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1.
Enär postförande ångjartygen „W ellamo“ och „Oihonna“ numera
upphört med sina turer f ö r vinterseglationen, anmodas postanstalterna, med
undantag likväl a f de d Åland och i Åländska skärgården, att, emedan
ängbåtskommunikationen f ö r sommarseglationen mellan Finland och Sve
rige numera vidtagit, försända tillsvidare, och in till dess derom annorlunda
bestämmes, till Sverige och Norge och de dagar ångbåt afgärfrän Åbo till
Stockholm jem vä l till Danmark destinerad post via Åbo, derest densamma
icke beräknas fortast framkomma antingen sjöledes via Nikolaistad eller
till lands via Torneä och öfriga vid landgränsen varande utvexlingsp ostanstalter.

2.
Uti Poststyrelsens cirkulär N:o X X I I (41) a f den 13 November 1899
omnämnda, i samband med postförande ångfartyget „ Wellamos“ vinterturer
mellan Hangö och Stockholm varande provisionella postkupén, benämnd
Hyvinge—Ilangö, har indragits.

3.
I likhet med senast förflutna åren, kommer jem väl under inneva
rande år från och med den 16 dennes att under sommarmånaderna befor
dras o a s s u re ra tl post med nattågen mellan Willnianstrand och Simola.
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4.
Emedan kontrakt angående postbefordringen under innevarande års
seglationstid endast med ett fä ta l rederier kunnat afslutas och Poststyrel
sen, i saknad a f uppgifter bland annat om respektive ångbåtars afgångsoch ankomsttider, icke ännu kan bestämma med hvilka ångbåtar och mel
lan hvilka orter post med dem bör befordras, ega postanstalterna att, der
sådant med förd el kan ske, f ö r post föringen tillsvidare anlita samma ång
båtar som under nästförlidne sommar; kommande ersättningen fö r postens
befordran, der särskild öfverenskommelse mellan postverket och rederierna
ej kan träffas, att utgå enligt vigtberäkning pä grund a f nådiga förordnin
gen den 23 Maj 1877, angående postbefordran med enskilde personer eller
bolag tillhöriga ångfartyg och diligenser.
H vilkel allt till postanstalternas kännedom och iakttagande häri
genom meddelas.

Sagerborg.

A. K. Planting.

Helsingfors, J. Simelii arfvingars boktryckeri aktiebolag, 1900.

SUOMEN

POSTIHALLITUS.
H E L S IN G IS S Ä ,

Toukokuun 15 p:nä 1900.

Räikille postitoim istoille.
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i.
Koska postiakuljettavat höyrylaivat „ Wellamo“ ja „ Oihonna“ nyt
temmin ovat lopettaneet kulkuvuoronsa talvipurjehduskaudelta, käsketään
maamme postitoimistoja, — lukuun ottamatta kuitenkin Ahvenanmaalla ja
Ahvenanmaan saaristossa sijaitsevia, — koska höyrylaivaliike Suomen ja
Ruotsin välillä nyt on alkanut, lähettämään toistaiseksi ja siksi kun siitä
toisin määrätään, Ruotsiin ja Norjaan sekä niinä päivinä, jo llo in lähtee Tu
rusta laiva Tukholmaan, myöskin Tanskaan meneväksi määrätyn postin
Turun kautta, jolVei lasketa sen pääsevän nopeammin perille jo k o meritse
Nikolainkaupungin kautta tai maitse Tornion ja muiden maan rajalla si
jaitsevien vaihtopostitoimistojen kautta.

2.
Postihallituksen kiertokirjeessä Maaraskuun 13 päivältä 1899 N o
X X I I (41) mainitut., postiakuljettavan höyrylaiva „W ellam o’n“ Hangon ja
Tukholman välisten talvimatkavuorojen yhteyteen asetettu väliaikainen Hyvinge—Hangö niminen postivaunu on lakkautettu.

3.
Samoin kuin edellisinäkin vuosina kuljetetaan myöskin tänä vuonna
kesäkuukausina Toukokuun 16 pistä alkaen v a k u u tta m a to n ta postia yö
junissa Lappeenrannan ja Simolan välillä.
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4.
Koska välipuheita postinkuljetuksesta tämän vuoden purjehduskau
tena on keritty tehdä ainoastaan muutamien laivanisännistöjen kanssa ja
Postihallitus, tietojen puutteessa muun muassa asianomaisten höyrylaivojen
lähtö- ja

tuloajoista, ei vielä v o i määrätä m illä höyrylaivoilla ja minkä

paikkojen välillä postia on niissä kuljetettava, tulee postitoimistojen, missä
niin edukkaasti v o i tapahtua, postinkuljetukseen toistaiseksi käyttää samoja
höyrylaivoja kuin viime kuluneenakin kesänä; ja tulee palkkio postin kulje
tuksesta, missä eri sopimusta postilaitoksen ja laivanisännistöjen välillä
ei voida tehdä, suoritettavaksi painon mukaan Toukokuun 23 p:nä 1877
annetun armollisen asetuksen nojalla, joka koskee postinkuljetusta yksityis
ten henkilöiden ja yhtiöiden omistamilla höyrylaivoilla ja kyylivalmuilla.
Mikä kaikki postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi täten il
moitetaan.

t?j. Sagerborg.

A. K . Planting.

Helsingissä, J. Sim eliuksen p erill. kirjap. osakeyhtiö, 1900.

