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1.

Postihallituksen kiertokirjeessä N:o X V (25) joulukuun 29 päivältä
1900 mainittu postipakettien vaihto meritse Helsingin ja Stettiuin välillä
tulee tämän vuoden purjehduskautena tapahtumaan höyrylaivalla nVellamo“,
joka toukokuun 20 päivästä syyskuun 27 päivään lähtee {Heisin (/ista
jok a lauvanfai kello 1 i. p. ja Stettinistä joka keskiviikko kello 1 i. p.
Paitsi höyrylaivoilla ,,Primula" ja „Linnea“, jotka kulkevat linjalla
Helsinki—Lyypekki sekä lähtevät kummastakin päätepaikasta lauvantaisin,
toimeenpannaan kuluvan vuoden kesäpurjehduskautena alkaen tämän kuun
17 päivästä suoranainen postipakettien vaihto meritse Helsingin ja Lyypekin
välillä myöskin höyrylaivalla „Storfursten“, joka lähtee Hangosta joka toi
nen keskiviikko kello 10 i. p. ja Lyypekistä samoin joka toinen keskiviikko
kello 6,15 i. p.

2.
Koska välipuheita postinkuljetuksesta tämän vuoden purjehduskau
tena on voitu tehdä ainoastaan muutamien laivanisännistöjeu kanssa ja
Postihallitus, tietojen puutteessa muun muassa kysymykseen tulleiden höyry
laivojen lähtö- ja tuloajoista, ei vielä voi määrätä millä höyrylaivoilla ja
minkä paikkojen välillä postia on niissä kuljetettava, tulee postitoimistojen,
missä edullisesti niin voi tapahtua, postinkuljetukseen toistaiseksi käyttää
samoja höyrylaivoja kuin viime kuluneenakin kesänä; tullen palkkio p os
tinkuljetuksesta, niissä eri sopimusta postilaitoksen ja laivanisännistön

2
välillä ei saada toimeen, suoritettavaksi painon mukaan toukokuun 23
päivänä 1877 annetun armollisen asetuksen nojalla, koskeva postinkuljetusta yksityisten henkilöiden tahi yhtiöiden omistamilla höyrylaivoilla ja
kyytiv almuilla.
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i.

Uti Poststyrelsens cirkulär N:o X V (25) a f den 29 december 1900
omnämnda utvexling a f postpaket sjöledes mellan Helsingfors ocli Stettin
kommer att under innevarande Ars seglationstid försiggå med ångfartyget
,, V e l l a m o s o m frän och med den 20 maj till och med den 27 september
a f går från iHelsingfors li varje lördag hl. 1 e. in. och frän Stettin
hvarje onsdag kl. 1 e. m.
Förutom med ångfartygen „Primula“ och nLiuuea“, hvilka trafikera
linien Helsingfors—Lybeck samt afgå från hvardera ändpunkten lördagar,
anordnas under innevarande års sonimarseglationstid frän och med den 17
i denna månad direkt utvexling af postpaket sjöledes mellan Helsingfors
och Lybeck jem väl med ångfartyget „ Storfursten1', som afgdr från Hangö
hvarannan onsdag kl. 10 e. rn. och från Lybeck likaledes hvaranuan ons
dag kl. 6,15 e. m.

2.
Enär kontrakt angående postbefordringen under innevarande års
seglationstid endast med ett fätal rederier kunnat afslutas och Poststyrel
sen, i saknad a f uppgifter bland annat om respektive ångbåtars afgängsoch ankomsttider, icke kan bestämma med hvilka ångbåtar och mellan
hvilka orter post med dem bör befordras, ega postanstalterna att, der
sådant med fördel kan ske, för post fö r ingen tillsvidare anlita samma ång
båtar som under nästförliden sommar; kommande ersättningen för postens

befordran, der särskild öfverenskommelse mellan postverket och rederierna
ef kan träffas, att utgå enligt vigtberäkning på grund a f nådiga förordnin
gen den 23 maj 1877, angående postbefordran med enskilda personer eller
bolag tillhöriga. ångfartyg och diligenser.

p. Jamalainen.
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