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1.
Enär postförande ängfartyget „W ellainos“ turer f ö r viu-terseglationen
upphöra, sedan fartyget afgätt frä n Hangö den 11 dennes, anmodas post
anstalterna, med undantag likväl af de d Åland, i . lländska skärgärden och
invid Hyvinkää — Hangö banan befintliga, att, emedan ängbätskommunikationen mellan Finland och Sverige numera vidtagit, försända tillsvidare,
och in till dess derom annorlunda bestämmes, till Sverige, Norge och Dan
mark destinerad post via Åbo, der densamma icke beräknas fortast fra m 
komma antingen sjöledes via Nikolaistad eller till lands via Torned och
öfriga vid landgränsen varande utvexlingspostanstaltcr.
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Uti Poststyrelsens cirkulär N:o X X I I I (34) a f den 11 November 1898
omnämnda, i samband med postförande ängfartyget „Tf ellamos“ vinterturer
mellan Hangö och Stockholm varande provisionella postkupén N:o 15 in
dragés, efter det, kupén afgätt frä n Hyvinkää onsdagen den 10 dennes.

3

.

1 likhet med senast förflutna åren, kommer jem väl under inneva
rande är från och med den 16 dennes att under sommarmånaderna befor
dras o o s s u re rm l post med nattågen mellan Willmanstrand och Simofa.
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Emedan kontralzl angående postbefordringen under innevarande ärs
seglationstid endast med ett fätal rederier kunnat afslutas och Poststyrel
sen, i saknad a f uppgifter bland annat om respektive ångbåtars afgångsoch ankomsttider, icke dumt kan bestämma med Itvilka ångbåtar och mel
lan hvilka orter post med dem bör befordras, ega postans(hlterna alt, der
sådant med fördel kan ske, f ö r postföringen tillsvidare anlita samma ång
båtar som under nästjörlidne sommar; kommande ersättningen f ö r postens
befordran, der särskild öfverenskommelse mellan postverket och rederierna
ej kan träffas, att utgå enligt vigtberäkning på grund af nådiga förordnin
gen den 23 Maj 1877, angående postbefordran med enskilde persoudr eller
bolag tillhöriga ångfartyg och deligenser.
H vilket allt till postanstalternas kännedom och iakttagande häri
genom meddelas.
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1 Generalpostdirektörens ställe.

jfth a r Verv ing.

A. K. Planting.

Helsingfors, J. Simolii arfv. boktryckeri aktiebolag, 1899.
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1.
koska postia kiillettävän höyrylaiva Wellainon kulku-vuorot talvipurjehduskaudelta lakkautuvat, laivan lähdettyä Hankoniemestä tämän kuun
11 p:nä, käsketään postitoimistoja, lukuun ottamatta kuitenkin . Ihveuanmaalla, Ahvenanmaan saaristossa sekä Hankoniemen

Hyvinkään radan

varrella sijaitsevia, koska höyry la iva liike Suomen ja Ruotsin välillä nyt on
alkanut, lähettämään toistaiseksi ja siksi kuu siitä muuten määrätään, Ruot
siin, Norjaan ja

Tanskaan meneväksi määrätyn postin Turun kautta, m il

loin ei arvata sen pääsevän nopeimmin perille jok o meritse Nikolainkaupuugin kautta tai maitse Tornion ja muiden maan rajalla sijaitsevien vaihtopostitoimistojen kautta.

2.
Postihallitukscu kiertokirjeessä Marraskuun t l päivältä 1898 N:o
X X I I I (34) mainittu, postiakuljetlävan höyrylaiva „W ellamo'n“ Hangon ja
Tukholman välisten talvimatkavuorojen yhteyteen asetettu väliaikainen posti
vaunu N:o 15 lakkautetaan, postivaunun lähdettyä Hyvinkäällä keskiviikkona
tämän kuun 10 päivänä.
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Niinkuin viime kuluneina vuosinakin, tulee myöskin tänä vuonna
kesäkuukausina Toukokuun 16 pistä alkaen ra ja tu tta n i,a to n ta postia kul
jetettavaksi yöjunissa Lappeenrannan ja Simolan välillä.
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4.
Koska välipuheita postinkuljetuksesta tämän vuoden purjehduskau
tena on keritty tehdä ainoastaan muutamien laivanisännistään kanssa ja
Posiihallitus, tietojen puutteessa muun muassa asianomaisten höyrylaivojen
lähtö- ja

tulo ajoista, ci vielä v o i määrätä millä höyrylaivoilla ja minkä

paikkojen välillä postia on niissä kuljetettava, tulee postitoimistojen, missä
niin edukkaasti v oi tapahtua, pos/iukuljelnksecu toistaiseksi käyttää samoja
höyrylaivoja kuin viime kuluneena kesänäkin; ja tulee palkkio postin kulje
tuksesta, missä eri sopimusta postilaitoksen ja laivanisäunistöjen välillä
ei voida tehdä, suoritettavaksi painon mukaan Toukokuun 23 p:nä 1377
annetun armollisen asetuksen nojalla, joka koskee postinkuljetusta yksityis
ien henkilöiden ja yhtiöiden omistamilla höyrylaivoilla ja kyytivaunuilla.
Mikä kaikki postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi täten ilm oi
tetaan.
Pääpostitirehtöörin sijassa:

j/Jlvar Verving.
A. K. Plauliug.

Helsingissä,

Siinelinksen perill. kirjap. osakeyhtiö, 1899.

