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Sen, johdosta, että erinäisiä muutoksia
tapahtuu junien kultasia vaMonrautateiden
aikataulun N :o 9,2 astuttua, voimaan tule

van kesäkuun 1 päivänä, tulee posti »kuljetus rautateillä sanotusta, päivästä alkaen ta
pahtumaan seuraavissa. junissa,, nimittäin

Postivaunut:
posti,vaunu N :o 1 ipj.,, Helsinki— Raja
joki, junassa- N :o 3, lähtee Helsingistä k :to
9 .2 2 ap., saapuu Rajajoelle k:lo IO.02 ip .;
postivaunu (N :o 1 yöj., Helsinki— ^Raja
joki, junassa H :o 7, lähtee Helsingistä k:ilo
9 .3 2 ip., saapuu Rajajoelle k :lo 1 0 .2 3 a'p.;
postivaunu Noo 2! pj., Rajajoki— Helsinki,
junassa Nko 4, lälhtee Rajajoelta kilo 8.50
ap., saapuu Helsinkiin k :lo 9.15 ip.;
postivaunu N :o 2 yöj., Rajajoki— H el
sinki, junassa, N :o 6 , lähtee Rajajoelta k:lo
6.04 ip., saapuu Helsinkiin k aio 6 .5 5 ap.;
/postivaunu N :ö 3 a., Helsinki— Turku,
junassa N :o 113, lähtee Helsingistä k:lo
8 .0 0 ap.,, saapuu Turkuun k :lo 1 .5 o ip.;
postivaunu N :o 3 i., Helsinki— Turku,
junassa Nko 115, lähtee Helsingistä k:lo
5 .1 6 ip., saapuu Turkuun k :lo ll.o e ip.;
postivaunu N :o 4’ a,., Turku— Helsinki,
junassa: N :o 116, lähtee Turusta kelo 7 .1 0
a,p., saapuu Helsinkiin kala 1.15 ip.;
postivaunu Nao 4 i., 'Turku— Helsinki,
junassa, N :o 114, lähtee Turusta ikalo 4 .3 3
ip., saapuu Helsinkiin k :lo 1 0 .3 5 ip.;
postivaunu Neo 5 H-T., Helsinki— Tam 
pere, junassa N :o 203, lähtee Helsingistä
k:lo 6 .1 0 ip., saapuu Tampereelle k:lo
11.41 ip.;
postivaunu N :o 6 H-T., Tampere— (Hel
sinki, junassa Nko 204, lähtee Tampereelta
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k:lo 5.52 ap., saapuu Helsinkiin kalo 11 .00
ap.;
postivaunu Nao 5 pj., Tampere— Vaasa,
junissa N:at ^Oll ja, 541, lähtee Tampereelta
k :lo 2.50 ip., saapuu Vaasaan k:lo 1 1 .4 9 ip.;
postivaunu N ao 5 yöj., Tampere— Vaasa,
junissa N :ot 203 ja, 211, lähtee Tampereelta
k:lo 12.07 yöllä, saapuu Vaasaan k:lo
IO.10 ap.;
postivaunu -N :o 6 pj., Vaasa,— Tampere,
junissa Neot 542 ja 2 0 2 , lähtee Vaasasta
k:lo 5.30 ap., saapuu Tampereelle k:lo
2.49 ip.;
postivaunu Nko 6 yöj., Vaasa-— Tampere,
junissa Nmt 212 ja 204, lähtee Vaasasta
k:lo 6 .1 0 ip., saapuu Tampereelle k:lo
5.26 .ap.;
postivaunu Nuo 7 pj., Seinäjoki— Oulu,
junassa N :o 203, lähtee Seinäjoelta k :lo
7.30 ap., saapuu Ouluun k:lo 5.15 ip.;
postivaunu N :o 7 yöj., Seinäjoki— Oulu,
junassa N :o 204, lähtee Seinäjoelta k :lo
10.30 ip., saapuu Ouluun k:lo 8 .4 7 ap.;
postivaunu (Nko 8 pj., Oulu— Seinäjoki,
junassa Nko 204, lähtee Oulusta k :lo 1 1 .4 9
ap., saapuu Seinäjoelle k:lo 9.27 ip.;
postivaunu N :o 8 yöj., Oulu— -Seinäjoki,
junassa Nko 20-2, (lähtee Oulusta k :lo 8.15
ip., ,saapuu Seinäjoelle kelo 6.40 ap.;

posti vaunu N :o 9 [pj., Kouvola.— Kuopio,
junassa. K :o >6(2(1, lähtee Kouvolasta 'k lo
3.50 ip., saapuu Kuopioon k l o 1 2 .1 6 yöllä;

postivaunu N :o 17, Toijala— Turku, ju
nassa Nko 441, lähtee Toijalasta k l o 1 .4 5
ip., saapuu'Turkuun k l o 5 .2 0 ip.;

postivaunu K :o 9 yöj., Kouvola— K a 
jaani, junassa N;,o 611, lähtee Kouvolasta
k l o 3.45 ap., saapuu Kajaaniin k l o
6.06 ip.;

postivaunu N :o 18, 'Turku—Toijala, ju
nassa (Nko 442, lähtee Turusta k l o 9 .oo ap.,
saapuu Toijalaan k l o 12.31 päivällä;

postivaunu N :o 10 pj., Kuopio—K o u 
vola,, junassa N :o 602, lähtee Kuopiosta
k:lo 6.io ap., saapuu Kouvolaani k l o 2.47
ip.;
postivaunu K :o 10 yöj., Kaja-aK—K o u 
vola, junassa K :o 612, lähtee Kajaanista
k:lo 10.oo ap., isaapuu Kouvolaan k:I1o 12.38
yöllä;
postivaunu N :o 11 pj., Helsinki— Pori,
junassa N :o 221, lähtee Helsingistä k :lo
8.30 ap., saapuu Poriin kilo 7.58 ip.;
postivaunu N :o 11 yöj., Tamperei— P ori,
junassa N :o 461, lähtee Tampereelta k :lo
6.30 ap., saapuu Poriin k l o 11.15 ap.;
postivaunu K lo 12 pj., Porli— .Helsinki,
junassa K :o 2212, lähtee Porista kilo 9.15 ap.,
saapuu Helsinkiin k l o 8.52 ip.;
postivaunu K lo 12 yöj., Pori— Tampere,
junassa N :o 462-, lähtee Porista k l o 6.55 ip.,
saapuu Tampereelle k l o 11.38 ip.;
postivaunu N :o 1*3 pj., Viipuri— Hurmos,
junassa K :o 711, lähtee Viipurista k l o
8.25 ap., saapuu Nurmekseen k l o 11.23 ip.;
postivaunu N :o 13 yöj., Viipuri-—Joen
suu, junassa N :o 713, lähtee Viipurista k:lo
ll.o o ip., saapuu Joensuuhun k l o 9.39 ap.;
postivaunu N :o 14 pj., Nurmes— Viipuri,
junassa N :o 712, lähtee Nurmeksesta k l o
5.30 ,ap., saapuu Viipuriin k l o 9.oo ip.;
postivaunu N :o 14 yöj., Joensuu— ^Vii
puri, junassa N :o 714, lähtee Joensuusta
k l o 7 .2 0 ip., saapuu Viipuriin k l o 6.is ap.;
postivaunu N :o 15, Hyvinkää— Karis, ju
nassa N :o 401, lähtee Hyvinkäältä k l o
1 0 .1 8 ap., saapuu Karistin k l o 1.23 ip.;
postivaunu N :o 16, Karis— Hyvinkää, ju
nassa N :o 402>, lähtee Karisista k l o 4 .1 6 ip.,
saapuu Hyvinkäälle k l o 7 .2 6 ip .;

postivaunu N :o 1*9, Riihimäki—-Turku,
junassa N :o 2*3*3, lähtee Riihimäeltä k l o
5 .1 7 ap., saapuu (Turkuun k l o 1 1 .4 5 päi
vällä;
postivaunu N :o 20, Turku— ‘R iihimäki,
junassa, N :o 234, lähtee Turusta k l o 3.50
i:p., saapuu Riihimäelle k l o 9.36 ip.;
postivaunu N :o 2*1, Seinäjoki— Kristiina,
junassa N :o 551, lähtee Seinäjoelta k l o
8 .00 ap., saapuu Kristiinaan k l o 1 1 .2 2 aip.;
postivaunu N :o 2 2 , Kristiina,— Seinäjoki,
junassa. Nbo 5l52, lähtee Kristiinasta k l o
5 .00 lp.., saapuu Seinäjoelle k l o 8 .2 1 ip.;
postivaunu N :o 2*3, Elisenvaara.— Haapamäki, junassa N :o 6*613, lähtee Elisenvaarasta, k l o 12.45 ipäivällä, saapuu Haapa
mäelle k l o 1 .0 8 yöllä;
postivaunu N :o 24, Haapamäki— Elisen,vaara, junassa N :o 660, lähtee Haapamäeltä
k l o 3.45 ap., saapuu Elisenvaaraan k l o
5 .0 4 ip.;
.postivaunu N :o 05, Oulu— Tornio, ju
nassa N :o 58*1, lähtee Oulusta k l o 9 .20 ap..
saapuu Tornioon k l o I .20 ip.;
postivaunu N :o 26, Tornio—-Oulu, ju 
nassa N :o 580, lähtee Torniosta k l o 3.40
ip., saapuu Ouluun k l o 7.47 ip.;
postivaunu (N:o 27 pj., Kouvola— Kotka,
junassa N :o 635, lähtee Kouvolasta, k l o
3.55 ip., saapuu Kotkaan k l o 5.58 ip.;
ipostivaunu N :o 27 yöj., Kouvola— Kotka,
junassa N :o 633, lähtee Kouvolasta k l o
3.50 ap., saapuu Kotkaan k l o 7.46 ap.;
postivaunu N :o 28 pj., Kotka— .Kouvola,
junassa, N,:o 634, lähtee Kotkasta, k l o 12.15
päivällä, saaipuu Kouvolaan, k l o 2.35 ip.;
postivaunu N :o 28 yöj., Kotka— Kouvola,
junassa N :o 636, lähtee Kotkasta k l o 7.55
ip., .saapuu Kouvolaan k l o 10.05 ip.;
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post i vaunu -N :o 29. Viipuri— Vuoksen
niska. junassa H :o 74)1, lähtee Viipurista
k l o 7.48 ap., saapuu Vuoksenniskaan k l o
10.29 ap.;

postivaunu N :o 30, Vuoksenniska-—'Vii
puri, junassa. H :o 742., lähtee Vuoksennis
kasta k l o 6.48 ip., saapuu Viipuriin k l o
9.23 ip.

Postil joonivaunut:

H1— iK— K.. Helsinki-— Kyrkslätt, junissa.
N:ot 143 ja 153, lähtee Helsingistä k l o 7 .0 6
ap. ja 4 .1 6 lp., saapuu Kyrkslättiin k l o 3.30
ap. ja 5.50 ip., sekä Kyrkslätt— Helsinki,
junissa N :ot 144 ja. 154, lälhtee Kyrkslättistä
k l o 9 .0 8 ap. ja 7.14 ip., saapuu Helsinkiin
k l o 10.42 ap. ja 8.46 ip.;

B — R., Hiitola— Rautu, junassa N :o 762,
lähtee Hiitolasta k l o 1 2 .2 8 päivällä, saapuu
Rautuun k l o 3.31 ip., sekä Rautu— Hiitola,
junassa N.:o 761, lälhtee Raudusta k l o 8 .1 0
ap., saapuu'HiitoHaan k l o 11 .10 ap.;
H —V.,. Huutokoski-—Varkaus, junissa
N :ot 703 ja 705, lähtee Huutokos-kelta k l o
11.15 ap. ja 8.17 ip., saapuu Varkauteen k l o
11.51 ap. ja 8.53 ip., sekä Varkaus— Huutokoiskd, junissa X :o t 704 ja 706, lähtee Var
kaudesta k l o IO.00 ap. ja 5 .0 0 ip., saapuu
Huutokoskelle k l o 10.38 -ap. ja 5.38 ip.;
J1— tS., Jyväskylä1— iSuolalhti, junassa X :o
676, lähtee Jyväskylästä k l o 7 .00 ap., saa
puu Suolahteen k l o 8.48 ap., sekä Suo
lahti— Jyväskylä, junassa K :o 677, lähtee
Suolahdesta k l o 7.40 ip., saapuu Jyväsky
lään k l o 9.-31 ip.;
L — L., Lahti— .Loviisa, kaksi kertaa vuo
rokaudessa, lähtee Lahdesta k l o 5.20 ap. ja
1.30 ip., saapuu Loviisaan k l o 9.18 ap. ja
5.05 ip., sekä Loviisa-—‘Lahti, kaksi kertaa,
vuorokaudessa, lähtee Loviisasta k l o 4.30
ap. ja 1.30 ip., saapuu Lahteen k l o 8.32 ap.
ja 5.05 ip.;
L — R.. Kami— Rovaniemi, junassa N :o
601, lähtee Kemistä k l o 4 .00 ip., saapuu
Rovaniemelle k l o 8 .1 6 ip., sekä Rova
niemi— Kemi, junassa N :o 602, lähtee Rova
niemeltä k l o 8.45 ap., saapuu Kemiin k l o
1.00 ip.;

H — K — H ., Helsinki— (Kerava, junissa
X :ot 43 jh '61. (lälhtee Helsingistä k:IIo 6L45
ap. ja 5.23 ip., saapuu Kera-vialle k l o 7.58
ap. ja 6.41 ip., sekä Kerava.— Helsinki, ju
nissa Keot 44 ja 612, lähtee Keravalta k lo
8 .2 3 ap. ja 7 .0 8 ip., .siaaipuu Helsinkiin k l o
9.39 ap. jh 8.25 ip.;

L — -S., Lappeenranta— -Simola, junissa
X :o t 370, 378 ja 380 a, lähtee Lappeenran
nasta k l o 12.20 ip., 4.37 lp. ja 12.30 ap.,
saapuu Simolaan k l o 12.53 ip., 5 .1 0 ip. ja
1.03 ap., sekä Simola.— Lappeenranta-, ju
nissa K :ot 375, 377 j,a 379, lähtee Simolasta
k l o 1.48 ip., 5.40 ip. ja 6.27 ap., saapuu

B— K., Porvoo— Kerava, junissa N :ot
2310 a, 238 ja 240, lähtee Porvoosta k l o
6 .2 0
aip., 3 .1 0 ip. ja 7 .3 5 ip., saapuu Kera
valle k l o 8.05 ap., 4.16 ip. ja 9.io ip., sekä
-Kerava— Porvoo, junissa K :ot 235, '237 ja
239, lähtee Keravalta k l o 9 .4 5 ap., 4 .4 5 ip.
ja 9 .4 7 ip., saapuu Porvooseen k l o 11.18 ap.,
5 .4 7 ip. ja 11.15 ip.;
H — I., Hamina-—-Inkeroinen, junissa N :ot
644 ja 1046, lähtee Haminasta k l o 12.05 p(äivällä ja. 7 .4 5 ip., saapuu Inkeroisiin k l o I .20
ip. ja 8.51 ip., sekä Inkeroinen— Hamina,
junissa N :ot 643 ja 645, lähtee Inkeroisista
k l o 6.50 ap. ja 5.00 ip., saapuu Haminaan
klo 7.50 ap. ja 6.07 ip.;
H1— K., Hanko-— Karis, junissa X :ot 412,
414 ja 402, lähtee Hangosta k l o 8.55 ap.,
<6 .1 0 ip. ja 2 .1 8 ip., saapuu Kansiin k l o
40.19 ap., 7.33 ip. ja 3 .4 6 ip., sekä Karis—
Hanko, junissa H :ot 411,413 ja 401, lähtee
Kansista -k lo 10.50 ap., 8 .0 5 ip. ja 1.54 ip.,
saapuu Hankoon k l o 12.09 päivällä, 9 .2 2 ip.
ja 3.1 6 ip.;
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Lapp ee nrantaa,n kilo 1.56 ip., 6 .1 8 ip. ja
7.05 ap.;
IM— iS., M&tkjaisefokä—Loimota, kerta, vuo
rokaudessa, lähtee Matkaselästä k:lo 4.40 ip.,
saapuu Loimo-laan krlo 9 .2 0 ip., sekä Loimola.— Matka sellkä, kerta vuorokaudessa,
lähtee Loatndiasta, k ilo 8 .2 0 ap., saapuu Mat
ka,sei k ääu krlo 12.30 ip.;
P— K., Perälä—‘Kaskinen, junissa K rot
5163 ja 5‘65, lähtee Perälästä krlo 10.50 ap.
ja. 6 .0 0 ip., saapuu Kaskisiin k :lo 1 1 .4 4 ap.
ja 6 .5 4 ip., sekä Kaskinen-—Perälä, junissa
N :ot 5(64 ja. 506, lähtee Kaskisista k:lo
O.io ap. ja 4 .2 0 ip., saapuu Perätään krlo
IO.10 ap. ja 5.20 ip.;

iR— P., Rlaiuma— Peipohja, kaksi kertaa
vuorokaudessa, lähtee Raumalta k:lo 7.30
ap. ja 4 .0 0 ip.., saapuu Peipohjaan k:lo 9 .3 «
ap. ja 6 .0 0 ip.,, sekä Peipohja— Rauma,
kaksi kertaa vuorokaudessa, lähtee Pe.pohjasta krlo 1 0 .2 8 ap. ja, 6.58 ip.,, saapuu Rau
malle k:lo 1 2 ,2 0 päivällä ja 8 .5 0 ip.;
T— K.. Terijoki— Koivisto, junassa K :o
.3(6®, lähtee Terijoelta k :lo 5.15 ip., saapuu
Koivistoon krlo 8 .1 0 ip., sekä Koivisto-—
Terijoki, junassa Nr-o 31611, lähtee Koivistolta
kilo 6 .1 5 a p .,,siaapuu Terijoelle krlo 9 .1 4 ap.;
T — T., Toijala-— Tampere-, junassa N :o
453, lähtee Toijalasta krlo 7.56 ap., saapuu
Tampereelle k :lo 9.04 ap.

Muita kuljetuksia:
El ise n-vaar a—‘Savo mlin na, y k sink ertai sta
postia k onduk töö ri vaun ussa postiljoonin
saattamatta junassa K ro 6611, lähtee Elisenvaarasta krlo 3uo a.p., saapuu Savonlinnaan
krlo 5.32 ap.;
‘H elsinki—(Seinäjoki, edestakaisin, yksin
kertaista postia konduktööriva-unussa, postil
joonin saattamatta, junissa N rot 241 ja; 2!1'2,
joista edellinen lähtee Helsingistä kilo 8.55
ip., saapuen 'Seinäjoelle k:lo 7.49 ap.. sekä
jälkimäinen Seinäjoelta k :lo 8.40 ip., saa
puen Helsinkiin krlo 7.55 ap.;
Hiitola-— Käkisalmi, edestakaisin-, yksin
kertaista postia konduktöörivaunussa postil
joonin saattamatta junissa Nkot 1902 ja
1901, joista, edellinen lähtee Hiitola st a k:lo
4.50 ap., saapuen Käkisalmeen kilo 6.10 ap.,
sekä jälkimäinen Käkisalmesta, k:lo 4. 10 ip.,
saapuen Hai tolaan k i l o '5.30 ip.;
Lahti— Helsinki, kaikenlaatuista postia
konduktöörivaunussa
postiljoonin saatta,mana junissa N rot 312' ja 22-6, lähtee Lah
desta k:lo 9.27 ap., saapuu Helsinkiin k:lo
12.50 ip.;

Toijala— iTunku, kaikenlaatuista postia
konduktöörivaunussa postiljoonin saatta
mana junassa N :o 443-, lähtee Toijalasta, k :lo
7.15 ip. ,saapuen Turkuun k :lo 11.n ip.;
Oulu— 'Tornio, yksinkertaista postia ko-nduktöörivaunussa postiljoonin saattamatta
junassa Nro 203, lähtee Oulusta krlo 5.45 ip..
saapuu Tornioon krlo *9.36 ip .;
Viipuri-—lAntrea, yksinkertaista postia
ko-nduktöiörivaunussa postiljoonin saatta
mana junassa Nro 74)3, lähtee Viipurista
krlo 6.45 lp., saapuu Antreaan krlo 7.59 ip.;
Viipuri— Simola, edestakaisin, kaikenlaa
tuista postia konduktöörivaunussa postiljoo
nin saattamana junissa N rot 10- ja 267, joista
edellinen lähtee Viipurista k rlo 6.45 ap., saa
puen Simolaan krlo 8 .0 7 a.p., sekä jälkimäi
nen ,Simolasta krlo 8.35 ap., saapuen V iipu
riin krlo 9.53 ap.; mikä postit,oimiistoilfle tie
doksi j.a- noudatettavaksi täten ilmoitetaan.
Helsingissä, Posithallituksessa, toukokuun
30 päivänä 1924.

John Wirkberg.
V. A. Wietmla.
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Med' föranledande av särskilda förändrin
gar i tågordningen genom tabellens N :o 92
Iför statsjärnväga rn e trädande i kraft den

1 instundande juni, kommer postbefordringen å järnvägarn'e att från sagda dag ske
med följande tåg, nämligen:

Post kupéerna:
postkupén flSbo 1 dagtåg, Helsingfors—
Rajajoki, uti tåget N :o 3, avgår från Hel
singfors kl. 9 .2 2 f. m., ankommer till Raja
joki kl. 1 0 .0 2 e. m.;
postkupén, N :o 1 nattåg, Helsingfors!—
Rajajoki, uti tåget N :o 7, avgår från Hel
singfors kl. 9.32 e. m., ankommer till R aja
joki kl. 10.23 f. m.;
postkupén N :o 2 dagtåg, Rajajoki— Hel
singfors, uti tåget Mim 4, avgår från Raja
joki kl. 8.50 f. m., ankommer till Helsing
fors kl. 9.15 e. m.;
postkupén N :o 2 nattåg, Rajajoki— Hel
singfors, uti tåget N :o G, avgår från Raja
joki kl. 6.04 e. m., ankommer till Helsing
fors kl. 6.55 f. m.;
postkuipén, N :o 3 morgon. Helsingfors.—
Åbo, uti tåget N :o 113, avgår från Helsing
fors kl. Ö.oo f. m., ankonnmer till Å bo kl.
1'.50 e. m.;
postkupén M:o 3 afton, Helsingfors—
Åbo, uti tåget N :o 115, avgår från Helsing
fors kl. 5'.io e. m., ankommer till Å bo kl.
ll.o o e. m.;
postkupén M :o 4 morgon, Å bo— 'Helsing
fors, uti tåget N :o 11'6. avgår från Å bo kl.
7.io |f. m.. ankommer till Helsingfors k!.
1.15 e. m.;
postkupén Nl:o 4 afton, Å bo— Helsing
fors, uti tåget M:o 114, avgår från Å bo kl.

e. m., ankommer till Helsingfors kl.
10.35 e. m.;
postkupén N :o 5 H-!T., Helsingfors—
Tammerfors, uti tåget N :o 208, avgår från
Helsingfors kl. 6 .1 0 e. m., ankommer till
Tammerfors kl. 11.41 e. m.;
postkupén N :o 6 H -T!., Tammerfors—
Helsingfors, uti tåget M:o 204, avgår från
Tammerfors kl. 5.52 f . m., ankommer till
Helsingfors kl. ll.oo f. m.;
postkupén N :o 5 dagtåg, Tammerfors—
Vasa, uti tågen N:ris 204 och 544, avgår
från Tammerfors kl. 2.50 e. m., ankommer
till Vasa kl. 11.40 ©. m.;
postkupén M:o 5 nattåg, Tammerfors—
Vasa, uti tågen N(:ris 203 och 244, avgår
från Tammerfors -kl. 42'.o7 på natten., an
kommer till Vaisa kl. 10.io f. m.;
postkupén N :o 6 dagtåg, Vasa— ^Tammer
fors, uti tågen Mbids 54121.och 2012, avgår firån
Vasa kl. 5.30 f. m., ankommer till Tammer
fors kl. '2.49 e. m.;
postkupén N :o 6 nattåg, Vasa.— Tammer
fors, uti tågen N :ris 212 ocb 204, avgår
från Vas-a. kl. 6.io e. m., ankommer till
Tammerfors kl1. 5 .2 6 f. m.;
postkupén N :o 7 dagtåg, Seinäjoki— Hleåborg, uti tåget- N :o 203, avgår från Seinäjo>ki kl. 7.30 f. -m., ankommer till Uleåborg
kl. 5.15 e. m.;
4 .3 3
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post kupé a N :o 7 nattåg, Seinäjoki— tl leåborg, uti tåget N":o 201, avgår från Seinä
joki kl. 10.30 e. tm., ankommer till Uleåborg kl. '8.47 |f. m.;
.post-kupén N":o 8 lagtäg, Uleåborg— ^Sei
näjoki, uti tåget N :o 204, avgår från Uleå
borg kl. 11.49 f. m., ankommer tili Seinäjoki
kl. 9.27 e. m.;
postkupén N :o 8 nattåg, Uleåborg— Sei
näjoki, uti tåget N :o 202, avgår från Uleå
borg kl1. 8.15 e. m., ankommer till Seinäjoki
kl. 6 .4 0 f. m.;
postkupén N :o 9 dagtåg, Kouvola.— 'Kuo
pio, uti tåget N :o 621, avgår ifrån Kouvola
kl. 3.50 e. m., ankommer till Kuopio kl.
12.16 på natten;
postkupén N :o 9 nattåg, Kouvola— Ka
jana, uti tåget N io 011, avgår från K ou
vola kl. 3.45 f. m., ankommer till Kajana
kl. 6 .0 6 e. m.;
postkupén N :o 10 dagtåg, Kuopio— K ou 
vola, uti tåget N :o 022, avgår från Kuopio
kl. 6.io f. m., ankommer till K ouvola kl.

2.47 e. m.;
postkupén N :o 10 nattåg, Kajana— K ou
vola, uti tåget N :o 612, avgår från Kajana
kl:. lO.oo f. m., ankommer till Kouvola kl.
12.38 på natten;
postkupén N :o 11 dagtåg, Helsingfors.—
Björneborg, uti tåget N :o 2)21, avgår från
Helsingfors kl. 8.30 f. m., ankommer till
Björneborg kl. 7.58 e. m.;
postkupén N :o 11 nattåg, Tammerfors—
Björneborg, uti tåget N :o 401, avgår från
Tammerfors kl. 6.30 f. m., ankommer till
Björneborg kl. 11.15 f. m.;
postkupén N :o 12' dagtåg, Björneborg—
Helsingfors, uti tåget N :o 2122, avgår från
Björneborg kl. 9.1 5 f. m., ankommer t i l l H el
singfors k l . 8 .5 2 e . m.;
postkupén N :o 12 nattåg, Björneborg—
Tammerfors, uti tåget N :o 462, avgår från
Björneborg kl. 6.55 e. m., ankommer till
Tammerfors kl. 11.38 e. m.;
postkupén N :o 13 diagtåg, Yiborg— Nur
mes, uti tåget N :o 711, avgår från Viborg

kl. 8.25 f. m., ankommer till Nurmes kl.
11.23 e. m.;
postkupén N :o 13> nattåg, Viborg— Joen
suu, uti tåget N :o 713, avgår från Viborg
kl. ll.o o e. m., ankommer till Joensuu M.
9.39 f. m.;
postkupén N :o 14 dagtåg, Nurmes-—V i
borg, uti tåget N :o 712, avgår från Nur
mes kl. 5 .3 0 f. m., ankommer till Viborg kl.
'9.oo e. m .;
postkupén N :o 14 nattåg, Joensuu-—V i borg, uti tåget Noo 714, avgår från Joensuu
kl. 7.20 e. m., ankommer till Viborg kl. 6.15
f .m.;
postkupén N :o 1'5, Hyvinkää— Karis, uti
tåget N :o 401, avgår från Hyvinkää kl.
1 0 .1 8 f. m., ankommer till Karis kl. 1.23
e. m.;
postkupén N :o 16, Karis— Hyvinkää,
uti tåget N :o 402, avgår från Karis kl. 4 .1 6
e. m., ankommer till Hyvinkää kl. 7 .2 0
e. m.;
postkupén N :o 17, Toijala:— Åbo, uti tå
get N :o 441, avgår från Toijala kl. 1.45
e. m., ankommer till Å bo kl. 5 .2 0 e. m.;
postkupén N :o 18, Åbo— Toijala, uti tå
get N :o 442, avgår från Å bo kl. 9.oo f. m.,
ankommer till Toijala kl. 12.31 på dagen;
postkupén N :o 19, Riihimäki— Åbo, uti
tåget Noo 233', avgår från Riihimäki kl.
5 .1 7 f. m., ankommer till Å bo kl. 11.45 på
dagen;
postkupén N :o 20, Å bo— Riihimäki, uti
tåget N :o 234, avgår från Å b o kl. 3 .5 0 e. m.,
ankommer till Riihimäki kl. 9 .3 6 e. m.;
postkupén N :o 24, Seinäjoki— Kristinestad, uti tåget N :o 554, avgår från Seinä
joki kl. 8 .0 0 f. m., ankommer till Kristinestad kl. 1 4 .2 2 f. m.;
postkupén N :o 22, Kristinestad— ^Seinä
joki, uti tåget N :o 55l2, avgår från Kristi
nestad kl. 5 .oo e. m., ankommer till Seinä
joki kl. 8 .2 1 e. m.;
postkupén N :o 23, Elisen vaara— Haapamäki, uti tåget N :o 663, avgår från Elisen-

vaara kl. 112.45 på dagen, ankommer till
Haapamäki kl. 1 .0 8 på natten;
postkupén N :o 24, Haapamäki— Elisenvaara, uti tåget Nl:o 662, avgår från Haa
pamäki kl. 3.45 f. m., ankommer till Elisenvaara kl. 5.04 e. m.;
postkupén N :o 215, Uleåborg— Torneå, uti
tåget N :o 501, avgår från Uleåborg kl.
9 .2 0 f. m., ankommer till Torneå kl. 1 .2 0
e. m.;
postkupén N :o 26, Torneå— Uleåborg, uti
tåget N :o 502, avgår från Torneå kl. 3.40
e. m., ankommer till Uleåborg kl. 7.47 e. m.;
postkupén N :o 27 dagtåg, Kouvola.—
Kotka, uti tåget Ni:o 635, avgår från K ou
vola kl. 3.55 e. m., ankommer till Kotka. kl.
6.58 e. m.;
postkupén K :o '27 nattåg, Kouvola—
Kotka, uti tåget N :o 633, avgår från, K ou

vola kl. 5.50 f. m., ankommer tili Kotka
kl. 7.46 f. m.;
postkupén N :o 28 dagtåg, Kotka— K ou
vola, uti tåget Nl:o 684, avgår från Kotka
kl. 12,15 på dagen, ankommer till Kouvola
kl. 2.35 e. m.;
postkupén N :o 28 nattåg, Kotka— (Kou
vola, uti tåget N :o 638., avgår från Kotka
kl. 7.55 e. m., ankommer till Kouvola kl.
10.05 e. m.;
postkupén N :o 29, Viborg— ^Vuoksen
niska, uti tåget N :o 741, avgår från Viborg
kl. 7.48 f. m., ankommer till Vuoksenniska
kl. 10.29 f. m.;
postkupén N :o 30, Vuoksenniska— V i
borg, uti tåget K :o 742, avgår från Vuok
senniska kl. 6.48 e. m., ankommer till V i
borg kl. 9.23 e. m.

Postiljonskupéerna:
13— K., Borgå— Kerava, uti tågen N :ri»
28*6 a, 238 och 240, avgår från Borgå k!.
6 .2 0 ;f. m., 3.10 e. m. och 7 .3 5 e. m.,-ankom
mer till Kerava kl. 8 .0 5 f. m., 4 .1 6 e. m. och
9 .1 6 e. m., samt Kerava,— Borgå, uti tågen
N :ris 235, 237 och 239, avgår från Kerava
kl. 9.45 f. m., 4.45 e. m. och 9.47 e. m., an
kommer till Borgå kl. 11.18 f. m., 5.47 e. m.
och 11.15 e. m.;
H— I., Eredrikshamn— Inkeroinen, uti
tågen K :ris ‘644 och 646, avgår från Fredrikshamn kl. 12.05 på dagen och 7.45 e. m.,
ankommer till Inkeroinen kl. I .20 e. m. och
8.51 e. m., samt Inkeroinen— Eredrikshamn,
uti tågen K :ris 643 och 645, avgår från In
keroinen kl. 6.50 f. m. och 5 .00 e. ,m., ankom
mer till Fredrikshamn kl. 7.50 f. m. och
6 .0 7 e. m.;
H— K., Hangö— Karis, uti tågen H:ris
412, 414 och 402, avgår från Hangö kl.
8.55 f. m., 6.10 e. m. och 2.18 e. m., ankom
mer till Karis kl. 10.19 f. m., 7.33 e. m. och
3.46 e. m., samt Karis— Hangö, uti tågen

H :ris 411, 413 och 401, avgår från Karis
kl. 10.50 f. m., 8 .0 5 e. m. och 1.54 e. m.,
ankommer tiil Hangö kl. 12.09 på dagen,
9 .2 2 e. m. och 3.16 e. m.;
H— K — K ., Helsingfors— Kyrkslätt, uti
tågen N :ris 143 och 153, avgår från Hel
singfors kl. 7.06 f. m. och 4.16 e. m., an
kommer till Kyrkslätt kl. 8.30 f. m. och 5.50
e. m., samt Kyrkslätt— Helsingfors, uti tå
gen N :ris 144 och 154, avgår från Kyrkslätt
■kl. 9.08 f. m. och 7.14 e. m., ankommer till
Helsingfors kl. 10.42 f. m. och 8.46 e. m.;
H — K — H., Helsingfors— Kerava, uti tå
gen N :ris 43 odh 61, avgår från Helsingfors
kl. 6.45 f. m. och 5.23 e. m., ankommer till
Kerava kl. 7.58 f. m. och 6.41 e. m., samt
Kerava,— Helsingfors, uti tågen N :ris 44
oah 62, avgår från Kerava kl. 8.23 f. m.
och 7.08 e. m., ankommer till Helsingfors
kl. 9.39 f. rn. och 8.25 e. m.;
H— R., Hiitola.— Rautu, uti tåget N :o
762, avgår från Hiitola kl. 1 2 .2 8 på dagen,
ankommer till Rautu kl. 3.31 e. m., samt

Rautu— Hiitola, uti tåget N :o 761, avgår
från Rautu kl. 8 .1 0 f. m., ankommer till H ii
tola kl. l l . i o f. m.;
H—Y i, Huutokoski— Yarkaus, uti tågen
N:ris 700 och 705, avgår från Huutokoski
kl. 11.15 f. m. ock 8.17 e. m., ankommer till
Varkaus kl. 11.51 f. m. och 8.53 e. m., samt
Yarkaus— Huutokoski, uti tågen N :ris 704
och 706, avgår från Yarkaus kl. 1 0 .0 0 f. m.
och 5 .oo e. m.,. ankommer till Huutokoski
kl. 10.38 f. m. och 5.38 e. m.;
J — S., Jyväskylä— iSuolahti, uti tåget
N :o 670, avgår från Jyväskylä kl. 7 .0 0 f. m.,
ankommer tillll Suolahti kl. 8.48 f. m., .siamtSuolahti— Jyväskylä, uti tåget N:-o 6Y7, av
går från Suolahti kl. 7.40 e. m., ankommer
till Jyväskylä kl. 9.31 e. m.;
IL— L ., Lahti— Lovisa.,, två gånger i dyg
net, avgår Ifrån Lahti kl. 5 .2 0 f. m. och
1.30 e. m., ankommer till Lovisa kl. 9.18
f. m. och 5.05 e. m.. samt Lovisa— Lahti.
två gånger i dygnet, avgår från Lovisa kl.
4.30 f. m. och 1.30 e. m., ankommer till
Lahti kl. 8.32 f. m. och 5.05 e.m.;
L — R., Kemi— Rovaniemi, uti tåget N :o
■6011, avgår från Kemi kl. 4 .0 0 e. m., amkommer till Rovaniemi kl. 8 .1 0 e. m., samt R o
vaniemi— Kemi, uti tåget N :o 602, avgår
från Rovaniemi kl. 8 .4 5 f. m. ankommer till
Kem i kl. l.oo e. m.;
L — ,S., Yillmanstrand!— Simola, uti tågen
N:r.is 3716, 378 och 380 a, avgår från Villmanstrand kl. 12 .20 e. m., 4 .3 7 e. m. och
12.30 f. m., ankommer till Simola kl. 12.53
e. m., 5 .io e. m. och l'.os f. m., samt Si

m-ola—Yillmanstrand, uti tågen N:ris 375,
•377 och 379, avgår från Simola kl. 1.18
e. m., 5.40 e. m. och 6.27 f. m., ankommer
till Yillmanstrand kl. 1.56 e. m., 6 .is e. m.
och 7.05 f. m.;
M— iS.„ Matkaselkä-— Loimola, en gång i
dygnet, avgår från Matkaselkä kl. 4.40 e. m.,
ankommer till Loimola kl. 9.20 e. m., samt
Loimola— Matkaselkä, en gång i dygnet,
avgår från Loimola kl. 8.20 f. m., ankom
mer till Matkaselkä kl. 12.30 e. m.;
P— K.. Perälä— Kaskö. uti tågen N :ris
5313 och 5l6i5, avgår från Perälä kl. 10.50
f. m. och 6 .0 0 e. m., ankommer till Kaskö
kl. 1 1 .4 4 f. m. och 6 .5 4 e. m., samt Kaskö—
Perälä, uti tågen N :ris 564 och 566, avgår
från Kaskö kl. 9.io f. m. -och 4 .20 e. m., an
kommer till Perälä kl. 1 0 .1 0 f. m. och 5 .2 0
e. m.;
R — P., Raumo*— Peipo-hja, två gånger i
dygnet, avgår från Raum.o kl. 7.30 f. m. och
4 .0 0 e. m., ankommer till Peipohja kl. 9.36
f. m. odh 6 .0 0 e. ,m„,, samt Peipohja— Ramno,
två gånger i dygnet, avgår från Peipohja
kl. 10.28 f. m. ocih 6.58 e. ,m., ankommer till
Raurno kl. 1 2 .2 0 på dagen och 8 .so e.m.;
T— K.. Terijoki— Björkö, uti tåget N :o
.362, avgår från Terijoki kl. 5.15 e. m., an
kommer till Björkö kl. 8 .1 0 e. m., samt
Björkö— Terijoki, uti tåget N :o 301, avgår
från Björkö kl. 6.15 f. m., ankommer till
Terijoki kl. 9.14 f. m.;
T— T., Toijala-— Tammerfors, uti tåget
N :o 453, avgår från Toijala kl. 7.56 f. m.,
ankommer tilli Tammerfors kl. 9.04 f. m.

Övriga befordringar:
Elisenvaara.—-Nyslott, enkel post i konduktörsvagn utan medföljande av postiljon
>uti tåget K :o 601, avgår från Elisenvaara
kl. 3.io f. m., ankommer till Nyslo-tt kl.
5.32 f. m.
Helsingfors— ‘Seanäjoki, fram och åter, en
kel post i konduktörsvagn utan medföljande
av postiljon, uti tågen N :iris 241 och 212, av

vilka- det förra avgår från Helsingfors kl.
8.55 e. m., med ankomst till Seinäjoki kl.
7.49 f. m., s<amt det senare från Seinäjoki
kl. 8.4 0 e. m., med ankomst till- Helsing
fors kl. 7.55 f . m.
Hiitola— Kexholm, fram och åter, enkel
post i konduktörsvagn utan medfölja-nde av
postiljon, uti tågen N :ris 1902 oeh 1901, av
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vilka det förra avgår från Hiitola kl. 4.50
4. m., med ankomst till Kexholm kl. 6 .1 0
f. m., samt diet senare från Kexholm kl.
4.io e. m., med ankomst till Hiitola kl. 5.36
e. m.;
Lalhti— Hellsingfors, allt slags post i konduktörsvagn med beledsagande av postiljon,
uti tågen N:ris 32 och 212/6, avgår från LaMi
kl. 9.27 f. m., ankommer till Helsingfors kl.
12.50 e. m.;
Toijala— Åbo, allt slags post i konduktörsvagn .med bettadsagandte av postiljon
uti tåget N :o 443', avgår från Toijala kl.
7.15 e. m., ankommer till Å bo kl. 11.n e. ttn.;
Uleåborg— Torneå, enkel post i konduktörsvagn utan medföljande av postiljon, uti

tåget N :o 203, avgår från Uleåborg kl. 5 .4 5
e. m., ankommer till Torneå kl. 9.36 e. m.;
Viborg— Åntrea, enkel post i konduktörsvagn med beledsagande av postiljon, uti tå
get K :o 748, avgår från Viborg kl. 6 .4 5
e. m., ankommer till Åntrea kl. 7.59 e. m .;
Viborg— Simola, allt slags post i konduktörsvagn med beledsagande av postiljon, uti
tågen N :ris 1‘0 och 2/57, av vilka det förra
avgår från Viborg kl. 6 .4 5 f. m., med an
komst till Simola kl. 8.07 f. m., samt det se
nare från Simola kl. 8 .3 5 f. m., med an
komst till Viborg kl. 9 .5 3 f. m.; vilket post
anstalterna till kännedom och iakttagande
härigenom meddelas. Helsingfors, å Post
styrelsen, den 30 maj 19121.

John Wirkberg.

V. A. Wienola.

