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Sen johdosta, että erinäisiä muutoksia tapahtuu junien kuluissa
valtionrautateiden aikataulun N:o 90 astuttua voimaan tulevan touko
kuun 1 päivästä, muutetaan sanotusta ajasta allamainittujen postija postiljoonivaunujen lähtö- ja tuloajat, nimittäin:
Helsingistä lähetetään:
postiljoonivaunu H— K — H. (Helsinki— Kerava) junassa N:o 41, klo
6.45 a. p., saapuen Keravalle klo 7,59 a. p.
•
postiljoonivaunu H —- K —K. (Helsinki— Kyrkslätt) junassa N:o 143,
klo 7,20 a. p., saapuen Kyrkslättiin klo 8,51 a. p.
. postivtfunu N:o 11, junassa N:o 221, klo 7,51 a. p., saapuen Poriin
klo 7,47 i. p.
postivaunu N:o 3, aamulla, junassa N:o 113, klo 8,03 a, p., saa
puen Turkuun klo 2,23 i. p.
postivaunu N:o 1, päiväjuna, junassa N:o 3, klo 10,13 a. p., saa
puen Rajajoelle klo 11,07 i. p.
postiljoonivaunu H — K — K. (Helsinki— Kyrkslätt) junassa Nro 149,
klo 4,30 i. p., saapuen Kyrkslättiin klo 6,06 i. p.
postivaunu N:o 3, illalla, junassa N:o 115, klo 5,15 i. p., saapuen
Turkuun klo 11,32 i. p.
postiljoonivaunu H —K —H. (Helsinki— Kerava) junassa N:o 53,
klo 5,23 i. p., saapuen Keravalle klo 6,41 i. p.
postivaunu N:o 1, yöjuna, junassa N:o 7, klo 9,45 i. p., saapuen
Rajajoelle klo 10,31 a. p.
Helsinkiin saapuvat:
postivaunu N:o 2, yöjuna, junassa Nro 8, klo 9 a. p., lähtee Raja
joelta klo 7,31 i. p.
postiljoonivaunu H — K —K , junassa Nro 144, klo 10,45 a. p.,
lähtee Kyrkslättistä klo 9,10 a. p.
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postivaunu N:o 4, aamulla, junassa N:o 116. klo 12,55 i. p., lähtee
Turusta klo 6,45 a. p.
postiljoonivaunu H —K — H., junassa N:o 46, klo 2,45 i. p., lähtee
Keravalta klo 1,28 i. p.
postiljoonivaunu H — K — H., junassa N:o 54, klo 8,24 i. p., lähtee
Keravalta klo 6,56 i. p.
postiljoonivaunu H — K — K , junassa N:o 150, klo 8,53 i. p., lähtee
Kyrkslättistä klo 7,18 i p.
postivaunu N:o 13, junassa N:o 222, klo 9,05 i p., lähtee Porista
klo 9,20 a. p.
postivaunu N:o 3, päiväjuna, junassa N:o 4, klo 9.58 i. p., lähtee
Rajajoelta klo 9,21 a. p.
postivaunu N:o 4, illalla, junassa N:o 114, klo 11 i. p., lähtee
Turusta klo 4,50 i. p.
Postivaunut N:ot 35 ja 36 tulevat seuraamaan postijunia Nmt 201
ja 202, joista edellinen lähtee Oulusta klo 8,34 a. p. ja saapuu Tor
nioon klo 12,37 i. p., sekä jälkimäinen Torniosta klo 4,37 i. p., saa
puen Ouluun klo 8,38 i. p.

2.
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K a rk ea la n 2:sen luokan postitoimitus, joka on kuulunut Kivinie
men As. l:sen luokan postitoimituksen alle, alistetaan tulevan touko
kuun 1 päivästä M nolan l:sen luokan postitoimituksen alle.

3.
Myötäseuraavat taulun muotoon laaditut »Muutoksia kokoelmaan
maantiepostinkulkuaikatauluja N:o 3/1919» sisältävät muutoksia nykyi
siin postinkulkuihin.
Mikä postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi täten ilmoite
taan. Helsingissä, Postihallituksessa, huhtikuun 29 päivänä 1919.

John Wirkberg.
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P. Oittinen.

Poststyrelsens

1919.

Allmänna skrivelse

hm it.

1.
Med föranledande av särskilda förändringar i tågordningen i och
med tabellens Nio 90 för statsjärnvägarne trädande i gällande kraft
från den 1 instundande maj, omställas från sagda tid avgångs- och
ankomsttiderna för nedannämnda post- och postiljonskupéer, nämligen:
Från Helsingfors avgå:
postiljonskupén H — K — 11. (Helsingfors— Kerava) uti tåget N:o 41
kl. 6,45 f. m., med ankomst till Kerava kl. 7,59 f. m.
postiljonskupén H — K —K. (Helsingfors— Kyrkslätt) uti tåget N:o 143
kl. 7,20 f. m., med ankomst till Kyrkslätt kl. 8,51 i m.
postkupén N:o 11, uti tåget N:o 221, kl. 7,51 f. m., med ankomst
till Björneborg kl. 7,47 e. m.
postkupén N:o 3, morgon, uti tåget N:o 113, kl. 8,03 f. m., med
ankomst till Åbo kl. 2,23 e. m.
postkupén N:o 1, dagtåg, uti tåget N:o 3, kl. 10,13 f. m., med
ankomst till Rajajoki kl. 11,07 e. m.
postiljonskupén H — K —K. (Helsingfors— Kyrkslätt), uti tåget
N:o 149, kl. 4,30 e. m., med ankomst till Kyrkslätt kl. 6,06 e. m.
postkupén N:o 3, afton, uti tåget N:o 115, kl. 5,15 e. m., med
ankomst till Åbo kl. 11,32 e. m.
postiljonskupén H — K — H. (Helsingfors— Kerava), uti tåget N:o 53,
kl. 5,23 e. m., med ankomst till Kerava kl. 6,41 e. m.
postkupén N:o 1, nattåg, uti tåget N:o 7, kl. 9,45 e. m., med an
komst till Rajajoki kl. 10,31 f. m.
Till Helsingfors ankomma:
postkupén N:o 2, nattåg, uti tåget N:o 8, kl. 9 f. m., avgår från
Rajajoki kl. 7,31 e. m.
postiljonskupén H — K — K., uti tåget N:o 144, kl. 10,45 f. m.,
afgår från Kyrkslätt kl. 9,10 f. m.
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postkupén N:o 4, morgon, uti tåget N:o 116, kl 12,55 e. m., avgår
från Åbo kl. 6,45 f. m.
postiljonskupén H — K — H., uti tåget N:o 46, kl. 2,45, e. in., avgår
från Kerava kl. 1,28 e. m.
postiljonskupén H — K — H., uti tåget N:o 54, kl. 8,24 e. m., avgår
från Kerava kl. 6,56 e. m.
postiljonskupén H —K —K., uti tåget N:o 150, kl. 8,53 e. in., avgår
från Kyrkslätt kl. 7,18 e. m.
postkupén N:o 12, uti tåget N:o 222, kl. 9,05 e. m., avgår från
Björneborg kl. 9,20 f. m.
postkupén N:o 2,- dagtåg, uti tåget N:o 4, kl. 9,58 e. m., avgår
från Rajajoki kl. 9,21 f. m.
postkupén N:o 4, afton, uti tåget N:o 114, kl. l i e . m., avgår
från Åbo kl. 4,50 e. m.
Postkupéerna N:ris 25 och 26 komma att åtfölja posttågen
N:ris 201 och 202, av vilka det förra avgår från Uleåborg kl. 8,34
f. m., med ankomst till Torneå kl. 12,37 e. m., samt det senare från
Torneå kl. 4,37 e. m., med ankomst till Uleåborg kl. 8,38 e. m.

2.
Iv ark ea la postexpedition av 2:dra klass, som varit underordnad Kiviniemi As. postexpedition av l:sta klass, underordnas från den l in
stundande maj M uola postexpedition av l:sta klass.

3.
Medföljande i tabellform upprättade »Förändringar i samlingen
av postgångstidtabeller N:o 3/1919» innehålla omställningar av nuva
rande postgångar.
Vilket postanstalterna till kännedom och iakttagande härmed med
delas. Helsingfors, å Poststyrelsen, den 29 april 1919.

John Wirkberg.

P. Oittinen.
Helsingfors 1919. Statsrådets tryckeri.

