Postihallituksen

im

Yleinen kirjelmä.

N:o m .

Junien kulussa tapahtuneiden muutosten johdosta ilmoitetaan
täten postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi, että postinkoljetus rautateillä on toistaiseksi järjestetty seuraavalla tavalla:
Helsinki—Kari»— Hanko kahdesti päivässä edestakaisin pes
uvaunuissa N:rot 3 ja 4. Junat lähtevät Helsingistä k:lo <>,55 a. ja
3,30 i., saapuen Hankoon k:lo 12,06 päivällä ja 8,30 i. sekä Hangosta
k :lo 4,40 a. ja 3,10 i., saapuen Helsinkiin k :lo 9,33 a. ja 7,56 i.;
Helsinki—Kyrkslätt kahdesti päivässä edestakaisin postiljoonivaunussa H—K—K. Junat lähtevät Helsingistä k:lo 6,55 a. (postivaunu N :o 3) ja k:lo 5,14 i. sekä Kvrkslättistä k:lo 12,16 päivällä
ja 6,58 i. saapuen Kyrkslättiin k:lo 8,41 a. ja 6,42 i. sekä Helsin
kiin k:lo 1,50 i. ja 8,33 i.;
Helsinki—Tampere—Pori kerta päivässä edestakaisin postivaunuissa N:rot 11 ja 12. Juna lähtee Helsingistä k:lo 8,40 a. ja
saapuu Helsinkiin k:lo 8,04 i. Peipohja— Rauma kerta päivässä
edestakaisin postiljoonivaunussa R—P.,
Helsinki—Kerava kerta päivässä edestakaisin postiljooni vau
nussa H—K—H. Juna lähtee Helsingistä k:lo 7,54 a. ja Keravalta
k:lo 10,29 a., saapuen Keravalle k:lo 9,10 a. ja Helsinkiin k:lo 11,46
päivällä;
Helsinki—Kerava— Riihimäki kerta päivässä edestakaisin postiljoonivaunussa H—K—H. Juna lähtee Helsingistä k:lo 5,21 i. ja
Riihimäeltä k :lo 6,06 a. saapuen Riihimäelle k :lo 8 i. ja Helsinkiin
k :lo 8,44 a.;
Kerava— Porvoo kahdesti päivässä edestakaisin posti! joonivaunussa B—K. Junat lähtevät Porvoosta k:lo 6,20 a. ja 5 i. sekä
saapuvat Porvooseen k :lo 10,55 a. ja 10,45 i. Porvooseen lähetetään
posti Helsingistä k:lo 8,40 a. ja 5,21 i., saapuen posti Porvoosta
Helsinkiin k:lo 11,46 päivällä ja 8,04 i.;
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Helsinki—Tampere postivaunuissa N :rot 5 H—T ja 6 H.—T.;
Riihimäki—Lahti postiljooni vaunussa H-—P. ja Lahti—Loviisa'
postiljoonivaunussa L—L. (Yrt. Yl. kirj. N :o 12/1918);
Karis— Hyvinkää kerta päivässä edestakaisin postiljoonivau
nussa H—L—K. Juna lähtee Kansista k:lo 6,25 a., saapuen Hy
vinkäälle k:lo 11 a. sekä Hyvinkäältä k:lo 5,30 i. saapuen Karisiin k:lo 9,35 i.
Helsingissä, Postihallituksessa, toukokuun 7 p:nä 1918.

P. Jamalainen.
Paavo Himanen.

r
Poststyrelsens

lm Allmänna skrivelse.

N:o 14.

Med anledning av i tåggångarna inträffade förändringar, med
delas härmed postanstalterna till kännedom och iakttagande, att
postbefordringen å järnvägarna är tillsvidare anordnad på föl
jande sätt:
Helsingfors—K uris—Hangö två gånger dagligen fram och
åter i postknpéerna X :ris -3 och 4. Tågen avgå från Helsingfors
kl. 6,55 f. m. och 3,30 e. m., anlända till Hangö kl. 12,06 på dagen
och 8,30 e. m. samt avgå från Hangö kl. 4,40 f. m. och 3,10 e. m. och
ankomma till Helsingfors kl. 9,33 f. m. och 7,56 e. m .;
Helsingfors—Kyrkslätt två gånger dagligen fram och åter i
postil jonskupén H—K—K. Tågen avgå från Helsingfors kl. 6,55 f.
m. (postkupén N :o 3) och kl. 5,14 e. m. samt från Kyrkslätt kl. 12,16
på dagen och 6,58 e. m. ävensom anlända till Kyrkslätt kl. 8,41 .f. m.
och 6,42 e. m. samt till Helsingfors kl. 1,50 e. m. och 8,33 e. m.;
Helsingfors—Tammerfors—Björneborg en gång dagligen
fram och åter i postkupéerna X:ris 11 och 12. Tåget avgår från
Helsingfors kl. 8,40 f. m. och ankommer till Helsingfors kl. 8,04
e. m. Peipohja—Raumo en gång dagligen fram och åter i postiljonskupén R—P. ;
Helsingfors— K erava en gång dagligen fram och åter i postiljonskupén H—K—H. Tåget avgår från Helsingfors kl. 7,54 f. m.
och från Kerava kl. 10,29 f. m. samt anländer till Kerava kl. 9,10
f. m. och till Helsingfors kl. 11,46 på dagen;
Helsingfors—Kerava—-Riihimäki en gång dagligen fram och
åter i postiljonskupén H—K—H. Tåget- avgår från Helsingfors
kl. 5,21 e. m. och från Riihimäki kl. 6,06 f. m. samt ankommer
till Riihimäki kl. 8 e. m. och till Helsingfors kl. 8,44 f. m .;
Kerava—Borgå två gånger dagligen fram och åter i posti 1jonskupén B-—K. Tågen avgå från Borgå kl. 6,20 f. m. och 5
e. m. samt anlända till Borgå kl. 10,55 f. m. och 10.45 e. m. Posten
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till Borgå avsändes från Helsingfors kl. 8,40 f. in. oeli 5,21 e. nu.
samt anländer posten från Borgå till Helsingfors kl. 11,46 på
dagen och 8,04 e. m .;
Helsingfors—Tammerfors i postkupéerna N :ris 5 H—T.
och 6 H—T. ; Riihimäki—Lahti i posti]jonskupén H—P. samt
Lahti—Lovisa i postil jonskupén L—L. (Jmfr. allm. skriv N :o
12/1918);
Karis—Hyvinkää en gång dagligen fram och åter i postiljonskupén H—-L—K. Tåget avgår från Karis kl. 6,25 f. m., an
länder till Hyvinkää kl. 11 f. m. samt avgår från Hyvinkää kl. 5,30
e. m. och anländer till Karis kl. 9,35 e. m.
Helsingfors, å Poststyrelsen, den 7 maj 1918.

P. Jamalainen.
Paavo Himanen.

Helsingfors, Finlands Senats tryckeri, 1918.

