarterad post och tidningar emellan Lahti, Anianpelto och Heinola
med ångbåten „Heinola“, som afgår från Lahti söndagar och onsdagar kl. 3
e. m. samt tisdagar och fredagar kl. ]/2 6 f. m., äfvensom från Heinola mån
dagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. V2 12 f. m .;
o)
okarterad post och tidningar emellan Wiborg och Johannes med ång
båtarne „Ellida“ och „Tähti“, hvilka göra dagliga turer deremellan;
aa) okarterad post befordras dagligen med ångbåt emellan Wiborg och
Rättijärvi;
ab) okarterad post och tidningar emellan Helsingfors och Lovisa med
ångbåtarne „Sven Dufva44 och „Björneborg44,
ac) okarterad post i breflåda emellan Helsingfors, Lovisa, Ivotka, Fredrikshamn och Wiborg med ångbåtarne „Aavasaksa44, „Oulu44, „Sven Dufva44 och

„Björneborg44,
ad) okarterad post i breflåda emellan Helsingfors, Lovisa, Kotka och
Wiborg med ångbåten „Fredrik Wilhelm44,
ae) okarterad post i breflåda emellan Helsingfors och Borgå med ång
båtarne „Borgå44 och „Runeberg44.

Hj. L a g e r b o r g .
A. K. Planting.

R i g i s t e r.
Kesälahti 22 i.
Anianpelto 22 å, 22 ä.
Kimito 2 b, 7.
Anttola 2 b, 16.
Kivimaa 9.
Björneborg 2 b, 4, 14, 22 a, 22 b, 22 c, 22
Korpilahti 22 å.
Borgå 22 ae.
Korpo 2 b, 5.
Bromarf 22 e.
Kotka 22 ac, 22 ad.
Brändö—Åland 2 a.
Kristinestad 22 a.
Dalsbruk 2 b, 10.
Kumlinge 2 a.
Degerby—Åland 1 a, 2 b.
Kuopio 22 h, 22 v, 22 x, 22 y, 22 z.
Dragsfjärd 2 b.
Kurkijoki 22 p.
Ekenäs 22 e.
Kuru
2 b, 21.
Enonkoski 2 b, 17.
Lahti 22 å, 22 ä.
Eurajoki 2 b, 4.
Lapinlahti 22 v.
Finnby 22 e.
Lappvik 22 e.
Fredrikshamn 22 ac.
Leppävirta 22 z.
Granboda 2 b.
Lovisa 22 ab, 22 ac, 22 ad.
Hangö 1 a, 22 e.
Maaninka 22 v, 22 z.
Heinola 22 ä.
Mariehamn 1 a, 5.
Heinävesi, 2 b, 18, 22 z.
Helsingfors 1 a, 10, 22 e, 22 h, 22 ab, 22 ac, 22 ad, Mathildedal 22 e.
Merikarvia 22 d.
22 ae.
Muhos 22 1.
Hernösand 1 b.
Murole 21.
Houtskär 2 b, 5.
Muuruvesi 22 y.
Iisalmi 22 v.
Mynämäki 3.
Joensuu 17, 22 j, 22 k, 22 t, 22 u.
Nagu 2 b, 5.
Johannes 22 ö.
Nakkila 2 b.
Jyväskylä 22 &
Nikolaistad 1 b, 22 a.
Kaavi 22 z.
Nilsiä 22 z.
Kajana 22 m, 22 n.
Nuijamaa 2 b, 20.
Kasko 22 a.
Nurmes K. L. 22 n.
Kemi 13.
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Nyslott 2 b, 17, 18, 19, 22 h, 22 i, 22 j, 22 t.
Nystad 2 b, 11, 22 c.
Nädendal 2 b, 8.
Oravi 2 b, 19, 22 t.
Pargas 2 b, 7.
Pielavesi 22 x.
Pielisjärvi 22 u.
Pitkäranta 22 q.
Puumala 22 h. 22 i, 22 s, 22 t.
Raumo 2 b, 4, 12, 22 c.
Ruovesi 22 g.
Räfsö 2 b, 14, 22 a, 22 b, 22 c.
Rääkkylä 22 j, 22 k.
Salo 22 e, 22 f.
S:t Michel 2 b, 16, 22 r, 22 s.
S:t Petersburg 22 p.
Savonranta 2 b, 17.
Sordavala 22 p, 22 q.
Sotkamo 22 n.
Stockholm 1 a.

Sulkava 22 i.
Sundsvall 1 b.
Taivassalo 2 b, 6.
Tammerfors 2 b, 21, 22 g.
Torneä 2 b, 13.
Trångsund 2 b, 15.
Tuovilanlahti 22 x.
Tuusniemi 22 z.
Uleåborg 2 b, 13, 22 1.
Vaala 22 m.
Varkaus 2 b.
Vehmaa 3.
Velkua 6.
Viborg 2 b, 15, 22 ö, 22 aa, 22 ac, 22 ad.
Viitasaari 22 o.
Villmanstrand 22 h, 22 i, 22 r, 22 t.
Åbo 1 a, 2 a, 2 b, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22 i, 22 c,
22 e, 22 f.
Åländska orter 5.
Äänekoski 22 o.

H elsingfors, K ejserliga Senatens tryckeri, 1895.

