POSTSTYRELSEN
FINLAND.

HELSINGFORS,

Till samtliga postanstalter.

den 4 Juni 1898.
-—=*§*==—
M 5.040.

Till Postanstalternas kännedom och efterrättelse meddelas, att tills
vidare nedan omnämnda anordningar vidtagits beträffande postbefordringen
under innevarande ars sommarseglation, nämligen:
l:o) all slags post befordras mellan Finland och Sverige med följande
ångfartyg:
a) „Uleåborg“, „Torneå“ , „Nord kusten" och „Finland", hvilkas rese
turer äro så ställda att, derest seglationen regelbundet kan fortgå, ett af
dem afgår från Abo till Stockholm h varje söndag, onsdag och fredag kl, 11,45
e. m., med anlöpande- af Degerby vid hvarje tur samt Mariehamn turen fre
dag afton samt från den 1 Juli till den 15 Augusti jémväl söndag afton,
o
b) „Bore“ från medlet af Juni månad, afgående från Abo till Stock
holm hvarje måndag och lördag kl. 11 e. m. samt anlöpande vid hvardera
turen Degerby och Mariehamn,
c) „Wellamo“ och „Oihoima“ under Juni, Juli och Augusti månader,
med afresa frun Helsingfors tisdag och lördag kl. 11,30 f. m. och från Hungö
samma dagar kl. 6 e. m. direkt till Stockholm,
d) „Smi(lsvall“, som trafikerar linien Sundsvall—Hernöäand—Nikolai
stad och a f g år från Nikolaistad hvarje torsdag kl. 5 e. m.,
hvarjemte befordran af okarterad post uti hrefläda försiggår med ång
fartyget „Fredrik Wilhelm", som afgår från Nikolaistad till Stockholm hvarje
söndag kl. 1 1. m., å linien Nikolaistad—Kristinestad—Räfsö—Björneborg—Raumo—Nystad—Mariehamn—Stockholm, samt å linien Nikolaistad—Stock
holm med ångfartyget „Carl v. Linné", som afgår från Nikolaistad hvarje
tisdag kl. 10 f. m.;
■
2:o) följande postförbindelser hafva indragits, nämligen:
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a) de så kallade öposterna mellan Abo och Aland, med undantag af
postgången mellan Kumlinge och Brandö—Aland;
b) landsvägaposterna mellanTaivassalo och Järvonperä, Degerby—Aland
och Granboda, Pargas och Åbo, Nådendal och Åbo under Juni—September
månader, Åbo och Nystad tre gånger i veckan under Juni—September må
nader, Uleåborg och Torneå tre gånger i veckan under, Juni—Augusti må
nader, Torneå och Röyttä, Kajana och Sotkamo, Björneborg och Räfsö, Korpo,
Nagu och Åbo, Korpo och Houtskär, Wiborg och Trångsund, Nuijamaa och
Wiborg, Anttola och S:t Michel, Savonranta, Bnonkoski och Anttola gästgifveri under Juni—Augusti månader,' Heinävési och W arkaus under Juni
—Augusti månader, Oravi och Nyslott under Juni—Augusti månader, Tuusniefni och Palokki, Kuru och Tammerfors, Sordavala och Pitkäranta en gång
i veckan under Juni—September månader samt Salmi och Pitkäranta en
gång i veckan under Juni—September månader;
3:o) post befordras tre gånger i veckan mellan Mynämäki och
Wehmaa;
4:o) all slags post till de Åländska orterna äfvensom till Nagu, Korpo
och Houtskär bör dagligen försändas, den assureradc till Åbo och den oassurerade till postkupén N:o 3, Toijala—Åbo, för att derifrån vidare befordras
med ångbåtarne »Åland" och »Stella", af hvilka endera afgår från Abo
hvarje tisdag, torsdag och lördag kl. 5 e. m.;
5:o) all slags post till och från Taivassalo befordras med ångbå
ten »Salmi", som afgår från Åbo hvarje måndag, onsdag och fredag kl.
1 e. m. och från Taivassalo påföljande morgnar, medtagande1,post jemväl till
och från Welkua posthaltpunkt;
6:o) all slags post till och från Pargas befordras med ångbåtarne
»Pargas" och »Skärgården", hvilka verkställa turer mellan Åbo och Kärra
brygga i Kimito samt afgå alla socken dagar från Åbo kl. 2 e. m. och från
Kimito om morgonen;
7:o) all slags post till och från Nådendal befordras med ångbåtarne
»Toimi", »Salmi" och »Kuusisto", okarterad post och tidningar med ångslupen »Nådendal" samt i breflåda med ångbåtarne »Ahkera", »Södern" och
»Norden"; och bör den till Nådendal adresserade okarterade posten äfvensom tidningarne, der de förmedlas af postkupén N:o 3 alltid försändas till
o
O
denna kupé och ej till postkontoret i Abo; och afgå från Abo, „Toimi“ .tis
dag, torsdag och lördag kl. 1 e. m„ „Salmi“ måndag, onsdag och fredag kl.
1 e. m., „Kuusisto“ måndag, onsdag och fredag kl. 12 på dagen, „Nadendal“
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dagligen kl. 5 e. m., „Ahkera‘“ lördag kl. 11,45 e. mi, „Södern" måndag kl.
10 f. m. och ,■Norden" torsdag kl. 10 f. m.;
8:o) till och från Kivimaa befordras all slags af denna postanstalt
förmedlad post med ångbåten ,,Kuusisto“, som algår från Åbo hvarje mån
dag, onsdag och fredag kl. 12 på dagen;
9:o)’oassurerad post och tidningar till och från Merim ås kn försänd es
med ångbåtarne wSalmiu och „Kuusisto“, hvilka atgä från Åbo ä tider, som
omnämnas under punkt 7;
10:o) oassurerad post och tidningar till och från Nystad befordras
med ångbåtarne „Uebe“, „Kivituaa“ och „Kuusisto“, som afgå från Åbo, „Hebe“ onsdag kl. 11,45 e. m., „Kivimaa“ tisdag, torsdag och lördag kl. 12 på da
gen och „Kuusisto“ måndag; onsdag och fredag kl. 12 på dagen;
11:ö) oassurerad post och tidningar befordras mellan Uleåborg, Kemi,
Röyttä och Torneå med ånbåtarne „Polijola“ och „Wellamo“ , hvilka alla
söckendagar verkställa turer deremellan och afgå frän Uleåborg kl. 7 f. m.;
12:o) all slags post till och Irån Käfsö befordras med ångbåten „Norrniark“, som dagligen gör åtminstone en tur deremellan och Björneborg;
13:o) mellan Trångsund och Wiborg befordräs post tvä gånger dagli
gen, den ena gången all slags och den andra gängen endast okarterad och
tidningar;
14:o) all slags till och från Anttola åtgående post försändes med ång
båt,arne „Ansio“ och „Aiito“, som verkställa dagliga turer deremellan och
S:t Michel samt afgå från S:t Michel kl. 3 e. m.;
15:o) all slags post till och från Enorikoski och Savonranta befordras
med ågbåtarne „Ainaiiio“ och „Aliti“, som afgå frän Nyslott „Ainamo“ tis
dag kl. 6 f. m. och „Ahti“ fredag kl. 4 e. m. samt från Joensuu „Ainamo“
torsdag kl. 2 f. m. och „Ahti“ söndag kl, 11 e. m.;
16:o) till och från Heinävesi befordras all slags post tre gånger i vec
kan, nämligen söndag, tisdag och torsdag, med ångbåten „Suvas“, som åt
går från Kuopio kl. i/2 3 e. m.;
17:o) all slags till och från Palokki afgående post törsändes fem gån
ger i veckan med ångbåten „Suvas“, som afgår från Kuopio hvarje söndag,
måndag, tisdag, onsdag och torsdag kl. V a 3 e. m -'18;o) all slags post till och från Oravi befordras med ångbåten „Alli“ ,
som afgår från Nyslott söndag kl. '/a 2 e. m., onsdag kl. 10 f. m. och fredag
kl. 11 f. m.;
19:o) till och frän Nuijamaa befordras all slags at densamma förmed
lad post med de Saima kanal trafikerande passägerareångfartygen;
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20:o) all slags post till och från Kuru samt okarterad saclan till och
från Murole posthaltpunkt äfvensom tidningar till nämde posthaltpunkt be
fordras med ångbåten „Tampere“, som afgår från Tammerfors tisdag, tors
dag och lördag kl. 9 f. m .;
21:o) mellan Kajana och Sotkamo befordras all slags post med ång
båten „Elias“;
22:o) post befordras med ångbåtar jemväl mellan nedan uppräknade
orter, nämligen:
a) all slags ]>ost mellan Räfsö, Raumo och Nystad med ångbåten
„Hebe“, som afgår Iran Räfsö fredag kl. 4 f. m. och från Nystad torsdag
kl. V2 7 f. nr.;
b) okarterad post i breflåda mellan Nikolaistad, Kaskö, Kristinestad,
Räfsö, Björneborg, Raumo, Nystad och Abo med angbatarne „Ebba Munck“,
„Södern“ och „Norden“;
c) okarterad post i breftåda mellan Björneborg, Räfsö, Raumo, Nystad
och Abo med ångbåten „Ahkera“ samt till och från Björneborg och Abo jem 
väl med ångbåten „Hebe“;
d) okarterad post i breftåda mellan Åbo, Hangö och Helsingfors med
ängbätarne „Hebe“, „Ebba Munck“, „Alikera“, „Necken“ och „Ilma“, hvarjemte af dessa båtar anlöpas, Dalsbruk al „Hebe“, „Ebba Munck" och „Necken“, Ekenäs af „Ahkera“, „Necken“ och „Ilma“, Salo af „I.lma“, Finnby
och Bromarf af „Ahkera“ samt Mathildedal och Tykö af ,jAhkera“ och „llma“;
e) all slags post mellan Åbo och Salo med ångbåtarne „Aino“ och
o
„Salo“, hvilka hvarje söckendag afgå frän Abo kl. 12 på dagen och från
Salo kl. 9 f. m.;
f) okarterad post och tidningar mellan T avas te hus och Walkeakoski;
g) okarterad post och i Tammerfors utkommande tidningar mellan
Tammerfors och Ruovesi med ångbåten ,,Taiiipere“, som vid färden från
Tammerfors an löper Ritoniemi brygga i Ruovesi tisdag och lördag;
h) okarterad post och tidningar mellan Nyslott, Warkans, Leppävirta
och Kuopio med ångbåtarne „Konkordia“, ,,Otava'' och ,,Savotar“, som afgå
från Nyslott „Konkordia“ fredag kl. 6 f. m., „Otava“ söndag och torsdag kl.
6 f. m. samt „Savotar“ måndag kl. 6 f. m., samt från Kuopio „Konkordia“
söndag kl. 1 f. m., „Otava“ måndag och fredag kl. 1 f. m. samt „Savotar“
tisdag kl. 2 e. m.;
i) okarterad post och tidningar mellan Willmanstrand, Puumala och
Nyslott med ångbåtarne „Konkor(lia“, „Otava“, „Savotar“ och „I)on J nan",
som afgå frän Willmanstrand, „Konkordia“ torsdag, „Otava“ tisdag, onsdag

och lördag, „Savotar“ söndag samt „Don -Juan'- mandag och fredag efter
dagtågets från Helsingfors ankomst, samt från Nyslott, „Konkordia“ söndag
kl. 1 e. m., „Otava“ måndag och fredag kl. 1 e. m. samt onsdag kl. 7 f. m.,
„öavotar“ onsdag kl. 12 middag samt „Don Juan“ söndag och onsdag kl.
11,30 f. m.; och anlöper „Don Juan" jemväl Sulkava och utsträcker sina
turer ända till Kaaälahti; ...
j)
all slags post mellan Joensuu. och Nyslott med ångbåtarne „Ainamo" och „Ahti", som afgä från Joensuu och Nyslott ä tider, hvilka äro
omnämnda under punkt 15;
lc) oassui'erad post och tidningar till och frän Muhos befordras, för
utom tre gånger i veckan med landsvägapost, jemväl med ångbåten „Baine“,
som dagligen gör turer deremellan och Uleåborg;
l) okarterad post och tidningar mellan S:t Michel och Willmanstrand
med ångbåten „Sorea", som gör tre turer i veckan deremellan samt befor
drar post jemväl till och fran Himalansaari posthaltpunkt;
m) okarterad post och tidningar mellan S:t Michel, Puumala, Sulkava
och Nyslott med ångbåtarne ,,Ansio" och „Aino", som verkställa dagliga
turer mellan nämnde orter;
n) okarterad post och tidningar mellan Kuopio och Maaninka samt
okarterad post i breflåda till och från Lapinlahti och Iisalmi med ångbåtarne
„Axel" och „Ilma“, hvilka dagligen göra turer deremellan och afgä från
Kuopio kl. 8 pä morgonen;
o) okarterad post och tidningar i breflåda dagligen mellan Kuopio
och Tuovilanlahti med ångbåten „Täliti";
p) okarterad post och tidningar i breflåda mellan Kuopio och Muuruvesi med ångbåten „Koski", som verkställer dagliga turer deremellan;
q) okarterad post och tidningar i .breflåda mellan.Kuopio och Horsmalahti med ångbåten „Ahti“, som gör dagliga turer deremellan ;
r) okarterad post och tidningar två gånger i veckan mellan Piela
vesi postexpedition och Saarela posthaltpunkt i Pielavesi socken med ång
båten „H. G. Porthan";
s) okarterad post i breflåda mellan Iisvesi och Pielavesi lcyrkoby tre
gånger i veckan med ångbåten „H. G. Porthan", mellan Kuopio och Pajulcoski brygga i Nilsiä dagligen med ångbåten „Neiti", mellan Kuopio och
Kurolanlahti brygga i Maaninka dagligen med ångbåten „Kalla", mellan
Kuopio och Melalahti brygga (posthaltpunkt) i Tuusniemi dagligen med ång
båten „Kaino“, mellan Kuopio och Karjalanlcoski brygga i Nilsiä dagligen
med ångbåten „Koski“, mellan Kuopio och Syrjälahti brygga i Leppävirta
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dagligen med ångbåten „Ahti“ samt mellan Kuopio och Pleksänkoski brygga
i Nilsiä dagligen med ångbåtea „Stikkela“ ;
t) okarterad post och tidningar mellan Lahti As., Anianpelto, Suo
pelto, Sysmä och Jyväskylä med ångbåtarne „Jämsä“ och „Lahtis“, som afgå
från Wesijärvi hamn, „Jämsä“ söndag, tisdag och torsdag efter nattågets
från Helsingfors ankomst samt „Lahtis“ måndag, onsdag och fredag etter
kurirtågets från Helsingfors ankomst samt från Jyväskylä, „Jämsä“ kl. 12
natten mot måndag, onsdag och fredag samt „Lahtis“ kl. 12 natten mot
söndag, tisdag och torsdag, hvarvid Korpilahti anlöpes af „Jämsä“ söndag
och torsdag på färd från Wesijärvi samt måndag och fredag pa färd från
Jyväskylä samt af „Lahtis“ vid hvarjo färd;
u) okarterad post och tidningar mellan Lahti As.,. Anianpelto och
Heinola med ångbåten „Heinola“, som afgär från Wesijärvi hamn söndag,
onsdag, torsdag och lördag kl. V22 e. m. samt tisdag och fredag kl. 2 f. m.,
äfvensom från Heinola måndag, tisdag och fredag kl. 11 f. m., söndag kl.
B f. m. samt torsdag kl. 6 f. m. och kl. 7 e. m. samt befordrar post jemväl
till och från Kalkkinen posthaltpunkt;
v) okarterad post i breflåda mellan Wiborg, Johannes och Makslaks
samt Wiborg och Säkkijärvi med ångbåtar, som göra dagliga turer deremellan;
x) okarterad post befordras dagligen med ångbåt mellan Wiborg och
Rättijärvi;
y) okarterad post och tidningar mellan Helsingfors och Lovisa med
ångbåtarne „Sven Dufva“ och „Bahler“; (Balders turer verkställas tillsvidare
af „Hebe“, hvars turer åter öfvertagits tillsvidare af „Björneborg“);
z) okarterad post i breflåda mellan Helsingfors, Lovisa, Kotka, Fred- rikshamn och Wiborg med ångbåtarne „Aavasaksa“, „Oulu“, „Sven I)ut‘va“
och „l}al(ler“ ;
ä) okarterad post i breflåda mellan Helsingfors och Borgå med ångbatarne „Borgä“ och „Uuneberg“.

fpj. Sagerborg.
A. K. Planting.

R e g i s t e r .
Anianpelto 22 t, 22 u.
A nttola 2 b, 14.
Björneborg 1 d, 2 b, 12, 22 b, 22 c.
Borgå 22 ä.
B rom arf 22 d.
B rändö—Å land 2 a.
D alsbruk 22 d.
D egerby—Å land 1 a, 1 b, 2 b.
Ekenäs 22 d.
Enonkoski 2 b, 15.
Finnby 22 d.
Fredriksham n 22 z.
Granboda 2 b.
H angö 1 c, 22 d.
H einola 22 u.
Heinävesi 2 b., 16.
H elsingfors 1 c., 22 d., 22 y, 22 z, 22 ä.
Hernösand 1 d.
H im alansaari 22 1
Horsmalahti 22 q.
H outskär 2 b, 4.
Iisalm i 22 n.
.
Iisvesi 22 s.
Joensuu 15, 22 j.
Johannes 22 v.
Jy v äsk y lä 22 t.
Kajana 2 b, 21.
K alkkinen 22 u.
Kasko 22 b.
Kemi 11.
Kesälahti 22 i.
K ivim aa 8.
Korpilahti 22 t.
K orpo 2 b, 4.
K otka 22 z.
K ristinestad 1 d., 22 b.
K umlinge 2 a.
Kuopio 16, 17, 22 h, 22 n, 22 o, 22 p, 22 q, 22 s.

Kuru 2 b, 20.
L ahti As. 22 t, 22 u.
L apinlahti 22 n.
L eppävirta 22 h.
Lovisa 22 y, 22 z.
M aaninka 22 n.
Mariehamn 1 a, 1 b, 1 d.
M athildedal 22 d.
M elalahti 22 s.
M erimasku 9.
Muhos 22 k.
Murolc 20.
M uuruvesi 22 p.
M ynämäki 3.
Nagu 2 b, 4.
Nikolaistad 1 d , 22 b.
N uijam aa 2 b, 19.
N yslott 2 b, 15, 18, 22 h, 22 i, 22 j, 22 m.
N ystad 1 d, 2 b, 10, 22 a, 22 b, 22 e.
Nådendal 2 b, 7.
Oravi 2 b, 18.
.
Palokki 2 b, 17.
P argas 2 b, 6.
Pielavesi 22 r, 22 s.
P itk äran ta 2 b.
Postkupén N:o 3—4, 7.
Puum ala 22 i, 22 m.
Raumo 1 d, 22 a, 22 b, 22 c.
Ruovesi 22 g.
Räfsö 1 d, 2 b, 12, 22 a, 22 b, 22 c.
Ilö y ttä 2 b, 11.
Saarela 22 r.
Salm i 2' b.
Salo 22 d, 22 e.
S:t Michel 2 b, 1 1, 22 1, 22 m.
Savonranta 2 h, 15.
Sordavala 2 b.
Sotkamo 2 b, 21.

H
Stockholm 1 a, 1 b, l c, 1 d.
Sulkava 22 i, 22 m.
Sundsvall 1 d.
Suopelto 22 t.
Sysmä 22 t.
Taivassalo 2 b, 5.
Tam merfors 2 b, 20, 22 g.
Tavastebus 22 f.
Torneä 2 b, 11.
T rängsund 2 b, 13.
T uovilanlahti 22 o.

Tuusniem i 2 b.
Uleäborg 2 b, 11, 22 k.
Valkeakoski 22 f.
Varkaus 2 b, 22 h.
Vehmaa 3.
V elkua 5.
Viborg 2 b, 13, 22 v, 22 x, 22 z.
V illm anstrand 22 i, 22 1.
Åbo 1 a, 1 b, 2 a,2 b, 4,5, (5,7,8,9,10,22 b,22c, 22d, 22 e.
Ä ländska o rter 4.

H elsingfors, J. Sitnelii arfv. boktryckevi aktiebolag. l s lJs.

