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FINLAND.

Hel s i n <jf o r s,
den 21 April 1896.

Aä 5,292.
l:o.
Med anledning af de förändringar sommartidtabellen för finska
statsjernvägarne undergår från den 1 nästinstundande Maj, varda de
postanstalter, som äro i direkt postutvexling med jernvägen — härifrån
likväl undantagna de, hvilka äro belägna i Nylands län eller lyda under
Abo postkontor -— härmed anmodade, att till vederbörande Postinspektör
anmäla de mindre förändringar uti landsväg aposternas afgängs- och an
komsttider, som blifva nödvändiga i följd af förenämnda förändring i
jernvägstidtabellen.
2:o.
Uti Poststyrelsens allmänna skrifvelse för den 25 sistförlidne Fe
bruari N:o 4,647 under punkt 3 mom. c omnämnda postbefordringen
emellan finska postanstalten i Muonio och svenska postanstalten i Muonionalusta har undergått den förändring, att posten af sändes från Muonio tors
dag kl. 7 f. m. och från Muonionalusta samma dag kl. 12 på dagen, eller
efter det södra posten anländt.
3:o.
Enär ishinder icke vidare möta, hafva postförande ångfartyget
„ Sofias11 regelbundna reseturer emellan Abo, Mariehamn och Stockholm
åter vidtagit; och afgåir fartyget tillsvidare, från Åbo hvarje söndag kl.
6 f. m. och från Stockholm hvarje torsdag kl. 10 f. m.

Som Jios Poststyrelsen anmäldt blifvit, det till P d lo k k i nyinrät
tade poststation adresserade försändelser ofta nog blifvit öfversända till
Heinävesi postexpedition, så fästes postanstalternas uppmärksamhet vid att
nämnde poststation, jemlikt cirkulär N:o V (8) för den 17 sistförvikne Fe
bruari, står i postförbindelse med postexpeditionen i Tuusniemi under den
tid af året seglationen icke pågår, hvaremot under seglationstiden dit adres
serad post befordras med- ångbåt från Kuopio, hvarföre ock till Palokki
destinerade försändelser alltid böra dirigeras via Kuopio och ej via
Heinävesi, änskönt sistnämnde postanstalt vore å försändelserna angifven.
Hvilket till postanstalternas kännedom och iakttagande härmed
meddelas.

t?j. JOagerborg.
A. K. Planting.

Helsingfors, J. Simelii arfvingars boktryckeri aktiebolag, 1896.

SUOMEN

)5TIHALLITUS.
H elsingissä,
'.uhtikuun 21 p:nä 1896.

cJ{a iki lie p osti f oim is töille.

x

M 5,292.
1 :0 .

Niiden muutosten johdosta, jotka tapahtuvat Suomen valtionrauta
teitten kesäaikataulussa ensitulevan Toukokuun 1 päivästä, käsketään täten
suoranaisessa postin vaihdossa rautatien kanssa olevia postitoimistoja —
paitsi niitä, jotka sijaitsevat Uudenmaan läänissä tahi kuuluvat Turun
postikonttorin alle — asianomaiselle Postitarkastajalle ilmoittamaan ne
pienemmät muutokset maantiepostien lähtö- ja tuloajoissa, jotka tulevat tar
peellisiksi edellä mainitun muutoksen rautateitten aikataulussa johdosta.
2:o.
Postihallituksen yleisessä kirjeessä viime Helmikuun 25 piitä N:o
4,647 kohta 3 moni. c mainittu postinkuljetus Suomen postitoimiston Muo
niossa ja Ruotsin postitoimiston Muonionalustalla välillä 6n muuttunut
siten, että posti lähetetään Muoniosta tuorstaisin kilo 7 e. p. p. ja Muonionalustalta samana päivänä kilo 12 päivällä, tahi etelästä tulevan postin
saavuttua.
3:o.
Kosk’ei jääesteitä enään kohtaa, ovat postia kuljettavan höyrylaivan
.,Sofianu säännölliset matkavuorot Turun, Maarianhaminan ja Tukholman
välillä jälleen alkaneet; ja lähtee höyrylaiva toistaiseksi Turusta joka sun
nuntai kilo 6 e. p. p. ja Tukholmasta joka tuorstai kilo 10 e. p. p.

Kun Postihallitukseen on ilmoitettu, että P alokin vasta perus
tetulle postiasemalle osotettuja lähetyksiä usein on lähetetty Heinäveden
postitoimitukseen, niin huomautetaan postitoimistoja, että mainittu posti
asema, kiertokirjeen N:o V (8) viime Helmikuun 17 p:ltä mukaan, on
postiyhteydessä Tuusniemen postitoimituksen kanssa sinä vuoden aikanai
jolloin laivaliikettä ei ole, jota vastoin laivaliikkeen kestäessä sinne osotettu
posti kuljetetaan höyrylaivalla Kuopiosta, jonka tähden myös Palokkiin
osotetut lähetykset aina ovat lähetettävät Kuopion eikä Heinäveden kautta,
vaikkapa viime mainittu postitoimisto olisikin lähetyksissä ilmaistu.
Mikä postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi täten ilmoitetaan.

/pj. Xagerborg.
A. K. Planting.
Suomensi:
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