POSTSTYRELSEN
i

F IN L A N D .
■ —•—# —
HELSINGFORS,

C ill samtliga postanstalter.

den 16 Juni 1899.
------ o@o-... -

M 6,372.

Till postanstalternas kännedom och efterrättelse meddelas, att tills
vidare nedannämnda anordningar vidtagits beträffande postbefordringen nnder
innevarande ars sommarseglation, nämligen:
l:o) all slags post befordras mellan Finland och »Sverige med följande
ångfartyg:
a) «Uleåborg", «Torncå", „v. Döbeln" och «Nordkusten", hvillcas rese
turer äro så ställda att, derest seglätionen regelbundet kan fortgå, ett af
dem afgår från Åbo till Stockholm hvarjc söndag, onsdag och fredag kl. 11,45
e. m., med an löpande af Degerby vid hvarjc tur samt Mariehamn turen ons
dag afton och från den 30 Juni till och' med den 25 Augusti jämväl fre
dag afton,
b) „Bore", som afgår från Åbo till Stockholm hvarjc måndag och
lördag kl. 11 e. m., med aiilöpande af Degerby och Mariehamn,
c) «Oihonna", som från och, med den 13 Jani Ull ucli med den 29 Augvsti afgår från Helsingfors tisdag kl. 11,30 f. m. och från Hangö samma dag
kl. 6 c. m. direkt till Stockholm,
d) «Sundsvall", som trafikerar lin ien Sundsvall—Hernösand—Nikolaistad och afgår från Nikolaistad under tiden från den 26 Juni till den 15
Augusti hvarje måndag och torsdag kl 5 e. m. samt under den öfriga delen
af seglationstiden hvarje torsdag kl. 5 e. m.,
hvarjemte befordran af okarterad post uti brefläda försiggår med ång
fartyget «Carl von Linné" ä linien Nikolaistad—Kristinestad—Käfsö (Björne
borg)—Ramno—Stockholm, af gående, fartyget från Nikolaistad hvarje lördag
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kl. 1 f. m., samt å linien Kaskö—Sundsvall med ångfartyget „Falken“, som
afgår från Kaskö hvarje torsdag kl. 2 e. m.;
2:o) följande postförbindelser hafva indragits, nämligen:
a) de så kallade öposterna mellan Abo och Åland, med undantag af
postgången mellan Kumlinge och Brandö—Åland;
b) landsvägaposterna mellan Taivassalo och Järvenperä by, Degerby
—Åland och Granboda, Pargas och Åbo, Nådendal och Åbo under Juni
September månader, Abo och Nystad tre gånger i veckan under Juni—Sep
tember månader, Uleåborg och Torneå tre gånger i veckan under Juni—
Augusti månader, Torneå och Röyttä, Kajana och Sotkamo, Björneborg och
Räfsö, Korpo, Nagu och Åbo, Korpo och Houtskär, Mouhijärvi och Hämecnkvrö två gånger i veckan från 15 Juni till 30 September, Wiborg och Trångsund,
Nuijamaa och Wiborg, Anttola och S:t Michel, Savonranta, Enonkoski och Ant
tola gästgifveri under Juni—Augusti månader, Heinävesi och Varkaus under
Juni—September månader, Himalansaari och Ristiina, Oravi och Nyslott under
Juni—Augusti månader, Tuusniemi och Palokki, Kuru och Tammerfors, Tai
palsaari och Willmanstrand under Juni—September månader, Sordavala och
Pitkärantå 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 Vehmaa;
4: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, Toijala—Åbo, för att derifrån vidare befordras
med ångbåtarne „Åland“ och „Stella“, af hvilka endera afgår från Åbo hvarje
tisdag, torsdag och lördag kl. 5 e. m.;
5:o) all slags post till och frän Taivassalo befordras med ångbåtarne
„Toimi“ och „Salmi“, som afgå hvarje socken dag från Åbo kl. 1 e. m. och
från Taivassalo om morgonen, medtagande post jemväl till och från Velkua;
13: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 söekendagar från Åbo kl. 2 e. m. och från
Kimito om morgonen;
Tro) all slags post till och från Nådendal befordras med ångbåtarne
„Toimi“, „Salmi“ och ,,Kmisisto“, okarterad post och tidningar med ångslupen „NådendaP‘ samt i breflåda med ångbåtarne „Ahkera“, „S<i<lern“ och
„Norden“, den sistnämnde från medlet af Juli, och bör den till Nådendal
adresserade okarterade posten äfvensom tidningarne, der de förmedlas af
postkupén N:o 3, alltid försändas till denna kupé och ej till posikontoret i

3

Abo; och afgå från Abo, „Toimi“ tisdag, torsdag och lördag kl. I e. m.,
„SalM “ måndag, onsdag och fredag kl. 1 e. m., „Kuusisto“ måndag, onsdag
och fredag kl. 12 pä dagen, „Nådendal“ söckendagar kl. 6,30 e. m. samt
sön- och helgdagar kl. 5 e. m., „Ahkera“ måndag kl. 11,45 e. m. samt „.Södern“ måndag och „Norden“ torsdag kl. 10 f. m.;
8:o) till och från Kivimaa befordras all slags post med ångbåten
„Kuusisto“, som afgår från Abo hvarje måndag, onsdag och fredag kl. 12
på dagen;
9:o) oassurerad post och tidningar till och från Merimaslui försändes
med ångbåtarne „Salmi“ och „Toimi“, hvilka afgä från Abo å tider, som
omnämnas under punkt 5;
10:o) oassurerad post och tidningar till och från Nystad befordras
med ångbåtarne „Balder“ , „Kivimaa“ och „Kuusisto“ , som afgä från Abo
„Balder“ söndag kl. 1 f. m., „Kivimaa“ tisdag, torsdag och lördag kl. 12 på
dagen och „Kuusisto“ måndag, onsdag och fredag kl. 12 pä dagen, hvarjemte okarterad post och tidningar afsändes i påse, från Åbo hvarje måndag
kl. 1 f. m. med ångfartyget „Fredrik Wilhelm" och från Raumo, frän medlet
af Juli, hvarje onsdag förmiddag med ångfartyget „Norden“ ;
ll:o) oassurerad post och tidningar befordras mellan Uleåborg, Kemi,
Röyttä och Torneå med ångbåtarne ,,1’ohjola" och „Yellarao", hvilka alla
söckendagar verkställa turer deremellan och afgå från hvardera ändpunkten
kl. 7 f. m.;
12:o) all slags post till och från Räfsö befordras med ångbåten »Norr
mark", som dagligen gör åtminstone en tur deremellan och Björneborg;
13:o) mellan Trångsund och Wiborg befordras post två gånger dag
ligen, den ena gången all slags och den andra gängen endast okarterad post
och tidningar;
14:o) all slags till och från Anttola afgående post försändes med ängbätarne „Ansio" och „Ain©“, som verkställa dagliga turer deremellan och
S:t Michel samt afgå från S:t Michel kl. 3 e. m .;'
15:o) all slags till och från Himalansaari afgående post befordras med
ångbåten „Sorea“, som afgår från S:t Michel hvarje måndag, onsdag och
fredag kl. 3,3o e. m. och från Willmanstrand samma dagar kl. 1,15 f. m.; ,
16:o) all slags post till och från Oravi, Enonkoski och Savonranta
befordras med ångbåten „ Olavi", som afgår från Nyslott måndag, tisdag
och torsdag kl. 1 e. m. samt från Savonranta tisdag, onsdag och fredag
kl. 3 f. m.;
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17:o) all slags post till och frän Palokki och Heinävesi befordras med
ångbåten „Kerma“, som afgår frän lvuopio alla andra dagar förutom lördag
kl. 2 e. m.;
18:o) till och från Nnijamaa befordras all slags post med de Saiina
kanal trafikerande passagerareängfartygen;
19:o) all slags post till och från Kuru samt okarterad sådan till och
från Murole posthaltpunkt äfvensom tidningar till nämnde posihaltpunkt be
fordras med ångbåten „Tampere“, som afgår från Tammerfors tisdag, tors
dag och lördag kl. 9 f. m.;
20:o) mellan Kajana och Sotkamo befordras all slags post tva gånger
i veckan samt derutöfver okarterad post och tidningar tre gånger i veckan
med ångbåten „Elias“ ;
2.1:o) all slags post till och från Taipalsaari befordras med ångbåten
„Taipalsaari 11“, som hvarje söckendag afgår frän Willmanstrand kl. 3,ao e. m.;
22:o) post befordras med ångbåtar jemväl mellan nedan uppräknade
orter, nämligen:
n)
all slags post mellan Räfsö, Raumo och Nystad med ängbåten
„Balder“, som afgår frän Räfsö hvarje måndag morgon och från Nystad
hvarje söndag kl. 7 f. m.;
b) okarterad post i breflåda mellan Nikolaistad, Kaskö, Kristinestad,
Räfsö, Björneborg, Raumo, Nystad och Abo med ångbätarne „Fredrik Wil
helm4^ „Ebba Munck“, „Norden“ och ..Södern";
c) okarterad post i breflåda mellan Björneborg, Räfsö, Raumo, Nystad
och Abo med ångbåten „Ahkera“ samt till och från Björneborg och Abo
jemväl med ångbåten „Balder“:;
d) okarterad post i breflåda mellan Abo, Hangö och Helsingfors med
ångbåtarne „Fredrik Wilhelm", „Ebba Munck“, „Balder“, ..Ahkera", „Necken“
och „Ilma“, hvarjemte af dessa båtar anlöpas, Dalsbnih af ..Ebba Munck“
och „Necken“, FTcenäe af „Balder“, ..Ahkera", „Necken“ och „llma“, Salo af
,.llma“, Finnby och Bromarf af „Ahkera“, samt Mäthildedal och Tyko af
„Ahkera“ och „llma“ ;
a) all slags post mellan Salo och Abo med ångbåtarne ,,Aino“ och
„Salo“, hvilka hvarje söckendag afgä från Åbo kl. 11 f. m. och från Salo
kl. 9 f. m.;
/) okarterad post och tidningar mellan Mariehamn och särskilda
Åländska orter med ångbåtarne „Mariekamn“ och ,,Skärgården";
y) okarterad post och tidningar mellan Tavastehus och Valkeakoski
med ångbåten „Urlio“;
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h) okarterad post och i Tammerfors utkommande tidningar mellan
Tammerfors och Ruovesi med ungbåten „Tampere“, som vid färden frun
Tammerfors anlöper Ritoniemi brygga i Ruovesi tisdag och lördag;
i) okarterad post och tidningar mellan Nyslott, Varkaus, Leppävirta
och Kuopio med ångbåtarne „Konkordia“ och „Savotar“ samt i brefiådci med
ängbåten „Ilmari“, h vil ka afgå från Nyslott „Konkordia" söndag och ons
dag kl. 6 f. m., „Savota.r“ fredag kl. 6 f. m. och ..llmari" söndag kl. 6 f. m.,
samt från Kuopio „Konkordia" söndag och onsdag kl. 10 e. m., „Savotar"
lördag kl. 10 e. m. och „llmari" kl. 12 natten mot tisdag;
j) okarterad post och tidningar mellan Willmanstrand, 1’uumala och
Nyslott med ångbutarne „Konkordia“, „Savotar“, „l)on Juan", „llm ari",
„Sanipo“, „Ainamo“ och „Ahti“, som afgå frän Willmanstrand ..Konkordia"
tisdag, fredag och lördag, „Savotar“ torsdag, „Don Juan" måndag och fre
dag, „Umai*i“ lördag, ,,Sampo" söndag, „Ainamo“ onsdag och „Ahti“ torsdag
efter dagposttagets frän Helsingfors ankomst, samt från Nyslott „Konkordia"
måndag och torsdag kl. 12 middag samt lördag kl. 6,30 f. m., ..Savotar"
söndag kl. 12 middag, ,.Don Juan" söndag och onsdag kl. 11, 3o f. m., „llmari" tisdag kl. 1 e. m., „Sampo" onsdag kl. 5 e. m., „ Ainamo" lördag kl.
1 e. m. och „Ahti" söndag kl. 5,30 e. m.; och. anlöper ..Don Juan" jemväl
Sullcava och utsträcker sina turer ända till Kesälahti;
ic) all slags post mellan Joensuu, Oravi och Nyslott med ångbåtarne
„Ainamo“ och ..Sampo", som afgå från Joensuu ..Ainamo" lördag kl. 2 f. m.
och „Sampo" onsdag kl. 6 f. m., samt från Nyslott „Ainamo“ torsdag; kl. 6
f. m. och ,,Sampo" måndag kl. 6 f. m., samt okarterad post och tidningar
med ångbåten ,,Aliti", som afgår från Joensuu hvarje söndag kl. 7 f. m. och
frun Nyslott hvarje fredag kl. 5,30 f. m.;
l) oassurerad post och tidningar till och från Muhos befordras, för
utom tre gånger i veckan med landsväga post, jemväl med ångbåten »Laintf,
som dagligen gör turer deremellan och Uieåborg;
m) orekommenderad enkel korrespondens och tidningar mellan Siuro
och Hämeenkyrö med ångbåten „Kyrö“, som verkställer dagliga turer
deremellan och afgår från Siuro kort efter posttågets frän Helsingfors
ankomst;
n) okarterad post och tidningar mellan S:t Michel och Willman
strand med ångbåten „Sorea“, hvars turer äro angifna under punkt 15;
o) okarterad post och tidningar mellan S:t .Michel; Huuinala, Sulkava
och Nyslott med ångbåtarne „Ansio“ och „Aino", som verkställa dagliga tu
rer deremellan;
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p) okarterad post i breflåda mellan Nyslott och Oravi med ångbå
ten „Alli“;
q) okarterad post och tidningar mellan Kuopio och Maaninka samt
okarterad post i breflåda till och från Lapinlahti och Iisalmi med angbätarne „AxeP£ och „IIma“, hvilka dagligen göra turer deremellan och afgå
Iran Kuopio kl. 7,3 o f. m. och från Iisalmi kl. 6 f. m.;
r) okarterad post och tidningar i breflåda dagligen mellan Kuopio
och Tuovilanlahti med ångbåten „Tähti“;
s) okarterad post och tidningar i breflåda mellan Kuopio och Muuruvesi med ångbåten „Koski“, som verkställer dagliga turer deremellan;
t) okarterad post och tidningar i breflåda mellan Kuopio och Horsmalahti med ångbåten „Suvas“, som gör dagliga turer deremellan;
u) all slags till och från Saarela afgående post befordras två gånger
i veckan med ångbåten „H. G. Porthan“, som afgår från Pielavesi till
Saarela tisdag och torsdag morgon samt återvänder samma dagar;
v) okarterad post i breflåda mellan lisvesi och Pielavesi kyrkoby tre
gånger i veckan med ångbåten „H. G. Portlian“, mellan Kuopio och Pajukoski brygga i Nilsiä dagligen med ångbåten „Neiti“, mellan Kuopio och
Kurolanlahti brygga i Maaninka med ångbåten „Kalla“, mellan Kuopio och
Karjalankoski brygga i Nilsiä dagligen med ångbåten ,,Koski“, mellan Kuo
pio och Syrjälahti brygga i Leppävirta dagligen med ångbåten „Suvas“,
mellan Kuopio och Pieksänkoski brygga i Nilsiä dagligen med ångbåten
„Sukkela“ samt mellan Kuopio och Riistakoski brygga i Kuopio socken med
ångbåten „Ahti“;
x) okarterad post och tidningar mellan Lahti As., Anianpelto, Suo
pelto, Sysmä och Jyväskylä med ångbåtarhe „Jäinsä“ och „Sampo“, söm
afgå Irån Vesijärvi hamn ..Jämsä" söndag, tisdag och torsdag samt „Sampo"
måndag, onsdag och fredag efter nattposttågets från Helsingfors ankomt, äivensom från Jyväskylä „Jämsä“ natten mot måndag, onsdag och fredag samt
„Sampo“ natten mot söndag, tisdag och torsdag, hvarvid Korpilahti anlöpes
af „Jämsä" söndag och torsdag på färd från Vesijärvi samt måndag och
fredag på färd från Jyväskylä;
y) okarterad post och tidningar mellan Lahti As., Anianpelto och
Heinola med ångbåten „Heinola“, som afgår från Vesijärvi hamn hvarje
söndag, onsdag, torsdag och lördag kl. 1,30 e. m. samt tisdag och fredag
kl. 2,30 f. m., äfvensom från Heinola hvarje måndag, tisdag och fredag kl.
11,30 f. m., söndag kl. 6 f. m. samt torsdag kl. 6 f. m. och kl. 7 e. m.
samt befordrar post jemväl till och frän Kalkkinen posthaltpunkt;
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z) okarterad post i breflåda mellan Wiberg, Johannes och Makslaks
samt Wiborg och Säkkijärvi med ångbåtar, som göra dagliga turer deremellan;
å) okarterad post befordras dagligen med ångbåt mellan Wiborg
och Rättijärvi;
ä) okarterad post och tidningar mellan Helsingfors och Lovisa med
ångbåtarne „Sven Dufva“ och „Hebe“;
ö) okarterad post i breflåda mellan Helsingfors, Lovisa, Kotka, Fredrikshamn och Wiborg ined ångbåtarne „Sveu Dufva“, „Hebe“, „Bal<ler“ och
»Zachris Topelius44 (,,Zachris Topelius'4 turer verkställas tillsvidare af „Otava‘j,
samt mellan Helsingfors, Lovisa, Kotka och Fredrikshamn med ångbåten
„Aiivasaksa4<;
aa) okarterad post i breflåda mellan Helsingfors och Borgå med ång
båtarne „Borgå“ och »Runeberg44;
ab) okarterad post och tidningar mellan Joensuu, Eno, Pielisjärvi och
Nurmes K. L. med ångbåten »Seura44, mellan Joensuu, Pielisjärvi, Juuka
och Nurmes K. L. med ångbåten »Ilm ari44, samt mellan Joensuu, Eno, Pie
lisjärvi och Juuka med ångbåten »Salmi44;
ac) okarterad post och tidningar mellan Sordavala och Pitkäranta
med ångbåten »Pitkäranta44.

Hj. Lagerborg
G. F. Hellman.
t. f.

Register
Anianpelto 22 x, 22 y.
Anttola 2 h, 14.
Björneborg I d . 2 1), 12, 22 l>, 22c.
Borgå 22 aa.
Bromarf 22 d.
Brändö—Åland 2 a.
Dalsbruk 22 d.
Degerby—Åland 1 a, 1 b. 2 b.
Ekenäs 22 d.

Eno 22 ab.
Enonkoski 2 b, 1(1.
Finnby 22 d.
Fredrikshamn 22 ö.
Granboda 2 b.
Hangö 1 c, 22 d.
Heinola 22 y.
Heinävesi 2 b, 17.
Helsingfors le , 22 d, 22 ä, 22 ö, 22 aa.
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Hernosand 1 d.
Himalansaari 2 b, 15.
Horsmalahti 22 t.
Houtskär 2 b, 4.
Hämeenkyrö 2 b, 22 m.
Iisalmi 22 q.
lisvesi 22 v.
■Joensuu 22 k. 22 ab.
Johannes 22 z.
Juuka 22 ab.
Jyväskylä 22 x.
Rajana 2 b, 20.
Kalkkinen 22 y.
Kasko 1 d, 22 I).
Kemi 11.
Kesälahti 22j.
Kivimaa 8.
Korpilahti 22 x.
Korpo 2 b, 4.
Kotka 22 ö,
Kristinestad I d, 22 b.
Kumlinge 2 a.
Kuopio 17, 22 i. 22 q, 22 r, 22 s, 22 t, 22 v
Kuru 2 b, 19.
Lahti As. 22 x, 22 y.
Lapinlahti 22 q.
Leppävirta 22 i.
Lovisa 22 ä, 22 ö.
Maaninka 22 q.
Mariehamn 1 a, 1 li, 22 f.
Mathildedal 22 d.
Melalahti.
Merimasku 9.
Mouhijärvi 2 li.
Muhos 22 i.
Murole 19.
Muuruvesi 22 s.
Mynämäki 3.
Nagu 2ii, 4.
Nikolaistad 1 d, 22 b.
Nuijamaa 2 b, 18.
Nurmes K. L. 22 ab.
Nyslott 2 b, 10, 22 i, 22 j, 22 k, 22 o, 22 p.
Nystad 2 b, 10, 22 a, 22 li, 22 c.
Nadendal 2 b, 7.

I

Oravi 2 h, 16. 22 p.
Palokki 2 1), 17
Pargas 2 b. 6.
Pielavesi 22 u, 22 v.
Pielisjärvi 22 ab.
Pitkäranta 2 li, 22 ac.
Postkupen N:o 3—4, 7.
Puumala 22 j, 22 o.
Raunio 1 d, 10, 22 a, 22 h, 22 e.
Ristiina 2 li.
Ruovesi 22 h.
Räfsö 1 d, 2 li, 12, 22 a, 22 li, 22 e.
Röyttä 21), 11.
Saarela 22 u.
Salmi 2 b.
Salo 22 d, 22 e.
S:t Michel 2 b, 14, 15, 22 n, 22 o.
Savonranta 2 b, 10.
Siuro 22 m.
Sordavala 2 b, 22 ac.
Sotkamo 2 b, 20.
Stockholm 1 a, 1 1), 1 e, 1 il.
Sulkava 24 j, 22 o.
Sundsvall 1 d.
Suopelto 22 x.
Sysmä 22 x.
Taipalsaari 2 b, 21.
Taivassalo 2 li, 5.
Tammerfors 2 li, 19, 22 h.
Tavastehus 22 g.
Torneä 2 li, 11.
Trängsund 2 b, lii.
Tuovilanlahti 22 r.
Tuusniemi 2 li.
Tykö 22 d.
Uleäborg 2 h, 11, 22 I.
Valkeakoski 22 g.
Varkaus 2 b, 22 i.
Vehmaa 3.
Velkua 5.
\Viborg 2 b, 13, 22 z, 22 &, 22 ö.
\Villmanstrand 2 li, 15, 21, 22 j, 22 n.
Aho l a , Ib , 2a, 2b, 4, 5, 0, 7, 8,
22 b, 22 c, 22 d, 22 e.
Äländska orter 2 a, 4, 22 f.

Helsingfors, .1. Simclii arfv. boktr. aktiebolag, 1899.
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