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.  I,  Sj  ofartsstyrelsens  
meddelanden.  

N:o  1. 	 Helsingfors,  den 15  januari 	 1919,  

Skeppsbyggeriet i  Finland.  

Oaktat svårigheten att anskaffa  material, de  dyra prisen samt höga arbets-
lönerna visar skeppsbyggeriet  en  ganska betydande livaktighet. Framför allt 
synes byggnadsverksamheten vara inriktad  på  fartyg, lämpliga för trafik inom 
Ostersjön,  men under  byggnad äro även ett antal fartyg, avsedda för  ocean-
trafik. Som byggnadsmaterial användes trä. Enligt av Sjöfartsstyrelsens Sta-
tistiska kontor införskaffade uppgifter, befinna sig  å  olika orter vid kusterna 
följande fartyg  under  byggnad: 

Alands distrikt: antal dräktighet i 
brutto  ton.  

Saitvik 	............................ 3 1,450  
Finström 	.......................... 2 700  
Lemland 	.......................... 3 1 ,450  
.Joinala 	............................ 2 910 
Mariehamn 	........................ 2 650  
Geta.............................. 1 80 

Summa 13 5,240  
Åbo—Rauino distrikt: 

Ahlais 	............................. 1 4(J0  
Bj örneb org 	........................ 1 350  
Luvia 	 ............................. 1 220  
Nystad 	............................ 3 1,100  
Dragsfjärd 	......................... 2 1,200  
Nagu............................. 1 750  
Raumo 	............................ 1 300 

Summa 10 4,320  
Osterbottens  distrikt:  

Haukipudas 	....................... 1 214  
Brahestad 	......................... 2 753  
Kristinest.ad 	....................... 4 1,000  
Kaskö 	............................. I 450 
Vasa 	.............................. 1 250  
Jakobstad 	......................... I 250  
Gamlakarleby 	..................... t I 475  
Hiniango 	.......................... 1 75 

Summa 17 4,467 

4W2-19.  
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Nylands distrikt 

	

Borgå ............................. 6 	1,405  

Viborgs  distrikt 
Björkö 	............................ 7 	I ,90() 

	

Säkkijärvi ......................... 2 	745 
Veckelaks 	......................... 1 	350 

	

Summa  lO 	2,995 

A ovannänurda  orter befmna sig således för närvarande  under  byggnad 
sammanlagt  59  fartyg. med  en  bruttodräktighet av  1 8,427 ton. \led  avseende 

 å sjösät.tningen  fördela  de  sig  å  olika  år  sålunda: 

-  ant'tl drktighet  i  
brutto  ton. 

1917 	.............................. 2 OM) 
1918 	.............................. 17 4,728 
1919 	.............................. 31 10,399 
1920 	.............................. 6 2.650 

Summa 	56 18.427  

amtliga  här nämnda fartyg äro segelfartyg. Enligt meddelande komma 
 38  av dessa fartyg, med  en  sammanlagd dräktighet av  14,149  reg. ton,  att förses 

med  motor,  För klassificering byggas  32  fartyg med  en  sammanlagd bruttodräk-
t.ighet av  12,234 reg. ton.  

Förutom nämnda fartyg, befinna sig i Kemi  under  byggnad tvenne större 
kompositfartyg med spanter av järnbeton samt ytterplankoma, däcket och 
garneringen av trä. Det ena fartygets dräktighet torde utgöra c:a  250-300  
reg. ton  och har detsamma gått av stapein i slutet av  1 91 8. i)et  andra far-
tyget blir större. När det kan sjösättas,  är  ännu icke känt.  

På  Åland befinna sig härjämte åtta segelfartyg  under  byggnad. Angående 
dessa har  dock  Sjöfartsstyrelsen, oaktat förfrågningar. icke erhållit, några upp-
gifter. 

Förutom segelfartygen, hefiimcr sig som bäst  å  Björkö  under  byggnad  en 
 ångare av trä. vars dräktighet kommer att stiga  till 355 reg. ton  och som redan 

blivit sjösatt..  I  Kaskö  är under  byggnad ett träångfartyg med  en  blivande  brut-
todräktigliet  av  450  reg. ton  och kommer det att  gå  av stapein  Si' 1919.  

Ett antal mindre ångbåtar, främst avsedda för bogsering, äro  under  bygg-
nad.  I Vasa  byggas  sex,  i Warkaus  fern  och i  H...inola en  passagerarångare.  A 
Lehtoniemi  äro  under  byggnad fem järnångare.  

Å Päijänne-vattnen byggas fem lastpråmar för olika ägare. Inom Saima 
distrikt byggas fyra träångare, med  en  bruttodräktighet envar över  100  i'eg.  
tori.  Dessutom bygges  å Saima-vattnen ett motorfartyg om cirka  100 ton. 
Avenså  befinna sig här ett antal pråmar  under  byggnad. 

Inalles  iii o  som bäst inom landet c:a  100  olika handelsfartyg  under 
 byggnad med  en  sammanlagd bruttodräktighet av c:a  25,000 reg. ton. 

liommittéii  for  utarbetande av förslag  till iiistruktion  för sjöfartsliirovei'ken. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 110  december  1918 till  ordförande i kommittén för 
utarbetande av förslag  till  instruktion för sjöfartsläroverken utsett sjöfarts- 
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överinspektören  Anders  Edvard  Roni  saint till  ledamöter  t. f.  rektorerna för 
 navigationsinst ituten  i Åbo och  Raumo  sj ökaptenerna  Gustaf Erik  Tengst.röm 

 och  Frans  Vilhelm  Laine.  

LotsYordel ningarna.  

Åbo  lot.s/ördelning.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 6  december  1918  förordnat sjökaptenen  Oskar 

 Jansson  till t. f.  assistent hos chefen för Åbo  lot.sfördelning. 

Uleborgs lots/örcielning.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 3  januari  1919  förordnat. chefen för  Uleåborgs 

 lotsfördelning  Emil Theodor  Segersven att biträda vid Sjöfartsstyrelsens sjö
-kartaverk  under  tiden  den I  ja.nuari—1  april  1919  samt  sanima  dag  föror(lnat. 

 assistenten vid sagda fördelning  Väinö  Rafael  Lybeck  att  under  tiden förestå 
 fördelningschefstj änsten. 

Sjöfartsinspektöreriia..  

Sainia  distrikt. 
Sjöfartsstyrelsen  liar den 20  december  1918  beviljat  sjöfartsinspektönm  i 

 Saima  distrikt Klas Viktor  Mela tj änstledighet  för tiden  21  december  1 918-
10  januari  1919.  

Fartygsbesiktningsniiiniien. 

7rn.eö (istTikt.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 3  december  1918  utsett. följande personer  till 

 besiktningsmän av  passagerarängfartyg  i  Torneö.  stad, nämligen:  till  skrovbe-
siktningsman  fabrikanten  Henrik August.  Castrén samt  till  suppleant bygg-
mästaren Jukka  Reet.i  Taso,  till  maskinbesiktningsman  maskinisten Hannes 

 Arthur  Muonionvaara  samt  till  suppleant fabrikanten Ivar Ludvig  Ulén  och 
 till  nautisk  besiktningsinan  sjökaptenen  Anders  Fredrik  Lundcjvist. 

SjöYartsstyrelseiis tj äiistemän.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 20  december  1918  beviljat.  avfattaren  vid sjö- 
mätningsexpeditionen  Axel  Sten sökt avsked, räknat från  den 1  februari  1919.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 30  december  1918  utnämnt  hovrättsauskultan
-ten Paul William  •Johansson  till  notarie vid Sjöfartsstyrelsen.  



4  

Lotsarna.  

Viborgs lots/ördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 20  december  1918  antagit förre lotsarna  Herman 

 Brunila  och  Alfred  Autio  till  lotsar vid Kotka  lots plats  samt  Julius  Valdemar 
 Blomqvist  till extra lotsliirling  vid  O?rengrwnds  lots plats. 

helsingfors lots/ördeining.  
[Sjöfartsstyrelsen har  den 17  december  1918  antagit lotslärlingen  Karl 

Lennart  Karlsson  till  biträdande  lots  vid Borgå  lot plats. 

Vasa lots /  ördel  a  ing. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 6  december  1918  antagit lotslärlingen  Axel 

Gästgifvars till  biträdande  lots å Gcshiiiians  lotsplats. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 13  december  1918 till extra  lotslärling vid  Berg-

skärs  lots plats  antagit  Feliks  Fredrik  Holmberg  och  till extra  lotslärling vid 
Gåshällans  lots plats Frans Oskar  Mattans. 

Sjöfartsstyrelsen  liar den 30  december  1 918  beviljat lotsäldermannen  a  
Räfsö lotspiats  K. J.  Eriksson tjänstiedighet för tiden  3  januari-18 mars 1919.  

Fyrarii  a.  

Åbo lots/ördeining. 
Sjöfartsstyreiseii  har  den 3  december  1918  beviljat fyrmiista.ren  a  Ltö  fyr 

Brynolf  Herman  Söderholm arsökt  avsked.  

Ladoga  lotsfördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 20  december  19] 8  beviljat fyrmästaren  ii  Heinä- 

luoto  fyr  Toivo Laurikainen  ansökt avsked samt  till t. f.  fyrmästare förordnat 
äldre fyrvaktaren vid nämnda fyr  Mikko Kudretsow  

Vasa iots/ördelning.  
Sjöfartsstyrelsen  liar den 1 jarniaril  919 till  yngre fyrvaktare  I  Koho  fyr 

antagit  Gustaf  Edvard Gustafssoii samt  till  yngre fyrvaktare vid  Strömnmings-
bödan  s  fyr Vikt  or  Gabrielsson 

FyrliLitygeli.  

Vasa lots  fördelning 
Sjöfartsstyrelsen har  den 20  december  1918  antagit sjökaptenen  Karl 

Anders  Andersson  till  fyrskeppare  ä  fyrfartyget  Storkalleqr'und  samt sj ökaptenen 
 Henrik  Vilhelm Gylander  till  fyrskeppare och sjökaptenen  Gustaf Adolf  Nord-

ström  till  styrman och äldre fyrvaktare  å  fyrfartyget  Sni  pan. 
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Sjöfartsväsendets fartyg. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 13  december  1918 till radiotelegrafister å isbry-

tarena Tarrnx)  och  Wäinärnöinen  tillsvidare antagit  å den  förra  Axel Paimros 
 räknat från  den 10  december  1918  samt  å den  senare  Julius  Gadd, räknat från 

 15  december  1918.  
Sjöfartsstyrelsen har samma dag beviljat befälhavaren  å  Kompass,  Erik 

Wilhelm  Mattsson tre mànaders tjänstiedighet, räknat från  den 1 5  december 
 1918. 

Sjökartaverkeii rneddelandeii  för sjöfarande. 

Fyrarna, ledfyrarn  a  och lysboj ama. 

Bottniska  viken.  
Till  sjöfarandes kännedom meddelas  den 28  december J9S, att: 
i Bottniska viken inom  Vasa  lotsfördelning följande fyrar upphört med 

lysningen: 
Valsöarnas fyr  den 15,  Yttergrunds  fyr  den 23  och Kaskö (Sàlgrnnds) 

fyr  den 27  innevarande december.  

Till  sjöfarandes kännedom meddelas  den 13  januari  1 919,  att 

inom  Vasa  lotsfördelning följande fyrar släkts:  Strömining.shädan  den 19 
 december  1918,  Norrskar  den 2i  december  1918.  

Finska viken.  
Till  sjöfarandes kännedom meddelas  den 2  januari  1919,  att: 
inom Wiborgs lotsfördelning  Styrsuddens  fyr jämte samtliga lecifyrar 

upphört med Ivsningen  den 31  december  1918.  
Helsingfors lotsfördelning. Ledfyrarna Rönnskär, Grahällan, Onas,  Ho

-inanskör,  Grå skär. Höqholmsören. Tailören, Torra Hästen, Granhoimen  och 
Kohoimen  hava upphört med lysriirigen  den 31  december  1 918.  

Bottenhavet.  
Vasa  lotsfördelning: Ledfyrama i.S'torhästen och Nagein  hava upphört med 

lysningen  den 29  december  1918. 
Svenska  fyrfartyget  Finngrundet  har  den 31  december  1918  lämnat  sin 

station.  
Bottenhavet.  

Till  sjöfarandes kämiedom meddelas  den 28  december  1918,  att: 

lyshojarna.  vid  'ästra  och  Ö.tra  Fin  ngr undsba nke  a  samt  lysbojen vid 
 _1  igos  g  und norr om ()rskä.r hava intagits. 

Bottniska  viken.  Svenska  kusten.  
Till  sjöfarandes kännedom meddelas  den 16  januari  1919,  att: 
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i början av augusti månad  1919 en  rödnialad aga.lysboj  visande rött blixt-
sken med  en  kort  blank  var  3  sek. kommer att utläggas  å  Lat.  63° 51' 30" N. 
Long. 20° 52' 20" 0 NW  vart om Ellagrund  N Om  Holmön.  Bojen kommer att 
årligen ligga ute och hålles tänd  å  stationen från omkring  den 1  augusti  till 

 omkring  den 15  november. 

Ostersyön. 
Lysbojen  Ölands norra grund norr om  ()land  har  den 7  januari  1 91 9  inta-

gits för vinterperioden. 

Fyrlartygen.  

Bottenhavet.  
Till  sjöfarandes kännedom meddelas  den 28  december  1918,  angående: 
tiden för fvrskeppen  Västra Bankens och (]rundlcallens  intagning vintern  

191 8-1919.  
Såvida  is-  och väderleksförhåIlandena icke nödvändiggöra nedannämnda 

fyrskepps intagning tidigare, komma desamma innevarande vinter att kvarligga. 
 a  respektive  stationer.  Vtstra  Banken  till den 16  januari  1919  och  Ilrnndkallen  

till den 30  januari  1919.  

Meddelande om tyska /yrskepp. 
Fyrskeppet  Borkum-R'iff  kommer inom kort. att utbytas emot fyiskeppet 

Helgolanci.  Fyrskeppet  Kalkgrnnd  har indragits.  Man  bör icke räkna med. 
att. fyskeppen vid  de  av Tyskland angivna segelrouterna. ligga  på  sina  stationer, 
då en del  av fyrskeppen egenmäkt.igt lämnat sina platser.  

Till  sjöfarandes kännedom meddelas  den 17  januari  191 9,  att: 
fyrskeppet  Revaistein  i Finska viken och fyrskeppe.t. vid  Gre  pen  i Bot.tniska 

viken blivit intagna för vintern.  

Till sjöfara.ndes  kännedom meddelas  den 30  januari  191 9,  att: 
mellan Reval och  Danzig  fyrskeppet  Reserve  Libau utlagts  den 26  januari. 

-- Läge: Lat  .ö9 12'. N: Long. 22° 17'. 0. Acetylerifyr: en  sek.  blink  och sju 
sek. mörkt.. Ångsiren. 

Öresund.  
Till  sjöfarandes kännedom meddelas dcii  16  januari  1919,  att: 
fråji  den 1  januari  1919  äro danska lotsar stationerade ombord  å  fyrskeppet 

Drogden. - Läge: Lat.  55° 33' N, Long. 12 43' 0.  

Kattegatt.  
Till  sj öfarandes kännedom meddelas  den 30  januari  1919  att svenska fyr-

skeppet.  .Fladen. ut.lagts  å  stationen. 
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Ny farled.  
Till  sjöfarandes kännedom meddelas  den 7  januari  1919,  att: 
inom Ålands lot.sfördelning har gamla farleden Sandö-Gottholmar  (den s. k. Angholrns  farleden) blivit indragen och i dess ställe  eli  ny lO  meter  djup farled belägen  1.5  sjömil norr om ovansagda, utremmats och utmärkts med  4  nord- och  6  sydremmare. 

Trafiken  på  Estland.  
Till  sjöfarandes kännedom meddelas  den 17  januari  1919,  att: 
enligt meddelande av Estländska ministern  all  sjöfart i Finska viken  är  farlig  på  grund av minering väster och söder om  en  linje, dragen från Kap. Kol-gaii  till Seskärs  fyr och  till en  punkt. belägen  å  Lat.  N 60° 12' Long. () 28° 20'.  

Norges handelsflottn. 
Minskningen och ökningen av  den regist.reriiigspliktiga  handelsflottan  under 1918.  

(Meddelande av sjöfartskontoret) 

Anglãrtvg 	Segelfartyg Motorfartyg  Summa 

Ant. 	Br.tonn. 	Ant. 	Br.tonn.  Ant. 	Br.tonn.  Ant.] Br.  tonn  

90 l55,435 	28 20,077 '  € 	7,997 124 189,501 
40 53,025 	11 8,816 1 	920 61 62,76J 

1 48 	3 369  -  4 41 

2 

1  

	

2,818 	5 

	

:iQ] 	18 
3,393 1 	141 
3.98  - 	-  19 4,02t 

131 	211.356j 65 	42.653 	17 	9,0581216 263 06 

45 	32,581 	7 580 	92 	14,976 14-4 	48,137 

5 	19,102 	-- - 	 7,873 9 	27,275  

io 	4,589 	3 218 	- 	--  13 	4,807 
1 	68 	-  l8 	4,015 19 	448:1  

- 	-- 	I  - 	47] 	1,776 47 	1,776  
- 	 --  41 	6,103 41] 	6.403 

61 	56.640] 10] 798J 	202 	35 .0431 273] 	92,481  
- 	- - - +  185  +  25,985  + 	57  -- - 	73  -  154.716- 55  -  41,855  - 	- - -  170,586 

1,845 	1,658,377 602 32l.640 	980 84.862 3,427 2,064,879 

1,772 	1,503,661] 547 279,785] 	1,165 110,847 3,484 1,894,293 

Minskningeii: 
iGenom skeppabrott  för- 

orsakade av kriget.. 
Genom övriga skepps- 

b rott.................. 
Genom avrigguing och 

upphuggniug ........ 
 Gen  om  13  rallj  u  ing  till  

utlandet............ 
Genom förbvggnad. 

Ökningen: 
Genom nybyggnad inom 

Norge 1) ............  
Genom nybyggnad i ut- 

landet.............. 
Genom inköp av kldre 

fartyg från utlandet 
Genom förbyggnad.... 
Genom iildre icke tidi- 

gareinregisterade  mo- 
torfartvg:  

a)  Byggda i  Norge 
b,)  Byggda  I  utlan- 

det.................. 

Nettoökning  c+)  ...... 
 eller minskning i- 

Den 	1918  bestod flot- 
tan av .............. 

 Den  /  1919  bestod flot- 
tan av .............. 

1) 1  antalet kro medraknade  2  äIdre,  tidigare kondeninerade fartyg om tillsammans 
 151 ton,  vilka åter blivit insatta i trafik. 
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Över  15 år  gamla engelska lastångare  lä  säljas. 

Engelska regeringen har givit tillstånd  till  att över  15 år  gamla lastångare  
få  säljas  åt  utländska köpare,  på vilkor  att försäljningssummaii användes  till  
byggnad av nytt  tonnage. 

Bland de  utbjudna ångfartygen kunna nämnas:  

4,900 ton  död vikt, byggt  1901, 	pris  95,000  1)Ufld.  
5,200 	» 	» 	» 	»  1889. 	»  90,000  »  
4,200 	» 	» 	» 	»  1898, 	»  75,000  »  
1,220 	» 	» 	» 	»  1883, 	»  40,000  >  
1,150 	» 	» 	» 	»  1888, 	»  40,000  »  
4,800 	» 	» 	» 	»  1902, 	»  85,000  »  
7,210 	» 	» 	» 	»  1904, 	»  130,000  »  
7,033 	» 	» 	» 	»  1899, 105,000  »  
3,875 	» 	» 	» 	»  1900, 	»  80,000  »  
4,115 	» 	» 	» 	»  1896, 	»  80,000  »  
5,050 	» 	» 	» 	»  1905, 	»  100,000  »  
6,650 	» 	» 	» 	»  1905, 	»  120,000  »  
6,200 	» 	» 	» 	»  1901, 	»  110,000  »  

(Norges Handels og Sj  of arts tidende.) 

En  framstående anierikaiiare.s uttalande om statsdrift och privatdrift  på 
 sjöfartens område. 

Vid  (le an1erikallska  fabrikanternas  »export convention»  höll presidenten 
för det stora  Westinghouse Elictric  bolaget, mr  Hen,  ett tal, vars grundtanke 
gick utpå, att sjöfarten för att bliva  till  största nytta bör bedrivas privat icke 
av staten. För att denna privatdnift rationellt skall kunna utnyttjas borde  dock 

 lagstiftningen ändras  så,  att  de  amerikanska fartygen kunna bemannas och ope-
rera  under full  konkurrens med andra nationers fartyg.  Dock  fordras framförallt 

 en fast. organisation. I  stället för  de  tidigare  »tramp»-fa.rtygen,  som gjorde inre-
guljära turer, bör högsjötrafiken sträva efter  en  gemensam  fast  ledning, som  på 

 grund av  den  amerikanska handelsflott'ans nuvarande  tonnage,  möjliggör kon-
kurrens med vilken handelsflotta som helst. Likaså bör gemensam ledning be-
träffande dockor och omlastningspiatser eftersträvas  så  att  den  stora ticlsför

-lust.  som  nu  uppstår genom individuella operationer, i det att fabrikanterna var 
för sig transportera sina varor från och  till ändst,ationerna,  undvikas. Och im-
porten bör stå i samkiang med exporten, detta i synnerhet i betraktande av 

 de  mängder halvfabrikat och råvaror som varje  år  importeras. 

Föreskrifter för iindvikande  a ininfa.ra.  

Chefen för svenska marinstaben har ufärdat följ ande förhålhiingsregler 
i avseende  å  drivande eller ilancidrivna  minor,  vilka förhãllningsregler äro 
användbara även för våra förhållanden:  

De  vid Sveriges kuster iaktt.agna minorna äro i allmänhet sfäriska, päron- 
formade eller cylindriska och ofta försedda med korta blyhorn, i regel  5 till 

 antalet, eller mccl  en  hävarm  å  minans övre eller undre sida. 



Minor kiuuia  vara utomordentligt: farliga att nalkas eller beröra, och,  0111 
de  ej ligga fullkomligt stilla, bör  man  ej komma dem närmare  än 500 meter. 

 Icke sakkunnig bör därför i allmänhet: icke bä:rga. undersöka eller vidröra upp-
täckt  mina. 

Mina,  som  under  sjögång ligger och  hugger mot strand-  eller iskant, bör 
 man under  inga omständigheter komma närniare  än 500 meter.  Hus, beläget 

mon1 detta avstånd från dylik  mina,  bör om möjligt: ut:rynhmas.  
Mina,  som påträffas i lugnt vatten och icke har något av ovannämnda 

eventuellt förefintliga blyhorn krökt, kan tagas  på  bogsering, da••est omständig-
heterna  så  kräva.  Dock  måste noggrannt iakttagas: 

attblyhornen  ej  få  vidröras och att hä:va:rmen ej få:r vridas eller  på  annat 
sätt: vidröras; 

att bogsert:rossen, som om möjligt bör vara minst  300 meter  lång, ej får 
fastgöras i  den  för förankringstrossen avsedda bulten  å mina:ns  undre sida, utan 
bör fastgöras i bult  å miiians  övre  del;  

att minan icke erhåller någon stöt: avbåten eller knyck av bogsert:rossen: 
att förankringstrossen vid bogsering ej fastnar i botten eller  på  annat sätt 

Utsättes för dragning; samt 
att  på så  sätt bärga:d  mina  helst: höi förankras eller förtöjas i avsides lig-

gande skyddad vik. 
Beskjutning av  mina  med  dc  vapen, va:röver skärgårdsbefoikningen i 

allmänhet förfogar,  är  ej att tilråda. Beskjutriing måste i varje  fall  ske fran 
väl skyddad  plats på  minst  500 meters  avstånd från minan. Skulle  mina  härvid 
sjunka  på grunt  vatten, utan att: explodera, kommer  den  att utgöra  en  stor fara 
för sjöfarten 

Kräva förhållandena stiflaliggande  minas  sprängning, vilket endast i 
nödfall  är  att: tilråda, fästes med försiktighet  en clynamit:patron  om möjligt:  till 

 minans undre  del  och antändes medelst stubin av sådan längd, a:t:t såväl dcii 
som antänder stiibinen som andra i närheten varande personer himia att för-
flytta sig  till  väl skyddad och helst högre  än  minan belägen  plats på  minst:  500 
meters  avstånd från clensanuna, 

At:t dra:ga  UPP  mina på land är  för icke sakkunnig förenat med  den  största 
 risk.  Skulle förhållandena: kräva et:t: dylikt förfarande bör,  under  förutsättning 

att milan ligger silla  på  slät och jämnsluttande  strand, en  minst  200 meter  lång 
tross fäst:as i någon av  den järnringar,  som vanligen förekomma  å minabs  övre 

 del  varefter personalen begiver sig  till  väl skyddad och helst högre  än  minan 
belägen, minst  200 meter  avlägsen  plats,  innan upplialriingen börjar.  

I  övrigt: skola föreskrifterna i punkt  7  beträffande blyhorn, hävarm, åverkan 
 å  minan, bogsertrossens fastsättande och dragning i förankringstrossen, gälla 

jämväl i detta  fall. 
Mina, å  vilken något av blyhornen  är  krökt,  är under  alla förhållanden 

ytterst farlig att vidröra.  
Den  som upptäcker förankrad, drivande eller ilanddriven  mina,  bör snarast: 

möjligt därom avgiva meddelande  till  närmast  lots  eller marinbefäl. 

Longitudsläge.t  ar angivet efter  Greenwicha  meridian  och pejlingarna: utsata raisa-
visande (magtietiska), därest icke härom annorlunda anniärkos. 

Betrdffande  längdmått, avstnd,  m. in. fölhas  samma uppgifter, som ingå i  de  olika 
1ndernas tillkännagivanden.  

484-19  



Av  de 	lotsacie  

Maskindrivna fartyg Segelfartyg  Prfv  

L o  ts  I 	d e ln  i  n g  Med  last  Barlastade Med  last 	Barlastade Med  last 

z z•  -  z z 
r .-.-.-- 

;- 	d•i• - * 

Wiborgs 	lotsfördelning  12 	l,675.i 	14 	1,72.io 2 229.00 	2 317.9 	-  

Helsingfors  lOS 	47.218.7i 289 114,55l.s  2 196.00 	- -- 	 -  

Åbo  49 	28,853.5 	276 1l6,O3O.3:  6 728.54 	11 i,639.2' 	14 54O  

Ålands  l6 	74,672.4n 317 958O7.81 4 563.s.i 	lo  6U4.so -  

Wasa  30 	11,714.00 	91 25,2SG.7  3 238.o 	lo  l,827.o - 

Ulehorgs : 	i, 	623.o 	s  1.6s2.i  2 lS$.79 	- - 	-  
Summa 36164,757.5 	995 a:5iiO. 1 2,144.ss 	33 4,38S.00 	14 5491 



Iörsta  halvåret  år 1918. 

Eartygen voro  

mar S u m Summa summa- 
rum  --------- -___________  

Barlast-ade.  Med  last  Barlastade Lotsade fartyg  

z z 
q• 

0  - 	0 

-I  -- L  
188.34 l4 1,904.75 17 2,258.03 31 4,102.78  USO  

____  

773 10 
l3  ö00.00  11O 47,414.72 302 115,051.87 412 1.62,466.59 8,188 9,692 85 
561  1,598.00  69 30,131.12 343I 119 ,'267 I 41 149,398.65 8,017 5,776 92  

150cc  169 75,238.40 329,  96,562.oi  498  171,798..ii  9,525 11,583 61 
29  2,078.00  33  1l,952.00  130' 29,191.28 163  41,143.ss  1,92u 4.529 85 
-I  -  3  8I1.s,  81 1,682.17 11'  2.493so  185 332,50 k  

101 4,514.341 398 167,451.s 1.1291 364,012.89 1,527 531.464.27 '28,4911 32,688183  





S II  Sjofartsstyrelsens 
 

meddelanden.  
N:o  2, 	 Helsingfors,  den 15  februari 	 1919.  

Förorclninçj, 
iimfattait1e  regler lur  sjölarteti  uti  lure  farvatten  till  fiirekojiiuuua,jde  av 

 artygs Oullbörilläggniug. 
[Jtärdad  I  Helsingfors  den 17  janmiri  ]919.  

Statsrdet  har.  p  grund av Statsrådet ti]lknmniande myndighet. vid iör-
dragning från Handels- och Industriministerief, laststhllt följande  re  ler för sj- 
farten uti inre farvatten: 

§ 1.  
De  genom ki.uig'öielsen av  den 22  juni  1897  pab,judna  internationella regler 

 till  förekommande av lartvgs omliortlläggiiing skola lända  till  efterrättelse  am- 
väl uti inre farvatten med  de  avvikelser och tillägg. som nedan nämnas. 

Mcii  inre  fn  rvatteu  i denna förondning fiirstås skörgånd, insjöar. floder,  ha-
lla  ler och  ha  mun  r.  

§ 2.  
A  varje fartyg. sam mäter i längd  20 meter  eller mera, skall, när det  är på 

 väg, föras. förutoni föreskrivna topp- och sudoijus. ett aicterut och såvitt möjligt 
 pa  samnia  höjd safi siioljusen anliragt ljus med klart ritt sken av sådan beskaf-

fenhet, att  (let  kastas iivei'  en  obruten båge av  1 9  honipassträck  av horisonten eller 
från rätt akteruf  43  sträck  på  vardera sidan  a V  fartyget  se  nt  att det  är  synligt  på 

 ett avstånd av minst  en  sjömil  
A  maskindrivet fartyg, sota mäter i längd  443 meter  eller mera, skall, när 

det  är på  väg. föraS, förutom samtliga ovannämnda ljus, ytterligare ett vitt ljus 
av sådan beska ffenhet och  så  anhragt.  sain  uti  Art. 2  punkt  e)  i kungörelsen av 

 den 22  juni  1897 är  sagt. 

§ 3.  
A  mnaskindnivet  fartyg för inre farvatten skall, mIa ilef saknar  mast,  det uti 

kungörelsen av  den 22  juni  1897  för maskindrivet  fart på  vjfg  föreskrivna  vita 
 ljuset föras minst  pit sin an  höjd över sidoljiisemi. som motsvarar  fart  ets  halva 

bredd. 
§ 4.  

A  fartyg. som samtidigt framdnives med maskineri och segel, skall  på  dagen  
ii  synlig  plats  föras  en  svart  cylinder  av minst  43(4 centimeters  hö1d  och  30 centi-
meters  genomskärning. 

§ 5.  
\Tj hogsering,  va rpning och förankring av fartyg. prilniar och  tint  mer- 

flottor skola föras nedannämnila ljus, nämligen  

1270-19 
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I.  Bogsering:  
A)  av endast ett  far  tyq, en  pråm eller  en timmerf  lotta:  

a) d  det  boqseraade fart,jqet:  de  uti kungörelsen  ax den 22  juni  197  före-
skrivna topp- och sidoiju sen;  

h) d  det bogserade  lait y/ei  eller  den boqserade prduien: eiiclast före.krivna 
 sidoljus och därjämte  å  fartygets eller prämens aktersta  del  ett ljus med klart vitt 

sken  på en  höjd av miiist två  meter  över fartygets eller pråmens akterkant och 
för övrigt  så  beskaffat, som uti §  2  första stycket  är  sagt: samt  

e) a  timmer/lotta:  endast ett vitt  akterijus  på en  höjd av minst tre  meter 
 över vattnet och  så  beska  fiat,  att det  är  synligt  runt  hela horisonten  på  ett av-

stånd av minst  en  sjömil.  

B)  av fiere /'ai'(/q, pi'åaw'i'  ellei'  timmer hattar efter varandra:  
a) a  det  bmieraiide  fartyget:  de  uti kungörelsen av  den 22  juni  I 97  före-

skrivna topp- och sidoijusen;  
h)  'i  de  bogserade  /'artyqen  eller  piåmarna:  de  uti nämnda kungörelse före-

skrivna sidoljusen samt dessutom  å.  det sista fartygets eller sista prårnens aktersta 
 del  ett vitt ljus  pa  sådan höjd och av sådan beskaffenhet, som uti §  2  första styc-

ket  är  sagt; samt  
c) a  timmerf  lottorna:  å den  första flottan förut och  å den  sista flottan nk-

terut ett vitt ljus  på en  höjd av tre nieter över vattnet. vartdera ljuset av sådan 
beskaffenhet. som uti punkt  A)  moni.  i'.) här ovan  är  sagt.  

IL  Varpning:  
A)  av endast ett  fartyq.  en pram  eller  en  timmer  I  lotta:  

a) 1) (let vw' pande [orly get:  endast två ljus, vartdera med klart vitt sken, 
det ena rätt över det andra och  på  ett avstånd av minst  1,83 meter  l'rån  det undre 
samt det mindre ljuset  på en  höjd över relingen icke understiga.nde fartygets största 
bredd ävensom vartdera ljuset av  sadan  beskaffenhet. att det  är  synligt  runt  hela 
horisonten  på  ett avstdnd av minst  en  sjömil:  

h) d  det var  pade  fartyget eller  den varpade  pråmen: ett 'vitt akterljus  på  eri 
 höjd av minst två  meter  över fartygets eller prårnens a.kterkant och av  sadan  be-

skaffenliet, soni  uti punkt  A) morn. c) under  rubriken  I är  sagt; samt  
e) d  tim  me;'/'lotta:  ett vitt akterljus  på  sa  mum  höjd mli av samma beskaffen-

het i övrigt, som 	en  l)ogserad timmerflotta.  

B) ai'  [leve  /'ariij,q. pra  mar  eller  I  imn,er)'lol tor  efter  i'araidra  
a) a del varpande  fartyget: samma ljus som  ii.  varpande  'fartyg enligt mnkt 

 A) 100111. a)  här ovan:  
b  )  d de 'empade [art yen  ellei .praiimrva.  ii (let  första fartyget eller  den 

 första prånieii förut och  ä  det sista fartyget eller  den  sista pråmen akterut ett vit' 
ljus  på  två  meters  höjd över relingen och av sådan heska.fI'enliet, som uti punkt  A) 
mom. c) under  rubriken  I är  sagt:  saint 

c)  (  lim ni  erf  loi  torva:  ii den  första flottan förut  på  tre  meters  höjd ö\'er vatt-
net och  å den  sista flottan akterut  på en  höjd av fem  meter  över vattnet ett vitt 
ljus av sådan beska flenhet. som uti punkt  A mom. c) under  i'ubriken  1 är  sagt.  

III.  Förankring:  
t)  av endast ett fartyg,  en  piThu  eller  en  tim  meri loi  ía: 

a) å  fartyg eller pråm:  de  uti kungörelsen av  den 22  juni  197  föreskrivna 
för- och akierijusen;  saint  
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b) å tiniincrflotta:  ett för- och ett  akterl,jus  med vitt sken  på. en  höjd av 
minst fem  meter  över vattnet och av sådan beskaffenhet, som uti punkt  A) morn. 
c) under  rubriken  I är  sagt.  

B)  av flere fartyg, pråm.csr  ellei  tim merflottor efter varandra:  
a) 	fartyg eller  prewar: å.  det första. fartyget eller  dcii  första  iråmen  

samma ljus som  Ii  varpande  fartyg samt i  (let  sista fartyget eller  den  sista prå-
men ett vitt  akterijus  pa en  höjd av två  meter  över akterkanten och av sådan be-
skaffenhet  ,  som uti punkt  A)  moni.  c) under  rubriken  I är  sagt;  saint 

h) a  timmer/loHm:  i  den  första  uutta  n  förut två ljus. vartdera ned  ,'it/  
sken, rätt  under  varandra,  (let  övre  på en  höjd av minst  feat meter  över vattnet 
och  på  ett  avstând  av  1,83 meter  från  (let  undre ljuset, samt  å den  sista flottan 
akt  erut  ett ritt ljus  på en  höjd av minst fem  meter  över vattnet, samtliga ljus av 

 stidaii  1  eskaffeniiet.  som uti punkt  A)  rnoiri.  c) under  rubriken  I är  sagt.  

§ 	i. 
Från fartyg, som varpar  tinuierilotta.  skola  under  tjocka,  mist  snöfall eller 

hårt regn medelst vissla, eller mistlur minst varannan minut givas tre ljud i följd 
efter varandra, nämligen: ett  iit.d  ra  get  ljud åtföljt av tv  Ii  korta 

 Iju  d.  
Från  l;ininierflotta.,  som ligger  till  anka.rs  under  tjocka,  mist,  snöfall eller 

hårt regn, skall minst varannan minut. givas  signal  medelst ringning  Ii  klocka 
eller  gongong.  varje gång  under en  tid av  viclpass  5  sekunder.  

§ 7.  
När  inaskincirivet  fartyg, som icke  hogserar anna.t  fartyg, *rh segelfartyg 

från motsatta håll  ar.kornmna  till  larled,  som  är/trång,  att fartygen ej  ita.n  fara 
för  ombordläggiiing  kunna  gá  förbi varandra, skall  (let  maskindrivna fartyget 
sakta farten, stoppa  ellei  barka,  så  att segelfartyget får  illf  le  att  gå  förbi. 
Mötas maskindrivna, fartyg i sådant farvatten, skall  (let  sist ankomna avvakta 
tidigare anlänt  fart;  gs lörbifart.  

Varje fartyg skall för övrigt vid ankomst  till  trångt farvatten eller sådant 
ställe i 'farled, där mötande fartyg icke kunna i tid varsnas, alltid giva  sin  an-
komst  till  känna medels ett  ut.draget  ljud med vissla  ellei  mistlur.  S  

Fartyg, som bogserar eller varpar  anna.t  fartyg, pråm eller  timmerfiotta,  så 
 ock båtar och  nu  iudrc  farkoster skola  sit  rrianövreras, aU  hinder  i trafiken för annat 

fartyg icke uppstår.  Lag  samma vare  \.id  'förankring av fartyg,  prå.ma.r  och tim-
merflottor. . 

§ 8.  
I  vederbörlig ordning utfärdade ordningsföreskrifter.  så.  ock av vederbö-

rande tjänsteman inom området för hans  tjänstehefogenhet  meddelade anvisnin-
gar ingående fartygs gång i kanaler och vissa farleder skola landa  till  efter-
rättelse, ändå att  de  avvika från bestämmelserna i denna förordning.  

§ 9.  
Om  straff för  den,  som överträder föreskrifterna  till  förekommande av  far 

 tygs ombordläggning, stadgas i  44  kap.  9  §  strafflagen.  

§ 10.  
På  varje finskt handelsfartyg, oavsett storleken, skall vid  hot  av högst ett-

hundra  mark under  resa medhavas ett  exemplar  av denna förordning.  
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§  11.  
Denna förordning. va.rigel1oifl förordningen av (len  22  clecemi)er  1916  inne-

fattande regler för sjö farten uti inre farvatten i  Finland till  förekommande  ax 
 fartygs omhordläggmng uppitäves, träder omedelbart i kraft.  

F ö r  ord ni  n  cj  
angående skyldighet ör  ln4älhavare  å  linslit fartyg att hos vederbörande 

konsulat göra  anmälati  om fartygets ankomst  till  utländsk hamn.  
[tiärdad  i Helsingfors  dcii  17  januari  1919.  

Statsrådet  liar, på  grund av  den  Staisradet tilikomninude mylul igliet,  vid 

föredragning fråa  fl adds-  och Industrimin istericf. förordiiat, att befälhavare  
a  finskt fartyg, som. inlöper i utländsk hamn, skall om fartygets ankomst an-
mäla antingen muntligen hos Finlands konsul  p  orten eller, därest sådan icke 
finnes. skriftligen irisända anniäla  ii till  Finlands niirniaste kojisulal 

Förordning  
aiigåetitle inrittaiide  av  siirskihla tjiiiister  vid  S.jöfartsstyrclsen. 

Utöirdad  i Helsingfors  den 17  januari  1919.  

Statsradet  har. i kra itav  den  Statsrådet tillkommande iiii tidighet. vid före-
dragning från Handels- och Industrim iisteriet, funnit gtt Förordna, att vjd Sjö-
fartsstyrelsen skall ytterligare anstitlias  en  \ngre chetsassistent  vid sjökarth-

verket,  en chef  av andra avlörnngsklass ueh  en  äldre lodue av första avlönings-
klass vid  s jöinätningsexpedtionerna.  en  sekreterare vid  ha  nslicl  saint en  kam-

niirförvant viul icamrerarkontoret. 

Förord  n I fl CJ  

aiigåetide iiiidrad  Lydelse av  1  §  Il  nioiiientct  I  IÖrOr(lfliIIgen  av  dcii  1i  deceiiiher 

 1917  angående  de  vid sjöfartsväsendet anställda  ämbets-  och tjänstemän  saint 
 lwtjänte tillkomniande  avlöning.  rang  och ersättning  Thr  resor i  tjänsteäreiiden.  

Given  i  Hokiigiors  den 17  jalliri  1910.  

Statsrfihlet  har. vid föredragning från Handels- och [ndustrininsteriet. för-
ordnat, att  I  §  :n B  inometitet  i förurdningea  iv den 15  december  19] 7  angåefl(le 

 de  vid sjöfartsväsendet anställda ämbets- och tjänstemän samt hetjänl  e  tillkom-

niande avlöniug.  rang  och ersättning för resor i tjiinsteäreriden skall erhåla flöl- 

,jande  ändrade lydelse:  
I  §.  

Vid sjöfartsväsendet iFinlandanställilm ämbets- och tjänstemän samt  le- 
tjänte åtnjuta årlig aviorming enligt nèdanstående stat.  

B.  Fartygen.  
Be  fälhavare:  

I  :sta avlöningskiass, lön ...................... 5,000:  - 
 arvode................................5P: 	I  
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2  :dra avlönitigskiass, lön 	 . 	1,500  
arvode 	 .  4,()00 : 	8,500 

3 :d,je avlöningskiass.  lön 	 . 	3,500: - 
arV  de 	 . 	2.500: 	6.) U JO: -- 

Stvrni  än 
I  :sta 	avlöningskiass, 	lön . 	3,0)6): 	-  

arvode  2,000: 	.5,00C 
2  :dra avlöningskiass. lön . 	2.500  

arvode  2.000: 	- 	4,500:  - 
3:d,jo 	avlöniiigsklass. 	lön . 	2,000: 	-- 

arvode • 	2.0)0: 	1.000: 

M askinni ästare: 
I  :sta avliiingskls ( 	ermiskinniästnre).  lön  3,500:  

arvode 	................................ 2.500 : 6.000: 

2  :dra 	avlöningskiass. lön 	...................... 3,000 :  
arvode 	................................ 2.0)6): 5.00)) 

3:dje avlöningskiass,  lön 	...................... 2,5 00: 
2.0))) 	: - 

4:de 	avlöningskiass,  lön 	...................... -2, 000:  
arvode 	................................ 2. (  (00: 4.000: 	-  

S  :te  a vlöniiigsklass.  arvode 	.............................. 3,300:  -  

F ö  roi' dn!  n  çj  
angående verkställande av tuilvisitation  a  tinska  staten eller utländska niak - 
ter  tilihiiriga  eller av dem betraktade örlogs- och andra i'artyg, vilka aiikoinina 

irån eller avgå  till  utrike.sort.  
Given  i  He1singois  ((eli  8 anwii.i 191Y. 

Statsradet  har, vid föredragning trån Finansininisteriet, förordiiat, att  185 

§  i tullstadgan av  den 30  december  1887  skall erhalla följande ändrade lydelse:  

185 	. 
A tläinlska  makter tililiöriga örlogs- och andra fartyg  må tuilvisitation 

 icke verkstä.11as. i'ullmvndiglietcrna öga likväl rött att visilera allt, vad fr5n 
desam  ma  föres i  la ml. 

A  finska staten tillhöriga fartyg, vilka ankomma frun  ellei  avgu  till  ut-
rikesort, äro tuUmyndigheterna berättigade att verkställa tulivisitation: och hör 

 visitation ii  örlogsfartyg verluställas i närvaro av tulilörvaltare eller tulikontrol-
br  saint  om visiteriugen. imia  a den verkställes.  anmälan göras hos chefen för 
fbottibjen för  a  tt nulitärrepresenta nt mS kunna av honom förordinis att när- 
vara vid visitationen. 

Samtliga  en  skilda personer tillhöriga,  in en  av utländska makter eller finska 
staten befraktade fartyg äro jäniväl skyldiga att underkasta sig  visitation, sä - 
Som oni handelsfartyg i allmänhet  är  stadgat. 



I 

F ö  roi' dn i  n g  
andell(Ie expeditionsav  gift,  Som vid kiarering av Iartyg skail 

llppl)äras  till stateti. 
Given  i Helsingfors  den 4  februnri  I 91g.  

Sfatsrådet  liar,  vid föredragning från  Finansmiiiisteriet.  med upphävande  
1  sporteltaxan  för  tjiinsteiiiiin (sh betjänte  vid  tullatistalterna  och  tulibevak-

ninga  rna av  den 2%  iuni  I 885  ingåenrie  bestämningar angående erläggande av 
 expeditiniisavgi  I.  fastställt följande förordning  

1  §.  
Ex  ped  it  inii-iivgiit  erlägges  
1) vid  utfärdaade  av  tuilpass  för fartyg som  avgâr  till  utrikesort, även-

som vid  inklarermg  av fartyg, som inkommit från  ntrikeort.  med  tngo  penni 
för varje  ton  av fartygets  nettodräktighet.  dock så  att lägsta. avgift utgör tio 

 mark; 
2) vid  utfärdaiide  av  tuilpass  för fartyg,  SOIII  avgår  till  inrikeshamn, med 

hälften av  den  i föregående  mom.  stadgade avgift.  

2  §.  
För fartyg, som erlagt  expethtionsavgift  enligt  1  §, uppbäres  i varje föl-

jande hamn, som fartyget  under  samma resa anlöper, expeditionsavgift i ett för 
allt med  en  femtedel av det i  1  §  1 mom.  stadgade belopp,  dock så  att lägsta  v- 
gift  utgör fem  mark. 

3  §.  
Om  fartyg För  slorni,  motvind eller  anna.n  trängande orsak eller ock för 

 erhållaiide  av  order  inlöper i hamn, dör  tuilkamniare  finnes, utan att vara dit 
destinerat och åter går  till  sjös utan att lossa något av lasten eller intaga annat 

 gods än  för  skeppshehov,  erlägges vid  kin  rerilig  i expeditionsavgift i ett för allt 
 en  femtedel av  (let  i  1  §  I mom.  fastställda belopp.  

4  §.  
För fartyg. vilket av orsak.  suin  13  § umniimnes.  återvänder  till  hamn i 

det  tuilka inma rdistrikt.  varifrån fartyget senast utgått, erlägges varken vid  in-
kommande eller utgående någon vidare expeditionsavgift.  

a  
Denna  förordmng  träder i  kin Ft den J 5  februari  1919.  

Förordn  ing  
aiigieiide  ändrad lydclse av  4  §  i örordningen av  den 15  december  1917 au- 
gueuitIe de  vid sjiiliirtsväsendet austiilida ätnl)ets- och tjänstemän samt bet.jänte 

tilikomniauide avijijuing,  rang  och ersättning  är  resor i tjänsteärenden.  
Given  i Helsingfors  dell 11  februari  1919  

Statsrådet har, vid föredragning från Handels- och  md ustriministeriet,  för-
ordnat. att  4  §  i  förordningeui  av  den 15  december  1917  angående  de  vid sjöfarts-
vösendet  anställda  äunl )ets- ish  tjänstemän  saint  betänte tuikI  Iii  mna.nde avlönuig. 

 lung  och ersättning lör resor i tjänsteärenden skall  erhalla  Följande ändrade 
lydelse:  
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4  §.  
Befäl och uncierbefäl  ii de å.  sjö fartsväsendets stat upptagna fartyg samt 

lyrlietjäning och lotsuppassning  å.  fyrfartygen åtnjuta för  den  tid tjänstgöringen 
ombord  a  fartygen pågår, kampanjuiedel, vilka bestämmas av Statsrådet  på  fram-
ställning av Sjöfartsstyrelsen. 

Enahinda  förmån tillkommer tjänsteman vid sjöinätningsexpedition  så 
 länge expeditionen pågår ävensom fyrhetjäningen  ii avlägsnure  belägna eller svår-

tillgängliga lyrar. 
Erfordras matpenningar och beklädnadshjöl  p  för funktionär, som austhiles 

 pa  grund av koni  tuki.  bestämmas dessa av Sjö lartsstvrelsen inom gränserna för 
sisi  öl]  d  stal. 

Förordninçj 
atigåetide segelIörenings  flagga. 

(4iven  i FIoIsingois deii  IS  februari  19 9.  

Statsrådet har, 	id  föredragning från  Ha ndels-  och Industrini i nisloriet, 
fastställt följande förordning angåeitilc segelföreniugs flagga:  

I 
Segelforenjig,  segelsällskap eller segelklubh.  suin  icke fullföljer ekono-

iniskt syfte och som i eiiligltet nied lagen  urn  föreningar av  don 4  januari  1910 
 inskrivits i föreningsregister,  må  av Statsrådet tilldelas rätt att föra sådan sär-

skild flagga, som nedm säges.  

2  §. 
A  kterfiaggao  utgöres av  Fin anus handelsilagga  av  de  dimensioner, som 

föreskrivas  ali  lagen av  den 29  maj  1918,  likväl med sådan avvikelse att det 
blåa korset delas i  mitten  av ett vitt kors, vars bredd  är en  femtedel av det btha 
korsets bredd.  I  flaggans övre invid stången närmast helägna  vita  fält aubrin-
gas  föreningens särmärke. 

iuni ai k1d  i  fl  ggoi elk r \  impi  ii m  i  d n ynute 'Ins tndas ikt  i  fl tegaIl 
 med följande förändringar, närriligen: 

kom  odouiim wi: tvåtunga il. avsina  I auntie  frita stången 
cicekom n,odorvim pci:  lika mccl  hunt  ni udorvim peln utom. att dess undre 

kant  är  försedd med blå bård; 
bãtä[/(lrens  vim pet:  triangolformig: 
prisaiönad  rim pet:  rektangel.formig.  försedd med röd bård längs undre 

kanten: samt 
Itedersledawois  vim pci: rektangelb rmig,  försedd med  lilt  hård längs undre 

kanten.  
3 §. 

A nsökning  ont faststäUaude av flagga skall åtföljas av färglagd ritning.  

4 §.  
Ilar segelföreunig.  suin  i  leima.  förurdnitig  avses, genuin överlietligt förfu-

gancle eller beslut av behörig  my  tidighet tilldelats frihet från vissa allmänna 
avgifter eller annan särskild förm  ån  eller rättighet. innefattar föra ndet av fast-
ställd flagga fullt bevis därom, att båten  är  i duk förening inskriven, såframt 

 itke  uppenbart  äi,  att  miss] ink  ellei  svek föreligger.  

it  
Missbruka  r medleni sigelförening  förunnad särskfld förniå.n eller rättighet 

eller bryter han vid dess utövande annurledes  mot heclerns  lagar. kan Stasrå- 
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det fråntaga. föreumgen rätt att föra segel förenmgs fla.ga, där ej sådan med-
lem från föreningen avgår eller skiljes.  

G 
G-eiiom deinia foroulning  upphävas  k angorelsen  av  den 19  juni  1 81(4  an-

gående vad av ,jaktkluhhor och enskilda segelsällskap iakttagas hör för att  få 
 föra särskild flagg och vimpel sa  nit befall nmgen  av  den 19  ja mia ri  1 910  an-

gående fastställaiide av ritningar  till  flaggor lör fartyg. inskrivna i ,jaktkluhliar 
och segelsällskap. 

Förordn  ing  
angåetitle bikavgilteii.  

(liven  i Helsingfors  den 18  februari  1919.  

Statsrådet har, vid föredragning från Handels- och  lndiisiiiiiiiiisterjet,  Or- 
ordnat, att skyldightfen att erlägga hakavgift enligt grunder, som stadga.s uti 

 I §  i förordningn av  don 2 1  maj  I 88  angående håkavgi  Ilon,  skall utsträckas  kill 
sanitliga  fartyg. vilka tro  Ii  kera  sadana farloder  1 de im'e  vattendragen. där fyra  r 

 eller sjömärken av tsvorkct underhållas. 

Förordning 
angående ändrad lydelse av 	§  sista  moweittet  och  I 2  §  i  Yiirordningen  av (ler)  l  rleeenhl)er  1917  angàeiitle  de  vid  sjöiartsväsendet  anställda  ämbets-  och 
tjänstemän samt  betjänte tilikonimaitile  avlöning,  rang  och  ei'sättiiing ir  re- 

or i  tiätisteärenden. 
Giveti  i Helsingfors  den 15  oktober  1915.  

Finlands Senat har, vid föredragning från Handels- och Tnclustriex pedi-
lionen. förordnat att  I § :n  sista monientot  0(11 12 §  i förnrcliiingen av (len  15 do-
ceniber 191 7  angående  de  vid sjöfa rtsväsendet anställda änil  lets-  och tjänstemän 
samt betjänte tilikomma nde avlöniiig. ra tig mb ersättning för resor i tjäusteären-
dcii skola erhålla följande lydelse:  

I §  sista  mum. 

F.  S,j;/U1f51uI) rerk. 
Angåetulo ai- ]Ouingen  för rekt.orer. löreståndarc och lärare vid sjötartsiöro-

verken  är  särskilt stadgat.  

12  
Vid sjöfa  it svil sell  ritt 	ii tiil 1(114 ä 111  hetS- ii&li  tjäll stt  iii än I It  oj  ota  ia  hg,  över- 

direktören i femte, sjöfa rtrad  I  sjätte, chefen för sjöka rteverkei . sjöfart sOver-
inspektör, dveriiigeniör och rektor  Or  sjöfartsinstitut i sjunde. äldre assistent vid 
sjökartaverket. eliel för sjiimätniugse,xpeditiou. skeppsniätningskontrollör,  in-
goniör,  sekreterare, kam rera  re 1öresl  anda ic för sIa tistiska kontoret. befälhavare 

 I  första avlöningsklass  saint lörestaiidare  för högre navigationsskoln i åttonde. 
iiotarie, yngre assistent vid sjökarttverket, assistent vid fartvgsbvrån.  kalliilla  I- 
förvant, aktuarie vid statistiska kontoret, lörradsförvaltare, befälhavare 
och tredje avlöningsklass, assistent hos fördelningschef. hianinkapten i andra av- 
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löningskiass,  assistent hos haTfinluipten. äldre och yngre lärare vid navigations-
institut, föreståndare för iiavigationsskola samt lärare v]d högre navigationsskula 
och navigationsskola i nionde, äldre lodare i första  a viönirigsldass  i elfte, samt 
registrator. ritare. äldre lodare i andra avlöningskiass, avfattare,  1  okförare och 
yngre lodare i  to] ftc  klassen.  

F ö  i'ord  n in  çj  
angtende indra(l  lydelse av  4, ifi oeh  22 §  I förortlning'cn  av  den 9 ina,i tS7O 

atigående lots-  och fyrinrättnitigen i  Finland. 
Givii  Helsingfors  den 15  oktober  1918.  

Finlands Senat har, vid föredragning från Handels- och Industriexpeditio-
tien,  förordnat att  4, 16  och  22  §  i förordningen. angående  lots-  och Ivrinrätt - 
ningen i  Finland  av  den 9  maj  I 7ö,  skola erhålla följande ändrade Idelse:  

1. 1 )å lots  icke niedhaft  bat  vid lotsiiing.  är  han, därest han  liar  tillfälle 
att atervända sjöledes, berättigad att av farfvgshcfälhavaren und  få  ersättning för 
aterfärden efter heräkmng av  en mark  för varje lotsad sjömil.  

2. Vid län  re  och öjt imare lolsleder, där lotsens återvändande siöledes  är 
 förenat med större besvärligheter och äventyr och vilka i förteckningen över  lots-

platserna äro särskilt utmärkta,  är lots  berättigad att etter verkstiilld lot.sning 
varda landsatt, för att landvägen aiiträda liemfärden, och åt.niute därunder lega 
för  en  häst eller, där resan sker med järnväg, ersättning för biljett i tredje klass, 

 men  ej (iagtrakta ni  cute. 
3. Samma, rätt som i sistnäntiida  fall  tillkommer  lots, (lärest  han  till  föl jd 

av nathrhinder eller andra svårigl]eter icke kan återvända sjövägen.  
4. Har  lots  medfört medll]öjpare.  är  han, därest aterfärden sker  toed  järn-

väg, berättiga cl att för  en. men  ej flere av dma ämväl und  få  ersättning för biljott 
i tredje klass.  

16 §. 
1. Ti  il tjänstgöring kallad  lots  och hans medhjälpare skall jinder vistandet 

ombord erhålla tillräeklig och  god  föda ävensom t,jiinlig. efter omständigheterna 
lämpad sovpla  ts  till hegagnande, då  deras tjänstgöring sådant niedgiver.  

2. Har  lots  och hans medhjälpare lörvägrats dem enligt  I mom.  tillkom- 
mantle  kost, äro  dc.  i händelse vistelsen omhord varat över tre  tuen  under sex tint- 
mar,  berättigade att i gottgörelse därför upi bära vardera hal  fl  samt, om vistelsen 
varat över  sex tirnTuar.  helt dagtraktamente för varje dag enligt gällande rese-
reglemeute.  

22 §.  
När  lots  och  harts  medhjälpare av  storm  eller aiman orsak hindras att 

efter ful lgjord lotsning avgå från fartyget och nödgas åtfölja detsamma längre 
väg  än dcii.  för vilken lotspentuingar upphäres, aligger  (let beljilliavaren  att ej 
niindre draga försorg därom, att lotsen och hans medhjälpare  få  med första lägen-
het tiD  sin  lotsplats återvända, samt därvid förse lotsen med iiitvg om det ira 
träffade fiirluållanclet.  än  även. förutom  den  enligt §  18 ]otsen tilikommande  gott-
gärelse för tidsspillan. ntgiva  till  lotsen och hans medhjälpare vardera lär varje 
dag,  50111  kan antagas åtgå  till hem  färden. dagtrakta unente enligt gällande rese- 
rr °Ieruentt  t\ I  non1  il  ii 1(5 in skti mi d k jut 	loi 	u dcvi gi niew- unit  ll  g  i  loi  
(ii  hast med  iU1\ 'ig  a gift  loi  biljett i 	dj kl i 	ellei  dt idan  1(1 C mints  
i andra  k-lass. nied ångfartvg:  avgift för akterdäcksplats eller,  då  resan  till nägon 
del  sker nattetid, hyttplats.  

i270—W 
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2. Befälhavare vare  3äiuväl  skyldig att, där lotsen vid tillfälle, som nyss 
 är  nämnt, medför ilåt, låta  hem förskaifa  densamma eller ork ersätta vardet av 

båten och dess tillbehör.  
3. Sjuknar  eller skadas  lots under  lotsning  så  svårt, att han ej med egna 

krafter förmår återvända  hem,  vare fartvgshefälhavare phkt]g att honom vårda 
och förhjälpa  till lain1  samt vidare befordra hans heinförsändande.  Kan  sjuk eller 
skadad  lots  i  de  uti  1 mom.  av denna § nämnda  fall  icke landsättas, utan nidste 
medtagas längre  än  hans lotsmans-farvatten sträcker sig, tillkommer fartvgs-
befälhavare enahanda åligganden i avseende  å ha us hemliefordrande.  som i sagda 

 mom.  stadgas.  
1 Lots,  som nödgats med följa fartyg  till  utrikesort. här för erlialla  ride  av 

medverkan för  hem  färden äverlämna  s  i vederbörande konsul  s  vård. 

Förordninçj  
angående ändrad ly(leise av iS,  29, 32, 33  och  34  §  2 nionientet  saint 35  §  I 
Iörord,iizigeti  av  tien  15  december  1917  angående sjöart.sväsendets Yirvaltiiing.  

Given  i  Helsingiors.  den 15  oktober  1915.  

Finlands Sella.t har, vid föredragnmg från Handels- ccli industriexpedi- 
tionen,  förordnat. att  18. 29. 32. 33  och  34 § 2 monientet sanit 35 §  i förordningen 
av  den 15  december  1917  angående s,jöfartsvitsendets förvaltning skola, erhålla 
följande ändrade lydelse:  

18 §. 
A  sjöfartsväsendets inspektions-, sjönrätnings- och isbrvtarfartyg, vilka, äro 

upptagna  ii (less  stat. anställas befäl  0(11  hesattiung  av  den  beska ffenhet och  till 
 det antal, som för handelsfartyg  är  eller varder stadgat.  

29 §.  
För besiktning av fartyg  a nsfällas  efter behov fartygshesiktniugsmäri. 
Skeppsni iltni  rig verkställes  av skeppsmätare, anställda  på  orter.  Solo  av 

Sjöfartsstyrelsen bestämmas.  

32 §.  
Teoretisk och praktisk utbildning  åt 	som  ha  va för avsikt att ut- 

bilda sig  till sjötjä.nst.  meddelas i nuvigaticusskolor. högre navigationsskolor och  
nu vigatiorisilistituf.  

'Vid niavigationsskolor och högre navigationsskolor anställa  s  föreståndare 
och nödigt antal lärare. 

'Vid navigatiOnsillstitut anställas rektor och nödigt antal lärare. 
För bestridaude av vaktmästa rgöromftien  a niagas  vaktmästare  till  nödigt 

antal.  
33 §.  

Föreståndarna för navigationsskolorna och högre na vigationsskolorna  saint  
rektorerna för na vigationsinstitutefl lyda i tjänsten omedelbart  under Sjfarts-
styrelsen ccli öga vaka däröver, att undervisningen vid läroverkeri  på  föreskrivet 
sött bedrives, att lärarpersonalen fullgör sina skyldigheter och att  god  ordning 

 är  rådande  bland eleverne,  samt att  (le  själva meddela ninidervisning i  do läro- 

öiiifleii  dem tillhör.  
34 § 2  momentet. 

Sjöfartsråd. som  är chef  för  lots-  och fyravdelninigeni och för sjöfartsavdel
-ii iou.  chefen lär  sjökartaverket samt äldre och yngre chefsassistent vid sjö- 
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kartaverket,  chef  för s,j1ätniflgsex)e(litiun. sjölartsöverinspektör, skeppsmäl.-
ni]lgskolltr()llör fördelmngsehef. sjöfartsinspektör. föreståndare och ordinarie 
lärare för navigationsskola och högre navigationssknla  saint  rektor och ordinarie 
lära  re  vid navigatiunsinstri ut böra vara. cliplurn sjöka p±ener.  

5  §. 
(Jverthrektören utnömnes  av Senaten. 
Sjöfartsrad, chefen för sjökartaverket. sjöfartsöverinspektör, överingenjör. 

sekreterare och kamrerare sailit rektor för navigatiunsinstit.ut och föeståndare för 
högre navigationsskola utniimna  say  Seiiateii  på  Sjöfartsstyrelseus  framställning 
efter ansökniuigstid av trettio dagar. 

Annan Sjöfartsstyrelsen underlydande tjänsteman  rued  lön eller arvode  ii 
 stat. med nedannäninda undantag, utnänines av Sjöfartsstyrelsen efter ansök-

tungstid av trettio dagar och uncIVil  å  tjänst  en  konstitutorial.  
Lots-  och i'yrbc1jänt intages av Själ rtsstyrelsen  )a  vederbörande fördel-

ningsehefs frainstiilliiing. efter anslagstid. soni Sjöfartsstyrelsen. med fäst av-
seende  å de  lokala frhtåhluidena. bestämmer,  saint  nudfår  å sin  befattning kon-
stitutorial. 

Fartygshesikliiingsman  och skeppsmätare  a  ntagas  av Sjöfartsstyrelsen pil 
framsthllning av vederbörande sjöfartsinspektör. efter ansökningstid av trettio 
dagar. samt erhålla förordnanden. 

Haninkonstape]  i statens hamnar antages pil förslag av hamnicapLen och 
erhåller kollstitutoria  I ii  befattningen. 

Vaktmästare  outages  av överdirektören  på.  framställning av närmaste 
 chef  skap. 

rFjänst eln ä n  nell  I  etjänte.  som enligt staten erhålla avlöniiig  på  grund av 
avtal, antagas  på  sätt Sjöfartsstyrelsen finner lämpligt. 	- 

Manskapet  å  sjöfartsvösendets inspektiuns-,  sjömätnings- och ishrvta rfnrivg 
antagas pi1 grund av skriftligt kontrakt. 

Förordninçj  
angående  u iphörd  av och redovisning för  lotstiiiigsavgiI'terna. 

Utlärdad  i He1singors  den 15  oktober  1 1 8.  

Finlands Senat har. i kra  ft  av  den  Senaten tillkomniande mviidighet, vid 
föredragning från Handels- och Tndnstriexpeditionen. angående upphörd av och 
redovisning för lotsuingsavgifterna. fastställt följande bestämningar:  

1 
A  varje lotsstation skall  pa  förfogande av lotsålderinnrmnen enligt av Sjö-

fartsstvrelsen fastställt forinulär föras lotsningsdagbuk. soni hör i skilda kolum-
ner innehdhla uppgift om  den  lotsade farkostens beskaffenhet. namn, dräktighet. 
lastens  art  samt farkostens hemort och dess befälhava res tia  in a,  farkosteus  av-
gangsurt. desfinatioiisort. lotsens namn,  den  lotsade sträckans längd ävensom 
tiden och luisningsa vgifternas  1  telopp. 

Lotsavgifterna för  till  bantu inkommamide fartyg böra av vederbörande mts 
upphiirns och  den  kronan tilifallande andelen av desamma månatligemi före  den 
15  i  den på  upphärih-inaunden  närmast följa  tule  matiadeti  jämte  pa  grund av  lots

-ningsdagboken  uppgjorda  reversal  genuin  lot  sålde.rmannens  åtgärd inlevereras  till  
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vederbörande lotsdistriktskontor. varest dessa. medel omedelbart, skola  under he-
hörigt inkomstntoment  införas i icassahoken för att författningsenligt antecknas 
i  den kassara port.  som efter uppbördsniånadens utgäng  till  Sjöfartsstyrelsen 
avgår.  

:1 §. 
LotsiIlclerman  äger månatligen inider  den  första veckan av påföljande  må- 

und  till  vederbörande lotsdistriktskontor översända av hoimoni  till  riktigheten  be-
tvrkt.  föregående månad omfattande utdrag ur lotsningsdaglmken för att  till 

 Sjö faitsstvrelsen tonedelbart insän(ias.  

4 	. 
ILotsningsa vgi fterna  för frfin hamn utgående fartyg skola  a ppbäras  genom 

âtgärd av vederbörande tulikumnmitre, som av sagda medel äger erlagga  den lot- 
same  tillkommande andelen måriatligen  till lot.saldermänuen  för att  till (le  tjänst-
göraride lotsarne  mot.  kvitto utbetalas, samt i kassal öekerna och mdnadsrappom-
termia gottskriva Sjöfartsstyrelsen i  rem issers  räkning för staten tilikommande 
andel därav, ävensom häroni senast  på  följande  lag avsäiida  anmälan  till  nämnda 
styrelse,  ii  vilken det åter ankoninier att  på gruad  av sådan annillian i remissers 
räkning dehit.era Tullstvrelseu och för samma belopp kreditera hehörigt inkomst-
instrument. 

Lärarpersorialens oeli lwt.jäningeiis  vid  sjiiIartsläroverken l,ä.nöraiide  till 
 klasser i  äjike- odi  pupillkassan.  

I)en  2 I  december  19 1  hava kwii itt eiadu för deliiga rna i önke-  0411  pupil1-
kassan för personer,  a nställda  vid speci ella verk. beslutat, att  1 firarpersonalen  och 
vaktiimästarna vid s]öta rtsläroverkeii i landet skola hän föras  till  följande  pensions-
klasser, nämligen : rektorerna vid navigationsinstit uten i  Alm  och Raumo  till  
tredje. äldre och yngre lärare vid nämnda institut. förestandarne och lärarna vid 
navigationsskolorna i  Viborg.  Kuopio.  Lovisa.  Abu  och Uleå.borg  saint  vid högre 
navigationsskolau i  Mariehamn till  [jöide  ävensom  de a  ordinarie stat vid nämnda 
läroverk anställda vaktmästare  till  SJU  nde pek1SiOimSllUsS(n  enligt det för kassan 
gällande reglenientet av  den 1  februari  1 85. 

S,jöfartsstyrelsens tjäiisteniäim. 

Sjötarsstyrelsen  har  den 11  januari  1919  beviljat sekreteraren vid kansli-
avdelningen. vicehära dshövdiageii  Harald Svensson tjäustledighet  två  a dcii I G  ja-
nuari  till den 1 mars 1919  samt förordnat vitehäradshövdingen AXel  Erik 1  i ud- 
1)10111  att  under  tiden 1,)estrula nämnda tjänst. 

Sjöfa rtsstvrelsen  har  den 21  februari  1919  beviljat sekreteraren  Svensson 
 förlängd tjä.nstledighet  till den 15 mars saint  förordnat vicebäradshövdingen 

 Lindblom  att  till  sagda dag bestrida i frågavara  tide tjämist 

Lotsfördelmi ingarima. 

Sain,cm iiär/elaim!j.  

Sjöfartsstyrelsen  liar (lemI 4  februari  1919 bevilal lie cmi  för Saima  lots-

fördelning Fredrik  I )ahlherg tjänstledigliet till  (len  1  april  saint  förordnat assi

-steal en Matti  Mattila  att  under  denna tid liandhava ifrågavarande tjänst. 
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A  bo  fördeliiin.q.  
Sjö  fa  rtsst  rd  sen  liar den 7  lehman  1 919  utiilirniit sjöka pteneu  Karl •.J  uhan 

 Blomberg fill  assistent  viii  Åbo lotsförrlehimg. 

Sjöfartsdistrikten.  

Viborgs  distrikt.  
Sjtatsi\'re1sen  har  tien  11  februari  1919  beviljat jfrtsinsjlren i  Vi-

lxtrgs  distrikt  J than  Edvin i\1insiieriis tjäiistledigliet jill dcii  I mars saint  förord-
nat lotsfördelniugsehefen. greve  Arvid  olof Stenijoik  alt under  denna tid sköta 
sagda tjänst. 

Sjöfartsväsendets fartyg.  

Sjöfartsstyrelseii  liar  tien  13  december  1918 till  första styrman  a  ishr\-
taren  Tomato  utnämnt sjökaptenen  Karl Anion  Söderliolin.  

Sjöfartsstyrelsen  liar  dcii  1!  ja  nuori  1919  beviljat befälhavaren  a  
sjökaptenen (lösta (iinnan tjänstiediglìet för  den  tid  ban är  anställd såsom be-
fälhavare  a  ångfartvget Luiita  sa  nit  förorliiat  kaptenen  Theodor  Xhlstodt  a 

 därunder förestå tjänsten. 
Sjöfartsstyrelsen har dcii  7  februari  1919  beviljat styrniannen  å 1  illiiiau-

strand .1  allan Ivar IEriksson sökt avsked, räknat från  den 1 mars.  
Sjölartsst vrelsen  har  den  il Jebreari  1919  utnänint sjökapteiien  Harald 

Gustaf Holmberg till  första styrman  å  isbrytarfartyget  Mvi taja. 

Befälha.var-  och  un(lerhrfälhavarhrey. 

Sjölartsstyrclsen  har  den 11  februari  1919  beslutat tilldela maskinstcmna 
 Julio  \Vanhanen.  Karl Arthur .1  (thumusson,  Gustaf Werner  Hultgren oeh Viktor 

 .1  alman  Nevala  iucn överåugmaskin mästarbrev. 
Sjöfart .sl yrelsemi har  tien  21  iebrua mi  1919  beslutat tilldela rna skittisterna 

 A  nders  Ka  rihi  och  Vai nö Sorri överåmigma skinm ästa rbrev  sa  nit mu  aski nisten 
Ermil  Salomaa ångrnaskiriniä starbrev. 

Fyrarima. 

llelsing/ors  lots f  i.rdela inq.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 21  februari  1919 till  yngre  f  rvaktare  ii 
 fiji  utsett förre fvrm ästaren  Gustaf Anton  Nordberg.  

A Ito  lotsfoideifli'lif/.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 7  februari  191 9  utsett sökapteneu  Frans A  ugi.i.t 

 Lindström  till  fvrmästare  a  Utii fm/i.  

A lands lots I  oidelii inq.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 7  februari  1919 till  tjänstförrättande yngre fyr-
vl1ar  d  floqskais ftjr förorcinat  Matias  Hugo  Henriksson. 
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Vasa lots  förde  in  ing. 
Sjöfartsstyrelsen  liar den 4  februari  1919  beviljat yngre  f  rvaktareu  ft 

Strömininqshddans  fyr Viktor  Berglund  t,jänstledighet  under  tiden  25f.,_25f  1919 
 samt  förorduat  Arthur  C)stnian  att  under  nömnda  tid  liandliava ifragavarande 

 syssla. 

Lotsarna. 

Saima Iotsfördelainq. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 28  januari  1919  beviljat lotsen  å  ()ravi lotspiats  

Antti Pesonen  ansökt avsked.  

Vihorgs lotsfordelninq.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 17  januari  1919  antagit  Gunnar  Erland  MickeIs 

 son till extra  lotslärling  ö.  Orrengrunds lotspiats.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 31  januari  1919  beslutat transportera  lotslärlui-

garna  å  Kotka  lots plats  Toivo Pohjola.  och  Abel  Tuomala  till  lotlär1ingar  å  Haa-
/iaSa  (tri  lo  tspia  ts.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 14  februari  1919  beviljat  lotsålderinannen  å 
ho/l.a lotspiats  Jalmari  H  ugo Harjunen  ansökt avsked. 

Lotsen  ii Hoqiands lots plats  Artur  Suomalainen  avled  den 18  november  
1918. 

Pöijönne lo/sf irdeininq.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 14  februari  1919  beslutat transportera. lotsen  

Berndt Rudolf  Humppila  från Tammerfors  lotspiats  till lots ft Murole iotspiat.s'  
samt lotsen  Hngo Sivén  från  Heinola  lotsplats  till lots å A'niunpelto 
lots plats.  

iho  lotsfwdelninq.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 17  januari  1919  beviljat lotsen  ? Utii lotspiats 

Lak Tsaksson sanit  den 21  januari  191 9  lotsen  .lnngfrvsnnds  lots plats Anton 
 Severin  Fredriksson ansökt avsked.  

Vasa lots/ordelning.  
Lotsen  Väinö Sa.lomo  Sandberg ft. Rd [sä lotspiuts  avled  den 20  december  

1918.  

S.j ikartiverkets Ille(l(ieIautIen  at  sjJt1ralI4ie.  
Indragna Yyrartyg. Släckta Iyrar och lysbojar. 

Finska viken.  
Ti  Il sjö farandes kännedom meddelas  den 10  februari  1919:  
Iransgrwnd  fyrskepp har  på  grund av ishinder lämnat  sin station den 5 

ruari. 
Jussarö. liangö, Gusta[srärn  samt  Tärnskärs fyrar hava  på  grund av  min-

i:  i  or  i  vestra  delen av Finska viken släckts  den 8  februari.  
Mistsignaleriiigen  ft  Crdlwra  liar på  grund av maskinskada definitivt  in- 

-L11i 	liii  8 	'l1011:lI'i. 
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Till  sjöfarandes kännedom meddelas  'den 14  februari  1919:  
Fyrfartyget  NeL'mannsqrond  ävensom  fjra 1.'js bo'jar  mellan Surop mli Nur-

gen äro för vintern intagna.  

Till  sjöfarandes kännedom meddelas  den 24  januari  1919: 
På  grund av brist  på brämisleolja ha  följande ledfyrar shi kts  den 31  ja- 

iivari: 
Hästnöskanal, Björkhoimen.  Lik  qrueidet. Sancliwimen. Tirg'rundet, i1'Ielki, 

Ilijsskärs öi're, Rysskiirs oe(lre. I%11tö. MöPi, M'ickels11irs  övre.  Miekelslciir.s  nedre, 
 1'od.a  kon och Sia ett roa  qiundet.  

Ny arIetl. 

Östersjön.  
Till  sjö ta randes kännedom meddelas  den 10  februari  191 9  
Från  Baltiscltpwt  till  fyrfartyget  Neknianns  grund (Lat.  59 33,6 N. long. 

23 °  54,o 0)  har  en 0,5  sjömil  bred  ränna blivit trallad. Ostra gränsen av denna. 
farled  är  utmärkt med sju svart-vita  ostremmare utan toi'sar, belägna:  

I  lat.  59 °  23' 33" Nord: long. 94°  2' 30"  Ost  
TI 	 , 59 °  95' 	1°" N 94' 1' 	6" 0 

UT 59 °  26' 22" N. . 	24 0' 40" 0. 
IV ,.  59° 27' 36" N. .. 	23° 59' 55" 0. 

V 59 °  99'  1" N 93° 58' 50" 0 
VI 	 : 59 30' 32" N. 1 	23 58' .00" 0.  

\TT1 	,,  59 °  32' 06" N. .. 	23° 57' 07" (.). 

Upphörd vakthi1liiing  ii lotsstat.ioner. 

A  bo  lots  fördelning. 
Vakthållningen  å  Juniio tots plats  upphörde  den 24  januari samt  å. Lökii 

lotspiats  den 26  januari  1919. 
Dc till -Jon  qfrusunds lotsniaqsom  röde hörande farledern.a  ha tilifrusit den  

Ei  februari. 
Farlederna  juoni  Eoskii,s  lots plats  islala des dcii 27  februari. 

Tihor!/s lo(s/Or(leiklI.flf/. 
\Takfliållniiigen  a  Iloapasuari lolsiilois  upphörde  den '24  januari  saint a.  

Ilogiands lotspiats  den 1  februari  1919 

Yintertraiiken ILelsingfors—Reval.  

Statsrådet  liar den 23  januari  1919  tilldelat Finska Angfa.rtygs Aktiebola-
get för tiden från  den 15  januari  1919 till den 15  april  1919  ett statsiinderstöd 
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av  2,500  mk  i veckan för upprätthflhlaiide av regelbunden ?inghMstraiik mellan 
Flelsingfors och Heval med två veclniturer i vardera riktningen. 

Försiktighetsmått vid angöring av brittiska hamnar.  

eli  brittisk hamn i eller utomim Eitropa  är  stängd, komnier  pa synba.rt 
 ställe i närheten av hatimninloppet att  visas urn  (lagen  3  röda lialliiiiger i lodrät 

ställning över varandra och oni natten  3  röda ljus samt frän undersökningsfar-
t'gen. Vid angöring av nedamiiimnda hamnar mäste skarp utkik lufillas efter 
nämnda  signaler  och d'ter undersökningsIartvgen. i synnerhet om strålkastare 
öm i verksa iiihiet i tiärlieten av  ha imiiiarjia.  

Inrättandet av undersökningstjänst för  en  viss hamn kungöres ej  på  förhand. 
tndersöknuigsfartygen  föra  en  vit och röd flagg med blå bård samt eu 

hia flagg (ich  visa nattetul 3  röda ljus i lodrät ställning över varandra, om 
cmi hamn  är  stängd, och  3 vita  ljus.  omii  (len  är  öppen .Anv isninga  1  frhn  befäl-
lta.varuia mi nämnda fartyg skola noga elterföljas. 

Fartyg, som av ovannämnda örlogsfartyg anropas eller varnas genom ett 
kanonskott eller  en  raket, niäste omedelbart stoppa eller lägga  hi.  Fartyg. som 
nattetid önska  gå in  i  en  av nedamiä mnda hamnar, undvika uppehåll och utsätta 
sig ej för fara, om ile himilla i beredskap  2 vita  och  2  röda,  runt  omkring synliga 

 la ntärneljus till  användning.  
De  om nämnda  ha nina  rna äro följaiid  c 

I del  fdrenqd.e koeunqarikel. 

.\.  11 urnev. G-uernsey. P 	It'll) ontli.  
fln rni  a 	 . Ha mt 1  ep  oh. 	 . ii  een stuivn. 
Barry. Harwich. River 1-lumber. 
Belfast. Inverness  ...irth. .. 	Mersey. 
Ilerehiaven.  Jersey ., 	Tay. 
Blvtl' Lcrw-ick. ,.  
Clyde. Loughi Swihlv. .. 	TImmes. 
Croniarty. 	. Milforil  Ha von. Tvne.  
Dover. Neivhaven.  Scapa Flow. 
Falmout  Ii Plymouth. Sheerness. 
Firth oh Forth. Portland. Sunderlami.  

I  Kanada: 
Esquimal  I.  Halila  x. Quebec. 

I  2IIede/I,avet:  
(1-ibraltar. 	 i\Ialta. 

I  Indi.c1a  oceanen:  

A den. 	 Colombo. 	 :\'Iauritius. 
Bombay. 	 Tarachi. 	 Rangoon. 
Calcutta. 	 Madras. 

I  Kinesiska havet:  

Honkong. 	 Singapore. 



I Afnka: 
I )nrhan. 	 inions  hav. 
ierra Tcne. 	 lable  hav.  

I .1 ,tstraliei, 
A  dela nie 	 M  il  bourn. 	 S  vd  ii  ev.  
Brisbane. 	 \ e\v(astle. 	 Thursda v I sl:i  ud. 
Frem  a nt!e. 

I 	asaiiio  ii: 
Ho 	1  

/  \Ty  ZrIooi/; 
A  nekin  ud. 	 I'or Lvttel t011 
)tngo. 	 \V ellington. 

I  VIisi lodici,: 
ilerinudas. 	 Ibirt  1-lovaT. .Jniaiea.  

Observationsplats Thr fart.yg vi(I  Sundsvall.  

Enligt meddelande har svenska medicinalstyrelsen  niedgivil inrättandet 
tillsvidare nuder Cli  tid iiv tre nr  Iran  och med  den 1 mars 1 919  av  en observa - 
tioiisplats  för  pest  (((Il kelera vid nordvöstra sidan av dcii  juoni  Siu.dsr iis  hamn - 
område belägna  T1uflolnien.  För uiidersökmng och vederbörlig behandling  in-
kommande fartyg skola, intill dess efter anställd undersökmng fri beröring mcd 

 land  eventuellt medgivits. 17)rankras inom observationspiatsen, som kommer  alt 
utmärka,s  medelst två gulmålade bojor - förankrade norclvästvart från och  15 

 ett av stånd av  I 5(1 meter fr5n  stranden  S  Tjifhoia,ei,  oh fvra moringa  r S  
nämnda s)riind. 

Sjofartssligen Helgolanil-1)oguerbaiik. 

Lotsnngstjänsten  S s,jöfartsvägen Iielqoiand—Doggerban k  har aterui ppta 
gus. Loiså ngaren  hus  Is-in gee  ligger vid fvrskeiupel J)o[/qersbank Zuid. lotssi  a 
tionen hleiqoland (,,ScliJ/ Sophie'') är  i verksamhet. 

Lotssiqnaler  för söfurlseügea hIeigoiu((d—Do!/f/crl)0  o 

1 . L()tsstatiouen Doqqerban k—Slid. 
A. V-ifrån kommande fartyg. sojii önska  lots,  giva iöl,ja lille suilna  i:  
a.) Om  dagen: Lotsilaggan eller signalen  PT  eller signaillaggi  a 
h) Om  natten: Ett långvarigt blossande sken.  

B. 0-ifrån kommande  fn rtva. sin  öaio  a  vlii;lla iis.  isa sia  liii  signalel  

C. Lotsniigaren  visar: 



a) Om  dagen: Lotsfiaggan  pi  stortoppen.  
b) Din  natten : Sidt)lahltärflor; vidare  en  vit lanterna och (lärunder  en  röd 

synliga  runt  horisonten: sa  nit  dessutom var l$:e  min,  ellei'  oftare ('tt  vItt.  bios-
sande.skeii.  

[I. Lot.sstatioii cii fJeI!/n100  (1. 
A  Heiqoland  ära stationerade: Norilsjölotsar. ElbelOtsil  I'.  \\esei'Iotsa  v. .1 a 

 lotsar och Emsiotsar.  
A. NV-i fråii konimaide  fn rtvg,  som önska  lots,  giva i sikte av  lJcIqo(o,iil  

I ol,jande signaler: 
a) Om  dagen  
I 	igii  il  loi  I  ll)Io'fli 	I otfl  gg  in cllu sign dii i,.g  in 	pi Iaitopje ii 
2. Hgnal  I är \\ eseilotsar  Lots ilaggan  och därunder  en vim pci. 
3. signal  löi  .1 adelotsar : Lotsfiaggan  och därunder två viniplar. 

 .1 . Higiial  för Emslotsar :  Lots  flaggan och därunder tre vimpia  r. 
h) Oni  natten:  
I 	ige  il  loi  I lhelut.  ii 	Ftt 1  ing mgi hlo-inde  l in 
2. igaal  för Weserlotsar : Två långva riga blossande sken.  
3. ignal  för .Jadciotsar: Tre långvariga blossande sken. 

 t. signal  för Emsiotsar : Fyra långvariga hlossaiide sken  

c)  Vid tjock och osikthart väder:  
1. Signal  för Elhelatsar: Två långa och ett kort ljud med aagvissla.  
2. Signal  för \Veserlotsar: Två langa och två korta ljud med ångvissla.  
3. Signal  för Jadelotsar : Två långa och tre korin  1111(1  nied  ångvissla  
4. Signal  för Emsiotsar : Två långa och lyra korta ljud med ångvissla  

B  Fartyg.  Soul  ej önska någon av dessa lotsar. ( ...Revierltsen'' ). 1IIP1I VIIJR  

avlämna Nordsjölotsen:  
a) ( )in  dagen :  Fn  fyrkantig flagga. vilken som hälst.  till  hälften  11  issa d på 

förop pen. 
h) Om  natten: Två  vita  ljus.  (let  ena över  (let  andra,  a  väl sviiligt ställe. 
cl Vid tjocka och osikthart väder: Ett långt., tre korta och ett långt ljud 

med ångvissla.  
C. Fartyg, som komma från tsk hamn och önska Nordsjölots  
a) Om  (lagen: Internationella signalen  PT. 
ii) Oni  natten: Ett långvarigt blossande sken.  
e)  Vid tjocka och osiktbart väder: Ett långt, ett kort och ett långt ljud 

med ångvissla.  
D. Fartyg, som komma  Fran  tysk hamn och ej önska Nordsjölots, mcii vilja 

avlämna tysk  lots  (..einen. (icetsehen Ree icr/olsen'):  
a) ()m  dagen :  En fvrka ntig  flagga. vilken som hälst.  till  hälften hissa  1 ii 

 förtal)  lien. 
id Om  natten: Två blossande sken med korta niellanruin. 
cl Vid tjocka och osikibart väder: Ett långt. tre kuria och ett lnngl ljud 

med åugvissla.  
E. Lotsangaren (.Totsenversetzda inpfer'')  giver  samma  signaler  sam om- 

nämnas i 1Jkt'  I. C. 
I  als ingiicn (  Lot n eis tidnmnplei ) id H  lqolaod  h ii \ id n ken 	aclei 

sin station  vid hojen  Ilo  qstean:  vid dåligt väder, beroende  på  vindriktningen, ost-
vart om ilynen eller västvart oni  I-Ieiqolaiid. 
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Join. 1. Ilelq&aods signaistation oiiihesörjer  förmedling av sigrialeringen 
för lotsuppassuingen  a iIelIolad. Urn  lotssignalen  är f rstiuld.  visar signaista-
tinnen oro ilagen samma. antal flaggor och vimplar, som fartyget.  Om rii1.ten 

 repeteras dcii givna lotssignalen medelst. stralkostare eller liii ikitini  eroa  i rikt-
ning ni  et  fartyget. Signaistationen  star  i teli'Ion förbi idelse med Iotssta liotieti 
oeli  vi  da rebeforii rar  on edelbart  signa lerna dit.  

2. Lotsangti'en  0  IotsSkati011en DOqfJerl(liik----Söd  a.. försedd mcii g1iist-
tel igra  I  . T)å, lotsana  ren ombesörjt lotsejis förflyttning,  in cildel as  däri irä  ii till 
Hc1f/oload:  Fartygets mmii och destinatiousnrt ni.  in.  sa  nit  ont niöjl igt även 
fartygets  trade.  IJeljoiaiid. griisttelegra fsta tom  vida ri'1 eö trd rar ent edel  hart nied-
delandet t.elefonledt's till lotsstat.ionen. 

Sei'ige—Lartti'ort----II ät'ringe. 

.ilaqi,etisko (OC qeibu rideii/iet  er. 
Enligt.  Svenska  Kungl.  N out. Meteor. Bvrans  i  1  tikltul in observa tinner 

 har tätt öster  urn en  punkt. belägen  på I.al .  58 37.o N Long. 17 31,u; 0.  upp-
täckts  en 21  stor  rcslliq lokalav\-ikelse frän ställets normala nhissvisning. Lika-
så finnes vestlig lokalavvikelse i nordlig. ostlig sh svdli riktning från nänitnia 
punkt  men cudast  av  (____O0  storlek. Närmast vester  001  punkten i triiga finnes 

 21  ostliq lokalavvilcelse,  som minskas hastigt lill  if) mli I  ostlig. Litet längre 
 frill  stället i nordlig. ostlig och sydlig rikt  fling III'  (len lokala  a vviki'Isi'ii \ 0 Iii- 

mode  frän  2 5 5  e4lig  till I) S 5 vestlig. 

Värhltns saiti IIIaIIJag(la  nybyggnad av  fa.rtg  ur  I 918.  
Ett  i'eIordar.  

I  ncl€'r or 1918 gingu  av stapelo inalles  .1 8(iö  fartyg mcii  en dräktigliet  över-
stiga  ode 101) ton  eller inalles  5. 147,400 brutt'uregiterton.  alltså betydligt nier  än 

 det tidigare rekordarei  1913,  da tonnaget ijiidde  till :t.332.t82 ton. 
Tar man  samtidigt. hänsyn  till  att uppgifter trän Tyskland och Usterrilo' 

saknas för detta  år.  ler sig ökningen sa mycket anmärkiiingsvärdare. Största 
delen av ökningen hänför sig  till  Amerika,  soot  byggt över  ii  öl ften av  1 II 18 a N 
tonnage  eller sammanlagt  3.033.03)) Ion.  

Amerika  liar  sålunda  under  detta  år enso nit  byggt nira  än  hela världspro-
duktionen utgjorde  per a r under  tiden före kriget, med undantag avår  1913, ml 

 mera  än clef.  byggt  under  hela tivarsperioden  I 907-1916.  
Här nedan följer  en  tabellarisk översikt av  de  olika landens skepislvggeri 

 under åt' 1918: 
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Ang-  och  niotorfartyg  

Stål 	Trä  
Land 

.  

a  

Segelfartyg 

	

Stål 	Trä  

- 1  
-, 	0 	 0 

S ii in  ni  a 

II- 	0 

1,184 4,296.340513 1, 

Storbritannien och Ir- 
land  ............ 300 

(  Insjöar- 
Kanada 	an. .. 	18  

	

Kusten 	19  
Andra  ong.  besitt- 

ni ngar  .. 0 
 Kina  ................  

Danmark  ............ 8 
 Frankrike  .......... 3 

Holland  ............ 74 
 Italien  ............... 11 

Japan  .............. 137 
Norge  ............... .44 
Portugal  ............-
Spanien  ............ 12 
Sverige 	............. 22  
För.  St.  Atlantkust 	T52 

(lolfhaninarna 	3 
» 	Pacifickusten 	160  

Insjöarna 	137  

1,314,275 

10,210 

10,882 7 
10,988 1 
21.311 3 
13,715 - 
74,i26 
59,391 3 

438,73! 41 
45,832 7 

16,674 4 
35,:33 11 

734,587 86 
4.IIOi  56 

922.940 1 237 
128494 ii  

1 3,845 - 

9,174- - - 

	

100,178 - - 	84 36,225 

	

6,395 -- 	16 	4,436 I 
709- - - 

	

1,25. - - 	'2 	554 

	

950-' - 	1 	450 
31,193 - - - 
1,891- - - - 

	

- - - 	13 5,311 

	

850- - 	2 	5011 

	

3,617 - - 	3 	633 
183.769 	1 1,677:  :31 31,787 

	

124,7o - 	- 	7 	5,225 

	

575,747 - - 	8 15,600 
2.383- - - - 

044.859J 2 3.522 167 100,723j 

301 1,348,120 

206r 279,904 

9 	11,778 
13 	26.150 
3' 	13,715 

74 	74,026 
15 	60.791 

198 489,924 
51 	.1.7.723' 
13 	5,3111 
18 	17,389j 
36' 	39,583 

929 3,633,030 

1,866 3,147 

Fur  sjü'a rande  att  observ  era. 

\u  när världskriget och  do  därur härledda stöi'inga rna  halla  på  att  ii 
 höra, strålar även det finska folkets stjärna klarare  fin  någonsin. När  till flub 

salunde  erbjuder ig oiksa  vi. den pia ktiska hiandhi ngeils  män,  a  var sida  löi'-
plikiade,  att hurtigare  fin nagonsin  skrida  till  ett s,jälvniedvetet och eiiergiskt 
arbete för det nya, fria  Finland  uh  (less  ekonomiska välhefinna nde.  r  var!  iv  
hav omgivna och vattendrag korsade  land fir  icke heller  våi' knra ahlLi'äi' liten. 
iic'i hör salnnrla vara verksani lietsiiiö,jlighi'ter icke  ii ppskat±as alit 'är  ringa. f.fl-
väl lär det observeras, att  vi  äro nödsakade  aft  göra oss beredda  till  tävla  11  nied 

 andra, pil ett högre utvecidings  pia fl  staende  nationer, och därför  1 är  var och  'a 
vinlägga  sig oni att  nå den  högsta niöjliga färdighet inom  sift oinraile. I  )etta hin i' 
också vår regering iiisett när  den,  för iinderlätfaiidc  av  sjIll  a rteii 	ii vetkli  ng 
ekonomiska framåt skri lande, bl.  a.  skridit  till atgärdcr 'är  böja inb av  vå P  

bedilhavarkårs vrkesbildning. 1  detta syfte  ha  vara navigat ionsulnh-'r\  isni igs-
anstalters läroprogram numera oingestaltnts. 1)et har införts flere dika ira lik-
oniråden omfattande  1 jti'älsexa nil na. ovli  i ifiroprogra  in men ha  i ntagit flore vid 
det pra kt.iska befälsa rbetot behövliga ämnen, varför  liven läsea  ren i någon mån 
förlängts. Det har även i stil nied vad fallet  fir  i andra sjöfart idkaiide länder. 
införts i'i'ivifliga fortsättni iigs-  s. k. diploni -kurser för sjökaptener, i  h  vilka  (le 

 som  Så  önska. åtnjuta  en vidiv t'tigare  yrkesutbildning. Sasomii iriträdesvil Ibor  fill 
 diplomkurserna fordras sjökaptensexamen,  mod herömliga vitoi'd  i  dc'  tre första 
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äninena, niimL nia.teniatik,  navigation  och astronorni. Eu sjökapten med lägre 
vitsord  är dock  berättigad att  på  särskilda villkor i institutet förkovra sina tidi-
gare vitsord och sålunda vinna tillträde  till di  plonkurserna.  

På vi  sålmida  tillägna OSS denna högsta möjliga yrkesutbildning komma 
 vi under  konkurrensen att stå i det främsta ledet. varförutom det för oss öppnar 

sig vägar  till  flere tjiinstenannabamior  hl. a.  vid jöfartsstyre]sen och dets;nmna 
underlydande verk. 

Arade  unga yrkes- och tjänstebröder! 	öken  Eder  således mangrant  till  
diplomkurserria,  tv att stanna pil, halva vägen visar likgiltighet,  så  tror åtminstone 

Eo iäoiI S'/öo(t/. 

Loigiti.Iigt  r ngivt &fttr Gi'eenwchs meridian  och pejlingarna utsatta miss-
visande  r m gnetska.  durest icke  haruii  annorlunda  anmarkes. 

Betrdthinle Ididrnått,  avstånd, ni.  m.  följas samma uppgifter, som ing i  de  olika 
 i.ndernas  tillkö  ii migivanderi. 



11e1iiifors  1919. Statsrädei 	ycknt. 



I  ei  Sjofartsstyrelsens 
meddelanden1  

N:o  3. 	 Helsingfors,  don 15  april 	 1919.  

Förordninçj 
aHgåell(Ie  befäl och  undorbefäl  å  finska  liamleisfartyg.  

Given  i Helsingfors  don 18 mars 1919.  

Statsridet  liar,  vid föredragning frun Handels- och industriminisi  end,  god-
känt följande förordning anguende befäl Och underbefäl  ñ  finska handelslartvg:  

1 
Pd neciannäm iidn linsha  111111  lelsfa rtvg  skola sdsom befäl och  u n(lerbcfäl  ali- 

ställas minst  löi  »ude  a ntal  personer. vilka iiinehava a±miiistene sidan koiiipetcas 
 v  hel. 	(ll11 inda  ii 

A. '4ask iiiili'i  s  na lastiart  g. 

1. Fartijq,  500)  befjclqkias V.d  SJÖ  lait  pa (111(1 lie, 0(11  /aaea(li,i  

eli  befälhavare, som innehar s,jökaptensbrev 
tre styrmön. av vilka  en  innehar överstyrmansbrev nih  de  övriga sh  rain  as-

brev.  men  om fartygets turer utsträckas söder om iO° nordlig bredd,  en sjökap-
teiis-, en överstyrnia us  och  en stvrmanshrev  

om fartygets maskinstyrka uppgÖr  till  högst  1,00(1  indikerade hästicra  L 
ter å  endast  en  maskin: tro maskinmästare, av vilka tyÖ iiinehava övermaskiii-
mästar- och  den  treulc maskinmäsharharev,  och om rnaskinstvrkan överstiger  1,1 
indjkerade hästkra fter:  fyra rnaslcinniästare, av vilka tva inuehava övermaski  a - 
ajästar-, en maskinmästar-  och cii undermaskirimästarbrev: samt om fartygets 
maskinstyrka  är  fördelad  p  två maskiner och uppgår  till  sammanlagt  '2d 11)(  
indikerade hästhra fler:  fern maskinmilstare.  av vilka tvd innehava dverrnaski  ii-

mästar-.  två  mask inmästar-  och cii lu1dermaskinmästarhrev.  

2.  Fartyg, vilkas leider icke utsträckas  liinqre  än liii 12  västlig längd [ren  
Greenwich  ac/i  S °  nordiiq  bredd:  

en  befälhavare, som innehar kofferdieskepparbrev,  men  om fartygets turer 
ej utsträckas västerom 

 70  ostlig längd och fartygets dräktighet  är  högst  3(ö) 
brutt.oregisterton : en  befälhavare, soni innehar östersjöskepparbrev:  

en  styrman, som innehar understyrinanshrev.  nun  om fartygets turer iiI 
sträckas västerom  7  ostlig längd. två styrniön. av  vii ha ln  ena  uhalla  r  styr' 

 mans-  och  den  andra understyrmansbrev; samt 

-  I  
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om fartygets maskinstyrka uppgår  till  högst  250  iridikerade  hästkrafter: två 
maskinmästare, av vilka  den  ena innehar övermaskinmästar- och  den  andra un-
dermaskinmästarbrev.  in en  om fartygets turer icke utsträckas västerom  7  ost - 
hg  längd. dcii ena maskinmästar- och  den  andra undermaskinmästa.rbrev: samt 
om maskinstvrkan överstiger  250  mdikerade  hästkrafter, maskinpersonal  till  det 
antal och av  den  beskaffenhet, som ovan i punkt  1  om sjögående maskindrivet 
la.stfartyg för lång färd  är  sagt.  

3. Fartyg,  SWM begaqiws  vid sjöfart  p  alla farvatten inom riket. i)(i ittliiiidska. 
hamnar  Vi(l IMiloga äCeOSOfl( od Jmnar 	590 

i/Oi'(lli/  bredd och vid Riqa bukten:  
en  befälhavare, som innehar kustskepparbrev. mcii om fartygets (iräktighet 

överstiger  300  bruttoregisterton.  eri  befälhavare, som innehar östersjöskepparbrev; 
om fartygets turer upptaga mera  än  tio timmar i dygnet:  en  styrman. som 

innehar understvrmanshrev: samt 
om fartygets maskinstyrka uppgår  till  högst  150  indikerade hästkrafter 

och dess turer iippi aga mera  än  tio timmar i dygnet:  en  maskinmästare, som  in-
nehar maskiumilsi  av]  rev,  jämte ett biträde för skötsel av maskinen; om maskin-
styrkan uppgår  till  högst  250  indikerade hästkrafter: två. maskinmästare, av 
vilka  den  ena innehar maskinmästar- och  •den  andra undermaskinmästarbrev; 
samt om maskinstvrkan överstiger  250  indikerade hästkrafter: två maskinmästare, 
av vilka  den  ena innehar överniaskinmästar- och  den  andra undermaskiumästar-
brev.  

4. Fartyg, som beqaqnas vid sjöfart inom riket  nti  inre skärgården eller  a in-
sjöar, floder och kanaler:  

en  befälhavare, som uppnått myndig ilder samt styrker sig hava gjort sjö-
tjänst minst fvratioåtta månader, därav hälften  å  maskindrivet fartyg, och före-
ter läkarattest över förmåga att skilja emellan  (le  för undvikande av omhordlägg-
ning föreskrivna  signaler  ävensom genom intyg av vederbörande lärare i sjö-
fartsläroverk styrker sig äga kännedom om  (le  nyssnämnt syfte utfärdade reg-
ler samt innehava nödig insikt om maskinens igångsättning och stoppning även-
som sättet att övervaka vattenhöjden i ångpanna och säkerhetsventilerna ; om 
fartyget mäter över  1 00  bruttoregisterton  eller fartygets maskinstyrka översti-
ger  101)  indikerade hästkrafter:  en  befälhavare, som innehar kusfskepparbrev; 
och om fartygets brutioregistertontal överstiger  100: en  befälhavare, som innehar 
östersjöskepparbrev;  saint  

om fartygets maskinstyrka uppgår  till  högst  150  indikerade hästkrafter:  en 
 maskinmästare, som innehar undermaskiiniästarbrev,  men  om maskinstyrkan 

överstiger  150  indikerade hästkraft;er eller om dess turer upptaga mera  än  tio 
timmar i dygnet: två maskinmästare. av vilka (len ena innehar niaskinniästar-
och  den  andra undermaskinmästarbrev.  

B. Segellartyg.  

Fartyg, som  an i'iindas rid  sjöfart  på  alla  liar  och farvatten:  
en  befälhavare, som innehar sjökaptensbrev; samt 
om fartyget mäter högst  300  bruttoregisterton:  två st rmän, av vilka  den 

 ena innehar översfvrrnans- och  den  andra stvrmanshrev,  men  eljest tre styrmän. 
av vilka (len ena innehar överstyrmaims- och  de  övriga styrmansbrev. 
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2. Fartyq,  vars resor icke utsträckas  iän qie  ('in 12 °  v/istiiq iän.qd fr(ifl  Greenwich 
 och  -'8°  nordlig bredd:  ')  

en  befälhavare, som innehar kofferdieskepparbrev.  men  om fartvgets turer 
icke utsträckas västligare  än 7°  ostlig längd och fartyget mäter högst  300  brutto- 
registerton.  en befälhava re.  sola innehar östersjiiskcppa rbrev; samt  

en  styrman, som innehar understyrmanshrev,  men  om fartygets turer ut-
sträckas längre.  än  ovan  är  sagt, två styrinän, av vilka  den  ena innehar styrmans- 
och  den an  dra understvrma nsbrev.  

3.  Segelfartyg, försedda med hjäipmaskin:  
a) förbrän  nio qsmoior:  om maskinstvrkan Uppgår  till  högst  50 inclikerade 

 hästkrafter:  en  av niaskinbesiktningsman godkänd motorskötare: om niaskinstyr-
kan överstiger  50 men  icke  250  indikerade hästkrafter: två maskinmästare, av 
vilka  den  ena innehar motormaskjninasta  r-  och  den  andra unciermotorinaskini-
mästarbrev;  

b) ångmaskin: om maskinstvrkan uppgår  till  högst  250  indikerade häst-
krafter:  en maskiiimästare.  som innehar underå.ngma.skinmastarbrev,  men  om 
maskinstyrkan överstiger  250  indikerade hästkrafter: två maskinmästare, av vilka 

 den  ena innehar iIngmaskinmastar- och  den  andra underångmaskinmastarbrev.  

C.  Lastipråmar  

likställas i avseende  ii  befäl och underbefäl med segelfa atyg.  

I).  Pa&sagerarfartyg.  
1. Fart jq.  Som anrändes Vid Sniöfart  /El (1/1(1  haj'  OCh  farvatten:  

en 	 som innehar sjökaptensbrev; 
tre styrmän, av vilka  en  innehar sjökaptens-.  en överstyrnians-  och  en  st  r-

ma.nshrev;  samt 
maskinmästare, såsom  under  punkt  A. mom. 1  tredje stycket  är  sagt.  

2.  Fartyg, vars resor icke utsträckas längre  ('in 12  iiis!!  t'  /öi  q'l  uni,  
Greenwich  och  48 °  nordiiq  bredd:  

en  befälhavare, som innehar sjökaptensbrev; 
tre styrman, av vilka  en  innehar siikaptens- och  de  övriga stvnnansbrev 

 dock må å  fartyg av  nu  ifrågavarande  slag,  vars turer icke utsträckas söderom Stt 
breddgraden nordlig lai itud. tredje stvraiaimea ,nidvara.  'rn linjclotssthnrlitrj 
medföljer:  so nit 

1)  Enlig  :H 	isjIiiniIi  or  ln  9 	uni  1'7: 1;I 	li,riye.  röka  hieai1as  ii]  
sjöfart inom riket eller pu  ryska huaniar vid Finska viken, Ostersjöa och  Ladoga 

 samt  till  svenska hamnar vid Bottniska viken och Alands hav ävensom  till Stockholm 
 föras av oexarniaerat befäl.  Då  detta stadgande i sjölagen, som tillkommit  under 

iantdagens  medverkan, icke kunnat upphävas av förenarande administrativa förord-
ning och således fortfarande  är gälilaride  intill  dens  detsamma i behörig ordning upp-
hävts, varom  proposition till 1919  års lantclag avlåtitis av regeringen, avser  punk 
B. mom. 2  fartyg, som begagnas vid sjöfart jiimväl utom riket  d  andra  än de  ut!  31 

 isjölagen onl'namno'o  förbi  loon  vars resor icke utstriidkas  lunar, än  vad i  rubrilon 
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om fartygets maskinstyrica uppgdr  fill  högst  250 iridikerade  hästkrafter: 
tva rnaskiiiniästare, av vilka  den  ena innehar övermaskinmiistar- och  den  andra 
undermaskinmästarebrev,  men  om niaskinkra ften överstiger  250  indikerade häst- 
km iter, maskuipersonal till  det antal och av  den  beskaffenhet, som  under  punkt 

 A. mom. 1 är agt. 

3.  Fartyq,  som beqapias vi(iSjdfari  /)d  alla farratieo iIIWIt  riket, 
baoeiiai  roi  1.0(101/a  Th('HSOi)I  1)0  1i(IflhIiai norroe)i. 39 	)lOrdiq  bredd 

oeh  rid Riga  bo klen  
en  befälhavare, soni innehar sjökaptensiirev  
en  styrman, som innehar strma nshrev  saint  
om fartygets maskmnstyrka uppgiIr  till  högst  95()  indikerade hästkrafter:  en 

rnaskinniöstare.  suin  innehar övcrniaskiiinäst arbrev,  men  om dess turer upptaga 
mera  än  tio tim  mar  i dygnet. tvii maskinniöstare. av vilka,  den  ena innehar över-
maskinmästar-  ohi  den  andra underinaskimimnöstarbrev : samt om niaskinstyrkan 
överstiger2a() mndikerade hästkrafter: tvS mnaskinmnästare, av vilka (len ella inne-
har övermaskinniöstar- och  den  andra maskinmöstarbrev.  dock  att, om maskin-
styrkan i sist.nö ni nt  fall är  fördelad två  ma  skiner,  S  fartyget. böra vara an-
ställd vtterlio'a  re en  maskin musta rc. som  in nehar u ndermna ski nmästarbrev. 

1.  Farlyq.  som begagnas  rid  sjöfart iioni riket  oli  inre skiirtjarden eller  a 
in sjiiar,  floder ne/i l.a mi aler: 

om produkten av fartygets längd och dess störstm( bredd upng5r  till  högst 
 75 m2  : en he!ölhavare.  som fyller  de  för befälhavare mi maskindrivet la,stfartyg 

 under  punkt  A. mom. 4  stadgade kompetensfordringar: om nämnda produkt över-
stiger  75 m 2  men  icke  .12,5 ro 2 : en  befälhavare, soni innehar kustskepparbrev 
om nämnda produkt överstiger  125 ni 2  men  icke  175 mY: en  befälhavare,  soul  inne-
liar ösfers,jöskepparbrcv  samt om nänmnda produkt överstiger  1.. 75 ni 2 : en  befäl- 
hiavare,  som innehar sjökaptensbrev  

uni  produkten av fartygets längd och  (less  största bredd uppgmil  till  högst  

75 ni 2  och  (less  turer upptaga mera  än  tolv timniiir i dygnet:  en  styrman, som 
innehar samma lcornpetens .som här ovan om befälhavare  S.  lika stort fartyg  är 

 sagt: sanit  uni  nämnda produkt överstiger  75 ni 2 : en  styrnian.  soul  innehar  under- 

styrmn  a nsbrev,  ävensom 
om fartygets inaskinstyrka uppgmir  till  högst i  ((0  indikerade hästkrafter:  en 

niaskinniöstare.  som innehar umolemniaskinmästarlirev.  (lock  att, om fartygets tu-
rer upptaga mera  än  tio tornar i dygnet, dära bör vara anställd ytterligare  en 

maskinmnästare  med enahanda kompetens: om mnaskinstyrkan överstiger  100 men 

 icke  25(1 indikcrade hä.stkm'a fter: tvS inaskimimiistare,  av vilka  den  ena innehar 

maskinnmiistar- och  den  andra  undermnaskinniästarbrev; samt oni maskinstyrkan 
överstiger  25(1 imdikerade höstkra fter: tvS moaskinmäst.are.  av vilka  den  ena in-
nehar överinaskiuniästmmr- och dcii andra  m naskinamästarbrev.  

5.  Passa qerarprm:  

en  av vederbörande besiktningsnman godkänd rorsmnaii. vars skicklighet och 
pblitligliet intygas av trovardiga 1)ersoner, där ej sSdant  är  av besiktningsman- 

lien  eljest känt. 	 - 
Maskindrivet lastiartyg, varmed passagerarpram frambefordras, likställes 

i ayseende  ii  befäl med passagerarlartyg i motsvarande klass, och vare i  de fall, 

dS licfiilets  beska ffenhet  är  beroende av pas5agcrarlartYgt5 storlek. pråmens 

si urloll  1 stänimammimde. 
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2 §.  
Genom denna föiordiiiiig upphävas förordiiingen av  den 15  april  1874 an-

gä.eiide  vad i avseende  ii  befälet  på  finska stads- och lantmauna fartyg  är  att 
iakttaga,  13-18 §  i förordningen angående passagerarfartyg av  den 27 mars 
1890. 2 §  i förordningen angående ångpannor av  den 11  april  1888,  såvitt angår 
behörighet, att hajidliava skötseln av fartvgs ångpanna. ävensom alla.  de  stad-
ganden, soni ändra eller förklara i ämnet gällande förordningar  till de  delar. 
som beröras i föreliggande !örorclnuig.  

Den.  som innan denna förordnirig trätt i kraft, undergått kofferdiskeppar-
examen,  bibehålles vid  den  rättighet att. föra. befäl, som honom härförinnari till-
kommit.  

Den,  som innan denna förordning trätt i kraft, genomgått sjömansskola  0(11 

under en  tid av tre segiationsiIr fört befäl  a  fartyg, vars färder utsträckts längre. 
 än  vad uti punkt  A mom. 4är  sagt, likstä.11es i avseende  u  rött att föra. befäl . 

lastfartyg av högst  301) iruttoregistertons  dräktighet med  den,  som innebar öster-
sjöskeppa rebrev.  

Den,  som  under en  tid av sammanlagt. minst tolv mariader. innan denna 
förordning trätt i kraft, varit befälha vare eller styrman  S kustgåencle  maskin-
drivet lastfartyg eller maskindrivet  last  fartyg för inre farvatten eller  l  passa - 
gerarfartyg för inre farvatten, vars högsta medgivna passageraraiital utgör mindre 

 än 100,  vare, ändå att han icke fyller  de  uti  I §  om förmälda fordringar, bibehållen 
vid  sin  enligt tidigare gällande bestämmelser tilikonimande rätt. att föra befäl. 
eller anställas sasom underbeföl.  så framt  han företer intyg över nödiga insikter i 
läran om mekanisk drivkra  ft.  läkarattest över förmåga att skilja emellan  de  för 
uiidvikaiide av onibordläggiìnig föreskrivna signaleldar samt infyg av vederbö-
rande lärare vid sjöfartsläroverk över kännedom oni  de  i nyssnömnt syfte ut-
färdade regler. 

Linjelots, som minst tre seglationsör. innan denna förordning trätt i gällande 
kra  ft,  innehaft sådan anställning. iith i dylik egenskap tjänstgöra, ändå att han 
ej uppfyller för sådan befattning stadga.de villkor.  

'Den,  som enligt förordningen av  den 21)  september  1918 angaende bland 
 annat ordningen och villkoren för rättighet att föra befäl och underbefilJ  a  finska. 

handelsfartyg  är  berättigad att erhdlia. i nämnda förordning omniörmälda öppna 
brev, oaktat han icke fyller därför stadgade villkor,  have  rätt att föra befäl och 
anställas såsom underbefäl, ändå att  ha n  icke utverkat sig dylik  handling; dock 

 att för rättighet att. föra. befäl  å maskind rivet  fartyg erfordras härföriminan före-
skrivet bevis över nödiga insikter i läran mekanisk drivkraft. 

Förorcining 

angåetide  ändrad lydelse av  40  §  i öror(luillgelI  a' dell I deecinber 1917 
angende söYartsväseiidets  förvaltning.  

Given  i Helsingfors,  den 14  april  1919.  

Statsrådet  liar,  vid föredragning från Handels- och  1 ndustriministeriet,  för-
ordna.t att  1)) §  i fororduingen av  den 15 decemnier 1917  angående sjöfartsväsen-
clets förvaltning, skall erhålla följande ändrade lydelse 
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40  §. 
Overdirektören  och ledamot i  Sjöfart.ssti-relsen  åtalas för fel i tjänsten vid 

 Aho  Hovrätt. 
Beträdes annan i  söIartsväsendets  tjänst anställd  person  med fel eller för-

summelse i tjänsten,  äge  Sjöfartsstyrelsen att efter förseelsens beskaffenhet till-
dela honom varning eller avhålla honom från utövning av tjänsten  under  högst 

 sex  månader med förlust av  avioningen  under  samma tid.  På  enahanda sätt för- 
fares  om tjänsteman ådagalagt uppenbar oskicklighet i tjänsten. Ar felet av 
svårare beskaffenhet eller  är  enskild  persons  rätt av saken beroende, skall  den 

 felande åtalas vid allmän domstol. 
Tjänstemän och  betjiinte  vid sjöfartsväsendet. vilka äro försedda med kon-

stitutorial, kunna, om rio blivit dömda  till  ansvar för tjänstefel, och ytterligare 
låta opålitlighet eller fel i tjänsten  kunima  sig  till last,  utan att.  stäl1as  under 

 åtal vid domstol, av Sjöfartsstyrelsen avskedas. 
Gör sig  lots-,  fyr- eller  hamnbetjäute  skyldig  till  oskickligt uppförande eller 

annan  handling,  som  ieke  är  lörenlig  med hans tjänsteställning eller  är  ägnad 
att ådraga honom eller sjöfartsväsendet missaktning, äger Sjöfartsstyrelsen till-
dela honom varning eller avhålla honom från sysslans utövande  under  högst  sex 

 månader med förlust av avlöning eller annan  (iyhk  förmån. Har han särskilda 
gånger blivit  på  sådant sätt bestraffad och låter sig därav ej rätta,  må  Sjöfarts-
styrelsen honom från sysslan skilja:  dock  erfordras för giltigheten av sådant 
beslut, att  Sjöfartsstvrelsens  samtliga medlemmar däri deltaga och äro om be-
slutet ense.  

Förordn!nçj  

angående  sjöfart8väsendets  flagga  oeh virnpla.r. 

(tiveii  i Helsingfors  den 18 mars 1919.  

Statsrådet har vid föredragning från Handels- och  Industriminisferiet  an-
gående sjöfartsväsendets flagga och  vinplar  förordnat: 

att  den  nfl  förordningen angående  lots-,  tuB-  och postflaggorna av  13  sep-
tember  191  omförniiilc!a  lotsflaggan skall utgöra statens sjöfartsväsendets flagga 
och föras endast såsom  akterflagga  å  samtliga statsverket tillhöriga och av  (less 

 sjöfartsväsende disponerade fartyg.  så  ock, efter Sjöfartsstyrelsens förordnande, 
såsom igenkänningstecken  å  lotstationer:  

att denna flagga  mil  även användas av Sjöfartsstyrelsen samt  till  sjöfarts-
väsendet hörande verk och inrättningar:  

aft å  sjöfartsvä.sendets  fartyg skall  a  stortoppen föras,  då  någon av Sjöfarts-
styrelsens medlemmar befinner sig ombord,  en  bredvimpel,  bestående av sjö  forts- 
väsendets flagga i triangelform, ävensom  då  fartyget eljest användes vid tjänste-
förrättning.  cii  smal  tviithngad  vim pd på  vit botten, som i  vmipelns  längdriktning 
delas av  en  blå bård i två lika stora  vita  fält, varjämte  å  viinpelns  bas  skall vara 
anbragt  sjöfartsväseiidets  särmärke  på  vit bot  ten.  upptagande hela  vimpeins  bredd 
och avskild från  vnipolns  övriga  del  genom  en  blå tvärhård; samt  

aft  Sjöfartsstyrelen  äger utfärda närmare instruktioner angående  förandet 
 av dessa vimplar.  
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Förordninçj 
angåetide  åtgärder  till  förebyggande av genom sjötraf  1k frau  Estland 

hotande spridning av ililektyfus.  

Given  i Helsingfors  den 26 mars 1919.  

Statsrådet  liar,  vid föredragning från Ministeriet för inrikesärendena, god-
känt och fastställt följande förordning:  

1  §.  
Varje  Lartyg  eller farkost, som anlänt. från Estland, skall, innan förbindelse 

med  land  medgives, underkastas läkarbesiktning enligt instruktion, som av  Medi-
inalstvrelsen  för ändamålet utfärdas. 

Sådant fartyg hör,  då  det nalkas finsk hamn, föra  karantänsfiagga  (gul 
flagg i  förmastens  topp) och i hamnen, utan att lägga  till  vid  land,  invänta be-
siktningsläkaren.  Karantansfiagga.  som vid dylikt fartygs ankomst  till  finsk 
hamn därå hissats,  må.  ej  nedfagas  innan besiktningsläkaren tillåtit, fartyget 
komma i förbindelse med  land. 

2  §.  
Finskt fartyg, som från någon hamn i Estland avgår  till  finsk hamn,  må  ej 

medtaga passagerare, som icke innehar  på  grund av avgångsdagen eller (lagen 
förut företagen  hesiktning  utfärdat läkarintyg däröver, att han  är  fri  fran  löss.  

3  §. 
-  Medför fartyg någon, som  insjukriat  eller dött i sjukdom, vilken  är  eller  miss-

tänkes  vara  fläc.kfyfus,  eller ock någon, som  misstänkes  vara  besmittad  med fläck
-tvfvs  eller  är  besvärad av ohyra, äger  besilctniugsläkaren  föreskriva nödiga för-

siktighet-smått  saint  avgöra,  på  vilka villkor förbindelse med  land  kan tillåtas. 
och  är  fartygets befälhavare skyldig tillse, att sagda föreskrifter iakttagas.  

4  §.  
De  personer. vilka varit ombord  å  fartyget.  dessa.s  kläder och resgods böra 

enligt  besikfniigsläkarens  föreskrifter rengöras från ohyra. Tillika äger besikt-
ningsläkaren rätt att förordna om  misstänklig  persons  isolering för särskild  obser-
vation under  högst  14  dygn. 

Alla  (le,  som antingen omedelbart  ellei'  efter undergången rengöring  få  resa 
vidare, äro skyldiga att  under  högst  14  dygn därefter,  pa  sätt besiktningsläkaren 
bestämmer,  in  finna sig hos hälsovårdsmyndigheterna  på.  vistelseorten för under-
sökning av sitt hälsotillstånd eller, (lär  sadana  ej finnas, hos polismyndigheten.  

På.  det att slik  ijerson  må  kunna, hållas  under  uppsikt,  eger  han för  besikt.-
ningsläkaren sanningseiiligt  uppgiva, var han  ärnar  vistas under  förenitmnda  tid; 

 så  ock äger läkaren,  på  sätt i instruktionen för honom närmare  föreskrives,  lämna 
nödiga uppgifter  åt  vederbörande polismyndighet  på.  besiktningsorten, vilken 
myndighet skall meddela samma uppgifter  åt  polismyndigheten  på den  ort, dit 
kontroll underkastad  person  niö,jligen  begiver sig. och  vake polismvndighet  där-
över,  aft  vad sålunda  töreskrivits,  varder  punkthigt  och noggrant iakttaget.  

5  §.  
Pa  fa.rtvg.son-  förmedlar trafik mellan Estland och  Finland,  skall största 

möjliga  renIidi1 	kthtgas. låraini 	nl  p 	artvge 	lkstiiad uIani aiinrii- 
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ungar i hygieniskt avseende och för vård av sjuka vidtagas och upprätthållas. 
som av Medicinalstyrelsen möjligen varda föreskrivna och vederbörligen  kun-
gjorda  

6 §.  
Besiktning av  La rtyg  anordnas uti  (le  i direkt samtrafik med Estland varande 

städer  0(11  tullstationer, (lär Medicinalstyrelsen finner sådant av behovet påkallat 
Fartyg. som destinerats  till  sådan ort, där läkarbesikthing ej  är  anordnad, 

äger anlöpa närmaste hamn. i vilken besiktiungsläkare  är  anställd.  

7 	. 
Besiktiiiiigslakaresåliggandeii  handhavas i Helsingfors,  suin  ock  på (le ifrå-

gakommande  tullstationerna, av läkare,  sum  av Medicinalstyrelsen därtill förord-
nas, i övriga städer av vederhörande stadsläkare eller (lenhies stäillöreti'ädare. Vid 
förfall för dessa förordnar Medicinalstt-relseu annan läkare att uppdraget  hand-
hava. 

Besiktningslakare  U Ilkom nier  av Medicinalstyrelsen fastställd avlöning nr 
aliniänna. medel.  

8 §. 
På  varje hesiktniiigsort. eller i  (less  närhet ska]] inrättas  en av]usningsanstalt. 

 ävensom ett sjiildius för fläcktvfus-pa tienter. Avlusuingsanstalten,  försåvitt  en 
 ändamålsenlig  sadan  icke redan finnes i kom  monen,  inrättas  på  statens bekostnad. 

sjukhus irättas och underhållas i stad av kommunen och annorstädes av staten. 
Av staten underhållna sjukhus förestås  en] igt  instruktion,  sum  av  Medicinal-

styrelsen utlärdas. av besiktiiingsläkarene  på  orten. I)e kommunala sjukhusen 
förestås av läkare, som kommunen utser och  åt  vilka Medicinalstyrelsen utfärdat 
förordna nde.  

At  sjuk hus. soiii upprätthålles av kommun, beviljas nr allmänna medel bi-
drag  till  läkares avlöiiaiide med tio  mark per (lag.  räknat från (len  (lag, då  sjuk-
huset enligt Medicinalstvrelsens örordnaiide öppnats. och iitill dess anstalten 
stänges, vilket bidrag höjes  till  tjugo  mark  för varje dag Iläcktyfuspatient i an-
stalten vårdas.  

U 
A  polis- och hälsovardsnrvndighiet  saint tulihevakuingen  ankommer att med 

största noggra nnhiet övervaka tra tiken, försåvitt  den  befaras främja. inträngandet 
av fläcktv fus i landet. 

Besikiningsläkare,  där sådan  är  anställd, äger tullbevakningeni lämna  all  er-
forderlig  ha 11(1  räekni  ng.  

10 §. 
Inderlåter  befälhavare  på  fartyg. som bör undergii läkarbesiktning, att  an-

derställa.  sitt fartyg och  (less personal  besiktning. eller tredskas han häremot, eller 
tillåter han förbindelse med  el le  lägger  till  vid  land,  innan besiktn ing ägt.  rum. 

 eller bryter han  mot hest.änimnelsen  i  2  §, stralfes merI  fängelse ej över  sex  miina- 
(ler eller med böter minst fem hund ra nia rk. 

Har lefäljiavare meddelat besikt niagsläka ren felaktiga, vilseledande  ellei' 
 falska uppgifter  ellei'  sökt dölja vad  till  belysande av hälsotillståndet  på  fartyget 

tjäna kan, böte ni inst fem hundra  mark.  
Befälhavare, som nri-iktlåter att tillse, att Lesiktningsläkares honom meride-

lade  anvisningar rörande förliidelse med  land  iakttagas. böte minst femnliunilra 
 mark.  Underlåter någon av  la rtygshesättningen  eller annan ombord  på  fartyget 

befintlig pci's  on  att  in kttaga  av besiktning.shiikare meddelade anvisningar. stra ffes 
med böter högst fem  ho ndra  ni  ark. 
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Var som enligt  4  §  erhållit tillstånd att lämna fartyget och meddelat felak-
tiga, vilseledande eller falska uppgifter om  sin  vistelseort, eller ock underlåtit att 
följa honom av besiktningsläkaren nieddelade föreskrifter, stra  ties  med böter ej 
över femhundra,  mark. 

11  §.  
Den,  som  är  eller misstänkes vara hehäfta  d  med fläcktyfus.  så  ock  den,  som 

i Följd av omstämligheterna befinnes med avseende  a sin person  eller  sin  ägenilom 
 höra underkastas försiktighcfs- eller tvångsåtgärder. straffes, där han underlåter 

eller tredskas Fullgöra vad honom vederbörligen föreskrivits. eller ock gör sig 
skyldig  till  försumlighet. med böter högst femhundra  mark.  

Statsrådets beslut  
aiigåeiide  ytterligare temporär förhöjning av kanalavgifterna. 

Utfärdat i Helsingfors  den 18 mars 1919. 

I  kra  ft  av Statsrådet  I  illkommande  myndighet har Statsra  (let,  vid Föredrag-
ning från Ministcriet för kom munikationsväsendet och allmänna arbetena. med 
upphävande av dåvarande Senatens  den '21  maj  1918  givna beslut angående tem-
porär förhöjaing av kaiia]avgift.crna, färordnat, att sanit1iga i  den till  kanaltaxan 
av  den 13  april  1917  hörande tariffen för debitering av kanalavgifter stadgade 
avgifter skola, räknat från  den 1  april  1919. tills  vidare och  till  dess därom annor-
lunda förordnas, höjas med  20()  procent, sanit att  de  avgifter, vilka uppräknas i 

 I  och  2  anmärkningen  till 1  §  ävensom i  '2. 8. 9  och  l(  §  av sagda taxa, från 
samma dag  tills  vidare höja.s med  I (9)  procent. 

Statsrådets beslut  
augåen(le  ändrad lydelse av  3, 7  och  9  §  i reglementet för  en  atlmäii  pensions- 
anstalt  till  förmån för befälhavare och  aiiiiat sjöiolli  på  finska handelsfartyg 

av  den 28  itiars  1879.  
Utfärdat i Helsingfors  den 18 mars 1919.  

Statsrådet  liar,  vid föredragning från Handels- och Industriministeriet, för-
ordnat att  3. 7  och  9  §  i reglerneiitet för allmän pensionsantalt  till  förmån för 
befälhavare och annat sjöfoik  iii  finska handelsfartyg av  den '28 mars 1 879  skola 
erhålla följande ändrade lydelse:  

3  §.  
I.  Direktioncu  för pensionskassan saniiiiant.räder  en  gång i varje månad eller 

oftare,  då  sådant finnes nödigt, samt  är  beslut för med ordförande och två leda-
möter, Vid omröstning gälle vad  lag  därom stadgar.  

2. 1)irektioneiì  utser inom sig  en  viceordförande. vilken, i  fall  av jäv eller 
 a mint hinder  för ordföranden, inträder i dennes ställe.  

3. Ordföranden äger för siri tjänstebefattning i årligt arvode uppbära två-
tusen  mark,  varemot ledamöterna  0(11  suppleanterna gottgöres  en  var med fyratio 

 mark  för varje sninniaiiträcle, smn  de  bevistat. Ar ledamot  ellei'  suppleant bosatt 
ni annan ort  än  Aho,  tillkom mer honom för resor  till  direktionemis  sammanträden 
ersättning enligt tredje klassen i gällande reseregleniente och i dagtraktamente 
fvratio  mark. 

2€3— 19  
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7 §. 
1. Till  biträde vid förvaltningen antager direktionen  en  kamrerare, vilken. 

sålänge direktionen finner sIdant läinpligL tillika tjänstgör såsom sekreterare och 
 ombudsman  och kontrasignerar alla, av direktionen utfärdade pensionsbrev och 

övriga handlingar. Kamrerarens arvode bestämmes av direktionen.  Han  äger 
emot aiitaglig säkerhet  under  direktionens inseende omhänderhava för löpande 
behov erforderliga, medel, varemot övriga penningetillgångar liksom ock anstal-
tens värdepapper skola förvaras i anstaiteiis kassavaiv  under  tre las, vilkas nyck-
lar inneliavas av ordföranden,  en  ledamot och kanireraren.  I)  direktionen anser 
behovet sådant påkalla, fördelas kamrerare-sekreterare- och ornbudsrnannagöro-
målen  på  tvenne särskilda personer. vilkas avlöniiigar jä.mväl l)estämmas av direk-
tionen,  

2. Pirektioneiì  äger jäinväl antaga nödiga biträden  saint  vaktmästare emot 
lämpliga ärvoden, som av direktionen bestämmas.  

3. A  direktionen ankommer att entlediga förenämnda. befattningshavare.  

9 
1. De sjönianshns,  som för giingen äga utse revisorer, skola därom av direk-

tionen särskilt underrättas senast före utgñngen av oktober månad  (let år, revisin-
nen  omfattar, och böra,  så.  snart  valet  försiggått. om  förloppet därav hos direktio-
nen anmäla.  

2. R.evisorerne  åtnjuta reseersättning enligt tredje klassen i - gällande rese-
reglemenfe och i dagtraktamente fyratio  mark. 

Sjöartsstyre1seiis tjänsteinäii. 
Statsriidet  har  den 18 mars 1919  utnämnt diploming'niören  Erik Alfred 

 Nummelin  till överingeniör  i Sjöfartsstyrelsen. 
Statsridet  har  den 27 niars 1919  beviljat kamreraren i Sjöfartsstyrelsen  Karl 

Frithiof Tliuneberg  ansökt avsked och samtidigt förordnat kanimarförvanthn  Axel 
 Vitalis Lindqvist att bestrida nämnda kamrerartjänst  tills  densamma återbesatts. 

Statsrådet har  den 28 mars 1919  utnämnt liovrättsauskultanten  Paul Wil - 
ham  Johansson  till  sekreterare vid Sjöfartsstyrelsen. 

Sjöfartstyrelsen  har  den 18 mars 1919 uthä.mnt  sjökaptenen Burg'hardt  Karl 
Georg Kolckman  ävensom  den 1  april  1919  sjökaptenen  Aron  Eino  Richard Nord-
lund  till  yngre chefsassi stenter vid sjökartaverket. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 4  april  191 9 förordna.t.sjöka pteiien T1erinai1 Wil-
helm Holmberg  att  under  april iniiiiad vara  t. 1.  yngre assistent vid sjökartaverket 

 saint  att därefter vara  t. f.  förrådsförvaltare  till  dess sagda tjänst. återbesatts. 

Lotsf(irdeluingarna.  
Sjöfartsstyrelsen  liar den 26 mars 1919  beviljat  /iideliiingscIefeit  i  Wiborg.  

greve  Arvid  Olof Theofil .Stenhoek ansökt avsked samt förordnat assistenten vid 
samma fördelning sjökaptenen  Karl  Veli  Erik Wendell  att  till (less  tjänsten blir 
iterhesall' ,jö.m (gell 1aitning vikariter Lesl rida fnrillningefstjiinen. 

SjöYartsviseiidets  fartyg. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 25  februari  1919  utnämnt sjökaptenen  Otto  Mala-
kias Eriksson  till  styrman  å. sjömätningsdngfartyget  Sextant  samt  den 11 mars 
1919  beviljat andra maskinisten  å  nämnda fartyg  Karl Liljeroos  ansökt avsked. 
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SjöfartsstvTelsefl  liar den 7 mars 1919  förordnat styrmannen  å ingfartvget  Eläköön  Arnold  Nyström att bestrida befälliavartjänsten  å  samma, fartyg  under  (len tid ordinarie befälhavaren  Ilmari Jokinen  fungerar såsom befälhavare  å  stats-verkets transportfartyg  Jlercnrij. 
Sjöfartstvrelsen  liar den 1 a jjril 1919  utnämnt sjökaptenen  Karl Emil Lind-blom till  befälhavare  ii mspektionsfartvget  Nautilus  samt  den -t  april  1919  sjö- kaptenen  Carl Iva.r Leonard  Holmqvist  till  styrman il inspektionsfartyge JViil-manstrand.  
Sjöfartsstyrelsen har dcii  1  april  1919  förordnat befälhavaren  a  inspektions-fartyget Kompass sjökaptenen  Erik Wilhelm Mat±sson  att såsom vikarie räknat frän  den 1  april. tillsvidare bestrida befälhavartjjjnsten  ii  ångaren Stora il/  jölö.  Sjöfartsstyrelsen  liar den ii  april  1919  beviljat maskinmastaren  ii inspek-tionsfartvget Srnmri  Nestor  Väinö Sauvola  ansökt avsked. 
Andra niaskinijiästaren  å inspektionsfa rtvget TT  ilmanstrand  Karl Gustaf  Rosenström avled  den 4  april  1919. 

SjöIuii.tI!iHgsex peditiorierna. 

Sjöfartsstvrelseii  liar  (len  25 felirna ii 1919  antagit  till avfattare  vid första  Sjomatningse;rpedjfjonea  ritaren  Kari  Fredrik Lindman och  den 18 mars 191 9 till t. f.  äldre lodare av andra avlöningskiass vid nämnda sjömätningsexpedjfj 
förordnatsjökaptenen Assar Karlsson. 

'Sjöfartsstyrelsen  bar den 11 mars 1919  beviljat  t. f.  äldre lodaren vid andre  sjömätninqsexpedj(jonefr sjökantenen  Georg Sannholm  ansökt avsked samt sa mma dag förordnat imreniörcn  Lauri  Fredrik Allireeht  1111 t. F. avfatla re  vid nöinnda sjomatmngsexpcdit  ion 

ilelaihavar-  och  lIIaskininä$tarbI( - . 
Sjöfartsstyrelsen  liar den 28 mars 1 99  beslutat tilldela sjökaptenen, greve 

 Arvid  Olof Theofil Steiibock sjökaptensbrer.  
Sjöfartsstyrelsen  liar den 211 mars 1919  beslutat tilldela lotsen  Johan Oskar Ahllund,  den 28 mars 1919  skepparen  Juho Kiistaa  'Sundqvist och  den 8  april  1919  skepparen Ivar Vilhelm Kjellberg  kusiskepparbrev.  
Sjöfartsstyrelsen har besluta.t tilldela följande personer  överånqniaskin_ rnistarhrcv,  nämligen:  den 28  februari  1919  Brynolf Konstantin 'Wik:  den 11 niars  1919 Robert  Eskola;  den 14 mars 1919 Johan  Fridolf  Drake  och  Alfred Harald  Andersson; dcii  4  april  1919: Hugo IPyökari,  'Antti  Kyllönen,  Toivo  Salmi. Georg Gustaf Lindgren, Johan  Edvard Blornqvist och  Gustaf Adolf  Karlsson  den 11  april  1919:  Olof  Wilhelm  Lindroos. Bertel  Leonard  Sigfrid Gustafsson.  Karl Arvid  Spak.  Karl Rudolf  \Venström.  Axel Waldemar  Karlsson och 'Viktor  Evert  Stenroos. 
Ang'maskinmästarhrer.•  den 25  februari  1919:  Sulo I'itkänen;  (len  28  februari  1919: August Arvid  Terho;  den 7 mars 1919: Tobias  Salminen  den 11 mar 

1919: Nestor Nevahuiiien; den 26 mars 1919 : Matt,iT ouvo. Sehni Richörci  Salu och Konstantin  Kukkonen:  (len  1  april  1919:  Yrjö Vilho  Lehtonen. T'aavo Ioso-lien,  Väinö  Ludvig .Lumjne och  Toivo Anselm  'Valtonen:  den 11  april  1919 :John 
Benedikt. Drake, Edmund Wäinö Andreas  Fredriksson.  Karl .Johan Erjk-u  
Pehr TJno Höggbloin, Fredrik  Johannes lErlin. Cunuar Bernhard Erlill, I 
Selim  Sahlstedt  och  Anton Valentin Holm. 

LTnderanqmgskinmäsrarbrei.:  den 1-I- 	' 	I ' 1  ;  1  'Ju  !  fl'  ''i''  I 4  april  1919: Johan \Villehacl Tanimuliji. 
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FartygsbeSiktfliflgSflliuIitIeIl.  

Sjöfart sstvrelsen  liar den 1  april  1919  förordnat följande personer  till he

-siktningsmän  för passagerarfartyg  liioin  Saima  sjö fartsdistrikt näniligen:  

Kuopio  distrikt:  till  nautisk besiktningsinan s,jöku ptenen  Emil Leonard 

 Kastegren  med sjöhaptenen  August  Karvonen  som suppleant;  till  skrovbesiki - 

ningsman ingeniören  Paul Theodor  Grönlund med ingeniören  Axel  ()lsoui  som 

suppleant:  till  niaskinhesiktningsmai ingeniören  Verner J  ärnefelt  med ingeniören  

Axel  Olsoni  sum  suppleant, 
Willmanstrands  distrikt:  till  nautisk hesiktningsman sjöku ptenen  Juho 

 Heikki  Heikkilii;  till  skrovl)esiktnirigsman hyggniästaren  I  )aniel  Alexander La

-iiek  med maslcinisteri  Anders  Rask som sun1deant  till  ma k inhesi ktmngsman 

 maskinisten  Anders  Rask med arbetsledaren  Verner  Luostannen  som suppleani. 

S:t Mieliels distrikt:  till  nautisk- och  sk ruvhesiktningsmali sjökaptenen  Emil 

 Gusta  F  Uhrnberg  med niaskinisten  Frans  Petler  Gideon  Niinivaara  som supp-

leant (skrovbesiktniflgsm  fl): till  maskinbesiktningsman ingeniören  Edvin  Alleen 

 nied  maskinisten  .1. F.  Höijer  soul  suppleant.  
Joensuu (listriki:  till  nautisk hesiktmngsman sjökaptenen  Aleksander 

Frantsi:  till  skrovbesiktningsnian ingeniören  Henrik Reinhold  Hällström med 

sjökaptenen  Otto  Huttunen  som suppleant:  till  ma skinbesiktningsman iiigeniören 

 Henrik Reinhold  Hällström med inaskinisten  Johan  Toivonen  som suppleant. 

Idensaim  i  (list  rikt:  till  nautisk hesiktningsman skepparen  Juho Hiltunen  med 

skepparen  Pekka  Buttuneii  som suppleant;  till  skrovbesild ningsman  maskintekni-

kern  Toivo Aatami  Ta  ma  med ingeniören  Verner  Järnefelt  som suppleant;  till 
 maskinbesiki ningsman rnaskinteknilcern  Toivo Aatami  Taiiia  med ingeuiöreii  A  xel 

Olsoni  som suppleant 
T 7arkans  distrikt:  till  nautisk besiktningsman sjökaptenen  A  ugust  Karvonen; 

 till  skrovhesiktningsmail ingeniöien  Edvin  Alleen  med ingeniören  Paul Theodor 
 Grönlund som suppleant.:  till  inaskinhesiktningsmail ingeniören  Verner  Järnefelt 
 med ingeniören Edvin  Alleen  som suppleant; samt 

Nijslotts  distrikt:  till  nautisk besiktningsman sjökaptenen  Lars Kristian 

 Tiiuring  med sjöka pteneii  Otto  Huttu  nen  som supplea ut;  till  skro vbesiktnings-

man  ingeniören  Felix  Sundqvist med ingeniören Paavo  Antti  Vihavaineu  som 

suppleant;  till  maskinhesiktningsman  maskinisten  Johan  Viktor  Salo  med maski-

nisten  Yrjö  •Julin som suppleant. 

Lotsarna. 

Il  iborqs lots/ördelning. 

Sjöfartsstyrelsen har dcii  7 mars 1919  beviljat lotsiarlingeim vid  Pitk/ipaasi 

lu/s  plats  Mooses Niemeläinen  ansökt avsked. 
Sjöfartsstyrelsen har (len  1  april  1919  beviljat  extra  lotslärhingen  vid Orren-

qionds lotspiats  Valdemar  Blomqvist  ett iirs tjänstledighet. 
Sjöfartsstyrelsen har (len  1  april  1919  antagit biträdande lotsen  Onni Kurki 

 till t. f. lots d  ilo  qiands  lots plats  samt lotsen  Vilho Brunila  till t. f.  lotsñlder- 

mitan  vid  Ko/ko iotspl(ItS. 
Lotsen Aksel  H  eikkiö  a  1'itköpaas  lots  p1oix  avled  den IS mars 1919.  



Saiia  lots I  irdeln  ing. 

Sjöfartsstyrelsen har (Ich  2C mars 1919  antagit  till  nedannämnda  lotssysslor 
följande personer. nämligen:  till lots ii Oran  lotsila(s  f. d.  lotslärlingen  August 

 Pesonen;  till  lotsar  ii  Juo/irni  lots plats Oskar  Korpelainen  och  Evert.  Kurki  samt 
 till lots a  Oi tasalni  i loisplats  Antti  Koistiieu. 

IIelsinq/ors Iots/i,ideIi  inri. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 25  februari  1919  antagit  till  nedannäninda  lots-
sysslor följande personer. nämligen:  till  lotsalderman  hl  JiiJn1,Sk(iN lotsiilats  Karl 

 Alfons Ströinsten och  till  lotslärlitig därsainmastihles  Sigurd Wilhelm  ()llonqvist 
 samt  till  lotslärlinga  r ii  Jiarösu  ads iois pio  ts  ivar  Al  fred  U  ra nroth och Artur  Albin 

 Lundström. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 21 mars 1919  beviljat lotsarna  Karl Rudolf  Bäck-

ström och  Edmund  Sigfrid  Holmberg a  Bariisoads lo(splats  ävensom lotslärlingen 
 Johan Albin  Sjöblom  ii  Grabai-a  lotspiats  ansökt avsked.  

A  bo lolsiirdclnag. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 7 mars 1919  antagit fö1ande personer  till  neclami-
nämnda lot.ssysslor. nämligen : lotslärl ingen Matts  Albert  il attsson  till  biträdande 

 lots ii  Luku  loisplals:  lotslärlingen  Karl Ferdinand  Alfons Isaksson  till  bitr 
dande  lots ii  Loliiiis loispials:  lotslärlingen  Karl Josef  Andersson  till lots a Par-
qasports lotsiJats; hiträdande  lotsen  Aidon  Ture Fredriksson  till lots å Jun g,  ra-
lundS lotspiats iiveilsum  den Ii  april  1919 F.  il. lutsen  Karl Emil  Brumiström  till 
lots it  Utii loispluts.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 14 mars 1919  beviljat lutsen  it Ran  nio  lots plats  
rans  Petter Reda iiiler ansökt avsked samt ilen  18 mars 1919  antagit sjönmaninu 

 Theodor  Hiiiiherg  till extra  lutslärling  it.  Höst holmens  loispiaI..  
Sjöfartsstyrelsen har  den 21 mars 1919  beviljat lotsitldermannen  it  (Jti$  lois-

ilais  Alfred  Brunströni  ävensom biträdande lolsen  ii  Xwli ndals  lotsplats  Axel 
 Severin  Paulin  ansökt avsked samt  den 28 mars 1919  antagit fyrvaktaremi Mathia. 

 Hugo  Htnrikssun  till  lutslärling  a  llanieltain as lotsplat.t.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 4  april  1919 a  ntagit  Konrad Johannes Koski ii 

 lotslärling vid  Iluolsa/ais lo(splats  och dcii  11  april  1919  beviljat lotscn  ii  Jung/ia-
sands lots plats Evert .1  ohannes  Söderström  a  nsökt avIsiI  ;i  al  ;i  in  ni 	l;ig  ali  
Anders Herman Englund till lots it  Nystads  lolspioi.\.  

A la-tals lots/ordela inj. 

Sjöfartsstyrel.seii  har  den 21 mars 1919 be\  il  pi 	I 1 -;n a 1)1 (/1 I  liij tu(1iiai  

Frans  Gottfrid  Söderman ett itrs tjäritlmdighet  ä  ciiniim  Itu  ii  april  19 19 I  atm  a-
claude  lotsen  a  Saqqö loIsplals  Erik 1-lugo Maitssan  ansökt avsked. 

fasa lo/sf i$rdclaing. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 11 mars 1919  antagit biträdande lotsen Jolmamt 
 August  Westerholm  till lots it  Iiasko (Sälgruads) lotspiats. 

Uleaborqs IOIS/i)Y(iCln'ih((/.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 28  februari  1919  beviljat lotsen  it. ill  iisskörs  lois- 
plats Erik Gustaf  Ahiniis  ansökt avsked,  den 11 mars 1919  utsett  lot-siilderman-
nen  Frans Johan  lTkkola  till  lotshlderniaim  it  Kaana lotspiats  med tänstgörimig-
skvlilighet  it  Ulealiorgs  lots plots  samt dcii  2P ma r 1919  lovilpit  lat  lii rliigtii 
Yrj Tas;iiin  a  Uh  m!lIot'qs iuisiiois  tt  ii  l,jitntIidglie. 



1$  -- 

Fyrariia.  

Ladoga  lotsJördeliinq.  
Sjöfartsstyrelsen har  (le!! 1  apr1  1919  antagit  fill  öldre tvivald  are  vid  Iiai-

1ipaasi fyr yngre  fyrvaktaren  vid nämnda  iy  1  ali  Leninielvitun.  

Aba lotsfördelaioq. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 28 mars 1919  beviljat yngre  lvrvnl1  urea d U1/ /j 

Erik Rudolf  Sjöberg ansökt avsked.  

I lai#  ds lois)ordeia iaq. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 11  april  .1919  beviljat äldre  fyrvaktaren  vid  Heriö 

fyr  Frithiof  Fredrik  Amandus (irönluad iivensnm  yngre  fyrvaktaren  å.  Sälsicörs 
 fyr  Anders Magnus  Kalén  ansökt avsked.  

Vasa lots / iirdela inq.  
Sjöfartsstyrelsen har (len  1  april  1919  beviljat yngre  fyrvaktaren  vid  Söi

-qrunds  fyr  Sigurd  Lagerström ansökt avsked.  

Fyrfartygeii. 

Ladoqa lots/ördeli, iiiq.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 28 mars 1919  beviljat  !yrskepjnt  eli  a  Toipaleea-

laoto  fyrskepp  Axel  Viktor  Rogafius  Lindell  aiisöld  a  vskeil. 

Iliborqs lotsfördclninq.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 95  februari  1919  antagit  sjöku pteneii \\ illiam  (ler - 

hard  Johansson  till  fyrskeppare  a  fyrl'artvget TVerkkomaiala  samt  maskinmä-
sta.ren  Wilhelm  Engelbert \\ahlberg  till  maskinmästare  a  samma fartyg. 

il  ho lotsfördeiainq.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 7 mars 1919  iörordnat  fyrskepparen  Carl Ferdi-

nand  Lindströni  att bestrida  fyrskepparbefattningen  ö.  fyrfartyget Gamla  Re-
landers qrund  saint  niaskinmä.staren  August Alfred  Lindström  till  niaskinmästare 

 ii  nämnda fartyg ävensom  deif  8  april  1919  ufnämnt  till  styrman och äldre fyr-
vaktare  a  fyrfartyget  lielaadersqrund  styrmannen  Gustaf Adolf  Nordström.  

Sjökartaverkets  meddelanden för sjöfarande. 

 Kattega.t.  

Till  sjöfarandes kännedom meddelas  den 21) mars 1919: 
Lys-  och ljudbojen väster om grunden  ASIcorren  och väster  am More p  stön-

qens fyr  är  intagen.  
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Ustersjiin. 

Moofl-Sufl(J.  Worms. OrisÖ. Förändral(  fyrsken.  
1. Worm.s  vita  och röda fyrsken  på  Saxby  Noes  visar  nu en  vit blänk var  10  sek. Blinkeri varar  1 	sek., mörker  8 /2  sek. Skenets höjd över havet  26.s m.  Fyrens läge Lat.  590  1 /' N; Long. 23 °  8 /.,' 0. 2. Griisi;  fyr  p/i. sydspetsen av (-rä.sör visar  nu en  vit  blink  var  5  sek. Blm- ken  varar  I  sek.. mörker  4  sek. Skenets höjd över havet  4.a rn.  Synvidd: omkring  8  sjömil.  

Riga  viken. Kynö. Föräiitlra.t frsken. 
Kyeiö fyi, Pikanoots  udden, visar  nu en  vit  blink  var  7 1 1 2  sek. Blinhen varar  1  sek., mörkret  6 1  sek. Skenets höjd över havet  28.o m.  Synvidd :  11  sjömil, Läge: Lat.  58 °  5  /'  N: Long. 23° 59 3// o. 

Riga  viken. Lyserort.  Michaels  fyr. Vrak.  
1. Vraket av  en  mindre ångare, vars  mast  sträcker sig omkring :  in.  över ' atten  tin,  ligg€ i  junket pi ung€f L'lt )7 	9' N Long 21 	9 ' 0,  om kring  5 	sjömil  NW  från Lyserort fyr.  
2. Ett vrak ligger sjunket  på ungef.  Lat.  57° 39' 05" N; Long. 21 °  58' 10" 0, NW  frön  Michaels  fyr.  
3. Ett vrak ligger sjunkt  pa  ungef.  Lat.  57° 44' 15" N; Long. 22: 10' 20" 0. NO  från  Mounds  fyr.  En  ljusboj  är  utsatt vid vraket. 

Badiote1egrafstjijj  1  fyrskeppet ,,)laiidsrev". 

Efter ullöggandet av  jyrskeppet Öfandsrev  utanför Olancis södra udde kunna  telegram  mellan  plats  i  land  och fartyg, som passera nära fvrskeppet, förmedlas genom  den ii f'vrskeppet  anordna  de radiotei egra fstatioiien, kuststatio-nen  i  Karlskrona  och telegrafverket.s linjer.  
Telegram fr/ln  fartyg kunna härvid översiindas liii fyrskeppet medelst båt 

eller genom signalering enligt internationella signalboken (vanlig flaggsignale- 
ring  eller signalering enligt Morses  system  medelst svängflaggor eller ljusblink - signaler)  skolande härvid fartygets tia  inn,  nationalitet och igenkänningssjgn;j. ler (signalljokstäver) även tillkatinagivas.  

A  fyrskeppet emottagna ra diotelegra ni  till  fartyg överbringas  till  fartygen 
genom signalering enligt internationella signalboken.  

Telegram  från  plats  i  land till  fartyg böra avsändas i  god  tid, enär  radio - telegrafstationen  å  fyrskeppet för emottagande av  telegram fråll  kuststationen i  Karlskrona är  öppen endast  en  kort stund efter varje udda timma (klockan  I 3, 5 etc.)  dygnet om. 
Adressen  å telegram till  fartyg bör angiva befälhavarens och fartygets  noina  

samt fyrskeppsstationens namn (( )]andsrev). Fyrskeppsstationens anripignn1 
 iii' SA. ft  
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Tyska östersjökusten. 

Rurttag,ia  min-  och miä,tspärrningar. 

Enligt  niedclelande  finnas i  Flodmynninga  r  och  ham  ni  ulopp  vid Tyska  Uster

-sjökusten icke längre  ndgra  niin-  och nätspärrningar ni. ni.,  salli  hindra sjöfarten. 

Finska viken. 

Farleden Som iiiarö—St. Fiskaremi. 

Till  sjöfarandes  ltnnedom  meddelas  den 28 mars 1919:  
Med anledning av att farleden  Sonimarö—St.  Fiskaren  på  det nya av Sjö-

fartsstyrelsen utgivna sjökort.  N :o 11  dragits  osfligare.  har Viktors cest'remnare 

förändrats  till  nordreinmare  och  Cityioks oslreni.nwi'e  indragits. 

Förändrad fyr.  

Till  följd av petroleumbrist kommer  Sniops  övre [yr att  fran  och med 
 den 1  april  1919  ändraS sdlunda,  att i stället för  petroleumglödl,jus  med  fast  vitt 

sken uppsättas  en  ai.el;yleiifyr  med tre klippar enligt följande  schema:  

Klipi)  0.s  sek. 
Mörk  1.0 

 1'lipp  0. 
 IVlörk  1.0 

 Klipp  0. 
 Mörk  13.a  

'I1ända.  fyrar. 

Hasqö  [yr, Gusta[svöras  och Lilla Tärrskärs fyror hava tänts (len  25  inne-
varande  mars  milnad.  

indragna reinmuare.  

Till  sjöfarandes kännedom  nieddelas  den 27  februari  1919: 
Då. den  nya farleden 	nö__Terfsund—Pargas  ('ernent-  och Kalkbruk nu- 

mera  utremnmats  och  grundet henämnt  Stor grundet  blivit utmärkt med  cii  ost-

remmare,  liar  sydremmaren vid samma grund, belägen  å.  Lat.  ti0°  13' 48" N;  och 

 Lna.  22 19'  IiS"  0.  silsam Thehövlig  indragits.  



V Id  sjartsväs(Ij(let  a  iit4iI kin thtiktiniiärers tJätstetIräkt. 

Sedan  Finlands Senat medels  t-s1ut  av  den (1  septeniber  19 I 	faststhllt 
tänstedräkt  för  de  vid sjöfartsväsendet anställda ämbets- och tjänstemän samt 
Letjärite. har Statsrådet, enär föreskrifter saknas angående  till  tjänstedräkten 
hörande vtterplagg. i avseende  å  koni plettering i denna  del  av  de  uti Senatens 
förenäinada beslut ingaende föreskrifterna angående t,ä.nstedräkt,  den 27  februari  919  förordnat att  de  i Senatens berörda. förfogande  under  punkterna  1-9  upp-
tagna ämbets- och tjänsteinä.n skola vid  de  uti förfoganciet avsedda tillfällen vid 
behov såsom tterplagg använda antingen slä.ngkappa eller överrock av mörkhlatt 
Idäde.  den  sistnämnda av marinmodelj med svarta knappar av  den  för Sjiifartsvä - 
sendef IastsiiI1da typ och storlek  saint  med samma gracthetäekningar  min å.  var-
ln liökt cii. \iliswn. efter önskan.  vial  ertid  försedd med mörk skinnkra ge: 

'lraiisimrt  im  statsjäntägai'na  på  kredit av  gods  och  tjätistepersonal  anställd 
vid  sjiiIar4svä.setjdet. 

latsrådet  har  den 19  niars  1919  tilldelat sjöfartsväsendet rätt att transpor-
ira gcds  och tjäristepersonal  pa  stats järn vägarna  på  kredit, varvid (leSarnmna höra hänföras  till den  i instruktionen för pA kredit skeende  transporter  av  den no- 
vonibci  1 91 	!iiflöini1;i 	nil  ra  bat  1Cirj H. 

Longitudsl3iget  är  angivet efter  Greciiwclis  meridian  och pejlingarna utsatta  mis  visande  (inagnetiska),  därest icke härom annorlunda  anmärkes.  Beträffande  Iängdmått,  avstånd,  rn  in,  följas samma uppgifter, som  (ngä  i  d'  olika ländernas tillkännagivanden  

3— 19 
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1.  Mjiarts%äefldet& ilaga. 

. 	jfartsstyre1sen inedvirnpel.  

3.  $jfartiisen0ets tjänstgtriflgiIflPeI.  

Helsingfors  1919.  Statsrådets tryckeri.  



Bilaga  I till  Sjöfartsstyrelsens meddelanden  n:o  3. 

I, 	 •  I.  Ullderrattolser  for sjofarande, 
utgifna  av  

Sjöfartsstyrelsells Sjökartoverk  

N:o  11, 	 Helsiuglors,  den 26  april 
	

1919.  

Ib1tu ih  a 	h e.  

Inom  \ ao  lotsfördelning har  k:J 	iH 

1r4Hii  

Fyrfartyget  ..Fehmarnbelt"  mellan  Lib. 
 tälIe  utlagts  2  röd-vit målade bojar  på 200 met 

 Farliga läge: Lat.  58° 28.6' N: Long. 21° 32.2'  

Undervattenssigna1e  

Undervattenssignalering kommer att anordnas 	1lf  n  rlorvr nHi  
vid  fö1janth  i närheten av Finskt farvatten  helö.gna  
Vid  Almnagrundets  fyrskepp  1  ljud var  S:e sekur:  

Svenska  Björn 	 ,, 	2  tätt  på  vararnjra f . i  
Fl  rundkallens 	. 	3  tätt  på  varandra  

Bottiiiska  viken 

Inom  Vasa  lotsfördelning hava ledfyrarna  l(riiL  o  och 	 h  
käi's  fyr blivit tända  den 23  innevarande april.  

Svenska  kusten.  

De  svenska fyrskeppen Västra banken.  Grundkaflen  och  Finngrundet  av
-gingo dcii  29  april  till  sina  slationspiatser.  

Eliel  Åberg.  
t. f. 

0.  Kolckrnan.  
1. t.  



I  •• Sjofartsstyrelsens  
meddelanden.  

N:o  4. 	 Helsingfors,  den 15  juni 	 1919.  

FinIalI(Is handelsll  i  ía 

S,jöfartsstyrelsens  Statistiska kontor har beräknat finska handelsf1otttiis stor-
lek  den 31  december  1918.  Antalet handelsfartyg steg nämnda dag  till 5,153  och 
utgjorde fartygens sammanlagda nettodritktighet  530,750,55  registerton.  I  det antal ingick  1193  segelfartyg med  en  sammanlagd nettodräktighet av  152,545,5 

 registerton,  763  ångiartvg  med  en  nettodräktighet av 85.7R9,2o regsterfon.  9 1 
motorfartvg mccl en  nettodräktighet av  8.052.72 registerl  1 
en  sammanlagd nettodräktighet av 284,363.ia registerl 

Uträknat i procent, ställa sig dessa siffror såluaj:: 
$egelfartyg 	.................... 23,1 
Angfartvg 	.................... 15,0 	 16.  
Motorfartyg 	...................l,s 	 1 

	

iPråmar ........................ 60,1 	 53,; 
Segel[ar/:yqen.  Antalet segelfartyg av järn eller stal utgjorde,'Jå aL:  

sammanlag fräktighet av  49,342.50 registorton.  Av dessa voro  3  med  en fighet  av  141  ,mi  registerton byggda inom landet  saint 32  med  en  dräktighet  49,200,94  registerton utomlands. Antalet segelfartvg av trä utgjorde  1,158 mci en  sammanlagd ciräktighet av  103.203  registerton. Av dessa voj'o  991  med  ci  
dräktighet av  70,632,m  registerton byggda inom landet,  121  med  en  sammanlag dräktighet av  28,294.28  registerton utomlands medan byggnaclsorteii för  46  mc  
en  dräktighet av  4,276,17 är  obekant.. 

Ång/artyqen.  Antalet ångCartvg av järn eller  still  utgjorde  531  med  en  sam-
manlagd dralitighet av  63,838.84  registerton .Av dessa voro  391  med  en  dräktig-het av  20,505,04  registerton byggda inom landet.  133  med  en  dräktighet av 
42,459,oa registerton utomlands, medan för  7  med  en samman1aid  dräktighet av  873,87  registerton bvggnadsorfen  är  obekant. Antalet ångfartyg av trä utgjorde 

 232  med  en  dräktighet av 21,950.ao registerton. Av dessa voro  225  med  en dräk-
tighet  av  20.603,60  registerton byggda inom landet,  3  med  en  sammanlagd dräk-
tighet av  I ,005,a2  registerton byggda utomlands meda.n för  4  med  en dräkfighet  av  341,44  registerton byggnadsorten  är  obekant. 

- Motor/art ygen.  Av  motorfartvgen voro  9  av järn eller stål med  en dräktigliel 
 av  754.25  registerton. Av dessa voro  4  med  en dräktiibet  av  269,93  registerton 

byggda inom landet och  5 mccl en  dräktighet av  484,m  registerton utomlands, 
Antalet motorfartyg av trä utgjorde  85  med cii sammanlagd dräktigbet av  7,298,4; 
reg'isferton.  Av dessa voro  71  med  en  dräktighet av  6,231.46 registertou  byggda 
inom landet,  8  med  en  dräktighet av 849,so utomla ni!-, melin lygnn:iLirl  in  för 

 3  med  en dröktighet  av  217.21  registerton  är ohekanl 

3042-19  
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Pråm.ctrna.  Av pråmarna  voro  63  av järn eller stål med  en  dra••tig1et  av 
 7,127,94  registerton.  iv  dessa  voro  49  med  en  dräktighet av  2,969,i  registerton 

byggda inom landet.  13  med  en  dräktighet av  4,102,67  registerton utomlands me-
dan för  1  med i  ilräktighet  av  101,12  registerton byggnadsorten  är  obekant. An-
talet pråmar av trä utgjorde  3,040  med  en  (Iräktighet  av  277,190,oa  registerton. 
Av dessa  voro  2.690  med  en  dräktighet av sammanlagd  201,261,21  registerton 
byggda inom landet  175  mcd  en  dräktighet av  03,904,52  regist.erton  utomlands, 
medan för  175  med  en  druktighet  av  12,024,46  registerton 'byggnadsorten  är 

 obekant. 

Förordning 

 angiende anställallile  av 'yra  inistsirenskötare  vid sjöfartsväsendet.  

Given  i Helsingfors  den 13  maj  1919.  

Statsrådet har, vid föredragning från Handels- och Industriministeriet, för-
ordnat, att vid sjöfartsväsendet skall från  den 1  januari  1920  anställas fyra  mist- 
si renskötare.  

Mistsirenskötare  hör innehava för befattningens handhavande nödig kompe- 
tens.  

Mistsireiiskölare,  som åtnjuter  rang  i tolfte klassen, tillkommer årligen  1,200 
 iiiut'k  i lön och  2.100 mark  i arvode samt arvodesförhöjning för vissa, års tjänst 

enligt samma grunder, som för  lots-  och  fvrbet,jänt  är  stadgat.  
1 id  alle, stil vederbör.  till  efterr)itfele  binder.  

Statsrådets beslut  
a,igående iubärande  av  1ainiiavgi1ter  i statens  liainii  I  ilangö. 

lJtfärdat  i Helsingfors  den 5  juni  1919.  

titradet.  liar  vid föredragning från Handels- och Industriministeriet,  fast- 
ill  följande taxa, enligt, vilken hamnavgift för fartyg i statens hamn i  Hango 

lal  löi  statens räkning skall  ui5pbäras.  

1  §. 
I"ör  fartyg, som anlöper hamnen eller ankrar inom dess område, erlägges vid 

 itihuiniande  för varje  net.to  registerton av fartygets dräktighet harni avgift  till 
 följa  tide  belopp  

a)  för fartyg direkt från utrikes ort  ................ 30  penni 
 hl  för fartyg med  tuilpass  från hamn inom riket om ock 

med  last  från eller  till  utrikes ort  .............. 20  
för fartyg, som utan  tuilpass  gjort resa inom riket:  

I  av  19  reritertoI)  eller  dilröver ................ 15 
2) 	unit 	I 	1' 	jsffrti 	........................ 10 

2  §. 
ibininavgil') iilgai'  ill  iöiiit'n  iv  det i  I 	1)estäfnfla  beloppet för fartyg,  

	

'h 	itlail 	töti  list 	ll 	ii  iij). 	iiiil 	löi 	lii'hg,  -fl!! 	ilii  att  
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lasta eller lossa anlöpa hamn av nödtvång, sjöska.da,  storm,  motvind eller lik-
nande orsak eller för att inhämta  order,  proviantera eller intaga, vatten eller brämsle 
eller annan sådan tillfällig anledning.  

3 §. 
Ramnavgift  erlägges för odäckad passagerarbåt samt härgnings- och bogser-

båt, som förmedlat trafik inom ortens tullkaminardistrikt eller ock i näringssvfte 
uppehåller sig i hamnen, för varje vecka n.y dess seglationstid  1 5  penni för varje 
registerton av båtens dräktighet.  

4.  
För pråm- eller farkost, som användes för varutransport inom hamnområdet,. 

erlagges årligen innan trafikeringen får vidtaga.:  
1) för farkost av  30  registerton eller däröver  25 mark; 
2) för farkost  under 30  registerton  15 mark. 

5 §.  
Fartyg, som enligt  1, 2  eller  3 §  erlagt hamnavgift  må,  såvida fra fikförhål-

landena sådant medgiva, ligga i hamnen,  dock  icke vid kaj,  under  högst  sex  måna-
der. Uverskrides denna tid, erlägges för varje påbörad  period  av  sex  månader 
ny avgift, med hälften enligt  1 § mom. c). 

6 §.  
Finska fartyg, som underhålla regelbunden trafik mellan staden och orter 

inom riket eller  Stockholm, erlögga  fulla haninavgifter för  fern  resor. För alla 
följande resor äro  de  fartyg, som icke utsträcka sina turer utom riket, helt och 
hållet befriade från hamnavgifter, medan åter  de  fartyg, som underhålla trafik 

 å Stockholm,  beviljas nedsättning i harnnavgifterna med  50 %  av  de  i  1 § mom. 
a)  och  Ii)  bestämda avgifter.  

7 §. 
Frå.n  hamnavgifter äro fritagna:  
a) fartyg, som efter ankomsten från utrikesort i hamnen erlagt hamnavgift, 

 men  för intagning av  last  besöker annan hamn inom tullkammardistrikfet och där-
efter åter  till  staden inkommer för att med tuhikainmarpass därifrån  till  annan 
ort avgå,  är  vid detta senare besök fritaget från hamnavgift;  

b) fartyg, som tillhöra staten;  
c) fartyg, som utgått från hamnen,  men  för sjöskada, motvind eller hiknando 

orsak nödgats dit återvända,, innan  den tihiernade  resan hunnit fullbordas  
d) jakter, vilka äro inskrivna i jaktklubh eller segelslupsregister;  
e) farkoster  under 2  registertons dräktighiet: samt  
f) farkost, soni thIi2:re nuder 	n]nia dvun 	tJ 	unuivgi  N. NI! fat.eui iu 

 anlöpande av hamnen. 

Fartygets  dud  eli 	 i 	l 	Ii]  diii  u. 	Ht 	ed  dines,  iö  r std:  ui  
saknas, efter  ei;',  ]t1l 	 J]tuuit] 	tIlie]t. 	tvt1 	I 	te:  slirn uift Irdid 	tel 
anses motsva  

4 rn 3  ved.  
14 1/  hehiliter le-

,, 
1 	mnul (hlCr  Sj  It. 

It] 	1 vi HI] fl] 
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1,000 kg  andra varor. 
Anm. Bråkdel av  ton  beräknas icke.  

9.  
Denna hamntaxa träder genast i kraft 
Det alle., som vederbör,  till  efterrättelse länder. 

Statsrådets beslut 
angående platshyror  I  statens hamii i Hangö. 

Uttärdat  i Helsingfors  den 5  juni  1019.  

Statsrådet  liar,  vid föredragning från Handels- och Industriministeriet, fast-
ställt följande taxa, enligt vilken platsliyror för statens räkning skola uppbäras 
i statens hamn i }iauigö och i statens smörmagasin därstädes.  

1 §.  
För upplagsplats i statens hamn i Hangö erlägges  50  penni för kvadratmeter 

beräknat  per  vecka eller  del  därav.  
2 §.  

Rättigheten att begagna avdelning i smörmagasinet utbjudes genom offent-
lig auktion och överlåtes dt  den mesthjudande.  Avgiften  må dock  icke understiga  
10 mark  om året för kvadratmeter.  

3 §.  
För smör, som exporteras från landet och varit upplagt i smormagasinet er- 

higac-  5  penni  per  drittel.  
4 §.  

lämna taxa, som upphäver tidigare i saken gällande bestämningar, träder 
gnal  i gällande kraft.  

I  )cl alh. san virliör.  till  efterrättelse länder.  

Lots-  och  feint ukons  

ja  la tssty jelsen  har  den 3  juni  1919  tillställt samtliga lotsfördelningsehefer  
1: 	lydaude  cirkulär: 

Emedan det ofta inträffat, att  lots-  och fyrbetjäntsänkors ansökningar om 
 pension  ur änke- och pupilikassan för personer, anställda vid speciella verk,  in-

sänts  till  Sjöfartsstyrelsen, får Sjöfartsstyrelsen härigenom erinra  Eder,  att dv-
lika ansökningar skola ställas och insändas  till  direktionen för nämnda kassa samt 
att ansökningslia ndlingarna icke behöva förses med stämpelmärken. 

lhdovisningsåret  vid fyrar med sttndig bevakning. 

jnLs 	elsen har  den G  juni  1919 tillstä.11t  samtliga lotsfördelningsehefer 
nie cirkulär:  
I 'a  därom av Tekniska avdelningen gjord framställning  bar  Sjöfartsstyrelsen 

denna da 	förerdaet.  all redvisiiingiit  vid fvrar :aed ständig bevainling. HUh 
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liöi'ifill- rii1icits fiin 11(Ii  1 	liulli. trahil(IPTIH- 	11lll siininaiiialla mOd kal(n- 
II 1. 

Sjöiiiöii, SOil IlUilStiaS  pa till  utlandet  gaende 1arty.  

Sjöfartsstyrelsen  liar den 10  juni  1919  sänt ett sålunda lydan(l1  c ch uJär  1  ilJ  
ombudsmännen för samtliga sjömanshus: 

Inrikesministeriet har  den 15 sistlidne  maj funnit godt fastställa följande 
föreskrifter: 

Sjöman, som mönstras  på till  utlandet gående fartyg,  må  åtfölja fartyget  ti 1 
 utlandet,  då de  äro vederbörligen pamönstrade och i sjömansrullan inskrivne.  

Den,  som önskar bliva påmönstrad, bör hos dem myndighet, som verkställer 
påmönstringeii, förete av polismyndigheten i hans hemort utfärdat, med hans fot-
grafi, egenhändiga underskrift och kännetecken försett intyg däröver, att han  är 

 oförhindrad att begiva sig utomlands; och bör hinderlöshetsbeviset ej allenast inne-
hålla uppgift om innehavarens för- och tillnamn, tjänst eller syssla, födelseår  01  

dag, hemort samt huruvida han  är gift  eller ogift, utan a••ven utredning däroie 
huruvida han  är  fri från värnpliktsskyldighet;  är hinderlöshetsbeviset  äldre  1 H 

30  dagar, bör sökanden av polismyndighet söka ny hinderlöshetsstämp.  1:  
vilket  Eder  i avseende  ä  kännedom och efterrättelse  l 1iecnonl niedilein  

Bestämmelse angående inte med 

Jämlikt Chefens för Marinen därom meddelad föreskrift  äc  
sig  till  efterrättelse följande föreskrift: 

Varje  fart g är  skyldigt att  då.  det i finskt inre vatten  d. v. s.  i skärgård 
och inom hamnområde möter krigsfartyg, som för fyrkantig tvedelad flagga,  v. 
mot  stången vända inre  del är  vit och yttre  del  röd,  gâ  med sakta  fart. 

1 	[ä.hf 	ITi 	\fiH!  1 	1 	ll'lt' 	1 	ii ite 	H  

aniiialcii 	au 	iiliniu, 	ittiiti,toa  

Med anledning cläraf att viceamiralen  B. von Nordmaiin 1  
hade i tjugu års tid varit direktör för  lots-  och håkinrättningcii  i  ±  i  IHIIJ  

även redan derförinnan i tio  år haft  befattning med lotsverket, donerade  vice-
amiralen  von Nordinann, soni  önskade kvarlämna efter sig ett varaktigt minne 
genom  en  sagda dag  till t. f.  generalguvernören över landet avlåten  ,,rapport" 

 ett belopp av  8,000 nik. till en fond,  vars årsränta skulle ,,å.rligen fördelas såsom 
gratifikationer  åt de  eller  den  av kronolotsbetjäriingen i  Finland,  vilka  under 

 årets lopp med fara för liv eller med s,jälvuppoffring från undergång räddar 
personer hörande  till  vilken nationalitet som helst". Rättighet att bestämma om 
sagda grafifikationers utdelning förbehöll  donator  sig  under sin  livstid,  men efteH 

 hans död skulle denna rättighet tillkomma ,,Iotsdirektören" i samråd med ,,post-
direktören" och ,,överdirektören för tiiliverket".  

I  avseende  ii  utdelning av omförmälda gratifikationer fastställde donair 
för övrigt följande villkor: 

att i händelse  under  loppet av något  år skeppsbroft  icke intrö ffade.  till vil±et  
ni  iina  ud 	i  itulil heuic 	I uid 	Ii  niku  t 	1  mt iii 	tei  i lp 	1(1 iuit  ii 	I  alle  
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läggas  till  kapitalet och samtliga räntor från detta ökade kapital bestämmas  till 
gra tifikationer under  därpå följancleår; och 

att gratifikationerna skulle utbetalas årligen  å.  dagen för slaget vid  Nava-
rino den 20  oktober, iiti vilket  slag donator  deltagit såsom yngre  officer på  fre-
gatten  ,,Helena".  

Enligt Senatens beslut av  den 5 mars 1873  överlämnades medlen i avseende 
 å  förvaltning och redovisning  under  namn av ,,vicearniralen  von Nordmanns do-

natioiisfond" till  Finlands  Bank,  som ägde låta utbetala fondens rä.ntemedel i 
enlighet med bestämmelserna i donationsurkunden. 

Fonden, vars behållning  per 31  december 1918tutgjorde Frnk.  40,013:12, 
 förvaltas numera av Finlands Statskontor. 

Sjöfartsstyrelsen uppmanar vederbörande tjänstemän vid sjöfartsväsendet att, 
 då  händelser av det  slag,  varom i donationsurkuiiden nämnes, inträffat,  till  Sjö-

fartsstyrelsen inkomma med framställning om utgivande av helöningar. 

SjilIartstyrelseiis tjänsternäii.  

Chefen för  lots-  och fyravdelningen, sjöfartsrådet, friherre  Johannes Indre-
nius  avled  den 16  maj  1919  samt sekreteraren vid sjöfartsstyrelsen  Paul William 

 Johansson  den 25  i samma månad. 
Statsrådet  liar den 2  maj  1919  för sjuklighet beviljat sjöfartsrådet  Karl  Rag-

nar Pettersson t,jänstledighet  till den 1  augusti  1919  samt förordnat överinge-
njören  Eric  Nummelin  att  under  nämnda tid bestrida sagda ämbete. 

Statsrådet har  den 5  juni  1919 förordiiat  chefen för sjökartaverket, överste-
löjtnanten  Jakoi)  Wilhelm Lybeck  att bestrida det sjöfartsrå.dsämhete varmed  är 

 förenad chefsposten vid  lots-  och fyravdelningen  tills  ämbetet blir besatt ävensom 
samma dag utnärnnt kammarförvanten  Axel Vitahis  Lindqvist  till  kamrerare vid 
sjöfartsstyrelsen. 

Lotsfördelningarna. 

Sjöfartsstyrelsen  liar den 6 mma.j 1919  förordnat lotsfördelningsehefen  Theo- 
dar Segersven att förestå lediga fördela ingschefsbefatlningen i Viborq  samt assis-
tenten  Väinö Lybeck  att bestrida  löi  dela ingschefst jänsten i Uledhor,q. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 30  maj  1919  förordnat fyrskepparen  å Plevna  sjö-
kaptenen Ntstor Ansheim  Viljanen  att  så  länge ordinarie assistenten förestår 
lntsfördelningsc.hefstjäristen bestrida  a.ssistenttjiinsfen i Uledhor,q  samt styrmannen 

Plevna. Jihin  Elias I-[oveie itt imandlmava under  tiden fvrskepparesysslan. 

SjoIartsinspektörerna.  

Sjö fartsstyrelsen  ha r en 25  april  1919  bita ilit  till sjöfartsinspektö  ren i 
Ulioiq (listlikt  Johan  Edvin Mausnerus ävensom sjäfartsiuspektörens i  Saima 
di.tiki Klns Viktor Mclii anhållari att fil byta tjänster. 

Sjömnätningsexpeditiotierna.  

Sjöfartsstyrelsen  liar dcii  2  maj  1919 förordna.t sjöka ptenen Herbert Janho
-tt  best  rida äldre ledarhefattningen vid  aiolra söoii'ilinhiqsexpedi(ionea itihl 

 less  inn:Im 	blivit ardi niri  el  er 	it. 
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Sjöfartsstyrelsen  liar den 6  maj  1919  förordnat assistenten Valter Sirelius 
att  under  sommaren tjänstgöra vid första  sjömätaisy1sexpeditionen  samt fördel-
ningachefen  Oskar Ferdinand  Urnberg och assistenten  August  Kunnas att tjänst-
göra. vid andra  sjömiitningsexpeditionen 

Sjiarts1äronrken.  

Sjöfartsstyrelsen  liar den 17 ma,j 1919  utnämnt  till nedaniiämnda t,jänster 
 vid sjöfartslärov-erken följande personer, nämligen:  

Novi gationsinstilutet I A  bo:  till  rektor sjökaptenen  Gustaf Erik rfengström: 
 till  äldre lärare sjökaptenen Viktor  Napoleon Ceder  och  till  yngre lärare sjökap-

tonen  Oscar Albert Leonard  Jansson. 
Napijationsinstitutet  i  Ran  mo:  till  rektor sjökaptenen  Frans Wilhelm  Laine; 

 till  äldre ltirare sjökaptenen  Eino Högtröin  och  till  yngre lärare sjökaptenen  Johan 
 Isak Hellström. 

Navigationsskolan  I Viborg: till  föreståndare sjökaptenen  Antti Nukari. 
Ntu'iqationsskolan  i Lovisa:  till  föreståndare sjökaptenen  Väinö  Gustaf Berg- 

man. 
Naviqationsskolaa  I A  bo:  till  föreståndare sjökaptenen  Karl Johan Robert 

 Holmström; och  till  lärare vid finska avdelningen sjökaptenen Isak  Ferdinand 
 Karlsson 

Naviqationsskolan  I  Gled borg:  till  föreståndare sjökaptenen  Gustaf Adolf 
Loueka ri.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 27  maj  1919 utnärnnt  följande personer  till  nedan-
näiinda tjänster vid 

högre navigationsskolan i  Mariciw  ma: till  föreståndare sjökaptenen Isak 
 Herman Korsströni, till  lärare  Karl Erik  Karlsson och  Anders  Tiburtius Oströni.  

Lotsarna.  

Wihorgs  lots  fördelning. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 15  april  1919  beviljat lotslärlingen  Johan  Aho-
lainen  å  Tröngsunds lots plats  ansökt avsked. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 25  april  1919  beviljat lotslärlingarna  Eino Pohjola 
 och  Abel Tuomala II  hlaapasaari lotspiats  tjänstledighet frön  den 1  juni  1919 till 

den 1  juni  1920.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 29  april  1919  beviljat lotslärlingen  å  Boistö lo1  

plats Karl  Fredriksson ett års t]ällstlethghet, ra••lnat från  1  maj  1919.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 9  maj  1919  antagit följ. pers.  till nedannämnda 

 lotstjänster, nämligen: 
Vid  Trdngsunds lotspials:  till  lotslärling Edvard  Muuronen  och  till extra 

lotalarling Joel  Pusa;  vid  Pitkäpaasi lotspiats:  till lots  biträdande lotsen  Evert 
2ohjola. till  lotslärlingar  Väinö Pitkäpaasi, Ilmari Ilo,  into  Seppä  och Toiv 

 Lauri  Mikkola,  vid  Kuorsalo  lots plats: till lotslärliiigar  Eero Sipari  och Aukust 
 Korjus,  vid  Fredrikshanins lotspiats:  till  lotslärling  Väinö  Alfred Hasu, vii  

Kotka  loisplats:  till  lotsitlderman  lotsen  Vilho  Rudolf  Brunila,  till t. f. lots  bitr 
lotsen  Oskar  Ya uhala samt  till loisläri  i  ii A nton  Nikolai  Pi ipa vi.  vid  Aaun i.saori 
lotcplat  till  lul  bli lut  O-  i  K nb 1 u  li  1 I I  i  ht 1 hi  lin.E  1  

Uhri  K nu  ala, 
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Till extra lot slärlinga.r antogos  samtidigt: 
Vid  PUkäpaasi  lots plats:  Valrnis  Veikko Seppä, Vilho Pohjola.,  Lauri  Nie-

melä  och  Hugo  Niemelä;  vid Kotka  lots plats:  Solmu Sakari Saario,  Emil  Evald 
 Vanhala, Teuvo  Armas  Seppälä. Veli  Johannes  Brunila. Vilho  Einar  Autio,  Otto 

Arthur  Brunila  och  Eino Seppälä.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 23  maj  1919  förordnat sjökaptenen  Otto  Niemi  till 

t. f.  ålderman  d  Pitkä paasi  lots plats.  

Helsingfors lotsfördelninq. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 22  april  1919  beviljat lotslärlingen  A  Pörtö lots-

plats  Uno  Elias  Jonasson ävensom lotslärlingen  Karl  Ivar Johanssons  å  Helsing-
fors  lots plats  ansökt avsked ävensom samma dag antagit sjömannen  Anders  Vil-
helm Björkell  till lotsiarling  A Gråhara lots plats,  förra lotsåldermannen  Arthur 
Arvid  Westerholm  till lots å  Barösunds lots plats  samt sjömannen Uno  Arvid 

 Johansson  till lotslärhing  A Helsinqfors lots plats.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 25  april  1919  beviljat lotslärlingen  Anders H,jal-

mar  Karlsson  ä  Pellinqe loisplats tjänstiedighet till den 1  december  1919  även-
som samma dag antagit sjömannen Uno Alvar Halén  till  lotslärling  A  Bågakärs 
lots plats.  

Åbo  lots  fördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 22  april  1919  beviljat lotslärlingen  å Lohnis lots-

plats Frans Ferdinand Krescens Bergman  ansökt avsked. 
Lotsell  Mikael Hjalmar Mickelsson  A Lohnis lotspiats  avled  den 7  april  1919.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 25  april  1919  beviljat lotsen Uno Fritiof Anders-

son  å Parqasports lotspiats tjänstledigiiet  från  den 1  maj  1919 till den 1  maj 
 1920  samt samma dag antagit följande personer  till extra  lotslärlingar  å  nedan- 

nämnda lotsplatser, räknat från  den 1  maj  1919,  nämligen: 
Vid  Raumo lotspiats:  skepparen  Oskar Arvid Lähtelä;  vid  Lypertö lotspiats:  

Martti Olavi Saarelainen;  vid  Pargasports lotsplats: sjömannen  Johannes Leonard 
 Pettersson. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 29  april  1919 anta.git Selim  Vilhelm Eriksson  till 
extra lo tslärliiig  vid  Raw  mo lotspiats. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 2  maj  1919  beviljat lotslärlingen  å  Ruotsalais lots-
plats  Kustaa  Hjalmar  Laaksonen  ansökt avsked. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 6  maj  1919  antagit  Rudolf  Eliel Luotolahti  till 
extra lotslarling  vid  Lipertö lotsplats ävensom  Ruben Ferdinand  Luotolahti  till 
extra I otslärli  ng vid  Nädendals  lots plats.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 13  maj  1919  antagit sjökaptenen Artur  John  Karls-
son  till extra  lotslärling  A Jung  frusunds  lots plats.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 23  maj  1919  beviljat ett års tjänstledighet  åt extra 
lotsiarlingen  A Lohms lots plats Johannes Leonard  Pettersson samt samma dag 
tillsvidare förorclnat biträdande lotsen  Abel Johan  Söderström  till t. f. lots å 
Jung frusuncis lots plats.  

Ålands  lots  fördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 15  april  1919  beviljat lotsen  Johan Adolf  Adolfs-

son å  Finnho lots plats  ansökt avsked. 
Sjöfartsstyrelsen  liar den 22  april.  1919  beviljat lotsen  Karl •Johan  Friman  

A Nykamns  lotsplats ansökt avsked  saint  samma dag antagit följande personer  till 
nedanämnrla  lotssysslor nämligen: vid  Njliainns loisplats  till  biträdande  lots Erik 

 Mauritz Eriksson. vid  Toepö lot.plat.c:  I fl iitväda ode lots Oi<n r Ferdinand  Joris- 
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son,  vid  Eckerö lotspiats:  till  biträdande  lots Karl  Fagerst.rom,  vid Fiskö  lotspict.:  
till  biträdande  lots  Petter Elis Nordberg, vid Berghamns  lots plats: till  lotsiarling 

 August Titus Lindell.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 25  april  1919  antagit sjömannen Artur Helvig 

Gustafsson  till extra  lotslärling  å  UtÖ lotpiats,  räknat från  den 1  maj  1919.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 2  maj  1919  antagit  August  Teodor Feilman  UN 

extra  lotslärling  å  Saqqö lots plats.  
Sjöfartsstyrelsen har  (Ten Ii  maj  1919  beviljat inträdande lat sen  å Deqe,7 e' 

lotspiats AmanJn. Firdillud (NinIu1Il  x 1i  tj  Hi  1iliet. röLnaf frau 
 den 15  ma.j  1919.  

I'H( 1f./ide1ui  H?  rf.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 22  april  1919  antagit lilrädanle iLla Yrj Hjal-
mar Aelta  till Juts  i  flu/si; licp1afs.  

Fyrarna.  

Ladoqa  lots  fördela  iuj.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 22  apU  1 19 I 9 lUr? HarI  Peli  La PH 1  ui ui  ill t. I  

yngre fyrvaktare vid  Hanhipaasi fyi. 

Viborqs  lots Jördelninq,  
Sjöfartsstyrelsen har  den 29  april  1919  beslutat att tillsvidare förord 

nedannämnda personer  till  följande sysslor vid fyrarna, nämligen: 
Vid  Seiviistö  fyr:  till  fyrmästare kofferdiskepparen  Emil  Virkki  och IH1 

äldre fyrvaktare  Daniel  Hortikka,  vid  Narvi  fyr:  till  äldre fyrvaktarc RudI  I 
 Gottskalk,  vid  Sonieri  fyr:  till  ivrmästare  styrmannen  Väinö Aleksander Niem  el  i 

 till  äldre fyrvaktare  Matti  Niemi,  till  yngre fyrvaktare  Vilho Mikkola  och  Mali 
 Mikkola,  samt  till.  mistsirenskötare  maskinisten  Aleksander  Mäkelä; vid  Seits/: 

 fyr:  till  fyrmästare kofferdiskepparen  Anton  Roti,  till  äldre fyrvaktare Ta. 
 Simola,  till  yngre fyrvaktare  Juhana Sipilä  och Tahvo  Sipilä;  vid  Tytärsaari /  till  fyrmästare sjökaptenen  Aleksander Ahola,  till  äldre fyrvaktare  Lambert P  

ka  och  till  yngre fyrvaktare  Simo Porkka;  vid  Hoglands  norra fyrar:  till  fyrmiL 
resjökaptenen  Felix Robert  Laanti.  till  äldre fvrvaktare  Aleksander Naski. 

 yngre fyrvaktare  Kristian  TaIsi.  Anton  Toim,  Matti  Mattila,  Frans  Naski 
 Konstantin Naski: vid  Ho glands  södra fyr:  till  fyrmästare sjökaptenen Mati 

 Emil  Mattsson,  till  äldre fvrvaktare  Tuomas Jaakkola  samt  till  yngre fyrvaktare 
 Kristian  Kiiski  och Ludvik  Jaakkola.  

Helsingfors  lots föidein  ing.  
Mistsirenskötaren  å  Bengiskärs  fyr  Otto  Vilhelm Lindebrand avled  den 24 

 april  1919. 
A  bo lotsfördelning. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 13  maj  1919  beviljat fyrvaktaren  å  Enskärs fyr  
Elias  Ossian Wallenius  ett års t,jenstiedighet, räknat från  den 15  niaj  1919.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 23  maj  1919  antagit förra fyrvaktaren  Frans  Vik-
tor Brunström  till  yngre fyrvaktare  å  Utö fyr.  
3042-19  
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Ålands loisfördelning. 
Fvrmästaren  å  Låqskdrs  fyr  Emil Nyirind liar den 5  april  1919  avlidit. 
Sjöfartsstyrelsen  liar den 22  april  1919  beslutat transportera äldre fyrva.kta-

ren  å  Märkets fyr  Mathias Albert  Sjöblom  till  äldre fyrvaktare  ii  Herrö fyr. 
Sjöfartsstyrelsen  liar den 25  april  1919  beslutat transportera  t. f.  yngre fyr-

vaktaren  ft  Bogskär  Johan Alfred Holmberg till  yngre 'yrvaktare  å  Sälskärs  fyr. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 6  maj  1919  antagit äldre fvrvaktaren  Johan August 

Römiberg till  äldre fyrvaktare  ii  Märkets fyr.  

Vasa lots  fördelniaq. 
Sjiir1stvreln  liar den 17  niaj  1 I 	ntnaniiit  famn  fvrvnktaren  Axel  Ar- 

tiii  UI 	iiI 	a  iW  viii 	K F\  :IiaFy  a  AUI'  /0/  

(/'/1'/)i'i. 	/nf.//;/(Ii)/;// .fn  

Ii vi stv  Isel  La ln  2  maj  1919  beviljat yngre fvrvaktaren  ft Ulkohalla  
fur  Kaarlo Viljo  k)stinan ausakt  avsked. 

Fyrliirtygen.  

Ladoga  lotsfördeliuing. 
Sjöartsstyre1sen  har  den 15  april  1919 förordiiat  styrmannen  Gustaf Adolf 

Blom till t. f.  fyrskeppare  ft  fyrfartyget  Taipaleenluoto. 

Viborgs lotsfördeining.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 17  maj  1919 förordna.t  skepparen  Karl Felix  Karls-

son  till t. 1.  styrman  å  Verkkomatala.  

Aho  lotsfördelning. 
Sjöfartsstyrelsen  liar den 23  maj  1919  förordnat maskinis.ten  Usko  Erland 

Peiitti]ö  t  il]  niislc  in nulisture 	lu  yngre fyrvaktare  ft  fyrfartyge. Relaudersgrund.  

I lands lots  fördein inq. 
jöfartsstyre1sen  har  den 2  maj  1919 heviljat masluinisten  ft Slorbrotten  Esai-

as  Hentunen  ansökt avsked. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 23  maj  1919  förordnat båtsmannen Matts Vilhelm 

Ja nsson att vikariter bestrida styrmans odi yngre fvrvaktarsysslan  ft  fyrfartyget  
/S  / ,,'1olten. 

J7asa  lotsfördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 15  april  1919  beviljat styrniannen  ft  Storkaile  grund. 

EviL  August  Andersson ansökt tjänstledighet för tiden  15  april—iS maj  1919 
Iv(ulsom  förordnat styrma.nnen  K. E.  Karlsson at.t  under  denna tid bestrida nämn-
da tjänst. 

Sjöfartsstyrelsen  liar den (3  maj  1919  utnämnt fyrmästaren  ft  Strömmingsbå-
clan Kuuni Gunnir FaLlir till slvrniaui a fvvfnitvei Sni1uan. 
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Sjöfartsvfjsendets  fartyg. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 15  april  1919 utnämni koffcrlLkefl)arell vnttc 

Ferdinand  Söderström  till  styrman, niaskinisten  August  Nikolai Anclelin  till  för-
sta maskinmästare och rnaskinisten Artur  Leonard Rautelin till  andra maskin - mästare  å iiispektionsfartyget Nailhilus,  samt rnaskinist.en  Henrik Vaifrid Ekrna 
till  andra maskinmästare  it  inspektionsfartyget  iSce  tant. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 22  april  1919 utnänint  maskinisten  Antti Kyllöncn  till  andra maskiamastare  ii  inspektionsfartyget  Saimaa.  
Sjöfartsstyrelsen  liar den 25  april  1919  beviljat andra styrmannen  ii. isbrvta -ren  Sampo  tjänstiedighet  till den 15  november  1919  ävensom samma dag för i -I-nat ma-skinisten  Olof  Lindroos  till  andra maskinmästare  å inspektionsfaii TVillm  uns!  rand,  räknat frön  den 15  april  1 919.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 29  april  1919  förordnat sjökaptenen  Nikolai Nv  a H 

till t. f.  första styrmanöisbrytaren Tl7iinä-möinen..  
Sjöfartsstyrelsen har  den 6  maj  1919  beviljat andra maskinmästaren  å ii'-

spektionsfa.rtyget  Eläköön  Anders Emil  Enqvist fjänstledighet  till den I iu,; 
1920  ävensom samma dag befriat  1. f.  första, maskinmästaren  ii  isbrytaren T!71ö0i-möinen  Allan Lindholm  frön  sin  befattning. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 13  maj  1919  beviljat första. stvrmanneri  å  isl.rytarti 
Murtaja  Harald Holmberg  ansökt avsked. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 17  maj  1919  beviljat första styrmannen  a  Sampo 
Selim Aleksander  Eklund  tjänstledighet frön  den 12  juni  1919 till  dess utrustni  ii - 

 gen för  -viterka  in pan jen  vidtager, ävensom sa nitidigt förorduat maskinisten Rar] 
 Felix Teodor  Karlsson  till 1. f.  andra maskinmästare  it  Sampo.  räknat fran  dc! 

1  januari  1919  samt utnä.mnt maslcinisten  Yrjö  Ville Piironen till  andra maskin-
mästare  ii inspekhonsfartvget TVillnianstrand.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 27  maj  1919  beviljat maskinmästaren  a  Kon,pa  
Erland  Gustaf Linilh  ävensom andra rnaskinmästaren  it  Kurs  Johannes  Nyström 
ansökt avsked. 

Samtidigt har maskinisten BernharH] 
andra Il!  slitnnöstar1)cfattiijnopn 	Km-s 

I'artygsbesi ktiiings,i iitiiien.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 15  april  1919  tillsvidare förordnat följande perso-
ner  till passagerarångfartvgsbesiktnjngsman  inom nedannämnda sjöfartsdistrikt, 
nämligen. 

Ladoqa  sjö  fartsdisirikl:  
Soi  davala  distrikt:  till na-utisk  besiktningsman sjöka ptenen  Arvo Uuno Anian 

 Johansson;  till skrovbesiktningsman  teknikern  Emil Johan Kiiveri: till  maskin-
besil  tai ngsrnan depotförestitnila  ren  Justus  Åström. 

Viborqs sjöfartsdistrill: 
Vihorgs  distrikt:  till  nautisk besiktningsrnan jöka  t  enin  A titti  Ya  Hi ri nimI 

 sjökaptenen  Väinö Ahtiainen soni  suppleant;  till skruvhesiktningsman ingeniöreii 
 Taavi Siltanen  I ill maskiubesiktningsma a ingeniöreji Kac rIo Vithil n  Soini-

vaa  i -a: 
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Kotka distrikt:  till  autisk  besiktningsman styrmannen  Anders  Nybom;  till 
 skrovhesiktuingsma.n  fabrikanten  G. A.  Sjöblom;  till  maskinbesiktningsman  ma-

skinmästaren  Anton  Lavi. 
Fredrilshamns  distrikt:  till  skrovbesiktnmgsman  teknikern  Karl Gunnar 

 Hypén;  till  maskinbesiktningsman  maskinmästaren  Gustaf Erik  Elo.  

Nylands sjö fartsdistrikt: 

Hangö  och  Ekenäs  distrikt:  till  nautisk besiktningsman sjökaptenen  Leonard. 
 Lundqvist;  till  suppleant  åt  nautiska besiktningsmannen sjökaptenen  Johan Gustaf 

 Schvela:  till  skrovhesiktningsinan  sjökaptenen Alfons  Oliver  Kariberg;  till ma
-skinhesiktningsman  ingenjören  Arthur  Gronmark;  samt  till  suppleant  åt  maskin- 

besiktningsmannen ingeniören  A.  Kulihem. 
helsingfors  distrikt:  till  nautisk besiktningsman sjökaptenen  Herman Leopold 

Laurent; till  suppleant  åt  nautiska besiktningsmannen sjökaptenen  Alfred Gustaf 
 Mannelin;  till  skrovbesiktningsnian ingeniören  Oskar  Lönnrot;  till  maskinbesikt-

ningsman  ingenjören  Verner 1-fult; samt  till  suppleant  åt  maskinbesiktningsman
-non  ingeniören  August Abraham  Montin.  

Lovisa distrikt:  till  nautisk hesiktningsm  an  sjökaptenen  August  Ljungqvist;  
till  skrovbesiktningsman ingeniören  A  vd  Ririgström;  till  suppleant  åt  skrov- 
besiktningsmannen ingenjören  Johan Alfred  Blässar;  samt  till  maskinbesiktnings - 
man  maskiriisten  M.  Joffs.  

A lands  sjö  f  artsdistrik t: 

_1 lands  distrikt:  till  nautisk besiktningsman sjökaptenen  Anders  Tiburtius 
 till  skrovhesiktnirigsinan  sjökaptenen  Karl August  Ekblom; samt  till 
 nInhl1)i1Iung.mn  a ma  sk  a  isten  Johan Lundell.  

fijäne  sjö fartsdistrikt: 

.JJ riiskylii  distrikt:  till  nautisk besiktningsman sjE kaptenen  Karl August 
 Kunnas,  meri  skepparen  Julio  Kustaa  Sundqvist som suppleant;  till  skrovbesikt-

ningsman  teknikern  Julio  Brynolf  Leander  med depotföreståndaren Viktor Buur 
som suppleant;  till  maskinhesiktningsman depotföreståndaren  Viktor Buur med 
eknikern  Juho  Brynolf  Leander  som suppleant.  

Heinola  distrikt:  till  nautisk besiktninsrnan sjökaptenen  Onni Olaus Ko-
ponen  med sjökaptenen  Vladimir Alexander  Fredrik Gejtel som suppleant;  till 

 skrovbesiktningsman kofferdiskepparen  Albin  Raninen  med sjökaptenen  Onni 
Olaus Koponen  som suppleant;  till  niaskinbesiktningsnman  teknikern  Kaarlo  Pa- 
1  ornäki. 

Lahtis  distrikt:  till  nautisk besiktningsman sjölcaptenen  Vladimir  Fredrik 
 Alexander  Gejtei  med kofferdiskepparen  Albin  Raninen  som suppleant;  till  skrov- 

besiktningsman fabrikanten Villeha  d  Törnroos  med depotföreståndaren  Ernst 
A  ksel  Nordin  soni  suppleant;  till  maskinbesiktningsma  n  depotföreståndaren  Ernst 

 Aksel  Nordin  med teknikern  August  Savolainen sora  suppleant. 
Tavastehns  distrikt:  till  nautisk besiktningrnan sjfflsaptenen  Axel August 

 \Vilhelm Barek med skepparen  Magnus Albert. Sandell  som suppleant;  till  skrov-
lesiktningsman ingeniören  Emil Johannes  Simola  med teknikern  Georg  Aksel 
VesterstrMe som suppleant;  till  maskinbesiktn ingsman maskiningeniören  Lars 

 Eliel Kjäldman  med teknikern  Georg  Aksel Vesterstråle soni suppleant. 
Tammerfors distrikt:  till  nautisk besiktningsman skepparen  Magnus Albert  

andell iiied sjölcaptanen (  a  ta  r A  dli \Vablnii  a sin  snpplea  at. till  skrovbesikt- 
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ningsman ingeniören  Emil Johannes  Simola  med teknikern  G-eorg  Aksel Vester-
stråle som suppleant;  till maskinbesiktningsman  ingenjören  Lars  Eliel Kjäldman 

 med teknikern (i- eorg Aksel Vesterstråle som suppleant. 
Sjöfartsstyrelsen har dcii  22  april  1919 till  passa eraringfa rtvgsbsiktuings-

män inom Åbo sjöfartsdistrikt tillsvidare förordnat följande personer, nämligen:  

A  bo sjö fartsdistrikt: 
Åbo distrikt:  till  nautisk besiktningsman sjökaptenen Viktor  Napoleon 

Ceder; till  suppleant  åt  nautiska besiktningsmannen sjökaptenen  Oscar Albert 
Leonard  Jansson;  till skrovbesiktningsman sjöka pteuen Adolf Thomas Skogström; 
till  suppleant  åt skrovbesiktningsmannen  sjökaptenen  Karl Johan Blomberg; till 
maskinbesiktningsman ingeniören Anton Blomberg;  och  till  suppleant  åt naskin

-besiktningsmannen ingeniören  Väinö  Johannes  Laurinen.  
Nystads distrikt:  till naut.isk  besiktningsnian sjökaptenen  Frans  Söderlund; 

 till  suppleant  åt  nautiska hesiktningsmasinen sjökaptenen  Juho  Saarinen;  till 
skrovhesiktningsman sjökapt,enen Karl Samuel Alilsvik. 

Raumo  distrikt:  till  nautisk besiktningsma.n sjökaptenen  Johan  Isak Hell-
ström;  till skrovbesiktningsman  sjökaptenen Viktor  Albert  Henriksson; och  till 
maskinhesiktuingsrnan F.  Nordlund. 

Björneborgs distrikt:  till  nautisk besiktningsman sjökaptenen  August Axel 
Grandell; till  suppleant  Lit  nautiska besiktningsmannen sjökaptenen  Kaarlo  Blom; 
till skrovbesiktningsman  sjökaptenen  Josef  Edvard Grönbloin;  till maskinbe-
siktningsman ingeniören  Väinö Jorma;  och  till  suppleant  åt  maskinbesiktnings- 
mannen verkstadsföreståndaren Aksel  Aleksander  Sundqvist. 

Sjöfartsstyrclen  har  den 25  april  1919  tillsvidare förordnat netlannämnda 
personer  till passagerareangfartygsijesiktningsmän  inom  Vasa sjöfarfsdistrikt,  
nämligen:  

Vasa  sjö fartsdistrikt: 
Garniakarleby  distrikt:  till nanfisk besiktningsinan  sjökaptenen  Gustaf 

 Strömbäck;  till skrovbesiktningsman  sjökaptenen  Gustaf  Strömbäck;  till  supp-
leant  åt skrovbesiktningsmannen  ingenjören  Soini Pohjanpalo;  till maskinbesikt-
ningsman  ingenjören  Juhani Pohjanpalo;  till  suppleant  åt maskinbesiktningsman-
nen ingeniören  Soini Pohjanpa  lo. 

Vasa (lis/rikt:  till  nautisk besiktningsnian sjökaptenen  Karl  Edvin  Olin; 
till  suppleant  åt nauitiska  besiktningsmannen sjökaptenen  Walter Sarelius; till 

 suppleant  åt skrovbesiktningsma nnen  sjökaptenen  Emil  Wallenius;  till skrovbe-
siktningsman ingeniören Erik Al [red Wessherg; till maskinbesiktningsman  inge-
njören  Johan  Edvard Salin;  till  suppleant  St inaskinbesiktningsniånnen ingeuh

-ren  Erik Alfred Wessberg.  
Kaskö distrikt:  till  nautisk besiktningsman sjökaptenen  Gustaf G-ranlun1; 

till skrovbesiltningsman ingeniören Erik Alfred Wessberg; till  rna skinbesikt-
ningsman ingenjören  Erik Alf red Wessberg. 

Kristinestads (lis/rikt:  till  nautisk besiktninsnn  11  sjdcnp  enin 	(rn  ii- 
lund;  till skrovbesiktningsrnnn  sjökaptenen  l  unI 	1•n -t ii 	hL 	iii  ieLk1 - 
ningsman  ingenjören  Erik Alfred Wessherg.  

Sjöfartsstyrelsen  liar den 25  april  19! 	Ii] He le 	ununhluuui teIe wiio  ode  
pci oner  till p  i-  tgi ai ing fii  t gln.  il tnin -ii in in  ni  I I (I fun  iI  S  /a/a,  I  ili  Ii  ut 
näniligen: 



66  - 

Uiedhorqs siöfarisdistrikt: 
Uledborgs  distrikt:  till  nautisk besiktningsman sjökaptenen  Henrik Wilhelm 

 Snellman  med sjökaptenen  Nils Gustaf  Juselius  som suppleant;  till skrovbesikt-
ningsman  sjökaptenen  Gustaf Adolf Louekari; - till maskinbesiktningsman  inge-
njören  Kaarlo Tivari Junelius  med arbetsledaren  Gustaf Amandus  Skarp som supp-
leant (samtidigt även suppleant dt skrovbesiktningsmannen). 

Brahestads  distrikt:  till  nautisk besiktningsivan sjöhaptenen  Johan  Himanka 
 med sökaptenen  August Ravander  som suppleant;  till skrovhesiktningsman  sjö-

kaptenen  Klaus Anders Alarik Viklund  med AbrahaniWilhelni  Juselius  som 
suppleant:  till ma.skinbesiktningsman maskinniiistaren  Kaarlo Pekuri.  

Kemi distrikt:  till  nautisk besiktningsman sjökaptenen  Anders  Fredrik Lund-
qvist;  till skrovbesiktningsman  fabrikanten  Kaarle  Anton Muoniovaara  med mas-
kinmästaren Hannes Muoniovaara som suppleant;  till rna.skinbesiktiungsman  fabri-
kanten livar Ludvik Uléji mccl maskinmösta  tell Emil  Kestilä  som suppleant. 

Saima siöfartsdistrikt.  
Sjöfartsstyrelsen  liar deit  2  maj  1919  beslutat återtaga förordnandet för inge-

njören  Axel Olsoni  att vara suppleant för skrov- och maskinhesiktningsmännen 
inom  Ide,salmi distrikt. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 13  maj  1919 åfertagit  förordnandet för ingeniören 
 Paul Theodor  Grönlund att vara skrovhesiktningsma.n för passagerarångfartyg 

inom  Kuopio  distrikt ävensom suppleant för skrovbesiktningsmannen inom  Var-
kaus  distrikt. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 17  maj  1919  förordnat s,jökaptenen Frithiof Salvén 
 till  suppleant för nautiska besiktningsrnaniien inom  IVillmanstrands distrikt. 

BeYiilhavar-  och maskiiiittiistarbrev. 

Sjöfartsstyrelsen  bar den 9  maj  1919  tilldelat styrmannen Valter Aleides 
Råberg östersjöskepparbrev. 

Sjöfartsstyrelsen har tilldelat följande personer rätt att sñsoni  östersjöskep-
pare föra lastfartyg med  en  dräktighet a.v högst  300 bruttoregistert on,  nämligen: 

IJen  25  april  1919:  Antton }-Tämäläinen,  Konstantin  Piipari. Tuomas IDonatus 
Seppinen, Aatami Suomalainen, Voldemar Pulli,  Johannes Pulli,  Aleksander  Ma-
ikka,  Eemil Reitti. Vasili Kutja, Tiinofei Törky,  Stepan  Aalto, Kalle Seppinen, 

 I  var Kalliovaara och Antip T?anhalainen: dcii  29  april  1919:  Onni  Albin  Piipari-
nvn,  Anton Matikka  och  ,John  Edvard Tidsirand;  den 9  maj  1919: Abram Piironen, 
Matti  Ketonen.  Viktor  Tuuli.  Edvard  Soini, Simo Sorsa,  David Knukka, Richard 
Hilska.  Konstantin  Kurki. Vilho Kodasoff, Juhana Hovi, Mikko Kurki  och  Au-

ust  Soini;  den 13  maj  1919:  Kalle Aukusti  Karppinen  och  011i Ylönen;  den 
I  maj  1919 Herman Torlckeli. Aicksanteri Manuonen, Gabriel VaIti  och  Georg 
r[icistrand. den 23  maj  1919;  Eero Pöntynen.  Viktor  Hankala  och  Väinö Pukonen: 

 In 24  maj  1919:  Pekka Mykkänen:  deli 27  maj  1919:  Valdemar Vartiala.  Juhani 
Tiainen, Juho Pulkkinen, Toivo Silvennoinen, Juhana Villiain Laukkanen,  Her-
ian  Huovinen,  Albert Kvytsönen,  Juhana Pukki  och  Abel  Partanen.  

Sjöfartsstyrelsen  liar den 13  maj  1919  beslutat tilldela skepparen  Karl  Hjal-
mar Karlsson rätt icke blott att föra samma befäl  a  maskindrivet lastfartyg av 
högst  300 bruttoregistertons (lräktig'het  som innehavaren av  östersöskepparbrev, 
utan och att anställas sisom ifililiavare ri niaskiudrivet passagerarfartyg, som  an- 

i  ii 	ii 	ii 1 	1 1 	\  i 	i  I 	l 	i 	a 	a 	11 	I 	ii 	ii 	il 	ii 	1 	11 	I 	H 	1 
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och kanaler ävensom skepparen  Karl  Vilhelm  Laurent  rött att såsom innehavare 
av  kustsicepparbrer  föra befäl  å  maskindrivet lastfartvg av mindre  än 300  brutto- 
registertons dräktighet. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 27  maj  1919  beviljat följande personer tillstånd 
att föra mindre  an 100  personer tagande,  å insjovatten  gående passagerarebåtar, 
nämligen: Ignatii Peiponen. Andrej Maikow och  Pietari Juhana  Kosonen sanit 

 Abel Olkkonen  rätt att föra lastbåtar  på  insjöar. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 21  maj  1919  beslutat tilldela styrmannen Aapo Mik-

koneii  överst yrmans brev. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 15  april  1919  beslutat tilldela följande personer 

överanqmaskinmästarhrev,  nämligen:  Karl Erik  Mattsson,  Gustaf Erhard  Lindh, 
 Karl Gustaf  Rosenström,  Johan  Viktor Osterlund och Aksel  Ferdinand  Virtanen; 

 den 22  april  1919:  Uno  Arvid  Juntunen,  Karl Oskar Handroos, Ernst  Enok Wef-
var, Uno Edvin Eriksson. Viktor Anselm  Mattila  och  Sulo  Valfrid  Vanhala;  den 
29 tpril i9i4  Mitti  in n Ktrl \ugut Lcmo, K ul Ugot Hellstrom Fiedrik 

 Vilhelm Mattsson och  Niilo  Erik  Stenfors;  den 2  maj  1919:  Aksel  Rudolf Kaarto, 
 Viljam Akates Pirilä  och  Väinö  Johan Hirvilä; den 6  maj  1919: I'aul Holmén. 

Johan Matins  Laine  och  Väinö Soininen;  den 9  maj  1919:  Mauritz Konstantin 
Klingstedt och  Toivo Aleksanteri Hänninen;  den 13  maj  1919: Anton Nestor  Kor-
pela;  den 17  maj  1919:  Pekka Juhana Oksanen:  den 2  maj  1919: Alfred  Valde-
mar  Joensuu,  Elias  Nisonen. Vilho Ilmari Tirkkonen;  den 27  maj  1919: Herman 

 Lappalainen;  den 30  maj  1919: •Johan  Mauritz Johansson,  August Johannes  Ny-
ström,  Karl Arthur  Grönqvist  och  Karl Rudolf Blom. 

Ångmaskinrnägtarhrev:  den 15  april  1919:  Antti Koskinen:  den 22  april  1919: 
 Aleksanteri Luukka, Väinö Aleksander Kardig  och  Anton  Hovi;  den 25  april  1919: Verner  Edvin Strömsten; (len  29  april  1919: Ferdinand  Kauko,  Gun  unr 

 August Haggström  och  Juho  Herman  Tuominen;  den 2  maj  1919: Herman Ferdi-nand  Lindbäck,  Harald Edmund  Welin, Fredrik  Bertel  Blomster och  Aaron  Vil-helm  Hänninen;  den (  maj  1919: Karl Magnus  Fröberg, ,Tohan  Arvid Engelhert 
 Lindroos,  Otto  Vilhelm Forsman,  Karl Lennart  Kvarnström, Anterus  Juhana 

Mikkonen,  Lauri  Johansson,  Antti Artturi Lamminkangas  och  Pekka Huotari;  den 9  maj  1919: Frans  Sten Kahlos,  Kaarlo Vilho Porho,  Frans Pauli B,jörkstén, 
August  Pöllänen,  August Sivanainen. Johannes  Viktor Mickelsson och Edvard 

 Aleksander  Rosenberg; den 13  maj  1919: Aaro  Väänänen  och  Juho  Emil  Vaahto-
lnoto;  den 17  maj  1919:  Juhana Kourula,  Karl August Lundgren  och  Johan  Hjal-
mar  Nyman; den 23  maj  1919:  Armas Vilhelm  Kari,  Konrad  Konstantin Auramno 

 Oskar Einar  Josefsson;  den 27  maj  1919: Frans Emil  Lindqvist;  den 39  maj  1919: 
Karl Johannes Alexander  Lindström,  Johan Ferdinand Lavsin. Jeiiiia !  i  1iln  
Vilhelm  Väinö Näkki.  Gabriel  Vanninen  och  Anton Kitula- 

	

Undercinqmaskinnu'ista'b -eV: den 15  april  1919: Ernst Nv na 	ln 	a rii 
1919: Otto Ruuska; den 6  maj  1919: Jalmar  Hynninen,  Julio XI ireil Xiii  ion.  
Antti Tnivalantti. Aatamj Hongisto  och livari  Liukkonen;  den 13  maj  1919:  Hei-
man Tivarinen; den 17  maj  1919:  Kaarlo  Oskar  Heino Mannerkorpi:  den 20  maj 

 1919: Johan Enghiorn  och  Albin .J ohannes  Härkönen:  den 30 rna.j 1919 : Kusta:i 
 Vilhelm  Sipilä. Kustaa Aleksander Stdhiman. Aleksander Koho,  Konstantin HrL-

kö,  Tuomas Kurki, Aleksander Pvökari,  Richard  Adamsson, Aleksander Ora\a, 
 Otto Adanisson,  Paavo Villanen, Edvard l)urchiman.  Antti Talvonen  och ValfriI 

 Ratia. 

1/(/IiI//o(f)luJiasJ'j)Jj/j5f0)71J(' 	iloii 	maj  191):  Jul:10 	laia 	La nu 
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Löneförhöjning  på  grund av tjänsteår. 

Statsrådet har  den 14  sistlidne  mars  fattat beslut, att tiden för utbekomman-
de av löneförhöjning för personer, som av statsförbrytelsedomstol blivit ådömda 
straff, skall förlängas enligt följande skala, niimlig'en: 

för böter intill  100 mark  med  3  månader  
101-300  ., 	,,  6 
301-500  ,, 	,,  9  
över  500 	,, 	,,  1 år 

 fängelsestraff med  2 år  
tukthusstraff  med  3 år  

och bör detta förfarande iakttacms, oberoende av om personen ifråga sedermera 
av överdomstolen för statsförbrytelser bemidats eller icke. 



I ii  Sjofartsstyrelsens  
meddelanden.  

N:o  5. 	 Helsingfors,  den  15september 	 1919. 

F ö r o  i'  d n I n g  
innelattaiide  instruktion Yr besliiekningarna och konsulateti.  

Given  i  Relsinglors  den 5  juli  1919.  

Statsrådet  liar,  vid föredragning från Ministeriet för utrikesärendena. god-
känt och fastställt följande förordning, innefattande instruktion för heskicknin-
garna och konsulaten.  

I  Kapitlet.  

Om inrätIcnide  av besi ckninqar och  kOIlSuia( SallI! 011I  I äas!eiiiüanen Vi(i 

desam  in a. 

1 §. 
A  regeringen ankommer att hesthmma. var beskickningar och konsulat 

skola inrättas. 
Inrättandet av sådana \'icekonsulat, mccl vilka  å  stat upptagna. regelbundna 

utgifter icke äro förenade, ankommer  å  Ministeriet för utrkesäreudena.  

Chef  för beskickning  är  sändebud samt tjänstemäti vid sådan. i mån av be-
hov. förste, och andre legationssekreterare jämte kanslister. Såsom extraurdinarie 
tjänstemän kunna vid beskickning anställas attachåer.  

Chef  för konsulat  är  vederbörande konsul. Tfj11 biträde  åt  konsul kunna. vid 
konsulat anställas vicekonsuler. sekreterare samt såsom extraurdi na  ne  tjänstemän 
attachéer.  

3 §.  
Vid heskickningar otii konsulat  å  ordinarie stat anställda tjänstemän samt 

attachéerna böra, vara, finska, medborgare.  Till kanslihiträcien.  translatorer och 
andra motsvarande  extra  ordinarie befattningar vid beskicicningar och konsulat 
kunna antagas jämväl utländska undersåtar. 

47_j(J 
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•1  §. 

Säiideb  oden  (Jell de  utsända konsulerna utnämnas av Presidenten. Tjänste-
männen vid  heskickningarna  och konsulaten utnämnas av Statsrådet.  De  valda 
konsulerna tillsättas och entledigas av Ministeriet för utrikesärendena. 

DÅ  å  staten  Eör  beskickning eller konsulat upptagits anslag att användas som 
arvode för tjänsteman eller funktionär, ankommer det  å  beskiekningens  eller kon-
sulatets  chef  att antaga och entlediga vederbörande  person.  Utnämnande av atta-
chéer ankommer  dock ii  Ministerief  för utrikesärendena.  

5  §.  
Samtliga befattningar vid beskickningar och konsulat besättas utan att  le

-diganslås.  
Di  bef'ittniiigen  blir ledig  iliggei  dit  uni  mat  hugre  ni  ndighrt 'itt d'iiom 

 göra anmälan hos  den, ii  vilken  utnämnandet  till  tjänsten ankommer, samt tillika 
föreslå lämplig  person till  tjänsten. Vid besättande av  konsuisbefattuing  bör 
generalkonsuls eller vederbörande högre konsulära myndighets yttrande  därförin-
nait  inhämtas:  då  framställning om  hesättande  av  konsulsibefattuing  ankommer 

 å  generalkonsul eller annan högre  konsulä-r  myndighet. skall vederbörande  he-
skickningschefs  mening därom inhämtas.  

Minis.teriet  för  ntrikesärendena  äger draga försorg om  de  formella förfråg-
ningar, vilka före tjänstens  tillträdancle  äro nödiga.  

6.  
Generalkonsul hör i regel vara  frÅn  Finland  utsänd  å  ordinarie stat anställd 

tjänsteman: i undantagsfall  må.  sådan befattning  ombetros jämvä.l  utländsk un-
dersåte, vilken i  så fall  icke åtnjuter avlöning.  

7  §.  
I  fullmakt. förordnande eller annan  handling,  varmed  till  beskiekuing  eller 

konsulat hörande  person  insättes i befattningen. skall  jiimvä.l  uppgivas  lions  sta-
tionsort samt verksamhetsområde.  

8 	.  
A  beskiekningarna  och konsulatens chefer och tjänstemän ankommer att. 

i  den  omfattning och  på  sätt  å  vederbörande ort av behovet •påkallas, om sitt  till
-trädando  av tjänsten  delg'iva  de  verk och myndigheter, med vilka  d€samma  å  äm-

betets vägnar komma i beröring.  

9. 
'fill  heskickning  eller konsulat hörande befattning, med vilken  å  stat upp-

tagen ordinarie lön icke  är  förenad, kan av Statsrådet indragas eller ombildas utan 
att befattningens innehavare  är  berättigad  till  ersättning för därigenom förlorade 
avlönings- eller andra förmåner.  

lo.  
Ställes  chef  för eller tjänsteman vid  beskickuing  eller konsulat  under  åtal 

för brott, vilket berör hans medborgerliga ära, eller försättes han i konkurs, äger 
Statsrådet  otörtövat  avhålla honom från tjänsteutövning samt sedermera i saken 
förfara  på  sätt av omständigheterna påkallas. Samma rätt tillkommer Statsrådet  
1 'en då  andra med  de  ovananiörda jmförliga  synnerliga  skil  därtill föreligga. 

Vald konsul kan  iv  Ministeriet för utrikesärendena i  farenilmut  fell  avliâlla  s  
lr;iii  I än -leiiiviiiug. 
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11 §.  
Har  chef  för eller tjänsteman vid heskickiiing eller konsulat. överläninat  in 

 egendom att förvaltas av sina borgenarer utan att han blivit försatt i kouku  is, 
 ankommer det  å.  Statsrådet, eller. beträffande vald konsul,  ii Miiiisteriet  för ut-

i ikesärendena att avgöra, huruvida vederbörande  må. tilidtas  vida ro. hanilbava si  ii 
 befattning eller icke.  

12 §. 
Da till  beskickning eller konsulat hörande befattning.  till  följd av inneha-

varens död eller avgång från ijinsten av annan orsak blir ledig, äger närmast 
högre myndighet draga försorg om befaitningens temporära handhavande intill 
dess densamma  buyer ordinarit.er  besatt eller  den,  vilken det åligger tf tjänsten 
besätta, annorlunda förordnar.  

13 §. 
Chef  för eller tjänsteman vid beskie.kning eller konulf, vilken åtnjuter ordi-

narie lön  å  stat eller fastställt arvode,  är  årligen berättigad  fill sex  veckors  se'-
mesterledighet på.  tid, som för beskickningarnas chefer och tjänstemän samt ut-
sända konsuler bestä  mines  av Ministei'jet för utrikesärendena och för övriga kon-. 
sulatstjänstemän av högsta konsulära myndiglietpn inom distriktet. 

Cheferna för och tjänstemännen vid utom  Europa  befintliga Leskiekninga.r och konsulat.  må  om  de under  ett eller flore  år  icke begagnat sig av  sin i'ätt till seinesterledighet,  med Ministeriets för utrikesärendena begivande sammanlå  den på  dessa  år  sig belöpande semesterlediglwf.en,  dock så  att  den  sammanräknade tiden  må.  utgöra högst fyra månader för tjänstemän i  Nord -Amerika,  sex  månader i 
Syd-Amerika och Syd-A frika samt åtta månader i Ost-Asien och Australien.  

1. 
Onskar  i denna förordning avsedd tjänsteman för sjukdom eller annan orsak 

utöver semesterledighefen  varda för viss tid befriad från tjänstens hanilhavande, 
kan sådan befrielse medgivas för  en  tid av  en mnfmnad  :av Ministeriet för utrikes-ärendena.  åt  sändebud och utsända konsuler, av säiidebiid  åt  honom underlydande 
beskickningstjänstemän samt av liögst.a konsulära myndigheter  å.t  övriga konsu-latstjäiistemän inom distriktet. 

(Jnskar  vald konu} komma i åtnjutande av tjänstiedighet utöver  en  mit-
nads tid, kan sådan av Ministeriet för utrikesärendena honom beviljas för högst 

 sex  månader. 
Göres anhållan om t.jänstledigliet  på.  längre tid  än  ovan nämnts, skall ärendet un derställa.s Regeringens avgörande.  

15 §.  
Vid anhållan om  semester-  eller fjänstiedighet. skall samtidigt framnstölJnin 

göras därom, huru tjänstens handhavinde  under semester-  eller tjänst ledighet  s - 

tiden skall ordnas. Befinnes tillsättande av särskild vikarje av nöden, skall demi. 
som beviljar semesttr- lber tjänstlechighejen. i ärendet meddela nödiga förekrifter.  

16 §  
Tjänsteman vare skyldig att hos ämbetsverk samt närmast högre myndighet 

anmäla om  sin  adress  under semesterticlen,  tjänstledigheten eller vid tillfällig frånvaro. 
Finn€r  den,  som beviljat  semester  eller tjänstledighet, vägande skäl idkahla 

vederbörandes återinträde i tjänst  under  denna tid, vare dcii  sist  näni nd vidig att  ofördröj] i gell hör-ai ni ni  a  sådan kall  else. 
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17 §. 
Till  resor,  soul  företagas i  ijäiisteärenden  och vilka icke utsträckas utöver 

det  föi  envar bestämda verksamhetsområdet. skola  de  i denna  förurdning  avsedda 
myndigheter utverka bifall av närmast högre  nivndighet,  förutom da  förrättnin-
gells bradskande  natur omöjliggör  erhållanilet  av  sadant  på  förhand. Ar resans 
mål utom vederbörandes  verksainlietsoniröde.  skall tillstånd utverkas av  Ministe-
riot  för  utrikesäreridena  

Sändebud och utsända  generalkonstiler  vare  dock  berättigade att utan  på 
 förhand  erhåflet  tillstånd företaga tjänsteresor  juoni  sitt verksamhetsområde.  

18 §. 

'Pänstemän  och  betjänte  vid beskickningar och konsulat hava rätt  till pension 
 enligt allmänna grunder  saint  delaktighet i civilstatens  enke-  och  pupilikassa.  

Ti  Kapitlet. 

(im  beskie1ainqania  och  konsulateflsinbordeS Jörhidllaade.  

19 §.  
Beskickningarna och konsulaten äga, oavsett  de pecieIla göroiiiåi. SOil)  när-

mast ankomnia ii  dem, samarbeta för  tilivaratagandet  av Finlands och dess under-
såtars  mi i'essen  och rättigheter.  

o  §. 
Beskickningarnå  samt generalkonsulaten i  de  länder. där  Finland  icke  hai' 

hoskickning. underlyda  omedelbart Ministeriet för utrikesärendena. 
 G-eneralkonsulat  samt övriga konsulat i  de länller, ilär Finland  har  beskick - 

fling. minderivda  denna.  
Under  generalkonsulats  näi:maste  inseende stå  koiisulaten  och  vicekonsulateii. 

 Har  Finland  i något  land  icke beskickning eller  generalkoiisulat.  äger Regeringen. 
 ited  beaktande av  de  för tiden rådande förhållandena, förordna, huruvida  nmgot 

 konsulat i förhållande  till (le  övriga skall fungera såsom högre. direkt  und&r  Mi-
nisteriet för utrikesärendena sorterande konsulat eller om konsulaten uti ifråga-
varande  land  skola  underlvda  i annat  land  varande finsk beskickning eller  gene- 
la I lo fl 1i I a 

2!  §.  

I 	ii ia 	a 	a'! 	d  handhiava generalkonsiils saint  tjänste - 
ii a 	I  besk  cän  ing  genera ilomisuls  eller  kunsuls iimligganden  i det eller  (le  länder.  

II  l(ilS  verksamhetsområde omfattar. Vid handhavandet av  a  konsuhära mvii-
ihigheter  ankommande  åhiuranden  skall med avseende  ä  dem samt beskickningen 

 övd tiIHiluIai.  vall  IItI!! HuulI' kuasulcr  och konsulat  är  gällande.  

2 §. 
lskiclua!agstIuf. .patualknsul  dior  på  grund av i  19 	3 mom.  nämnt för- 

ian  ado  fungerande annan högre  kunsulatsmyndighet,  så  ock konsul med hänsyn 
 ii  il  viuekonsul,  äger  leila  och övervaka underlydande ämbetsverks och myndig

-hieters  verksamhet samt tillse, att envar  Tiled nit  och omsorg fullgör sina  hu g- 
fl 1 euu 
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23 §.  
För konsul skall allt  id  fastställas ett särskilt distrikt  till  verksamhetsområde. 

Vicekonsul kan  (lock  anförtros  en del  av hans. närmaste förmans distrikt.. 
Har vicekonsulat inrättats inom det för konsul bestämda distriktet.  under- 

lyder  vicekorisuin  närmast  den  sistnämnde.  

94  §,  
Tilldelas  loonsulatsstjänstiiia  ii higre I itel än  honom med hänsyn  till den 

haudhavda'  befattning-en tlllldonimer.  inverkar detta icke  på de  rättigheter eller 
skyldigheter, vilka enligt denna förordning' eller andra  stadgauden  äro  owl  hans 

 bjänst  förenade,  

ITT  Kapitlet.  

Ow  besi'ir1'aioqaroas  och ko-nsulatee(S ali!/!/aOdC'O.  

.1.  .-lllwiion.a  stad  (low/eel.  

25  § 
äudebud  och konsul-er äga i enlighet med envars  tjä.ustest-ällniug  saint pa 

 sätt denna förordning och övriga  stadganden  innehålla bevaka och  beiriini,ja  Fin-
lands intressen och bästa.  De  böra jämväl skydda finska medborgares rättigheter 
i det  land  eller område, som deras verksamhet omfattar.  

26 §.  
För att-  nied onisorg  och  noggra anhet kuima  fullgöra sina skyldigheter höra 

sändebud och  koiisuler:  
1) genom att göra sig förtrogna med Finlands och vederbörande främmande 

 lands  inbördes förhållanden  inkttaga  allt, som kan hava, betydelse för Finlands 
utrikespolitik, andra-  statsintr-essen eller näringslivets höjande särskilt  på  han

-deins,  industrins, sjöfartens och andra det ekonomiska livets områden, ävensom;  
2) oavlåtligt följa med det  trämmande  landets politiska, ekonomiska och 

sociala utveckling, särskilt  på sâdana-  områden,  juoni  vilka  de  ernådda resultaten 
kunna  t-illgorlogöras  i  Finland.  eller vilka  eljes  kunna beröra det egna landets 
medborgare eller dess intressen. följa  mcd  internationella frågors  heri.'dning  och 

 rä-tt.sväsendet. tuilpolitiken  samt  den  ekonomiska inb sociala lagstiftningen.  

27 §. 
Sändebiici  och konsuler äga särskilt övervaka, att  de  internationell  a  avtal, 

vilka- beröra  Finland.  ellei'  i vilka  förutsafta  rättigheter av  Finland  kunna  otnvtt-
,jas. iakttagas  saint  att finska  niedborgare  komma i åtnjutande av  de  genom dem 

 trvgo'ade  förmåner. 
Vidare hör  till dei'a  åligga  mien  att  införska  f  ta noggranna  uppgi ltei' i'örn ade 

aila  de omständighietei'  inom lagstift-ningens,  administrationens.  kommnnikatio-
neriias  saint  andra områden, vilka  kunnia  inverka-  på- höjandet  av  liemhindeis  nä-
ringsliv, samt speciellt egna  siti uppmärksa mliet  åt  öka  ndet  av  avsättningsmöjlig-
heterna föi' l'iaskn  alster och  ävei'hnvnd höjiind't  av  den  finska  företagsan,hefen  i 
ifrågavarande  land. 
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28  §.  
I  enlighet med  den  tjänsteställning som  på  grund av internationella rätts-

principer  0(11  traditioner eller vederbörande  lands  lagstiftning tillkommer envar, 
böra sändebud och konsuler anpassa  sin  verksamhet i förekommande  fall. 

De  böra söka upprätthålla ett gott och värdigt  förhållatule  till  det  lands  myn-
diglieter.  inom vilket  de  hava,  sin  verksamhet, samt ovillkorligen avhålla sig från 
varje  slag  av politiska demonstrationer, och  må de  varken offentligt eller hemligt 
uppvigla  1.ill  eller understöda angrepp eller stäm  plmgar  mot  regeringen  nfl  ifråga-
varande  land. 

29  §.  
Finner sändebud eller konsul skäl  till  paminnelse  mot  myndighet i det  land, 

 där han  liar sin  verksamhet, eller att  dies  beträffande förhållandena  go•a  an
-märknirigar,  vilka han anser  (let  egna landets eller dess medborgares intressen 

påkalla,  göre  detta  pd  ett värdigt och hövligt sätt, och  må  han icke framställa 
fordringar, vilka icke äro grundade, eller  pavrka  sådant, som kunde giva anled-
ning  till  förvecklingar och missförstånd.  I  vittbärande  eller  eljes  principiellt vik-
tiga  Iritgor  ma.  han  inhemta  råd av närmast  htgre  myndighet.  

34)  §. 
Fruniällningar  och  a  nsökningar  av finska medborgare, avseende åtgärd 

från det främmande landets myndigheters sida, skola  a  sändebud eller konsuler. 
inom  ranieti  av envar tillkommande rättigheter och befogenheter understödas, 
därest hon anser dem berättigade samt med iakttagande av vad ovan i  27  och  
28  §  är  sagt.  

31  §.  
A  sändebud och konsuler  a  nkonimer  att, såvitt det  till  envars  ämbetsområ.de 

 hör, besvara finska myndigheters förfrågningar, som  till  desanima  riktas av en-
skilda finska medborgare, samt att älven  cijes  med sakliga. upplysningar om äm-
betsverk och det.  lands  förhållanden, där ile verka som representanter, bistå. eget 

 lands  medborgare, som hänvända. sig  till  dem. Likväl  niå  (let  icke anses höra  till 
 clernsä.mhielsa.ligganden  att avgiva  utlata  tide  eller införskaffa konfidentiella upp-

lysninga  r  rörande firmors och enskilda  affärsidkares  betalningsförmåga eller om 
det anseende dem  mnma  åtnjuta.  

Utlännngars  förfrågningar  angdendo ekononuska.  förhållanden i  Finland må
-sändebu-1  eller konsul besvara, såvitt han prövar det ej möta  hinder  ur synpunk-

ten av Finlands intresse.  I  annat  fall  hänvise  han vederbörande  till  dennes eget 
 lands representation  i  Finland. 

32  §. 

Be.skickningarnas oc.h  konsulatens tjänstemän böra iakttaga ovillkorlig tyst- 
nail  beträffande ärenden, vilka, antingen blivit såsom  sekreta  betecknade eller  till  
nii  natur  IjI 	oko Lii aVSi(liliI  nit  unpenitai'as.  

33  §.  
il- 	l:ieiliiiilgiiri iuJ , r  il  1inlk  domstol  åtahail föi-  brott.  äge  sändebud  

oLi Ln-:] 	Liioin  hanoi 	Ill 	it i]1Lnil 	.ni 	viril 	li]1i  toll  pLlcaii:i-. 
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34 §.  
Avlider finsk medborgare  pd  utrikesort. skall med hans kvarlåtenskap för-

faras pil sött internationella avtal eller vederbörande huids  lag  föreskriver. Dör 
ej uti avtal eller  lag är  annorlunda stadgat äger konsul, inom vars limbefsområde 
kvarlåtenskapen finnes, därest  den  avlidne icke efterlämnat  på  orten fuilmyndig 
arvinge eller  a  allan därtill berättigad  person.  tillsvidare onihändertaga kvarlåten-
skaperi, verkställa. bouppteckning'. samt ,jiimnväl  j  övrigt draga försorg om dess 
skycidande och  yard.  ävensom anmäla om dessa sina åtgärder hos närmast över-
ordnade myndighet, vilken bouppteckmrigsinstrumentet för vidare  be lordran  bör 
tillsändas. Hava därtill berättigade arvingar ej inom  sex  månader efter det kon-
sul gjort ovanantvdda anmälan, förordnat, hur med kvarlåtenskapen skall för-
faras, bör konsul,  på  sätt han finner fördelakfigast, söka realisera densamma 
ävensom  till M nisleriet  för utri kesärendcna insönda möjligt överskott  uhka.  med 
nödiga förklaringar  saint  redogörelse över vad av honom i saken tillgjorts. Av-
liden sjömans kvarliltenskap  Icon  konsul efter egen prövning realisera eller över-
sända  till  hemlandet utan att invänta nyssnämnda termin.  

I land,  där behandlingen av kvailåfenskap ankommer  på de55 egiia mndig
-heter, äger konsul likväl för  de  sistnämnda anmäla om dödsfallet. samt i mån av 

möjlighe övervaka, att arvingarnas rött ej varder kränkt. Har konsul av arvirm-
garna därtill befullmnäkfigats, skall  lion  bevaka deras fördel och rätt vid behand-
lingen av kvarlåtenskapen. Angående dödsfallet bör han jämväl i detta  fall fill 

 Ministeriet för utrikesärenclena inberötta. 
Har konsul skäl förmoda, att inom  bans verksamhetsdistrikf  avliden utlän-

ning efterlömnat arvingar i  Finland.  skall  ha a  införskaffa utredning om (len av-
lidnes kvarlåteitskap samt om saken anmäla hos Ministeriet för utrikesärendena. 

Beträffande kvarlåtenskap och arvsmoedel, som av konsul omhändertagits. 
 saint de  åtgärder hon vid dessas behandling vidtagit, äger konsul, enligt anvis-

ningar, sam av hilinisferiet för utrikesärendena meddelas,  fill  ministeriet halvårs-
vis insända redoörele. 

Onskar  sändebud, i anseende  till  sakens vikt, i särskilt  fall  skrida  till  någon 
 å  konsul  på  grund av  (let ovananfErda  ankommande åtgärd. vare han därtill  be-

röttigad.  Detsamma. galle jämväl generalkonsul. där annan konsulär myndighet 
vore därtill skyldig.  

35  §. 
Om  sändebudens och honsulernas skyldighet att utfärda och förnya  pass saint 

 att visera desamma  är  stadgat genom särskilda förordningar. 
Sändebud kan uppdraga dessa åliggayden jämväl  åt beskiekniagens  tjänste- 

män. 
Finnes beskiekning och konsulat  på  samma ort, skall, där icke överenskom-

melse i iken  dies  tr'iffas Minitericf foi utukesameuclena hefamnrn  t ern  dessa 
åligganden skola ankomnia.  

36 § 
Till beskickningnr  och Iconsulaten ställda  telegram  och frankerade postför-

sänfelser, som äro avsedda för befäl eller manskap  på  finska fartyg eller för 
andra  på  orten tillfälligt vistande finska medborgare. böra nämnda ämbetsverk 
emottaga samt  åt  vederbörande  på  anhållan utgiva. Ar telegrani eller postförsän-
delse adresserad  till  befäl eller manskap  på iartvg  och varder densamma icke hos 
beskickningen eller konsulatet avhämtad. böra  de  sistnämnda söka i män av möj-
I ighet  fra mbefordra densam  ma. 
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37  §.  
Vid  skriftvaxling  skall av  heskickningarna  och konsulaten iakttagas följande 

ordning: 
Skriftväxlingen med inhemska myndigheter skall ske genom Ministeriets för 

 utrikesärendetia  förmedling förutom i sådana handeln och sjöfarten rörande  ären-
dcii  i vilka. beskickningarna och konsulaten, enligt särskilt förfogande av  Mimste.-
net  för utrikesärendena, kunna hänvända sig  till  Handels- och Industriministeriet. 
eller annan myndighet. Enskildas förfrågningar och spörsmål höra besvaras 
direkt.  

I  omedelbar skriftväxling med  Ministeniet  för utrikesärendena stå  beskick
-ungarna och generalkonsulaten.  Ovriga  konsulat äga  häuvända  sig  till  närmast 

 övcrorclnade  myndighet. Utländska myndigheters skrivelser samt  euskildas  för
-frågniiigar  och ansökningar, vilka icke gjorts genom  i1inisteniets  för  utnikesären
-(lena i sagda  land  förmedling, böra besvaras direkt. 

Anser  koiisulär  myndighet  sâdant  av ärendets brådskande natur påkallat, 
vare. berättigad att hänvända sig direkt  till  Ministeriet för  utnikesärendena  men 

 insände  dock  samtidigt  till  närmast överordnade myndighet avskrift av  in  an-
mälan  till  rniuistei-ict  samt  meddele  tillika, vilka andra åtgärder vidtagits. Samma 
förfaringssätt skall  iakf  tagas  då  svar  på  utländsk myndighets eller  enskilds  för-
frågningar och ansökningar givits och saken  är  av allmän betydelse eller  eljes 

 viktig eller  vitthärande.  

38  §. 
Beskickninganna  och konsulaten böra vara för allmänheten tillgängliga minst 

fem  tinimar  varje söckendag  på  tid, som i anseende  fill de a  varje särskild ort rå-
dande förhållanden  befianes  lämpligast. Askas  handrä.kning  av dem  på  annan  än 

 sâlunda  bestämd tid,  mä  sådan ej förvägras.  thäm-  saken icke tål uppskov.  
Amnbetlokalernas  adress och tiden för deras  öppenhallande  skall annonseras 

i ortens allmänna adressbok samt, såvitt möjligt.  jäinväl  i telefonkatalogen. Vid 
porten eller  på  annan lämplig  plats  i det hus, där lokalen  är  inrymd, skall även 
anslag med hithörande meddelanden  anhriiigas.  

39  §. 	 -  
A  beskickningarna och konsulaten skola följande böcker föras:  
1) diarium för  unkommande  ärenden, vari vid varje ärende skall antecknas. 

 till  vilka  interlokutorie  och slutliga åtgärder detsamma föranlett:  
2) kontinuerligt protokoll över  notariatförrättningar,  förhör,  edliga  och andra 

förklaringar  m. fl.  dylika förrättningar:  
3) föreekniiig'  över expeditioner i  de  ärenden, som i förordningen angående 

expeditionsavgifter vid beskickningar och konsulat om förmälas, såvitt  desamiiia 
oko  enligt punkt  2  blivit  protok-ollerade;  

nödiga räkenskapsböcker;  
I  hamnstad skall härutöver föras: 

förteckning över finska fartyg, som  till  hamnen anlända; 
liggare rörande  på-  och  avmönstringar  av sjöfolk. samt  

71  protokoll över verkställda undersökningar i  a  nledning  av haverier,  p 
 finskt fartyg begagna brott samt tvister mellan befäl och manskap ni.  in.  

Vid  beskicknung  och  generalkonsulaf.  så  ock vid annat konsulat, som förestås 
 iv  utsänd konsul, skall dessutom föras  mnatnikel  över  (le  inom envars verksamhets-

mråde  bosatta finska undersåtar, som härför anmäla sig. Samma uppdrag kan 
 Minisicrief  för  iitnkcsärenclena  giva jämväl  at  vald konsuls  äialwte.  I  stad, där  

läiiituiii kHINIII 	I:ii1il 	jäiiivijl (hi])li)11I lil 	ii1iiiinIuiih 	löi 	Fiiiliil. öi 	Miiik 
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tenet  för utrikesärendena bestämma, pil vem  förandet  av här avsedd matrikel skall 
 a  nk  omm  a.  

Expediera  de  brev och  telegra  ni  saint lit lb  rda  de  expeditioner böra i  koneept 
 eller avskrift förvaras. 

Blanketter för expeditioner. där sådana kunna användas, fastställas och  till
-handandhlas vederhöraiide  av  I\linisteriet  för  ulrikesäremlena.  

40  §.  
A  varje  beskickniug  och konsulat skall finnas  
1) ett  exemplar  av  de  lagar  aili förfiittiiiagar.  som innehålla  bestäinnielser  om 

 heskicknijigarnas  och konsulatens verksamhet:  
2) för respektive  ämhetsverks  verksamhet erforderliga kalendrar och hand-

böcker rörande  Finland  och vederbörande  land,  samt,  sdvitt  möjligt, ile emellan 
dessa länder förefintliga, fördrag  även.oni  va  rtdera  landets  tulitaxa mb  tullstadga.  

A  konsulat i  hianinstad  bör dessutom finnas fullständig  förteekiiing  över  de 
 avgifter, som av finska fartyg  på  orten  iipphuiras  samt ett  exemplar  av lagar och 

förordningar  angnende  sjöfarten i  Finland  i  form  av  handbola.  
A  beskickning och konsulat  nimi  avlönad konsul skall därutöver finnas ett 

 exemplar  av Finlands  Författniiigsaniliiìg.  
I  denna paragraf om förmälda  fönfuttningar.  kalendrar och andra böcker  till-

hanclahållas  vederbörande ämbetsverk av Ministeriet för  utnikesärendena.  

41  §  
Förutom 'vad ovan  föresknivits  skall  ii  varje  heskickning  och konsulat finnas:  
1) änibetssigill  eller stämpel:  
2) Finlands  riksflagga:  
3) Finlands riksvapen,  Löi' idni ärka nde  av  änibetslokalen. 
Tillliandahi{illandet  åt  vederbörande av hör avsedda föremål sker  genon Mi-

nistericts  för utrikesärendena. försorg.  

42  §  
Arkiv, bibliotek  saint  statsverket tillhöriga inventarier böra omsorgsfullt och 

med  noggra nnhet  vårdas. Med avseende il arkivs  anorilnande  äga  heskickni nga  rna. 
och konsulaten  iakt!aga  di  föreskrifter och  anviniagar. soni  av Ministeriet för 

 utrikc.särenclena nieddelas.  Vid tillträde av tjänst bör vederbörande  bel'attnings-
havare,  på  vilken vården om arkiv eller bibliotek ankommer. företaga inventering 
och angående möjligen uppdagade brister anmäla hos sitt närmaste  ehiefskap. ( )ver 
inventeningen  upprättas protokoll.  

fl. ()in  infrn'olationss/ci/lili(//ie(ea.  

t3  §.  
I  varje  land  äger  beskiekniugelilcn,  i enlighet med 'vad i denna  lororduing 

 säges eller  Miiiisteriet  för utrikesärendena närmare bestämmer, ordna  in forma
-tionsverksaniheten.  Han  skall fördela hithörande  åhigganden  emellan  heskick-

ilingeri  och konsulaten samt draga försorg  oni  att  Miiiisteriet  för utrikesärendena. 
 pnnktligt  och noggrant meddelas nödiga uppgifter. Vad här  är  sagt om  beskick-

ningsehefen,  skall  på  motsvarande sätt tillämpas  jämviij  med avseende  ii  högsta 
konsulära.  myndigheteri  i  land,  där  Finland  ej har  heskickning. 
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Där icke Ministeriet för  ufrikesilrendenn  med avseende  S  något  land  airnor
-landa bestämmer, skall konsulär myndighet  insän(la  sina informationer  tdl  veder-

börande generalkonsulat, som äger befordra dem  till  beskickningen för att däri-
från  till  Mimiisteriet  för  utrikesärenciena  överbringas.  I  bradskande  fall må dock 

 även konsulat göra sitt meddelande direkt  till  Ministeriet för utrikesärendena, 
med skyldighet likväl att  sanitidigf  om saken underrätta närmast högre myndig-
het. Såsom brådskande böra anses isynnerhet sjöfarten rörande meddelanden, 
vilka  kumma  vara av nytta för Finlands skeppsfart.  

44  §.  
Beskickningarnas och  komisulafens  informationsskyldighet omfattar alla så-

dana  till  deras  ämbetsverksamliet  sig hänförande., i vederbörande verksamhets-
område förekommande företeelser och förhållanden. som kunna vara eller bliva av 
betydelse för  Finland  eller dess undersåtar.  

45  §.  
I  ärenden, hörande  till den  merkantila representationens område höra dessa 

informationer bl.  a.  innehålla:  
1) a.  statistiska och andra uppgifter angående  dc  viktigaste  import-  och  ex

-portvarorria  i vederbörandes  verksamliet.sornrule  med särskilt framhållande av  (le 
 varuslag, som tillverkas eller kunde tillverkas i  Finland. saint  med angivande av 

beska  ffenhelen,  mängden och värdet av  de  varor, som direkt eller medelbart  fran 
 Finland  importerats: 

vilka möjligheter för  en  ökad avsättning av finska varor i  verksamhetsom-
rädet  före finnas, vilka fordringar i detta avseende ställas  på  vararnos  beskaffen-
het,  upplysninar  angående deras  transport.  frakien  för desamma, deras  embal-
lage,  pris och  hetalningsvillkor,  uppgifter om  de  största  irnportörerne  eller  försäl-
jarno  In. fl.  avsättniugsmöjliglieterna  rörande omständigheter. huru marknaden 
för förbättrande av Finlands exportförhållanden bör  bearletas  samt huru försälj-
ningsa nbud  å  finska varor skola göras: 

meddelanden om  Lank-  och kredit förhållandena 
uppgifter om sådana större ekonomiska sammanslutningar  på de  viktigaste 

näringsgrenarnas  onmrå.den,  vilkas bekantgörande kan rara av nöden för Finlands 
 handelsintresseri:  

vad för  ljefrämjande  av  export-  och  transitt  ra lik i vederbörande verksamhets-
område åtgjorts, exempelvis genom  exportpremnier. fraktlättua  der  eller annan verk-
samhet från statens sida, uppgifter om frihamnar. provlager. varuutställningar 

 in. m. d. 
S.  uppgifter om  de  Förhållanden  pS  industrins område inom verksamhets - 

illeadet,  vilka kunna vara av betydelse för  närings1i\et  I Finland,  om  de  inom om - 
mild  t.illhudsstående  råvaror och halvfabrikat, försåvitt dessa kunna användas 
inom industrin i  Finland,  samt om sådana planerade arbeten av större omfattning, 

 smsom  järnvägs- hamn och  kanall]vggnnder  till  vilka  material  från  Finland  kunde 
 Ivereras.  

c. uppgifter om  de  åtgärder. varmed från statens eller offentliga  samnfunds 
 >ila avses att befrämja jordbruk, boskapsskötsel, skogsvård, fiske  m. fl.  näringar. 

 savitt  dessa åtgärder kunna anses hava betydelse för motsvarande förhållanden i 
 Finland. 

d. jnfarten  rörande meddelanden, som kunna vara av nytta för Finlands 
 lnpp  fart.  såsom uppgifter om  retnrfrakter. tonimagebehov,  hamnförhållanden. 

 Int-,  båk-. hamn- och andra sjöfartsavgifter, lastnings- och lossningsförhållanden 
i.  m.  ch.  

e. iipeiiir niri 	viHga 	iiihiäh1ehii 	arfiah1iiiilen. vihka 	l)pkam1iörande k;in  

	

i 	i ju L Hiiii -Hi.  
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2)  av staten eller  koinmunahi  myndigheter  utfiirdade  lagar. författningar och 
andra viktigare förfoganden  angaende  handel, sjöfart och övriga näringar. tull-
väsendet. hamn- och lotsinrättningen, såvitt desamma kunna beröra Finlands  ma

-tressen,  ävensom förslag och offentliggjorda skrifter uti vilka dylika  Iragor  be-
handlas. i två  exemplar. 

I  denna paragraf avsedda meddela  aden  skola insändas  pit  bestämda tider  till 
 Ministeriet för utrikesärendena, som  överstvr  dem  till  Handels- och  Industrinii-

nisteriet.  Där vikten eller  beskaifenheten  av något ärende sådant. påkallar, skall 
meddelandet ofördröjligen insändas.  

4(3  §.  
Så  snart ske kan etter varje  lcalenderårs  utgång skall av beskicknings-

chefen eller  dttr  beskickning ej  I  innes,  av högsta  konsulöra  myndighet  till 
 Minisic  net  för  utri kesäruaticiia insöndas  årsberättelse, omfattande  en på  statistisk 

eller  anmd  tillgängligt  material  grundad redogörelse för Finlands handels- 
och  s,jöfartiförhallaiiden  inom  vedenl)ttrande  verksamhetsområde. Denna be-
rättelse skall bl,  a.  innehålla upplysningar om Finlands och andra länders skepps-
fart  på  områdets hamnar; om  heskaffenheten.  mängden och värdet av  de  från 

 Finland  importerade varorna,  ,jäitl  fört med motsvarande  varunport fran  andra 
länder samt med produktionen  på  det egna verksamhetsområdet; om  till-  eller av-
tagande av Finlands handels- och sjöfartstrafik  samf  de  sannolika orsakerna där-
till; uppgifter om allmänna ekonomiska, industriella och merkantila förhållanden 

 på  området, såvitt desamma kunna vara av betydelse lär Finlands intressen.  
Arsberättelsen  bör vara  så  avfatfad,  att densamma i  sin  helhet kan offentlig-

göras. 
För denna berättelse äga samtliga konsuler, envar för sitt distrikt, insända 

motsvarande uppgifter  till  beskickningen eller högsta konsulära  inyndigheten. 
 där  de  skola lämpligen samman fattas samt tillika med  Iconsulernas  berättelser  till 

 Ministeriet för utrikesärendena befordras, som  överstvr  dem  till  Handels- och 
Industri  in  i  nisteri  et. 

17  §.  
I  tIe  länder.  mccl  vilka  Fin land  avslutat  ha  udeisfördrag. lca  Il  hcskick ning

-chefen  €1e  där  besicickning  icke finnes, högsta  Iconsulära nrvndigheten  till  Mi-
nisterie.s-vikt  ellhsknffenheten  av något  tirende  sådant  påkal+a- )l'l 

 redogörelse för fördragets inverkan  på  Finlands  nilringshiv,  ävensom  yi.trunth 
dhrom,  huruvida ile i fördraget  ii.  finsk sida gjorda  tuedgivandena  motsvara er-
nådda fördelar: han skall desslikes avgiva redogörelse för vederbörande  lands 

 handels- och  tuhlpolitik  samt dess  fördragsförhkllanden  till  andra länder och vad 
i anledning av  (lesani  nia för bevaka  ode  av  Fink1  ull  iii  iithi'1i  III Vessel  hiordO 

 beaktas.  
4 	.  

Då  andra  än  ovan avsedda  förhallanden  uses  lnni 	Fi  ali ul Vegrii1g 
märksaminas,  skola  heskickningschef äveitsoni  de  konsulära myndigheterna  däroai 
oforclröjligen  till  Ministeriet för  utrikesörendeun inäudn specia ihertif  t 1 se.  Vjhlcc 

 därest ärendets brådskande beskaffenhet  eli  it  jiak IIi  r. ii ii k 1  ira - 
fiskt.  

49  . 
Behcicicningsclmef  samt  de  künsul:ia 	iynlli•trui  öga. 	fl\ ii 	leiri  

fa.nde  sitt verksamhetsområde,  till  Ministeriet för  utrikesärenilena  ofördröjligen 
inberätta.  då  farligare  snutfosam  sjukdom utbrutit samt om  de  åtgärder, som 
anledning därav vidtagits,  så  ock när  sjmmlcdomc'n  upphört.  

Eanlianda iiinililoingsskvldighii åhign  r huh  iöiiivöl 	traCe 	iii 	irhiIliie 
l i u silj ur .z s ju kdnam  

t 	'  Z-L- 

// 
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C. Fii-reskrif ter  i avse-ende  å  kon-su-lers dtqiirauden betrdt/ande Iw.ndelsjartyg.  

50 §.  
Konsul skall lämna befälhavare och besättning  å  finskt-  Ii ndelsfartyg  även-

som andra linsha sjöfarande  de  upplysningar och det bistånd, vartill han i kraft 
av sitt ämbete  är  i tillfälle.  

Under  finskt fartygs uppehåll i utrikeshamu äger konsul rä.tt  att påkalla 
fartygsbefälhavarens personhR'a instäHele  å konsulatot  för  alt  lämna för kon-
uln ll  insti erl Hithet utidign  f mmt g t  samt  dc ie  ni Il  I oih ihianden iOiard( 

 upplysningar. 
Uraktidter  fartygsbefälhavare att fullgöra, vad honom i utrikeshamn åligger 

att iakttaga. eller försuthma.r han eljes sina uiligganden, eller finner konsul an-
ledning  till  allvarligare anmärkningar beti'äffande fartygshandlingarna, skall han 
därom göra  a  nmälan till  Ministeriet för utrikesEtrendena.  

51 §  
Byter finskt fartyg nationalitet  å•  utländsk  Sit,  skall fartygsb-efölhavareii före-

lägga konsul fartvgsliand lingarna  saint Eiganderättens  övergång rörande liaridlin
-gar.  Konsul skall  ii  handlingarna fastställa övergången samt hos Ministeriet för 

utril<esärenclena göra anmälan om köparens namn och nationalitet samt andra  till 
fartvgsköpet  hörande väsentliga onistEindigheter.  

52 §. 
Då å  utländsk ort för finsk räkning byggt fartyg eller utländskt fartyg, 

som övergått i 'finsk ägo, il mani avgå  fill  finsk hamn, vare sig direkt  ellei'  med anlö-
pande av mellanliggande utländsk hamn för att där lossa  ellei'  lasta,  må  konsul, 

 sedan  han förvisat- sig om  -den uppgivne  ägarens laga åtkomnst av fartyget, för 
detsamma ut lärda interi nisnafionalitetsoerl-ifikat för sådan resa- samt ofördröjli-
gen  till  Ministeriet för utrikesä.rendena jämte ärendet rörande redogörelse insända 

 ii brmlt  ni itit mi itt  1 1 'nd r lrigtid mn  liki  ii mi rmmn'rtmonniitetce; titikat 
 icke utfärdas för fartyg, som från krigförande makts underste övergått, i finsk 

ägo, innan Ministeriet för utrikesä-rendena därtill givit sitt  hi fall.  Ämnar fartyg. 
soni ovan nitmnnis. göra, annan resa. vare konsul berättigad. efter för varje gång 
av Ministeriet- 'för utrikesEirendena  dart-ill ntverkaj,  tillstånd, ut-förda interinis-
autjonalitetsc.em'filikat för  den  tid och  på  villkor. sam av Ministeriet varje gång 
fastställts, efter det -Sjöfa rtsstyrelsen blivit hörd. 

\  id I 	a  ni  p 	m m am  hon  ui  mm 	i mc  m a he till miii puing  a  olonnd vice 
k 	i 	ml, 

s:• 	§. 
H m'andaa  finskt I'art\'g  eli  ur  iii  kar  lot  eljest i sjifnöd i främmande farvatten, 

li konsul söka föraustalta, att  åt  gärder sd skvndsamt- som möjligt vidtagas för 
Hi1iiia  iv lartvi,L le's icsliltnina' iieh  passagerare.  

tier fi  i -hi le  il i' 	i  iililljuik 	la  rvatten skeppshrott  eller mv arder det för - 
al 'ha I  ellei'  efter timad skada förklaras icke kunna sättas i stånd eller efter upp - 
ii uiåmig förlclariis film gad  pris, skall lcaiisul miärani aI'ilrdi'll,jhigen imnderrötta Mi - 
ui,-l'riI 	liii' 	iirih'-ai''riI'iia 	-awl. 	-aviti 	ijlii. 	IiI1Itli'i 	"\'l 	wie 	Iai'tva- 
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handlingarna. Har fartyg lidit  skeppslirnit  eller svårare skadats  neli  finnes  anled-
mug  att  å  befälets eller  ma  aska  pets  sida  missi  änka oegentligt  fl I  Ivägagående. 

 skall konsul söka  (lärom inliönita noggraflu upplysniiig.  

55  §.  
Rymmer någon av  hesätt ailigen frå  a  finskt fartyg. skall konsul. såframt  far

-tygsbefälha varen  därom gör anhållan  mli  förbinder sig att ansvara för kostna-
derna, vidtaga  dc  åtgärder för  rymniares atennställande  i fartygets tjänst, som 
vederbörande  lands  lagar och  de  mellan samma  land  och  Finland  avslutade över-
enskommelser erbjuda.  

5G  §.  
För såvitt sådant av främmande  lands  lagar  uke förbjudes.  äger konsul 

lämna sitt bistånd  till  börgandet  av fartyg och  last,  därest  vederböraiide  därom 
 aiihåller  samt även annars,  då  varken fartygsbefälhavare. styrman eller av reda-

ren  befullmäktigat  ombud  är  tillstädcs.  I  sistiiänint  fall  bör konsul uppteckna 
det  hiirgade  godset och träffa anstalter för dess vård samt  uni  saken  till  Ministe-
net  för  utrikesäreudena  inberätta  Kan  godset eller någon  del  därav icke utan för-
lust eller skada bevaras,  till (less  ägaren hunnit däröver förfoga,  må.  konsul  pa 

 lämpligaste sätt  föranstalfa  om försäljning därav samt över Försäljningen för ve-
derbörande redovisa. 

Erfar konsul, att med bärgning av si randat fartyg eller dess  last  ()tilll)öl'ligeii 
 tillgått. skall han därom göra anmälan  till  Ministeriet för  utrikeslirendena.  

57  §.  
Begås ombord  å  finskt fartyg brott.  soiii  hör  under  aliniäni  otal vid finsk 

domstol och varom etter finsk  lag  lukthus,  dock  ej  under  två  år.  ellei  svårare straff 
kan följa, och  misstänkes  på.  sannolika, skäl finsk  unclersåte  att hava förövat brot-
tet, skall konsul, därest det främmande landets  lag  hke  därför lägger  hinder  i 
vägen. föranstalta, att (len, som för brottet  misstänkes,  häktas samt  på  lämpligaste 
och billigaste sätt sändes  till Finland  för  undergâende  av  ransakning.  

Kan  uti det i föregående momentet avsedda  tall  för brottet ådömas lindrigare 
straff,  immnefattande  likväl frihetsstraff, vare konsul berättigad att, därest sådant 
kan ske utan nämnvärda, kostnader för statsverket. föranstalta om  dcii  brottsliges 

 häkande  och sändande  till Finland  för rannsaknings undergående.  .  Har  den 
 brottslige stadigt hemvist och kan det ej skäligen befaras, att han avviker.  ellei 

 att han genom  undanrödjaiide  av bevis eller  på  annat sätt hindrar sakens  ntre-
dande,  skall han lämnas  på  fri fot. 

Vad ovan i  1  och  2  nioaienten  är  sagt avser även utländsk  understde.  suin  0111- 

bord  a  finskt fartyg  begati  brott;  dock  vare  sändandet  av utländsk undersåte  till 
Finland  tillåtet i  (let fill,  att det  beg[igna  brottet icke hör  under  utländsk dom-
stols  riomnsrätt.  

Sjönian,  soni  rymmer ur tjänsten.  ma  ock i häkte tagas och  liemsändas,  så-
som i  2  momentet  är  sagt.  

IDå  (Tell  brottslige genom  konsulus  åtgärd sändes  till Finland,  skall konsul 
 ofördröjligun dörom undfrrötta Mini4criet  för  utri hesörendena.  samt tillika med-

dela uppgift om  (let  sätt.  pIt  vilket  den  fängslades hemsändande äger  rum,  samt 
även översända avskrift av  undersökuingsprotokollet.  At  fartygsbefälha -are  eller 
annan  person,  som fått i uppdrag att verkställa  hemsä.ndandct,  skall konsul lämna 

 en  föruassning. iniiehålla nde  den  fängslades namn samt  en  kortfattad anmälan ont 
brottet. 

Vidtager olönad vicekonsul  dc  i denna paragraf  avsedla atgärder  för  den 
 hrottsliges häktanile.  skall hon därom  ofördröjhigen  göra anmälan  åt  närmaste  
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högre  kojisulära  myndighet. vilken därjämte skall tillställas det i saken förda im
-thrsölningsprotokollef.  Dock må  olönad vicekonsul icke hemsända  den  fängslade 

utan  alt  därtill hava erhållit föreskrift av sitt  förenäninda  chefskap.  

58  §.  
Uti  de  i  1  och  2  momenten  56  §  nämnda.  fall är  konsul. efter  erlidlien  kun-

skap om saken, skyldig att ofördröjligen anställa undersökning samt  till  denna 
inkalla  de  personer, vilka befunnit sig  å  fartyget och kunna i målet lämna upp

-lvsningar.  I  andra  fall  äge  konsul rött att  ilörst målstiganden  därom anhåller. 
verkställa sådan undersökning.  

59. 
Om  konsuls skyldighet att.  då  fartygsbefälhavare avlidit eller blivit oför-

mögen att  liandhava  sin  befattning, tillsätta  aiina.n  person  att föra befälet,  är  stad-
gat i gällande Sjölag.  

1). Om  konsuls  s1,jl.diqIiet  att  nn(1crs!öda ac/i /u'iosiim1a sjöfoik  ni.  in. 

130  §.  
Har finsk eller utländsk sjöman i utländsk hamn kvarlämnats  fran  finskt 

fartyg eller  liar  hans anställning  å  finskt fartyg  eljes  upphört  under  sådana om-
ständigheter. att han enligt finsk  lag  eller internationell sed  är  berättigad att 
kräva avlöning, underhåll eller sjukvård eller att varda  hemsä.nd,  men  denna 
skyldighet varken  a  fartygsbefälhavarens eller redarens sida fullgöres, åligger det 
konsul, att  under  iakttagande av tillbörlig sparsamhet lämna sjömannen det un-
derstöd, som tillkommer honom. 

Har finsk sjöman utan eget förvållande.  men  utan att vara berättigad  till  un-
derstöd, uti det i föregående  moment  nämnda.  fall å  utlänsk  ort råkat i nöd, skall 
konsul tilldela honom nödigt understöd. Har han genom eget  förvåhlande  kvar-
lämnats från fartyget, vare han berättigad  till  understöd endast såvida konsul 
finner särskilda omständigheter sådant påkalla. 

Har utländsk sjöman. som utan eget förvållande  kva rlämnats  från finskt 
fartyg. utan att vara berättigad  till  understöd. råkat i  nödstiillcl  belägenhet, hän- 
vice  konsul honom  till  haiis  eget  lands  konuh  eller myndigheterna  å  orten. Har 
sjöman icke av dessa erhållit nödigt understöd, kan konsul lämna honom sådant 
tillfälligt understöd, som han för tillfället finner vara av omständigheterna ound-
gängligen påkallat.  

61  §.  
At  sjöman, som  hemsönles.  skall konsul  liimaa  ett intyg, varur orsakerna  till 

 hans  hcmsändancle framgâ.  

62  §.  
Tia  till  finskt fartyg hörande sjöman avlider,  är  konsul skyldig att, därest. 

varken  fartygsliefälhavare  eller redare vårdar sig om hans begravning, förskjuta 
i'  f 	nödi  go  medel.  
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63  §.  
Har finsk undersåte, som icke  är  sjöman,  a  utländsk ort råkat i nödställd be-

lägenhet och  är  han icke berättigad att trygga sig  till  vederbörande  lands  mvii-
digheter.  må  konsul efter prövning lämna honom sådant  förskottsun(lerstöd.  50111  
han för avhjälpande av det mest trängande behovet finner vara  nörivänil gi. 

T)enna förordiig  träder i  hra  ft den I  septemb  er  1919.  

Förord  n  i ng 
angående niilitärväsendet beviljat! rätt att genom egna fnnktionärr låta verk-
ställa  I  förordningen angående åiigpantior av  den I 1  april  1 	liireskriviia  be- 

siktningar. 

(_ie,i  i  F1I]siiii_tcis  den s  :ttI_iI.'rj  

På  föredragning av Handels- och Industri ministern va  iii r lid 	ciii 	cl  
gat.  att militärväsendet  är  berättigat att genom egna i dess tjänst  a  nsliillda.  lack 

 kunni  go  funktion  irei lota  ei kt  ill 	d  ui  i  L  il  toi  11  goi 	oni  om  fw  ra  lo I I n  
iriliinigeii 	IV  cLii  11  april 	ingacuili 	iiupililir.  

F ö  ro  r  cl  n I  i  g  
angående ändrad lydelse av  24  §  i förordniiigen av  den 27 mars I  SilO oni  passa- 
gerareångfartyg, sådan sagda paragraf lyder i fiirortlni,igen av  den S  augusti 

 1918. 

(liven I  Helsingfors  den 0  augusti  1919. 

Pd  idredragning  av  I-Ianilels-  och  I  idiisiriminisUrii  varder  hiänpiiioni  stad-
gat  itt  21  §  i  foroii1 niiigcn  i  dcii  27  ni  ITS 1U  om  pa  .gri  ore  ing  I  i  g  il  in 

 sagda paragraf lyder i förordningen av  den 5  augusti  1918,  skall  erlidlia  följande 
förändrade lydelse:  

2-I- 	.  
Angående arvode för sådan  besiktniiig avani.pianna.  on  i  21 	FPrtskrivts.  

är  särskilt stadgat. 
För  de  prov eller  hesiktningar,  vilka påbjudas i  20  §  samt  22  §  1, 2  cli  P 

morn.,  äger varje besiktningsman uppbära i arvode  25 mark  och dessutom SI) 
för varje hästkraft, motsvarande  en  kvadratmeter av  ångpannians  eld ta. 

För sådan besiktning, som  omnänines  i  22  §  4 mom.  erlagges liäl  [iv 
 nämnda belopp.  

Verkstähles hesiktning  fr annan ort,  än den,  där  hesiktningsmani  är  bosatt, 
tillkommer besiktningsman därjämte ersättning för resa och dagtraktamente en-
ligt tredje klassen av gällande resereglemente. 

För  in  [yg  över det i  13  §  3  niom.  för befälhavare över mindre  jip  -la  pir 
 ldreskriviiii fdrlidr  öga  hesiktningsniöiincii giriensanif  upphöra  15 mark.  
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F ö  roi'  (:1  flI  n  çj  

angående särskilda  liiidringar  I  Iöreskrifteriia  I  firor(1IIinge1'  av  den IS  iiiars 
 1919  angående  beä1  och  underbefiil  å  finska handelsfartyg.  

Given  i Helsingfors  den 29  augusti  1919. 

På  föredragning av Ra udels- och  I ndusfrimiiistern  stadgas härmedels såsom 
följer: 

Var, som genomgått sjöniansskola och  under en  tid  ax  minst  18  månader varit 
i sjötjänst  a  handelsfartyg. vilkas färder utsträckts längre  än  i  1 §  avdelningen 

 A 4 mom,  i förordningen av  den 18 mars 1919,  angående befäl och underbefäl  å 
 finska handelsfartyg, säges, vare berättigad att  till den 1  januari  1922  eller intill 

dess fartyget därefter första gången anländer  till  inhemsk hamn, föra unclerbefäl 
 å  fartyg med samma rätt, soni dcii. som innehar understyrmansbrev. 

Var, som  under  cii  tid av minst  2 år  förr  än förordni  igen av  den 18 mars 
1919,  angående befäl och underbefäl  å  finska handels fartyg, trätt i gäll ande kra  ft. 

 tjänstgjort. som långlots, vare berättigad att intill  den 1  januari  1922  eller intill 
dess fartyget därefter första gången anländer  till  inhemsk hamn, tjänstgöra sant 
andra styrman  ii  lastfartyg, vars resor icke utsträckas längre  än l2 vastlig  längd 
från  Greenwich  och  48T  nordlig bredd. samt sam tredje styrman  a  passagerare-
fartg  å Osters,jön.  

Från  de  i  1 §  avdelningen  A 1  inom. i förenärnnda förordiiing ingående be-
stämmelserna om antalet maskinmästare, md intill  den I  januari  1922  sådan lätt-
nad medgii 'i, att  a ftvg \  als ni ikint rhi uppgur  till liogt 1 000 inclikerade 

 hästkrafter  ii en  maskin  ma  anstä.11as:  två niaskininästare, av vilka  den  ena inne-
har övermaskinmästar- och  den  andra niaskinmästarbrev. samt. om  maskinstyrkan 
överstiger  1,000  indikerade hästkrafter  å en  maskin: tre maskirimästare, av vilka 

 -n  innehar övermaskinmästar-,  en inasicinmästar-  och  en undermaskinmästarbrev.  
Från  de  i  1 §  avdelningen  B 3 mom.  i samma förordaing ingående hestäm-

nielserna md likaså intill  den I  januari  1922  sådan lättnad tillåtas,  alt å de under 
 punkt  a)  omförmälda fartyg  må ariställas:  om maskinstyrkan uppgår  till  högst 

 I t) indikei'ade  hästkrafter:  en  av niaskinhesiktningsman godkänd motorskötare; 
 in ma ski nstyrkan  övertiger  150 men  ej  250  indikerade hästkra fter:  en  maskin-

mästare, som innehar motormaskinmästarbrev. 
Var,  sain  innehar  den 2 §  i förorciningen av  den 11  april  1888.  angående 

mligpannor. stadgade kompetens för inaskinisthefattning  a  lastångfartyg och som 
 under en  tid av minst  12  månader förr  än förordrdiigen  av  den 18 mars 1919,  an-

gående befäl och underbefäl  å  finska handelsfartyg, trätt i gällande kraft. tjänst-
2jmrt såsom makinist mi. laståugfa rtv. vare berättigad att imndfå undermaskin - 
iii 	lmt  il  iii. 

1A)tSiöI'd('t  tt  itigarlia. 

jÖ Imtrtsstyrelsemi  har dcii  .1))  juni  1 91 9  beviljat assistenten vid  A ho  loisi  år-
(/(/oiofJ icarl Johan Blomberg  tjänstledighet  till  utgången av samma månad samt 
törordnat sjökaptenen  Karl Oskar Sahelslrömn  att  under  denna tid  ha ndlinva 
ii 	taida  tjänst. 
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Sjöfartstyre!sen  har  den 8  juli  1919 till lofsfördelningschef  i  Viborgs  lots-
fördelning utnämnt chefen för Uleåborgs lotsfördelniug  Emil r[llieodoi.  Segersven. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 11  juli  1919  beviljat Iördelningschefen i  Saima 
lotsfördeininq, stahskapteiien  August  Fredrik 1)ahlberg ansökt avsked ävensom 
samtidigt förordnat assistenteii vid samma fördelning. sökapteuen  Matti  Mattila 

 att tillsvidare handliava denna befattning. 
Sjöfartsstyrelsen  liar  samma dag beviljat assistenfenten i Ålands  lölsf&rdel-

ning  Karl August Ebblorn  tjänstledighet för tiden deii  20  juli-20  augusti  1919.  
Sjöfartsstyrelsen  liar den 29  augusti  1919  beviljat chefen i  Ladoga lots-

fördelning Kalle  Tuomas Laaksonen tjätistledighet  för  en vei'kas  tid, räknat från 
dcii  9  augusti  1919,  samt samtidigt förordnat assistenten vid samma fördelning 

 Arvo Eino Anian  Johansson att  under  nämnda tid handha sagda befattning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 15  augusti  1919  förordnat sjökaptenen  Lars Kristian 

Thuring till t. 1. chef  i  Sai'iiui  lots  fördelning. 

Lotsarna.  

F7ihorqs lols/ordein  ing 

Sjöfartsstyrelsen har  den lo  juni  1919  förordnat lostlärliiigen  Karl  Runar 
Skogberg  att bestrida  en  lotssyssla  ii  Lovisa  lotspiats  ävensom förra iofsen  Gustaf 

 Andersson att liandhava Skogbergs befattning. 
Sjöfartsstyrelsen  liar den 17  juni  1919  beviljat lutsen vid  Fredriksliamns 

lotspiats  G-ottfrid Salo tjänstiedighet på  grund av sjuklighet för  2  månaders tid. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 15  juli  1919  beviljat  extra  lotslärlingen vid Kotka 

 lotspiats  Toivo  Armas.  Seppälä  ett Sm tjöiistledighet, räknat från nämnda dag. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 5  augusti  1919  beviljat  t. f.  biträdande lotsen 

 Albert Kanlola  vid  Kaynissari lotspials  två Lirs tjänstledighet. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 29 a ugusti 1919  beviljat ett års tjönstledighet  åt 

lotslörlingarna  vid Kotka  lotspiats  Wilho Autio  och  Onni Piipari.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 15  augusti  1919  antagit Konstantin  Kantola  till 

.extra lofslärling  vid  Kaunissaari  lots plats.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 2  september  1919  antagit kofferdiskepparen  Oltu 

Nikolai Niemi  till lotsåldermna ii  Piticäpaasi  lots plats.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 12  september  1919  beviljat lotsen vid  Orrenqrm,L 

loisplats  Karl Anton  Forsell tjänstiedighef, räknat från nämnda dag  till  utgån-
gen av november månad  1919.  

Lotslärlingen  S  Boistii lflais  Kari Xvkvit  avled lim  9  ni oj  1 91 9 

i'is luis! u,(ll/1i  /l/!/  

Sjöfartsstyrelsen  liar den 18  juli  1919  antagit 	tiärlingdn  (isäni \\  ii- 
helm  Modig  till  biträdande  lots  vid  Wdtskärs lotspiats  samt  Johan  Fridolf N- 
lund  till lotslärliiig  vid  Bürösunds lotspiats.  

Sjöfartsstyrelsen har  dun 29  augusti  1919  antagit  Johannes Wilhelm  Kollin 
 till  lotslärling vid Helsingfors  lotspiats.  

Sjöfartsstyrelsen har dcii  12  augusti  1919 a ntagit  lotslärlingarna  Hugo  Eini  I 
Finneman  och Artur Aniandus i)ahlströni  till  lotsar ävensom  Sigurd \Viiheini 
011onqvist till  lotslärling vid  Rönvsliiis  lots plats.  
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A  bo loisfördelning. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 4  juni  1919  förordnat  Karl 1enrik  Laaksonen  att 
biträda vid handhavandet av lotsgörornålen  å  Ruotsalais lotspiats.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 6  juni  1919  beviljat  extra  lotslärlingen  å  Nåden - 
dais lots plats Ruben Ferdinand  Luotolahti  tjänstledighet  under 10  månaders tid, 
räknat från  den 1  juni  1919.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 10  juni  1919  antagit Fredrik  Gideon  Karlsson  till 
extra lotsiarling  vid Pargas  ports lots plats.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 20  juni  1919  antagit  Adolf Johannes  Karlsson  till 
extra  lotslärling  ä  Kimitokanals lots plats.  

Sjöfartsstyrelsen  liar den 15  juli  1919  antagit  till  biträdande lotsar vid  En-
skärs  lots plots  lotslärlingarna  Karl Oskar  Väinö Troil  och  Leino Anshelm Haii

-sen ävensom Valter Nyroos  till extra  lotslärling vid Åbo lotspiats. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 26  juli  1919  antagit  Oskar Sidney  Lundström  till 

 biträdande  lots  vid  Lohms lotspiats. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 5  augusti  1919  antagit lotslärlingen Uno Serge,j 

Larsson  till  biträdande  lots  vid  Jung  frusunds loisplats,  samt  t. f.  lotsen  Abel 
Johan  Söderström  till lot.s därsammastädes;  biträdande lotsen  Johan William 
Engbiom till lots å  Lohms lolsplats  samt lotslärlingarna  Adolf Herman  Johans-
son,  Karl Ceres  Sundström och  Adolf  Ivar Gustafsson  till  biträdande lotsar vid 
samma lotspiats ävensom lotslärlingen  Herman Alexander Merilä till lots  vid 
Enskärs lotspiats: Wolmar Gustafsson  till extra lotsiarling  vid Jungfrus-unds 
lotspiats  samt samni  a  dag beviljat  extra  lotslärlingen vid  Lypertö  lots plats  Martti 
Saarelainen tjänstiedighet  för ett  år.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 15  augusti  1919  antagit lotslärlingen Ivar  Johan-
nes  Johansson  till  biträdande lois vid  Pargasports lotspiats. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 12  september  1919  antagit  Magnus  Brunström att 
 på  prov tillsvidare tjänstgöra som lotsålderman vid Utö loisplats.  

:1 lands lots  fördelning. 

Sjö [artsstvrelsen  liar Ion ;  juni  1919  beviljat lotsen  Johan Erik  Söderström 
 ii  Xyliamns lotspiats  ansökt avsked. 

Sjöfartsstyrelsen  liar den 13  juni  1919  beviljat biträdande lotsen  a  Nyharnns 
lots plats Erik  Mauritz Eriksson ansökt avsked. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 17  juni  1919  antagit biträdande lotsen  Tor Alfred 
Ililomqvist till lots å  Finrdbo iotsplats.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 27  juni  1919  antagit lotslärlingen  Karl Robert 
 Henriksson  till  biträdande  lots å  Nyharnns lots plats.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 4  juli  1919  förordnat biträdande lotsen  Karl  Fager-
ström  till  biträdande  lots  vid Finnbo lotspiats  intill dess sagda syssla varder 
rdinariter besatt. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 15  juli  1919  antagit  extra  lotslärlingen  Robert 
l:liel (Thman fill  biträdande  lots  vid  Nphamns lotsplats. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 26  augusti  1919  antagit biträdande lotsen  Karl 
Robert  Henriksson  till lots  vid Nyhamns lotspiats. 

Sjöfirisstyrelsen  har  den 2  september  1919  antagit  extra  lotslärlingen  Au-
gust Tuodur Felliiiu a I ill hiträd nile  lois 	1  SuqqO loi.jilo  ts 
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Vasa lotsfördeliing.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 17  juni  1919  beviljat lotslärlingen  ii Räfsö lots-
plats  011i  Viktor Käyhkö ansökt avsked ävensom lotsen därsammasthdes  Karl 
Nestor  Santanen.  

Sjöfartsstyrelsen  bar den 27  juni  1919  antagit Viktor  Sid till extra  lotslär- 
Ting å  Korsö lotspiats. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 18  juli  1919  antagit  K. A. A.  Grönmark och  F. J. 
Rosenberg till extra.  lotslärlingar vid  Röfsö  lots plats.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 26  juli  1919  antagit  Karl Holmberg till lots å  
Ber  qskärs  lots plats. Axel  Gabrielsson Giistgi fvar  till lots å  Gåslällans lots plats  
samt  Herman  Edvard  Sid till lots å  Korsö  lots plats.  

Sjöfartsstyrelsen  bar den 29  augusti  1919  beviljat ett års tjänsledighet  åt t. f. 
 lotslä.rlingarna  vid  Berqskörs  lots plats  Petter  Cyrus  Molander.  Karl Gunnar 

 Ap:pelö oeh  Johan  Hilding Skogman. - 
Sjöfartsstyrelsen har  den 2  september  1919  föi'ordnat Wiljam  Alfred  Alexau  

(1(1  \\  1)11)1(1 	5 	(lU) \  alton  a  iill { VII 	loi 	i1iiii  a  \  al  Thif5 	loIsplat 

1 7U01)orgs lots 101(1(10 aq.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 17  juni  1919  förordiat Viltor  Moilanen  att  til1--
vidare bestrida  en  ledig lotssyssla. vid  Kajana lotspiats. 

Sjöfartsstyrelsen har (len  26  juli  1919  beviljat lotsen vid  Miisskärs lotsplots  
August  Eriksson tjänsledighet  på  grund av sjuklighet för augusti milnad. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 5  augusti  1919  antagit -xtra Jotsliiriiutn  Karl 
Johan  Vebkoja  till  lotslärling vid  Trul1ögruds latsploi.. 

Saima  lots  fördeinivq.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 10  juni  1919  antagit förra latsthrlinieu 	etl  So- 
panen  till extra  lotslarling  å  Paioli lotsplofs.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 26  augusti l)l) aIl;ILrit  Matti  'l'up10uaineii  till  
XIV[)  }Ili'lii(l]1Ifl  val  L/1l(00005(/(0' 	101./1oi5.  

Fyrarna.  

Ladoga lots föid  lo io1.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 19  augusti  1919 a  utaii Aiigu -1  .\1caiiir Foia. -
man till  yngre fyrvaktare vid  Hanhipaasi fyr. 

Vihorys  lots fördeln jag.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 6  juni  1919  antagi,  Matti  [Katai  I ill t. I.  agn lvr-
vaktare  å  Seivä.tö  fyr. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 8  juli  1919  antagit  Arvo Pa.asi  till  yngre fyrvak-
tare vid  Narvi  samt samma dag  till  fyrvaktare vid Lovisa ledfyr utsett  Kari 

 Ferdinand  Walidén  med Mauritz Edvard Walldén soni vikari  1  niir  ilen tid ln 
forr  ti in  4gai mn  lot  i  iupe1Jion Ni  f\ gel Fl  iLo  a 
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Sjöfartsstyrelsen har  (leli  15  augusti  1919  antagit mekanikern Armas  Taisi 
 till  mistsirenskötare  vid  Ho glands  södra [yr. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 19  augusti  1919  föi'ordnat sjöka pteiien  August 
 Karvonen  till t. F.  fyrmästare  å  Rödskärs fyr, räknat från  den 1  september  1919.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 29  augusti  1919  förordnat  Aleksander  Spännär 
 att tillsvidare,  riilnat  från  den 15  september  1919  handhava yngre  fyrvaktar-

svsslan  vid  Seivästö f?Jr  ävensom samma dag förordnat  Onni  Jeppes  tillsvidare 
 till t. f.  yngre  fyrvakfare  vid Rödskärs fyr. 

Ledfvrskötaren  B.  Lihr  i Lovisa avled (len  30  maj  1919.  

Helsingfors lotsfi)rdelning. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 5  augusti  1919  antagit yngre  f'yrvaktaren  vid  
Boa qtskörs fjr  Oskar Johannes  Karlsson  till  inaskinmästare  vid  inistsirénen  å 

 samma fyr. 

il  lands lot sfördelainq.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 19  augusti  1919  antagit  t. 1'.  yngre  fyrvaktaren 
 Johan Alfred Holmberg till  yngre  fyrvakiare  vid  Skijislärs fyr samt  t. f.  äldre 

 fyrvaktareh  Johan August  Röunberg  till  äldre fyrvaktare vid Märkets [yr.  

Vasa lots  fördelning. 

Sjöfartsstyrelsen  liar den 20  juni  1919  antagit  Julius  Ranne  till t. f.  yngre 
 fvrvaldare  a  Ku/b fyr för (len tid ordinarie innehavaren  är  förhindrad att sköta 

sagda tjänst. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 27  juni  1919  antagit  niislsirenskötaren  Otto 

 Gustafsson  till  äldre fyrvaktare  å  Koho  fyr. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 5  augusti  1919  antagit  Anton  Hacklin  till  fyr- 

skötare vid  Ilöfsö södra  udder bcd[!Jr  samt sjökaptenen  Lennart  Kariberg  till  skö-
tare av  KaskiJ inseqiinqsf?jrar  ävensom samma  (lag  förordnat maskinisten  Selim 
Sigirid  Källström att tillsvidare bestrida.  fyrmästarhefattningen  vid Ström  wings-
bädans  fyr. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 29  augusti  1919  beviljat  fvrmästhren  vid  Söbb-
s/firs  fir V. V. .J  urvelius tjänsledighet  för två månader med  fyrvaktaren  Erik  
Mnlanlr  Safi  vika  lie  

f7eaborgs bots[ördelniny.  

fe  ii t  vrel  n  hei  den 13  juni  1919  antagit  Arthur  Edvin  Sumell  till  äldre 
 eau Johannes Evert  Fellman  till  yngre  fvrvaktare  vid Tankar fyr. 

Sjöfarissi vrelsen  har  den 1 7  juni  1 919  förord  nat  Toi  vo ( )stnia  n till 	F.  yngre 
 fvrva  kl  ri  1  l7/oLa71 / i/i.  

I'  lIki rt  gen.  

Lful(fl/O bots/ordein og. 

Sfrtsstvr  Len  hei  den 2G  juli  1919  antagit  Gustaf Adolf Blom till  fyr-
skepinir  Ii  lvrf;irl yipI Toipobeeoluofo. 
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Helsinqfrn's lots[ördelninq.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 20  juni  ltU9  förordnat  eldaren  Viktor  Santanen  att 
tillsvidare bestrida  mnskinmä.star-  och yngre  fyrvaktarsysslan  å  fyrfartyget  
Kalibödaqrnnd,  räknat  fran  den 25  april  1919.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 15  augusti  1919  förordnat  styrma.nuen  Anton 
 Gustafsson  till t. f.  styrman  å  fvrfartvget  Reserv  I.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 29  augusti  1919  beviljat fyrskepparen  ö  fyrfarty-
get Reserv  I (I. F.  Lindström  2  manader tjänsledighet  för sjuklighet samt sam-
tidigt förordnat första.  sivrmannen  a  fyrfartyget Nya  Aransgrund kofferdiskep

-paren Viktor  Theodor  Lindroos  att  under  denna tid bestrida sagda tjänst. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 12  augusti  1919  beviljat första  styrrnannen  å  fyr-

fartyget Nya  Aransgruad  Viktor  Theodor  Lindroos  ±jäiisfledighet  från  den 12 
 augusti  1919 till den 12  oktober  1919.  

Alands  lotslördeining.  

Sjöfartsstyrelsen har  den fl  juni  1919  utnämnt  maskinisien  August  Eliel 
 Sjöström  fill  maskinmästare  a.  fyrfartyget Storbrotten.  

Vasa lots  fördelning. 

Sjöfartsstyrelsen  liar den 21)  augusti  1919  hevilat  styrmannen 	fyrfarty- 
get  Storkaileqrund  August  Andersson förlängd  tjänstiedighet  till  kampanjetidens 

 slut  med  t. f  . stvrmannen  å  samma fartyg  K. E.  Karlsson som vikarie. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 15  augusti  1919  antagit  Karl Oskar  S,jöb]ad  till 

 maski nniiista  re å  fyrfartyget  Storkaile  grund. 

Fartygsbesiktllingslminflen.  

Sjöfartsstyrelsen har  den  LI  juni  1919  fñrorluat fñljande orsuncr  till tar
-tvgsbesiktningsmän,  nämligen:  

Ladoqa sjöfartsditri/t. 

Sordavala  distrikt:  till  suppleant för  maskinhesiktiiingsniaunen ilepotföi' 
 ståndaren  V.  Nousiainen.  

Kexhoiins  distrikt:  till  nautisk besiktningsman sjökaptenen  Antti  Nukarinen 
 med  sökaptenen  E.  Härkönen som suppleant,  till  maskinbesiktningsman  ing'

-niören  Kaarlo  Vilhelm  Snoniovaara.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 2()  juni  1010  iñrordnai  följande  persnev  till far-

tygsbesiktningsmän.  nämligen:  

Viboiq.s .))4uISdis/  iii -  /  

Kotka distrikt:  till  suppleant för skrov- och  niaskinliesi ktningsnö.innen ln  a  - 
skinisten  Johan Reinhold  Niemi.  

Fredrikshamns  distrikt:  till  skrovbesiktningsman  skepparen  Matti  Mälkiö. 
mcii  sjökaptenen  K W  Vendell  5010  suppleant:  till  sippleaiit  för  mkinpsilct 
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ningsmannen  maskinisten  Johan  Villehard  Turunen,  till  nautisk besiktningsman 
sjökaptenen Vendell med skepparen  Mälkiä  som suppleant. 

T7iborgs distriht:  till  Suppleant för skrovbesiktningsmannen ingeniören 
 Kaarlo Suoniova nra.  

Den 22  juli  1919:  
Viborgs  distrikt:  till  suppleant för maskinbesikthingsmannen ingeniören 

 Taavi Siltanen.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 1  juli  1919  förordnat följande personer  fill far

-tygsbesiktningsmän.  nämligen: 

Nylands sjö fartsdistrikt. 

helsingfors  distrikt:  till  suppleant för skrovbesiktningsmannen sjökaptenen 
Viktor Grandell.  

Han qö—Elcenäs  distrikt:  fill  suppleant för skrovbesiktningsmanrien sjökap
-tenon Henrik  Skog. 

Bor  gå  distrikt:  till  skrovhesiktningsman  ingenjören Gösta Xynzell:  till  ma-
skin- och pannhesiktningsman ingeniören Erland  Lindroos:  till  nautisk hesikt-
ningsman sjökaptenen  Robert  Sjöblom. 

Lovisa distrikt:  fill  suppleant för maskin- och pannbesiktningsmannen  ma
-skinistn  Carl Lindholm; till  nautisk besiktningsman sjökaptenen  Konrad 

Da vi  cl ss  on  
Sjöfartsstyrelsen har  den 1  juli  1919  förordnat  till  suppleanter för skrov-

hesiktningsniännen inom nedannämnda distrikt följande personer. nämligen: 

Åbo sjö fartsdistrikt 

B'jörnebors  distrikt: sjökaptenen Geno Usterlund. 
Baumo  distrikt: sjökaptenen  Karl  Viktor  Grönroos.  
Nystads distrikt: sjökaptenen  Johannes Arvid  Malén,  varjämte  till  maskin- 

besiktningsman i sa roma distrikt utségs elektroteknikern •Tohannes Wilkki med 
ingeuiören  Martti Bernt Airisto  som suppleant. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 13  juni  1919  förordnat följande personer  till far
-tygsbesiktningsmän.  nämligen:  

Vasa  sjö  I  art sdistri ht 

.JakoäsIds di.s(rkt:  till  skroviesiktningsman  maskinmästaren  J. E.  Norell 
med ingeniören  E.  Saxén  som suppleant;  till  maskinbesiktningsman ingeniören 
Saxén  samt  till  nautisk besiktningsman sjökaptenen  J. W.  Flinkenberg.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 22.  juli  1919  förordnat följande personer  till  fartygs-
hesild uinamän. nämligen: 

Uleåborgs  sjö fartsdistrikt.  

Kern  i och  Torn ca  distrikt:  till  suppleant för nautiska besiktningsmannen 
 I  ots idermannen  Väinö  Hällfors. 

Kalan  a  distrikt:  till  suppleant för skrovbesiktningsmannen sjökaptenen 
 Vilho Pirinen  samt  till  suppleant för maskinbesiktningsmannen maskinisten  Sulo 
 Ernst  Blomqvist.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 13  juni  1919  förordnat följande personer  till far- 
1  vgsbesiktningsmän,  nämligen: 
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Saima  sjö fartsdistrikt.  

Varkaus  distrikt:  till  nautisk besiktningsman sjökaptenen  Emil Gustaf  Urn- 
berg.  

St. Michels  distrikt:  till  suppleant för nautiska besiktningsmannen kofferdi- 
skepparen  Jaakko Raussi. 

Kuopio  distrikt:  till  nautisk besiktningsman sjökaptenen  Antti Kervonen 
 med shepparen  S.  Savolainen  som suppleant,  till  suppleant för sh-roy- och maskin- 

besiktningsmännen arbetsledaren Ferd. Björk. 
Idensalmi  distrikt:  till  suppleant för skrov- och inaskinbesiktiiingsmännen 

arbetsledaren Ferd. Björk.  

Den 20  juni  1919:  

Kuopio  distrikt:  till skrovbesiktningsman  samt  till  suppleant för skrovbe-
siktningsmannen inom  T7arkaus distrikt:  nick,  verks. disp.  Kustaa  A dolf Rossi 

Sjöiartstyre1sens  tjänstemän. 

Republikens  President  har  den 21  augusti  1919  beviljat överdirektören i 
Sjöfartsstyrelsen, friherre  Gustaf  Wrede tjänsledighet  för s,juklighet  under en  tid 
av  sex  veckor, räknat från  den 1  september  1919.  

Statsrådet har  den 19  juni  1919  beviljat sjöfartsrådet  Axel  Valdemar  Lind-
berg  för vårdandet av  sin  hälsa t,jänsledighet  under  augusti månad  1919  utöver 

 den  honom tillkom mande semesterledighet  under  juli månad, ävensom samtidigt 
förordnat sekreteraren vid Sjöfartsstyrelsen, hovrådet  Alexander Perret  att  un-
der förenämnda  juli och augusti månader handhava sagda sjöfartsrådsämbete. 

Statsrâdet  har  den 16  juli  1919  utnämnt chefen för Sjöfartsstyrelsens sjö-
kartaverk överstelöjtnanten,  Jakob Wilhelni Lybeck till  det sjö fartsrådsämhete, 
varmed ehefsbefattningen för sjöfartsstyrelsens  lots-  och fyravdehuing  är  förenad. 

Statsrådet har  den 15  augusti  1919 förordriat  äldre assistenten vid sjökarta- 
verket, kaptenen  Eliel Viadi  fur  Åberg att bestrida cheisbefattningen vid sjö-
kartaverket intill dess denna befattning varder ordinariter besatt. 

Republikens  President  har  den 21.  augusti  1919  beviljat sjöfartsrådet  Karl 
 Ragnar Pettersson ansökt avsked. 

Statsrådet har  den 27  augusti  1919  förordnat överingeniören  Erik Adolf 
Nummehin  att handhava det efter sjöfartsrådet  Karl  Ragnar Pettersson ledig- 
blivna sjöfartsrådsämbetet intill dess sagda ämbete varder återbesatt. 

Sjöfartsstyrelsen  liar den 6  juni  1919  förordnat vioehäradshövdingen  Erik 
 Bruun  till t. f.  sekreterare vid Sjöfartsstyrelsen. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 20  juni  1919  förordnat  Ilmari  Helander att tills-
vidare förestå kammarförvanttjänsten vid Sjöfartsstyrelsen kamrerarkontor. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 27  juni  1919  beviljat sekreteraren  Harald Svensson, 
 tjänstledighet från  den 3  augusti  1919' till den 3  september  1919  samt samtidigt för-

ordnat vieehäradshövdingen  Werner Becker  att  under  nämnda tid bestrida sagda 
tjänst, 

Sjöfartsstyrelsen har  den 4  juli  1919  förordnat  Urho Sarajas  att tillsvidare 
bestrida notariebefattningen vid Sjöfartsstyrelsen. 

Sjöfartsstyrelsen  liar den 22  juli  1919 till  förrådsförvaltare  -h1  styrelsen 
antagit jöka  pienen  Iii  erin  an 1-lolniberg. 
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Sjöfartsväsendets fartyg.  

8jöfartsstyrelseri  har  den 6  juni  1919  antagit maskinisten  Axel  Paimroos  till 
t. 1.  andra.  niaskininästare  ii.  inspektionsfartyget  Transport.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 27  juni  1919  beviljat första styrmannen  fi  isbry-
taren  Tarnto  Karl  Söderholm  tjänstledighet intill dess utrustningen för vinter-
kampanjen vidtager. 

Sjöfartsstyrelsen har (len  iS  juli  1919  beviljat andra styrmannen  å  isbrytar-
fartyget  Martaja  Oskar  Söderström  tjunsiledighet  frun  den 15  juli  1919 till den 
15  november samma  år.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 21i  juli  1919  beviljat  hefälhaviren  å  ångpråniefl 
Traiis port Erik W.  Mattsson ansökt avsked  saint  förordnat sjökaptenen  Anders 

 Viktor  Kalén  att tillsvidare handhava  förenämnda  befattning.  
S,jöfartsstvrolsen  har  den 5  augusti  1919  heviljal rnaskininö'sta  ren  Felix 

 Bjugg  å  ishmytarfartyget  Sampo  tjönstiedighet  till den 15  oktober  19i1 9.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 29  augusti  1919  beviljat  maskinniä  stamen å  msiwk-

tionsfartyget  Åland Ragnar Sjöholm tre månaders  tjinsledighet.  räknat från  den 
1  september  1919  samt samtidigt  förordiiat  andra maskinisten  S  inspektionsfar-
tyget  Mareogra  f August  Mikael  karlsson  att tillsvidare handha va. nämnda tjänst 
varjämte  underångmaskinmästaren  Karl  Juhan  Gustafsson förordnats att tills-
vidare sköta andra  maskinisttjiinsten  S  Mareograf.  

Sjöfartsstyrelsen har  dcii  15  augusti  1 919  beviljat befälhavaren  S  ängfa  i- 
tyget Lotsen  3. \V.  Kollin ansökt avsked ävensom samtidigt förordnat sjökapte-
nen  E. A.  }Iäggblorn  att tillsvidare  handliava.  tjänsten.  

Mistsireiieriia. 

ilelsiogfors  lots  fördela ing. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 18  juli  1919  antagit  niaskinbitrödet  Ivar  Brginan 
 till  maskinmästare vid  Gustavseämns inistsir'n. 

Sjitiiätningsexpeditionerna. 
- 	 . 	I- 	fr  .iufartsstyrelsen  har  den la  augusti  I 31.1  antagit  s.iokaptenen  Karl Anton 

 sser  Karlsson  till t. f.  äldre ledare av första avlöningsklass vid första  sjöniiI- 
0  1fr/.(' rpelil  ?O))  (fr)  

Lotshatarnas  underhåll.  

S.jöfartstyr'  Isen har  don 21  augusti  1919  utfärdat följande cirkulär: 
Av  förekonimen  anledning och för undvikande av vantolkning utav  liestäin-

t1'lsan  irti  punkt  2  §  7  av förordningen  angSende  de  vid  söfartsväsendet  i Fin-
a  mi  anställde  ämbets-  och tjänstemän samt  betjäiite tillkorninande imvlöning,  rang 

h  ersättning i  fjäns±eörenden  för  den 15  december  1917  förständigas vederbö- 
',mnde l'ördelningsehefer  att tillse, det  de  som enligt åberopade för fattning 

 m'serverats  av  lotsningsrnedlen,  skola endast användas för gemensam  ma  hiltars 
imdorhall . enmeda  a hem  förskaffningen ir  pa an  nat  sött ordnad sn  nit  att  översimof- 

Il  :L1I 	nIo'-Hn.  i1 	lHn'in a''i H1!Il 	III!' 	' 	lienS:. 



Styrmännen och inaskinmästarne  å  sjöfartsväsendets fartyg hänföras  till  sjätte 
pensiouskiassen. 

Direktionen för enke- och pupilikassan för personer, anställda vid speciella 
verk har  den 13  maj  1919  beshutat  att styrmiin och maskinmästare  å  sjöfarts-
styrelsen underlydande isbrytar-, inspektions- oth sjömätningsfartyg skola hän-
föras  till  sjät4e  pensionsklassen. 

Befaihavar-  och maskinmästarbrev. 

Sjöfartsstyrelsen har tilldelat ruedannämnda personer följande befälhava"-
och maskinmästarbrev: 

Overstyi'mansbrev:  den 6  juni  1919: Johan Reinhold Rosenberg; den 13  juni 
 1919: Otto Alfred  Fahier,  Oiva Sakari Vasunto;  den 26  juli  1919:  \Vilham ilja1-

mar Emanuel  Broman. 
Stynuasbrev:  den 10  juni  1919:  011i  Viktor Käyhk,  Eino Nikolai Poli-

jola;  den 5  september  1919: Martin Axel  Granberg. 
Understyrmansbrev:  den 6  juni  1919':  Klas  Roos; den 13  juni  1919: 

August  Helge Pettersson, Elis Alarik Sneitz,  Karl Axel  Henriksson, Hilding 
 Torvald  Joakim Mether. 

Östersjöskej.parbrev:  den 10  juni  1919: Adam  Roti,  Uno  Hoikkala,  Konstan-
tin  Ratia,  Adam  Putus,  Petter Pusu,  Albin  Raninen,  Tuomas Mulli, Aleksander 

 Agge,  Anton  Hovi, Aleksanteri ilanttu;  den 4  juli  1919: Emil  Harju;  den 5  au-
gusti  1919:  011i Simonen, Juho Wilho Mönkkönen;  den 12  september  1919:  Ott0 

 Martikainen.  
Rätt att sdsom  östersjöskeppare föra lastfartyg med  en  dräktighet av högst 

 00  bruttoregisterton;  
Den 6  juni  1919:  Viktor  Emanuel  Michelsson  (dessutom  kusiskeppwbrev):  

den 10  juni  1919:  Eemeli Hoppu;  den 13  juni  1919: Emil  Piispa,  Emil  Haikonen, 
 Viktor  Tiainen,  August  Hintsanen;  den 20  juni  1919:  Simo Nieminen,  Kalle Ny-

könen,  Johannes  Hojkkala,  Feliks Kyynäräinen,  Tobias  Koikka;  den  1juli  1919: 
Ivan  Paloniemi;  den S  augusti  1919:  Tahvo Putus.  Julio  Putus,  Aleksanteri Pu

-tus,  Wilhelm Klaus,  Waifrid  Hoikkala.,  Matti  Mannonen,  Erkki Mannonen, Tahvo 
Mannonen, Aatami Kääriä,  Erland  Vihainen, Eser Tiainen,  Anton  Lindström, 

 Johan  Teodor KokkoJa,  Juhana  Manner,  Juho Venäläinen,  Verner  Bärlund:  (loll 

12  augusti ]  919: Anton  Mäkelä,  T.  Halme.  Gustaf Ferdinand  Mickeisson  (dess-
utom kustskepparebrev);  den 19  augusti  1919:  Tauno Hannikainen,  Otto  Meri- 
maa  (dessutom rätt att föra passagerarbåtar om högst  75 m 2 ); den 5  september 

 1919:  Aleksanteri Tervahartiala. 
Kvstskepparbrev:  den 10  juni  1919: Johan  Einai  Johansson;  den 15 august 

1919: Ernst August Gideon  Sveholm.  
Rätt att vara befälhavare  å  maskindrivna lastfartyg i kusttrafik:  
Den 6  juni  1919:  Kalle  Hermo Poutiainen;  den It)  juni  1919:  Aleksander 

Hoikkala, Juho Hannikainen, Teodor Sorsa.  Anton  Maisala;  den 13  juni  1919: 
 Konstantin  Soini, Juhana Hämäläinen, .Juhana Partanen;  den 20  juni  1919: 

 Aleksander Pohjanpalo,  Edvard Tuhkanen,  Kristian Heikki  Roininen;  den 1 j1111 
1919: Otto  Summanen,  den 5  augusti  1919: Abel  Uosikkinen,  Hjalmar  Hämäläi-
nen, Aleksander Hintsanen,  August  Siukkonen,  Mikko Julkunen, Aleksanteri 

 Mäkelä,  Juho Hämäläinen, Alekisi Niiranen  (åt de 6  senast nämnda samtidigt rätt 
att föra  på  inre vattnen gående passagerarbåtar om  7'S m 2);  Kalle  Evert  Hämäläinen, 
Antti Rouvan,  Johan  Aicksanteri Hurtta;  den 12  augusti  1919: M.  Hyvönen, 
Jeremias Mikkonen  (vardera dessutom rätt. att föra befäl  å  passagerarbåtar 
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7.5 2);  Verner  Hämäläinen;  den 19  augusti  1919:  Vilho Vuorio,  Matti Lop-
pollen, Ville  Koponen,  Anton  Lipponen  (dessutom rätt att föra passagerarbatar 
tagande högst.  99  passagerare);  den 29  augusti  1919:  Juho Tahvanainen, Aleksan-
der Immonen, Antti Juhani Keki;  den 5  september  1919: Matti  Pöllänen,  Otto 

 Räsänen,  Otto  Kinnunen, Kaarlo Partanen,  Matti Ville  Huovinen, Mikko Nieminen, 
 (åt de  fyra sistnämnda dessutom rätt att föra befäl  å på  inre vattnen gaende passa-

gerarbåtar);  den 12  september  1919:  Paavo  Vanninen, Ignati Peiponen.  
Bevis  över rätt att vara befälhavare  å  mindre  än 100  passagerare förande 

passagerarbålar:  den 13  juni  1919:  Juho Uimonen, Juho Vilho Mönkkönen, Juhana 
Mielikäinen, Kari  Theodor  Söderholm  (dessutom rätt att föra maskindrivet  last-
fartyg i kusttrafik),  Herman  Luukkonen;  den 1  juli  1919:  Taavetti Hoffréii; 

 den 5  augusti  1919: Johan Manner; den 29  augusti  1919:  Kustaa Vehonius; deii  
12  september  1919: Matti l'nlIi  (dessutom rätt att föra befäl  å  fartyg i kust-
trafik). 

Rätt att vara befälhavare  på  passagerarångare om  752:  den 5  augusti  1919: 
Otto  Uljas Kerniläinen,  Otto  Räisänen, Erkki Juhana Huikkonen  (dessutom rätt 
att vara styrman  å  maskindrivna fartyg i kustfrafik);  den 12  augusti  1919: Karl 

 Sjöholm.  Pekka Kinnunen;  den 19  augusti  1919: Kusti H. Ta,panmnen; den 29 
 augusti  1919:  Auton Seppinen, Mikko Halinen,  Viktor  Pehkonen,  Paavo  Kumpu-

lainen  (dessutom kustskepparbrev);  den 12  september  1919: Julio  Savolainen, 
Kaarle  Henrik  Hämäläinen,  Evert  Valdemar R.apeli,  Jalmari Hämäläinen Juho 
Kettunen  (dessutom rätt att föra befäl  å  maskindrivet lastfartyg i kusttrafik). 

Rätt att föra befäl  å  mindre passagerar- och bogserbåtar: (len  1  juli  1919: 
 Nikolai Lötjöaen.  

Rätt att föra mindre  motor-  och ångbogserbåtar i kusttrafik:  den 15  augusti 
 1919: Johan Vaifrid Gideon  Mattsson. 

Sjöfartsstyrelsen har beslutat tilldela följ. pers.  överångrnaskinmäsfarb.rev  näm-
ligen:  den 10  juni  1919:  Ture Valdemar Johansson,  Alexander Zakeus  Johans-
son,  Oskar  Vilhelm Alanko,  Alexander  Rönn och Artur Hjalmar Salonius;  den 
13  juni  1919:  Jalmari Nieminen, Ilmiö Koskenranta:  den 17  juni  1919: Johan-
nes  Eriksson;  den 20  juni  1919: Verner Alexander Stemnan; den 27  juni  1919: 
Georg  Thure Arlamider,  Karl  Artur  Ferdinand  Laakso,  Johan Oskar Paimroos, 

 Yrjö  Isak Wasala;  den 4  juli  1919:  Kalle  Kustaa Hellén,  Kalle  Jalmari HeIhin; 
 den 8  juli  1919: Theodor  Edvard  Stenroos;  den 11  juli  1919: Lennart  Kvarn-

ström;  den 26  juli  1919: Johan Reinhold  Niemi, Yrjö  Johannes K'ri; den 1  au-
gusti  1919: Otto Wilhelm  Kunnas,  Anders Eerik  Laitinen,  William  Hilarius 

 Lundqvist,  Juho  Anton iSulkava. Lauri Johannes  Stenbäck,  Oskar Anton Lind-
berg, August  Nikolai  Andelin, Hjalmar  Leonard Dahiberg, Adolf Erik Sarén, 

 Valter  Wilhelm Lindblom; den 12  augusti  1919: Aug. Eklund, K. J. Andberg, 
 Kalle  Sandberg. Gustaf Adolf  Henriksson, Fredrik  Bertel  Blomster;  den 15  augusti 

 1919: August HofIrén. Theodor  Hämäläinen,  Johan  Viktor Kurlin.  Kaarlo  Erland 
 Laakso,  Oskar Leonard  Hellström,  Mikko  Paavo  Einar  Vehviläinen, Kustaa  Silvan, 

Julio Alfred  Helander,  Lauri  Edvard  Aho;  den 19  Augusti  1919: Axel Otto 
 Isaksson,  Arthur August Steffansson, Einar Löppönen; den 22  augusti  1919; 

Frans Henrik  Paasikivi;  den 29  augusti  19'19: K. A. Lindberg, G-. A.  Laaksonen. 
 P. J. Löfstrand. Einar Viliarn  Kankkunen,  Arthur  Törngren;  den 2  september 

 1919: Otto Robert  Johansson,  Juho  August  Lappalainen,  Yrjö Matias Ekholm, 
 August Saarikoshi. Johan  Hjalmar  Lehtinen,  Harald Ferdinand  Salin:  den 5  sep-

lember  1919:  Ivar  Emil  Stenius, Viljo  Viktor Välkepinfa;  12  september  1919: 
Gustaf Robert Sacklén,  Juho  Viktor  Mäkinen,  Karl  Edvin Lagerström.  Johan 
henrik Helenmus, Johannes  Korhonen. Vihtori Urho Väinö Koskenranta.  Karl Otto 

 Lindén. 
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Sjöfartsstyrelsen har beslutat tilldela följ. pers.  ångrnaskinmästarbrev,  näm-
ligen:  den 10  juni  1919: Einar  Nikolai Peltonen,  Pehr Vilhelm Olsson,  Kari  Ar-
vid  Rosenblad,  Martin Bernhard  Höglund;  den 13  juni  1919:  011i Ahokas, Pekka 
Turunen,  Viktor  Piltti;  den  17juni1919:  Anders  Valdemar Höglund,  Oskar 

 Huovinen;  den 20  juni  1919: Jonas  Jalmari Keino, Sulo Feliks  Mättö,  Frans 
 Vilhelm Jonasson,  Karl Anders  Hakkarainen,  Aksel  Pernu;  den 27  juni  1919: 

 Juho Kustaa Järvinen;  den 4  juli  1919: Karl  Hjalmar Karlsson,  Johan Alfred 
 Holmsten, H€ikki Raatikainen, Väinö Eedi Mikkolainen,  Erik  Viktor Fors-

man;  den 8  juli  1919: Johan Oskar  Sjöblom;  den 11  juli  1919:  Antti Aliolainen; 
 den 26  juli  1919:  Toivo Juhana Vihavainen, Juho  Viktor Prikander,  Karl Adolf 

 Helander,  Antti Kaulio,  Emil  Aleksander Vilpponen,  Julius Ferdinand  Lundvall, 
 Frans  Vilhelm Vilpponen;  den 1  augusti  19119;  Antti I'urhonen,  Gunnar 

 Aarthur  Niemelä,  Johan  Sigfrid  Sundholm,  Albert  Torvi, Vihtori Niemelä,  Einar 
 Hiskias Vesslin,  Johan  Edvard  Väänänen,  Adolf  Ludvig Syrén,  Toivo  Alfred 

 Koponen, Kaarle  Gabriel  Manninen, Villiam  Arvid  Nieminen, Kustaa  Theodor 
 Sirén,  Vilho Aleksi Vuorinen,  Johan Robert  Vestenius;  Emil Arvid  Hakala, 

 Arthur Valerian  Lindh;  den 12  augusti  1919:  Kalle  Lambert  Kantola, Kaaru 
 Fabian  Lindroos, Jaakko I'aloiien,  Lauri Johannes  Puhakka,  Valter Lukkarjla. 

 Yrjö  U-rape, Otto  Koponen,  Frans  Viktor  Helenius,  Lauri  Väänänen,  K. A.  Grön-
roos,  K. A.  Löthman;  den 15  augusti  1919:  Eskil  Henrik  Stubin,  Frans Oskar 

 Alho,  Anton Ferdinand  Kuorisalo  (Vikstedt),  Viktor Bertil  Koskinen,  Paulus 
 Edvard Kariranta (Karén),  Pekka Vihavainen,  Julius  Kärki.  Otto Henrik  Oikko-

nen, Kyösti  Heikki  Kannen,  Klas  Alfred  Karlsson;  den 19  augusti  1919; Emil 
Wilhelm  Rautiainen,  Anon Adolf  Litultha,  Johannes  Nvlunsl,  Leo  Rainio,  Val-
demar  Reinhold  Wuoristo,  0.  Kaatlani,  Vilho Alarik  Karlsson;  den 22  au-
gusti  1919: Frans Henrik  Hihlman;  26  augusti  1919:  Taavdti  Oskari Lehtola, 
Kaarle Alanik  Aalto,  Kaarlo Juho Syrén,  Lauri Elias  Salonen,  Johan Emil  Lunki. 

 Juho Aleksaiiteri Kannen. Juho Aleksanteri  Forsman. Enok Fredrik  Kankkunen, 
 August  Hyvärinen,  Emil Gerhard  Pajani;  den 29  augusti  l9'19: A.  Leiviskä, 
 I.  Aarnio,  Y.  Nuotio,  H. T.  Byckling,  Eino  A.  Knuutinen. Aarne  Valter  Soila, 

 Herman  Vepsäläinen,  I. V.  Rantanen,  Fredrik  Oskar Lindeman, Otto  Puustinen, 
 Kalle Launonen,  Emil  Koponen.  Gösta  Ed-.  Lidberg,  Klas Grancleil,  Emil  Pet-

tersson;  den 2  september  1919:  Vilhelm Nupponen,  Antti ,Tuho Metsola,  Aksel 
 Justus  Jylhä;  den S  september  1919;  Ilmari Alekisander Tanilander,  Oskar 

 Edvard  Suvanto,  Johan  Fredrik Vuorisalo.  Emil Arvid  Vikholm, AIert.  Albin 
 heta-aro,  August  Auvinen,  Karl  Edvard  Nieminen,  Oskar  Mauritz Kariherg:  den 12  september  1919:  Isak  Soini, Aleksander Hattunen, Juho  Fredrik  Salmi. 

 Antti Hämäläinen,  Jalo  Usko Luostarinen,  Fredrik  Aleksander Lehtovaara,  Karl 
Emil Lindgren, Johan Gustaf  Luukka,  August  Vilhelm  Nieminen.  Johan  Viktor 

 Toivonen,  Johan Henrik  Nousiainen, Juho  Heikki  iDufva,  Abram  Edvard  Anttila,  Karl  Fredrik  Lindberg, Oskar  Aleksander  Lundström. 
Sjöfartsstyrelsen har beslutat tilldela  under/in qmaskinmäs1arbrev, näniligen:  den 10  juni  1919:  Kaarlo  Wallin,  Hjalmar  Aleksander  Forsell,  Kaarlo Rieliarci 

Lehto, Antti Juntunen, 011i Tuunainen, johan  Henrik  Westman. Ivar Engelbert 
 Ahlfors, Akseli Vaifnid  Aalto,  August  Vepsäläinen,  Ville  Takki.  Karl Johannes 

 Kavén,  Väinö  Esaias Buhrman,  Antti Kustaa Micheisson;  den 13  juni  1919:  Antti  Aalto,  August  Ahonen;  den 17  juni  1919: Oskar  Partanen,  Ferdinand  Päivinen. 
 Juho  Herman  Kokkonen, Hjalmar  Hynninen,  Heikki  Pulkkinen,  Matti  Tuomai-nien,  Enok  Evert  Kosonen,  Abel  Penttinen;  den 20  juni  1919: Matti  Korhonen, 

Uuno Emenik Pulkkinen. Simo Saitikow, Oskari  Hoist,  ,Juho Tolkki,  den 4  juli  1919: Adolf  Sitarj,  Matti  Teittinen,  Erik  Sistoiien;  den 8  juli  1919: Adam  Oik-
konen;  den 11  juli  19119: Adam  Ojausnu,  Autti Ojausuu, Antlon Lempiöinen. Antti 
Mälsiä,  Robert  Tleikkonen,  Evert Turku,  Kaarle Issakainen,  Aksel  Henrik  Nv 
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häck,  Emil  Aholaineii;  den 26  juli  1919: Nestor  Tuominen,  Kalle  Mannila, Tahvo 
 Heikki  Jurvainen,  Vilho Tuukkanen,  Bror Viktor Edvard  Kinnunen,  Hugo Her-

man  Henriksson;  den 1  augusti  1919: Frans  Vilhelm  Virtanen,  Aksel  Verner 
 Virtanen,  August Nestor  Möit,  Aleksander Toivanen,  Kalle  Kinnunen, Anseim 

Heinonen, Kustaa  Adolf  Etelä, Eerik Heino Toukonen, Aukusti 'Viitanen,  Abner 
 Vilhelm  Snellman, Vihtori Vaifrid Haapanen;  den 12  augusti  1919: K. J.  Gustafs-

son,  Pekka Nikkinen,  Otto  Vesterinen,  Kalle Paasonen,  Evert  Ahokainen,  H. A. 
 Lahtinen,  Hjalmar Valbunen;  den 15  augusti  1919: Gustaf Wilhelm  Rehn,  Axel 

Sven  Vikman,  den 19  augusti  1919: Lauri Verner  Lehtinen, Väinö Vaifrid 
Aaltonen, Yrjö  Emil  Lindroos.  E. M.  Eloranta. Juho  Nestor  Rauni;  den 22  augusti 

 1919:  Toivo  Adam  Salonen,  Johan  Edvard Malas;  den 26  augusti  1919: Axel 
Leonard  Blomqvist,  Einar August  Rannikko, Aleksander Kumpulainen,  Evert 

 Ripatti,  Juno  Tossavainen; d'en  29  augusti  1919;  Taavi Haiko, Munkki Kronid, 
 0.  Rinne.  Johan H. Lundgren, Karl  Fredrik Linsén,  ,Juho  Lauri  Peltonen,  David 

 Viljanen,  Erik  Hj.  Vigren,  Väinö Alanko;  den 2'  september  1919: Karl  Artur 
Saarinen,  Gustaf  Valdemar Andersson;  den 5  september  1919: Oskar Wilhelm 

 Emerik  Pulkkinen, Väinö, Suhonen,  Elias  Vihtori Mönkkönen,  Hilding Esaias 
Linsén,  Juho  Henrik  Henriksson. Vildor Aleksius  Sinisalo, Väinö Villehard 

 Palm,  Juho  Oskar  Göös,  Kalle Viktor  Oksanen,  Gabriel  Häinäliiinen,  Kalle  Lepistö, 
 Fridolf  Paavilainen, 011i Juhana Juvonen,  Albin  Nykänen.  Sven  Edvin  Tallqvist, 
 Viktor Hjalmar Andersson;  den 12  september  1919:  Viktor  Rudolf  Salminen. 
 Viktor  Salminen,  Anton  Juho Blomqvist,  Augusti  Hagman,  Kalle Valdemar 

Nyström, Viktor Vilhelm Andersson. 
Undermotorrn1skinn1ästarbrev:  den 26  augusti  1919:  flma ri  Aleksander  Tam-

lander.  

I  detta häfte ingående uppgifter sträcka sig  till den 15  september  1919.  

1lelsing'for  1919.  S'atradet tryck&'r 



.  I,  Sjofartsstyrelsens  
meddelanden.  

N:o  6. 	 Helsingfors,  den 1 November 	 1919.  

Sjöfartsläroverken, 

Statsrådet  liar den 24  oktober  1919  utnämut  imi  n cc ( ccta  I  liiLi Fnc 
 ström  fill  rektor för  naviqationsinstilu  fet i Åbo, sjökaptenen  Frans  Vilhelm  Laine  

till  rektor för  nai'iqation.sinstituf(t  I  ilacimo snnt sjöknpenen Tsak herman  Kors  
till 	 II 	/IH(/flI 	clrcc;(Jnhir)H5LlJ/fI, 	lJflf/( /1(jflf 

.jöLirtsstyrelscns tjänsteiiiöii.  

Statsrådet har  den 3  oktober  1919  utnämnt äldre  assistnten  vid Sjöfart 
styrelsens  sjökartaverk,  kaptenen  Eliel  Wiadirnir  Åberg  iii! chef  för nämnd 

 sjökartaverk.  
Sjöfartsstyrelsen 'har  dcii  7  oktober  1919  ufnäimnt viceharadsliövdingen  \Vc'- -  ner  Oscar Becker till  notarie i Sjöfartsstyrelsen samt samtidigt förordnat  vie•- häradshövdingen  Becker  att  en  sekreterarhefattning  under den  tid 

ordinarie innehavaren av tjänsten, hovrådet  A.  Perret  åta  nier semesterleulighet 

Sjörnätningsexpedjtjoii&.,,ij.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 14  oktober  1919  beviljct  chefen  Uir odra sjåiccöt- - ningsexpeditionen  kaptenen  Gusthf  Ferdinand  Ljungberg  ävennni äldr' ledcrn  Herbert  Janhonen  och  I. f.  nvfcUareic  Lan ii  \  I  rcehit  1  llsledighief  hr  tiden  1 5  oktnher—i  5 a  ovemi  er  1 919  

Lotsfordel ningarna.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 7  oktober  1919  hei  i  Ijaf ssi  t  aten  i  omq  delning  Matti  Mflil tj s1digbc l7r a  fil av  tJc inåccJr.  räknat  !våc  15  oktober  1919.  

Iotsari,a. 

Viborgs  lots!ördeic'iciq  

Sjöfartsstyrelsen har  den 30  september  1919  lvili  I hl  aldemnia Ilijyr  vat  Kuorsalo lotp1atc \dolf Yi ]olL  I ii t1 in tic  cligli  I  iiI a ii Ii d a 1 c  '  Ii 1919.  
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Sjöfartsstyrelsen har  den 10  oktober  1919  beviljat  t. f.  biträdande lotsen vid 
Kaunisaari  lots plats Albert  Kantola  2  års tjänsledighet, räknat från  den 1  ok-
tober  1919.  

Sjöfartsstyrelsen har d'en  14  o(ktober  1919  förordnat lotsen  Taavi Sipari  att 
bestrida lotsåldermanssysslan  å  Kuorsalo  lots plats under (Tell  tid åldermarmneii 

 Adolf  Ydälä  åtnjuter tjänstiedighet. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 28  oktober  1919  beviljat lotsen vid  Pitkäpaasi  lots-

plats  Aksel  Niemelä  (3  månaders tjänstiedighet. räknat från  den 1  november  1919.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 28  oktober  1919  antagit Konsfa Kanitola och  Anton 

 Kajander  till extra  lotslärlingar vid  Kaunissanri lois  plats.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 31  oktober  1919  beviljat  extra  lotslä.rlingen  vid 

Kotka lotspiats Soimu  'Sakari Saario  ett års tjänsiledighet, räknat från  den 1  no-
vember  1919.  

Lotslärlingen vid  Orrenqrunds  lots plats Arne  Miche1son  avled  den (3  okto-
ber  1919.  

Helsingfors  lots  fördelnin.q.  

Sjöfartsstyrelsen 'har  den 26  september  1919  beviljat lotsåldermanjien vid  
Han  qöudds  inre  lots plats Arthur  Fritiof  Blomqvist  tjänstledighet fr.  o. m. den 
1  oktober  t. o. in. den 30  november  1919.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 31  oktober  1919  beviljat iotsläriuiigen  Ossian  Mi-
kael Johansson vid  Hangö  adds  yttre loIsplats  sex  månaders tjänstiedighet, räknat 
från  den 1  november  1919,  och samtidigt. förordnat Uno  Fingal  Nordqvist  att 
härunder sköta sagda befattning. 

Åbo  lots  fördelning. 

Sjöfartsstyrelsen •har  den 23  september  1919  antagit lots!lärlingen  Väinö 
Windician Reilander  till  biträdande  lots  vid  Raumo  lots plats,  lotslärlingen  Julius 
Alfred  Jansson  till lots  därsammastädes  samt  Ernst  Valfrid Julin och  John 
Einar  Oliman  till extra  lotslärlingar, (len förra vid  Jung  frusunds lotspiats,  den  
senare vid Loh.ns  lots plats.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 26  september  1919  antagit  Edgar  Björkman  till 
extra  lotslärling vid Åbo lotsplats. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 10  oktober  1919  antagit  Karl Henrik  Laaksonen 
 till  biträdande  10t5  vid  Ruotsalais  lots plats.  

Sjöfartsstyrelsen har  .den 14  oktober  1919  beviljat lotslärlingen vid Nystads 
 lots plats Lauri  Stenroos  ett års tjänstledighet, räknat från nämnda dag. 

Sjöfartsstyrelsen ha..r  den 21  oktober  1919  beviljat lotsiarlingen vid Utö 
 lots plats Karl Albin Bergman  ett års tjäiistledighen. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 31  oktober  1919  beviljat lotslärlingen  Ernst Juli11  
vid  Jung  frusunds  lots plats  ett års tjänstledighet, räknat från  den 1  november 

 1919.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 31  oktober  1919  antagit  Axel Alfred  Jansson  till 

extra  lidslärling  vid  Rauno  lolsplat,  räknat. frin  den I  navemler  1919.  

111a;n.ds lotSför(lelaia!/.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 23  september  1919  beviljat biträdande lotsen vid 
Marsinds loisplals  Jakob  Hinnan Bjarknia  a  tjä.n t1ediglie1  fria nämnda dag  till  
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den 1  maj  1920  och samtidigt förordnat förre äldre lotsen  Axel Bergman  att 
 under  denna tid ha.ndhava ifrågavarande befattning. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 10  oktober  1919  beslutat traiisportera biträdande 
lotsen vid Eckerö lotsplas  Karl Fagerströni till en  enahanda befattning vid 
Finnbo  lots plats.  

Sjöfartsstyrelsen  liar den 31  oktober  1919  antagit  Johannes Axel Eckerman 
fill extra  lotslärling vid  Eelc4'rö lotspiats,  räknat från  den I  november  1919. 

Vasa lots  fördelning. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 30  september  1919  beviljat lotsen vid Rit grands 
lotspials  Vilhelm  Nyman  ansökt avsked. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 21  oktober  1919  beviljat två månaders tjänstledig-
het åt  lotsen  Josef Wilhelm Silfversten å  Kaskö  lots plats.  

Sjöfart€styreisen  har  den 28  oktober  1919  beviljat lotslärlingarna  Johannes 
 Söderholm  å  Brändö  och  Erik  Olof  Söderholm  å  Rönuskärs iotsplats  sju måna-

ders tjänstiedighet ävensom Lotslärlingen  Gunnar Appel å  Sidebyudds  lots plats  
ett års tjänstledighet, räknat från  den 1  november  1919.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 28  oktober  1919  antagit latslärliiiga.rna Petter 
 Cyrus Molarider  och  Niilo Jalmari Osmio  till  lotsar,  tien  förra  å  Ber qskärs  lots 

plats, den  senare  å  Räfsö  lotspiats.  
Sjöfartsstyrelsen har  tien  31  oktaber 1919  antagit  Henrik Eniil Fiöijer till 

extra lotalarling  vid  Flöqkln lilx 1oi.la/. 

Ulcoboiqs lotsfördelniaq.  

Lotsen vid  _'tjos lotspiats  Fredrik Vilhelm Aspegren avled  din 9 epiember 
1919.  

Sjöfartsstyrelsen  liar den 23  september  1919  antagit  Johan  Viktor Nordberg 
och  Johan Emil  Mäkinen,  den  förre  till lots, den  senare  till lotsiarling  vid Mäss-
skärs lotspiats  samt  Juho Väinö Kropsu  till lots  vid  Ulkogrunni loisplats. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 14  oktober  1919  förordnat  Hugo Vikiund till ectra 
 lotslärling vid Mässkärs  lots plats.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 31  oktober  1919  beviljat lotsåldermannen  Johan 
Wilhelmsson  vid Tankar lotspiats  Lem  månaders tjiinstledighet, räknat från  den 
1  december  1919,  och samtidigt förorcinat lotaen  viii am an lotapla I Anders 

 Lundqvist att därunder Iiandhava sagda befattning. 

Saima iotsfördeininq.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 26  september  1919 ninit  förr ixi ni 	tiöri11IuönI  
Toivo  Vilhelm Eenrikgson  till extra lotslärliiig vii  »anneta  /3tip/atc, 

Päijäne lotsfördeininq.  

Sjöfartsstyrelsen  liar den 26  september  1919  beviij;tj iufl  vid  Aoianpelto 
iotsplats  Hugo Sivén tjänstiedighet  i och för studier fr.  o. m. den I  oktober  1. a. in. 
den 10  december  1919.  och samtidigt förordnat Paavo  Vuorio  aft under  sagda 
tid handha.va nfti nd bofatning. 
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Fyrarna. 

Viborgs  loisi  ördelning. 

Sjöfartsstyrelsen  har  den 26  september  1919  förordnat Viktor  Taisi  att tills-
vidare tjänstgöra som äldre fyrvaktare  å  Ilödskörs  fyr ävensom Aaro  Niemelä 

 och Hjalmar Teikari att tillsvidare, räknat från  den 1  oktober  1919,  bestrida,  den 
 förre äldre,  den  senare yngre fyrvaktartjänsten vid  Narvi  fyr. 

Helsingfors  lotsfördelninq.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 26  september  1919  beviljat fynmästaren vid Por- 
kala fyr  Gustaf Henrik Roos  ansökt avsked samt samtidigt förordnat a••dre fyr-
vaktaren  Werner Amandus  Strömsten att tillsvidare och intill dess tjänsten var-
der ordinariter besatt bestrita densamma. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 21  oktober  1919  förordnat äldre fyrvaktaren Ed-
vard Konstantin  Eklund  att tillsvidare bestrida lediga fyrmästartjäiisten vid 
Gröhara  fyr samt yngre fyrvakt.aren  Gustaf Antoij  Nordberg att handhava Ek-
luids befattning.  

A ho  loisi  ördelninq.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 16  september  1919  beviljat yngre fyrvaktaren vid 
Utö fyr  Johan August  Mårtensson - ansökt avsked. 

Sjöfirtsstyrelsen  har  den 7  oktober  1919  antagit förre fyrvaktaren  Anton 
Julius Sjöbloni till  yngre fvrvaktare  ñ  Utö fyr.  

JT0 loIsJihla  F  Og.  

Sjölartsstyrelstn  har  den 21  oktober  1919  antagit  t. f.  yngre fyrvaktaren 
 A ugust West till  yngre fyrvaktare vid  Sirömingsbådais  fyr. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 28  oktober  1919  utnämnt maskinisten Selim  Sig-
frjil T<öllström fill fvrinäsl are ii 	i röi  nio  qsliniaox /  gr.  

f/col)OiqS lois/ordeloaq. 

Sjfartsstyrelsen  har  den 26september 1919  förordnat Sune  Arnold  Björklöf  
nit  tillsvidare t,jänstgöra. som skötare av mistsirénen  å  Tankar fyr. 

Sjöfartsstyreben  har  den 10  oktober  1919  antagit iiedaiinämnda personer  till 
 skötare av följande ledfyrar, nämligen:  Heliqrunds led/yr:  Johannes  Wikström; 

Jakobstads iedfijrar:  Johan  Viktor Nordberg;  l7xpilu  ledfyrar:  Tor Ingel;  Brake- 
stads  ledfyra.r:  Auguat Nevanperä; Isokraaseli  led!  yr:  Abraham Wilhelm Juse -
hus;  Keskiniemi  och  Riutta  led  fyror:  Henrik Virpi:  Koskela  led  fyr:  Aukusti 
Koinula  in en.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 21  oktober  1919  antagit  t, f.  yngre fyrvaktnren vid 
tJlknlalia f//i  Tulvi)  Adolf () man till vnrn tvrviitni- clitimnide. 
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Ladoqa lotsfördelninq.  

Fyrmästaren vid  Hank  ipaasi  fyr  Erik  Viktor Eriksson avled dcii  1  oktober 
 1919.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 21  oktober  1919 förorduat  äldre fyrvaktaren vid 
Hanhipausi  fyr  Julio  Lemmetyinen  att jämte egen befattning tillsvidare bestrida 
fvrmästarbefattiiingcn clärsammastädes. 

Sjörartsväsendets  fartyg. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 30 septaniber 1919 1  viljil lF 	nniitari 
å  inspektionsfartyget  T7alvoja Walileniar  Forsberg tjänstiedighet  för sjuklighet 
fr.  a. m. den 1  oktober  1919 t. o. in. seglitionstidens slut.  

Sjöfartsstyrelsen har  (1111 7  oktober  1919  beviljat maskinmästaren  å  inspek-
tionsfartyget. Åland Ragnar Sjöholm ansökt avsked samt samma dag andra ma-
skinmästaren  ii inspektionsfartygit  Nautilus  Artur  Leonard Rautelin tjänstledi-
het till den 1  april  1920  ävensom samtidigt förordnat maskinmästaren Isask: 

 Tammi  att  till utgdngen  av  år 1919  bestrida förenämnda tjänst. 
Sjöfartsstyrelsen  liar den 14  oktober  1919  förordnat andra. niaskinist.  a 

inspektionsfartvget Marcoqiaf  August  Mikael Karlsson att fortsätta ingsvis 
intill dess tjänsten varder oLan  är  leei1 LtriWi  tt  1inkLr1[ linuiie  a 

PiöLtningsflirtvgci  I lion/.  

Sk  C!) 1)5111 ä  taii  in  

Sjöfartsstvrels.cn  liar den 26  september  1919 a 1  egir  a  äiti 	skeppinii- 
taren  i  Tai'astehus  och  TtI  105!  cifors Em  il  Siinol  a I 	at el  tt i 	i ta  t 	in  i  I 	tt 
att 	i:t 	krv 	sikt iagsnt:tn inom oä.mnil:t listdiät. 

HeIälhavar-  och  inaskinniö starbre  v.  

Sjöfartsstyrelsen har tilldelat följande personer nedajinämn da befälhaviti-
och naskinmästarbrev. nämligen: 

Rätt att såsom  öst(rsjiSkeppare  fört lwäI il.  last  fartyg om högst  300  brutto-
registertoiie drtiktighet:  den 26  september  1919: Waiter Severus  Lindström (sam-
tidigt rätt att föra befäl il. passagerarfartyg, som taga högti  99  passagerare). 

 Taneli Tomppo, Alcksanterj Veijalainen  (samtidigt rätt att fört, befäl  ii  passa-
gerarfartyg om  75 in 2 ) Anton MuFhi.  Juho Haavisto;  den 30 septwni)er 1919: 
Ensio  Penttilä;  den 7  oktober  1919:  Simo  Puh, Okari Löt t,jänen,  Toivo Pohjala. 
Aleksander Sinkkonen  (samtidigt rät-t  att  f'a  befäl  a  passagerarfartyg wo  
75 m 2); 14  oktober  1919:  Kalle Poiitiainen;  den 17  oktober  1919: Otto  Pesonen: 

 den 21  oktober  1919:  011i Sinionen:  den 21  oktober  1919: Karl Maurit.z I ind 
 blom,  Karl  Bro  no  Suomalainen. 

Kus(skcpparbree:  den 26  september  1919: Robert  Korttila;  den 31 oktahte 
1919: Matti  Mälkiä,  Frans Verner  Olofsson. 

Rätt att föi'a befäl  a  maskindrivna  laslfartqq  i kusttrafik:  den lii  september 
 1919: Anseim  Kosonen.  Antti Kolehmainen, Nastor Tiainen.  (samtidigt rätt att 

föra befäl  ñ  mindre passagerarfirtvg) : diii  26  september l9l9:Anit i  Tiajiel 
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(samtidigt rätt att föra beifäl  å  passagerarfartyg,  Lm  taga högst  99  passage-
rare),  Jalmari Siipinen,  Julius  Honkanen,  Kalle Petter  Mikkonen;  Edvard  Turu-
nen, Nikodernus Rapeli, Vasili Partala, Tuomas  Puh,  A.  Mikkonen,  A. Korolaff, 

 Potten  Kuha  (de 7  sistnämnda samtidigt rätt att föra passagerarfartyg om  75 
m2); den 30  september  1919:  Petter  Pohjalainen,  Otto IJijas  Kemiläinen,  Karl 

 Väinö Edelbert Gröiqvist,  Evert Emil Parkk men, Anton Timoteus Backman (de 
3 senastnämnda  samtidigt rätt att föra befäl  a  passagerarfartyg om  75 m 2); Arte-
mij Komaroff  (samtidigt rätt att föra. befäl  å  passagerarfartyg  cm 75 rn2  samt 
interimistiskt uuderstvrrnansbrev)  Abner Wilhelm  Snellman  (samtidigt  under-
ångmaskininäst.arbrev); den 7  oktober  1919:  Uuno Joosep Leskinen,  Alfred  Kar-
vonen,  Josef Bac.kman. Anton  Karvonen.  Ferdinand Hukkonen. Albin  Mikko-
nen  (de 5  sistnämnda samtidigt rätt att föra befäl  a.  mindre passagerar-
fartyg)  Johan  Nikolai  Hermansson (samtidigt. rätt att föra. befäl  å  passagerar-
fartyg om  75 m 2); den 17  oktober  1919:  Ivar  rrurkki,  Nikit Peiponen (var-
dera dessutom rätt att föra befäl fe mindre passagerarfartyg);  den 17  oktober 

 1919: Anton  Puh,  Eino  Wilhelm Hedlund,  Juho Raita,  Johan  Eskil  Nord-
lund,  Walter Sairnio,  Isak Konstantin  Engblom, .Tohan  Forsström;  den 21 

 oktober  1919: Heikki  Hyvärinen  (därjämte rätt att föra befäl  a.  mindre passa-
gerarfartyg), Kalle  Niskanen;  den 21 oktber 1919: Selim  Karhunen, Juho 

 Heikki  Keinänen  (samtidigt rätt att föra befäl  å d  insjövattnen gående mindre 
passagerarfartyg):  den 31  oktober  1919: Emanuel Taimmelin. Aaro Kyötikki 

 (samtidigt rätt att föra befäl  å  mindre passagerarfartyg).  Juhana Hintsanen, 
 Ernst Emil  Grön und. 

Rätt att föra passagerarfartyg  om  75  an2 : den 30  september  1919:  Hjalmar 
Rämäläinen, Aalto  Heikki  Vuorinen  (samtidigt rätt att föra. befäl fe mindre  last-
fartyg);  den 7  oktober  1919:  Hannes Rieda.npää,  Pietari Löppönen,  Abraham Al-
fred Siivonen  (samtidigt rätt att såsom innehavare av nnderstyrmansbrv tjänst-
göra som understyrman  till den 1  januari  1922): den 10  oktober  1919: Steffn 

 Vuorinen  (samtidigt rätt att föra befäl  a  mindre lasdfart.yg). 
Rätt att föra befäl  ii  mindre  än 100  passagerare  thganda ångfartyg:  den 26 

 september  1919:  Mikko Teräväinen:  den 7  oktober  1919: Karl  Edvin Ou_stat 
Silven,  Karl Toijias John usson.  

Rätt att föra befäl  å  lastdngfartajg  om höqst  100  reqisterfons driiktighet  
samt  /thqst  100  i.ndikerade häsfkrafters  maskinstyrka:  den 17  oktober  1919: 
Emil  Mäenpää, Kaarle  Johannes Wuorinen  (dessutom räft. att föra befäl  å pas-
sagerarfai'tyg,  som taga högst  99  passagerare). 

Rätt att föra. befäl  ft på  inre vattnen qående passafjerarfartyg:  den 17  okto-
ber  1919:  Juhana Hämäläinen,  Frans  Vilhelm Friman. 

Rätt att föra befäl  ft på.  inre vattnen qåendc maskindrivna las/fartyg:  den 
24  oktober  1919: Stefan Wuorinen: den 8  oktober  1919;  Taavetti .Raami  (sam-
tidigt rät.f att föra befäl  ft på insjövatt.nen  gående mindre passagerarfartyg);  den 

 il oktober  1919: iKaarle Johannes  Vuorinen,  Evert Kaijan'sinkko. 
Understyrmansbrev:  den 26  september  1919:  Ragnar Edgann. 
Inteuimistiskt understyrmansbrev:  den 26  september  1919: Anton Muuro-

in: den 30  september  1919:  Juho Mannonen,  Johan Theodor Klemettilä. 
()verdngnwskinmästarbrev:  den 16  september  1919: Karl  Ossian Grönq  vist; 

 den 23  september  1919; K.  Palomäki,  Hugo .Jollanssrn1; den 7  oktober  1919: 
Lauri  Aleksander Lähteenmäki,  Hjalmar  Kauppinen, Kustaa Haavisto,  Hemming 
Oranström,  Juho Vihtori Mendelin, Kari  Albert Andrell. Karl Gunnar Dahl-
tröm, Johan Hilmor  Autere, Ott0  Robert  Jalava,  Karl  Viktor Lindahl,  Kristian 

Xlbert Wahlstedt,  Viktor  Konrad Mickeissen: den 10  oktober  1 919:  Juhan  Ens- 
It  Kiiuilnitn. \hT Jieiii. Siibäek, T'ar1 Kcn-aii1iii 1inlniii.  iho  11 
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oktober  1919: Johan  Tukka,  Viktor Riisiö,  Vilho  Viktor Konki,  Herman TöI.likki, 
Josef Rönkkö,  Onni  William Pilsar,  Juho Pekka  Urn, Erik  Edvard  Ohm; den 
17  oktober  1919: Anton  Nisonen,  Anton  Hovi, Väinö  Adolf  Åsvik,  Karl Richard 
Englund, Ernst John  Dunder; (len  28  oktober  1919: Georg  Edvard Vilhelm  Eng-
blom,  Sigfrid Vilhelm Engbiom, Elon  Tobias Hagman, Anders Gustaf  Sundholm, 

 Oskar  Väinö  Wahlström,  Matti Aukusti Ni.kkoia; den 31  oktober  1919: Johan 
Ferdinand  Kannisto. 

Ånginaskinmästarbrev: dcii  16  'september  1919: Karl  Fredrik Kumlander. 
 Henrik Rudolf  Heinonen, Väinö  Alexander  Ahlgren, Vilho Mattila, Vilho  Leo-

nard  Thurén,  Heikki  Kinnunen:  den 23  september  1919: 0. E.  Markkula,  Verner 
 Oikkonen,  Karl Hillberg, J. W.  Byström,  Arvo Laihio. Antti Sutiiien;  den 7 

dkt&ber 1919:  Kaarle Kustaa  Richard  Nyström,  Johan  Fredrik  Ahlgren,  Erland 
 Merikoski,  Johan ifredrik Sjäblom.  Aksel  Utriainen, Kustaa Räsänen, Juhana 

Hakulinen,  Richard Malakias  Vuorela. Kustaa Nissinen,  Julio  Härkönen,  Matti 
 Akseli Pynnä,  Karl  Väinö •Jylhä,  Johan Frans  Ekblom,  Ivan Kulakoff, Karl 

Valto Lindberg,  rfla\i  Vuorinen, Antti Karvinen,  Axel LEon:ird Flood. Oskar 
Anders Alfred  Tarvonen;  den 10  oktober  1919: Hugo Arvid Simipa-

nell, Lauri Johannes Laamiiien, Albert  Asikainen,  Georg  Valdemar  Lindgren. 
Lauri Evert Tirkka,  Armas  Johan  Saraste, Jaakko  Ignatius TieiOn; den 14 

 oktober  1919: Karl Henrik Kajan4er. Aaron  Aleksander Kaattari,  Johan Alfred 
Löthman,  Edvard  Jeremias Kuusio,  Hugo Julius  Aarnio:  den 17  oktober  1919: 

 Kalle Niklas  Pylväs,  Anton  Lehtinen,  Heikki Alfred Pyhäluoto, Johan Emil 
Overisti, Johan  Fredrik  Hyvärinen. Samuli  Richard  Mykkänen, Juho  Heikki  Rä-
sänen,  Matti  Kattelus; dcii  28  oktober  1919:  011i Usko  Emanuel  Alander, Alek-
sander Ra.peii,  Adam Kaulio.  Mikko Kaulio,  Anders Vaifrid Tavastkrona,  Jula 
Kaattori,  Eino Jolian Jä,rvelin, Antti Vilho Westin:in,  Viktor  Järvinen,  Karl 
Oskar Rudolf  Lönnberg;  den 31  oktober  1919: Emil Reinhold Laurenius, Hug 
Harald  Eriksson. 

Underåagnwskinmäslarbrev:  den 16  september  1919: Karl August  Nord-
ström,  Johan Henrik Nman; den 23  september  1919: K. •J.  Sundberg, Fredrik 

 Utriainen,  Paavo  Kaikkonen,  Armas  Väinö Soppinen, Ilmari Markkanen,  Matti 
Puustel,  Pekka Kaijalainen,  J. A. Tamn:ii,  Hjalmar Alén,  F. A. J. Nilsson 
den 7  oktober  1919: Joel Ryysy, Hjalmari Pönni, Elias Paakkonen, Anton Kruns-
kop, Emil Saari,  Edvard  Karppanen, Eevert Hentonen,  Kalle  Keränen, Pekka 
Padatsu, Feodor Peiponen, Pekka Hähä, Pekka Puput.ti.  Erland  Willa,  Nikolai 
Komaroff, Juhana Keinonen,  August Kaijanen,  Joonas Ukko,  August  Kumpu-
lainen, Samuli  Lappalainen,  Toivo Laurén, Mikko Kruskopf, Väinö Tikka,  Kalle 

 Kankkunen,  Julio  Kuikka, Väinö  Matins  Nieminen, Vilho Penttilä,  Henrik  Alek-
sander  Bergman,  Väinö Eevald Immonen,  Otto Magnus  Kaappo  Paulin,  Toivo 

 Henrik  Kinnunen, Juho  Arvid  Mäkinen, Juho Hartikainen,  Otto August  Pippuri. 
livari  Johannes  Mikkonen, Artturi Aleksander Hyypiä.,  Albert Imonen,  Väinö 
Kohonen,  Hjalmar  Kolehmainen,  Hugo Hagman. Anton Kälvälä, Emil  Karhu-
nen,  Isaskar  Tammi,  Elias  Korhonen,  'Konstantin Tokoi,  Evert  Seppänen,  Sa-
muel  Lunden,  Toivo Vilppoiien, Antti Vilho Hiltunen,  August  Reino, Aatanii 
Hentula,  Karl Joel  Lindqvist,  August Muuriaisniemi, Otto  Parkkonen,  Anton 
Rapeli,  Mikko Reponen,  Viktor Henriicsson,  Gabriel  Aleksander  Helin,  Adolf 

 Enberg,  Karl Evert Nandor  Eriksson,  Carl Emil  Lindroos,  Karl  Vilhelm Seilomi 
Osenius, Edvard Mauritz Holmström.  Sven  Edvin Alfons  Karma; den 10  oktober 

 1919: Johan Frihiof Löpipönen, Johan Wilhelm  Laine.  Johannes  Rautio,  Anders 
Alfred  Hyrkäs,  Emil Anttonen,  Jaakko Wedmnan,  Johan Henrik  Tervo,  Richard 

 Harju,  Evert  Olof  Merikanto,  Johannes Albin Juutilainen; den 14  oktober  1919: 
Karl Amandus  Karlsson.  August Ferdinand  Majander:  den 17  oktober  1919: 
Lauri ainue1  Koponen. Kustaa 'Pulkkinen.  Kalle  Juhana  Ma  oro  inn.  Kiistaa 
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Fredrik  Toivanen, Simo Hovi,  Emil  Lappalainell,  Emil Richard  Hynninen,  Hjal-
mar Lappalainen,  Kaarle Kustaa  Lundberg,  Viktor  Väinö  Lindell; den 28  okto-
ber  1919:  nmnken Neofit  eller  Nikolai Pvlow. Mikko Töliilkkö.  Paavo  Mälkiä, 

 Konstantin  Koho,  Viktor Karvanen,  Adam  Väisänen, Väinö Reino,  Otto  Halme, 
 Albin  Arpiainen, Kustaa Hynninen, Arvo Ale1sander Ni•min•en, Antti Pakkanen, 
 Emil  Laisi,  Jalmari Stade,  Kalle  Vihtori  Rome's,  Pekka  Ville  Viipponen,  Emil 

Albin  Gråaten,  August  Mönkkönen, Juhana Hörkkö,  August  Keinäneii.  Antti 
 Ville  Olhikainen,  Antti Niemillen,  Frans Robert  Merisaari.  Otto  Metso. Alek-

sander Saltikow, Kusti Wartuaiuen,  Otto Wilhelm  Harju.  Matti  Juho Hnnonen, 
 Joel Nestor  Iloniäki,  Petter  Johan  Pöllilnen; dcii  31  oktober  1919:  Sergei Seppä-

nen,  Johannes  Uotinen,  Paavo  Juhana Kolehmainen. Juho Kaikkonen,  Herman 
 Fredrik  Niilo Pörhö,  Oskar  Leinonen,  Elias  Sihvo,  Edvard Nikkunen,  Israel  Juha - 

rain,  Richarct  Lempiäinen, Aapehi Kutvonen.  Johannes Emil  .Tansson.  

I  detta häfte ingående uppgifter sträcka sig  till  dcii  31  oktober  1919.  

He1siiifn 	1)13 	Ht-  trvhH 



.  I,  Sjofartsstyrelsens  
meddelanden.  

N:o  7. 	 Helsingfors,  den 1 December  - 	 1919,  

FitilaluiM  tia  ndntsIlotta  den 30  juni  1919. 

Finla  ads ha  ndelsflotta Oul  fattade  den 31)  juni  1919  följande  ía  

Antal  Dräktigbet 

Pråinar 	................. 3.Q84 279,648.4 	 .  1. 
Sege1fart,vg 	.............. 1,144 142,721.40  
Anglartvg 	.............. 692 82.623.3s  
Motorfartyg 	............ lOi  9,548.90  

Si,imma  5,022 514.542.08 	r. I. 
31/12 	191$ 	.............. 5.153  53O,75O.a  
Minskning 	.............. 131 16,207.41  

Minskningen härleder sie' av att geulom Sjöfartsstyrelsen åtgöraiid 	l  Iga  ii - 
dena  i förordningen av  den 11  november  1889  angående skeppsregister noggran-
nare im  hittilit följts och 1illföljd härav ur skcppsregistret avförts fartyg, soni 
r'ilan lär ui'utni eului siupats. iIitis1cnin'.'ii  är  i1nnd 'nilat  skenbar.  

Lag,  

iiineattaiide  ändringar i  I 	i  förorduingen  av  deti  I  augusti  I 9114)111  SnilliM  
och  fartygshetjiining o1ycks1a1Iörsjjkrjtig.  

Enligt. Riksdagens beslut skall  1  §  i förordningen av  den  iS au'uti  1917  uni 
 sjömäns  ali Iai'tvusLr'ijiinings u1y'1l1f'ki'in i'h[i11 'äljaini' ndrnd 

lvii  el 

tu.dgundiaia  i förurilningen av  den 1 a  ugt  i  1917  om arbeta res  ui  eks  fail  
försäkring skola nied anda nnäninda avvikelser tillämpas jämväd i avseende 
kroppsskada, som i följd av olycksfall i täuistcn drabbat  till  underbefäd,  besätt - 

 fling  eller restaurationspersonal  nil  annan lietjiining hörande p'ui eller befäl-
havare. vilken åtnjuter  en  årlig avlöning av högst ferntontuseuu  mark, å  siidan) 

 finskt fartyg, .oin enligt gällande stadganden skall föras av examinerad befäl - 
havare. 

SSs.orn kroppskada.  uppkommen genuni nlvnksfall i tjänsten. anses n.j s5daii 
skada, 	in u  ppsit  I  muir l'öralri 	av 	mu 	krt  lue]'  själv 	'i  iii' dial  Liii 	luenumu. 
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rade.  då  han  under  åtnjuten ledighet elkr ock olovligen avlägsnat  Sig  från far-
tyget.  

Till  besättningen enligt denna förordning räknas icke elever  (apprentices),  
som åtfölja fartyg för egen uthildniug och icke åtnjutahyra. 

T)enna  lag  träder i Icraft  ilon  1 lannari 1920.  

Köp av fartyg i Tyskland. 

Finska legationen i  Berlin  har tillsänt. Utrikesministeriet  en  skrivelse av 
följande innehåll: 

Emedan  under seijaste  tid flera finska redare besökt Tyskland för inköp 
av fartyg, får legationen härmed vördsanimast meddela, att  den  engelska delega-
tionen tillstä.11t  de  allierades högsta råd  en  promemoria, vari framhdlles, att det. 
ieke  är  lagligt att försälja fartyg från Tyskland  till  Nederländerna., emedan det 

 strider mot fredsförciraget. I  promemorian framhålles vidare, att Nederländska 
regeringen hade bort känna  till,  att dylika iöp varit olagliga emedan härom sär-
skilt nämnts i det av  de  allierade dcii  7  november  1918 till do  neutrala länderna 
sända cirkulä.ret. Tyska fartyg, som utan tillstÅnd av  (le  allierade försålts  åt 
ucutrala..  anses fortsättningsvis för tska fartyg. 

Sjöfartsstyrelsens tjänstemän. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 1  november  1919  beviljat. chefen för sjökarta,verket, 
kaptenen  Eliel  Vladimir Aberg tjänstiedighet iå  grund av s,julclighet för två 
månaders tid och samtidigt förordnat chefen för första sjömätningsexpeditiouien, 
kaptenen  Gustaf Theodor  Ahlstedt  att  under  nämnda tid bestrida sagda be- 
fattning. 

Sjö fartsst.yrelseui har  den 7  november  1919  beviljat. ritaren vid sjökartaverket 
 Georg  Ullberg t,jänstledighet för sjuklighet  fill utgÅngen  av ret. 

Sjöfartsstyrelsen  liar den 28  november  1 i1 9  beviljat byggmästaren  Erik 
Herman Törncivist  ansökt. avsked. 

Sjöiartsväsenlets  fartyg. 

S,jöfartsstyreisrn  har  den 7  november  1 i19  beviljat andra st.rrmannen  å  is-
brytarfartyget  Tarmo,  sjökaptenen Fi'auis Vilhelm Åkerman ansökt avsked. 

Sjöfartsstyrelsen  liar den 11  november  1919  förordnat sjökaptenen  Axel 
 Edvard Korsströrn  till t. 1.  första styrman  å isirytarfartyget Min'taja. 

1olut stym  I  Ici  fl hr  (len  18 no imbeu 1)19 anhgit fol imnde personei till 
 ra dintel e'grafister  å  isbrytarfartygen, nämligen:  å  Tarmo  .Talmari  Luostarinen,  

om  po Alli  ii T{enrilcs:n oh [1  Il7iiniimiiinre  Nils  Liljefors.  

I  otsar  tia.  

1 I  ihorqs iOtSfOr(lelfliflf/. 

Sji  tri 	roIs  ii liar  loi  .1  november  1919  antagit  Karl Gunnar Berlin till 
ixtra Io slärling  Å.  Lortsu !o/spiats  ävensom biträdande lofsarna  Oskar  Erland 
\Vani  ala  och  Onni  Kiurki  till  lotsar. dtn förra  Å  Kotka,  den  senare  Å  Hoglaads  
lots  1ilils. 
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Helsinrjf  ars 

Sjöfartsstyrelsen  liar den 25  november  1919 l)eviljat  lotsen  å  Gråhara its- plats  Uno  Adolf  Falck ansökt avsked.  

A ho iotsfördelnjnq 

Extra lotslörlingen Adolf John nne  Karlsson  ti  Ki'initokanais lots plats  avl  ed  den 21  oktober  1919.  

Ålands lotsfördelnjo.q 

Sjöfartsstyrelsen har  den 4 noveml.er 1919 an  tagit lotslärlingen  Joel  Mauritz Jansson  till lots  ävensom lot.slä.rlingarna  Robert  Eliel cmman,  Kan  Konstantin Lindqvist och Mikael Mauritz Karlsson  till  biträdande lotsar vid  Nharnns  lots- plats  samt. samma dag beviljat biträdande lotsen vid  Deqerhy  lots plats,  sjö-kaptenei Birgr Agapetus Sandström ansökt avsked. 
Sjöfartsstyr1se 	har  den 11  november  1919  antagit  Magnus Ferdinand Westerberg till extra  lotslärling  å  Kökar  lots plats.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 25  november  1919 bevilja.f  biträdande lot'e]i  fl  Marie/,.amng lotspiats, sjiika.ptenen Erik Alfred Öfverst röm  ansökt  a vskerl, 

Uledborqs  lots I  ördeini a 

Sjöfartsstvri4sen  liar den 11  november  1919 hvi]  jat  Its]  lingen  a I - 1I',. qru.wnj lotspiats  Kaarlo Kustaa ViIppola  ansökt  \ 

Saiai.a lotsfördela;of/.  

Sjöfartsstyrelsen ha.r  den 14  november  1919 anti if f'ii'ra hts] Hi nunn lni  il  Juho Turunen  till extra  lotslärling  it  ()lttesalntj loI.siilot.c. 

Fyrariia. 

fleisinqfors lotsjartlt:/  It itt  1/.  

Sjöfartsstvrelsen  har  den 11  november  1919  antagit förra lotslii.rlingen  it - 

hannes Vilhelm Salirman  till t. f. vnre fvrvakta.re S  GrlJiara  fyr ävensom  a at - tidigt beviljat  V]  refv rva ktrin 	ö(I(tsIötz / i/i  fill] al!  itt 	\ost  1  
ansikt  avsked. 

i bo  lOISJö)'(lClItiti(/  

Sjöfartsstyrelsen har  den 14  november  191]!  för irtlnat förra  ivrvnkt  a in 
.Ailbinus  Konstantin Brunstrima±.f bestrida äldre :fyrvakt.arsysslan  å  Utö omr(u1,z 
ledfyr  under den  tid ordinarie innahm-aren av tjänstan  nyt jänar  sin vä-rnpl ilit. 
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Uleåborgs  Lots  fördeln4ng. 

Sjöfartsstyreisen  har  den 21  november  1919  antagit T1auri  Kiisti Klemetti 
 till  yngre fyrvaktare  å Ajos  klippfyr.  

A lands lots  förde! inq. 

Sjö fartsstyrelstn hai  den 11  november  1919  antagit  t. f. fvrmä.staren å  Bog-
skärs fyr  Karl Johan Konrad Tindtrörn till fvrmästare ? La.qskärs  fir.  

Fyrfartygen.  

Vasa  !otsfördelniiiq. 

SjöfartsstyreLen  har  tien  2.5  november  1919  beviljat styrmannen il fvrfar-
tyget  Snipon  Knut  Gunnar Fabler tjänstiedighef på  två månader. rältnat från 

 den 20  november  1919. 

Mitsireiieriia. 

Sjartsstvre1sen  har  den 7 novemler 1919  förordnat iriekanikern ,Johii  Nord- 

	

qvist  att tillsvidare vara mistsirenskötare 	Ko!balclintarna. 

Fartygsbesikthingsniänhien.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 21  november  1919  förordnat ingenjören  Georg 
 Aksel Westerstrilhie att tillsvidare vilra skrovbesiktningsman av passagera.rfar-

tyg inom Tammerfors och  Tavastehns distuik(  med Tammerfors som boningsort 
ävensom samtidigt återtagit förordnandet för  Juho Hiltuneii  aft  vara nautisk 
be.siktriingsm  an in am  Idensalmi clistrik  1.  

Fartygsmätarna. 

Sjöfartsstyrelsen har  tien  28  november  1919  förordnat ingeniören  Georg 
Axel Westerstråhie till hiträdatide fartvgsmäta re  noin  Tammerfors och Tavaste-
hus reqisteronirdde. 

Deä1haxar- oeh iitaskinniästarbre.  

Sjöfartsstyrelsen har utfärdat befälliavar- och maskinmästarbrev  åt  föl- 
ande personer, nämligen: 

Östersjöskepparhrev:  den 7  november  1919: Fritz  Eliel Mattsnon. 
itätt  att såsom östersjöskeppare föra befäl  å lastfartvg  om högst  300  brutto-

rFgitertos dräktighet:  den 7  november  1919:  Juho  Wilhelm  Ström. Xatami 
 Alanne: tien  18  november  1919: Evert (Jikkontn,  Mikko Halinen,  Johannes Päkki. 

Anton  Samuli;  den 21  november  1919:  Viktor Karnpinen. 
Rätt att föra befäl  ft  maskiodrivaw lstfart/q  i kusitrafik:  den 7  november 

 1919: iRusti \Villelm Nurlionen A uguf Kirpun :  den 18  november  1919:  Edvard 

	

.Anin  1 '1111:.  Ni 	1  icii 	LppHin: in *1 an inhi 
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1919: Matti  Hämäläinen.  Viktor 	'iiiinil,,. 'lu,vtil 	X1aeii. ( ) iu Niiii,eii.  
Pekka Raatikainen. Antti  Juh0  Tel van ii.  .  il:, ni i  nkkoueii.  Kari  Arvid  jöholiii  

Rätt att föra befäl il  pa lore  ealfuen qaeudr  maskindrivna  last  lait  jq: dcii  
4  november  1919:  Antti  Kuitto:  den 7  november  1 919  :  Artur  Rapeli. Vikti 

 Nu  melä. Joliaiines  Leonard  Nikander:  den I  noveiiih'r  1919:  Juho Vilho Piti 
 non: den 21  november  1919:  Antti  Armas  Puustinen,  

Rätt att föra befäl  å  miodr passaqerar/arlijq:  den 4  novembi'r  1 9 I 9  :  An iii 
 Kuitto:  dn  7  november  1919:  Juho  \Villnlm  ström. Artur  Tlapeli.  Viktor Nie 

 me1ä johauns  Leonard  Nikander, Pekka  Poliolainen :  den  il  novonilier  1919 
 Juho Vilho  Finnen:  den 18  november  1919:  Edvard  Kolehniain'eii.  Anton Ter\ 1-

hartiala,  Kall  .1  nuo  Iaöppöni'n,  Evert  Oikkonen.  IM  ikko  Halinen.  Abel J  ohann-
Guta  Isson.  Sergei  Markoff: dcu  21  november  1919:  Viktor  Karppinen.  Mait 

 Hämäläinen.  Viktor  Tom in  ili  Taavetti  Nisinen.  Otto  Koiitineii.  Pekka  Rna  I  - 
kainon,  Antti Juho Toivanen,  Adam  sinkkonen. Aaro heikki HeIfren. 

Interiniistisit underslyi ,aoslov -v:  dcii  7  nov•iiihe'r  191  9:Antti  I  empiäiiien 
Överaitgniaskinmästarbrei': lii!  -t  november  1919: Julio  Artturi Palkoneii 

 den 7  november  1919:  Kaarlo  Ni  rja  la.  Teodor  Alexander  Eriksson dn  11 n 
 vernher  1919:  Viktor  .J{llannes Mat.tss  a. Karl  ( ustaf Baniau  den 18  novenih  -i 

 1919  :  Karl Richard  Konst  antin  1\  arlssoii ,  Johan Alexander  Sötlersi rörn,  K  urI 
 Emil  Eriksson.  Karl  (Iu'taf  Brave:  dn  28  november  1919: Allan Axel Lindholm  

Anqmaskinmästarbrev:  den I  november  1919: .1 aline  Reino  Louhivuori,  Otti 
Sormunen,  ,lulio  IN  allioinen dcii  7  novemi  toi'  1919:  Pietari Kustaa  Saari,  Aarn' 

 Halvan  Oskari Aarnio;  den  Il  noveniler  1919:  Alvar  Johannes  Ekholm,  Alpha 
 Janhuii:n.  Henry Alfred J  akohson :  den I I  nov -mi  er  1919:  Tuavetti  Järvinen 

 (len  18  november  1919: Johan  Viktor  Kallonen.  Priidu \Villnian,  Karl  Andii --
Kauppinen,  Adolf  Esaias  A.liii :  dn  21  november  1919: Ferdinand  Kaukonen 

 dcii  25  november  1919:  Vrjö [juu.  Arvo  Ananiia-s  A1ksiiis SUuinEn. ,Ji)Ol Eliui 
Gusth fson,  Juho  Heikki  Laitinen,  A  xii  August  Liuidbolm.  Karl Erik  Abrahiui 

 Forsberg.  Aksel  Aleksander Lipponen.  Edvard  Verner  Juutinen,  Otto Heikki 
 Holopainen. Juho  Kust  au  Kuuattari.  Fredrik  Vilho  Airola. Evei't  Harald  Norell 

 dcii  28  november  1919: Emil Adolf  Nopoiien.  Elias  Yrjö  .1  olin  .  August  Ru, ik 
 Anttila.  .Johan  nes Kopnn'n .  Aksel  Ferdinand  Elerunita. 

Underdiiqm-uskinmästarbt'ev:  den 4  november  191 9:  ()skai'  1-Ii  ntsanun:  Ii 
7  november  I 19: K  aarlo  .1  olianiies  Tikka  iicn,  Ivar  Nih diii ilack  man. A  alli 

 Tikka, Mikko Sihvo.  .1 inns  Siuuilä. Fraii  Fordon.  Nester An  -'ilm Fagerströuui 
 Kaarlo  'Fredrik Helin:  den 11  november  1919: .1  olin  a Rudolf  Helenius.  KurI 

 Hernia n Mutt  sson.  Petter  Poutjai  iii. .J  anne Ri kluuui'ui  .1  ekinu'n,  Limo H  edluni  I 
Gustav Henrik  Kesti.  Gustav  Fredrik  ,Lftveiin. .Iulia  Charles  Sanrela.  Enok  \Vr 

 ner  Urtfi  den 18  novemlxr  1949: Frans August  Alho.  .1  osel'  Robert  Bloinqvist, 
 Antti  I{entula,  Aleksander  Hnlkko,  Kuri  .-\doif  Laine.  ,fuho Straumdi'n.  Otto  Olavi 

 Sunnari.  Henrik  Sirén, ,julmnn  Edvard  Lumpus,  Johannes  Viktor  Rautio.  Pekk 
 Ville  Vepsäiäiuen.  A  ntti  Julio  Hartikainen. Vilho Aleksander Hartikainen;  (le!] 

21  flovem1)[r  1919: Otto  Hnopainen.  Kalle  ,Jutho  Pitkän-en.  Antti Ahonen,  Kon-
stantin  Karvonen,  Jalmar Purlionen.  Nestor  Tiitus  Kiljunen,  Albert  VilJanen. 

 Kalle  Eeniil .lurvaTLen.  Pekka Talonpoika.  ,J  uho  Htdkki  Savolainen.  Knnstantii 
 Heikkinen.  Karl  Vilhelm Lundström;  den 25  november  1919:  Toivo  Aatu 011ike-

nen. Oiini Aimias  Tiainen,  Kalle  Sarkikangas.  Antti Juho  Vartia-inen.  Väinö  Pah 
kanen:  den 28  november  1919:  Kustaa  Adolf  Wairiin-en. David  Olkkoneii,  Adam 

 Olkkonen,  Urho  Richard Lustig,  Viktor  Abirik  Granroth,  Tahvo  Makkonen,  Ernst 
 Haveri  nen.  Heikki  Kettunen. Konsta  ntiu Teehitechagoff,  David Alfred  Heinonen  - 

 Lauri  Juntunen,  Lauri  Kaikon  e. Johan Alexander  Klar. Esaias  Hentuimn - 
 Väinö  .Tnhunari Viljukainen.  Karl August  Lincbt  ill.  

	

i: 	1, 	7 	iiv1IiI -i' 	lähI: 	Iii:,:, 	:ini 	ilunilhi, 
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Sjöfartsstyrelsens cirkulär av allmännare betydelse 
 under år 1918.  

Iakttagande av  sparsamihet  vid användandet av varjehanda  lörråder  å  fartygen.  
1)en  4 jwni 1918.  

Emedan  de  i landet befintliga förräden av stenkol, maskinoijor,  petroleum, 
lienzjn, bomulistrassel,  färger och fernissor  m. fl.  vore ytterst begränsade oeh till-
försel  till  landet eller tillverkningen av dylika. materialier i  den  närmaste fram-
tiden utesluten samt prisen för sådana  till  ytterlighet uppdrivna. anmodar Sjö-
fartsstyrelsen lofafördelnin gscheferna, vid Sjöfartsstyrelsen anställda ingenjörer 
och byggmästare samt hefäiha.varena  å  fartygen ävensom övriga vid sjöfartsvä.-
sendet anställda. personer, vilka i  sin t,jänstverksamhet  kunde komma a.tt använ-
da materialier av ovanantvt  slag,  att tillse, att största möjliga sp.arsamhet vid 
användandet av sagda ämnen inkttogs, sålunda att exempelvis tjänsteresor  så 

 planmässigt. aiiordnades, att onödiga färder med årigfartvg undvekos; att eldning 
av ångpannor verkstäfldes sålunda, att största möjliga effektivitet uppnåddes: 
att vid användning av maskinoljor såvitt möjligt  den  brukade oljan återvunnes; 
att bomulistrassel noga utnyttjades samt:  aft  målningsfärger och fernissor ute-
slutande användes  till  förekommande av rosti ilclning eller röta, varemot  all  mål - 
nn  för höjandut  av  prydligheten och  den  yttre utstyrseln borde undvikas.  

A  nställ amlet  av  nian.skap  å  fartygen.  

J)ee  2  juli  7.918. 

Befälliava  rena  a sjöfa rtsväsendet.s  fartyg erinrades, att anställandet av  så-
ilan  besättning  å s,jöfartsväsendets isbrytar-, s,jömätnings-, inspeJktions-  och fyr-
fartyg, som icke utnänines av Sjöfartsstyrelsen,  horde  ske genom förhyrnings-
icuntrakt mli  eli  er pilniönstring  på  sött  urn  intagande av Lesä.ttninn' im liandls- 
årtv närivai s1da idi 	 liii HV  i  a 	Hid 

vIattiii iiteii  a 	reMerijkit  i  in.ar.  

Den 16  'juli  7918. 

La  det oaktat upprepade paminnelser fortfarande inträffat, att räkningar  å 
res,l ustnads-  och dagtraktamentsersättningar, som  till Sjöfnrtssyrelsen  i och för 

 ala  nordning  insändas, icke varit avfattade med iakttagande av  den  noggrannhet, 
om i gällande resereglemente av  den 20  december  1917 till  efterrättelse före-

5krives, samt sådant givit anledning  till  tidsödande skriftväxling, som med upp-
märksamt aktgivande.  å  förordningens bestämmelser bort kunna undvikas, upp-
manade Sjöfartsstyrelsen vederhörandt att framdeTes vid avfattandet av reserk-
ningar och särskilt av  till  dem fogade resebeskrivningar iakttaga. i synnerhet vad 
i  §  26  av åberopade resereglemente i sådant avseende  till  efterrättelse föreskri- 
yes;  och borde således ifrågavarande räkningar innefatta.:  

1)  uppgift  på  resans ändamål;  
9)  upplysning, huruvida förrättningen sflett  på  grund av gällande instruk-

tion eller särskilt förordnande. vilket senare  horde  räkningen biläggas;  
3)  uppgift  å  fortskaffningssättet: samt.  
I I 	upp  It  im  dc'  lagar,  under  vilka iirrättninen liksoni rsurni eg 	i  ii.  
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Tillika borde iakttagas;  
5) att i räkningen för varje dag särskilt upptogos därunder verk.iliiIlda re-

sor och Ii3rrättningar: och  
6) att reseräkningarna även i övrigt borde uppgöras nied nogranut iaktta-

gande av alla  de  omständigheter. som i förberörda reglemente föreskrivas. 

Angående sthvjau(Ie av olov  hg  ut- och inYörsel av varnr.  
Den 16  juli  79Th. 

Då till  följd av  de  genom kriget framkallade förhållandena i landet alla 
 slags  varor blivit  till  utförsel förbjudna, i händelse varuägaren icke för varje 

gång särskilt utverkat sig tillstånd därtill av Finlands Senat,  saint  järnväl  all im-
port  utan särskild licens enligt Senaten därom utfärdade föreskrifter vore förbju-
den, hade det visat sig, att  smuggling  i stor skala hegvnt Tcirivas i  så  gott som 
alla delar av landets kuster. Särskilt syntes olovlig utförsel av varor hava tilitagit 
i oroväckande  grad,  att döma av därom från kusterna i olika delar av landet 

 till  vederbörande ämbetsverk ingångna meddelanden.  De  varor, som sålunda. i 
sipekulativt syfte utfördes, utgjordes huvudsakligast av livsmedel, fann. blv, kop-
par, tyger och tobak, varvid såsom transportmedel företrädesvis användes  jäin

-förelsevis siud  fartyg, såsom motorbd  tar,  kombinerade  motor-  och segelbåtar samt 
mindre  •ja.kter. med vilka  man å  södra, kusten, företrädesvis emellan Helsingfors 
och Björkösund. sökte sig över  till  Estland och Ingermanland samt fran Åländska 
skärgården och Bottniska vikens kust särskilt; över Kvarken och från Ule.åborg. - 
Torneili trakten  till Sverige. Då  slik olovlig varutransport, förutom att det vore 
la.gstridigt. vore egnad att  på  det betankligaste rubba landets ekonomiska existens-
möjligheter. framstode det såsom  en  bjudande plikt för samtliga myndigheter i 
landet att med alla  till buds  stående medel söka i  god  tid stäv ja detta ofog innan 
följderna därav bliva alltför ödesdigra. 

Med anledning härav ich  då tullverkot å  ..vilket  clef  i främsta rummet  an- 
komme itt moln rbeta dylik lngstridig varu förse!, icke ensamt mäktade att med 
detsamma  till buds skáende  medel effektivt övervaka seglationen i landets kust-
trakter aumodade Sjöfartsstyrelsen lotsfördelningseheferna och fartygsbefälhava - 
rena att  hand  i  hand  med fullmvndigheterna. var  å sin  ort medverka  till  förhind-
rande av ovanherörda olovliga trafik; och ägde  de  förty att, för  så  vitt deras 
övriga arbeten sådant medgåve,  å  sina färder i skärgården hålla noggrann utkilc 
efter misstänkliga motorbåtar och andra  in indre  fartyg, särskilt sådana, vilka 
kunde antagas söka. sig ut  till  hafs eller transportera handelsvaror  till  någon 
yttre skärgården belägen holme. där varorna upplades för vidare befordran  vii  
lagligt tillfälle.  I  händelse i slika farkoster anträffades handelsvaror, för vilka 
vederbörliga. Iörpasåninga.r eller utföiuellicenser icke kunde företes, borde  far-
kostierna  med däri befintliga varor överlämnas  till  närmaste tullkammare eller 
tullbevakning i och för varornas beslagtagande och  de skvldigas ställanile under 
åta;l.  Slutligen erinrades att  den,  som sålunda möjliggjorde utförande av åtal för 
förbrytelser av  nu  ifrågavarande  slag.  betraktades åsoni angivare i ni  diet  och 
tillerkämdes såsom uppmuntran för visat  nil in iii1jidni a in  flyta  nit iit  ei  ni 
av det. förbrutet dömda godsets värde. 

Avspärrning av zränsen  mot  liyssiaiid.  

Den 26  juli  1.9i'. 
Sedan Inrikesavileluuingen  i Finlands enai 	skri  \else  av  den I 	ni  I I  

meddelat,  alt Snafen paav Miiliinalstvi'eis.n i1rijni 	lrd irnmstti1lnin,. 
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seende  till de  farsoter,  ssisuni  kolera och fläcktyfus, vilka för tiden rasade i 
 Pefrograd.  förordnat att gränsen emellan  Finland  och Ryssland. i synnerhet  å 

 karelska  uäset  skulle  så  noggranut  som möjligt hållas avspärrad samt att  all 
 fa.rtygs  trafik emellan finska och ryska hamnar ävensom  å Ladoga  och Finska 

viken utan särskilt tillstånd av Inrikesexpeditionen, vore förbjuden, meddelades 
detta  lotsförclelningselieferua  och  sjöfartsinspektrerna  till  kännedom och iakt-
tagande samt för  å  dem  ankomirand.e  åtgärder. 

Angående  pensioner frå11 änke-  och pupilikassan Yir personer. anställda vid 
speciella verk.  

Den  .) auqusli l9J'. 

Sjäfartastyrelsen eriiui'ade,  att ansökningar om  pension  frau änke-  och pupill-
kassan lär personer, anställda  viii  speciella verk. i enlighet med det för kassan 

 den 4  februari  ]  885  fastställda  reglemerilet. lurde  av vederbörande  penionssö-
kande  ingivas  till  kassan samt åtföljas av:  

a  prästbevis, som jämte uppgift om mannens eller  faders  dödsdag. änkans 
och  de  oförsörda  barn en  ila  mn.  ålder  ((eli  käii. utredile dera lräjcl.  om änkan 
ingått nytt.  äktenska -p  samt huruvida barnen äro av ett eller flera giften:  

h)  bevis över söka  adens  avlidna  maas  i livstiden senast  a  finsk stat  innaha - 
 da. tjänst och  lönevillkur:  

e)  sökandeus  mans  eller  faders  avskedsbrev eller  tjänste.fört.eekniig.  (lär så-
dant vore möjligt:  

d  läkarbetyg. i händelse något av barnen  är  krvmpliug, avita  idler  bhäf
-tat  med obotlig  sjukdem  så  att det ej kunde försörja sig: samt  

el  uppgift. huruvida sökanden önskade lyfta pensionen  å  kassans kontor i 
 Belsiiigfors  eller  a  något bestämt uppgivet  .lanfrönteri. 

Astadkuintande  av reda  I skriitväxlingen. 

1)en  G  september  1)1S.  

Enär det upprepade gånger inträffat, att  8jöfartsstyrelen  underlydande 
 tjäas.tmän  vid  arlåtandet.  av framställningar  till  Sjöfartsstyrelsen uti samma 

skrivelse upptagit frågor, vilka icke ägde  den  ringaste  gemencska.p  med varandra 
eller  horde  uti ett sammanhang behandlas eller hörde  till  samma  avdelniiigs  före-
dragthng.  samt ett dylikt förfarande, oavsett det oegentliga häri,  vãllat  oreda 
och olägenhet vid ärendenas  hen-doing  inom Styrelsen, fäste Sjöfartsstyrelsen 
vederbörande  tjänst.eniäns  uppmärksamhet vid  nöcTvändiheten  att söka undvika 
oegentligheter av  umförmält  slag saint  i allmänhet  akttaga,  att  nti  frågor av 
olikartad beskaffenhet och särskilt sådana.  sum  ankomrne  å  behandling av  (le 

 olika avdelningar  juoni  Styrelsen, särskilda framställningar  avlät.os. 

Rättighel t'ör generalstalwiis iivervaktiiiigsavdelning  att ntedfiiija sjöart -ä- 
seiidets Yartyg. 

I)ee ?()  september  1918. 

ill]  vedrhärapiles  hän  -d rn in  cdiii  Ii  ile.  alt  Finla luis  Senat förordnat. att 
 iielliini,r  ii. 	-fl iä-t  il 	i\( 	, 	hii 	Ieiinn 	-tiä 	-1]; 	1  
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mationskort  berättiga  de  att  niedfölja  å  Sjöfartsstyrelsens inspektionsfartyg; att 
övervakningsavdelningens  legitimatiouskort  vore numrerade  saint  försedda ni ed 
innehavaren fotografi och  namuteckning,  som och för, undvikande av missbruk. 
med chefens för generalstabens avdelning  I e  och chefens för  Militieexpeditjonen 

 underskrifter samt  dessutoni  antingen med generalstabens eller  militieexpeclitiu-
nens  stämpel; att förteckningar över alla  de  personer  åt  vilka sådana kort utgi-
vits, förvarades  å  generalstabens avdelning  I e, å Militieexpeditionen  samt  hii 
ehefens  för Inrikesexpeditionen;  avensoni  att  då I  anledning av  övervaknmgsav

-delningens legitima  tiouskort ndgon mvndighets  åtgärd  ptlkallales,  på anfordra ii 
 borde lämnas skriftligt bevis däröver att  ifiågavarande  myndighet handlat  pa 

rder  av  övrvakningavdelningin.  h  titt  ]i1Ivarif stimuLi dm1 hadi  il 
 a  vill  iii  tig. 

Inrättande av  l)OStb(ieker IOr  lots- (,eh  f,vilwUiiii lugeti.  

Den I  oktober  I9V.  

För  niöjliggöratide  av  äterb alning  av det pist  peitti.  iini  av 	lsaldir r iiH  
ordningslotsar och  fvrmästare  er  ades  för tjänsteskrivelser, anmodade  Sjöfa rtsstv - 
relsen lotsfördelningselieferna  att förständiga nämnda funktionärer att vid  a' 
sända.nde  av tjänsteskrivelser införa desamma i särskild bok, sam borde upptaga 
postportot och postanstaltens kvitto.  innelattande  tillika  hestvrkande  av  pe 
tavgiftens  belopp. samt. att  på  grund härav hos  Sjölart.l  Vm  liii <miti liii  il  -  
verka  irättniii 	för 	4iiltint iv<eitiil 	itirivtiti llpe 

i%tatIskaI)et.s  a  sji)iarlsväseII(Eets  fail  .\  g Ii  iiiiör.ka Un  ing.  

Den U)  oklehr  11)/s.  

Sjöfartsstyrelsen  iniddelade lartvgsbfölhavtrii  i  avsitniLi  LI 	öi  H  
iakttagande, att  då  ursäl  t  ting för kostnaderna för resa  till hemortii  It  tm La  tt  
pan}ens  avslutande  horde  anses ingå i avtalet angående  förhvrningen  av  oat - 
skapef åt  sj  fartsvöeni1ets Fartv <ådan emstitining  <kill nauskaitit flhlmköiitii. 
itieiliiit 	nalianiL 	föriiiåii  löv  fiefiilil 	itu 	itiltitHölt 	it 	itågtiketitat 

Ansilkuingar  ont  tjäiistledighel.  

Den 21)  oktober  fP  l'  

Vederhörande lotsfdrdel ningseliefer. fartvi.thi  Li Ii 	me 	i Stilla  its]  tt  
törer  erinrades att vid  msändande  till Sjöfartsstvrelsen  av ansökningar eller linne 
ställningar om tjänstledighet städse uppgiva och vid  heov  styrka orsaken  till 
den  begärda ledigheten samt angiva tiden därför ävensom att föreslå kompetent 

 viknrie (ch itiftiga intv  tiler  cgn nailer tjtin<tausvar  avgivit] försäkra  a lärini 
 att  åti  titt  <lag]ti VIltilill \tt\1ll]fl tiL  it-itti: v<Si:tii tntIt ]Ul 

it  
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I4ästavgiftns  erläggande.  

Den 12  november  1918. 

På  därom av Sjöfartsstyrelsen hos Finlands Senat gjord förfrågan förklarade 
Senaten  den 1  november  1918  förordningen av  den 4 mars 1879,  angående  den 
lästavgift,  som skall av landets skeppsredare  till sjömaushusen  erläggas, vara 
tydlig därutinnan, att lästavgift skall årligen erläggas av alla hos magistraterna. 
inskrivna fartyg, varföi sagda avgift, förty borde utgå oberoende av om fartyget 
nlnvätits för sjöfart  under  året eller icke: vilket samtliga sjömanahus  till  känne-
dom och efterrättelse mecidel  a des. 

SjiInaIIsInLsens foiider.  

Den 15  november  1918.  

Enär det vid granskningen av sjömauhusens räkenskaper för  år 1917  fram-
gått, att särskilda sjömanshus, i strid med stadgandet i §  30 mom. 1  av förord-
ningen angående s,jömanshusen i  Finland  av  den 30  april  1874  för sina behov 
använt ej allenast s.jömanshusets  fonder  utan även iiiflutna räntor, vilket  haft 
till  påföljd, att fondernas kapitalbelopp nedgå.tt. aiirnodades s,jörnanshusdire.ktio-
nerna att. vid förvaltningen av s,jömanshusets  fonder  ställa sig stadgandena i åbe-
ropade författning  till n oggranii  efterrättelse. 

IltY rielse  från  krigstjätist.  

flea 23  auqusti  1918.  

ni  liki  \!  il  t  ''p'cIilfl  uns 	Finlands Senat skrivelse av  den 17  augusti  
I 918  skulle  på.  grund av förorilningen av  den 17  januari  1881 neçlannämnda  i 
statens tjänst anställda personer, vilka tillhöra reserven, vara befriade från in -
träde i aktiv krigst:jä,nst, nämligen: lotsfördelniiigschefer ordinarie lotsåldermämi. 
lotsar, lot.slärli.ngar, fyrmästare samt fyrskeppart och styrmän  å  fyrskepp, vilken 
befrielse  dock  icke gällde ile personer. vilka silsom vikarier bestredo nämnda.  he-
itttnitiiur. 

.\.  tilit  ande av  hronolots. 

lPn,  lo  september  1918. 

a ill Sjäfari .-tvr  Isens kännedom kommit, att fartyg vid passeraiid.t 
av finska skärgarclsfarlecler uraktlåtit att påkalla och anlita kronolots och i vissa 
lall även  på uttryeklig  uppmaning från vederbörligt håll vägrat ia.kt.taga  lots-
Lorfattningarnas  efterlevnad i antvt avseende. anmodade Sjöfartsstyrelsen  lots-
fördelningsc.lieferna. att'noga iakt.taga,  huruvida  fall  av slik förseelse förekomme. 
sa  mt därom omedelbart hos vuderhäramlf pnlismvnili,ghei'ur  I  avseende  å.  ile skvl- 
ilit 	ietrli'll 	till 	l;ifl' 	jfl'il 
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Angående lotsars skyldighet att medfölja utrikesgående fartyg  till öpen  sjö.  

Den 16  oktober  1918  

Lotsfördelningscheferna  anmodades förständiga samtliga lotsar att vid lots-
ning av fartyg, som avginge  till  utrikes ort, ovillkorligen i varje  fall  åtfölja  far 

 tygen  till  öppen sjö, oavsett att befälhavarena själva kände  till  farlederna och 
sökte undandraga sig fartygens lotsning  till  stadgad  full  utsträckning.  

A tivändandet  av signallantArnor.  

Den 1  november  i97.  

Sjfartsinspektörerna  anmodades strängt övervaka, att gällande föreskrifter 
angående signallantarnors förande  å  fartyg iuider dcii mörka tiden av dygnet 
noggrannt iakttogos samt att, där sådant i följd av rådande brist  på petroleum 

 eller annat lysämne vore omöjligt, tillhlla. befälhavarena att fördas endast vid 
dagsljus, ävensom att, i  fall  överträdelsor  härutinnan förmärktes, ställa veder-
börande härför  till  ansvar. 

*  

1  detta. häfte ingående uppgifter strileic; sig lii] len  t)  iievenihei  1  91ft 



Hethingfors  1919. Statsrådets_tryckeri. 



I II  Sjofartsstyrelsens  
meddelanden.  

N:o  8. 	 Helsingfors,  den 31 December 	 1919.  

Statsrådets beslut 
angående ändring av  6  och  34 §  uti  den  av Finlands Senat  den 13  april  1917 

fastsflillda ord,ilngsstadgan  för trafiken genom kanalei'iia och 
svängbroarna i  Finland. 

Utfirdat  i Helsingfors  den 27  november  1919.  

Statsrådet har, vid föredragning frdn Ministerief för konununika tiunsväsendet 
och allmänna arbetena, förurdiiat, att  6  och  34  i  den  av Fiular,ds 'Senat  den 1 

 april  1917  fastställda urdningsstadgan för trafiken genom kanalerna och sväng-
broarna i  Finland koIa erhdlla  följande förändrade lydelse:  

6 §.  
Fartyg. som passerar kanal med sluss, får icke innehava större längd och 

bredd samt d,jupgitrndc vid lagvatten.slånd  Iii  som angives i nedanstående tabell: 

a 
Största 
langd 

meter 

Största. 
bredd 

meter 

Störtu 
 cljupgãende  

vid lgvat- 
tenstånd 

 meter  

Ahkionlahtj  kanal ............................. 31. 7.1 1.5  
Herraskoski ............................. 35.0 7.3 1.6  
Juojärvi .............................. 31.2 7.i 1.8  
Kalkig ............................. 35.0 S.  
Karvio ............................. 31.2 7. 1.8  
Kerma ............................  31.2 7.i 1.8  
Kolu ............................. 30.0. 6.5 1.5  
Konnus ............................. 31.2 7.1 2.4  
Lastukoski ............................. 31.2 7.i 1.4  
Lempoinen » ............................ 35,5  S.o  1.6  
Murole . ............................ 35.0 7.3  
Nerkoo .............................. 31.2 7 1.5  
Paakkola » ............................ 31.2 7.i 1.8  
Pielis  älvs kanaler ............................ 31.2 7.i is  
Piippa  kanal ............................ 31.2 7.i 1.8  
Ruokovirt.a » ............................ 31.2 7.1 1.s  
Saarikoski .............................. 27.0 5.0 1.  
Saima ............................. 31.2 7.i 2.4  
Taipale ............................. 31.2 7.s 2.4  
Valkiakoski .............................. 31.2 6.6 is  
Vesiärvi ............................. 35.0  
Vihovuonne ............................. 31.9 7.1 1.»  
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.Inm.  1.  Vid Saima,  Taipale  och Kounus kanaler avser ovanangivna störste 
bredd endast bredden vid skarndäekt, varemot bredden vid slaget icke  få  över-
stiga  6,8 meter.  

Anm.  2.  Fartyg, som bogseras, får hava ett djupgående. som  är 0.1 meter 
 större  än  i tabellen angives.  

Anni..  3.  Vid högre vattenstånd  är  större djupgående tillåtet,  dock  sålunda 
att avståndet mellan fartygs köl och slusströskel eller kanalbotten. om  denna sist-
itämnda. ligger högre  au  tröskeln, utgör minst  0.2 meter.  

Anni.  -5.  Ar vatteastånd i kanal tillfädligtvis  så  lågt, att för densamma gäl-
lande hesthrnning  uni  fartyg cl,jupgaendi' icke kan efterlevas. vare befälhavare p11k-
tig att ställa sig  till eflerrättels' dL  föreskrifter.  sun!  i sådant  fall  kunna av veder- 
hörande kana  I  myndighet meddelas.  

Anni.  5.  I\vhyggl lurtyir,  sovi  dr av större längd, bredd och djupgående  än 
 ovan ang'ivcs.  må,  i  fall detsaniina hogseras.  tillåtas passera kanal,  dock  endast  en 
 gång och  under  iakttagande av  de firsiktigshetsinått kanadbefäkt  meri  avseende  S 

slussai'nas dinievsiuner  coli undra oinstäudigh  ter  kun  anse nödigt löreskriva.  
A cm. o. r  Sai iiiu  kanal lur hogserbai icke i nnehava större djupgående  än 

1.8 meter.  ej hel ler lära unna  ii lust än  som  till  dess utrustning hör.  

34  §. 
Fartys  di- 	Fartyg,  sum  passerar öppeii kanal eller svängbro. får icke innehava större 
mner recld  och djupgående vid iågvattenstånd  än  som angivc's i nedanstående tabell. 
geur1e. 	nämligen: 

Största 
Storsta .  
bredd 

tenstluid  
meter meter 

!i'ntveie  kanal i farleden \Villinanstrand-Nv1ott jämte 
siclotarled  genom 	Siikonieu.vansaimc ............... 8.o 2.4 - 

A  crlcicoloc  pale  kanal,  Varicaantaipale  kanal med svängbro,  
Jaurisalmi. 	vängb.o  och  Siikasalmi  kanal i  f.arleden 
\Villniaristrancl--S :t 	Michel 	...................... 7.1 1.7 

1'7hitdmànsulrni 	kanal 	i 	föreni ngsfarleden mellan före- 
ihende 	båda 	farleder 	............................ 7.1 1.8 

Qrqvj !canat  med  srängb,'o  i  l'arleden Nyslott-Joensuu S.c  2.4  
flyn nclänsal?nc sviingbro  samt.  T'öiiräko.cici  och Kortekan  -  

nai 	kanaler 	i 	}Teinävesi 	kanulled 	................ 7, i 1.8 
Ii  ccavcnkoslc,, 	svanq5ru 	i 	Juojlirvl 	farled 	.............. 7 . 1  I.e 
l'c/fciuiijnniemi. 	och 	I'censaa,'i 	kanaler 	saint 	Leppävirta.  

.  can  qbro 	i 	forleden 	Nvslott -R unpin 	............... ii '24  - Ic chioriria.  kanal och  Niva  svan  qbro  i farleden  Iisalmi- 
Kiuruvesi 	...................................... 5.o 14 

/ 	rionsalrni 	stanqbio 	otli 	',atia 	kanal 	med 	sanqbro 	u  
farleden 	Tisvesi-Pielavesi 	....................... 6.5 

IuIaankoski  kemia!  i  sidofarledeit  tl  Il 	sistnämnda farled ii.5  1.4  
Kaliosaimi t'n,al  i  farledon 	Otava-Kangasniemi 	...... ... . . 6  
Iloa  oasqlnc  is rim  qhro 	i 	farleden 	Suolahiti-Keite.leen - 

pnh]tt 	.......................................... 7.  1.ii  
.1 »ca  kanal 	i 	ta rleden 	Valkiakoski-Mallasvesi 	......... 6.6 1.6  
Koottu  och  ha  coskanta  kanaler  maci srän.gbroar  i  farle- 

dcii 	'Fannnoi'fors-Virdois 	........................ 7.0 1.6 
ttcöorqs 	svan  qhro 	.................................. So 3.6 

t  ron,ni.a.  kanal ni ed svan  qIJr 	i  fai']eden Hauugö-Salo 	.  15 0 3.6  
.['o5Ip'(;rn 	i»uco/ 	mid 	,siänci5r 	p5 	Aloud 	.............. JOe  3.e 
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Anrn.  1.  Fartyg, som bogseras. får hava ett djupgående, som  är 0.1 meter 
 större  in  i  tabelfen  angives, varemot flottes  bredå  med minst  0.s meter  och djup-

gående med  miiist  0.2 meter  hör understiga  de  i  t.abel1en  angivna måtten.  
Anrn.  2.  Vid högre  va.ttenstånd  må  större djupgående tillåtas,  dock  sålunihi  

tt  nndr fai!v 	köl finnes  ninst  Or  nielee eli  under  flott minst  O.r  meter  vatten. 

Statsrådets beslut  
angaende  ändring av  uppbördsst.adgan f6r  kanalerna och  SVäflg)i'oarua  i 

 Finland,  fastställd  den 13  april  1917.  
EJtfärdat  i Helsingfors  öen  7  november  lOP'  

Vid föredragning från  Ministerdet  för  kommunikatiomsväs4lldet cli allniänn 
 arbetena har Statsrådet förordnat, att  4. .5, 6  och  14  i  den  av Finlands Senat 

 den 13  april  1917  fastställda stadgan för  mipphörden  vid kanalerna och  svän 
 broarna i  Finland  skola erhålla följande  fämäiiidrnl vdeis:  

4 	. 
Uppbörclsnninn.en  uträknar  karialavgi fitena  enligt  kaitalpixan  och  antec  Icao 

desamma.  på  amigivningssedlarna  samt uppbär avgifterna och kvitterar dem genuin 
att trycka stämpeln  ,,bet.ait"  och  feckna  sitt namn  på  det.  exemplar  av  angivnings

-sedlarna, som lämnas  åt  trafikanfen. 
Angivningssedel  skall  till  styrkande av att  kallalavgifterna  vederbörligen er-

lagts  på  anfordran uppvisas vid ankomsten  till  efterföljande 'slussar. 
Begagnas inskränkt företrädesrätt  till  genomsiussning  vid  siuss.  där uppbörds- 

kontor  iclae  finnes, hör  sdant  av  slussvalct  antecknas  på  baksidan av angivning- 
sedeln i enlighet med  de  närmare anvisningar  Overstyrelsen  för väg- och vallen- 
byggnaderna härför utfärdar  saint  avgi  ten  ri igpi  s  viT nö4o  a  ppbörilshcrnil  om.  

5.  
Passeras före ankomst  till  uppbördskonti sln -'s.  lär  iv  likt  Icuitir icic 	juu.-.  

utfärdas av kanalvakt temporär  passerserlel,  lierätt  igamide  till  färd i kanal  elli' 
 kanalled intill närmaste  upphördskontor.  För ändamålet användas  checkhöcker. 

 vilka innehålla.  blanletter  enligt fastställt  fnrninlör hesfåenile  varje  sadan  Lina
-kett  av:  

A. rot till  temporär passersedel, och  
B. temporär passersedel, vilka höra  fOrse  mod so  InTO  a  läpa  och  ordn  jugs- 

nummer. 
Såväl  rot  som temporär  passerse.dl  böra av  kanalvakfen ifylhas  enligt befäl-

havares eller förmans uppgift och  underfecknas.  
Temporär passersedel skall jämte föreskriven  angivningssed:el avlitmnas  till 

 uppbördskontoret.  
Rot till  temporär  passi-rsodol iusönd•s  efter varje  månacis  utgång  fliT  veder- 

hörande  uppbrdskontor.  

6.  
Har färd utsträckts längre  än  angivni  mug  edel  el [OF  tori  jiurär  pa  sscrdel  mil  vi-

sar eller har  last under  vägen  tilikommifi  s  kall  aim  irmälan  därom  göro  vii  först 
sluss hos  konalva  lit  som utfärdar temporär  passersodel  för färd  till  närmaste upp- 
1  örd  sic  ont  or  
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Uppgives i bedräglig avsikt oriktig dstinatiunsort, erIägg  tiofaldig  kansi- 

avgift för  den 1analsträeka,  som hedrägligen passerats.  

'4  §.  
Blanketter  till angivningssedlar fillhandahållas  allmänheten vid samtliga upp- - 

hördskontor emot ett. av Overstyrelsen för väg- och vattenhyggnacierno fastställt 
försöljn.ingspris. För temporär passersedel erlitggas icke SäTSkild avgift 

Interiniistiskt taggeertifikat.  

Statsrådet har  den 30  oktober  1919  vid föredragning från Utrikesminiseriet 
berättigat Finlands legationer och konsulat, att  åt  handelsfartyg, som byggts  å  
utrikesort för finsk redares räkning eller därstädes genom köp övergått från utlän-
ning i finsk ägo, utfärda interimistiskt flaggeerfifikat för  en  tid av högst  sex  måna-

der samt  aft  dessutom  på  grund av särskild framställning förlänga certifikafe 
giltighetstid därtill med  sex  månader, ävensom stadgat, att sagda flaggcerifikat 
1 ör upptaga fartygets namn jämte dess  tackling  och byggnadsart, nettodräktighet 

registertoil  och byggnadsår ävensom redarens namn och uppeihållsor, samt att 
irtiifikat för övrigt hör utfärdas  I överenastärn incise  med Finlands Senats  be- 
lut  iv ho  juli  19l angoemle Ii riiCikI 

I)e  tyska fartygen.  

lTtiik4nhinistCrit Iit  i lrivelse av  den  i december  1919 mddelat Sjöfar±s-
4vrisen.  att ministeriet av härvarande engelska konsulatet fått niottaga  en  skri-

velse, vari konsulatet  uppmärksaingör ministeriet  på,  att  sedan  fredsfördraget 

räder i kraft. Tyskland bör  åt de  allierade avstå samtliga i Tyskland  under  bygg- 

ad  varande fartyg.  
Mad  ovannämnda meddelande torde engelska konsulatet avse  1-3 paragra

-'rna av  ITT  bilagan  till I uderavdelnhigen  av VITT kapitlet av fredsfördraget  

Versailles,  i vilka stadgas bl.  a.: 

1 §.  
Tyska regeringen överlämnar i  silt  namn och med bindande verkan för ock 

emot aila andra intresserade  åt de  allierade och associerade regeringarna ägande-
rätten  till  samtliga riksmedborgare tillhöriga handelsfartyg om  1600  bruttoton 

 eh  däröver samt dessutom halva antalet fartyg om  1000—i 600 tons  dräktighet 

.  v. 
2 §.  

Tyska regeringe1 äger inom två månader fter det det ömsesidiga avtalet trätt 
Lräll  an de  kraft ufteverera  åt  ersättningskomitén (wjeergutmachungsaUS5Ch1U55)  

aio  Tiga i  1 	nölnudri lartyg  (eli  båtar. 

	

: 	 . 

ri  ii du  i  I 	nö  onda 	ri  gun  ali  båtarna räknas alla  de, 

e  vilka  då  befinna sig  under  byggnad, nämligen  1.  i Tyskland,  2.  fr  en 
 i ysk riksmedborgares, ett tysk bolags eller s ammanslutnings räkning  I  andra  än 

(le  allierade och associerade länderna. 
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Sjöfarten mellan  Finland  och Tyskland.  

Utrikesniinisteriet  liar den 3  december  1919  meddelat Sjöfartsstvrelseii.  a  tt 
sjöfart med tyska fartyg mellan  Finland  och Tyskland numera han idkas med av 
tyska flotf-vapenstilleståndskornmissionen i Wilhelmshaveii i varje  fall  särskilt 
meddelat tillståpdsbovis. Ansökan om tillståraisbevis. kan göras hos lJtrikesminis

-tenet,  som genom förmedling av finska legationen i  Berlin  kommer  aft irt.verka 
 detsamma av fttreniimnda kommission. 

Tifltidsltvi 	titfirdas  för lar'iyt  son  tt tik 'ta uvtH Finska- som  
k0 vi  karua  

Sjof  arten  på  Turkiet. 

Enligt mddelande av svenska legationen i Konstantinopel av  den 2 novembir 
1919 ha  kommissarierna för Storbritannien. Italien och Frankrike låtit i pressen 
offentiiggöra ett av dem fattat beslut beträffande  art. 23  i vapensfilleståndsför-
draget med Turkiet, som rör avbrytandet av förbindelserna mellan detta  land  och 
dess ditti lis varande allierade. 

Enligt beslutet. äro både tyska och bulgariska fartyg förbjudna ott i Turkivi 
lasta eller lossa varor, Allierade eller neutrala fartyg äro förbjudna attt.  till  Tur-
kiet införa tyska, österrikiska eller bulgariska varor, som inlastats i tysk eller 
bulgarisk hamn, ävensom att i Turkiet lasta varor. bestämda för sådan hamn. 

Det har  under  senare tiden hänt, att neutrala fartyg anlänt  till Konstanti-
nope1  med i tysk hamn inlastade tyska varor, vilka därstädes  joke utlärnnats fill 
lastemottagaren  utan tillsvidare magasinterats eller belag±s med kvarstad För  at 
foihinri  i itt  ti 1111)1)1(11  nih It  tt  ii  tt >\ tuLi mdi lniarotilci ulfud  it 

Sjöfartsvä,sendet,s  kassa- och räkenskapsväsende. 

Sjöfartsstyrelsen  liar den I  december  1919  tillsänt sjöfartsväsendets utilir 
'dogorare följande cirkulär: 

Enär det. oaktat upprepade påminnelser, inträffat, att. sjöfartsväsendets  iii 
(lerredogörare  i sina niåuaclsrredovisuiingar såsom eertifikat upptagit räkningar  oli 

 listor, vilka, i händelse  de  därförinnan blivit gra.nsiade av 'Sjöfartsstyrelseii 
kamrerarkontor. endast delvis eller alldeles icke skulle godkänts, ävensom att 
räkningar och listor, som hän föra sig  till citt år.  först långt  in på  det följa.nd 
året insänts  till  Sjöfartsstyrelsen i och för utanordnancie. får S.jöSartsstyrelsen. 
för un.dvikancle av  de  olägenheter och  den  oreda. som härav uppstått  j :Sjofart 
västndets  kassa- och rtLkenska.psväsende. anmoda sanitliga lotsfördelningschefer. 
sjöfartsinspektörer. rektorn' och föi'etiI ada ri för sjäfa rtsläroverkcru. :fartvgsbpfäl - 
liavare och  ha mnkapteaer. 

aili.  från och med ar  1920  icke verkstälia uthetainin.gar ur dem anförtrodda 
statsmedel innan såväl listor som samtliga räkningar, jäinväl sådana. vilkas inne-
håll i särskilt trängande  fall på  förhand erlagts, blivit i avseende  å  granskning och 
utanordnande  till  Sjöfartsstyrelsen insända; samt. 

att iakttaga, att räkningar och listor, som hänföra sig  till  visst räkenskapsår, 
före utgången av samma  år  av vederbörande mfoTdras och i avseende  å  vidare åt-
gärd  till  Sjöfartsstyrelsen insändas 

vilket  saint  att i'eduvisningar. vilka innehålla av Sjöfartsstyrelsen icke utan 
ordnade räkningar och listor, icke komma  a  tt godkännas,  till känntedonj  och  ovi  I 
korligt  iakttagande meddelas.  



Lots-  och fyrpersonalens skyldighet att vårda statsverkets egendom. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 12  december  1919  anmodat  lot-slördelningseheferna 
 ;t-t meddela underlydande  lots-  och  f  rpersonaI  att. densamma i och för tjänsten 

 digger  att vårda och underhålla  de  vaktstugor, bostäder och bryggor med drtili 
hörande jordområden, båtar,  instrument  och annan egendom, som av statsverket stäl-
las  till  dess  disposition,  större reparationsarbeten och sådant underhåll, vartill sär-
skild yrkesskicklighet erfordras, härifrån  dock  undantagna. 

Sjöfartsstyrelscns  tjänstemän. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 12  december  1919  utnämnt chefen för audi -a.  sjömät 
ningsexpeditionen, kaptenen  Gustaf Ferdinand  Ljungberg  till  äldre assistent vid 
Sjöfartsstyrelsens sjökartaverk. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 19  december  1919  beviljat chefen för sjökartaverket 
kaptenen  Eliel  Vladimir  Åberg t,jänstledigiiet  under  januari mAnad  1920  med 
äldre assistenten -vid sjökartaverkel, kaptenen  Gustaf Ferdinand  Ljungberg som 
vika  ne.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 23  december  1919  Lörordnat  fröken  Lydia  Elgfors 
 tt från och med  den 1  januari  1920  tillsvidare betrida notarietjänsten i Sjöfarts-

styrelsen. 
Sjöfartsstyrelsen  liar den 30  december  1919  antagit byggmästaren Petter  Saas-

tamoinen  till  vikarie för  en  ledig b.yggmästhrlwfattning vid Sjöfartsatyrelsens tek-
niska avdelning. 

Lot,sfordehtingarna.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 30  december  1919  beviljat  ass-istenten  vid  A lands 
totsfördelninq  Karl August  Ekblom ett rs tjä.nsledihet. räknat från  den 1  ja-
nuari  1920.  

Sjöfa.rtsväsendets  fartyg. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 5  december  1919  förordnat sjökaptenen  Anders Al-
bert  Renlund att bestrida andra styrmaiitjänsten  it  isbrytaren  Tarwo.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 5  december  1919  återkallat förordnandet för  Jalmari 
Luostarinen  att vara radiotelegraf ist  å  isbrytaren  Tarmo  ävensom samtidigt förord-
nat radiotelegrafisten  Nils  Liljefors att handhava sagda syssla umdr december 
månad  1919.  

Sjöfartsstyrelsen  liar den 19  december  1919  förordnat teknikern  Väinö Blom-
qvist  till  radiotelegrafist  å  isbrytaren  Tarmo,  räknat från  den 1  januari  1920.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 23  december  1919  förordnat mashinhiträ.det  Johan 
Gustaf  Andersson att bestrida, andra maskinmästanhefattningen  å  fartyget Tran-
spUrt  under  fartygets kampaniti  d.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 30  december  1919  beviljat befälhavaren  å  inspek-
tionsfartyget Saturnus, sjökaptenen  Fingal  Karlsson tjänsledighet räknat från  den 
4  januari  1920 till  dess fartygets utrustning vidtager samt samtidigt förordnat 

 till  vikarie för sagda befattning sjökaptenen  Carl Ferdinand  Lindström. 
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Fyrarna. 

Helsingfors  lotsfordelainy.  

Sjöfartsstyrelsen  liar den 30  december  119  förordnat  Lddre iyr\aktaren  Johan 
 Fredrik Grönberg och yngre  fyrvaktapen  Paul  Ivar  Eklund  att  ,jämtt  egna syss-

lor gemensamt bestrida  en  yngre  ivrvaktarsvssl  1 f''.  

Fyrfartygen.  

Ilelsioqfors iotsiöi'delua'q.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 5  december  1919  Iärriiii 	hiii ästanii  ii  fr- 
fartyget Reserv  I August Alfred  Lindström att. bestrida  maskinmästarsysslan  å 

 fyrfartyget  Verkkomal  ala  under den  tid ordinarie  inuliavaen  av tjänsten  på  grund 
av sjukdom  är  förhindrad att handhava densamma.  

Uleåbargs lotsfi;rdeiniae.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 12  deocniher  1 )l 9  anflit insfi iten  Johan Ver-
ner  Jokela  till  maskinmästare  oeh vnr  I  vrv 	a 	vrI : 	i  

• 	 Ledfyrarna. 

Sj  lai styrilsia  liar 1 	12  december  1919  ti,JIi  Ii  liikInd iiiing  
meddelade uppdraget att vara  ledfyrskötare  i  J'i ,oajs  il.  

Mistsirnskiitariia. 

Iielsinqfo'rs  lots fördeIrimiq.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 16  december  1919  antagit följande personer  till mist
-sirénskötare,  nämligen:  å  Gråhara  fyr:  Anders Wilhelm Lindberg: å  Gustavcvärns 

 fyr:  ivar  Esaias  Bergman: å  Rengtskärs  fyr:  (lIir Jrdianne Karfisen.  

Lotsarna.  

IIei.cring  fars  iotsfihdeiainq.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 12  december  1919  beviljat lotslärlingen Birger Fred-
rik Liljeberg  å  Pörtö lotspiats tjänstledihet  till  demm  I  maj  1 92(1  anit  den JO de

-eember  1919  antagit lotslärlingen  01-to Rafael .1  nas  a  liii !trödande  lids  där- 
sammastädes.  

A  bo  lots fördeivije,.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 5  dcoeniber  1919  antagit lotslärlingen Artur  Bern 
hard  Eriksson  till  biträdande  lots å Kirnilokanals lotspiais  ävensom  extra  lotsIär1in  
gen  Theodor  Himherg  till  biträdande  lots å  Thin/mis lnfsjiinls. 

l7asa lols/fbcleli,  im  .  

Sjöfartsstyrelsen  liar den 2  december  14)19  antagit  lo1slEir1ingen  August Ken- 
rad  Jossfolk  till lots a  Sidebjicdds loLs pio fn.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 12  december  1919  it:a- it  Atrahanj Andc- Nahb 
tiiI  extra tots]  ä.i1in  å  Rlf  qrunds  lots plats. 
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Besikt.ningsstatirnieii  a  Hogland.  

Enligt medde1and av Medicinalstyrelsen av  dell 28  november  19119  har  be-
siktningssta'tionen  i Hogland numera indragits.  sedan den  dir stationerade läkaren 
lämnat orten. 

I3efälhavar-  och  ,naskininäst.arhrev.  

Rätt att sisoiii östersjöskep  pare  föra befäl  ii iastfartyg  om högst  300  brutto-
regist'erfons lräktighet:  den 9  december  1919:  Nikolai Lötjönen:  den 30  december 

 1919:  Pekka Juhana Löt.,jönen.  Otto  Antti Haverinen, T.aavetti Mieliköunen. 
Kustske'pparbrev:  den 30  december  1919: 'lienokki Mielikäinen.  
Rätt att lära befäl  å  maskindrivna kt.st fartyg i kusttrafik:  Den 5  december 

 1919:  Pekka  Ville  Kinnunen, Grigori Konnulotf, Kiisti  Heikki 1-leikkinen : dcii  12  
december  1919:  Antti Särkkä,  Anton Maisala, Otto  Vilhelm 'Iutanen,  Herman 
Emil  Tirronen,  Otto  Hukkanen.  Fredrik  Immonen, Juho Aleksander Lipponn, 

 Konrad Berndtsson Rudolf Bei'ndtsson: den 16  december  1919: Nesfor  Pystynen; 
d'en  .30  december  1919:  Valter  Pitkänen.  

Rätt att föra befäl  å  maskindrivna [ant/artyg för inre farvattnea: d'en  9  decem-
ber  191 19: Ansheim Efrairn  Majanen,  Frans Nestor  Tuominen,  Elis  Syrjä. Aiitti 
Juuti;  den 12  december  1919:  Edvard Kontiijen.  Emil N.ordqvist; den 30  dem- 
her 1919:  Kustaa Eemeli Mikkonen,  Oskar Wilhelm F1offrén. Erno nnel  Gynther. 
Niilo  Valtonen. 

Rätt att föra befäl  a  mindre lasifartyg för inre farrattnen:  den 2  december 
 1919:  Antti Jeremias Taiponen:  den 12  december  1919: .Jiihana  Immonen,  Kalle  

Paavilainen;  den 16  december  1919:  Eero Taskinen,  Viktor Edvard 'Hiedanpaa.
den 30  december  1919:  Aleksander Karvinen.  \Ville  Tirkkonen.  

Rätt, att föra befäl  å  mindre passagerarfartyg:  den 12 decem1*r 1919:  Antti 
Särkkä.  Anton Ma'isala. Ott0  Vilhelm ,ThItdnen.  Herman Emil  Tirronen.  Otto Fink-
kanen.  Fredrik  Immonen. Juho Aleksander Lipponen,  Konrad Berndtsson, Rudolf 
Berndtsson; den 16  december  1919: Nest.or  Pystynen;  den 23'  december  1919: 
Johan MaUn,  Juho Kustaa  Robert Brander.  Juho  Vilhelm  Keskinen, Kaarlo Kustaa 
Filemon Järvinen, Vihtori Ahola.  Lauri Johannes  Keskinen.  

Rätt. att föra befäl  ii.  passagerarfartyg /ör inre  far  ,'attnen:  den 30  december 
 1919:  Pekka Juhana Lötjönen,  Otto  Antti  Haveri. 

Rätt att  f  ära befäl  ä  mindre passagerarfartyg fo...ire  farnatt'aen:  den 2  de-
cember  1919:  Antti Jeremias Taiponen:  den 9  december  1919: A nsh.el  ra Efraim 
IV[ajanen.  Frans Nestor  Tuominen.  Elis  Syrjä,  Paavo  Juho Miettinen:  den 12 de- 
(ember 1919:  Edvard Kostiiien,  Juhana Immonen,  Kalle  Paavilainen;  den. 16  de-
cember  1919:  Eero Taskinen.  Viktor Edvard Hiedanpäli:  den 30'  'december  1919: 

 Taavetti Mieli'käirien,  Valter 1itkiinen,  Kustaa. Eemeli Mikkonen.  Oskar Wilhelm 
1-To'ffrén, Emanuel G-vntber,  Niilo  Valtonen.  Aleksander Karvinen.  \Ville Tirkko-
iin. Taavetfj  Asikainen.  David Alfred  Heinonen.  Elis Kai.,jan'sunko. 

St'jjrmansbrev:  den 9  december  19119:  Juho Vihtori Sppä.lä. 
Understyrniansbrev: rIca  2  december  1 91 9 :Karl Johan Haikkola. 
Iflt(ri'ifliStiskt nnderstyrmanshree:  den 9  december  19.191 : Georgi Gurko.  
Rätt 'att vara styrman  å  maskindririia.  last  farijq  I  knsttra  lik:  den 2 deceni-

ar  1919:  Antti .Teremias Taiponen. 
Överdngmaskininästarbrev:  den 2  december  1919; John  Viktor  Moritz  Rosan- 

(ler, Fredrik  Johan Sebastian Tbnresson: den 9  december  1919: Gustaf  Valdemar 
 Eklund, Alexander Tjevinus. Emil Rindell,  Kaarlo Oksanen:  den 12  december 
 1919: Arthur  Edvard Eui'en Enrotli.  Otto Ferdinand Ponsar Anton August Vi- 
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len;  den 16  december  1919: Robert Paven,  Antti Wiiru.  'Matti Ballikainen.  Ar-
mas Vilhelm  Kari,  Isak Bernthard Nylund, Joliamis  Bock; den 19 decvniher 1919 

 Fredrik Edvin Helin,  Gustaf Evert Lindholm, Alexander  Vilhelm Sjöberg:  den 3v  
]eeem  ber  1919: Ma'Lti Maiikkonen Johan Jakob M.årteiisson,  Aksel  Bernhard Win- 
berg,  Artur Edvin Kulvik.  Erik  Birger Ehnberg.  Karl Joharnes Liidhlad, Richard 
Leonard Forsborn, Karl Severin  Ljungqvist.  Gustaf Hugo  Rosenblad.  Karl Axel 

 Konstantin  Weckström. - 
Anguiaskinmästarbie,':  den 2  december  1919;  Hjalmar  Rautiainen,  Julio 

 Fredrik  Korhonen.  Karl  Hjalmar Konstantin Kaarela;  den 5  december  1919:  1hor_ 
 sten Hjorth,  Kaarlo  Henrik  Karjala,  Oskar Erik Jokivartio. Adolf  Huotari  Aksel 

Fridolf Akerströni;  den 4  december  1919:  Hannes  Arthur Muoniovaara, Matti  Vik - 
 tor Kahios, Johan Hyrkkönen,  Juho Mattila.  Erland  Fabian Mkinen; den 12  de-

cember  1919:  Urho  Valdemar Hiltuiien,  Emanuel V-uolle, Emil Jörvinen,  Juhan 
Mulari. Antti Salminen. Mikko Pukki, Jalmari Korbela.  Abraham  Vilhelm Kär-
vonen, Vilhelm  Hirvonen. Tsak  Edvard Sorra, Edvard Röutynen, Anshelm Lind-
qvist.  Matti  Koistinen, Kaarlo  Armas  Viljanen, Urho Ensio  A hymen. Kristian Eci-u 
la. Emil .Johannes  Gustafsson;  den 16  december  1919: August Emil  Kihlman. 

 Henrik Teodor  Laine. Juho  August Sutinnii,  Kalle Petter  Fri±.  Konstantin  Vänt-
tinen,  Valter  Aleksander Yhjukö. Toivo  Evert  Nisonen, Ecrik Veijalainen.  Robert 
Gabriel Inveuius, Werner Alexander Bergman, Emil Vaifrid El man.  Fredrik  Ten 
dor Ströinsten. Karl Leonard Ekberg: den 19  december  1919; Aukusti Haiim, 
Frans Teodor Arvola, Anders  Edvard Kurlionen,  Juho  Gabriel Mömmi,  Isak Spor 

 man.  Juho  Fredrik Garding.  Karl Oskar Laaksenen. Johan Fidrik  Andersson,  Ro-
bert Märkölö, Frans  Viktor  Olander,  Kalle Törrönen.  Johan Pyylkö, Otto Pönt-v• 
nen, •Iohan Rudolf  Jungman. Valter Teodor  Nyberg. Emil Valentin  LTlriksson:  den 
30  december  1919: Matti Adolf  Karjala. Juho  Edvard Ahola.  Kaarle Kustaa  Ka 
nerva. Frans Oskar  Zetterberg,  Julio August Tairnio.  Pekka Loikkanen.  Karl An-
clers Pure, Emil  Häkkinen. Ta.avetti Hömälöinen, Sulo Blornqvist.. Sig{rid  Sun 
deli. Anders Emil Eriqvist. 

lindngm.askininiistarbrcr:  den 2  december  1919: Karl Johan Haikkola; dien 
9  december  1919:  Pietari Mielikäinen,  Vilhelm  Val  frid  Hiltunen.  .1 elina Gusta  
'Sundqvist-,  .Juho Meininki,  Herman  Aho, Väinö  Emil  Mustonen, Antto Moilanen. 
Antti Ukkonen.  Herman  Laitinen.  Otto Liimatta.  Kalle Jukarain.en. Vilhelm V'esi 
lainen. Kalle  Kustaa Tujunen,  Petter  Johan  Valkonen.  Gustaf  Elis  Forslund,  dn 

 12  december  1919: 1-Jenrik  Vilhelm  H iltiiiwn. Matti Viilasaari, A leksi V:u  aion  pää. 
 Kalle Artturi  Toivonen Juho Kustaa. Liuh-konen,  Sergei Saltikow,  Ivar  Juho  Mab - 

kainen,  Kaarlo Yrjö Salonsanri, Pekka Riikon'en.  Evert  Lahtinen. Villiani Alfrei 
Halonen,  Johan Villiarn Lötjönen, Otto Albin Rutvonen.  Pekka. Nissinen, Elia 
Olkkonen:  den 16  december  1919:  Kalle  A-adolf  'Toivonen.  Frans Any ikko, Ein 

 Eemil  Arvid Sarell, Heikki Kiiki,  Juho Lehtinen, Arvo Eino Hyvärinen,  Albin 
•Tuhana Sorjonen. Juhannes Vepsälihinen, ,Tohan Heikki Kurttio. Topias  Enqvist. 
otto  Vilhelm  Sinisalo.  Armas  Ferdinand  Markkanen, ,Tohan Väinö  Mandelin,  Karl 
August  Lagerstam :  den 19  december  1919: Eei'o Johannes Lelikonen,  Juho Jalmari 

 Lindström.  Sakari Karhu.  Karl Gustaf  Kervinen,  Julio PListimäki. Emil  Aaltonen. 
 Leo Teodor  Nikolai  Nylund,  Antti Tossavainen,  Karl  Edvard  Eskman;  den 30 
 december  1919': BjalniaT .Tohannes Vöhäpullo, Lauri .Johannes  Salonen,  Elias Xiesi. 
 •Juho  Heikki  Hiltunen,  •Johannes  Hö  mäki  men.  Konstantin  Nyman, Heikki Kirve

-niemi.  Gabriel Silvennoinen,  Antti Invanen,  Heikki  Kustaa  Lax, Salerno Tmmonen. 
 Akseli Silvennoinen. Antti Heimo Pulkkinen,  Elias  Miettinen. ,Juho  Heikki  Koisti-

nen. Aadam Hovi. Kaarlo ;Joh'an Hirvonen, Toivo Kainulainen.  Kalle  Heikki Karp-
1)inen.  Paavo Wenäiäinen, ,Tohannes  Karppinen,  Emil Robert  Holopainen,  Herman 

 Fredrik  Karhu, Aukusti Kilpinen,  Ernst.  Fredrik Johansson.  Albert Onesippus  Sa-
na. Eino Etvartti  (lusta Gon.  Kaarlo  A ukusti \Vioi-inn.  Kalle Valdemar (Iiis- 
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tafsson, Aukusti  Huusi (Kataja),  Arvid  Lappalainen,  Emil  Lehkonen, Juho  Emil  
Oförsagd,  Oskar  Riisiö, Artturi  Laaksonen,  Sem  Johannes  Hämäläinen. Väinö Antti 
Nisonen. Pekka:  Ville  Tuomaine.n,  Aksel Nvkiinem  Ville  Itkonen, Vihtori  Artturi 

 Viljanen,  Edvard  Huovinen. Antti Halonen.  Matti Henrik  Lukkarinen,  Otto Oskar 
 Jaatinen, Juho  Kar'inen  Anton  Tukiainen.  Arkadius  Johannes  Johansson, Artur 

 Arvid Berg.  

Isbrytarfartygens taxa.  

Statsrdet  har  den 10  debember  1919  fastställt följaiob 	ra 	iver 	ivgiltii'  Or  Iiox  
ringar, som utföras av statens isbrytarfartyg, nämligen: 

För fartyg 	under 	100 tons drak4ghet 	250 mark  för första och  125 mark  löi  var,1e ioi,jande  timni 
« 	av 	100— 200 	 500 250 	«  

4 	 4 	 200— 400 	 650 325 	 4 

4 	 100-- 600 	 800 	«  400 	6 4 

s 	600— 800 	« 	 1 000 500 	 4  

« 	800-1 000 	» 	 1 250 	 . 	«  625 	«  

I 000—i 200 	« 	 1 500 	 «  750 	« 	 4 4 

4 	« 	1200-1400 	s 	 1850 	 «  925 	6 	« 	* 	 4 4  

« 	«  1400-1600 	4 	 2250 	4 	«  1125 4 

6 	4 	 1 600-1 800 	 2 700 1 350 	- 

« 	4 1 800-2 000 	 3200 I O0 	 -  

och därutöver. 

Understiger arbetet  '/.  timme, clebiteras för minst 	,  timme 

Finlands  utrikesrepreseiita.tiofl.  

Legationer. 
Laga- 
tion  Ort Sändebud Titel  
N:o  

1 Stockholm Prof. W. Söderbe1m Minister 
2  Köpenhamn  Dr. K. G.  Idman  4 

3  Kristiania  Dr. R. Thesleif Chargé d' 
Affaires  

Berlin Dr. J. Jännes Minister 
5 London  Ing.  0. Donner 4  

Legationens Kapt.  Allan Wiléri  
handelsav- 

delning  
6 Paris Minister C.  Enckell  
7 Washington Minister A.  Saastamoinen «  

8 Reval  Mag.  E.  Reijonen Délégue  
9 Haag  Yrjö Saastamoinen  Represent. 

10 Rom Dr. H.  Gummerus  Chargé d' 
Aifaires  

il  Madrid Dr. 0.  Talas  
12  Tokio  Prof. G. J.  Ramstedt  
13 Warscbau Overste  G-yllenbögel 4 

A dress  

Kungsgatan  7. 
Amaliengade  (5. 
Drammensveien  93.  

Alsenstrasse  1. 
2. More.ton Gardens, South 

Kensington, S. W. 5. 
59, St, Mary Axe, London 

C.3. 

22, Rue de la Paix. 
Munsey  Building, room N: 

1042.  
Finska konsulatet.  
Nassau Plein 9. 
Hotel Flora. 

Palace Hotel. 

Wierzbowa  0.  
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Konsulat och  geiwralkojisulat.  

Ort Sndehud  The!  Adress  

Stockholm E. v. Knorring T.f.  Konsul Kungsgatan  7.  
Köpenhamn  E. Kabra  Generalkon- Amaliengade  6. 

su]  
London Leo  Norrgren Generalkon-  28/29. St. Switbins Lane, E. 0. 4.  

stil  
Paris  Mauno  Nordberg Geneialkori  3. Rue Nouvelle (lX). 

sal 
Bordeaux S. Groendahl 	.  Konsul  Bordeaux. 
Barcelona Juan Talavera Barcelona. 
New-York  Ing.  A. Solitander  Generalkon-  443. Brooms St.  Telegrafadress 

su!  Finlandia  New-York.  
Reva!  Dr. Hj.  Göös  Konsul Finska Konsulatet.  
Riga Alex. F. W. Herrmann  Vicekonsul Sandstrasse  10. 
Danzig  Mag.  V. Siikaniemi T. f.  Konsul  7 
Bremen W. Holsing  Vicekonsul Holxplorte  10.  
Lübeck  J. Chr. Fehling Beckergrubo  83. 
Sydney  Mag.  K. J. Nauklér  Konsul  4. Castle reagh St. 
Hull Mr. Ambrose Good T. 1. vice- Alfred Gelder St.  

konsul  
Liverpool Mr. Livingstone Holmes T. f. vice- 23. Canning Place.  

konsul  
Newcastle- Mr. John T. Steel T. f. vice- K. Exchange B!. dgs, Quayside. 
on-Tyne  konsul  

Hamburg  Löjtnant Wilh.  Perun  'F. 	f. 	vice- Doevenfleet  40.  
konsul 

ifaaparanta  Mag.  Lauri M erikaiho  Konsul Haaparanta.  
Valencia Carlos Ant. Talavera  Vicekonsul  7 
Comma Ismael Pedregal Santul- 7  

lano  
Göteborg Algot Friman Konsul Ivar Muntzing  c Co. 
Gefle  Claes  David  Forsman  A. B. P. J. Hoegerstrand. 
Sundsvall  Knut  Wickberg »  A/B  0. G.  Wickberg & Söijer.  
Malmö  Allan  Könsberg  A. B 	Svenska Metailverken. 
Calumet, Charles Jacko!a Viookonsul  7 

Michigan 
Portland. .1  uhri 	Saari 

0 rug ii 



l 	 -- 

Främniande  staters  represefltaHtCI. sifin utomlaHds wvaka  Finlands intressen.  

)rt  Namn Titel Verksamhetsomride 	Adress  

Buenos- Carl  Hultgren Sveriges  Argentina, Chile, Uruguay 
Aires Minister Union of South  Afrika. 

Kap-staden .i,  G. j. Raeder Norsk gene- Rhodesia,Bechuaxialand, 
ralkonsul  Basutoland, Swaziland. 

Konstanti- Anokarsvard  Sveriges Turkiet, Bulgarien 
nopel  Envoy 

*  

I  detta häfte  intgâende  uppgifter sträcka sig  tiH  den 31  december  1919.  

i  l(1 	r 	(. 	Sta 



Bilaga  till  SjOfartsstyrelsens  meddelanden  n:o  3. 

is 	 ii 	 I is  Underrättelser  for sjofarando, 
utgifna  av 

Sjöfartsstyrelsens Sjkarteverk.  
N:o  12, 	 Helsingfors,  den 9  maj 	 1919,  

Fjiisk.t  viken. 

Vid norra inloppet  till  MuuflUnd  i  närlietru  av  Bessgriinlet  Lai S d9 (V.2 N 
Long: 23 1'.-i 0. är en  räilmiilad lvshi  visande var  (  sek.  en  vit  blönk  av  en 

 kunds varaktighet utlagd.  
Fyrfa rtvget  .,Elbe 11"  har intagits  ovh  fyrskeppet  ..Revalstein"  ut satts i dess 

ställe.  Tlödt fvrskepp  med  ire roaster  oeh  röd toppkula  på  sturniasten  samt  ,.TL
-valstein"  med  sva rta  bokstäver  på  vitt botten  på  båda sidor, visande  fast  vitt  skei 

Misisigna1erin niedeist  ångsiren. givande var  ()  sekund  en  ljudsii't  2(  - 
ders  vai  kujIiet. Oiiil,urd  är  lyra  latsur fär Maunsund siaflIeT;al' 

1ott.,i iska  v  ikeii. 

Tuom  \Vasa  lutstördelning  uni  a  öl  jande  lirar  lib  il  Uied;j 
\1ter2rlilIdsfvJ dcii  29  april.  
LNhS tIyiii 	Hr  1(ii 

Sviiska kusteii. 

Xoir  K  okeo. Hulmögadds  fyr,  fiat. i3 	2 N.  .ng:  21 	1.' 21 	(.  
tändes  dcii  24  a  pril 

(;'/i,'1(fI,(I1io.  Limö fyr.  Lai: 11) 	12' 	(i"  N. Lana: 17 	21' 2i"  ( ). töude  
dta  2.i  Hrfl. 

Fillska yjkeij. 

F'arleden  mellan  Reval otli Surop  liar  utriuiiinl 



- - 

Ostersjöit.  

Enligt  Ira a Lot- 0(11 F  riniäUiiiugen  i 1ievaI i nginget nieddlaiide.  liar p 
 punkt  I  .  Lat :  59 29'.S N. Long: 24D 18' 0.  fvrskeppet .,Hclgoland'  och pil 

punkt  13.  Lat:  59 41'.-t N. Long: :3 1O'.9 0.  fvrskeppet..l)agerort' hiivit 
 utlagda. 

Finska viken. 

Enligt meddela nd Frhii Estlands Utrikosui i nistoriuni äro  fn  rtvg.  kom mande 
norr- och öster if'rdii. vid fara att bliva utsatta för hskutning. för] jurhia att natte

-td  iikomrna  till  Reval.  

J. W.  Lybeck.  

0.  Koickrnan.  
t. f  

Iielifi- 	 r'kri, 



Bilaga  till  SjOfartssfyrelsens fnedd('lat,den  n:o  3. 

S  Underrättelser för sjofarando, 
utgifna  av  

I II 
I II  Sjofartsstyrelsens Sjokartoverk, 

 

N:o  13. 	 Helsingfors,  den 15  maj 	 1919,  

Finska vikeH. 
Enligt 	lidti 	lMts- 	lull 	Fvrinriiltningen 	lä\ a! 	iJIgrIllg 	IlihIl'!; 	al.. nit] ian FLval 	li Eap Nina  maa  fäljatuic 	reaiinare  utsatta  
En 	sydreiiiiiiare  belägen i Lat: 	59 	311' 35" 	N: 	iw: 	4 	)' 	37" 
En nurdrenlniar( 	belägen Lat:  59 	3' 34" 	N: 	Lung: 21 	Ii' 	11)  
Eu 	remniari 	indlal 	i 	rätla tieh 	svart  a 	liurisuntelt 	lipande 	fält. 	firsedi 

iäd  ballong  litlägen  i Lat:  59 39' 17" 	N: 	Long: 24 	3b' 21)" ft 
En retumare niiilad 	räla neli 	svarta 	horisntli 	idpande 	fält 	f6rsedd 	nil  svart  baileng  belägen i Lat:  59 31' 97" N: Long: 21' ;t 	17" ft 
En reniinart 	mSlwl 	i 	räla  (1(11 	svarta 	lioriswitelt 	läpanrie 	fält 	färsedd 	ur!  itid 	Ii t1lon 	lid  ig 	ii 	i 	IL d 	dl 29 	12 	IN 	I  ung 	21 	27 	12 	() 
En sirininiare  belägen  I  Lat  :59 	59' 	11" 	N: Lung: 2-1 	2-1' 92" 	() 
lEn s'vdremmare förse(ld mcii cii  svart ballong  uimler  korgen 	belägen 	I 	I 	it 59 	29' 14" N; Long: 21 	21' It" 	(). 	(Ryskt 	j9kio't 	N  :i 	1371.) 
Mistsignalsi;ti,ien 	la 	Eriji Niii:iiii:i;i 	viii 	I'vriI 	funki Iirn'l;,r 	'uli 	iv 

lit] I 	vid 	an bird tai. 

Rottniska.  viken.  
mm  Vn.i h'Isfärdelnjng  hal-  Vilst9at-ii- I vi I! 	a al Ii 	I  

4sters,jni.  
I  len  svi  tia  Ivsbujeti  H 3 	Liltaus lm iii 	HI F  il  IT 	9 III1 	si  iii Vi  HF 	a5I 'la 

lärut  rätt  blixtskeiu nied t.trtipperav fyi -a idätikat  var  t  sek.  1 )e  bägge  spit  hojarna utan  t(ppte(kcn.  sunt  under  vintern varit ut lagda  I  stället  f6r lvslmjeii. 
 hava indragits. läge: Lat.  Sb  di' .1.1" N. Long. 2(1  db'  (1. 

Vi-aklvshiujen  i  melhrstti inluppit  liar  äter  utlagis, Niluinda lvsluij vis;i 
iliiu-ia 	gi - " iii 	lilixIskin 	IIi,! 	ii 	kiri 	lildain 	S 	iic. 	1.ii - 	I 	ii 
IL 	.\ 	lw 	- 'ii 	:7 	2 ,  tt  

\T  Lyi)eck 

!i/(/'/i 	I, 

H I 	. '- 	M' I :1 	.r:n  Ii. 	r 	'k.  



Bilaga  fill  Sjöfartsstyrelsens meddelanden  n:o  3. 

0 	 S Is Ullderrattolsor  for  sjofarande, 
utgimna  av  

Sjfartsstyro1sells Sjökartevork1  
N:o  14, 	 Helsingfors 1  den 20  maj 	 1919.  

	

Iiu.La 	ihi. 

_1iiIigt 	Jiti  ii 	liut- 	l'\'IiiI iitl liii tigin 	i 	 j1w 	Ii] 	u'I  
'u  rsH hL 	\hIi1 	itt !1HL1u•n 	it 	liii. 	2 

S 	 Hi 	IS 	5tH H  

Enligt  frHn  Lut-  eli  Fyrinrätluingtu 	1H\! ii 	iig't 	jhleIu  iii.  lt;I\i  
i  lai.  att 	2tt'. (, \ .itiiig.  21 	i2'. H 0.  tvrltrtvgel ,11iIgoluiiul''.  i lat. 	tt 	IL 
N. long. 21 	il' 	0.  lyiIurtvgel 	Fil 	tiruhilt'  H 	Lt St) 	12' 	N Lw 
22 	1tt'  0.  Ivrlurlvgit ,.1ei've' Ilivil nII:igdu.  

	

i1  incringar  i F1 i,ii.ika 	iIeIE. 

tijäfartinde 	iilei'i'iiil;i 	I 	iriii'el 	itU 	il,l 	!tilIeilir1it 	I 	itu 	'St 	1 ill  
luis iu€iliiti 	I or  iiliiijiiriiii 	4S(lei'i.l{iir 	tili 	l>ui1{kiilil 	tilt)  titi 	rude  tuli 	liii' 	hut  
uiiu1iit  en 	tiittn  hud 	iiuluds 	ulnItiulti inkuni  ute.  

Ftuiiy 	suu)  till)  (lesii)Il'iIll' lil IlIsilighu's huu Iiu1,.i 	frei)  Reva]  11(15 	• 
fiirlsstvre]i'en liiilragit 	tig  ein Sittl  tull  uligärtu lvisktp1uef. 	Aiiiisgriiuid' 
iliiillnde  av  niiiiiiuts. 	jämte  iljupgivuiiili 	lv 	I!IkumlstliuI(lI  (la 	le 	iriifl'a 	vu! 

 fvrskvppet. 

	

Irsäupjuet .,Amiutgruiul"  iii'  lultiati  a Lai. 	2'.i IN. Lung. 2-I- 	itt's ( 
Iiuligt  lieu 	II  iikesiuuinisletu 	l -i  land  itugtingul iuuilulilanule, Eiuu ililulIli  

till Nerve  viken  meihin  Purikili lileuli Liii Tvliiusiueii.  Sit  FViiirsauri 	iii 1< 
I;  ui  ski in  i  ne  ra  de  

Enligt.  tiLit Firikesunituisiutti  i  Est land  ingsng'et uniddelaiule.  liar  ett 
 rude  i  äslre ilehtu 	iv  Jt n ,lw  \  ditt  ;tvtt ti;ii 	il''!  muter.  \TI1,t't ''tIMilt' 

'IL  iiiuiliii 	1iltiimnhmiiu 	' 	 tt 	I 	 I 	ilmi,  ml 	 H 	I  
().  27 	itt'  fr.  Ureenvi'Ii  

j \V  Lyheik 

Ii/It  1, - itt/I 

1J'1stmtgfr,i' 	11)15. 	Stat, 	Its 	IT'v(Ii•rI 



Bilaga  fill  SjOfarfsstyrelsens  meddelanden  n:o  3. 

Is 	 I, 	 I 6.  Ulldorrattolsor  for sjofaralldo, 
iitgifna  av  

a ii 	 a  sa  Sjofartsstyrelsens Sjokartevork.  
N:o  15. 	 Helsingfors,  den  17juni 	 1919.  

Finska viken. 

Sjöfarande underrättas härmed.  aft  i farleden  NO  från  Audalskärs  led  fy 
inom Helsingfors lotsfördelning påträffats ett förut okänt grund med minsta  d,jn 

 4,o meter  vilket utmärkts med  en  krvssreniniare. Renimarens  läge Lat.  59" lx'. 
5 N Long. 23 °  1', 5 0.  

Sjöfaraiide  underrättas härmed att fyrskeppet  ,,Aransgrnnd''  ml  aii  t sin  'ni  - 
 ta  station  i Lat.  59 °  50'. 5 N. Long. 21 °  57' 0,  och  leC\ul lvni!n-yt!  11  

Viiti!n!l 	 Fa'ivn l,iö'L! 	:llT'H \ 	ii 	an  I'vrsliepft'i. 

Ladoi  a.  

Inom  Laduga lotsför11nin 	li,i 	1lkni'ii 	!\-.n H']  Lypiinnein iIi - 
vit tända  den 23  maj  191  

FinMka vikcu.  

Juoni  Helsingfors  lotsförcielning  bor  Jiissa.r 	y 1 Li 'vii  aud  den 10  juni. 
Inom Helsingfors  lofsfördelmng  vid  mioppet  till Mango liar  fjyrt;u'iyui 

,,Werkkomatala" Lii  it  utsatt i Lat.  59 °  40'.S N. Long. 23 °  9'.S 0.  kort  No. 
1273  och  1552.  Rött fyrskepp med två  master  med röd toppkula  på  förmasten 

 samt  ,,Werkkomatala"  i  vita  bukstäver  pi  båda sidor, visande  fast  rött sken. 
Mistsignalering medelst  ängsiren,  givande varje  0,5  minut  en  ijudstöt  av  7  sek. 
varaktighet.  I fall  sirenen  är  i olag.  signa.leras  med  rijigklocka.  

Enligt frän  Lots-  och  Fyrinrättniiigen  i  Heval  ingånget meddelande, har i 
stället för  fvrfartyget Revaistein  en  röd  lysla .j  visande vitt  b1ixtken  0.5  sek. 
ljus.  I:  niörker helögen iit.  59  hL,  N.  Liii.  I 11'.  . lilvit ntlil. 

Bottniska  'viken. 

Inom  Vasa lots  ;ri]iL  tilan  ii 	Kl  1 	yr  fIl  vii 	Lii  I 	ant a']!  tt'  Ii 	i -  

Siren" ii Li  yr 	littiki ian 
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Inom Wasa lotsfördelning hava följande fyrfartyg intagit sina  stationer: 
 Fyrfartyget Kvarken (Sriipan)  den  11juni 

Helsingkaflen 	12 

Svenska  kusten.  

Svenska  fyrskeppet ,,Norstrmsgrund" har  den 11  juni intagit  sin station 

J. W.  Lybeck.  

G.  Kolckman.  
t. f.  

Hels ngfc  r J(41 	'.'t ft racl -t  trv  k  ri 



Bulaga  till  Sjöfartsstyrelsens meddelanden  n:o  3. 

I, 	 ss 	• si Ililderrattolsor  for  sjofarallde, 
utgifna  av  

I IS 	 5 5s  SJofartsstyrelsells Sjokartevork.  
N:o  16, 	 Helsiligfors, den 30  juni 	 1919.  

Finska viken. 

Enligt från  Lots-  och Fyrinrätt ningen i Reva! ingduget meddelande, har 
 en  röd lysho,j visande vitt hiixtsken  0  sek. ljus,  3,i  sek. mörker belägen i Lat. 

 59 17' N. Long. 22 41' U.  blivt  ut lagd. 
Enligt frtn  Lots-  och Fvrinrättniiigen i Reva! ingi.nget nieddelande, äro 

fyrarita \Vulf och  Nord  Holi  äter tända. 
Enligt i'i'ii  Lots-  och fyriiiriittniiigen i Reva! inganget meddelande hava 

l'yrarna Nargö, Kokskär.  Ekholm  och $teiiskär blivit. tända  den 24  juni  .1 919.  
Enligt frän  Lots-  och Fyrinräl tiringori i Reva!  ha  va följande reminare blivit 

utsatta:  
En  ostrenimare  belägen i Lat.  59 °  34' 30" N. Long. 24° 44' 30" 0. 
En  ostreruniare  belägen i Lat.  59° 35' 25" N. Lung. 24 °  44' 20" 0.  
Två sydremmare belägen i Lat.  59 36' 37" N. Long. 24 °  44' 38" 0. 
En  svart- och vitmäiad reiniriitre försedd med svart ballong belägen i Lat.  

59 17' 15" N. Long. 22° 56' 15" (1 
En  svart- och vitiiilad remmare försedd med två svarta ballongar  belägen i 

Lat.  59° 17' 36" N. Long. 22° 48' 30" 0. 
En  svart- och vitmilad remina  le  försedd  rued en  svart  ha,! long  belägen i Lat. 

 59 17' 30" N Long. 22° 41  '  30" 0. 
En  svart- och vit målad renimare försedd  rued  två svarta hailoirger  belägen i 

Lat,  59 16' 45" N. Long. 22° 36' 0. 
En  svart- och vitniålad I'elflhttal'( försedd  tied  eri  svart ballong' belägen i Lat, 

 59 16' N. Long. 22' 28' 45" 0.  
Eu sydrenima  re  belägen i Lat.  59 1 6' 06" N. Long. 22° 47' 54" 0. 
En  ostreirtinare l'örseclii  tied en  svart. ballong belägen i Lat.  58 °  56' 51" N. 

Long. 23 '24' 15" 0.  
Eri vestreni'ma.re  försedd  tied iii  svart hal  long I  telägtu  i Lat.  58° 56' 51" N. 

Long. 23 °  24' 07" 0 
En  ostrerit  mare  helägeii  i Lat.  59 00' 35" N. I  dong.  23' 24' 33" 0. 
En  vestreiiimare  belägen Lat.  59 °  (8' 35" N. Long. 23° 24' 30" 0. 
En  ostremmare belägen i LaI.  5900' 58" N. Long. 23° 24' 09" 0. 
En  westreinma.re  belägen i Lat.  59 00' 58" N. Long. 23 °  24' 05" 0. 

 Eri ostremniare  belägen i Lat.  59 01' 13" N. long. 23 23' 55" 0. 
En  e4rernmart  hel ig  ii  i L'it tJ  (II 11 N Long 2 2  '  48" 0  

	

Ffc 	' 	"  . r 	 , 	 -  
En  ostremunare belagen  1  Lat..  a) ((1 Ii N. Long. 23 24 00 0. 

F 	D 	 - 	 ' 	 ' 	T 	 . . 	 '  F 	 -  En  westremmare belageri  i  Lai.. ,t9 01 4 	N Long. 23 23 6 0.  
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En  westreniinare  belägen i Lat.  59° 01' 47" N. Long. 23" 24' 0. 
En  nordremmare belägen i Lat.  59° 02' 54" N. Long. 23° 23' 06" 0. 
En  ostremmare belägen i Lat.  59 °  03' 03' N. Long. 23° 22' 51" 0. 
En  krysrernrnare  försedd  nied  en  röd ballong belägen i Lat.  59 	03' 48" N- 

Long. 23 °  21' 22" 0. 
En  sydremmare belägen i Lat.  58 °  57' 11" N. Lung. 23 	28' 25" 0. 
En  sydreinmare  belägen i Lat.  58 °  57' 20" N. Long. 23° 26' 51" 0. 
En  sydremmare belägen i Lat.  58 	57' 01" N. Long. 23 °  24' 50" 0. 
En  ostremmare belägen i Lat..  58° 57' 53" N. Long. 23 °  25' 40" 0. 
En  westremmare  belägen i Lat.  58 °  57' 53" N. Long. 23 	25' 35" 0. 
En  ostremmare belägen i Lat.  58 °  57' 3.1" N .Long 23° 25' 10" (3. 
En  westremmare  belägen i Lat.  58 	57' 31" N. Long. 23 °  25' 05" 0. 
En  kryssreminare  belägen i Lat.  58' 59' 30" N. Long. 23 	25' 36" 0. 
En  kryssreininare  belägen i Lat.  58° 58' 55" N. Long. 23° 26' 13" 0. 
En  ustremmare  belägen i Lat.  58 °  58' 37" N. Long. 23° 26' 34" 0. 
En  westremmare  belägen i Lat.  58 	58' 37" N. Long. 23° 26' 27" 0. 
En  ostremmare belägen i Lat.  58°  54' 28" N. Long. 23° 20' 02" 0. 
En  kryssrernmare  belägen i Lat.  58° 54' 34" N. Long. 23' 20' 14" 0. 
En  sydreinmare  försedd med  en  svart ballong belägen i Lat.  58° 54' 32" N. 

Long. 23 	20' 19" 0. 
En  nordremmare försedd med  en  röd ballong belägen i Lat.  58 °  54' 34" N. 

Long. 23° 20' 20" 0. 	 - 

En  sydremmare belägen i Lat.  58 °  54' 32" N. Long. 23 	20' 48" 0. 
En  nordremmare  helögen  i Lat.  58 °  51' 34" N.  Lorg.  23 	20' 47" 0. 
En  sydremniare  belägen i Lat.  58 -  54' 32" N. Long. 23 °  21' 05" 0.  
Eri  nordrenimare  belägen i Lat..  58 	54' 34" N. Long. 23° 21' 03" 0. 
En  sydremmare belägen i Lat.  58' 	54' 32" N. Long. 23'-  21' 20" 0. 
En  nordrenimare  belägen i Lat.  58° 54' 34" N. Long. 23° 20' 20" 0. 
En  sydremmare försedd med  en  svart ballong belägen i Lat,  58' 	54' 34" N. 

0 Long. 	o 
En  nordremniare  försedd med  en  röd ballong belägen i Lat.  58' 	54' 34" N. 

Long. 23 °  21' 59" 0. 
En  sydremmare belägen i Lat.  58 °  54' 24" N. Long. 23 °  24' 41" 0. 
En  ostremmare belägen i  La.t.  58 °  54' 37" N. Long. 23 °  24' 42" 0. 
En  nordremma.re  belägen i Lat.  58° 52' 12" N. Long. 23° 03' 26" 0. 
En  sydremmare belägen i Lat.  58 °  52' 12" N. Long. 23' 	04' 27" 0. 
En  nordremmare belägen i Lat.  58 	52' 23" N. Long. 23' 	04' 43" 0- 
En  sydreinmare  belägen i Lat.  58 	52' 20" N. Long. 23 °  05' 10" 0. 
En  nordreinniare  belägen i Lat.  58° 52' 33" N. Long. 23° 06' (16" 0. 
En  sydremmare belägen i Lat.  58 °  52' 24" N. Long. 23 °  06' 27" 0. 
En  westremmare  belägen i Lat.  58 °  54' 35" N Long. 23 °  (.)8' 01" 0. 
En  nordrenirnare  belägen i Lat.  58 °  54' 50" N. Long. 23 °  17' 04" 0. 
En  röd stång försedd med  en  röd ballong belägen i Lat..  58° 52' 57" N. Long. 

23 °  09' 20" 0. 
En  ostreninia.re  belägen i Lut.  58 °  56' 32" N. Long. 23 °  24' 19" 0. 
En  westrerninare  belägen i Lat.  58° 56' 32" N Long. 23 °  24' 10" 0. 
En  ostremmare belägen  iLat.  58 °  55' 49" N. Long. 23 °  24' 16" 0. 
En  westrenimare  belägen i Lat.  58 °  55' 49" N. Long. 23 °  24' 08" 0- 
En  ostremmare försedd  iiied  en  svart ballong belägen i Lat,,  58°' 55' (19" N. 

Long. 23 °  24' 12" 0. 
En  westre-niniare  försedd med  en  röd ballong belägen i  Tiat.  58 °  55' ()9" N. 

Long. 23° 24' 04" 0. 
En  westremmare  belägen i Lat.  59° 30' 57" N. Long. 24 °  41' 45" 0  
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En  sydreininare  belägen i  Lai.. 59 °  31' 12" N. Long. 24 	44' 18" 0. 
En  ostremmare belätren  i Lat.  59 °  30' 55" N. Long. 24 	40' 45"  ()  
En  nordrem  mare  belägen i Lat.  59 °  34' 10" N. Long. 24 	39' 0. 
En  ostremmare belägen i Lat.  59 °  42' 45" N.. Long. 24 °  44' 48" 0. 
En  nurdreinmare  belägen i Lat.  59 	42' 32" N. Long. 24 °  45' 07" 0. 
En  nordremmare belägen i  Lai. 59" 42' 32" N. Long. 24° 15' 18" 0. 
En  westremniare  belägen i Lat.  59 °  42' 41" N. long. 24" 45' 56" 0 
En  sydremmare belägen i Lat.  59' 42' 58" N. Long. 24 	45' 17" 0. 
En  sydrenimare  belägen i Lat.  59" 42' 58" N. Long. 24" 42' 58" (1 
En  ostremmare försedd 	med  en  svart ballong belägen i Lat.  59 °  41' 36" N 

Long. 24 °  54' 18" 0. 
En  sydremniare  försedd med cii svart ballong belägen i Lat..  59' 	42' (I-I" 	N 

Long. 24 °  55' 45" 0. 
En  sydremmare försedd med  en 	rt  ballong belägen i Lat.  59° 42' N. Long 

24' 54' 20" 0. 
En  nordrem'xnare  försedd nied cii röd ballong belägen i Lat.  59° 41' 12" N 

Long. 24 °  56' 05" 0. 
En  westremmare  försedd med  on  röd ballong belägen i Lat.  59" 41' 5))" 	N 

Long. 24° 56' 15" 0. 
En  ostremmare belägen i Lat.  59 °  39' 10" N'. Long. 24 	53' 15" 1) 
En  riordremmare  belägen i Lat.  59 °  38' 55" N. Long. 24 	54' 35" I I. 
En  westremmare  belägen i Lat.  59 	39' 25" N. Long. 2-1° 54' 15" 
En  ostrernmai'e  belägen i Lat.  59 	39' N. Long. 24 °  57' 0. 
En  nordrem  mare  belägen i  La I. 59 °  41' 30" N. Long. 25 °  03' 10" 
En  syclremmare  belägen i Lat.  59 °' 39' 30" N. Lung. 24 	59' 20"  ( ).  
Eri  westreni  mare  belägen i Lat.  59° 34' 20" N. Long. 24 °  40' 05" 
En  westremniare  belägen i Lat.  59 	36'  itS"  N. Long 24° 39' 1))' 	I 

En  westrentniare bclägeii  i Lat.  59''  -tO'  N. Long. 24° 38' 05"  ( ).  
En  svdrtnima  re  belägen i Lat.  59  '  39' 28" N'.  Lttiig.  24'- 	53' 	25' 
En 	vli','itiitr 	leläana 	j 	lai. 	59 	12' 	1 	I" 	N.  Lni 	25 	i' 	6' 	I)  

ilottniska 'ikeii.  

Inom Uleåburgs lotsfördeliiing hava föl,jaiid' 	I'll 'I 	tt 	'ii  -i 	-II  

Fyrfartyget ,.Plevna"  den 17  juni  1919.  
,,Nahkiainen"  den 21  juni  1919.  

Enligt meddelande tv Mini4orn för utrike 	l'elI[»ti .tr ii:ilil<en  1 'l'\ «ha  ,,ltt  
-ar  \\'jllioliii" Iotiiahn 	iii'  tillaleit.  

Eliel  Aberg.  
t. t. 

(1  1(o/cknu  n 
t)'  

Helsingfors  1919.  Statsrådets tryckeri. 



Bilaga  till  Sjöfartsstyrelsens meddelanden  N:o  4.  

Fraktnoteringar 
publicerade av 

Sjöfartsstyrelsens Statistiska Kontor.  

N:o  1. 	 Helsingfors,  den 7  juli. 	 1919,  -  

Fartygets  I  I 
E-  art  och 

storlek TIOOL1 	ör 
in as  Fraktsats  per  Lastens  be- I niastuings- Destinati - 

g  . nmgen  enhet skaffenhet  hamn nsIiiun  

I  

2.1/2 22 	 - f. 	o. 	w. 105  danska kr. s5gade  trä- Räfsö. Köpri - 
per  standert. varor, hamn.  

27/s  - 	 -  1. o. w. 110  danska 	kr. d:o. Faaborg.  
per  standert.  

5/1 -  1, o. w. 125  danska kr. d:o. Valkorn.  Aarhus. 
per  standert.  

5/5 - 	 -  1. o. w. 115 	danska kr.  (1:0. Borg. Korrehecks- 
per  standert. mmdc.  

21/0  - 	 -  prompt. 100  danska kr. stör. Perno  viken. Aalhorg  
per standort.  eller Norr- 

sun  Ill.J  V  - 



1L•i!• v- 	141H. 	 VV} 	ri 



Bilaga  till  Sjöfartsstyrelsens meddelanden  n:o  4.  

il 	 I. 	 S II  ilildorrattolsor  for  sjofarallde, 
utgifna  av  

a a. a a.  Sjofartsstyrelsells Sjokarteverk.  
:o 17. 	 Helsingfors,  den 12  jill! 	 1919.  

Fhiska  viken. 

Efter slutförd minsvepiling har i Finska viken i lielsingturs lotsiurdeliung 
 en  ny farhd för ända  till 7,3 met. (24  fot) djupgående fartyg frän Hangö  till Pr - 

kala norroin oni miirö blivit underHökt och tillsvidare försedd med följande sji-
märken nämligen 

1Cr/,1omalcilo fyiskepp  i Lat.  N. 59 41  ',:  Long. 0. 23 11'.2  fr. Grw 
Ka/öada 1yrsIe))p  i Lat.  N. 59 °  14',2 Long. 0. 23 45',5  fr. Grw. 
T7ifnuilad .siooq  med  2  svarta kener med spetsarna uppät i Lat.  N. 59 

Long. ft 2-1° ()2'.s.  
Rödn,alad  boj med  stung orli  flagg i Lat.  N. 59 5  )'.  Long. 0. 2 I  

Kiijssreto WUIC  med  2  klot. i Lat  N. 59 51 	Long. 0. 24  Of3'.. 
ol(lie iiied  2  klot i Lat.  N.  SlY 52's Long. C. 24° 99'.s.  

FvrskeppiI holljödogroiu/  är  utan belysning  men  försedd med  ii 1 H  ren gi-
vande varje  1.  ainut  under  tjocka ett ljud av sek. varaktighet. aintliga desi' 
sjörnäricen l)öra litianasitt söder och farleden för möjligen förefintliga drivmin 

 a  nviiuda undal  under  dagsljus. Fartyg  suin  önska begagna sig av denna farlecl  
ii 	ele  loin  Hiiu0 	HIl 	r1oiI 	llçiler. 	(Hjkit  Y: 	I  

Sveiiska  kusten,  

Svenska  fviskeppet ..Svdoslhrllen 	liar  iuieii  —iii  -t:iieii  ii 	oh  

Eliel  Åberg.  

ii. 



f{e]singfnr  I 919.  Statsrådet tryekeri. 



Bilaga  till  Sjöfartsstyrelsens meddelanden  n:o  4. 

I, 	 •1 	 S fl  llllderrattolser  for  sjofarallde, 
utgifna  av  

Sjfartsstyre1sells Sjkarteverk  
N:o  18. 	 Helsingfors,  den 31  juli 	 1919.  

liuska vikeo. 

Boiffaqia  n  

Seda;n Minsvcpningsa.vdeliungen  genom 	Iii 	 Vt  L H 

den  Sforsundsharu—Asphari —i1ästö.  emellan  Tväityptii 	ft 	I'  
ser. 	!r  stitt Lilet! ]]HThI;t lippipiti]  I 	:]l!]r]i1] hHH 

i:.i / 	P/.1O  7 	/  

Enligt frän  Lois- (oh  Fyrinrattniiigen  i  Ti-V 	;iIt 	HIItiLIJIHP.  Ii:'  
stället för  fvrfartvget ,,Fehman,Lelt'  en  röd  ivsloj,  visande vitt blixtsken  0,5  
ljus  5.5  sek. mörker, belägen i Lat.  58 49' N. Long. 21 31H5 (I..  blivit utlagd  

I 't  llfi  for I\  il  flt\  et  HJ,olmnd  hel  tgd  Lat  )8 28  (  N Long 2! 
32.2 0.,  har fyrfartyget  ,,Nekniangrnnd''  utlagts, visande vitt blixtsken  0.3  sH 
1,jus,  1,7  sek, mörker. Rött fyrskepp med  Nekmangrund  i  vita  bokstäver  på ha' H 

 sidor.  Miotsignalering sasoni  före kriget  1914.  
Frän  den 1  augusti  1919  visar  Surop  övre fyr  sift  föri  sken, nämligen fp 

vitt sken, och  Surop  nedre fyr tändes samtidigt visande som förut  en  sma.l seki 
 med  fast  vitt sken.  

T)e  under  krigstiden tillfälligt uppförda  I  ra rna  Pixavon  och  Suru 	I I  

mera  borita  gait 
p 1, 	,-!uiH]e 	H 	!H1HHLIL - 	Hl]-1 	-,!;;;tHp 	eH-;; 	iii 	H  

ro  p  fy i'  

Bottiiiska  vi  lun. 

,''i'ensI,(I  kost  

fI'!i  vii  \'!i-/i, 	Finitiii-iiir1de,nl -n. (.1: 	!r!p,Lr;J]t1t. 	i 	H' 	- 
gil]];! 
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(resuiid. 

Fyrfart.ygen ,,Oskarsgrundet"  och ..Kalkgrund" hava åter uthigts  å  sina 
respektive  stationer. 

Den å  fyrfartyget .Ea1kgrmids''  station t.illiälligt uthigria 1VSi)U.]e1 ha.r  in- 
dragits.  

Eliel  Åberg.  
t.  

Eino  Nordland.  
t. f. 

I-Ielsirigfor< I 	Stirdel. 	ryek'ri. 



Rilaga  till  Sjöfartsstyrelsens meddelanden  n:o  5. 

0I 	 I ii  IJildorrattelsor  for  sjofarallde, 
utgifna  av  

I le 	 S  Ce Sjofartsstyrelsens Sjokartevork.  

N:o  19, 	 Helsingfors,  den 13  augusti 	 1919.  

Finska viken.  

/l'inska  kust  en.  

Jnaoppsfa rieden trini söit  t11 Lup))v  ks  lastageplats einellan Ajaxgrund och 
Storsundsharu  är  numera  min  tri och upplåte'n  till a 1]  män tia tik.  

Juoni  \V ihorgs 'lot.sfördelning få  fartyg  under  inga oniständigheter utan  min -

iot  ombord passera söderom  en Einie  dragen rättvisande Ost från Aivatinnienii fyr 
och icke heller norroin  en  linje dragen rättvisande Ost från söderom Björkö belägna 
Ra.vitsa, Imlrnes södra udde. Mintotsar erh5llas fran  I uppuransaari  och  \Virta- 
niemi  lots1) latse  r.  

Vid inloppet  till J-I eq s i ngfors,  har i stället för fyrfartyget .. Aransgrund''. belä-
get i Lat.  59C  56'i' N. Long. 21 ?7.4' 0.,  utsatts fyrfartyget , ,Reserv  I''.  Rött 
fyrskepp  flied tvd master  och röd topgku1a pil förniastmi, visande  fast  rött sken, 
samt rio ni  net  Reserv  1  i  vita ho!kstäver på hiida  sidor. Mistsiren för komprrnleTad 

 lift. givaiiile  varje  I .  minut  en ljuilstöt  av sek. varajt igliel  
liioin  Helsingfors 1otsfördelnnig hava samtliga ledfvrar. läriiloni Likgrundet 

och Saudholin.en. hegvnit lalvsni igen  den I  innevarande augusti.  
I  stället för Hango Tulluilds övre fr. sOm förfallit,  liar ii  dess ställe,  pu cii 

provisorisk trastatining. utsatts  en  ankarlanterna. i'isande  fast  vitt sken. 
Inom \Vihorgs llotsfördel:nnig hava Eclvardsgrunds lysbuj och samtliga led-

fyrar, förutom  Ma niiiklulih.  Halli.  Roudö  och Alvatiiiniemi. iändts  den 15 isisfliilne 
 juli manad.  

Est  l/indsko  kusten. 

Enligt  Iran hots- mdi Fvrinräti.iiiugen  i Ileval ijiganget nimidelande äro  niin-
fältena  i Surop fvrars enslinie horttagna. 

Fii  t\ g  destineiade hl Re\ ili iedd bui  i  Ii in ii ho1€ n belig ii  i  Lit 	) 
?9,ii'  N. Long. -t I ?t'  ( )..  'styra rättvisande Ost,  tills Surups  bägge fyra.r komma 
i linie samt fortsätta i denna liiiie (röttvisainie kurs  ti .2) tills  lievals bägge fvrar 
Iiis över ett. 

Vid siktha  r  väder kunna Iartvg'en styra  den förutsagdii  kursen ( )st..  tills de fii 
liniefyrarna ii.  ruinen av sloflet  Lodi  i linje. varefter  dc  böra hålla denna linje,  tills 
Revals  bägge fyror komma över ett.  

Strops Nrars euslmnie leilir inial MidiL10iiiiil sh Ichi stdt 	Ivrat's  HIS- 

linje .söderoni Middeigrund.  

3694 —19  
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Bottniska. yikeii. 

Fins1a  kusten.  

Juoni  Åio lotsfordelniig  har fvri'artygl ..Relandersgrund" utla-gts  ooh  in-
tagit  sin stalion den 5  innevarande augusti. 

Inom [JIeåborgs lotsfärdel  a  ing har  Marja  nienhi  fyr begynt heivsiiingen  den 3 
 innevara  ii de  augusti.  

Svenska  kusten.  

Lysbojen  vid Vänta litets" grund i Lat. 	29' 12" N. Long. 1 °  14' 52" 0.  
och vid ..Storgrundet" i Lat.  1 °  IU' N. Long. 17 : 24' 0.  hava äter utlagts. 

Ålands hav.  

Sedan Minsvepningsavdelningen aviägsnat  minerna i farleden Ny'hamn 
Leclsund,  011i  remniarena därstitdes  blivit utsatta  saint iedfyra.rnö  tända,  är  sagda 

 furled nu  mera upp1dten  till  allmän  Ira tlk.. 

(rcsttitd.  

l)å pS  grund av olika ,ströniförhullandien i Flintrännan, upprepade kollisioner 
ägt  rum rnillan  fartyg, som passera. Flirdrännan, och det i Flintrännan  till  ankars 
liggande fyrskeppet ..Oskarsgriuidet", komma för minskande av kollisionsfaTa, 

 under de  tider fyrskeppet .,Oskarsgrundet" ligger  ii sin stat.o,n,  signalering om 
strömförhållandena i Flintrännan att ike  å  detta fyrskepp pil, följande sätt: 

Vid nordlig ström (strömmen sätter •sydvart) med över tvS. latitudminuters 
 fart, visa  från fyrskeppets ankardävert vid dager  en  svart målad ballong och 

 under  mörker ett  fast  rött sken över a.nkarianternans  vita  sken, 
Vid sydlig ström (stirömnien sittt:er nordvart) md över tvà Jatitudminuters 

 fart visas fran  fyrskeppets ankardiivert vid dager  en  svartmålad dubbelkon och 
 under  mörker ett  fast  grönt  &ken under  ankarlanternans  vita  sken 

Fvrskeppets  läge: Lat.  55 35' 32" N. Long. 12° 50' 45C  0.  

Eliel  Åberg.  
t. 1.  

liino .\od/eil. 

lle1sirigfor  1919. 	Statsridft.  tryckeri. 



Bilaga  till  Sjöfartsstyrelsens meddelanden  n:o  5. 

I, 	 S U  ilildorrattolser  for  sjofaralldo, 
utgifna  av  

Sjöfartsstyrelsells Sjkartoverk4 
N:o20, 	 Helsingfors,  den 12  september 	 1919.  

Varning anledning av  (lai ig lysolia,  

Enär fyrar utan ständig bevakning (linje- och ledfyra i) vid vala  kitstci' 
 insjöar.  till  följd av  den nu  för tiden  tiilbudsstå'ende lysoijans underhaitiga  U'

-skaffeni  et,  stundom  siockna  två  a  tre dygn efter  t.ändningeu,  ehuru tillräckligt  'niI 
lysolja förefunnits  i oljebehållaren, uppmärksamgöres sjöfarande  härj)å,  samt upp-
manas, intill dess sagda missförhållande  kari  fås  a.vlägsnat,  att vidtaga av  föihn - 
landcn  c hi  uni.  ile lic  iktijri  t. d wit  i 	d  ni  ii nit..  niii  Ni  ii  ut  in  
beva  kit  i  rig.  

Bottniska  viken. 
Finska kusten. 

 Ombylt fyr/art  11(1.  
Fyrfartyget  ,,Relanclersgruud',  ont vars  utsätuning  liigan  I  illhiritiiigi  vit.  ui 

 numera ombytt  till  ett lika  beitänit,  tvåmastat, rött målat fyrfartyg,  mccl nanin 
Relandersgrund  målat i  vita  bokstäver  på.  båda sidor.  A  lörmasten  elektrisk fyr-
lykta, visande vitt  ilänksken  ((11  sek. ljus,  ö,a  ack. mörker).  Lysvidd  13  sjömil. 
Mistsiren, givande  en  lJudstöt  av  1  sek. varaktighet var  1,5  'minut, samt dessutom 

 niiilervattenskloeka, varnir-ri  signaleras i grupper  otti  1 slag  meri  i? sek  na-llaiil  Il  
-iii.iii 	upp  rIpul 	unr 	ulniidr. 

I'itisIa  r I  ktIL  

Finska kust  (ii  

Fyriartyget .,Kalbåciagrund''  har,  å  sitt itu  vu ii  nile  I  ig  ni  a iii or u.-ou  Ft. II--

gynt  belysningen  den 13  augusti, visande  5  gånger i minuten  3 vita  blixtsken  un-
der 3,4  sekunders tid. 

Linjemärket vid  Skogsuth uggningen  invid  Hangö,  vilket  sedan  krigsutbrottet 
 1914  varit  demolera:t,  har numera  kteruppförts  och  är  av  samana  beskaffenhdt  oli 

 på  samma ställe som förut.  
Hango  Tulludds övre fyr visar numera sitt förra vit- och gröna  vexelsken.  Li P  - 

grundets  och  Sandhoimens  ledfyrar äro 'tända. 
Fartyg, destinera  de till  Björkösund,  kunna  nuniera  erhålla lotsar från il 

finska vakt fartygen vilka äro stationera  de  vid Alval  inimienti  och  stid  er om  Ravit  sa 
holme.  



Ins jöarna.  

Ledfyrarna inom Päijäne lotsfördelning, förutom Savisaari ledfyr, hava be-
gynt belysni migen. 

Anvisningar fÅir sjf arten genom  (le.  danska hrvattnen i Öresund. Bälterna 
samt i vestliga delen av Östersjön. 

Danskt sjötrri1:oriuni  är  fritt från förankrade  minor,  varjämte  de under neat
-rajitetsvakten  utlagda danska minspärrningarna äro upptagna. 

Öresund. 

fält:  
'.  lind  vi 1  ntr:idet  unna uför  en  linje genom följande punkter  

Tint. 	55° 33' 00" N. Long. 12 °  45' 00" 0. 550 31' 30"  ,, ,,  12° 46' 36" 550 29' 12"  ,, ,,  12° 46' 54" 
1) 	,, 	55° 29' 12"  ,, ,,  12° 44' 30"  

,, 	55° 32' 00"  ,, ,,  12 41' 48" 

ft 	Uii'1eii 	amrådet  innanför  en  linje genom följande punkter: 
Lat.  550  20' 00" N.  Lång.  12° 42'  00" 0. 

5.5° 20' 00"  ,, ,,  12° 55' 00" 550 18' 00"  ,, ,,  12 °  55' 00" 
1 	.. 	55 1' (H)"  ,. ,,  12° 42' 00" 

I I priekii inq: 

I Vii  lv4ioj.  i ia ni 	n dank  var  15:e  ack.  a  ung. Lat.  5.5 33' N. Long. 
2 	1' 25" 0. 

2) Vit  h s O( h I  1udbo  j  visand€  t  i blankir ar  10 	€k 	ung  I it  i  S 
!O "  N. Long. 12° 41' 25" 0. 

3) Vit boj (stumptönde) med två nedåtvända kvastar,  ii  ung. Lat.  55° 32' 54" 
N. Long. 12D  43' 10" 0. 

4) Vit boj (stuniptönd.e) med tre nedåtvända kvastar cirka  50  ni.  0  om  den 
 oder  2)  nämnda lys- och Ijuciliojen.  

5) Vit boj (sturnrptönde) med två. nedåtvända kvastar.  a  ung. Lat.  55° 31' 13" 
N. Long. 12° 41' 30" 0. 

6) Vit boj (stumptönde) med  en  nedåtvänd kvast  ft  ung. Lat.  55° 30' 09" N. 
Fong. 12° 41' 23" 0. 

7) Vit boj (stumptönde) med två nedätvända kvastar  5  ung. Lat.  50 °  28' 36" 
N. Long. 12° 41' 23" 0. 

8) Röd lysboj, visande  en  vit blänk var  3:e  seic.  a  Lat.  55° 18' 00" N. Long. 
 :  42' 00" 0. 

Till  vögledning  för angöring av Drogdcm  S -ifrAn 1mar utiagts cii  id  lysioj,  
I 	fl I 	ii 	'11 	\ 	' 	I  i  t 	2 	I 	\ 	1 	1 2  



Minor  hava sjunkit  eta a  att explodera  på  följande ställen  

Droqde  a: 
a) Lat.  55 36' 36#  N. Long. 12 °  42' 12" 0. 
b) Lat.  55 33' 29" N. Long. 12° 42' 47" 0. (iii  itiirLi  uni 	"Föti  vro  lr'u1- 

mare  utan topptecken).  

Fiintrönnan:  
a)  Lat.  55° 36' 24" N. Long. 12 50' 36" 	.  (En  r;ll:r{mninri'  ii') iv:  

flagger  liar  utsu  its ONO  om  min an I. 
Ti)  Lat.  TnT  2T  Th"  N. Lug. 12 TI' 1"  ()  

Salt holm:  
Ung. Lat.  åT 	äl'å' N.  l»u. 	2 	IT' 1$" (I  

Kjöqe-Bu,qt:  
a) Lai. 55  ;Th'  (u" N.  ing.  12 2å' 12" (Y 
Ti)  Lat.  55" 2S' 06" N. Lung. 12  $i '  li'' ( ).  

Stora  Bält,  

Min fall.  
Undvik området innanför  en  linje  geni:n  6.l»  n'L  i:  

a)  Lat.  54° 42' 54" N. Long.  lO  47' 48" 	()  
Ti)  ,, 	54° 46' 24" 	 ,, 	 ., 10° 50' 24" 
e)  ,, 	54 °  47' 30" 	,.  10° 53' 06" 
d)  ,, 	54° 44' 	18" 	 ., 	 ..  le  Ta;'  

Utpric/tm  ;ni/.  

V-sjtlau. 
1) Grön  r.ernmare mied  grön flagga  ä  ung.  Lot. 5126' 20" N. Lung.  IU  50' 

30" 0. 
2) Svart  .ly$oj,  visande vitt  intermittent  sken med  en  förmörkelse var  7.:. 

 srk.  (lJus  5  srk.  +  uppehåll  '2,5  srk.),  belägen omkring  200 in. _85°  från  d'ii 
 under 1)  omnämnda  renimaren.  Ung.  löge: iLat.  54° 46' 24" N. Long. 10" 

24" 0. 
3')  Grön  r€iin1nare  utan topptecken  å  ung. Lat.  54" 45' 00" N. Long. I 

50' 00" 0. 
4) Svart  lyshoj,  visande rött  intermittent  sken med två förmörkelser  uni.c 

 var  10:e  rek. (ljus  5  mk.  +  uppehåll  1,s  meL +  ljus  1,5  srk.  H-  uppehåll  1,5  rek), 
belägen omkring  400  rn.  280°  från remmaren  (omnärnnd  under 3).  Ung. Lic': 
Lat.  54° 45' 00" N. Long. 10° 49' 54" 0. 

5) Grön  remniare  med två gröna  fiaggor,  ?i ung. Lat.  54° 44' 10" N. Long. 
10° 49' 30" 0. 

6) Röd  lvsboj,  visande vitt  intermittent  sken med  en  förmörkelse var  10:e  rek. 
(ljus  5  rek.  + uppehÅll  5  rek.)  mi.  ung. Lat.  54° 42' 54" N. Long. 10 °  47' 48" 0. 

 Sjal'ai'ieri liins knsli'u  av  Taiige1:ind  skall  ire1anr nmll:ui  laud 	i'ii  ut- 
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()-sidan:  
1)  Remmare med uppfitvänd kon  å  Lat.  54° 47' 30" N. Long. 10° a3' 06" 0. 
2).  Remmare utan tQpptecken  å  Lat.  54° 56' 05" N. Long. 10° 54' (iS" 0. 
3) Remmare med fyrkantig korg  å  Lat.  540  45' 18" N. Long. 10° 55' 12" 0. 
4) Rommare  med  nedMvänd  kun  å  Lat..  54° 44' 24" N. Long. 10° iG' 12" 0. 

 Sjöfarten längs 'kusten av Laaland skall företaga.s mellan  land oeh utprick-
niilgan. 

Vi(1I,' iiqqa sjenkna  á  foifrnde stdllen: 

 I den.  Vlija qeiwise[JliflgsrcWnriYl:  
Ett vrak, över vilket  är 3,5 m.  vatten,  å  ung. Lat.  54° 43' 48" N. Long. 100 

45' 05" 0. En vraklysboj,  visande två gröna blitnkar, har utlagts cirka  100 m. 
0  om vraket, varjämte  en  vrakremmare med två gröna flaggor  liar  utsatts  10 m. 
0  om detsamma.  

I den O-iiçja qenomseglingsrannan:  
a) Ett vrak, över vilket  är 1,5 m  vatten,  på 9 rn.  djup  å  ung. Lat.  54° 48' 20" 

N. Long. 10° 55' 20" 0. En  vra.krernmare rued  två gröna flaggor har utsatts  30 rn. 
Nt)  om vraket.  

b) Ett vrak, över vilket.  är 3,5 in.  vatten, pi1  9,5 rn.  djup  å  ung. 1tal.  54° 48' 
N. Long. 10° 54' 53" 0..  beläget omkring  450 rn. S\\T  från vraket omnärnnt  

	

ii  oli 	.  En  vinkinin  in:'  ri rn  1 ii  grön flagga, har utsatts  10  ni. N\V om vra,ket. 

Lilla  Halt.  

iiioI(ilt:  

H 	-b muir 	il 'iis  på  följande ställen: 
\. Vrhn  Lat.  55° 15',i N. Long. 9° 49'.2 0 till  Lat.  55° 16',o N. Long. 

48',7 0. 
B.  Från Lat.  55° 1',3 N. Long. 9° 49',a 0 till  Lat.  55° 16',2 N. Long. 

50',o 0.  
Från Assens och iS_vart finnes  en  .minfri farled  på  danskt sjöterritorium,  \V 

-  la fl  av det minfria farvattnet  liar  utmärkts  ph  följande sätt:  
1) En  svart remmare  ii  ung. Lat.  55' lM' 09" N. Long'9 °  50' 09" 0. 
1) En  svart. remmare  å  ung. Lat.  55° 15' 00" N. Long. 90 49' 24" 0. 
3) En  svart remmare  å  ung. Lat.  55° 14' 25" N. Long. 9° 49' 18" '0.  
Farleden för större fartyg har utmärkts sålunda:  
1) Ett stvr1ords-sörnärke, röd boj (spidstönde) med 'två uppåtvända kvastar 

ung. Lat.  55° 15' 55" N. Long. 9° 50' 39" 0. 
2) Ett ba'bords-sjöniilrke, vit boj (sturnptönde) med  en nediitvänd  kvast  å  ung. 

Lat.  55° 14' 25" N. Long. 9° 49' 53" 0. 
3) vita  boj stumptönde) med tre nedåtvända kvastar ligger  å 

01g.  Lat.  55° 15' 13" N. Long. 9° 49' 55" 0. Till  följd av  nu  rådande fö rhhil a mn 
len bör lotsiijälp anlitas.  

Tills ida.re  kan detta. farvatten knappast befaras om dagen. Tvinshjergs 'fyr 
mi  Lat.  .55° 19' 31" N. Long. 9° 53' 09" 0  kommer tillsvidare icke att tändas. 

Aum.  En mina,  som drivit bor.t från .nijnfälte't,  är  förankrad omedelbart 'vid. 
iilnn  iv in  boj. som  ljggor  å  Lat.  55 °  15',i N. Long. 9 °  45'.n 0. i)jupet  över minan 

	

lO 	I'll.  
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Ett vaktfartyg  liar  utlagt.s  å  ung. Lat.  55 11' N. Long. 9° 48' 0.  Vaktfarty-
get lämnar meddelanden om  den  minfria farleden mellan  Aaro  och  r1h ol._1 ev . 

 För  Aarö -Sund har allmän  iotsningstjänst upprätta'Ls.  
Det  är  förbjudet att ankra innanför följande områden:  
a) Mellan pejlingarna:  Aarö-Sunds fyr i  2600  och  Aarö  fyr i  80°. 
b) Inom  omradet  N  om  A  aro-Suuri  mellan  mneridianerna  9° 42'- 36" 0  och  90  

42' 54" 0  intill  latitudapararallellen  56 16' 54" N. 

W-Iiga  delen av Östersjön intill linjen  Arkotia—Sandhainmareii.  

A.  Från  den  danska  territorialgrän-aen  vid  Gje-dser  till  det tyska fyrfartyget 
 .,G-j.odser"  å  Lat.  54° 23' N. Long. I 2° 20' 0, f -inn-es en  tysk nät- och  minspitrrning. 

Aviägsnandet  av nämnda  mispärrning  är  pålörjad.  Sjöfarten mellan fyrfartyget 
och  den  tyska kusten  är  obehindraci.  

Omkring  0,7  dist,  min. 0S(0  från  fyrmartyget  ligger vraket av ångaren 
Hanseat  a  ung. Lat.  54° 22',8 N. Long. 12°  :i'.a  0.  

Utprickniig:  
.1)  Gjedser  1,  svart  iys-  och  kiockhoj,  visande rött  intermittent  sken med två 

förmörkelser var  8:e  sek. Lat.  54° 22' N. Long. 12° 16' 0. 
2) G-jedser  2,  svart  lyahoj, viaand  vitt  intermit1en  sken  mad en  förmörkelse 

var  8:e  sak. Lat.  540  23',2 N. Long. 12° 19',r 0. 
3) (3-jedser  3,  svart lys- och  Ijudhoj,  visande grönt  intermittent  sken med två 

 förmörkHlser  var  8:e  ack. Lat.  540  25'.a N. Long. 12° 22',o 0. 
4) Fyrfartyget  ,,Gjedser'',  visande vitt  buixtsken  med grupper om två  hiänkar 

 var  30:e  seic.  (ljus  2,5  sek.  +  uppehåll  5  ack.  +  2,a  ack.  +  uppehåll  20  ack.). Mist-
signalering:  2  ljudstötar var  40:e  ack.  Tint. 540  23' N. Long. 12° 20' 0. Då  spärr-
ningen icke- bevakas, uppmanas  till  försiktighet  under  navigeringen.  

.A  af. Utanför Falsterbo finnes tyska  spärrninga  r  och  minor  utanför  ,venlc 
 sjöterritorium mellan  latitudaparallellerna.  550  18' N.  och  550  20' N.  samt mellan 

 mn.eridianerna  12° 42'  {. ccli  1 2° 55' 0.  (jfr.  ()reund  Bl. Siv -]i!a liörn-c( a V  spöri -
ningen  är  utmärkt med  eri ec(  11j.  \ 1t1i(l  it .  i -Hi: 'to : -k.  l.ic::  Lott. 

55 1 '  Ni  [anu.  12 42' 1), 

Itiga  viken.  

}{amnförvaltningen  i  Riga  meddelar, att  a (la 1 ill  Pigi lestiiiaeailc  ía  itvg  vit 
angöringen skola iakttaga följande: 

Håll  Dtina:inündes  fyrtorn i pejling  S 6° 0.  Angöringspunkt:  Latt.  57° 15' N. 
Long. 23 0  59' 1).  vid vilken punkt  miiilats  skall  t:iva  a.  BOr  pa  aaeraurlet  fl v  Ru nt 

111111 	titlj:t 	11(11 	:iiiil:i 	l\a'-k.1 	iliiliväatii. 

Oresutid  

I  S-liga inloppet  till Oresund liar  enligt  ci lii 	i i  Nliil1l -n  ftc  
1 1 	1 I 	c d 	ii 	I 	iii  Ui  outili  ii lii iran  i 	1 	 I 	I 	iii I 	 I  tt 'tt tt 

tt -iii  iL 	iiitiiiiI 	011 	PIn 	Li 	]LI1it:L 
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I.  Lat.  55° 331,0  N. Long. 12 15',o 0. 

	

IL 	,,  55° 31'.5 N. 	,, 	12° 46',n 0. 
III. ,,  55° 29', N. 	., 	12° 46'.a 0. 
IV. ,,  55° 29',2 N. 	,, 	12 44',s 0. 

V. ,,  55° 32',o N. 	,, 	12° 41',s 0.  

Inom defta umråde ligga följande, för sjöfarten farliga vrak:  
1) Ett vrak  5.  ung. Lat.  55° 32',s N. Long. 12° 44',' 0. 
2) ,, 	,. 	,, 	,, 	,, 	55° 32',' N. 	,, 	12° 42'.4 0. 
3) .. 	., 	,, 	,. 	,, 	55' 3i' 	N.,, 	12° 43r 	•  
4) .. 	., 	,, 	,, 	,, 	55° 31',o N. 	,. 	12° 44',a 0.  

Yrakställena  hava tillsvidare utmärkts  m  ed övuingsbojar. 
Minfä'ltet  S-vart frdn Falsterbo  äT  ännu icke undanröjt. 

Finska viken. 

Estlänska kusten. 

Enligt frSn  Lots-  och Fyrinrättningen  a  Reval  ingånget meddelande, hava föl-
jande remmare och bujar blivit utsatta:  

1) En  Sydremmar.e  å  Lat.  59° 39' 38" N. Long. 2(3° 49' 55" 0. 
2) En  Sydremmare  å  Lat.  59° 39' 38" N. Long. 26° 50' 08" 0. 
3) En  Sydremmare med  boll å  Lat.  59° 33' 48" N. Long. 26° 30' 00" 0. 
4) En  Westremmare  å  Lat.  59° 33' 07" N. Long. 26° 31' 50" 0. 
5) En  'Sydremmare  S  Lat.  59° 33' 57" N. Long. 2(3 3G 26" 0. 
6) En  0.tremmare  med  boll S  Lat.  59° 33' 20" N. Long. 26' 34' 34" 0. 
7) En  Nordremimare  S  Lat.  596  40' 20" N. Long. 26° 18' 02" '0. 
8) En  Ostremmare  S  Lat.  596  41' 00" N. Long. 26 17' 0(3" 0. 
9) En  Nordremmare  S  Lat.  59 °  42' 10" N. Long. 26° 07' 3(3" 0. 

10) En  Sydre.mmare  S  Lat.  59° 39' 40" N. Long. 25° 58' 52" 0. 
11) En  Sydremmare  S  Lat.  59° 42' 18 N. Long. 2(3:  07' 42" 0. 
12) En  •Sydrcm'mare  S  Lat.  59° i3' 55" N. Long. 26° 06' 00" 0. 
13) En  Svdren,rnare  S  Lat.  59° 41' 21-" N. Long. 25° 47' 57" 0. 
14) En  Sydr.eniniare  med  boll å  Lat.  593  39' 40" N. Long. 25° 30' 27" 0'. 

 (Ryska korten  No. 1492, 1452, 1438).' 
15) PS  södra sulan av Middeigrund har  å  Lat.  59 30' 36" N. Long. 24° 41' 

05" 0.  utsatts  en  röd lvsboj, visande  en  röd hltink var  3:e  sok.  (0.a  rek. ljus,  2,r  rek. 
mörker). Bojen skall paseras  på  södra sidan, liksom Nordremmaren. (Ryska sjö-
kortet  No. 1371). 

16) En  rödmålad 1ys- och ljudhoj, visande  en  vit hlänlc var  (3:e  sok.  (0,5  rek. 
ljus.  å.s  sok. j'nñrkor) lun utsn'tt  S Lai. 59 °  33' ,G N. Long. 23° 54'. 0.  

ktersjön. 

L.f/Sodska  kusten.  

	

13 a 1  -- 	I" ii  urättningen  i Reval ingånget meddelande, hava föl- 
ande s,jöinärken blivit utsatta 

i 	A  punkt  No. 13: En  röd lvshnj  oh on  nstremmaF'  med ett svart  ç 	5 
S 	.19' 1' N.  hnr 	1  



2) Eu Ostremniare  il Lat.  58 44' 45" 'N. Long. 211  36' 00" 0. 
3) En  Ostremmare  å  Lat.  58° 41' 00" N. Long. 21° 35' 30" 0.' 
4) En  Ostremmare Lat.  58° 37' 00" N. Long. 21° 35' 00" 0. 
5) En  Ostremniare  a  LaI.  58° 33' 00" N. Long. 21 34' 45' 0. 
6) A  punkt  12:  Fyrfartyget ,,Nekmauigrund" Lat.  58 28' 30" N. Long. 

21° 34' 00" 0.  
(Ryska sjökortet  No. 1525.)  

Anta. För  1)  och  6)  har laIi'tud och longi'tud blivit  :iii 	liigan  

Sve,zska  kusten.  
Da  minsvepning mirne'ra  är  slutförd mellan Landsort och Alandshav, utanför 

Stockholms skärgård, samt fyrfartygen ,,Al'niagrundct" och 	,.Svenska  Björn"  oH  
lagts  å  sina respektive  stationer,  kan sjöfart numera äga  rum  mellan ovannärniili 
orter vesterom  en  linje dragen genom följande tio punkter:  

1) Lat.  58° 40',o N Long 180  20',o 0. 
2) ,, 	58° 	54',o 	 , , , 	19° 00',o 
3) ,, 	59) 	10',o 	,, ,, 	19° 20'.o 
4) ,, 	59° 	20'» 	,, ,, 	19° 50'r 
;5) 	 , 	590 	30'» 	,, ,, 	20° 00',o 
6) ,, 	590 	40',u 	,, ,, 	19° 57',o 
7) ,, 	59° 	45', 	..... 19 49',i  

,, 	59 ° 	45'. 	 ,, ,, 	 1tH  45',o 	,,  
9) ., 	59° 	47'.4 	,, ,, 	19  ' 41'. 

10) ,. 	59 	50'. 	 ,, ,, 	1 11'.'  

Gottliid. Fth'ä. 
tJtanför Farö  vid  a4vorev. har  ii  Lat.  58' (H'  )" \.  Li 	2:?' H"  ( ).  

utlagts  en  svartmålad lys- och ijud'boj. visande, vitt huixtk11  ii it  kr? 11ök 
 15:e  sekund, sömt försedd nied ljudpipa av Courtenays moutH. 

Ki,rlands  V-kust. 
Följande fyrar  a  Kunlaiids  V-ku -t  äro tända:  

a)  Windaus  övre fyr  å  ung. Lat.  57 23' N. Long. 21  '  33' 
h) 	.. 	nedre .,,,,. Lat.  57 °  24' N. Long. 21c  32'  ()  
c) Baekofens  fyr  å  ung. Lat.  57 °  12' N. Long. 21° 55'  (.  
d) Steinorts 	,, ,, 	 ,, 	Lat.  56° 50' N.  Lnt.  21 	((H'  ((•  

Finska- och Bottniska 
Fins/a  1 u1  i 

Inom  Aho  lotsfördeliung  hava  1k!- Hi 	H r 	 -,' 	'I  ',:  I 	i ' 	Ii'  il 
den3 irinevara.mle septeinlier.  

I  ' ;; 	.i' 	1.  
Vid norra inloppet  ti  il Björkö si ni.  fn 1k H  ' 	i  ', 	' 	.1  i 	2  

heter utan minlots oiniinrd passera södertiiui i 	H  ' ' '  r 	I 	 ' 	 - taL 	'(i 
från Alva'tinniemj fyr.  

Eliel  Åberg.  
t. 	. 

Ei,IH VwrIlut  il  
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I-Ielsiugfors 1919. Statsrådts  tryckeri.  



Bilaga  till  SjOfartsstyrelsens  meddelanden  n:o  6. 

I, 	 I, 	 S  •• Ilildorrattelsor  for  sjofarallde, 
utgifna  av 

Sjöfartsstyrelsens  Sjökarteverk.  
N:o  21. 	 Helsingfors,  den 30  september 	 1919.  

Östersjön.  

Fins/ca kusten. 
Enligt meddelande från  Minsvepningsavdelningen  ör i norra delen av  Oster - 

sjön, mellan  Bogskör  och 	lJfö  fyrar. ett område, som begränsas av  en  linje  dragon  
genom  nedansOleride  elva punkter, numera  reiisa 	från 	förankrade 	öiinor: 	(Sjö 
kortet  N:o  1649.) 

1) Lat.  519°  30',s N. Long. 20 °  25'r 	.  

2) ,. 	9 °  41',7 	,, ,, 	21 ° 	0iO',o  
,, 	21° 	20',5 3) ,, 	59 °  44',s 	,, 

4) 5i9° 47'. 	•, 
47',o 	,, 

,, 	211° 	20',o 
5) ,. 	59 °  

46',r 	,, 
., 	21 ° 	21'.o 

5l° 
43',s 	,, 

,, 	1° 	21',2 
,, 	21° 	23',s 7) ., 	59 °  

8) ,, 	5i9 °  4Q',4 	,, 

39',o 	,, 
., 	21° 	2'9 
,, 	21 ° 	29',r 9) ,, 	59 °  

10) ,, 	59 °  
11) ,, 	59 °  

39', 	,. 
28',? 	,, 

,, 	21 °  01',o 
.. 	20° 	28',a 

Etländska knsten.  
Enligt från  Lots-  och Fyrinrättningen  1 II  val inga igef ni eddelati  chi. liar  

f)agerirt  fyr bli vit  fönd  den 10  sopteniber.  

Insjöarna.  

I  JVö5Jö1Vj  sjö. inom  Piiijiinne  lotsfördel  1111g.  IIF  41i V I 11N lad  ]  yl 	i. 	a  I1l1 

\ itt  hl  inksl  in  utiit 	id  Pitku noho  H  \  at fl II U  liii  fl 11  

Eliel  Åberg.  
t.  

i;io,) '\T0_j711,0j 
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Bilaga  till  SJöfartsstyreisens  meddelanden  n:o  6. 

a, 	• •• 
IlildOrrättOlSOr  for  sjofaralldo, 

utgilna  av  

Sjöfartsstyrelsous Sjkarteverk.  

N:o  22, 	 Helsingfors,  den  31oktober 	 1919.  

Bottniska  viken. 

Torned  ilie.  
Vid passerandet av svängbron över Trne ulv sk  la fartya gaende  upp-

för älven  gå  i  den  östra hrobppningen och fartyg gaende nedlor älven i  den 
vestra  broöppningen. iDessa. två farieder skola i mörker eller dinirna utrnärkas 
av fyrlyktor, uppsatta dels  ii de  två skyddspela  rue ovanfor  och nedanför sväng 
bron, båda visande  fast  rött sken, dels  å de  två pelarne  på  ömse sidor oni 
svängbron, visande  fast  grönt sken, varför fartyg gåen(le genom broöppnin

-game  skola hava  de å  nämnda pelare uppsatta fasta röda skenen om babord 
och  de  fasta gröna skenen om styrbord. 

Huruvida svängbron  är  öppen eller stängd för sjöfarten, skall  under  da-- 
ger angivas medelst  en  över det fasta brospannet niirmast vester om svängbro] 
uppsatt rund signaltavia, svart med vitt centrum, vilken tavla,  då svängbroti 

 står öppen för fartygs passerando, skall stå parallelt med farleden,  men 
 svängbron  är  stängd eller skall stängas, skall stå tvärs farleden.  Under  mör-

ker, dimma eller i övrigt dålig sikt skall medelst två invid signaltavians mifl 
anbringade signallyktor, visande vitt blixtsken med  en  kort b]iink var  3:e  sek.. 
angivas att svängbron  är  öppen  to.. sjötrafik, varemot rött blixtsken med  en 

 kort blänk var  3 :esek.,  angiver att svängbron  är  stängd eller skall stänga 
för sjötrafik. 

Tio minuter, innan svänghron från att vara öppen för sjötrafik, skal] 
stängas för järnvägstågs framförande eller dylikt, skall  signal  för stängd bro 
givas, vilken bestämmelse  till  förhindrande av olyekshändelse noggrant skal] 
iakttagas av såväl brobevakning som fartygsbefäi. Fartyg som för att pas-
sera svängbron måste hava bron öppnad,  få,  kommande från Haparanda, ej 
lämna denna hamns bryggor eller, kommande från Torneå, ej passera dessa 
bryggor, förrän från sviingbron givits  signal  att bron  är  öppen för sjötrafik. 

Overträdelser  av ovanstående föreskrifter komma för vederbörande att 
medföra laga vite och ansvar för möjligen uppkomna skador. 

Ovannämda  säkerhetsanordningar beräknas bliva fullt färdiga  till  nästa 
seglationsårs början. För  den  tid, som vid farleden ifråga återstår av inne-
varande seglationsår, komma därför provisoriska anordningar aU vidtagas. 
varvid  dock  signaleringen för öppen eller stängd svä.ngbro skall ske enligi 
föreskrifterna här ovan  d. v. s.  medelst signaltavia och signallyktor med 
blixt sken. 
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Ostersjön. 

Gottiands  östra kust. 

Innevarande höst skall vid Ostergarns fyr  den  nuvarande fyrapparateti. 
som visar  intermittent  vitt sken, flyttas från det vestra gamla fyrtornet  till 

 det nyuppförda östra fyrtornet.  Under fiyttningsticlen  kommer provisorisk 
fyring att ske från  den vestra  fyren medelst  en 5  :te oMn. linsapparat, visande 

 fast  vitt sken.  I  det östra fyrtornet kommer dessutom att i tornets nedre  del  an-
ordnas  en hifyr  med  4:e ordn. iirisapparat,  visande  fast  rött sken över grundet 
Britterna.  I  det östra fyrtornet kommer vidare att uppsöttas  en maskindrivell 

 mistsiren för komprimerad luft, givande  under  tjocka två t5tt.  på  varandra 
följande ljud varje minut. 1)it förflyttningen av  den  nuvarande fyrapparaten 
verkställts och fyringen med densamma börjat vid  den  östra fyren, inställes 

 den  provisoriska fyringen från  den  gamla fyren.  
A vestra  sidan av Ostergarn skall vidare innevarande höst anordnas cii  

4:e  ordn.  agafyr, visande hlixtsken med två korta, tätt  på  varandra följapde 
blankar var  6:e  sek. 

\Titt sken fran  c :a 3330  till 
'7 	 ,, 	 ,, 	

.. 	109 °  .. 113° 
,, 	,, 	,. 	., 	152° .. 210°.  

vilka  vita  sken vid gång  mot  fyren komma- att begriinsas av grönt sken oni 
styrbord och rött sken om babord. F,yropparaten skall uppstiillas i  en  vit, 
åttkantig fyrkur av gjutjärn. stående  å  ett betongfundainent. Ljusstyrka för 
vitt sken  600,  för rött sken  150  och för grönt sken  75 llefnerljus. Lysvidd 
fiir  vitt sken  12.  för rött sken  9  och för grönt sken  7  lat..  min. 

Den  nya fyren  å  östra sidan av Ostergarri skall kallas Ostorgarns ötra 
fyr och agafyren  S vestra  sidan av Ostei'garn för Ostergarns vestra fyr. Det 
gamla fyrtoract  S ()stergarn  skall tillsvidare kvarstå.  

Riga  viken.  

lIinfri farled.  

En I ig 	vvn I. a 	- jaRn - rattniser  för Sjöfarande  N :o 48,  finnes nedan- 
-tående  minfria farled genoni minfältet vid angöringen av  Dunn  

Fartyg, destinerade  till Riga,  skola från sjön styra  mot den  rödmålade 
lys- och ljudbojen, visande fyra  vita bliinkar  var  30:e  sek.,  å  Lat.  57° 11' 30" 
N. Long. 23° 54' 14" 0.  vid yttre ändan av :farleden, som  på V-sidan utmärkes  
IV 9 vita  remmare och  på 0-sidan av  10  röda reimnare. Remmarnas lägen äro 
resp. : första yttre  vita  remmaren Lat.  57° 11' 10" N. Long. 23° 54' 09" 0.  och 
4sta inre  vita renrnaren  Lat.  57° 05' 48" N. Long. 23° 59' 08" 0.;  första yttre 
röda remmaren Lat.  57° 11' 24" N. Long. 23° 55' 06" 0.  och sista inre röda 
remmaren Lat.  57° 06' 06" N. Long. 23 °  59' 58" 0. Farledeni  går i riktning  

Sedan  sista inre  vita reunmaren  passerats, styres  mot ijudbojen  utanför 
nioppet  till Dunafloden,  vilken boj  man  skall  gå  Ost om, varefter fortsättes 

vanliga, vägen  till  flodmynningen. Inom  den  närmaste tiden kommer  en  sto..re 
it renimae mcd  kon (spetsen uppåt') att utsättas såväl vid första som sista 

 vita  remmarens  plats.  
Farleden får ej användas om natten utan  lots. i!thnaniuncleus  inre fyr 

verens med låga fyren  S  undan av  0-molon,  leder genom farledeii. 
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IBottniska  viken. 
inom  Aho  lotsfo..delning vid södra inloppet  till  Rauma  liar  vid  V erkniö 

 udde  en  ny  3 meter  djup farled blivit upptrallad och utremmad väster om  den 
 där befintliga gamla farleden vars  4  väst-,  2  ost- och  1 kryssremmare  numera 

md ragits.  
Den  nya farleden  liar  utmärkts med följande  5 reinmare, niimi 

1 ostreinmare  Lat.  61 °  04' 50" N. Long. 21 °  17' 03" 0. 
I 	,, 	,, 	61° 05' 00" N. 	,, 	21 °  16' 42" 0. 
1 	,, 	,, 	61° 05' 06" N. 	., 	21 °  16' 40" 0 
1  nordremmare ,, 	61 °  05' 3(1" N. 	.. 	21 °  17' 03"  ( )  
1  sydremmare  ,,  61°  05' 30" N. 	,, 	21 °  17' 22" 0. 

1  linjetavla  å 1-laminkari liolme å  Lat.  61 °  07' 42" N. Long. 21 °  2i1' I 
1 linjetavia å Truthällan  holme  å  Lat.  61 °  06' 18" N. Long. 21 °  18' 42" (1  
Linjetavlorna leda mellan  \Tillie lmgruii d s  Nni'drerrimare och  Fred riL 

 grands Sydrernmare. 

Finka  vikeH.  

Inom Helsingfors lotsförcielning hava  le dfvra  rna  a iykiir hiivit sliä'k I  
och bortflyttade och har i stället  å Rönuskär en  ledfyr samt  S Miilköhiill ,'I 
Trutkubben en  aceton stoiplykta uppfo. ts.  A llarnngrinl  i l*n  tin n 

 ledfyr uppföras  under  nästkommande novenil  ei  ni 

Åbo skärqii -d.  
Inom Aba lotsfärdelning skall  under  inln-vn :  1 I 	 -k  i.i  Ii it  

fyra  r  flyttas  den  ena  till I[ögland (NNW  om Espskär),  den  andra  till Ekhohin 
heniimnda  udde  ii  Kimitc Höginnil. 

11essaii 	ii 	 ___i 	 \t]  
tillkännagiva 

steri.jin. 
iiinsvept onuade  i norra  a' I' a (1.!  

Enligt meddelande frän Befälhavaren för Kustförsvart.i  Ii: 	I 	it 	r 	i 

av 	Ostersjön 	ett 	område, 	som begränsas av 	en  linje dragen g:niii 	rieihi'i 
stående  16  punkter, numera blivit minsvept.  (Sjökort  N :o l273  - 

1) Lat.  59° 29',2 N. 	Long. 19° 	58',b 	(1 
2) ,,  59° 30',l N.  ,, 	20 ° 	21',7 	I 1. 
3) ,,  59 °  30', 	N.  .. 	20 ° 	25',7 	1) 
4) ,,  59 °  41',7 N.  ,, 	21 ° 	0O',O 	().  
5) ,,  59° 44',S N.  ,, 	21 ° 	19',S 	0. 
6) ,,  59° 47'.s N.  ,. 	21 ° 	20',O 	 (  I 
7) ,,  59 °  47',6 N. .. 	21 ° 	21'0 	(I. 
8) ,,  59 °  46',7 N.  ,. 	21 ° 	21'.2 	i)  
9) ,,  59 °  43',s N. ., 	21 ° 	23'.S 

lo) 	 ,,  59 °  40',4 N.  ,, 	21 ° 	29',7 	0 
fl.) 	,.  59 °  39',O N.  ,, 	21 ° 	29',7 	tt.  
12) ,,  59 °  39',O N.  ,, 	21 ° 	01',o 	(1. 
13) ,,  59 °  27'.8 N.  ,, 	20 ° 	28',o 	I) 
14) ,,  59° 28',4 N.  ,. 	20 ° 	27',S 	U 
15) ,,  59 °  27',S N.  .. 	20° 	22',i 	(I 
16') 	..  59 26'.6 N  .. 	19'' 	SS'S 
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4.  

Finska viken.  

I den  yttre minfria farleden mellan Hangö och Porkala hava följaiide 
förändringar vidtagits. 

Vid inloppet  till ilangö  har i stället för fyrfartyget ,,Werkkomatala",  å 
 Lat.  590 41',3 N. Long. 23° 11',2 0,  utsatts fyrfartyget ,,Storkallegrund". vi-

sande  fast  vitt sken och försett med mistsiren givande varje  2 1/4  minut  en  ljud-
stöt av  4h  sek. varaktighet. (Röttrnålat fyrskepp med naninet ,,Storkalie-
grund" målat i  vita  bokstäver  på  vardera sidan). 

Fyrfartyget ,,Werkkomatala" har utsatts  å  Lat.  59° 4',4 N. Long. 24 ° 
 01',S 0.  och visar  fast  rött sken. Mistsiren givande varje.  23  sek.  en ljudtöt 

 av  7  sek. varaktighet. (Sjökort  N:o  1476). 

A ho  slcäry  did.  

Inom Åbo lotsfördeining äro ledfyrarna  å Espskär  numera släckta och 
bortflyttade och  liar  i stället  å  Högland  en  ledfyr i Lat.  60° 6',8" N. Long. 92° 
19' 0.  uppförts. 

Fyren belyser följande sektorer: 
med grönt klippsken från  N. 4° 30' 0. till S. 36° 00' 0. 

 vitt 	,, 	,, 	S. 36° 00' 0. ,, S. 390 00' 0.  
rött 	,, 	.. 	S. 30° 00' 0. 	S. 20° 30' 0.  

Finska viken. 

Inom Helsingfors lotsfördehiing har fyrskeppet ,,Reserv  I"  intagits  den 
24  oktober och fyrskeppet ,,Aransgrund" utsatts i dess ställe visande tvenne 
fasta röda sken. Mistsiren, givande  en  ljudstöt av  7  sek. varaktighet varje 
liii  fl U t.. 

J  bo skärgdrd.  

[null ho ltlrdei niug llnr den  nyss uppförda nya ledfyren vid  E k h o 1-
a a på Kimito  landet i Lat.  60 °  02' 06" N. Long. 22 °  22' 33" 0.  begynt 
vuuinn  en den 28  innevarande oktober.  

n  belyser följande sektorer: 

	

I)ött  klippsken 	. 	från  S. 800  W. till N. 87° W 
röiit  klippsken . 	,,  N. 87° W. ,, N. 27° W. 

	

Vitt  och rött växelsken 	 ,,  N. 27 °  W.,, N. 18° W. 

	

ii5tt klippskcn 	 ,,  N. 18 °  W.,, land 

(: riiisen  av det gröna och  vita  skenet utmärker endast Sandskärs  West- 
Iilmaren, varföre sjiifarande,  kommande från Juiigfrusund höra hålla sig 

nära gränsen av  de vita  och röda skenen  tills 1-Töglands vita  klippsken fås i 
.i1çte; kommande norrifrån styres i Höglands fyrs  vita  klippsken  tills  nian 
får sikte av  E k h o 1  ni  s  röda klippsken  då  kursen ändras  på Ekholrns  fyr i 

 less vita  och röda växelsken. 
Dessutom kommer i  en  snar framtid  en  fyr  på Kimito  landet att uppfö -

'US,  vilken, hållen överens med Ek  h  olin  en s  fyr leder fritt  till Tiöglands 
leliyn' vitn IlpiHki'fl u(Tl vnntonu. 
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Ustersjön.  

Inom Åbo  lotsfördelriing  har Utö fyr blivit tänd  den 26  oktober.  

Bottniska  viken. 

Inom Ålands  iotsfördelning, Saggö  lotsdistrikt, har  Koksnans kiinnings
-båk förstörts av  storm.  Båken  skall ånyo uppför  as,  varom närmare meddelas. 

(Sjökort  N:o  1649).  

Öresund.  

E. f. S.  N:o  47/2716. 919.  
Fyren  å  Drogdens  fyrskepp  är  åter tänd, (fyrskeppets ung. läge: Lat.  55° 

33' N. Long. 12° 42',9 0. Lys-  och klockbojen  Lille  Grund  NW  har blivit 
utlagd, ung. Lat.  55° 32',3 N. Long. 12° 44'.5 0.  

'ISo sk.ärgdrd  
Sjöfarande underrättas härmed, att i farleden från  Aho  till  Pargasport 

 och  Pensar  inom Åbo lotsfördelning har  Svartholms  grund med minsta djup 
 3,3 meter  utmärkts med  en  sydremmare.  Reinmarens  läge Lat.  600  11',4 N. 

Long. 22° 10',G 0.  (Sjökort  N:o  755).  

Th.  Ahlstedt.  
t. r.  

'  G. 	oiekinaa 
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Is 	 .5 	 I..  Ulldorrattolsor  for  sjofaraiido, 
utgifna  av  

Sjöfartsstyrelsells Sjökartevork, 
 

N:o  23. 	 Helsingfors,  den lo  november 	 1919.  

II(I0!1R)I'. /o/J ())(J(Io /,/ 

liTh  numera  den  ändring i belysningen i  farleilen  mellan  IHelsinglors  ali Porkala  vid  Kytö  varom tillkännagivits (len  16  nvssvikne  oktober  sliitförts, 
h'iva folj mdc  linje och  ledfvi  'ii  bcg nt lvn1ngen naimi Ronosl..ai  ovi  e (ol a  belysning) belägen  fl  holmen Stora  Hönnskär  i Lat.  60° 08' lo" N. Long. 240  öV  08" 0.  yisaiide  vitt. och rött  väx1sken  från  S. 25° W. till L. 50° W.  

Rönmskdys vedre (Agabelvsning)  belägen  på den  yttre av  Melköhällar  i  S\\  från  Stora Rönnskär i Lat..  60° 07' 40" N. Long. 24° 55' 15" (1  visande vitt klippsken från  S. 22° W till S. 530 W;  hållen i linje med föregående  fyr  nU .  42 W, .N. 420  0.  leda. dessa fritt mellan grunden belägna i farleden mellan Hel-
singfors och  Porkala.  Syd och  SO  om  Rvs  skär.  

Iiaiiia d/rllndfi (oljebelvsni  ng) belägen  vi 5  udden av  Hamngrundet  i  L1 600 6' 1 7" N. Long. 21° .56' 18" 0.  visade vitt och rött växelsken från  5. 61 W.  över  West. till N. 740 W.  
Trutkubhen (oIjebeivsning)  belägen  ; fl kliip;pan Trutkubben  1 0 t S  från Rysskars  liolme  i  Lai. 60° 05' 54" N. Long. 24° 53' 43" C.  belysande med vitt klippsken hela  horizonten,  hållen i linje med föregående fyr uti  S 73°,5 W—Y 73°5 0,  leda dessa fritt i farleden mellan Helsingfors och  Porkala söderoiii Rsskär  från  Rönnskä.rs lyrarnas enshinie  tills  Kytö .ledfvr  blir tvärs och tvärt-om.  (Sjök.ort  N:o  19).  
För  dagegling  äro uppförda.  på  Stora Rönnskär och  Mälköhällar  svart  oli  

vitmålade tavlor vilka hållna överens, leda liksom motsvarande  linjefvrarna  ma  natten.  Haningrunclets linjefvrs  svartmålade ställning hållen överens med  en  Prutkubben  uppförd rektangulär  svartirnillad  tavla leda. om dagen Såsom  mii -  svarande  linjefvrarna  om natten.  
Kytö  led  fyr  är  förändrad från oljebelysning  till  Agabelysning  mcd biL. liållande  av  (le  förra avskärmningarna endast  de vita  och röda växelskenen lic  utbvtta niot  vitt. klippsken.  
Ohs.  Det  vita  och röda växelskenet  fIt  SW  från  Mellö 1injefyr  är  indraget.  
Blekholmnens  nedre  linjef  r  bestående av  en  stoiplvkta .  har  inclra1gits  och  h  i stället  fl.  östra udden av södra  Blekholmeij  en  linjafyr,  visande vitt och  rölt  växelsken. uppförts, vilken hållen överens med  BL  kl  olmr'ns vre liii jifvr  Icier  fritt i Ich  tin  niellon grunden  gi 11am lioiigäiumil.  

5178-19 
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Helsingfors lotsfördeining. 

Hamn.qrundets  linjefyr, varom tillkänuagivits i annons av  den 5  innevarande 
november kan av förekommen anledning tillsvidare icke funktionera. Såf ort 
fyren blivit iordningställd kommer därom särskilt att tillkännagivas. 

Östhrsjön. 

Fin.s'ka  kusten. 

Enligt meddelande från Befälhavaren för Kust.försva.ret  liar  i norra delen 
av Usters.jön ett område, som begränsas av  en  linje dragen genom nadanstående  
17  punkter, numera blivit minsvept. 	(Sjökort  N :o 1273). 

1)  Lat.  590  30' 	N. Long. 19° 58',S 0. 
2)  ,,  59 °  30',l N.  ,, 	200 21',7 0. 
3) 	,,  59° 30',8 N.  ,, 	20° 25',7 0. 
4) 	,,  59° 41',7 N.  ,, 	21° 00',O 0. 
5) 590 44',8 N.  ,, 	21° 19',5 	0. 
6) 	,,  59° 47',S N.  ,, 	21° 20' 	0. 
7) 	,,  59° 47',G N.  ,, 	21° 21' 	0. 
8) 	,,  59 °  46',7 N.  ., 	21° 21',2 0. 
9) 	,,  590 43',S N.  ,, 	21° 23',8 0. 

lo) 	 ,,  59° 40',4 N.  ,, 	210 29',7 0. 
11) 	,,  59° 34',2 N.  ,, 	21° 59',5 0. 
12)  ,,  59° 29',S N.  ,, 	21° 56',O 0. 
13) 	,,  59 °  34',S N.  ,, 	:1° 31',6 0. 
14) 	,,  59° 33',7 N.  ,, 	20° 52' 	0. 
15) 	,,  59° 26',2 N.  ,, 	20° 28',S 0. 
16) 	 , 59° 25' 2 N  ,, 	20° 22' 	0 
17) 	,,  590 25'.2 N.  ,, 	19° 55' 	0.  

Bottuiska  viken. 

Inom Uleå.borgs lotsfördelning  liar  fyrfartyget ,,Plevna" lämna.t  sin station' 
den 30  nyssvikne  oktober. 

Inom Wasa lotsfördelning har fyrfartyget ,,Helsingka.lian" lämnat  sin station 
den 7  och fyrfartyget ,,Kvarken  (Saipan)" den 9  november. 

Inom ITledhorgs lotsfördelning har fyrfartyget ,,Nahkiainen" lämnat  sin 
 söti  ion  tha  2  novemher  och har A:jos fyr blivit släckt  den 1  november. 

1]el'ii //OIS  lut  juidc!nig. 

lir ,indvikaiide av ulyekshändeiser åtvarnas härmed befälhavare  ii  fartyg 
vail  slag  det vara  må  strängeligen att med sina fartyg möta och passera varandra 

ic  inom Barösunds farled befintliga trängre ställena i S:parvhoimssund oel 
Hyklösund samt härvid iakttaga, att mindre farkoster, som lättare kunna ligga 

 hi  i farledens jul ugtningar, städse höra invänta och vika för större fartyg, som. 
 j  grund av  sin  storlei rn  svårare att manövrera, vai1ios även i allmänhet  den, 

 största firitilii-f  bör  viii  viringli niiraiiöiiiad farlid töd iktiaa. 
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Nordsjön.  
U. f. 8.  N:o  1602  —  1919.  

arningar  mot  minfara. 

/ 
Nordjjn.  

lena  I,  il och  Ill.  
ra.nde  meddelas, att  den del  av Nordsjön, som här nedan beskrives som. 

Områdena  I, TI  och  III,  anses såsom fri från förankrade  minor,  varjämte alla, 
därpå beroende begränsningar för sjöfarten (övervattensfartyg) hava borttagits 

Områdena  I, II  och  III  (sammansiagna)  begränsas  mot  nord av latitudspa-
ralleilen  61° N; mot  ost av Norges kust intill meridianen  9° 0  och därifrån av 
denna  meridian; mot  syd av  en  linje gellorn följande punkter:  

a) Lat.  57° 41' N, Long. 9° 0' 0. 
b) Lat.  57° 34' N, Long. 6° 0' 0. 
c) Lat.  55° 33' N, Long. 00  56' y 
d) S underlancis  lianininlopp  

samt  mot  väst av Englands och Skottlands kuster intill kap  Wrath  och därifrån 
av rneridian€-n 50  V 

A n m. 1.  Lysbojarna,  vilka utmärkt det förutvarande minifältct  Orkney- öarna -  Norge.  ioinma  i sinom tid att indragas.  
A a in. '2.  Fartyg varnas att ankra., undantagandes i nödfall. 
Gränserna för dessa. områden kungöras i  Notices to Mariners".  

Tyskt  min  fält  sydvari  frön  Falsterborev.  Östersjön. 
Sydvart från Falsterhorev mellan Lat.  55° 18' N  och Lat.  55° 20' N  samt  Long. 12° 42' 0  och  Long. 120  55' 0  äro tyska  minor  ut1a1i.  (si' Umi.  f. s. under  ,,Blaiidat"  Nr.  5] den 23  oktober  1919).  

Östersjön. 
Il.  f. S.  N:o  1590  -  1919.  

Moonsun  d.  
Enligt meddelande visar fyren  å  ön  Worms  vitt  1 ix  koii  in 1d n  kon  1  länk var  10  .  sek  Den  ioda ii'frtektorn  finnes ick  I in  i  1 a I .9  ?  N, Long. 23° 7' 0.  

Osels  V-kurt.  
TI. f. S.  N:o  1591  --  .i9.  

Fyren  å  Filsand visar vitt blixtsken med  en  koiä 1länk  \nr  I  :  sk.  rn. Iäe:  Lot. 58 23' N. Long. 210  50 0.  

Th.  Ahlstedt.  
t. f 

(7.  Ii7!Iai. 
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ei 	 I. 	• Ullderrattolsor  for  sjofaralldo,  
utgivna av  

Sjöfartsstyrolseus Sjökartevork,  

N:o  24. 	 Helsingfors,  den 30  november 	 1919.  

Ko st  antinopeis  ham  nstadgar. 

§ 1. Konstantinopels  hamn och dess omgivningar atå  under  kontroll av haiuii 
kapt.ener, tillsatta av  de altieaad'e. 

§ 2. Varje farkost hör förrän  den  inlöper i  ham nell  eller iitläper därur  under-
kastas  de interaj:lieraåos  kontroll. Sådan sker  å ankarpla.tserna på  sätt i ,Anvis-
ning för Sjöforande"  N:o  18  angives. Denna ,,anvisning" erhålles genom Konstan-
tinopels resebyrå  (Bureau des Routes (le Constantinople). 

3.  Sd  vilt rnöjiligt böra farkostierna föi'töjas för- och akter över vid  de  där-
till avsedda boiarn.a. 

§  4.  Farkost får ej föi'anki•as i  den  farled soni ligger innanför bojarna eller 
i övrigt  på  något sätt förbi ndra öviiga farkesters fria inlopp i  ham non. 

tJ  5.  Farkost får ej ankra vosteroni linjen  S  :te Sofie moské (Stamibul). Hamn 
kontoret (Merkcz Rieiåim.  Han). 

6. Om ii  fartyg givna anvisniingen bötröffande oinhvte av ankringspla.t 
icke följas, skadl detta genom initeralliepade kentrollens försorg  på  egen bekosta il 
bogseras  till  anvisad  plats. 

7. Fartyg  må  icke begagna sig av seg el iiioin det inre hamnområdet  d. 
effi011aii iion G-alata  och  den line man  tänker sig dragen från gamla seraljen 
udde  till Cabatach Scala.  Inom dessa, gränser hört fartygen bogseras, 

§  8. HandeInfartyg m.d  ej lonsa eldfarliga ämnen såsom gasotja, petrolciini 
rn. rn  inom liamnorörådet. Sådan lossning bör ske nfl TsChibo.ukivlken  saint  tran-
sporten därifrån  till Konstentinopel  äga  rum nieciels ,ärnprårnar oh  endast i  pal- 
tier  icke övei'Stigaude  100  lådor i snder  (en  låda beräknad  ter  två kanlstrar)  ellei 

 motsvarande i nietailfat. För transp:ort  till  det inre av landet  per  järnväg från 
Hai(ar Paclm eller S'irke.dji  är maximirlasften pci  pråm lika  rued en  vagnslast.,  ui - 
görande  412  lådor för järnvägen från Haidar Pacha. och  280,  för järnvägen från 
Siikedji.  Om  nödigt utrymme åke finnes i förrddemagasinerna. har ångar' 
företrädesrätt  till  avlastning  per prårn till nederlagsplaisen.  som  a uvisas  frakt-
t'rnottagarena.a  v ståthållarämbetet.  För Marmarahavet eller Isinidt bukten 
övrigt existera inga restriktioner varken med avseende  ft valet  av lossningspiet 
ol:ier  de  för lossningen bhövlia prfumarna. 

Ovamyäninda fOrhåliningsorder'  lägga icke linder i vägen för håtr, föra ni 
blandad  last  och  petroleum  att först lossa förstnämnda  å den ank ringspi ats 
lonsningen  av petroleuiu bör försiggå.. 

§  .9.  Farkoster, tvungna att undergå  rem  ont,  få  icke kvairligga. i deai  dc] 
litimnen,  som  är a vsedd fj1. hand'elsd'artvg.  utan höra. bege sig bortoni bron.rria fö 

 aft remonferas  vid Gyllene  Hornet. 
§  10  Farkost  må  icke vare sig inlöpa i inre hamnen eller lägga  till  vid kajen 

 ei  heller förankras varhelst det vara  må  i hamnen, förrän dess onthndman 
eller befälhavare erhållit därtill nödiga instruktioner.  Posse  giva  a \  loj  ii  ro -

rande )ianinffjir'ren onlitt  den in14rallieride knntroI]n 	ill vIiiiniIr. 
rant-a 
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§  il.  Om  fartyg bargaft ankare eller  Jetting  tillhörande annat fartyg, anmäle 
befälhavaren i förstiiii rnndu omedelbart därom  till  inteiraitlierade  hamn kontoret, 
som äger vidtaga nödiga matI och steg tOr  alt  alerbära  det upphitta(le tifl rätt 
ägare samt. av denne uthräva eisäti ning för i saken haydn kntnader. 

§  12.  Fartyg htvariuis att giva långvariga  siren-  oOh  visselsignaler. emedan 
dylika kunna åstacT'lcomma stor oreda  saint.  å.sarnka igåugvarand  fartyg skada. 
Missbruk av vissolsignaler stiaffas med böter. 

iS. Fa.rfigsbofälha vair  klagomål böra ställas tu i  dc intern  Ilierades  hamn-
kontor samt insända.s  till den  engelska ha.mnkiptenen. (Iver  ele  i ntorallierade 
hå.mnkaptenernas beslut kan besvär icke anföras.  

14.  För överträdeise av dessa sth.dgan'den kan fartygsbefälhavare, redare, 
ombud sm  an  samt vari  e a  una  ii person  dlaggas  böter  oil  er fängelsestratff eller odh 
vardera 'av dessa straf ta iler.  1  )om i sådana angelägenhet er  a  vgives  av  de'  alli  era  - 

 ds  ha  mnkaptener. 

Straffiariff.  
Brott emot §  8.  -  Böter från  40 till 200  Ltq.s  (pråmar av trä beslagtagast. 
Brott  mot  §  2.  -  Böter från  4)1 till 201)  Ltqs.  Brott  mot  aila  övriga § - 

I101er från  jll liii  PH)  fJt(h 

Lu(ii  iii ipfi  i  

app  eller  ml 	Or  Brisporen .............. 	lAqs 
.\  ikring i inre eller yttre hamnen .............. 10  
FOrtöjning  av fartyg i inre  ha  muen .............. 4 
hat  för förtöjning ............................ I 
I  inanför  broarna. - *kring ..................il)  
I an (h  aiiak  till  Constantinopel ................ 2))  

(förordning av  9. 9. 19.') 
N.  Il. Närmare upplysningar och meddelanden givas  S 
1 :o  Engelska ha.mnkontioret: Kapten  G. F.  Elies,  K. IT.  Merkez Rishtini 

 Ihan  5, rum 2  och  24; 
2:o  Amerikanska hamnieontoret, Löjtnant  \V .A. Ott,  Merkez Riehtin.i  Han S. 

rum No 23; 
3 :o  Italienska hai mkontoret, ('av.  Pier. Luigi  Fioie. Merkez. Riehtini  Han 5. 

rum  N:o  22; 
4:o  Grekiska hamnkontoret: Korvettikapten  1).  Zii'laiusta. Merkez Biehtiin 

H'o  n I  ,  rum N :0 11  och  12: 
5 :o  Ryska hamnkontoret : T.öjtnanft  N. 1K  lusti  n.  Thini'li Riehtim  Han,  rcz 

 il ehou5s('e,  åt  öster:  
:0  Franska han nikontoreft : Löjtnant  M. A  ubert. Merkez Riehtiim  I-Tan 5, 

iii N 
I  it1,r)iilnit :  Mt  rinläitiiani Auhert 

ia tiska hiinnkiui)urO.  

III  fj(i (f/i ( 	/(,// iO  (/4 1 	((hf. 

l'vrfa rtyget ..Aransgrund"  som blivit påse1at och intaet från  sin station  
i\iIil'i. lo,niiiiir  tt)  ii 	IIi 	pir d;i:ii 	,1) 	ikOi):i-. 



Ålands hav. 
Inom  A;lanil lotsfördelnirig  F  rsiggalr misisignaleriug fc Kobbaklintarne  vid 

 inloppp  till Mariehamn  förmodelst  siren.  vars  ljudkaraktr ö.r  följande:  
I  sek. ljud 	12  ek.  tysl.  
4 	,,.-.35 	:, 

Ile/sin yfors  lo/sf ördeininq. 
Fyrfarf.ygef ,.A.ransgrund''  har efter slutförd  reparati.on ater inkcgit  sin 

 st,ation  den 13  inneva  ra  nde noveni  bor.  

Etländs  ko kusten. 
Enligt  fran  Lots-  och  1'yrinrätl.ningen  i Reva! ingånget.  nieddelande,  liar 

 1ys!bo1dn uta.n{ör Pakerort  Lat..  59 °  33',6 N. Long. 23° 54' 0.  blivit  pbse1ad. 
.La.nternan  och  visslaii avhniten  pil densamma.  

Svenska  kusten. 

Jiottniskq viken.  
Svenska  fyrskep  et.  ., Norströmsgrn nd'  haj'  d en I  (  innevarande  nevem  her 

 läinina.t  sin station.  

Finska viken. 
Inom  Viborgs  lotsfördel  ning  har larven. och  Boistö .lvshoj  slocknat..  mcii 

4coln  dessa åter  tndas.  
Inom Helsingfors  htsföi'deIning  haj  J1vk.ärs kloelcboj  blivit intagen  dcii 

 1 9  november.  

Bottuiska  viken.  
[noin  EJlehborgs  lotsfördelning hava  ledfvra  run  Kello och  Ai'jö  saint  Isokraa

-i  fvrlvld.a  1)1  lvi  t  liiekt,i  (1(11 12  liovein  ler. 

Åbo skär  qdrd.  
Inom Ab  lotsfördelniag  liar den  nyss uppförda nya ledfyren vid  Purupää 

Kimito  landet i Lat.  (0° 0!  /  17" N. Long. 22 23' 10" 0,  begynt lysningen 
 dcii  november. Fyren lyser med  20 vita hl  ip  par per  minut  mccl  en  omfatt,iii  og 

av  10° (5 °  På  ömse sidor  em  .fvrlinjen).  
Samtidigt har  å  Ekholimis  fyr  u"ntagits  ett vilt och rött  vitxelsken 1ysnde 

 utan  avskiirmning  mot .1  ungf.runsund  farleden  !egynna.mle  från  rilila sktora 
 mot  Sandskärs södra  vestprick  S So \V  över Syd  till land.  

Dessa  lyrar  äro avsedda att hållna överens leda  fritl.  mellan  roainia rjarei 
österom Plattskärsgruncl,  niemi  skola  de  vid nordgående efter  passerandet  a 

 Sa.ndskär  först hållas något öppna  vcstva,rt  för att sedermera tagna överens leda 
fritt  till  sagda  rern.ma rpar  in moot.  Höglands  ledfvrs  vita  Idi  ppsken.  

Vid  sy.dgående  hålles det  vita  skenet frän  Höglamicis  fyr luIs EkhoLn.s  övre 
och nedre fyr synes överens varefter  den:na  linje följes för att sedermera närmare 

 Sand,skär  hållas  nig.ot  öppen  vestva.rt. 
Frau .ouh  nie! Sandskärs norra  vestpricmk sky:mmes  övre fyren. av skog. 

(Sjökort  N:o  23).  
(Obs. Härmed  annuullonts '-miar dcliii 	nimimsin ruhrih  .\le 	käjård,  

den 30  nkti,hier  I P ! 9) 

zt 
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Finska viken.  
Juoni  Helsingfors lotsfördelning  liar miL4signaleri agen fran (usta fsvärns 

 och Fiangö fyrs m.istsignalstationor åter vidtagit  den 20 noverniber.  
Vid  Hanqö  fyr:  Sigiialor  medals knallbornber.  varmed  under  tjocka lossas 

:t v , skott töitt  på  varandra var  15  ni inut. 
Vid  Gustaf  svärns  fyr:  Mistsire.n givande  under  tjocka tv( Ijndstiitar av olika 

±onarter; först  en  kort hög  ton  av  2  sok. varaktigthet.  efterföljd av  2  sok.  tystnad, 
dä;rofter  en  låg  ton,  varande  7  sek. varefter  en  tystnad av  115  isek. inträder. 

Bottni'ka  viken. 

Inom lJleåhorgs l'otsfördei nm 2  hava YxpiTa  led  fyrarna blivit släckta  den  il 
november. 

Åbo skärgård.  
luotu Aho loiisförrlelniug  liar Keshuoto ledifyr ipå  grund av eldsvAda slocknat., 

Finska viken.  

Mistsignuleringc'vt  vid  Iianqä  fyr, varom tiUknnagiv'its i annons av  den 21 
nov'em'lJer,  försiggår  på  följa  n de stt.t: Signaler models knal1homher.  varmed  under 

 tjocka lossas två skott iöt4.  på  varandra vor  3  nth'iut.  
Inom Helsingfors  lots thidel a  ing kommer trika.ns 'lod•f,vr. i  en  'snar framtid 

att förändras från vitt och rött växelsken  till  grönt och vitt, växeLken,  varoin 
 ii ärmape rn  ed delas. 

Inom HeLsingfors lotsifördelning har bojen belägen i Lat.  59° 50'.ö N. Long. 
24° 03',5 0,  i  den minsvepta  farleden från T1ingö  till Porkain normrn  Sommarö 
Idivit ifl:taigdn  den 24  november. 

Inom Vihorgs lOtsfördelning har Tvtärsaari fyr blivit tänd  den 22  november. 

Östersjön.  
Fvrskepp.et ..Falsterborev"  liar inlagii sin station dcii 25  november. 

Th.  Ahlstedt.  
t 	f. 

G.  Kolekman.  
I. .  

il 	.iilr 	1I1) 	':.itI- 	Hki. 



I, 	 I, 	I I.  iliidorrattolsor  for  sjofarallde,  
utgivna av  

.  a. 	 I al  Sjofartsstyrelseus Sjokarteverk.  
N:o  2b. 	 Helsingfors,  den  10december 	 1919.  

rarJ1jIJg  i anledning av  underhaitig 1ysinatria.1. 

Hänvisa.nde  till kungorelsen  i  de  dagliga tidningarna för  den 21 sistlidni 
 augusti, får Sjöfartsstyrelsens Sjökartaverk härmed ytterligare bringa  till  sjö-

farandes kännedom, att ledtyrarna vid landets kuster,  till  följd av det tilll)uds-
stående lysmaferial ets underhaltiga beskaffenhet, kunna befinnas slocknade, ehuru 
aila åtgärder bljvjt vidtagna för att avhjöJua. detta missförhållande, och Uppma-
nas sjöfaraiide förty att iakttaga största möjliga försiktighet vid navigering en-
ligt fyrar  titan  ständig bevaka ing. 

Finska viken 

Finska kusten.  

I helsingfors lotsfördeining  har Kråkhol  inns  av  me sh  nedre  ltd  fyr hlivit 
släckt  den 30  november. 

Inom Åbo lotsfördelni ng  liar Ka asi  tat led  fyr efter  s  lutföril rE-pa rat ion  åter 
blivit känd den3 december. 

Estliindska  k  nsf  tu. 

Enligt, från Tjofs_ och Fvrinrättningen i Reva! ingiinget. meddelande har fyr-
fartyget ,,Revalstein" lämnat  sin  stat  ion  tien  2  november och hava följande  Iv- 
bojar blivit intagna: 

Lvsbopu 	Lit )9 17 01) \ I  ou 	22 	ti' 00 () 
9 	oh' 12" 	, 	2 	01' 21 	() 

I4ottniska  viken. 

Finska kusten. 

Inom Åbo lotsfördelmn'iig har fvrfnrfvget ,,Reiandersgrund' lämnat  sin  sta - 
tuon  den 28  november. 

Inom hJleåborgs loksfördelu ing hava Tankar och Marjanienii fyra  r  blivit 
släckta  den 2  december. 

'(l15lk'O.  kusten.  

Svenska  l\'mkijut 	.Sydosthm'ottt-n'  har lämnat  situ 	itjuuii 	lumi  I dts'e;iv 
her 
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,Långbrogrundens" iysboj  å  Lat.  63 15' 22" N. Long. 19° 37' 40" 0., 
 och ,,Vänta litets" grunds lysbo.j  å  Lat.  62° 29' 12" N. Long. 18 °  14' 52" 0. 
 hava intagits för vinterperioden. 

Otersjön. 

ÄiuIriq  av fyrbelysning och ntistsiqnoicring vM 	terqarns fyr  plats. 
Gott lands  östra kust. 

Sv.  U. f. s.  N:o  1785/1919.  

Vid Ostergarn har  nu  fyrbelysningen ändrats sålunda:  
I Öster.qarns  Östra fyr, Lat.  57 °  26' 35" N. Long. 18° 59' 26" 0.  har  den 

 gamla fyrens apparat  up  ställts och visar vitt  intermittent  sken med  en  kort för-
mörkelse var S:e sek. Fyrskenet  är  förmörkat mellan  81°  och  131 ° .  Fyrlågans 
höjd över medelvattenytan  är 36,2 meter.  Ljusstyrka  10,000  Hefnerljus.  Lys - 
vidd  17  lat.  min. I  tornets nedre  del är  uppställd  en  S:e ordu.  linsapparat, vi-
sande  last  rött sken mellan  223°  och  272°.  Fyrlågans höjd över medelvatten-
ytan  är 18  ni. Ljusstyrka  150  Hefnerl,jus. Lysvidd  9  lat.  min.  Medelst  en 

 mistsiren för komprimerad liii  t  skola  under  tjocka eller vid disig luft givas två 
tätt  på  varandra följande ljud varje minut. Mistsirenen kommer att 'träda i 
verksamhet från och med  den 1  instundande april. Fyrhygguaden utgöres av ett 
vitt,  runt 29,a  rn.  högt  torn  av betong och järn med ett  10 in.  högt, svart bälte 

 å  övre lelen. Fyringen har upphört i Ustergarns gamla fyrtorn.  
I  Östcrqarns  nya västra fyr, Lat.  57° 26' 33" N. Long. 18° 57' 57" 0.  har 

uppstttllts  en 4:e  ordu.  agafyr, visande hlixtsken med två korta, tätt  på  varandra 
följande hläiikar var  6:e  sek. sålunda: 

grön sken från  334 °  till 347 °  
vitt 	 ,, 	 ,,  347°  ,,  24°  
rött 	 ,, 	 ,,  24°  ,,  35°  
rött oförstärkt sken fran  35° till 41°  
vitt  41° 	86°  
grön ::  86° 	::  
grönt sken från  93° till 109°  
vitt 	 ,. 	 ,,  109°  ,,  112°  
rött 	 ., 	 .,  112°  .,  131°  

rönt 	 ., 	 ,,  131°  ,  156°  
vitt 	 ,, 	 ,,  156°  ,,  190°  
rött 	 ,, 	 ,,  i90. 204°  

ivrLgan  höjd över medelvattenytan  är 12,5  ni. Ljusstyrka för vitt sken 
 d0,  för rött sken  150  och för grönt sken  75  Hefuerljas. Lysvidd  för vi'tt sken 

 12.  för rött sken  9  och för grönt sken  7  lat.  min.  Fyrappara'ten  är  uppställd i  
it.  öftkantig  fyrkur  på  ett vitt  runt  hetoiigkummel  av  2,a m.  höjd.  
(e v. TT.  f. s.  X:a  1009  --  1916, 933  -  1917  samt  1420  och  1673 	1919.) 

M  infält  I  Kattegatt.  

F'd giiind  av flied(kiaflde Irda kungl. siöförsvarsdeparterneutet kungöres att 
[öl.jaude områden i Kattegatt, vilka innesluta minfält, ej hava, blivit minsvepta 
och därför  under  inga förhållanden böra 1wfara av sjöfarandc 



3  - 

IAalbwkbu.kten  syd om  Skagen:  
Lat. 	57° 39' N. Long. 10' 	40' 0. 

57° 	41' N. 	,,  100 45' 0. 570 	34' N. 	,,  100 45' '0.  

Ost Ilerthas  Flak: 
1. Lat.  57° 44' 00" N. Long. 10° 57' 30" 0. 
2. ,, 	570 	45' 00" N. 	,,  11° 03' 00" 0. 
3  ,, 	57° 	45' 00" N. 	,,  11° 	10' 30" 0. 
4.  ,, 	57° 	38' 30" N. 	,,  11° 03' 30" 0. 

57° 36' 00" N. 	,,  11° 	03' 30" 0. 
6.  ,, 	57° 	36' 00" N. 	,,  10° 	57' 30" 0.  

Nordost om ovain nämnda icke minsve.pta område öster  am  Hert.ha.s  Flak 
 ligger  en  kombinerad ivs- och ljudboj  Ii  ungefär. Lat.  57° 46' N. Long. 11° 12' 

12" 0.  Bojen, som  är  svart målad med vitt bälte och försedd med ljudpipa, visar 
vitt blixtsken med  en  kort blänk var  3:e  sek. Sjöfarande mellan svenska, väst-
kusten och  Skagen  böra taga vägen norr om ovannämnda, boj.  

Då  avsevärd minfara förefinnes i Kattegatt  visas  nedammämnda  varnings-
signaler dels  a den  internationella. signalsta.tionen  å  Vinga,  dels norr om  den 

 stora fyren  å  norra ham'npiren vid Hälsingborg:  
under  mörker: två lanternor i  ladled,  visande  fast  rött sken,  
under  dager:  å  Viiiga:  två. vävkulor i lodled, 

vid Hälsingborg: fvii vä.vcvlindrar i loclied. 

Oppetliålianth'  av iusränna ni.  in.  i Stockholms sidirgård. 

Enligt meddelande från iiamnkantenen i  Stockholm  kommer medelst  Stock-
holms  stads isbrytarefartyg  under  instundande vintermånader att öppenhållas 
isränna i första  hand  genom leden  Stockholm—_Dalarö—Landsort. Dessutom 
komma lederna Stoekholm—Furusund och Sandhamn att genomgås  då å  erfor-
dras och fartygen kunna härför från huvudioden undvaras. 

Isbrytaravgift debiteras staden trafikerande fartyg  under  tiden  1  december 
 —31 mars  med  100  %  å  hamnavgifterna. 

Bogseringshjalp  lämnas av isbrytarna  då  tiden  så  medgive.r  mot en  ersätt-
ning av  300  kr. i timmen  till  ,,Isbrytaren" och  600  kr. i timmen  till  ,,Isbrytaren 

 TI".  För farty som enda-st genomgå skärgården utan att anlörpa staden, höjes 
denna taxa med  50  %.  

Obs.! Trådlös  station är  instailerad  å  ,,Tshrytaren  IT" under den  tid fartyget 
 är  i verksamhet. 

Th. Ahlsfedt.  
t. f.  

Eino  Nordin nil.  
tT 	L  
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Underrättelser för sjöfarande, 
utgivna av  

•  'I I II  Sjofartsstyrolsens Sjokartovork.  
N:o  26. 	 Helsingfors,  den 20  december 	 1919.  

Miufritt omrade.  Södra  Ustiersiön.  
Sv.  15. f. S.  N:o  1847/1919.  

Enligt meddelande  I  ,,Nachricliten für 8eafahrer'' a•i  hela wnrüdet i Öster-
sjön  V  om  en  linje dragen fiå.n Lat.  55° 0' N. Tong. 180)  25' 0 till  Lat.  55° 16'.N, 
Long. 18° 0' 0,  härifrån längs meriilianen  18° 0' 0  norcivart  till  Lat.  560  9' N. 
å  denna. latitudsparallel vä:stvart.  till Long. 170 30' 0.  härifrån  å  denna  meridian 

 nordva.rt  till  Lat.  56° 21' N  och härifrån  till  Lat.  56° 35' N, Long. 17° 52' 30" 0, 
 fritt från föra nk ra  (le Oil nor.  

Beträffande nätpärringarua i  G-jedser-Eiige  se  Sv. Und.  f. S. N :u 1598 oh 
1630  ---.  1919.  

Än(lring  i  niistsignaleringeit. llaiui iiiei-Odde. Roriiliolin. 1)anmark.  
Sv.  U. f. S.  N:o  1853/1919.  

U-en  I  januari  1920  kommer niistsignaliriagn vid Haininer-Oddes fyr att 
ändrås från knalisignal  till  mistsirioi.  Karaktären  å  mistsignaleringen skall  då 

 bliva tre ljud-stötar var miii. och iele som angivits i da aska fvrlistan l.vå ljud-
stötar var  min.  Sirenen ani)ringas i sjölva fvrtoim -et.  Lat.  55° 17' 52" N. Long. 
14° 46' 42" 0.  

Finska viken.  
[nom  \Viborgs 1otförde] niug  liar  .Eilvardsgruuds  lysboj intagits ri-en 8 dc

-ceniler  och i Nordrainma rens ställa har utsatts  en  grov spira. 
Skarvens och Boistö lyabojar äro intagna. 
inom Helsingfors lotsfördelning har  den  nyss uppförda nya linjefyren  S 

Ha  mngrund  et.  l)eläg;n  på  södra  niiden  av nömndji bmw  S Tat. 60° 06' 1 7" N. 
Long. 24° 56' 18" 0.  visande vitt och rö±:t växelsken f15n  S 61 W  över  West till 
N 74° W,  begynt lysningen  den 12  december. 

Strikan  I id-fyr lyser numera. med grönt.  0(11  vitt växel sken. 

Bottuiska  viken. 

Finska  1,us'ten.  

Inom Wasa lotsfördeiiiiiig hava Nageins och Storhästens lodivrar hli\  it 
 släckta  den 8  inneva  ra  ii åc  december. 

\\Talqö qi.in .  fyr har blivit släckt  den 15  deeemlber,  

5722-1C  



-2- 

Sup.ska  kusten. 

Sv.  U. f. 8.  N:o  1890/1919.  

Lvsbojen  vid Östra. Finngrundsbankn Lat.  60 54' 45" N.  Ijong.  18° 27' 
1.5" 0.  och lysio,jen vid Argosgrund  å  Lat.  60° 37' 43" 'N. Long 18 21' 50" 0. 

 hava slocknat och komma  å  snart skc kan att infagas fSr virltorperiOflel). 

Th.  Ahlstedt.  
t. 	.  

G.  Kolckman.  
t. f. 

1 	 luiP 	,'11- 



Förteckning  
öfver lotsfördolningarna  och lotspiatserna vid Finlands kuster. upptagaride 
jämväl fördelningschefernas stationsorter. lotsarnas uppa ingsställen och 
antal vid hvarje  plats saint lot.slederna  och deras längd. fastställd af Sjöfarts-
styrelsen  den 7  Januari  1P19. 

Anrnårlcninq. Eftei'  förrättad lotsning,  då lots icki  medhaft l)it,  1  han. 
därest han har tillfälle att återvända. sjöledes, berättigad att af fartygshefal-
hafvaren undfö ersättning för ttterfärden efter beräkning af  en mark  för lotsad 
sjömil. Finnes för lotsen ej tillfälle att âtorvärida sjölodes.  är  han berättigad 
att landvägen hernresa  saint  i sådant afseende undfå ersättning för järnvä.gs-
biljett, eller skjutslega enligt gällande resereglemente. 

Lotsbete.  
ningens  

2 	antal 

Lotsfördelningarna och födeInPigschefei.ns sttt.ionsorter  
saint lotspiatserna  med deras uppassnirigsstalleii och 

lotshtrvatton. lE.  

Ei  
S 

ol 
j  -, 

%Viburgs loLsröi'deliiing 

Fördelningsehcfen.s stafionsort: \Vihorgs  stad.  
C 	 ;ssistentens  stationsort : Viborgs stad.  

1 12  * 	 Bjo,'/;, mis IoIsplets. 

Lotsarti  fl U  ppasa: 

I 	a \\'erkkornatala fyrlartvg. tfeclt  att: utuiiirka groudet med 
samma namn vid söd ra inloppet tdl B,jhrkösiind,  fir at; 
lot-sa: 



—v -- 

Il 	[oppii rauaari  14  

l.iikiipaai 
Kioi.alo, söderom i'itkipaa.d . 	50  
l.logland 	eiio1fl B,jurköuiul  och 	förbi 	il alli . 	68  
hafs 	förbi 	I  lalli 	..  28 
\Vi  rtanieini . 

Wirtnuienii  udde. för att loia:  
I 	Tupjiii  ra iiaari • 	16  

Pitkiipaai  förbi 	\lvatioiiienii  .28  
genom 	Syviisahm . ............................ 28  

Kuoralo. 	icroni 	l'itkiipaai 	........................... 42 
1 -loglanik 	itorra 	ud.le 	................................... 60  

,. 	
hiaf 	förbi 	Halli 	..................................... 20  
\Vcrlcknnia  tala 	......................................... 8  
Stora 	I'  i 	ka ret 	........................................ 

: 
 26 

15 	7 	 Tihgsunili 	1nt.pI'its. 

Lotaina 	1)1)al  

1.) 	Pt 	flavansaari 	.Iiolnic 	för 	att 	lotsa: 

• 	till 	\Vihorg 	............................................... 8.  
Rokkala 	............................................. 9 4  

— 	
.., 	Pitköpaai 	............................................. 28  

Rjörksund 	norr 	Otti 	Tappara 	........................  

0 	 .. 	.. 	aenoin 	Pulliund 	........................... 2l  
60  ilogland.............................................. 

iemcnlanla 	rik 	..................................... 

Kivitokki 	............................................ . 

iafs 	vid 	Stora 	Fiskarcn 	................................. 26  
förbi 	Rondö 	och 	H  alli 	sjömil rke 	................... 92 

I 	pt 	Tii . piurao.saarl 	holmi 	för 	att 	lot.a:  
- H 	Tiokkala 	............................................. 

Fitkiipaai 	............................................ 22  
Björkösu  tid 	.......................................... 

Ilogland.............................................. 54  
}af 	vid 	Stora 	Fiskaren 	................................. 2It  

förbi 	Rondö 	och 	il alli 	sjömärke 	.................. itt1 

ictoedla  Illa 	och 	Repola 	.............................. 7  

Ii v h o kk i ............................................. 

Tr in gsund............................................  

\Viborg 	............................................. 14  
\Vil:ilil 	........................................... ii  



jfl  
14  

Satama1alit  15 
.Jcrkikylä 

•  I 

3 	 lVilorgs 	iota  plc/s. . 	- 

.0iaIIIR uppaa.a: 

\\ihorg 	stal 	lianin 	för att 	]ot.sa  
I  il] 	Trånguud 	........................................... 8 

I.yoväliiienii 	............................................ 1O  
Ni€'iiicnianta 	.......................................... 14  
i.auritsa1a 	C'tJIOfll 	kzinalei............................... •30 

13 	6 	 /'fiijmo, 	lo/sj)la1,.  I 

Lotarua 	u'ppa'ci:  

1) 	i  Pitk tpai  b 	mt 	ftokhal  foto  ho]  mc 	loi  att lota  
till 	\Va]i.maajoki 	lastageplats 	frön 	syd 	001 	fleminki 	.......... io  

,, 	Standard 	Yttre 	rodd 	..................................... 4 
Tup pttran.ao1•i 	....................................... 22 
Björkösund 	.......................................... 28 

........................................... - 	I 	 .. 	Pytterlaks 
'funhoims lastageplak  och  Standard  inre rodd ............ 
Iiurppu.............................................. I  6 
Kuorsalo............................................. 18  .. 	Hogland 	.............................................. 38  
Stora 	Fiskaren 	........................................ 8 
atauia1ahti .

11  
.lokikylä 	.............................................. 16  

) 	pö liolmen Stora Fiskaren eller  Kivimaa  för att lotsa  
till 	Tuppuransaari 	........................................ 20 

J3jörkösund 	........................................... 26  
Kuorsalu 	............................................. 18 
Pitkitpaasi 	............................................ 8 
Pytterlaks............................................ 16  
Tuuholms 	lastageplats 	och 	Standard 	inre 	rodd 	........... 12  

.. 	Hurppu 	............................................. I 11  
, 	

Walimaajoki 	la.fagep1ats 	............................... 12  
Aspö 	fi5rhi 	Pitkänen 	.................................. 
Satamalahti 	........................................... io  .. 	Jokikylii 	............................................... 15 



-  

1 10 5 	 Kuorsalo lotspiols. 

Lotarna iippassa  pä  Kuoral  holmes syiöi  1. 0  Ii(liL  
Ristinienii  för att lotsa 

• 	I!!  Fredriksliamit  norr  011i  Kuorsalo 	 12  
Höy  tår farlidn 	 14  
södra farleden giuin Katlilailsalmi 	16  

kotka  gnoru Sveiisku  ud 	 •  20  
söderom Kirkkamaasaari .......................... 72 

Ku on  issaari  eller Fagerö, söderoiri  K  i rkkomnasaari ......... 22  
.,Aspö 	................................................. 14  

hafs förbi ilovör 	..................................... 16  
., Björkösund söderom  Pit  käpaasi ......................... 42 

 i'itkäpaasi 	............................................ 16  
frun ilariniki 	lastageplats  till  RistitFemi 	................. 8  

Kilarnilahti 	,, 	 rn 	 a  
.hafs  viii På  käiien ........... 20 

 arinki 	.. 	......., 	.......... 20 

2 	 i'redji/s/u,ni iis lo(splol,s.  

Lotsarna uppassa  på  södra sidaij ni Soc.kenliolme  a  för 

att lotsa: 

Il Kuorsalo vid Ristinicini 	 12  
Ilöytör  farleden 	............................. 14  

,,  vid Ristinieni södra larleden genom Kattilsin-

salmi ................................................. 
 Kotka genom Svensksund ............................... 12  

söder  uni  Kirkkomaasaari ......................... 26 
 Kanu issanri eller Fagerö öderon Kirkkainaasaini .........24 

17  
liafs 	fo.bl 	Lappi 	....................................  

1 9 
	 Kotica (Is.0  sulo)  lolsplals. 

Lotsarii. tippassa  på  bolmen Kuiissenoini, i  lör att lotsa:  

till  Fredrikshoinn  genom Sveiisksund ........................ 12  
söderom Ki rkkoniaasaari 	................. 2B  

Kuorsalo (Ristinioini)  genom Svensksuncl .............. 20  
söderoni 	Kirkkoniaasa:iri izioluill 	Eattilaiisal  ui  

till  \Velikaniemi ....................................... 24 
 Kuorsalo (Ristiniemi södiom  K  i rkkomaasaari ........... 22 

 Aspö 

4  

CL 

I;. 



-  

t ill  Hogiand 	 j 24  
hals förbi Luppi btik 	 18  
Kaujiissaari  eller Fagerö .............................. 12  

inre farlede-n  LeIi(1flI  Lai  i 	ok förbi  It  öst 
IlOiflien 	.............................................. 18  
oeli frau  Kotka bantu 	 ................................. 

lotka vostra  hamn 	 .................................... 41  
Lovisa inte tarldii geno11 	.pjutstind ................... 381  

iran  Sy 	salin i förbi Tirppi  till  ]iafs ........................ 21 

1 	 Jspö /oI.p/tils. 

olsarna tililtassa  ut  I  kännitigböken  pö  A.pb för att lutsa:  

till  iloglaud 	............................................. 14  
Kotka ............................................... 16  
Kitorsalo  sydöstra udde Rit  in 	itu  ....................... 14  
F'rediikuhamn 	........................................  

Kuuli  i.ssaari  eller }' agerö ............................... 15  = 	 , 	.  eli 	t ran 	liafvut. ....................................... 6  
Halla 	lastageplats 	 .................................... I 161  
.yviisalini 	.. 
SlOtt liskaren 	........................................ 30  

rifl liaivel  till  Kotka förbi LuI)pi bak  ....................... 20 

111' 6 

illAsp 	 ...............................................  

Kotka förbi bolmen Luppi ............................ 
l'ttjtpttraiisaari 
i3jbrkö,unl 
l'itkiij)aai 	...........................................  

6 	4 
	 Kuun eu.n,ur, ri/pr I'uger' lotspials. 

l.otsariiu  tt jiasui pö torra alden af  ho men  för att lotsa:  

till  Kotka 
iarefarledtn  mourn  Langitukoski  förbi iltistholat 	181  

Buislo 	( Lehtö) 	...................................... 91  
Xspö ................................................. 15  
Kuoisalo (Ristiniemi) si4clerom Kirkkontaaaari ........... 22 

 hals emellan  holmarae Lånurvi  ran  oeh Svartviraii ........ 

Flo  qitln(/S iOi.Spia  is.  

Lotsariut uljtJlsa  ml.  östra sidan af ön pil. berget Il i rsikallio 
för att lotsa:  
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till  Frtlrilshanui, söderuin Kirkkoniiaari 	 26  
Kotka  vestra  hamn 	 12. 

 Krkö aukarplats .....................................4! 
 Spjutsnnds lastagplats 	................................ 5;  

- 	 .,  Lovisa inre farleden genom 	ppj itnni.................... 27 F ' 	 .. 	Mogenpörtö 	.......................................... 5 

1 8 5 	 Boistö (Lehtö) lotspiats. 

Lotsarne uppass4a  pa  bolmen Boistö  för att lotsa  

till 	Pyttis-Fagerö 	eller 	Kaunisaari 	........................ 9  
Mogenpörtö........................................... i0  
Kiökö 	unkarplats 	...................................... 121  
Kiingshaziin 	.......................................... 4 
ii  össliolros 	hamn 	...................................... 3  
Orreagrund 	........................................... 4  

• 	 .. 	andholms 	last  ageilats 	i 	Abborfors 	vik 	................. 10 
till Lovisa 	............................................... 

• 
12  

. 	 ,. 	Wåtskiir 	............................................... 12  
Pelliiige 	. ggskiir. 	förbi 	Gloshnlm 	....................... 27  

, 	
, 	genuni 	Pil unge 	sui4d 	.......................... 24  

sji.s 	genoni 	\Vira 	sund 	................................. 8  
frön 	K  nngshanin  till  Santlliolms  lasi  ags'pla  ts  i Abborfors  vik 	.  7 

5, 4 	 Orreaqr,ini/  lots  pli;ts. 

LItarIte 	1Ippa»sa 	pit 	bolmen 	()rrenirrnnd 	för 	att 	lots:  •  

till  neli 	frön 	baird 	vid 	l)igskär 	vesterorn 	grundet 	Enigheten  8  
öst(rnm 	grundet 	Enigheten 	............ 4  

Boj , 	.............................................. 4  
Pullinge 	Aggsgär 	förbi 	(ilosholni 	....................... 26  

.. 	 renoni 	Pellinge 	sund 	......................... 23  
Lovi sa 	.............................................. ! 	12  
\Vötkör 	yttre 	farledeii 	................................ 10  

inre 	norrom 	Kjefsalö 	.................. 16  
frön  hafv&t 	till  Lovisa 	öl  erolii grundit  Enigheten 	.........'  16  

vsterom 	,,  20  
- 	.,,,l( ruin 	..  14  

tL 



Lo  rio  lots  j/o  is. 

I  ota  rio.  upjosa  pö 	Lekarberget. österonTi 	Lov  F5t1 IRk 	otli 
hanu. 	fr att  lot .a  

i•ill 	f;tld 	lioltoli 	()rre ngicinl 	oslerohic 	grcindt Ecciglietio 
VE!ctOJOflJ 	.- •. 	20  

Boistö  12  
\Vatkär  norr 	ni  Htcclö  13:  

genuin 	'Ijik 	a I 	tt ud 	........................... 18  
Äggskiir 	rrecconc 	Tiikttcrsiind 	och 	förbi 	C  loslcoluc 	.......... . 	34'  

Pellinge 	sund 	.......... 30  
tccrrnm 	hund 	cli 	förbi 	(lioshoinc 	............... 28  

geucoin 	Fell 	nge 	ao uri .............. 26 
ill 	Äggskiir 	florroni T[ud3  genom  Suin 	uuI 	................. 251  

Niiy 	Räg 	(Kattsund) 	norrom 	iludd 	..................... io  
Sjdgárds laatageplats 	Fcrno  vik  iiorioiii 	II  irdö 	........... 141  
Kotka 	inre 	forleden 	guI(ifl 	Sp.jiitati  tid 	................... 38  
Kaicnisaari  inre  farideic 	genuin Spjutsund 	............... 27  

fran 	Loviaa 	vi  tre bantu 	ill 	ataden 	tinglts.brynea ........... 2  

1 	54 

z 

Ilelsiiigfors iotcfördeIiiiiig: 

Fbrdeln  I  gscliefeic  si  at  icncaort : hieisingtor  .i  aL 

Aiaicutos taijoci.ort :  il  elsingf.ora  si  ad. 

4 	3 	 'dlstars 	lOfSVi(Ifs. 

1tarcce ccppaaa  pi 	Rodtoirnens  södra udde vid  s  
inloppet  till  \Vötakiirs liamuc.  för att  1o1ca 

fröui 	sjön 	vid  i)igskär 	till 	\Vdts.kiirs  hamn  ecu 	tviirtonc 	am  
norra 	i  nlojpt...................................... 

fcuti 	.jdrc 	vid 	Digskär 	ill 	\Vakicr 	baton 	och 	tvärtom 	gci 
,söd  ra 	iii lo P  pet 	...................................  

tid 	l3ontd 	.............................................. it?  
Orrengruund 	........................................... 10  
lovisa 	yttrc 	hainn 	geuconc 	Tiikt,ar 	annI 	.................. 18  

norroul 	K  jefsalö 	............................... 13  
lastageplat.seuc 	Sjögärd 	i 	Perun 	viken 	.................... 
lelliuga 	lotapiats  p 	'iggakär 	Idrhi Gloslcniuc 	............ . 

. 	 .. 	
,. 	 gnoni Pellinge 	sund 	....... 14  

Ln 	»II I 	IlO 	II  ni 	t 	eir 	Il 	\\ 	1 	kI11............... 19  



8 	5 	 Peliin  ge 	iot.spla1s. 

Lotsarue  uppassa  pt den  sydligaste bolmen Äggskiir  i ögruppen 
med samnia namn vesterom Pellinge, för att lotsa  

till Boitö  förbi Gloshoim 	 .  27'  
genom 	1>ellinge 	sund 	............................ 24 

Suni 	sund 	söderom 	\Vat.skiir 	................ 8 
till Boistö 	genont 	Sun  i 	sund 	norrom 	Witt  kär 	fvtt• 	K abbölc  

fjärd................................................. 31 
Orrengrirnd 	förbi 	Gloshoim 	............................. 2  

genom 	Pellinge 	sund 	....................... 23  
Lovisa förbi (iloshoim genom Tiiktar sund 	............... 34  

genom 	Pellinge sund 	udi 	Tiiktar 	sund 	........... 30  
förbi Gloshoim norrom  I ludö.  
genom 	Pellinge sunt! 	norrom 	Ilmiö 	............... 26 

Suni 	OHRl norromn 	\Våtskär 	................. 2 
Boigii 	I E{amliiaps) 	.................................... ' 

I'örtö 	(Svart  vi k) 	..................................... 11  
Söderskiir 	hamn 	..................................... I 	13  

11 sjös 	vid 	Varna 	grund 	................................. 
..Helsing  foes 	norra 	oeli 	södra 	hamn 	genom 	(List afsviirds  

sund................................................. 27 
- 

.. 	iLelsi ugfors  norra udi söd ra  linnut  gelmoni }iiistnäs  kanal 	
•  1 	24 

.....s  förbi Gloshoim österomn  K unuuelskär  vit! vttrt 	Häilkal_ 
ian.................................................. lo  
4j3S 	sötleromn 	 vid 	Balka  us 	grund 	............... 17 
\Vãtskiirs  hamn genom södra inloppet förbi Gioholni ...... 18 

Pelli ngc 	sund 	.................... 14  
norra 	inloppet 	genom 	uiii 	uud 	imorrn 

\\atskiir 	............................................  
II 	Perno 	'ik 	fwhi 	Gloshoini 	............................ 

., 	.. 	genoum 	Pol  Ii no 	sunt 	.................... 
im ni 	sund 	........................  

4 	3f 	 B0i  9( 	lof.splalN. 

Lotsarne lippassa 	t' 	Björkholni 	vii 	I{aik! 	Ijilid 	lö 	Jot-a 

tilt 	Pelliuge 	lotspials 	pa 	iggskär 	.......................... 
helsingfors  genom 	Kuggsu'nd och (,hisLifstsviird.s sund 	.... 

norra 	och 	södra 	ltamr 	tromiow 	Koirgsund 	CIC1I  
ii 	itniis 	kanal 	..................................... 



till Hisiugfor  förbi Onas genom  Gust afsviirds  sund 	.  3.;  
norra oeh sö'lra hamn förbi Onas genom lliit - 

ii 	 •  

sj  is  förbi Söderskär. vid grunder  Varna 	 .  
sjös förbi Söderskiir, vid grtiudet  Balkan 	 . 	24 

ibhc  vik gett  on 	H  gCIt  ti] 	 . 

1vt/ 	/eLspl's' 	. 

Lotsarne uppasa  vid Söderskärs fyriiaK. föL  at 	1  

fran  sjön vid Yarnn eller Balkangrunden  till Söilerskö  i  
Balkan  grunden 	till Pörtö  Svartvik 	 ............ 

., 	 ,, 	Varna 	 .. 	 . 	 ., 	 ............ I 
till  Sibbo  Fagerö vesterom Söderskiir  it 

IBal:kangrutt.cl 	ill 	1Oi'gii 	....................... 24  

• 	 \Varna 	 ., 

— .. 	 ., 	förbi 	Sihbo 	Vagerö 	g- 
nom 	Kuggsund 	 ...................................... 

jön  vid  \Varna  grund  till Pellinge ltpias  pö 	tgg'kiit ..  ii 
Balkan  grund 	,, 	 .. 	 .. 	 ..  17 

llelsingfors  förbi 	Siblo Fagecö 
-  i  ,. 	 , 	\Varna 	grunden 	till 	Ile1singfor 	förbi 	iblo  
a Fagerö ............................................. 

jön 	vid 	\Varna 	grunlen 	vester)m 	Söder'4kär 	till 	hel- 
singfors  norra 	och 	södra 	hamn 	 ........................ 
sjön vid  Balkan  grunden vestetoin Slerskär  till TTelsin 	-  

fots 	norra 	och 	södra 	haniii 	............................ 
sjön 	viI 	Warna grund  till 	Ftagskä  N  bantu 	 ............. 
Söderskiirs 	brunn 	ill 	Pörtö 	Svartvik 	 .................. 

Peliinge  lotsplats  pä 	ggskär 	...... 
1ielsingfor 	iiorrt 	eller 	södra 	hamn  2.  

genom 	liiistnäs 	kanal 	 ............................... 
Pörtö 	..  artvik  till 	Polling 	lotspiat 	pa 	iggskär 	......... 11  

bantu 	förbi 	Räaskiir 	rn€uo,rn 	( 	ust atss.vardsstmud 	till 
lieldngfors 	norra 	eller 	ö,lra 	litntu 	.................. 

Pörtö  hamn förbi 	llågskrir geltom! 	11]it.niis kanal 	till 	Ul 
singfors 	södra 	tiler 	norra 	hamn 	 ....................... ::  

till 	Pörtö 	hamrin 	frön 	jör................................. . 



8 	4 	 (h'iIO,fI. 1()S/!(Fi.. 

Lotain.  

1) pa  klippan Gialiara tora  t  lotsa iran jdn 

vid grundei  K ra;nl t zoo till ilelsi L1gfor  norra. sötlia ocdi  Sand- 
vik 	hamnar 	......................................... 9  

grumidet Krnnitzow 	ill 	hriiik  hamn ...................... 10 
Samulodd lastageplat 	............ 10 

) pa  fyrfartyget  Arangrund,  fät att 1ota  
ti hl  luLu  fl  gfors urra.  öd ra och Sandvik. hamnar .......... 14 

Sörniis  hamn 	......................................  

ii ku  ing:  I de fall dii  alla lotsar aro utgilgH.. 
frdn Helsingfors lot.splat.s. cga lotsarne vid (ralmarmt lotspia 
rättighet att äfven lot.sa fartyg ut.  till  sjös fran HeLuingfn 
hamnar genom ofvan uppgifna farleder och enligt li dervid  I. 

 räknade distaoerna.  

1 11 8 	 Ifelxinqf om's 

Lotsorne fl1)pii-;.  

n \Vrakholmeu  juoni  I-lelsingfor 1 	. 	. . 	.  

från helsingfors norra. sddra onhi Saniv ik, hianmoar 	in 
dens  redd:  

mill Pelhinge lotspiats (ggskiir)  genom (ustafs.svärds  eli 
Langärims  sund ..................................... 
PeIhi ngi lotspiats genom lTiistniis kanal ............... 
Birga (Hammars) genom  0 ustaf.ssvimrds  eller Länghri 

 ,nod oehi  Tugg-und ................................  
I  Ilanimimirs)  genom Gtmtafssvärd, eller langorn 	n;i 

farhi 	()mmas 	........................................... 
 Borga  I  Ilanuuars)  genom Ilästrias kanal oeh  K uggsund 

Söderskdm 	lotsplats genom HistniLu kanal iLuteroiii  Sila 
Fagra........................................... 

ler-kdr iotsplat genom Gostafsviirds eller Längör 
uI3d och färbi  Sibbo Fagerd ........................ 

Piirtä  ham mi fund Rdgskiir,  genom ( instafssvärds sund . 
Hästnä  kanal 

jijs  vid grundet Kramtzow ............................ 9 
.. .ans grund 	.................................. 14 

fJ Sdrnäs  hamn och Sandudds lastageplats  till sjä  vid grUli- 
di 	Kramtzow 	...................................... lO 



11  

iran 	Siiiiii 	a.nj1I 	och 	töiinlodl 	lastau( Iilai 	till 	vii 	.\rnI,- 
grund 	

.  15  
Sibho  vik  till  sjös förbi Sibto  l'  oerö  vid  Balkan  nrondcn  is  
helsingfors 	norra 	eller 	sidra 	lianiii 	till 	ih1,o 	vik 	go000i 

hllistnils 	kanal 	 . 

...Ilelsingfor.  norra eller soIta  nob  Sandvik 	hamn  till  Sibbo  
vik gonoiri ( 	 istatssviirds elkr 1iörn 	snnd  20  
helsingfors 	norra ell(r smidra lianin 	till 	Builiv 	wik  genom  
B  riindö 	so  ud 	........................................ 7  
1Ieliugfors  norra 	eller södra hamn 	till 	Bot  by 	wik öfvit  
Kronbergs f,järdon  
I-Ielsingfors  norra eller södra hamn  till  Bredvikeu  genom 
Litngörns 	5110(1 	....................................... 8  

• Sörniis  hamn  till  norra hamnen och  t  viirtom 	............ 1  
södra 	 redden 	samt 	I viirtomu 2 
Saudvi.ks 	hamn 	emmoni 	(h  ustafsviirds 

'snrl 	och 	tvlirtomn 	.................................... 6  
Sörnihs  hamn  till  Sandviks hamn genom Lån'görn.s sund  . .  4  
helsingfors  norra eller södra hamn  till  Sandvi.kshamn  go- 

nom G  usta fssviirds  sund 	.............................. 
helsingfors  norra eller söd ra hamn  till  Sanclndds lastage.  
plats 	och 	tviirtoni 	................................... I  

Helsingfors norra eller södra hamn  till  Stemrsviks lastag - 

a  
pints 	i 	Eho viken 	förbi  Kytö  käringen 	...............  

.. 	I  lelsingfors  norra eller sdra hamn  till 	tensviks  lastage- 
plats 	i 	Esbo 	viken. 	Kopio 	farleden 	.................... I 15  

.andv jics  hamn 	till 	Stensviks  lastageplats 	i 	Esbo 	viken.  
Kopio 	farledeti 	...................................... 12  
Sandviks 	hamn  till 	Stenls'viks  lastageplats 	i 	Esho 	vikeo, 
förbi 	Kyti 	käringen 	................................ 14 
San -dm,idtis 	l.atageplat.s 	till 	Stensvik 	i 	Esbo 	viken. 	Kopio 
farieden 	.............................................. 13  
Stensvik  i  Esbd viken  till  Bastviks ångsåg 	............... 1 
11  elsi ugfors  norra eller söd ra hamn  till  llönnskärs loispiats  
genom 	Lmngörns 	snail,  yttre farleden 	.................. 24  
Helsingfors norra eller södra hamn  till  Rön itskärs lotsplats 
genoni 	(iustafssviirds  sund, 	tre farh±ilen 	............... 25  
F[elsingfors 	norra 	eller 	södra 	hamn 	till 	1iminskiirs 	lots- 
plats  genom Liingörus sund.  Kopio  farleden 	............ 27 
1-Telsingfors  norra eller södra hamn  till  sjös genom Lång., 
örns sund och förbi 	Kytö  käringen  2 mil  ytterom  rem - 
marne.............................................. i  



-- 

fruit Stensviks lastagepiak ti 1.1 s,jös  förbi KylO  kuri  ngen  2  ni  
y Lte  rom remma  rite 	 . 	11 

tensviks last.agoplats till  Rönnskärs lukplat. yttre dior  
I) re tarl€dtn 	 . 

helsingfors  norra eller södra huinii  till  liOn nskiirs lots-
plats.  inre farleden genom Svinö och linko sund ........ 
Sanciviks hamn  till Rönkiirs lotspiats  mr ofarloden genom 

	

Svinö och Huifsö swid ................................ 	24 

	

7 4 	 Ron  usirars  lots  ji/uts. 

Lc,tsarne tippassa  pt  Eiönns.kär.  vid Porkain fyrbak. nih äri 
skyldige att. möta fartyg norroni .itönnskiir och öster om 

Flititgrundet, för  a)  loka: 

frun jön vid  Flit  tu ruudet  till Rönn.skars loisplats  och tvärtofi) 
uhlhamticu  och Kyrkogärdsön  

z  sunit 	t vtlrtoimi 	....................................... 
till Hielsiugfors  norra Ibm södra hamn förbi KviO kiirimigen 

genom ( itstafssvärds sund ............................ 
helsingfors norra ont si  (Ira hainti  förbi KytO käringen tre - 

	

• 	11011)  lat tt gO  rim  SU miti ................................... 
ikisimtirfors  norra och södra hamn för  hi I'eiitalö genoni 

- 

	

	 Låugörtis  sund ........................................ 2T 
lielsimigfot's  norra  1)011 ''Odin ha'mim.  inre farleden  Leflo1lI 

.Rii.fsö  och Svinö sund 	................................ 
 I lnisimig'fors Sand  viks hamn, inre farledemi gc'uoni liuifsö och 

Svin0 sund 	.......................................... 
.. Steusviks lastagoplats  i Esho viken, förbi KytO kiitingen, 

yttre fariedeu 	......................................... 1. 
Stensviks  lastageplats i Esim viken, gomiomn Räfsö ström och 
.Briiudö sunl samt vesteroni Stor_I'entiilo ................ 
Stora PeutulO norra ltanin .............................. 
Bredskärs baum 
sjös förbi KytO  kumman  vid Orhäda grund eller  2 mii  ytter- 

nimi 	rent name 	.........................................17  
sjös förbi Lergruiid,  1 	j mil söderom .................... 

Sornniarögmuitd  vid gt'tmndil 	tvinsten ........ 
Bariöomtids loisplats öfvtr Ilarösmijids  fjäril ............... 

	

miorm.'onI \\,ritisö 	.................... 
Pikkala lastageplats 
F'arerviks  bruk norrumli \\ormn'ui ........................ 



1 	5 	3 	 /i,q,sond /tNpl(1I..  

Lotsa'riic  uppassa  p 	hoiniun  Stor-lla'in'siii Skiolden  
för att 	lotoi  

ill 	sjö 	turin 	Ofluinlrö  grund  yttr'uii rilularu  14  
lokplats  15  

wrrwn 	\Vorinsii  17!  
l.ikk:ila 	l.tagpIut'  18  
Fgrviks  bruk 	 . 

13urs,kiij':s 	loi  splaI.  8'  
Ekeii  äs  stad  unrron 	Torsii  25j  

för  hi .0  uii  33  
Laiipvikcns 	ltaglat.s 	............................... 26 ,  

lur  roll 	Torso 	................... 2&  
Skot.thy 	s'g 	ncrroni 	.lwsö 	............................... 21  

förbi 	Bu-ö 	................................. 28  
'r'varinifl.le 	lotp]at.s 	liolIlIll 	'l'oisii 	....................... 28  

26 förbi 	Buö 	.......................... 
23 H 	ist il-Busö 	lo 	splat 	................................... 

I 	orruin 	Torsö 	...................... 26 
J ussarö 	iots1dut, 	....................................... 18.  

Thiqus/.i  IS 	1,15/11(1(8.  

Lotsarle 	.lpJ)aa  pa  loliu,n 	l.Iög_  Hagaskär, för  a  tt.  lot'a-.  

sjön vid  Staviis  lrrund  till  Bägaskärs lotspiats  och tvärtom  ii  
,. 	,, 	Barösunds 	lotsplats 	.......... 14,  

Bönnskiirs 	, 	 ........... lo 
till 	lns.kärs 	lot.sp1at 	................................... 11  

Barösunl 	.. 
.................................. ' 	19  

Tvilruij 	ii, 	., 	................................... '  26  
Ek&wiis 	stad 	.......................................... 34  
Lappvik 	lastngphits 	.................................. 27 

4 	2 	 .J'#sso,ö lotspiols. 

Lotsariu U5I 	pa  Stor  J  usarö  för  alt  .lot.sa 

iran 	,jön  till  Jussarö  hamn  ............................... 4  
sjön  södoroin Yitiguul  till  stor  Jussarö ............... 6 

till  il  ästö-Busö förbi  T.riderskär .................. 
,. 	söderoni Yttergrunl  till  ilästö-Bisö ............... 12  

Jissarö  hann  till  ITästii-Busö  lotspiats ................ 

21  



I 4 

I 	lgi.fti 	. 	 . 
Barösutid 	 23 

	

.. 	,. Ek0nii  stad 	 27 
La.pvik 	astagnplats 	 20 
Tviirminne 	 . 
TitöBi;  

I . 	 .. 	 ..... 	 ..... 	 . .. 

3 	 //yI.  

Loi  same 1iPpasa pi Hii.tö -Busö för  ai  I lot.a:  

från sjön vid Saniojioffs grund  ill ilätö-Busö oeli tviirt.um . . 	7 
,, 	., 	,, 	.. 	.. 	. 	Lappviks liistagapl'at.s 	lo 

tin I [a niiiliul nuiru 	 . 	12 

z 	 ,,  sjön vid Sanmjloffs grund  till Skoghy sag 	 . 19  
.. 	.. 	,. 	..  Ekenäs  stad 	 . 	1? 

- 	 till  sjös vid Sundliaru österorn Inilerskiir ................... 7  
Lappviks 	last.ageplats 	................................ 5 

österoni  EI  aninholniarn 	.......... 7 
Ekenjis stail 	.......................................... 12 
Tviirininne  lot-splat.s ....................................4 
4kogby'åi ..........................................7 
lii r;1li ............................................. 2:_Il  

4 	2 	 ,,., 	!,/i 

Lotsaria uppassa  I  Ekenäs  StIll  tv  t I 

ill Barösund norroni Torso 	............................  
förbi Busö .................................. 33  

Ilästö-Busö .......................................... 12 
Skuru  lastageplats (Fiskars bruk) ...................... 8 
Arninne  lastageplats ................................... 10 
Skoghy såg .......................................... 5 
Lappvikenis Iast.ageplat.s rundto,n Eköri ..................10 

,,  ii orrom }{aniuholnia.rnc............8 
TvärrninnQ lotspial....................................14 

 sjös vid Sainojioffs gruini ..............................17  
från Lappvikens lastageplats  till Hästli-Busö .............. 

österoni ITI1LIH 

	

li 1 	I 	H  .................................... 	. 	7 



frau  Lapprikens  iat.age.plats  fill 	jös  vid  Sawnjloffs  grund  .... 
•. 	 öster- 

om 	Hamnholmarn.e 	.................................... 121  
•. 	Lappvikens  Lstageplat.s 	ill  Tviirminne lotsplak 	........ I 	6  

österoiti 
lIamnholmarne 	..................................... 
Skoghy  såg förbi Il  ästöBusö  till  sjös vid  Samojioffs  grund  l2 

till 	IF[iistö-Bu.'ö 	............................ 71  
Ekeri iis 	............................... 5  
Tvörniirine 	............................ 8  
Bars'und, 	nurroin 	i'ori) 	................ 2F  

förbi 	Busii 	................... 28 

51 	4 	 Tvirn  inne  ioispiuts. 

• 	 Lot.sarne  uppassa  på  holmen 	Björkskär, för  atf lot&a  

26  
28  

Z 	 . 	I 	11 	Barösunds 	lotsplats 	förbi 	Busö 	.......................... 
norroni 	Torsö 	..................... 

4  }{ii.stö-Busö 	........................................... 
Lappviks 	la.stagepintrs 	.................................. 6  

8  österoin 	Jluiuii,linlniarne 	.............. 
Skoghy sög 	..........................................  
Ekenäs 	stad 	........................................... 14  
Ifangö 	stad 	........................................... lo,  
ilangöudds 	inre 	lotsplats 	.............................. 

i 	10  
frun 	Lappvikens lastageplats  till  sjös vid  Samojioffs  grund 	 •  lo  

österoni 	Hamnholmarne  12 
A ii In ii r k ii  i  ii g. 	Sedan 	Tvörminne 	lotsuppasn  i  Iigst  U  t1il 

• 	
. 	flyttas 	liii 	Kaifholmeri. 	förskju'ies 	samtliga 	m.lis'tanser 	mel 	1  

sjömil.  

8 	5 	 IIu'njöum1m/s 	inre 	infp1ii  Is.  

Lotsarne  uppassa  päT ulluddon  för att 	ot'sa  

fil i 	'[värm 	une 	lotspiats 	................................... io 
sjö5  vid \Vladislavs grund  (äfvmiiledes  'frun stadens hamn) 	 .  6  

18  .. 	Storgadden 	vid 	inioppct 	till 	1-lästö-Busö 	................. 
EJangö 	stad 	mh 	tvärtom 	................................ 2  

22 1  Tungfrusminl. 	lot.splats 	den 	djupare 	far]eden 	............. 
genom 	Löfi; 	ström 	.............. 25  

Kl  ippi ngssu  ud 	........... 251 
n-orronl 	Köpmnanssiiir  och  Trehåli  

samt 	söderomn 	Kistskär 	................................ 24  
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till 	i)ahritk . 	21!  
goitofli 	Nil ppinguind 24' 

Uilak 	gird • 13i 
Broinari  kyrka  18  
iTakkata latatei).lat 	volerom  klippan 	ti 	rkliiit 27 
Ninittokanal 	ve.ieru1fl 	klippan 	1itorklint............... 28 

gwioni 	Skälten 	iind 	.................... 27 
..deroni 	Ii.ikir 	........................ 28 

• 	

—  4 	2 	 fJaflf/wld. 	?/ltrP 	101SJ2lol.  I  

Lotariic 	uppasa  p 	istra 	iilan  af Biklan.det  f• ott 	lota: 

frau 	ijin 	vid 	\Vladilav 	iitni 	ill 	Tiangli 	tai 	(Jell llaniiidtls  
inri 	lutpiat 	......................................... 6 

till 	Storizaldep 	vid 	inloppet 	till 	l[liii_Bui 	................ 12  

Aho  loifide!n  jug:  

'rdolninglfon 	t.ationur1 : 	Aho 	t  toi. 
.\i'tenteii.. 	tation'.zort 	Aho 	tad. 

2 	1 	 Kim  ilo  Lo,uuls lotsilals. 

Lnr.aruu' 	1tpiniiti 	vol 	kanalen 	for 	alt 
0 till 	iykii 	bruk 	........................................... 6 
0  .. 	iLatihledal 	........................................... 3 

h..irjakkala 	bruk 	...................................... . 	7 
Hntholrn. 	lotpiak 	eller 	\Variala 	....................  10 

• 	
.  I 	.. 	Forhy 	knlkhrnk 	....................................... 6 

CI  ' 	 jIanndl.. 	bro 	lokplat 	1Thbi 	l<tilteui 	................. 27 
sibileroiti 	Ki4'kiir 	............. 28 

0  , 	 ,. 	 ioro.ni 	klippan 	TJttorkl,iait................. 28 
llakkala............................................. 20  
1),il..1ruuk 	(  I 	rgi-,J 	lrn.kiirs 	farledin ) 	.................... 23 
.Iungfru.iiinrl. 	goulouli 	Lulu 	.itröni 	....................... 32  

.. 	.. 	firhi 	Fliiekgrui  tid 	........................ 40  
— 

finn 	liakkala 	till 	lIangbuld 	tre 	lt.1ii 	................. 27  
Firhy.. 	.. 	.. 	.. 	................ 22 

2 	1 	 IIu,/h oli,i , 	fil  f.I'i  l.. 

Iut ..iitii 	upn1.a 	il 	.ngela 	sLiöuui 	pa 	dlra 	olden  af holnueui 
\Vaitjla  fir  att lota: 

I l 	P 	VOI-  I'li 	I 	 , 	10111 	andii 	t  rom 	......................... 26 
} 	 ll1.l -1i 
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.1  11.11 	\Vu oiieli.saar  i  
. 	4 

Kimito  kanal io 
Kirjakkala  hink .  3  
Tykö  bruk 

•  5 
Matildeda] 

•  7 
Skinnarvi.ks  bruk . 	30 
Jiinufrusund  förbi Attn  39  
Wiik 	stenbrott 	........................................ 11  
Sandö 	r&lcI 	........................................... 19 

27  Attu.................................................. 

21 
32  

från 	Wiiks 'tonbrott 	till Pargasport 	......................... 
Jungfrusuncl 	........................ 

Sandö 	rodd 	 ., 	 ,, 	 ....................... 20 

•  0  
Pargasports loisplats. 

Lotsarne  uppassa  på  holmen Timnierhoim för att lot.sa:  

0.  
till 	Sandö 	rodd 	norroin 	Attn 	............................... 8: 

,. 	

,, 	 söderom, 	................................ 1 7  
IIistholm  genom 	Sandö ström 	.......................... 

llorrrjm 	Osterö 	och 	Il idhu]jt 	................. 28 
., 	I'argasrnaim 	genom 	Terfsund 	........................... 12 

0  ,, 	Tailsund 	..........................  
Jungfrusund 	......................................... 15 

-, 	Gulikrona 	........................................... 9 
Ruotsalais 	............................................ 23  
Åbostad 	............................................. 24  
Åbo 	lotspiats 	och 	slottskajen 	........................... 21 
Attn Säg 	............................................ 
Qvidja 	angsåg 	norrom 	Attu 	........................... 8' 

söderom 	............................. 17 
. 	Lohm 	lot.s1)]ats 	öfver 	Ersta 	f.järd 	....................... 30  

siidrom Bershoim 	31 
Berg]iamns 	lotsplats 	öfver 	Ert.a 	fjärd 	.................. 35 
Skinnarviks 	bruk 	..................................... 13 
llarfvari 	såg 	......................................... 

•  25 
Levo........................................... 18 
Dalshruk  genom 	Löfö 'tröin 	............................. 22 
\Viiks 	stenbrott 	....................................... 21 

.. 	Nåde.ndals  säg österoni Luonnonmaa 	..................... 23  
redd 	vesterom Luonnoninaa 	................... 27  



H  

från Sandö rodd  till Jnngfrusund 	 . 
Attu  såg 	,, 	........................... 15 
Skinnarvik 

fl 4 	 Jv:ntjfrusands lotspiats. 

Lotsarne 
 uppassa vid llögsar  by,  för  at  lotsa:  

till Hangöudds  inre lotsp.]uts .............................. 
.Iiangöuclds inre lotspiats genom Löfö ström ............ 

norom Köpnianssk  i' och Treliå 
 let  samt söderom Kistskär ............................. 

Kimitol  anal  förbi Fliiekgrund .......................... 
,, 	genom Löfö ström ......................  

0 	
.. llangöudds  inre lotspiats nya farleden ..................  

0 	 ,. 	Pargasport ........................................... 
Attn såg ............................................. 
Hästhoms letspiats förbi  Attu ........................ 

 Sandöredd .......................................... 
Åho*) slottskajen ..................................... 
Åbo stad aeuom Pensar ström .......................... 
Gulikrona ........................................... 
Lohm............................................... 
Dalsbruk inre farleden  lo'  fartyg af högst  3 met.  djup 
gående............................................... 
Dalsbruk yttre farleden för större fartyg ................ 
Wiiks stenbrott ...................................... 
Skinnarviks bruk ..................................... 

 Aho  söderom S'kråfgrund ..............................  
från l)alsbruk  till Hangöudds  inre lotspiats ................ 

,, 	,, 	 ,, 	., 	nya 	farledon 	ii 
\restra liangö fjrd ................................... 

Gvllkrona lot.splais. 

ijotsarne  uppassa  p holmei Gulikrona  för att lotsa:  

till Lolim 	............................................... 
Pargasport ............................................. p 

 Jungfrusund ..........................................14  
Dalåbriik .............................................21 1 

 Attn.................................................12 
Skinnarviks  bruk ...................................... 15 

 Åbo lotspiats genom Pensar ström ......................97  

jfliI,1 	It 	II 	di  Iis 	iI Vrr:. 	iL 	bsi 



	

1 6 4 	 Åbo  lolsplats. 
Lotsarne  uppassa  på  Beckholmen, för att lot&a (Jerifrån och 

frAu slottskajcu:  

till  och frän Åbo stad .................................... 
Nådendal genom Nädendals sund för högst  2.4 met,  djup-
gående fartyg ........................................ 
Nådenda,1s rodd genuin  Särkkä  sund för högst öa  met,  djup-
gående fartyg ........................................ 
Nådend1s säg, från  redden  utanför  Kunpa  udde för  7.a  
nuet. djupgående fartyg. ............................... 
Maanpää Såg genom  Särkkä  sund för högst  5. met.  djup 
gående fartyg ........................................ 
RuoLsn]nis ulorrinn Aristmn  ö  för  2,4 met. djupg.  fartyg 

	

söderom 	,, 
flerghamn........................................... 
Lnhrn............................................... 

norronu \Vandrok  från  Kunpa  redd .............. 
Pargasport............................................. 
Jungfrusund *) 

genom Pensar ström ...................... 38 
Harfvarö  säg 	......................................... 22  

	

.. 	Levo  säg ............................................. I 141 

	

2,  i 	 Nådendais lotspiats. 
Lotsarne  uppassa i staden för att lotsa:  

till  Åbo genom Nåtlendals sund för högst  2.4 met,  djupgående 
fartyg...............................................  
Aho  genom  Särkkä  sund för djupgående fartyg .......... 

 redden  utanför Kuuva udde från  redden  vid Nådendals 
såg.................................................. 
Pargasport. östereuii Luonnonmaa ..................... 

	

ueion.0 	,, 
Levo såg .............................................  

	

H,, 	Harfvarö  ångsåg ..................................... 
Lohni för mindre djupgående fartyg ....................  

	

I 	,. 	,, 	,, 	större 	,, 

	

Berghamn för mindre ,, 	,..................... 

	

,,  större,, 	,.....................  

*  Endast i det  fall  att  lots  vid Pargasports lotsp1t.s icke kan erhållas. 

H o 

I 

C  

-  

21 

27 
30 
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till  Ituot,salaia  för mindre djupgende fartyg 	 .  17  
större 	 ,, 	 " 	 ............... '27  

,, 	Lypörtö  utmed inre farleden för högst  2.4 met.  djupgående 

far tyg ................................................ 30  
\stad utmed  mu  faileden  fot hogst  2 	mct 	djupgacnch  

far tyg............................................... 40  

Maanpaa  sa t, 

I  emsjoholm  S  

,, 	Hakkeupiiii 	............................................ 14  

,, 	\Vehmo 	sund 	........................................... 20  

Bukkila 	................................................ 6 1  

4  Jan}iva 	ångsåg 	........................................ 
21  rån 	Wehmusuuds 	inre 	redd 	till 	Ituotsalais 	................. 

,, 	yttre 	 ,, 	 ,. 	
'' 	 ................. 19 •  

° 	I 	 ,. 	 ., 	

., 	Lypörtö 	..................... 2  
24 i nre 	 ., 	 ,, 	 a' 	 ................... 

31 	2 	 Buotsalais loisplats. 

Lot,sarne uppaasa  på  södra sidan af ituutsalaislandet 
för att lotsa:  

26  till 	Lypörtö 	.............................................. 
17  Lo h m ................................................. 

efter 	fyrarne 	.................................. 231  
Prgasport 	............................................ 2 3  

Åbo lotsplats och slottskajen utmed farleden norrom Aristma  

o  för högst  2. 	met.  djupgående fartyg 	................... 17  

Åbo 	lotaplats 	och 	slottskajen 	utmed 	farleden 	söder 	om 
2ft  Aristma 0 	............................................. 

Åbo stad utmed farleden norrorn Aristma  0  för högst  2.4 met.  

djupgående 	fartyg 	..................................... 20  

Åbo stad utmed 	farleden 	söderom Aristrna  0 	.............. 23  

Åbo 	efter 	fyrarrie 	..................................... 25  

Jänissaar 	liolme uära Lemsjöliolms anguig 	................ 8  
20  
21  

Tuomois 	stenbrott 	..................................... 

Weh.mosunds 	inre 	redd 	................................  

	

yttre 	 ,, 	 ...... . 19  

Lemsjöholm 	............................................. 8  

Levo 	ångsåg 	.......................................... 

Harvarö 	ångsåg 	....................................... 25  
2  Paki nais ............................................... 

Nådendal  förbi Lernsjöholm 	och Merirnasku 	............. 17  

norrofli 	Aristma 	e.nnm 	Siirkkö 	............... 24  



till 	dendI söderom Aistma genoni Sörkkä  
norrom 	 förhj  Ku ii  va 	 . 

söderom 	 .  

110 	7  Lohm loisplals. 

Lotsariie  uppassa  på  norro sidan af holmin Killiiigholin för 
att 	lotsa:  

I 	till 	Berghamu 	söderom 	I .ohm 	 .............................  
genuin 	Korpu 	atröni 	........................ 

Lempersö 	hamn 	söderotii 	Luhm 	........................ 
• 	 ,, 	 teuom 	Korpo 	ström 	 ....................  

Sottunga 	söderom 	Lohm 	............................... 33  
genom 	Koriio ström 	 ........................... 29  

Iff) 	................................................... 24  
sjös 	vid 	Utö 	 ............................................ 30  
Aho 	lotsplats 	och 	sIottskajen 	........................... 28,  

31 :  Aho stad 	.............................................. 
26 Kuuva 	redd 	 ........................................... 

Ruotsalais 	............................................ 17  
Liiörtö .............................................. 37j  
Jungirusund 	norrwn 	Nagu 	............................ 3Ø  

genom 	Billholmcsund 	...................... 28 
0 u Ikrona liorrom Nagu 

,, 	genom 	Billholmssu ud 	 ......................... 14 
Parga.sport öfver Ersta 	fjärd 	(fyrlinien) 	................. 3o  

söderom 	Bcssholrn.......................... 31 
Nådemlal österom 	Luonuonmaa 	.......................... 

qj !  

., 	vost€rom 	.. ........................ 35  
åiigsåg 	.. ......................... 30 

Levo sög 	 ............................................. 26 
flarfvarö 	säg 	 ......................................... 34. 
K orpo 	verkhrygga 	.................................... 10.  
Pansar 	genom 	norrsk.atan 	............................... 15 
Paruaport 	sdcrom 	}Ifaorö 	frliuien 	.................. 25 

Lotsarne 	ipaa  vid  U  tö fyrbäk, för att l.osa:  

till 	och 	frn 	sjön 	 ........................................ 
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till  Kökar 
från sjön  till Lohm 

2  Ju inio lo/spiaLs. 

Lotsarne uppasa  på bolmen LilIklyndan.  för att lot.sa:  

till 	Fiskö 	................................................. 12  
Lypörtö 	fe.bi 	Mustakluhb 	............................. 

innerom 	 ,, 	 .............................. 6 
Nvstad 	inre 	fnrledeu 	................................... lvi  

genom Kirstasunti 	förbi 	Enskär 	.................. 22 
llamnskär 	............... 2O 

,, 	.Janhua 	såg 	.......................................... 19i  
Lökö................................................. 19  

förbi Ljusskären 	(outrenimad) 	..................... 19  
Enskär............................................... 9 

1 3 	2 	 Lypärtö  lotsplats. 

Lotsarue  uppassa  på Killeskär  för att lotsa:  

till 	Puttsari 	hamn 	........................................ 13 
Nyst.ad 	förbi 	Varestu' 	................................. 15'  
Lökö................................................. 17  
Enskärs 	lotspiats 	...................................... 9  
Nystad yttre vägen genem Kirstasun.d för djupgående  far- 
tyg................................................. 120i  
sjös förbi 	Enskär vid 	Saridhäcks yttre grund 	............. 19  

12  Alfreds 	grund 	.................... 
.Jurino 	lot.splats 	förbi 	Must.aklubh 	....................... 12  
Jurjno lotplats iriierorn IMiustaklubb 	..................... 6 
Lohm................................................ 37  
Ruotsalais 	............................................ 26 
\\Teh mosund 	 ................. 28 
Nådendal  utmed inre farleden för högst  2.4 met. djupgåeude  
fartyg............................................... 
Hardussuri 	........................................... 16 
Janhua såg 	........................................... 17 
ilelsinge 	stenbrott 	..................................... 21  
Tuornois 	., 	 .................................... 19  
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I 	
Enskdrs iJtSplUt.  

I ,,,I,ir..,  pu 	 .rnu 

hå'klandet,  för att lotsa:  

till  Nystad 	............................................... 13  
Janhua  såg 	........................................... 15  
Lökö.................................................. 12 
Lypörtö..............................................q 
J urmo lotaplats 	....................................... 
Puttsaari 	............................................  
och från sjön vid Sandbileks yttre grund .................  le 

Alireds  grund ........................ 
från sjön vid Sanilbäcka yttre grund  till  Nystad ............ 

Aifreds  grund  till  Nystad .................  

3 3 	 Nystad  lotsplols. 

Lotsarne  uppassa i staden för att. lotsa:  

till Lökö 	.............................................. 
sjös förbi Enskär vid yttre Saindbäcks grurislen........... 

	

Aifreds grund 	.....................1.  
Ensi ärs lotsp]aits 
Lypörtö  inre farleden ................................ 

yttre vägen genom Kirstasund ................... 
Jurmo lotspiats iire farlc.iiert .......................... 

,, 	genom Kirstaaund förbi Enkär ......... 
lilainuskiir 	...... 

Fi.skö*) 
Janlina  såg 	.......................................... 
Nådendal  utmed inre farlecicu ........................  

3 3 	 Läkd lotsplals. 

Lotsarne nppassa  p  östra udden af  Kuu 
Liemukse.nnierni  för att  lot 

till 	Nystacl 	............................ 
Janhua såg 	.......................................... 
Lypör tö ...................................... 
Jurmo IotpIa  ts ....................................... 

1SKO) 

*) Endat 	It...all  att  lots vii  Jurm 	otplai 	(k  

C- 
 
- 

0 

0 

C  
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till  sjö 	förbi Enskiir vid yttre Sandhäcks grunden 	 . .  22  
17 Alfreds grund 	...................... 

5  Futtsaari 	hamn 	....................................... 
och 	från sjön veterorn Lökö bäk 	......................... 8 

18  ,, 	 inre 	,, 	för 	högst 	3 	met. 	djupgående 
Werknäsudd 	yttre 	farleden 	............................. 

16  fartyg................................................. 
Raumo inre far]cden för högst  3 met,  djupgående fartyg  22  

yttre farleden med in.se1ing vid  Niemi  San ta'kari 24i  
Bergskär............................................. 
Räfsö 	förbi 	Lökö 	båk 	.................................. 

18 
15 

sjös 	förbi 	f'yrfai'tyget 	Helanders grund..................... 
fyrfartygot. Relanders 	nrund 	............................ 

5  Lupi 	lastageplat.s 	(outrernmad) 	.......................... 
från 	.. 	., 	ill 	jös  förbi LokO båk 	................  

1 	8 ' 	5 	 Raa?no loispluls. 

Lots.a  rue lippassa 

1) på Ruokoluoto liolme viii st.aden 	hamn, för att .lotsa  

till 	Kaunissanri 	........................................... 22  
Bergskärs 	hamn 	....................................... 21  

8 sjis 	vid 1i1i1us 	eller 	Ky]rnä 	Santakari 	.................... 

	

\Verknäsudd 	.................................... lo  
Lökö inre farleden för högst  3 met. djupgaende  fartyg 

yttre 	,, 	med ut.segling vid  Niemi Santakari  24 
36  .Räfsö 	................................................ 

13 fyrfartyget R1andersgruncl fo..bi Pääkari 	................. 
• 	 ., 	 ,, 	 ,, 	Kylmäsautakari 	......... 15 

2) 	vid Werknäsudd  på  holmen Pääkari. för 	tt lotsa:  
25 till 	Bergakärs 	hamn 	........................................ 

Raumo............................................... 10 
• 	 Lökö 	yttre 	farleden 	..................................  18  

inre 	., 	för högst  3 met.  djupgående fartyg  16 
3) 	pa  fyrfartyget Helanders grund, för att lotsa: 

13  Il 	Raumo 	förbi 	Pääkari 	.................................... 
15 Kylmä 	Sant mikari 	.......................... 

Bergakärs 	hamn 	......................................  21  
Lökö.................................................  

I 	, 	 : 	. 	. 	 - 	.  23 

p ., 	 C,,  

0 

3; 
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ÅlaII(ls Iotsföidelning: 

Fördelningscliefens  stationsort MariehIJHI. 
Assistenten's stationsort:  Mariehamn. 

3 1 	 Fil6  loi p/i/. 

Lotsarne  uppassa  på  Fiskö 1andt  å  tuli 	\ 	juinI 	dIt  

till  Enkli uge lotspiats ................................... 
lurmo Iotrplats  på Lillklyndan ........................ 
Nystaci vesterom  Hamnskär *) 
L()k(i v(MteYQflI  I-Ia 	iskör 	) .........................  

'1 	 Berghantn.a lotspla.s. 

Lotsarne  ii ppssa på  hoitoon Rofskär,  för att latsa:  
till  Åbo iotspl.ats  på  Beckholmen .......................... 

Åbostad .............................................  
Sottunga  förbi Bogskiir eller genom Jungfruskär .......... 

,, Lohm lotspiats genom Korpo ström ......................  
den  södra djupare leden .................. 

Nådendal  förbi  Runsain ................................  
för djupgående fartyg ............ 

Pargasport öfver Erstafjärd ............................ 
., 	,. 	öderom IElafverö ...........................  

2 1 	 Kö/vars lotspla/. 	 I  

Lotarne uppasa  på  holmen Björkskär, för att lot.sa:  

till Utö 	.................................................. 18 
Degerby .............................................. 20,  
Sottunga.............................................  14 

 sjös vesterom klippan Kökarnsörn .......................  

4 .1 	 Sotiunga loisplats. 

Lotsarne  uppassa  på Selsö,  för att lot.sa:  

till Degerby  genom yttre farleden ........................... 15  
inre farleden .......................... 13  

Kökar................................................. 14 
Enkliiige............................................18 

*)  Endast. i det.  fall  att  lots  vid lurmo lotspiats icke kan erhållas 
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til.1 Kastelliolm  genom 	Eugösund yttre farleden 	 .  29  
27 
22 

,, 	,, 	 ., 	yttre 	 ,, 	 ............. 24  
33,  

inre 	 ,, 	 ............. 
Bornarsund 	.. 	 .. 	 ,, 	 ,, 	 ............. 

35  
33  Lolini 	på 	södra 	sidan 	................................... 
29 

HaraIdby 	åg  genom Engösund inre farleden 	.............. 

norra 	..................................... 
19  

yttre 	.............. 

Mariehanins  östra hamn genom Lernströmns kanal yttre  far- 
Bergharnn 	............................................. 

34  leden.................................................. 
.. 	Mariehaxnns östra hamn genom Lemströms kanal inre  far- 

leden.................................................. 32 
f.ariehainns ve.stra  hamn genom Leniströms kanal inre  far- 
leden................................................. 37 
Marieharnn.s vestra  hamn genom Lemströms kanal inre  far- 
leden 	................................................. 

:  

39 

Ermklint,e lotspials.  I  
Lotarne  uppassa  på Enklige  södra  nide fo...att. lotsa:  

till Fiskö 	................................................ 1O 
,, 	Degerby 	.............................................. 201  - 

Sottunga 	............................................. 18  
Bomarsund  genom Engösund ...........................  

via 	Wårdö 	.................................. 21  
55 Åbo .................................................. 

2 	 Boinar,suads lotspiuts. 

Lotsarne nppassa  vid hamnen  på  holmen Prestö för att  lots... 

30 
21  

till 	Enklinge  genom .Engösund .............................. 

24  
via 	Wårdö 	.................................... 

Sottunga  genom Emigösund yttre farleden 	................ 
inre 	.................. 22 1  

lOI Kastelbolni 	........................................... 
191  Björkör.............................................. 
21  Rödhamn 	vesterom 	Jersö 	............................... 

Degerby 	norrom 	.Jersö 	................................. 14  
sjös ve.sterom Jesö genom Ledsund vid Oxhådan 	......... 25, 
Saggö................................................ 16  

Mariehamos oqtia  hamn genom Lem$rom 	kanal  151  
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frun Harahisby 	åg till Björkör 	 .  
sjös 	ves.terorn 	Jersö 	genom Ledsund 

vid 	Oxbådan 	........................................ 
.  33 

22 Haralds.i)y  såg  till 	Degerby  norrom Jersö 	............... 
Kastelhol.m 	,, 	 ,, 	 ,, 	 .. ............... 20 

: 	4: 	 Degerby loispials. 

Lotsarne nppassa  
1.) 	i  Degerby, för att iot:sa:  

2  till 	Enklinge 	............................................. 

1  Sottunga 	genom 	yttre 	farleden 	......................... 
inre., 	......................... 1 

Bomarsund 	norrom 	Jersö 	.................................. 1 
2 Kasteihoirn  norrom Jersö genom Engösund 	............... 

Haraldsby 	såg 	.......................................... 22  
Rödhamn............................................. 11  
Nyhamn.............................................. 15  

8  Ledsund................................................ 

is  sjös 	vid 	Oxbådan 	......................... fl 	............ 
Björkör................................................. 8 

till 	sjös 	förbi 	Björkör 	vid 	Fuistorna 	......................... 14  
Kökar................................................ 20  
Mariehamn's  östra 	hamn genom Lemström.s kanal ....... 

vestra  29 
2.) på  holmen B,jörkör, för att Iots:  
till 	Bomarsund 	........................................... 19  

sjös 	vid 	Fästorna 	och 	tviirt{m 	........................... 6  
141 från 	hafvet 	till 	Degerby 	................................... 
25 1  fl 	,, 	,, 	,, 	Bomarsund 	................................ 
33  Haralcisby 	såg 	............................. 

8 Ledsund 	.................................... 
Rödliamn 	.................................. 12 

9 5 	 Nyhomns iotsplats. 

Lotsariie  uppassa:  

.1.) 	på holinen 	stora Båtskär för 	att  Iota:  

frän 	och 	till 	liafvet........................................ 3 1  

5: till 	Kobbaklintarne 	......................................... 
Degerby.............................................  
ft 	'löIfl 
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till  Ledsund *) 
Boniarsund *) 	 .  25 
Kas teihoim *) 	 .' 	31 
Haraldsby  såg *) 	 ........................... 	33 

2.)  vid Rödhamn  på  holmen Långö, för att lotsa:  

tillDegerby 	............................................. 	11 1 
sjös................................................. 
Nyhamn............................................. 	0 

,, 	IKobbaklintarne ....................................... 	11 
Mar i'hanins  östra 	hamn ............................... 

,, 	yostra 	 11 
,Boinarsund vosteriii Jersö ............................ 	21 
Kastelliolm 	.......................................... 	2S 
Haralcisby  såg ........................................ 	3o 
Björkör.............................................. 	6 

61 4 	 Maiehanin.s  lot  spin/s.  

T  nfa,,iD 1ifl1QQfl  
U'" .-. 	'•1 

1.) 	i staden  Mariehamn  för att lotsa:  

till 	Rödhamn 	.............................................. il 
,, 	Torpö 	lotsplat..s 	........................................ 16  

sjös 	förbi 	Kol haklintarne 	............................... 5  
Svarthådan 	.................................. 

MIarsund............................................. 17  
från 	Marieliamns 	östra 	hamn 	till 	sjös 	..................... S  

Röcuiasnn 	...............  
till vestra  hamn och tviirtom 	........ I  

Mariebamns 	hst.ra 	hamn 	till B&marsuad 	genom 	Loin- 

ströms 	kanal 	.......................................... l5  
Mariehamns 	vestra 	hamn 	till 	Bornarsund  genom  Lem- 

2O  ströms 	kanal 	......................................... 
Mariehanins  östra hamn  till 1-laraldahy  såg genom  Lem- 

ströms 	kanal 	......................................... 14  
Mariehamns vestra hamn  till Haraldshy  såg genom  Lem- 

ströms 	kanal 	......................................... 191 
Mariehanins 	östra 	hamn 	till 	Kastelboim 	genom 	Lem- I  

ströms 	kanal 	......................................... 14  
Mariehamiis 	vestra  hamn  till 	Kastelholm  genom  Lem- 

ströms 	kanal 	......................................... 19  

i 	r 	II 	 Ir 	- t  Lcw:pr 	.i  
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frän 	Mariohamns 	astra 	hamn 	liii 	Degerby 	genem 	Lie- 
ströms 	kanal 	........................................ 
Mariehamns 	ve.stra 	hamn 	till 	Degerby 	genom 	Lem- 
ströms 	kanal 	....................................... 

- 
.. 	Marwhamns  östra hamn tfl:l  Sottunga  genom Lemströrii 

kanal 	yttre 	farled  en 	.................................: 	1  
Mariehamns östra hamn  till  Sottunga  genom Lenmströms -  

kanal 	inr 	farleden 	...................................:- 
Marieliamus vestra  hamn  till  Sottunga genoni Lemströms  
kanal 	inre 	farleclen 	.................................. 

Mariehamns vestra hamn  till  Sottunga  genom Lemströrns 
kanal 	yttre 	farleclen 	.................................  

2) 	på den vestra  af Kobhaklintarne, för att lotsa: 
från 	hafvet 	till Mariehamn 	................................ 

,, 	stadens 	östra 	hamn 	........................  
till 	Rödhamn 	............................................ 

Marsimud  
Torpö............................................... 
Nyha.mn 	.............................................  

21 1 MursunJs lotspiats,  

Lot-same  uppassa  på  holmen  Or,  för att lotsa: 	 -  

till 	Finnbo 	.............................................. 
Dånö................................................  
Mariehamn 	............................................ 

14  
9  
9 

Kobbaklintamne 	....................................... 

Ekkerö 	tulibrygga 	) 	.................................. 17  
Signils.kär *) 	 ............................. 17  

2  

sjös 	vid 	Hamn1arlld.la 	................................... 
Torpö........................................ 

Torpö 	lisplats. 
Lotsarne  uppassa  på bolmen  Torpö, för att  lots-a:  

från 	sjön 	till 	Torpösund 	och, tvärtom 	......................  
14  
15  

till 	Kobbaklintarne 	......................................... 
från 	hafvet 	till IMari•e.hamns 	vestra 	hamn 	................... 

9 sjön 	till 	Marsund 	...................................... 
till 	Ekkerö 	tulibrygga 	.................................... 11 

I ............................................. .. 

*)  Endast i det  fall  att  lots  vid Torp ieki kan erka  I lis. 
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2 	 Ek/Ö lotsplots. 

Lotsarne  uppassa vid tulikanimaren  på Ekkerö,  för att lotsa:  

tillF'innbo 	..............................................  
Torpö 
sjös norrut vid Maigrynnorria ............. ............. 

siderut  förbi Glasskiir ............................ 
vid Signilskär förbi Degorskiir .................... 

Marsund) 	..........................................  

2 1 	 . 	'ignilsIcä?s loisplats. 

Lotsarne  uppassa i byn, för att lotsa: 

från hafvet  till Finubo 	.................................. 	16 

	

Signilskär  hamn .......................... 	3 

	

Ekkerö tulibrygga ....................... 	8 
- 	 till  Torpö 	............................................... 	12 

-, 	Marsund *) 	 ..........................-. 	17 

2 1 	 Finnbo loisplats. 

Lotsarne  uppassa  på bolmen Fin.nbo.  för att lotsa: 

- 	 till  och från hafvet förbi Malgrynnaii vestorom Skäi.s.kär . 	6j 
a: 	 .. 	sjös förbi Signilskär .................................. 	16 

	

Mar-und ............................................. 	9 
Ekkerö tullbrygga 	................................... 	11 

	

Dånö................................................ 	121 

2 2 	 .Dånö lo/splats. 

Lot,.sarne uppa.ssa  På  liolinen Dånö,  för att lotsa:  

	

till  och från liafvet förbi yttre Margrundet . ................ 	6 

	

Sa ggö............................................... 	12 

	

Finnbo.............................................. 	12 
Marsund.............................................  

2 1 	 Saggö iotsplats. 

Lotsarne  uppassa  på Hundklobben,  för att lotsa:  

till  och från 	hafvet ...................................... 	6 1 
Bomarsund 
	

16 

Dånö.......................................... 
	12  

I 	1'  i: 	:L 



Wasa lotsfthdehuing: 

Fördelningsehefen.s  stationsort:  \Vasa,  
Assistentens stationsort.: 	\Vasd.  

3 J3erqs1ars b/spirits, 

Lotsarne  uppassa  på  norra sidan af Bergakär  på  Kolmen  
Röfvarskär,  för att lotsa:  

till 	Luvia 	hamn 	............................................4 .. 	Räfsii 	................................................  
och 	frrin 	halvet 	vid 	Sähbskär 	............................8 

grundet 	Wegterhällan 	vesterom 	Pet_ 
ters'kär 	..................................................6 
Raumo................................................21 
Werknäsudd 	........................................... 25 
Lökii 	förbi 	Raumo 	..................................... 36  
yttre grunden eller Relanders grund utanför Werknäsudd. 	20  
Kaunissaari 	ångsåg 	.................................... 16 

8 4 	 &ibb.slärs (Räfsö) boispiats. 

Lotsarne  uppassa:  

1) på Kahn  holme, för att lotsa:  
till  Lökö  *)

j 52  
fyrfartyget. Relaaidersgrund 	............................ 36 
Björnehorg 	............................................ 14 
Sestmola............................................. 18  
och 	från 	hafvet 	.......................................4 
KariniSSaari 	ångsåg vestirom 	ä.bbskär 	................... 33  
Bergskärs 	hamn 	...................................... 
Sidehyudd **) 	 . 28  
Fedikari  ostremmare utanför farleden  till  Hamnholmen .. 	13 

2) A bolmen Säbbakär,  för att Intas:  
till 	Rfsö 	hamn 	........................................... 1»  

Bergskärs 	hamn 	....................................... 10  
Lökö *) 	 . 40 
Sastmola 
Sidebyudd **) 

)  Endast  då lot.s  icke kan erhållas vid fyrfartyge.t 	 lind  

Sastiriola  loi  



-- 

till Fecli.kari oslpriek  utanför inloppeT 	Il hamn holmens far- 
led 	 18 
Björn.eborg 	 26  
Kaunissaari  ångsåg .................................... 21 

 fyrfartyget Relandersgrund .............................24 

2 1 	 SanJÖ loisplats. 
, 	 orl 	fr  qSI. IMsci 	I 
1-' 	

- ....-,.--.. 	I 

3 2. 

a  

från sjl vid Fedikari ostremn1are tUl IIamnholmens lastage-
platsoch tvärtom 	................................... 8 
Hamnhol.mens la.stagep]ats till grundet Storkallan  utanför 
Skarförarne 	......................................... 14  
Hamuholmen till RiIfö österorn  holmen Stora Enskär  22 

Saslmoia  (Merikarvia) lot.splat.s. 

Lotsarue  uppassa  pa  holmen Skarför och vid  Brändö  eller 
Sast.mola hamn, för att lotsa: 

från sjön vid grundet Storkalian  till  Skarpgrunds hallin och 
lot.splatscn  saint  tvärtom ............................ 
sjön vid grundet Storkallan  till  Brändö  hamn och tviirtom 
söderom  Kokko grUll(l ............................... 	8 
Brändö  hamn  till Skarpgrun.ds  hamn och l.ot.splat.sen samt 
tvärtom............................................ 
Briindö hamn genom södra farleden  till Riifsö  hamn ös- 
terom Stora-Enskär ................................. 

 Brändö  hamn genom norra iar.leden  till Riifsö  hamn öa- 
terom Stora-Enakär ................................. 

 Brändö  hamn genom norra farleden  till Sidel,yudd  öa-
termn Kasa-Storbådan ................................ 
sjön vid bolmen Skarför  till Sideby lotaplats .......... 

8u/byudds loispiats. 

Lotsarne  uppassa  på bolmen Yttergrund  invid Sidebyudd, för 
att. lot.sa:  

till Skaftunga  hamn ................................. 
Kristinestad genom Saftunga far.leden *) 

Kyrkoskärs farled österom Höjersten 
,, Högklubbs lotaplats genom Skaftunga farleden ..........  

hi, lot'  hk 	erTj;iIes völ }fTkh:I1. 



till  yttre grunden utanför Högklnibbs lot.spIat. 	 . 	17 
Kristiiiestad vesterom Baokaiboll  förbi Iliirkmerj håk *) 
yttre grundeu utanför Skiiigru nd ....................... 2 

..  Kaskö **) 	 .
3  

Knöppeigrund 	....................................... 
Sastmola  och Skarför .................................. 1' 
Räfsö ***) 28  

från sjön vid SiJfverberggrund  till  Sidoby hamn och tvärtom  

1 	5 	2' 	 JIöjkluhb 	lotspials. 

1) 	Lotsarne  uppassa  på bolmen liög'klubl.,  för att lotsa 

från sjön vid Höjersten genom  store  eller södra farleden  ti 
Kristinesta'd 	.......................................  
sjön vid Mössbådan genom 	a1tgrtind.s farleden  till Kri- 
t.inestad 	............................................  
sjön vid Höjersten genom Saltgru uds farieden förbi Mi7ss 
bådan 	till 	Kristinestad 	..............................  

hån 	Hiigkluib 	till 	Kristinestad 	............................ 7  
- 	 ,, 	sjön vid 	Höjersten 	till 	ilärkineri 	nödlLamn 	............ 

1{ögklulb  genom Salt.grun'ds farleden  till Sälgrnncl .....  
genom Saltgrun.d's farleden  till  Kaskö +) 	. ic,  
till 	Sidehy 	Skaftunga 	farledeij 	.............. 14  

-. 	.. 	 ,. 	yttre 	farleden 	.................. 19  
.. 	., 	Kaskö förbi ilärkmeri 	bak +) 	........... 16 

Sälgrund 	genom 	Mtirgrundfarleden 	yes- 
14  termn 	Mösbådan 	..................................... 

Ilögklub'b 	till  Kaskö genom 	Murgriidfarledeii vesterom 
Mössbådaii 	.........................................  17  
sjön 	vid 	liöjersten 	till 	Boherget. ....................... 9  

Nyhamns 	lastagepiats 	........... 8  
Boberget 	till 	Kristinestad 	........................... 8 
Nyhamu 	till 	Kri'stiiietad 	............................ 

2) 	lotsarne  uppassa i  Kristinestad för  alt  lotsa 
från Kristinestad 	till 	sjös 	vid 	T1öjest.en 	genuin 	stora 	ellei  

södra 	farloderi 	....................................... 14 
Kristinestad 	till 	'jös 	vid 	Mös'hådan 	inuoui 	Sallgruud 
fai1eden.......................................... 11.) 

5)  Endast dk  lots  icke erhålles vid Högkluhl  
*5) 	

> 	* 	 > 	Sälgrand 
» 	» 	Sastmola ]tIiit  

t)  Endast  då lots  icke kan erl)kllas vid Sälgrund. 
Anm.  I fall lotaskifte  sker vid Sälgrund afgår från 	ile iucn  )- 	mrktu 	dista1k5&ui  

un g. sjömil 



-  

frön  Kristinetad  till  Sidehy kifiunga  farleden 	 20  
yttre farleden............... 26  

ä1gruncl  genom  Saltg.rurids farieden..  121 
 ..Kaskö genom Saltgrunds farleden  *) . .  

förbi  lilirknieri  båk  *) 	... 21  
enoin  IM a  l'grun(ls  farleden res- 

terom  Mössbödau 	) ................................. 
Kristinest-ad till  Yttergruncl ösierul!! Ilöjersteii  genom  

Kyrkosktirs  farleden 	 ................................ 22  
Kristinestud  till  Vttergrund  förbi  iI iirkmeri  vest-erom 

R a rkarboll .......................................... 25  

3 2 	 iiiqru-nds 1OISpIOIS. 

Lotarn uppasa  pö  heimon  Sälgruiid uttinför  Kaskö st-ad 

 för att lotsa:  

(UI  taLns N(l(l i.ilI  i 	och  tviirtoln.  genom  sikka farle'dcn 	6  
Storskatsunds farle- 

(lea  vid  Skomakaregrundet ........................... 10 

till  yttre  gruiiden  utanför Högklubbs  lotsplat-s  .............. 13  

ftån Siilgrund  till  Kristinestad  genom  Saitgrunds  farleden 	12  

., 	Kaskö  till K  ristinestad  förbi  lliirkmeri  bök  ............ 21  

frön Kaskö  till  Kristinestad vesterom Mösbödan genoa!  Mu r - 

grundafarloden 	..................................... 20  

Kaskö  till  (iåshuillans  lotsplats  ...................... 16 

 • 	Sifigrunci 	till  GåshiiIla 	............................ 19  
Kaskil  hamn 	 ......................... . 

Kristi  nestad vostoroili Mössbödan  genom 

 L 	II  

Lotsarne iip1)assapö  klippan  (iöshitllaic  for  ati lutsa  

unen  vid Kaskö  .................................... 16 

H  rgö lotspiats ....................................... 26  

ilgrunds  lot-splats ................................... 

y  tkiirs  hamn 	 .......................................
3  

öii  vid  Qvistgrnud  till  Töjby  hamn  ................... 5 

 (låshilllan 	.. 	 . 	oeli tviirtoin ...... 4  

Endast dit luts icke  kati  erhållas vid Stigrund.  
mm. I Nil  lotsskiftc'  sker vid  Siligrund afgör frin  le  med 	miirkta  distansurna tt  



frtii 	1jl.y 	Jiann 	till 	ltjukiiii 	yi  LI' 	t  rund 	liing 	farlcden 
vt»teroni fyriaiuvget 	Storkallegritrid 	 .  4O 

3 	2  llergö lotsplal,'. 

Latsarne uppasa  p 	U ratiö_katan bciiiiniuda  södra udde af  
bolmen 	Th'rgö, 	för 	att 	lotsa  

till 	G?tshiillan 	............................................  26 
l3riindii 	hamn 	och 	Waa 	............................... 20 
Waklot 	pirar 	......................................... 19 
Yt.teruddskär 
ltitgrull1 ...............................................  

2  Rön nsLdi 	lotspinis. 
IA)tsaI'ne  IL 	passa vid  kiinningshökeu  ö bolmen itnL 

föt 	fttt 	lot.sa: 
fritti  öppna 	,jiin 	vid 	kalfremmaren  till 	\Vasa  och  Briindö 	...  

a  ,, 	,, 	.. 	.. 	,, 	., 	\Vaklot 	pirar 	.......  
frön öppna 	sjön 	vit.l 	kai  frenimaren 	till Rönrokärs  hamn 	och 

tvärtom  
-  från 	öppna 	jän  vid  kalfremnia  ten till Eskfl  i 	I 	tagepia 

- 	1 	5 	3  Bthiu/ö lo/splat. 
Lotsarne ul)passa  cid Bniludji hainti  utanför 	\\ ..... 	1 

ill 	sjös 	förbi 	Rön  n,kär 	fruit 	Epkö n 	latugep1ai.i 	.........  
\Vasa 	oc'lt 	Bräntdö 	.............. 2 )  
\\asldot 	pirar 	................. 2  

Korsö ..............................................  
sjös 	fo..lii 	Korsö 	vid 	Norrs'kiii'  5)  

,, 	Bergö 	lotsplat 	....................................... 
Yttcruddskiir  
sjös 	förbi 	Ritgrund 	ytteront 	iNurrgrund 	............... 
Espskärs 	]astagoplats 	från 	\Vasa 	.......................  

a, 	 .. 	Brändö 	......................  
a' 	'a 	.. 	.  

4 	1, Jui.'o 	lospi 
Lo t sarne  tilipassa  p 	IloimeiL 

till 	Briindö 	och 	\Vasa 	.................................... 
Waskiot 	pirar 	......................................... 

*)  Endast  dI  lots  icke kan  cq'hällas  vid Korsö.  



--  36  

till  sjös vid 	Norrskiir 	..................................... 16 

.Espkärs 
laI agedats ................................... 13 

3 2 	 Norrs/thrs 1ospinLs. 

Lotsarne  up  ssa  på  holnien \\stra  Norrskiir (Båklandet 	
p  

för att loka: 

från hafvet  till  Korsö .................................... 16  
förbi Korsö direkt  till  i3rändö  och  \Vasa  *) 	31  

\Vasklot pirat' *) 	. 

Espskärslastagepiats *) 	29 

3 1 	 1'iternddskdrs lotspinis. 

Lotsarne  uppassa  på  bolmen Ytteruddkar,  för att lotsa:  

till  Bergö lotsplats ........................................ 32 
Brunch)  hamn och Wasa .................................. 25 
\yqklot.piiar 
Maksmo  Bodö lnt.agepIlats . 	16 

., 	Stuiben  17  
sjös förbi Ritgrund . 	16 
Espskiiis  lastageplats . 	23 

3 	2 	 i'Iqrun/s loIapl(ls. 

Lotsariie 	ppa  p 	Ritgrnnd,  för 	att 	lotsa:  

till 	Briimiö 	ot1i 	\Vsq 	..................................... 26 
Wasklot 	pirar 	......................................... 25  
B ergö................................................ 33 
Yt[eru(idskar 	......................................... 16 
Espskärs 	lastageplats 	................................... 24  

Malskärs 	hamn 	vid 	\Valsirarne 	......................... 12 

Ebbskiirs 	.. 	 ,. 	
.. 	 .................... I 	18  

Hcdinrkallans 	fyrfartyg 	............................... 14 

Uleåborgs lotsfordelning: 

Fiirclelningsehefens  stationsort 	Ulråborg. 

Assistentens stationsort 	Tjicöhorg. 

,tu bbc  as 	lolsj,laIs. 

Lotarnc uppa.sSa  pö. klippan Stubben, för att. loka:  

I  r.n  sjön vid Stubben  till  Iläligrund 	Soeklothiillans lotspla  13  
Thorso rld föi'bi Häligrund ...... 17 



-  37  

från sjön vid Stubben  till Monis  vik 	 6 
Kan'tluk.s hanin  vid Moniis fjärd 	8; 

	

.. 	., Oravais  bruk vid Oravais fjOrd .... 

	

.. 	.. 	Xtteru.ddskär's lotspiats 	............ 17 

	

.. 	.. Ilellnäs  såg vid HepI'ot sund........ 181 

	

.. 	.. 	Maksino-Bodö lustageplats .......... 18 

3 2 	 cldothallons ot.pluis. 
Lotsarne uppasa  p bolmen Soeklothällan utunfo. inloppet  

	

till 	ykar.leby  stad, för att lotsa: 	 I  

han hifet  till Ihoiso iedd odi t\  utom 	 4  
- 	 - .. 	 n.uulil 	ueii 	iurLu1II 	.................... tt 

Nykarleby  hamn och 	'tvärtom 	................. lo .  
till 	Stubbens 	lotsp.lats 	..................................... 13  

\'[iisskiirs lotspiats Osteroin 	Storgrundet 	................. I 	S 

4 	2 	 Mäss/cärs lotspiats.  
Lotsarna uppassa:  

1) på bolmen Mässkiir  utanför inloppet  till .J akobstad .  för att  
H 	lot.sa:  

från 	hafvet  till Adö  rodd och tvärtom 	...................... 4  
..geiiom 	Öresund 	och 	tvärtom 	...... 

Jakobstads 	hamn 	.......................... 7 
- ,. 	 . 	 ., 	genom 	•esun  1 	........... 9 

Yxpila 	genom 	Stokösuud 	................... 26 
3  Ado 	rodd 	till 	J.akobstads 	hamn 	........................ 
8 i  Mässlär 	till 	Socklothällans 	Iotsplats 	.................... 

	

Tankar  lotslJlat 	genom Öresund 	........... 23  
yttre 	vägen 	............... 26 

2) på hohnen MilhoJinen  invid jernväg.sbron.  i  Jakobstada hamn, 
för 	att lotsa:  

7 till  sjöss förbi Mässkär och Rojsarkubbs spirkase 	.............. 
ge1io 	öresund 	.................................... 9  

'Yxpila 	gononi 	öresund 	och 	Stockösund 	................. 30 

4 	3 	 Tan1ar loisplals. 

Lotsarne  uppassa  

1) 	på bolmen  Tankar utanför inloppet  till Gamlakarle.by  stad, 
för 	att. lot.sa:  

från hafvct vid Veaterbåcian  till Gamlakarleby stacl 	redd och 
tvärtom............................................ I  



frtn  Tankar  till 	Iiiskir  yttre vigcu 	 •  26  
genom 	Öresund 	 ................... 23 

hafvet 	vid 	Vterbådan 	vc'sterom 	Rpskiir 	till 	Yxpila  
hamn ............................................... 11  
halvet 	vid 	Vesterbådan 	förbi 	stadens 	redd 	till 	Yxpila  
hamn ................................................ 12  
Tankar  till 	Ohtakari 	lotsplat 	......................... 22 

.. 	Yxpila 	hamn 	till 	sjös 	förbi 	T rullgrond 	.............. 9 
2) 	vid Yxpila hamn för att lotsa:  
till 	sjös 	ves.teroni 	llepskiir, 	föibi 	Tankar 	 ................... 11  

sjö.s  förbi Gamla.k.arleby stads rc'dd och 'I'ankar 	.......... 12 
TrulThgrund 	................................. 9 

Miisskiir genoni 	Stockösund  och Öresund 	 ................. 26 
J akohstacls  hamn genom 	tockösii  ad  och Öresund 	 ......... 30 

2 	1 	 Truliögru ni/S /ofspla1. 
Lotsarne 	uppassa 	ph 	hohnen 	'I'm] lögriiiid 	eller 	Biikholni. 	för  

a  tt. 	lo  Esa  
från •hafvct vid Mäntij grund  till (iamlakarleby  stads redd ..  5  

,, 	 ,, 	Yxpila 	.................... 9 
ti-Il 	Möliervik 	och 	tvärtom 	 ....................... 5 

liii 	Ohtakari 	lotspiats 	.................................... 17 

2 1 	 Oh  (nAomi to/s pio  ts.  
Lotsarne tPpassa  ph holnien Uhta.ka ii  ut i  11 iiniui•o 

 för att lotsa: 

från sjön  till itauma  hamn och tvärtom  .................. 9 
» 	Oht.aknri  till ilahja  hamn  ............................ 16 

Trullögrunds  lotsplats  .................. 17 
 Tankar lotspiats ........................ 22 

itahja  hamn  till  sjös  ................................. 4 
I ,, 	sjön  till Riniango liantit ............................... 8 

1 
 

3 2 
	 Iso  Kraaseii lotspin/s. 

Lotsarne  uppassa  på  Iso Kmaaseli hoime,  utanför inloppet 
 till Brahestatl  för att lotsa: 

från stadens redd genom norra farleden  till  sjös vid Ämjäri 
grund och tvärtom  .................................. 
stadens redd vid Ilkomatala grund och tvärtom  ......... 6 

 Pimiä  SW  farleden  till  ajoa  och 
tvärtom ............................................ 5 



C- 

1  

au  

fran sideii  redd norra farleden  till ,jös  förbi  T asku  nord- 
liga grund oc.h tvärtom 	 . 	3 

 stadens inre hamn  till Roska  redd och tvärtom ......... 3 
,,  redd  till Tauvo .............................. L 10 

 sjön  till Lapaluoto  hamn oili tvärtom ................ 6 
 Beska redd  till Siniluoto  hamn ...................... 11 

hiniluoto  hamn  till  sjö .............................. 5 
Roska  redd  till  lahja  hamn .......................... 44 

Marjanic,mi lotspiats .................. 25 
Bra.hestad Siikajold falroden till Uleåhorgs rcd *) 	40 

'Paavo  lo/,piats.  

Lot aarne uppessa på Tauvo  udde, för att lotsa: 

frdn  ha fvet  utmed farleden öderom  Karl  ölan det  till Uleåborgs -- 
redd................................................ 29 
hafvet till  ankarplatsen Sandhama sikierom Karlö ......i  12 
Tauvo till Brahestacis  redd ........................... 10 

isEarjanic'mi 	. ............................. 15 

.ilu rica  je  mi lo/splulk. 

Lotsarne ulypassa  vid 	la.rjanierni fyrbiik  på Ka.rl 
- 	landet. för att lotsa 

fräji Iiafvet  vid iPeltjnmatala södra eller vostra grund  till lTlea_  
borgs 	stads 	reck! 	..................................... 30  
hafvet. 	till 	Tauvo 	.................................... 15 

Ulkogrunni 	lotspiats 	....................... 29,  
Ple.vna 	fyrfurt.yg 	............................. 27  

Marjaniemi 	till 	Brahostds 	redd 	.................... 

Uiedborp.s 	In/spiel... 

Lotsarne uppasa  vid  Toppila  sun 	:  

frän stadens redd  till  sjös alla tre farlederna kring Pett uiaia.  I  

och Palonen 	........................................  

stadens rodd  till ilaukipudas  hamn 	.................... 19 
Tauvn  
Toppila 	sund 	........................ 

.. 	,, 	., 	hamnen invid Varjakka säg och tvärtom  
Toppila  sund  till Bra.hestads  rodd *)  

II 	 • 	ti , ' 	'lv 



- 	4I 	-  

frän stadens 	rcd'd 	till 	Patciiiemi 	säg  41 
Röyttii 	hamn 	......................... 23  
Brahestads  redd *) . 40 

6 	3 UI'oçjrun.i  I  loIspint. 

Lotsarne  11  PPasa: 

1.) 	pä holmeii T.Jllwgrnimn  i för att lotsa  
till 	Ule.iiborgs 	stads 	redd 	.................................. 34  

14. Röyttii 	(Satakari) 	li.Ftinii 	vid 	.l,j()  (If  och 	Iviirtom 	............ 
till 	Tia nk ipudas 	lastageplats 	............................... 19 Ykskivi 	lotsuppassningsställe 	........................... 14 

Ajs 	lotaplats 	......................................... 21  
frän 	sjön 	till 	TTlkogru]IIli 	lo1plats 	och 	t vörtoiti 	................ 12 
2) 	på Iiolueu Satakari  invid Ijo-Höyti  a  hamn, för att lotsa  
till 	jös 	förbi 	Jlkogruiini 	]iolii 	............................ 24 

Fran 	Ilaukipudas 	............ 
Ilicahorgs 	stads 	I'ed11 	................................... 23 
I laukipuclas 	lastageplats 	................................ 7 
Vkkivi 	lotsuppas.sningsställe 	..........................  

3) 	lJä holnien Ilaikara 	(Ykskivi),  för att lotsa:  
till 	Ijikogrunni 	............................................. 14  

Plevna 	fyrfarlvg 	..................................... 
5 Tiuranen 	hoime 	och 	tviirttnii 	............................ 

Rövttä 	(Turneå) 	hamn................................... 22 
- 

5  .. 	Koivuluoto 	(Kallio) 	ängsäg och 	tviirtom 	................... 
8 frän 	sjön 	till 	Ykkivj 	(Flaikara) 	och 	t viirton't 	................ 

Rövtti 	(Torneå) 	hamn 	........................ 21) 
tillAjos 	................................................. 11 

110 ' 	5. Ajos loisplals. 

Lotsarne  uppassa:  

1.) 	pa  vestra  udden af holmen .A,jos för att lotsa 
från 	sjön 	till 	Ajos 	och 	tvärtom.............................. 11  

Kemi 	hamn 	och 	tviirtom 	.................... I  is 
till 	Rövttä 	(Torneä) 	hamn 	................................. 18  

4  Kemi 	inre 	hamn 	....................................... 
rodd 

' 	 INl: 	 I:,H 	,)t. 	iI: 	 I- 	I  .....: 
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till 	V:kskivj 	Haikara)  .  11  
Plevna 	fyrfartyg 	...................................... 15  

från 	sjön  till Röyttä (Torrteã  hamn) 	......................... 21 
2) 	på Röyttä  holme utanför Torneå Stod, för att lotsa:  
till sjös 	.................................................. 17 

is  Ajos................................................. 
Kemi stads liaam  då lots  icke kan erhållas från Ajos ....... 22 

,, 	Ykskivi 	(ilaikara) 	..................................... 20 
4  

- 	
.  

till 	hamnen invid Kunsiluoto såg och tvärtom 	............... 
3) 	på  fyrfartyget Plevna 	för att lotsa:  
till 	Kemi 	inre 	hamn 	förbi 	Ajos 	............................. 19  

Koivuluoto 	sågs 	hamn 	förbi 	Ykkivi 	båk 	................ 19 .  
Simo såg 	............................................ 23 

0  ,, 	Torneå-Röyt1ä 	och 	tvärtom 	............................. 24  
Kemiredd 	............................................ 16 

Lleaträsk:  

2 Kajona lotspla(s.  

Lotsarna  UPPaSSa  i  Kajana stad för att lotsa  
till 	Mioslahli 	............................................. 19  

33  Waala 	längs 	norra 	stranden 	af TTleåtrksk 	............... 
södra 	 ,, 	 , 	 ............... 42  

2 Waala loisplats. 

Lotsa.rne  uppassa vid \Va.ala hamn, för att 	otsa:  

till 	Kaj.ana 	längs 	norra 	stranden 	af TJleåt  rusk 	.............. 33 
,, 	,, 	 ,, 	södra 	 ,. 	 ..  42  



-  32  - 

-  0 

Päijaune  lotsfördelning:  

I 

	

	 Fördelningschfeus  stationsort : Jyväskylii stad. 
Assstentens st.ationsort: : 1yvästky1ä stad.  

9 	 Anion  pelto  ithpiats. 

Lotsarne uppasa  vid Vesijärvi kanal, för att. lotsa:  

till 	Laitiala 	............................................. 8 
HoLlola 	kyrka 	........................................ 8 
Pairne.la 	............................................. io 
Vesijärvi 	hamn 	......................................  
Pulkkila............................................ 6 
Kaikkis 	kanal 	......................................... 8 

11  
Heinola............................................. 23 
Maskeski 	............................................ 11 
Majniemi............................................ 16 
Kellosalmi 	........................................... is. 
ilarmois............................................. 22 
Juhmois 	g0110m 	l(elloalmi 	............................ 29 

Ilm 	t.tola 	............................. 28. 

- .. 	Supittu 	............................................... 11 
Rapaal a .............................................. 18 
S uepelto.............................................. 21  
Rantala 	i 	Sysmä 	....................................... 26 
Tehi................................................. 24 
Liikola 	............................................... 35 
Pililajakoski 	......................................... 
.Tudin'.'alu 	............................................. 33 

Ssmä loispials. 

Lot.sen upassar  vid  Rantala  strand,  för att  lot  sa:  

till 	Snopeito 	............................................. 9 

Rap aa l a .............................................. 9 
S upittu.............................................. 18 
KaIkkis 	kanal 	......................................... 24  
Heinola.............................................  39 
Vesijärvi 	kanal 	...................................... 26 

\1aakoski 	............................................ 21 



z 

1 

13 

till 	PuIkkila  22  
Padasjoki  förbi llintt.ola  24  
ITarmois 	.............................................. 21  
Kuhmos............................................. 20  
'I'011i 	................................................. 14  
Pihlajako4ki 	.......................................... 24  

• 	Liikolaniah  t  i 	.......................................... 25  
Judinsalo 	............................................. 23  

Heinola  loisplals.  

Lotsen nppasat i heinola stad, för att l•ots.a:  
till 	Kirkonrpolija 	.......................................... 5  

Liui tala 	.............................................. 
Kaikkis............................................... 12  
Kaikkis 	kanal 	........................................ 
Pulkkfla 	.............................................. 18  
\eSijarVi 	kiiiiiil 	...................................... 23  
Padasjoki............................................ 28  
Maakoki............................................ I  
Supittu............................................... 24  
Suope1to.............................................. 33  
Rantala 	i 	Sysmii 	.................................... 39  

JU(liflNalO lo(sp101s. 

Lotsaruc  uppassa  a  Judinsalo,  för att lotsa:  
till 	Pililajilkoski 	.........................................  

E  deasa  Im i 	............................................. 6  
Oikkolarilahti 	........................................ 13  
•Jama 	a 	.............................................. 13  
Tolii................................................. 9  
Kuhmois............................................. 1? 
II  uriiiOis 	(OflOfli 	Kulirnois 	............................... 23  

raka 	vägen 	................................... 19  
Padaajoki............................................ 26  
kellosaimi............................................ 22  
Liikolanlahti 	......................................... 12  
Suopelto............................................. 18  
itanitala.............................................. 23  
Vaheri 
Tainmil  alit  i 	.......................................... 
Lullank 
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iii I 	Koropohja. 	 I  th 
.Juokstuilahti 	 .  17 
K oi pi l aht i  21 
Kukis  II 

kar/iis 	lo/splats 	 I 
I  nI 	une  uppawt vid  Kai ki 	loi splats 	fui 	tt  t lot 

till 	Korpilahti 	.............................................. 3 
Juoksunlahti 	........................................... 14 

7 I(.orospohja 	............................................. 
Vaheri............................................... 13 
.Tudjn&alo 	............................................. 21 
Rutaiahti 	............................................ I 11 
Härkölahti 	........................................... i  7 
.iuuramc.............................................. 12  
haapakoski 	........................................... 19 
Jçvisklä............................................. 19 

Iisresi loIaploI.s. 

Lut'u uppasar  vid 	Jisvesi jiirnviigddt.ation. 	löi 	att lotsa:  

till 	Niiiiivei iindpunkt  genom 	Tulisalmi oeli Stiyniitsalmi 	. . . .  26 
passeraiide Kokehi,  Ni rkkon  i  cmi,  Laa- 

ja. 	Lani'ila 	och 	Iliixneenliarju 	bryggor 	.................. 29 
'I 	dlVa 	alini 	........................................... 

- . 	 paseraiide  Vekare.  11 aapainiili. .1 äliskelä. Salk_ 
ka 	och 	.1 OUtsennieflhl 	................................. 
Narttola 	genom 	Saikkasalmi 	........................... 33  

\r4 aj.. 	Jäii.kelä  och 	Tervasainii 	......... 42 

Ju,'IIa1a lot.ipiats.  

Lotsen uppassar vid J''artt ula kyrka, fi.ii' att lota  

I 	Urvasalmi 	...........................................15 
1isvi lotiats  genom Saikkasalmi ..................... 33 

Tervasalmi, Joutscnnicmi. Saikka, 
.1 ii'kelä, Haapamii.ki  och Vekara ......................... 42 

Ku/un/a ipule lo/spiuls.  

Lotsen uipassar vid Ko!uutaipa.le kanal, för att lotsa  

till Karttula  kyrka ....................................... 17 



1 

0 

- -  

till 	Keitcl.e  kyrka och lotspiats 	 . 

Ilautalahti 	............................................. 4  
I{amidahti 	............................................. 8  

15  Soron.laliti 	........................................... 
is  T(oivulahti 	............................................ 

Salmennie.mi 	.......................................... 16  
Säviä kanal 	........................................... 19  
Kervasialiti 	.......................................... 19  
Pielavesi 	lot.sp]at. 	.................................... 23  
Kotalahti 	............................................ 16  

Keitele  loispluts.  

Lotsen uppassar vid  Keitele  kyka.  för att 1ota:  

till 	Koluntaipale 	lotspiat 	................................. 16  
Tessavanlahti 	........................................ 7  
Koivulahti ........................................... 9  
Pie.lave.si 	kyrka 	och 	lotspiats 	........................... 16  
Soranlahti 	............................................ 8  
Rotalahti............................................ 10  
Salinennienii 	.......................................... 10  
Kervaslahti 	........................................... 12  
Säviä 	kanal 	.......................................... 12  
Hamulahti 	........................................... 13  

Pielavesi  loisplats.  

Lotsen uppassar vid Pieiavesi kyrka, för att lotsa:  
till 	Koluntaipale 	lotspiats 	och 	kanal 	...................... 23  

Keitele 	lotspiats 	.....................................:  16  
Kervaslahti.......................................... 
Salniennie.in  i 	.......................................... 1)  
1iotalaht j 	............................................. 
l{oivuja}itj 	........................................... 
Haniulahti........................................... 
.Jalonienn 	hrygga 
Jy.hkit 	, 	 .................................... 
R.äi.sii:lii 	, 	 . 10  
Vaaraslahti 	...................................... 12  
Saarela 	 ....................................  13  
Laukkala....................................... 14  

iHii k 	 ........................  I  

0 

a 

1 
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1, 
	 Suolahi lotsp1  /x.  

Lotsen  up  asar  vid  Suolahti jiirnviigtat iou.  för att lotsa  

till  Äänekoski 	........................................... 
Kevätialidenpohja .................................... 9 

 Kouginkangas  genom Pyyrinlaliti ....................... 17 
 Sumiai..............................................1 6  

Matilanvirta lotspiats .................................. 17 
 Mitsti.kkaniemi ........................................10  

Malilanviria  lots p/ala, 

Lot.sen uppas.sar  vid M.atilauvirta bro, för att 1otir. 

rHI 	Sumiais 	............................................. 8  
Konginkangas 	genom 	Pyyrinlahti 	...................... 11  

Räihänaelkii 	..................... 10  
..'uo1ahti 	............................................. 17  

Äänekoski............................................. 14  
Kevätiandenpohja 	..................................... 15  
Peiponlahti 	.......................................... 5  

• 	Hakala 	.............................................. 8  
Pyhälahti............................................. 9  
Kautionlahti 	......................................... 13  
Ilarinkalotspiats 	..................................... 13  
Palopohja............................................ 23  

.............. 

li ii . ........... 

Lotaen  uppassar vid 	Ilarinka brygga, 	för att lotsa:  

till 	Ku.hjon1ahti 	......................................... 17  
Palopohja............................................  17  
Kautiolahti 	.......................................... 11  
Hakala.............................................. 13  
Konginkangas 	.......................................... 14  
Matilanvirta 	lotspiats 	................................. 13  
Ilmolahti............................................. 8  
\Viit.asaari 	lotspiats 	................................... 12  

vauli 
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?iusaari 	IO1.Spl(tl. 

Lot.sen UI}paar  vid W.iitaaari brygga. för att lotsn  

1111 	Ilinolaliti  S  
,, 	Snov.anlaliti 	.......................................... 11  

Harinka 	lot.p1ats 	..................................... 12  
Muikunlaliti.......................................... 8  
Ky.mö 	............................................... 4  
Taituonlaliti 	.......................................... 3  
Sulkavanlahti 	........................................ 7  
\'arsalahti 	........................................... 5  
Reitelepolija 	......................................... 12 

3 	 Ta  mmeifors  lo  ts  pio  Lc.  

Lut.arne 	pa'isa  i Tammerfors stad, för att lota  

till 	Aittolahti 	............................................ 6  
Torv.ala.hti 	........................................... 8  
\Ta.I aiitalali ti 	........................................  9  
Mut,ala 	.............................................. 12  
Pengopo.hja 	.......................................... 16  
Viitapoh.a 	........................................... 16  
Teiskola . .............................................. 13  
Saarlathti............................................ 17  
Lep•piila'hti 	........................................... 18  
Kuru ................................................ 
Murole 	kanal 	......................................... 
BiTkala.............................................. 7  
Ve.silaks 	............................................ 93  

Sotkausalini......................................... 
Pajulahti............................................ 
Leinpälö 	..................... 

furole 	lotj 

ieii 	ippassar 	vid 	.lIii()l 	kaiiI.  

till Kuru 	....................................... 
Leppiilal  it I  
Saarlahti 
Teiakola............................................. 
Viitapohja.......................................... 
Pengori,poli.ia 	........................................ 



tifl \ra hantalahti 	 20 
Terval  ahti 	 .. 	22  
Aittolahti 	............................................. 25 
Tarn merfor 	...........................................24 
I-Iiet.aranta 	........................................... 4 
Jianiinginpohja  10 
Rieki  da  7 
Kautu 	kanal 	......................................... 11  
Ruovesi 	kyrka 	........................................ 15 
Viippula.............................................. 32  

Salmi:a 	................................................ 23  
Vehkakoaki 	............................................ 25  
Kaivo1caTita 	kanal 	.................................... 27 

Kaivosanta lolsplats.  

Lotsen uppasar vid K.aivoskanta kanal, för att lotsa:  

till 	Vehkakoski 	.......................................... 7 
Salrni............................................... 8  

- 	 .. 	Viippula 	............................................ 25 
Ruoesi 	kyrka 	........................................ 14 
Tautu kanal 	......................................... 16 
Itiekkala 	.............................................  27 
täärninginpohja 	...................................... 22  
[ietaranta 	............................................ 11  

\Jurole 	kanal 	......................................... 27 
lyrkkö.............................................. 10 
]ioi'onranta 	........................................... 12 
\irclois 	..............................................  14 
Ilerraskoski 	kanal 	..................................... 14  

Viidois loisplals.  

Losen 	uppassar vid Virdois kyrka. för att lotsa:  

ill 	flerraskoski 	kanal 	.................................... 3  
loroiraita 	.......................................... 4 
Tyrkkö................................................ 9 .  

.. 	Kaivoskanta 	lotaplats 	.................................. 14  
Erionkoski 	........................................... 9 
[iiljioln 	............................................. it) 
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Tavastehus  lots plats.  

Lotsen uppassar i  Tavasthus stad, för att lotsa:  
till 	Hattula 	Kyrkostrand 	.................................. 5 

Tyrväntö............................................ 15 
Malkilais............................................... 14  
Sääksmäki........................................... 19 
\\ralkiakoski 	.......................................... 25 
Wiiala............................................... 27 
Lempälä............................................. 34  

Lempälä (Wiiala)  lotsplats. 

Lotsen uppsar  i  Le.nipälä, för att lotsa:  
tillWiiala 	.............................................. 

Walkiakoski 	.......................................... 19 
,, 	Sääksmäki 	........................................... 

Mälkiä.............................................. 24  
Tyrväntö............................................. 26 
Hattula............................................... 29 

a- ,, 	Tavaatohua 	........................................... 34  
7 Vesilaks................................................ 

Pajulahti............................................ 
Sotkansalmi 	.......................................... 17 

- 	I  ,, 	Birkala 	................................................ 21  
Tammerfors 	.......................................... 27 

Walicialcoski  lotsplats. 

Lotseti  uppassar vid \Va]kiakoski, för att lotsa:  
till 	Sääksmäkj 	.......................................... 

Vijala................................................ fl  
,. 	Lempälä 	.............................................  

Mälkiä.............................................. 
Tyrväntö............................................ 
}Iattula 	............................................... 1  
Tavasethus 	............................................ 24  
Pälkäne.............................................. 
Flarhala.............................................. 4 
AIvettula 	............................................  
Kaivanto 	kanal 	......................................  
Sahalahti............................................ 
Orivesi............................................. 7  
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till  Längeiniäki  34  
Lä.nki'pobja . 	38  

KeUrU lotspiat$.  

Lotsen 	uppass.ar vid 	Keu.ru 	kyrka,  fuir 	att. lotsa:  

till 	Heinäsniemi 	......................................... 
- ,, 	Mänttä 	.............................................. 15  

,, 	Hakkis 	............................................... 11  
Koiho............................................... 21  

Saima lotsförtlehuing: 

li.iidnln,i ngseliefeti 	stationsort  : 	NyslLt 

,\ Iit1 	kN(,!! 

lM 	1  r/.JlH 	l/.li  I  

Lotsarne  uppassa vid norra mynningen af Saima kanal,  for  att 
iotsa:  

till 	Wilimanstrand, 	norra 	hamnen 	........................ 3  
vestra 	hamnen 	........................ 10  

Pummnmala 	via 	Rastiniemi 	.............................. 38  
Itimokolaks 	oli 	K m  tvele 	knnal 	........... 58  
Mustasaari 	 ., 	 ,,  35  
Repolansairni 	............................ 39  

Honkalahti 	såg 	....................................... 
Ruttois.............................................. 17  
Wiborg.............................................. 30  
Jakosenranla 	(Imatra) 	................................ 
Niskalampi 	,, 	 ................ 24  

23  \Vuoksenniska 	......................................... 
41  Varkaantaipa1e 	....................................... 

Kristina 	kyrkoby 	...................................... 47  

Warkaanaipale loisplu1. 
Lot.sarne  uppassa vid \Varkaantaipale kanal, för att lotsa:  

till 	Lauritsala 	............................................ 41  
44  
40  

Wilimanstrand 	........................................ 
Puumela 	via 	Rastiniemni 	............................... 

40  

	

genom 	\Väiiärnt . ...anal 	....................... 

S:t. 	Miehels 	stad 	....................................... 17  
ltii 	k;rkhy 	................................. II  
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till Jakoaenranta  (Imatra)  42 
Niskalampi 	., 	 ................................ 48 
Wuoksenniska......................................... 47 
Enolah.t.i 	genom 	PelpällMalmi 	.......................... 29 

2 	 Po u.mcila lots plats. 

Lotsarne 	uppassa 	I Poumala  kyrkohy. 	för 	att lotsa  
till 	l.auritsa1a 	via 	Rastiniemi 	............................ 3 

flepol.ansalmi 	.......................... 39  
genom 	Kutvele kanal och Ritokolaks 	........ 58  

förbi Mustaaaari  35 
Wuokseniiiska 	genom 	Kutvele 	kanal 	................... 37 

via 	Päihänniemi 	........................ 45  
Niskalampi 	(Imatra) 	genom 	Kutvele 	kanal .............. 38 

via 	Päihänniemi 	.................. 46 
J.akosen.ranta 	via 	Päihänniemi 	........................  

genom 	Kut.vele. 	kanal 	.................... 45  
Nyslott................................................ 40  
Siilkava 	kyrkohy 	.................................... 

- ., 	Kritina 	kyrkohv 	förbi 	Rastiniemi 	..................... 45 
\Varkaaritaipale 	 , 	 ..................... 40  

genom 	\Väätärnö 	kanal 	................. 
- .. 	Pnnkaharu 	..........................................  

2 	 Nyslotts 	lotspiats. 

Lots.airne 	uppnssa 	I 	Nyslotis 	stad. 	för 	att 	loka:  
till 	Puumala 	............................................ 

Oravi 	kanal 	..........................................  
Taipale 	kanal 	........................................ 
Pun'kaharju 	genom 	gamla 	farleden 	.................... 

., 	Moisund 	.......................... I  
Must.alahti 	i 	Rantasalmi 	.............................. 
Tahkoranta 	i 	Jorois 	.................................. 40  

,, 	Kerimäki 	genom 	gamla 	farleden......................... ti 
Moisund 	............................. 

Kesälaks 	genom 	gamla 	farleden 	........................ 46 
Moisund............................. 

ulkava 	kyrkohv 	.................................... 



2 	 Oravi lotspiats. 

LotsariFe  uppassa vid Oravi kanal, för at:.t lolsa:  

till Nyslott 	.............................................. 20  
Taipale  kanal 	......................................... 26  

omkring Ahveiisalo ...................... 
\Vuokala ............................................. 20 
Enonkoski 	...........................................9 
Kasgaslampi  kyrka genom Tappuviria .................. 
Palokki............................................... 44 

Taipale 	lots  piais. 

Lotsarne  uppassa vid  Taipale.  kanal, för att lotsa:  

ill 	Oravi 	kanal 	.......................................... 26  
omkring 	Ahvonsalo 	........................ 30  

Nyslott.............................................. 41  
Kangaslampi 	via 	[Tärmäsalmi 	......................... 21 
.1 arms 	(Tahkoranta) 	.................................. 9 
lan'tasalmi 	............................................ 21  
Konnus 	kanal 	......................................... 20 
Leppiivirta 	........................................... 16  

Konnus  lots  piais. 

Lotsarne  uppassa vid Koniius kanal, för att 	lotsa 

tHI 	Kuopio 	stad 	........................................... '24  
Taipale 	kanal 	......................................... 20  
Palokki 	.laist.ageplats 	. 	 . 	 . 	 . 	 .....................  42 
Palokki 	såg 	............................................ 45 

lotspiats 	...................................... 46 

Kvo pio  lots plats.  

Lot.sarne uppa.ssa  i  Kuopio  stad, för att bIas 

	

Il Koniius lotsplats ..................................... 	24 

	

Mö.mrnöläniahti  lastageplats ............................ 	13 

	

Knrikkanie.ini  i INilsia................................. 	22 
Ruokovirta 	 19. 

	

ITaala kanal .......................................... 	25 
l'aiokki  såg 	.......................................... 	32 

lastageplats 	 32 

	

lotaplats ...................................... 	33 
Karjalankoski  i  Nilsiä 	................................ 	28 

3 

0•  

9 

2 
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till 	Akonpohja 7 
Siilijiirvi 	(station) 	................................... 
Pajulahti............................................. 1 
Pieksänkoski 	......................................... 19 

2 	 Ahl'ionlahti lotspiats.  

o Lotsarne  uppas 	vid Alikionlaks kanal, för att l'utsa  
ill 	Nerkko 	kanal 	........................................ 17 

-. ,, 	Iisalmi 	stad 	.......................................... 27 
0  ,.Kuopio 	............................................... 25  

Möm.möliinlaht.i 	.lastageplats 	............................ 20 
- 

,. 	Kurikkaniemi 	I 	Nilsiä 	................................ 4! 

2 	 TJlsInlcosk?. 	lot.spat.s. 

Lot.sa.rne iippaa  vid Lastiikosii kanal, för att. lotsa  a  
Wiiotjärvi 	och 	Syvän 	sjöar. 

från 	Jtivan'koski 	till 	Nilsiä 	kyrka 	........................ 17 
Syvärinpää 	.........................  

2 	I 	 Palo1rI 	loisplais. 

Lotsarne nppass.a  på Lieruniemi,  för att. lotsa  
till 	Vihtoninlaks 	..... 	. 	.................................... 17  

Karina 	såg 	........................................... 13 
}ieinävesi 	kyrkostranc! 	vid 	Kermajärvi 	................. 10 

Vahmalahti 	................ 19 
Palokki 	lastageplats 	.................................. 4  

,, 	såg 	.......................................... 1 ,. 	
Kuopio 	'stad 	........................................... 33 
Konnus 	kanal 	........................................ 46 
Oravi 	kanal 	.......................................... 44 
WTjuykala 	.............................................. 59 

2 	 Jnojärvi lotspiats.  

Lotsarna nppasa vid Waristaival kanal för att lotsa:  
till 	Pitkäla;htj 	............................................ 1 1 

Pöytälaihti 	........................................... 14  
()htansalmi  Syd och Ost om Luutsalo längs östra sidan af  

JnoJarvi 	............................................. 2i 
()htansalmi  West  och  Nord oni Luiitsalo  längs östra sidan 
af 	Juojärvi 	.......................................... 



Ohtansalmi  lotsplats. 

Lotsarna uppassa 	vid Ohtansalmi för att lotsa;  

till 	Kaavi 	.............................................. 16  
Luikonlahti 	.......................................... 12  
Luikonlaliti 	via 	Riihilahti 	............................. 14  
Tuusniemi........................................... 7 
Pitkälahti 	längs 	östra 	sidan 	af  Juojärvi 	................ 14  
Pitkälahti  längs 	vestra sidan af  Juojärvi 	................. 18  
Pöytälahti 	längs östra 	sidan 	af  Juojärvi 	................ 
Pöytälahti 	längs 	vestra 	sidan 	af 	Juojärvi 	.............. 24  
Juojärvi 	längs 	östra 	sidan 	af 	Juojärvi  Oat  och Syd om 
Luutsalo 	........................................... 26  
Juojärvi  längs östra sidan af  Juojärvi  Nord oeh West  om 

Luu tsalo............................................ 21  
,Juojärvi  längs vestra sidan af  Juojärvi 	.................. 19 
Juejärvi  via  Tuusniemi  Ost  ooh  Syd om Luutsalo längs 
östra 	sidan 	af 	Juojärvi 	................................ 34'  
Juojärvi  via  Tuusniemi  vest  om Liiutaalo längs vestra sidan 
af 	Juojärvi 	.......................................... 30  
Juojärvi 	via 	Tuusniemi, 	Pitkälahti 	och Pöytälahti 	längs 
östra 	sidan 	af 	Juojärvi 	............................... 47  
Juojärvi 	via 	Tuusniemi, 	J'itkälahti 	oeh 	Pöytäla'hti 	längs 
vestra 	sidan 	af 	Juojärvi 	............................... 51  

Wuokala lotspiats. 

Lotsarne 	uppassa i 	Wuokala  by, 	för 	att 	lots: 

till 	Oravi 	kanal 	......................................... 20  
Joeiisuu 	............................................. I  

g€noto 	1< 	1\jau............................ 36  

1 

-f 

—M- 

ci.) 
	 till Ohtansalini  längs vestra sidan af  Juojärvi 	 19 

Ohtansalmi  via  Tuusniemi  Syd och Ost  in  Luutsalo  längs 
östra sidan af  Juojärvi ................................ 36  
Ohtansalrni via  Tuusniemi  vest  om Lnutsalo längs vestra - 
dan af  Juojärvi ...................................... 30 
Ohtausalmi via Pöytälahti, Pitkälaliti  och  Tuusniemi  längs 
östra sidan af  Juojärvi ................................ 41 
Ohtansahni via Pöytälaliti. Pitkälahti  och  Tuusniemi  längs 
vestra  sidan af  Juojärvi .............................. 51 
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till Puhois 	lastageplats  25  
Enonkoski........................................... 12 
Palokki..............................................  

Joensuu  nedre  lots plats.  
Lotsarne  uppassa i  Joensuu  stad, nedanorn slussen, för att lotsa:  
till 	rU kl  

genom 	.Kivisalmi 	............................. 36 
Puhois 	lastageplats 	.................. 51 

Joensun öfre loisplats. 

l.otsarrFe uppassi  i  Joensuu  stad, ofvanför slussen, för att 
lotsa:  

till 	Häihä 	sluss 	vid 	Pielis 	elf 	.............................. 28 
Ahvenus 	lot.splats 	vid 	Pielis 	sjö 	........................ 41) 

./1  hvenu.s lotspiats. 

Lotsarne tippassa  vid Pitkäiiiemi udde, för att. lotsa:  
till 	lläjhä 	shins 	.......................................... 12 

.1 oensmi 	stad 	.......................................... 40  
Liklanionsaari 	......................................... 20  
Lieksa 	kyrkoby 	...................................... 25 
Porosaarj 	............................................. 27 

Liklamonsaari loisplats. 

Lotsarne lippassa  it Liklanionsaari  holme, för att lotsa:  
till 	Lieksa 	kyrkby 	...................................... 9  

Junka ,, 	...................................... 15 
Porosaari............................................ 
Niirinis 	köping 	förbi 	Ristisaari 	........................ I  

Juuka kyrkoby 	.................... 
östia 	farieden 	.......................... 

Ahvenus 	lotspiats 	.................................... 20 

Porosaari (Ristisaari) lotspiats. 

Lot.sen  Uppassar  it Hiekkakalkku  holme, för att lot.sa:  
till 	Liklamonsaarj 	......................................... 8 

Juukakyrkobv 	....................................... 10 
! ,,  I 

2 

2 

2 

I 
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1  

CIJ  

1 

1  

Kotalahli  lots plats.  

Lotsen 	tippassar  a  Piiparinrant.a,  för att lo4ss:  

till 	Kaiiga.nieini 	lotspiats 	................................ 31  
Suosalmi 	............................................. 20  
Kortossalmi 	.......................................... 29  
Koihonsalmi 	via 	Kortessalnu 	........................... 3fi 

Suosainu  lots plats.  

Lotsen 	uppassar 	ö 	it  iataniemi, 	för 	att 	lotsa  

till 	Kotalahti 	lotspiats 	.................................... 20  
Kangasniemi 	......................................... 30  

Kortessaimi 	.......................................... 15  

Koihonsalmi 	via 	Kortesa1mi 	........................... 22  
Hirvensalmi 	kyrkohy 	.................................. 5  

från IlirvenRalmi kyrka genom Iyiikösv'si  till  Larnniinlahti 	. . 8  
,, 	,, 	,, 	 ,, 	Merrasmki 	...  4  

Kangasniemi  lotspiats.  

Lotsen 	uppassa  r a 	i(aligaRliiemi, 	för att 	lotsa  

I 	till 	Kotalahti 	lotspiats 	.................................... 31  
Suosalmi.............................................. 3  

39  K&rtessahni 	............................................ 
Kolhonsalrni 	via 	Kortossalmi 	........................... 46 

Ladoga  lotsfördelnitig: 

Vör1olrunghefen 	tatioiisort : Sordavala  stad. 

Assistentens •stationsort: Sordavala stad. 

Saunaniemi lotspiats.  

Lotsen uppassar  å  Saunaniemi,  för att lotsa:  

till 	Taipaleenjoki 	......................................... 10  
Järisevä 	vik 	........................................... 8  
Ylläpää 	vik 	.......................................... 10  
Konevitjs 	kloster 	....................................... 16  

,, 	Sortanlaks 	............................................. 19  
Kexhoim............................................ I 	34  
Miistaniemi 	.......................................... 2 

j. 	ivisalini 	..................................... 34  



- 	 . 	 ..  

till 	Walaiu, 	k1,.ter 16 
Wuorat.sii loLsplats . 	31  
Kumota . 	10 
l(khln . 	18 

.• 1 j••/;/)•fII 	.1\  

!,tsarn•e uppasa:  

lotsa: 	 I  

Sordavala  8  
Sjös................................................ 2  
Jaakkima 	hamn 	....................................... 22 
Kumola.............................................. 21 
Rahmasaari 	Iotap1nt 	................................. 20 
Walamo 	k:loater 	....................................... 13  
\\rio.rau 	lotsplat 	................................... 17  
Leppäniemi 	lotaplats 	................................. 25 

F 	Janoslahti. 	yttre 	farleden 	............................. 14 
F 	,, 	impi.1ahti 	hamn 	...................................... 16  

Läke1ä 	såg, 	yttre 	farleden 	............................ 16  
förbi Sordavala  18 	F 

Helyläå........................................... 12i  

lotsen 	ippaasar  i  Rtue  by,  för att lotsa:  

t 	11 	Keljosaari 	loitspiats 	.................................... 8 
Helylö 	lastageplats 	................................... 4 
Läke.1ä 	ämynning 	................................... 
Janoslahl;i 	lastageplats 	................................ 14  
Impilahti  hamn 	genom Kaalisalmi 	...................... 25  
\\TuOratS,u 	lotspiats  genom 	Kaalisalmi ................... 26  
\Valamo  genom 	Kaalsalmi 	............................ 29 

ran 	Janosia:hL.i 	till 	sjös 	..................................  6 
Läsielä ., 	 . ..................................  9. 

...Helylä 	åmynning 	till 	sjös 	............................ 15 
Sordnvala 	till 	sjs 	.................................... lo  

Wooratsu lotspiats,  

I  il  sanoo oppassa  å  södra sidan a.f Wuoratsu hoimne, för att lotsa: 

Il 	Koirinoja 	lastageptats 	................................ 5 
Pitkärauta  bruk 	förbi 	Koirinoja 	..........................  8  

.... .  5 



till  .Kronoboig 
Tervus 	

. 

Rahniasaari Iotasplat.s  45  
Walamo  kloster  48  
Keljosaari 	1otplats 	.................................. 61  

.WTuoratsu 	,, 	 ................................... 61  
Leppänienii 	.,  

Från 	Tai.pale 	till 	sj;t 	......................... 

aor1un.lahti 	iolspio/..  

Lotsen uppassar 	Sort.annieini, 	f 	at 	1)1  

frau 	Sortanlahti 	till 	sjös 	................................ 
Kexhoirn ,, 	 , ................................. I  

till 	Riiska 	vjktn 	........................................ 
Konevits 	kloster 	...................................... 
Xlla......... .paa  vik .......................................... 
Järisevä............................................ p  
'I'aip.aleenjoki 	........................................ li 
Mnstanie.mi 	lastageplats 	............................... 1  
Kexhoim 
Kiviaalini 	hamn 	....................................... 
Kurkijoki 	hamn 	...................................... 33  

- 	I  ,, 	Tervus 	hamn 	......................................... 
Ifiilunasaari 	iot.spiats 	.................................. 
Walamo 	kloster 	......................................  
Sinu 	isä 	lotspiats 	..................................... 
Leppäruiemi 	lotasplats 	.................................. 
Wuoratsu 	.................................... 51  
Ke]Iosaarj 	,,  

3 	 Rahniasaa.ri lo/ajiloia. 

Lot.sarne  u  lpassa  å  Rahmasaani. lP  r a  i.  ii  
fnitir 	Kivisalmi  till  sjös.............................  
till 	Sortanlahti 	......................................... 

Mustanienui last.ageplats ............................... 
Kivisalmi............................................ 17 

 Kurkijoki  hamn 	...................................... 18 
 Tervus  hamn ......................................... ii 

K  ulikue ankarplatu ....................................  
J  aakkima  hamn 	...................................... it;  
Keliosanni 	lotsplat.s ................................... 
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till 	Leppiinie.mi 	Iot.splat3 13  
Walairio  kloster 	

•  17 
linpilahti kyikohy  9 
J anolaht.i 	och 	Viii 	milk  i 	bruk 	.......................... 14  
Lske1il kg 	.......................................... 16  
Sordavala 	genom 	Kaclisalmi 	............................ 26  
Keljosaari 	lotspiats 	.................................. 17  
Jaakkima 	hamn 	...................................... 36  
itahmasaari 	iotspiat 	................................... 31  
Bojonna 	hamn 	....................................... 11 
Tniernajoki 	iimyiining 	i 	Salmis 	........................ 20 .. 	TT u.ksu 	åmynniug 	.................................... 21  

Leppäniemi 	lotspiats.  

I oteu iippasar 	koivinierni  udde  pa Mantinaaari  
för att. lotsa:  

ill 	Tiderna, 	Miinala  och 	Kirkkojoki 	lastageplatser 	.......... 
tiuksujoki 	]atageplats 	................................ 9  
Uusikylä 	,, 	 ....................... 7  
Sirnitsä 	lotspiats 	..................................... 6  

.Pitkäranta 	bruk 	...................................... 12 
Koirinoja 	via 	Pitkäranta 	............................... 17 

— . 	Voratsu 	lotsplats 	.................................... 13 
Keljosaari ,, 	.................................... 25  
\Valamo 	kloster 	........................................ 22 
Ralirnasaari 	loIspiats 	.................................. 34  
Sortanlah -ti 	.. 	förbi 	Rysosaari 	................... 51 
Keksh-olni 	............................................ 49 

Sirnitsä loisplats. 

l.otsen upaar  i  Työinpää  by  vid sydöra  a  raden  at 	.\l 
sinsaari 	rnidt  emot  Sirnitsii 	fyr, 	för att  lots 

ill sjös 	.............................................. 
Kai]ivois 	lastageplats 	.................................. 16 
Sortanlalti 	lotssiation 	................................ 
Ke:ktiholrns 	h-ama 	..................................... 
Poll a 	tullatati on 	...................................... 4 
L'ikma 	äniyiriiing 	.................................... lo  
Iluksu...................................... 12 
I 	ippän 0. 	lai 	aliinn 	............................... 



Bilaga. 

Instruktion för Sj  öfartsläroyorken,  
Fastställd av 

Sjöfartsstyrelsen  den 26  augusti  1919.  

§ 1.  
Lärarena  vid  sjöfartsiaroverken  stå i avseende  a  tjänsten  under  rektors eller föreståndares tillsyn och böra vid  handliavandet  av sina åligganden ställa sig den-

nes anvisningar  till  efterrättelse.  
Timlörare  antagas av rektor eller föreståndare  samrad  med läroverkets ordi-

narie lärare.  
§ 2.  

Lärare vid  sjöfartsiöroverk  är  rkyldig  att med  nit  vinniögga  sig om (len un-dervisning, som blivit honom  ombetrodd,  att genom lära och föredöme beflita sig 
om elevernas förkovran i punktlighet, ordningssinne och goda  seder,  att iakttaga. ett 
rättvist och opartiskt förhållande  till  eleverna samt i allmänhet  visa  dem ett gott 
föredöme såväl inom som utom läroverket. 

Rektor eller föreståndare  är joke  berättigad att emot ersättning meddela  cii-skild undervisning  åt  läroverkets elever, ej häller ordinarie eller timlärare  åt  elev  å den  klass, där han själv meddelar undervisning.  

§ 3.  
Rektor, föreståndare och ordinarie lärare äro 	 a sin a  

respektive kurser.  
Avd'elningsföreståndaren  åligger övervaka ordningen  pi'  kursen samt att för 

densamma begagnade eller dör befintliga inventarier  sthdse  hållas behörig ord-ning ävensom att  fill  avdelningen hämtat undervisningsmaterial efter undervis-
ningens avslutande  återsthlles.  tillse, att varje lärare gör behöriga anteckningar i 
avdelningens dagbok samt att vid behov leda och råda eleverna i allt, som berör 
deras förkovran och undervisning.  

Avdelningsforeståndare  må  vid behov för viss tid utse  nögon  av eleverna sig  till  biträde för att  under  melin atimmarna  inom  läroverkefs ornråle  övervaka ele-
vernas uppförande, hava tillsyn över  invenfarierna  på  avdelningen  rn.  in.  

§  t,  
Ar  nagon  av läroverkets lärare för sjukdom eller av annan orsak förhindrad 

att  }iandhava  sina åligganden,  nul  annan  ltinplig  person iv  Fe]ur  eller Frcsfdn
-dare  för  riluas  alt  innier  tiden  uppröltHlln iindervisniiign.  I  ijnlnar rekti  Ilar  
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föreståndare, eller äro  de  eljest tillfälligtvis urståndsatta att sköta. sina befattnin-
gar, åligger det lärare  på  närmast lägre kurs att tillsvidare och intill dess vikarie 
för tjänsten kan förordnas bestrida relitors eller föreståndares åligganden,  under 

 vilken tid hans befattning bör bestridas av vikarie;  dock må  undervisningen även 
ombetros annan skicklig  person,  som av S,jöfarsstyrelsen godkänues. 

§  5.  
Rektor eller föreståndare  är  berättigad att  under  läsåret vid behov •bevilja 

lärare och hetjänte vid läroverket tjänstiedighet för  en  tid av högst åtta dagar med 
villkor att  den tjäustlediga  'själv bekostar av rektor eller föreståndare godkänd 
vikarie.  

6. 
lJriderisningsämnena  vid s,jöfartslitroe.rken  oh  deras omfattning:  

1. I  navigationsskolorna:  

1) un(lervisningsspräket: språkliLrans  grunder, rä4tskrivning, skönskrivning 
och brevskrivning;  

2) matematk:  a)  i aritmetik, fullständig behandling av vanliga och decimal-
bråk, regula -de-Iri,  intresse-, rabatt- och bolagsräkning. potensläran, kvadratrotens 
utdragande samt logaritmers bruk;  b)  i  algebra:  räkning med hela tal och bråk 

 saint  upplösning av enklare expressioner i fak(t.orer;  c)  i geometri: första boken av 
Enklides eller motsvarande kurs enligt annan lärobok i geometri; i planimetri och 
stereoindri: uträkning av vanligaste ytor och rymder;  d)  i trigonomefri: grund-
begreppen ävensoni upphösnrng av plana trianglar enligt formler.  

3) naviqaiion:  H.  Korsströiu,  Lärobok i  navigation mom. 1-32, huvudgrirn-
derna  för utförande av kompasskompensering samt inom.  47-8l. 

4) nautisk astronomi och meteo'roloii:  Korsström, Lärobok i  navigation mom. 
$9--103, 106-146, 1(11-164, 172, 173, 177  och  200-217, dock  sålunda, att av 

 mom. 106—i46  och  172-173  läses endast, vad som rör solen.  
5) sjömanskap:  Axel S. Blomgm.'en,  Lärobok i Sjömanskap, kap.  X, XI,  XIX, 

XXIV, XXVI och XXVII; vilka i  den  finskspråkiga översättningen av nämnda 
rbete motsvaras av kapitlen  I, II, X,  XVII och XVIII.  

6) skeppsbyggnadsiära:  det huvudsakliga av trä- och järnfartygs samman-
sättning  oh  delarnas benämning samt upprät.ta.nde av olika  slags segeiritningar; 

7) si.qnolering:  begagnande av  den  internationella signalboken och signale-
ing 'med såväl flaggor som avstånds- och morsesignaler;  

8) läran om mekanisk drivkraft: nödiga delar av ysiken ävensom samman-
ättning, 'skötsel och användande av ångpannor, ångmaskiner och förbrännings-

motorer ombord  å  fartyg:  
9) lagar och förf  attningar  rörande sjöfarten  och därmed gemenskap  egande 

liwnen:  havs- och insjävägsreglerna, d'et nöilvänciigaste av sjölagen.  de  särskilda 
jöillrten rörande förordningarna och vexelstad.gan ävensom uppsättande av sjö- 

i' laringar,  protester. niärbrullor m. m. 
10) qeoqrafi:  huvuddragen av fysiska geografin, Europas kustgeografi, sa•r 

 -1 P  östersjöhamnarna;  
11) det andra inhemska språket: grunderna i språkläran, uttal, innanläsning, 

Lilövningar ävensom lättare översättningar  till unde.rvisningssprdket  och brev;  
12) engelska, tijska och ryska språket (det sistnämnda frivilligt ämne):  grim-

drna  i språkläran. innanläsning samt uttals- och samtalsävningar; 
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13) bokförinq:  vanlig enkel skeppsbokforing jämte övningar i sjöfarts- och handeiskorresponclens.  
14) hyqicnj: skoppshygieni,  kort samaritkurs,  de  allmännast förekommande 

sjukdomarnas kännetecken samt läkemedel, som skola användas.  

II. I  högre  navigationsskoa  

A. A  
Samma fordringar som i navigatiunsskoa.  

B. A  lägre kursen:  
1)  undervisninqssprakej:  'kort sprik1ära 'samt hvningar i ämne- och brev -skrivning;  
9)  matematik:  a) aritmetjken  i  sin  helhet;  b) algebra, fill  och med upplos- fling  av första gradens ekvafioner;  e)  geometri, plauirnefrj och stereomefrj en- ligt godkänd lärobok;  d) trigonornotrj,  upplösning av plana och sferiska trianglar enligt formler;  
3) navigation:  grundlig  repetition  av  
4) nautjsk asfronom'j  och metcorologj: Korsatröm, Lärobok i  navigation,  inom.  89-169, 172-179, 184, 185  samt  200-221  utan härledning av formler;  5) sjna•nskap:  Axel S.  Blomgren, Lärobok i Sjömanskap kap. XVII, XVJU, XX, XXII, XXIII, XXV, XXVIII, vilka i  den  finska översättningen motsvaras av kap.  VIII. IX.  XIII, XIV, XVI och XIX.  6) skeppbygynadsuira.  repetition  av navigationssko1115(11 samt beräkning och uppdragande av tackeiritningar för  en  skonert 'eller ett barkokepp;  7) sig&iering:  repetition  av 	 med övningar;  8) trådlös ieieqrafi: €lektricit.etens grunder och dess användning i  den  tråd-lösa telegrafin (enligt läroboken);  
9) läran  on  mekanisk drivkraft: grundlig  repetition  av navigatjonsskoi sen.  
10) lagar och författningar rörande sjöfarten och därmed  .qemenskap egande  ämnen: sjölagen i  sin  helhet och grundlig  repetition  av navigafionsskolIii5  11) .qeojrafi:  världsdelarnas fysiska geografi, samt kutsgeografj.  12) det andra inhemska språket: textläsning, lättare ämneskrivning och över-sättningar.  
13) enqeiska,  tyska och ryska språken: (det sistnämnda fri vill  ii m  nanlasning,  uttals- och samtalsövningar samt lättare översätta  in' 14) bokförinq:  utvidgad navigationsskolk5  15) kyqien'i:  utvidgad navigationssko15 samt annlmi  

C. A  högre kursen  
1) undervisnjnqsspraket:  satslära samt skriftlig behandling och 	i' särskilt i fackämnen.  
2) iatena,fj/:  a) aritmetji: repetition  av aritmetiken från och med regn  de-fri;  h) algebra: repetition  av lägre kursen ävensom lösning av enklare  pr'' - lem av första graden  saint  lättare andra gradens ekvationer med  en  obekant  e)  geometri: grundlig  repetition  av lägre kursen 'samt beräkning enligt Moororns sytern av oregelhnnn, krrk} incr L'rän.a  ado  finrPr  vt-  o7h 1ci1iL  on 'h 7 - 
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d)  trigonuniniri:  plan-  nh sfnrisk  I  rjg)i1fflu'lii 	'nni  illa  iinat j7'1koiiiinajiile 

formiers  härledning.  
3) navigation:  Korsström, Lärobok i  navigation.  hela terrestra delen;  

4) nan tisk astro'nomi  och  meleoroiogi:  Korsström, Lärobok i  nevigati  on, den 

 astronomiska delen i  sin  hJhet;  mom. 89-220; 

5) sjömanskap:  Axel S.  Blomgren, Lärobok i Sjömanskap kap. XII, XIII, 
XIV, XV, XVI,  XXI, XXTX, XXX  vilka i  den  finska  versättliingeil  motsvaras 

av kap.  III—VII,  XII. XX.  XXI.  ävensom grunderna för fartygs klassificering;  

6) skeppsbyg.qnadSlaTa  beräkningar och  nppdragaude  av enklare  konstruk-

tiorisritm nga  r  för ett sjögående fartyg,  ui) pdra ga ncle  av ritningar  till  olika.  slags 

 rundhult ävensom  uträknancie  av deplacement.  
7) signalering: grundlig  repetitiOl1  av lägre kursen, varvid huvudvikten läg -

ges  på  snabbhet i signalering;  
8) trådlös telegrafi: kursen enligt godkänd lärobok, varvid huvudvikten läg-

ges  på.  snabbhet i signalering;  
9) lagar och  flörfattfliflhlW'  rörande  sjö/arten-  och därmed gemenskap ägande 

ämnen:  repetition  av lägre kursen samt  havoriaktens  uppsättande och  tlipachering  

10) natioimlcho'aomi:  dess allmänna grunder uti  pemlings-  och  affärs'världt'ti 

 uppkommande frågor och särskilt sjöfartens  nationalkonomiska  betydelse, såvitt 
möjligt, belyst med exempel och jämförande siffror:  

11) det andra inhemska språket:  form-  och satslära. textläsning, skrivövnin-

gar. ö versättningar och korrespondens;  
12) enqeiska  tyska och ryska språken: (det sistnämnda frivilligt ämne) 

 textiasning,  talövningar, översättningar  till  undervisniiigsspråket  och 'korrespon- 

dens;  
13) bokföring: kurs i dubbel italiensk  bokfärirg  samt  sjöfart.s-  och handels - 

kui'respondens;  
14) hygieni:  repetition  av lägre kursen ävensom besök i sjukhusen för  be- 

av  p:iticaterna  s  skötsel.  oeratiniier. förliindning  m.  rn  

ILL  Uti Havigationsinstitut.  

A  lägre kursen:  

fl  gaV  -in a  lägre kursen i  bögre  navigationsskola.  

B. A  högre kursen: 

vd  vi age r 	in å  högre kursen i högre  navigationsskolu.  

C. A  högskolkursen:  

1  n(Inumn'o inq.v" j ii'Hiet:  språkets fullständiga behandling och förmåga att 
 ,1dvständigt  uppsätta  affärs1  rev  och andra  ,änstesli'ivelser  ävensom föredrag 

för klass med särskild vikt  på  tydlig och enkel framställning;  

2)  matematik:  repetition  av högre kursen och provtimmars givande enligt 
 instvuktion  

3'l navigation: repetition  av högre kursen och provtimmar som i punkt  2 är  



4) nautisk astronomi och meteorologi:  repetition  av högre kursen och prov
-tinrma.r,  som i punkt  2 är  sagt;  

5) sjömanskap:  repetition  av högre kursen och provtimmar, som i punkt  2 
är  sagt;  

6) skeppsbyqqeri:  uträkning av fartygsskrovets olika centra, beräkning 
lastmärkets författningsenliga läge ävensom fullständig  slceppsmätarkirs;  

7) lagar ud, författningar rörande sjöfarten och  dunned  gemenskap ägande 
ämnen:  repetition  av  den  inieniska  sjöfarten berörande lagar och författningar,  fö-
recirag  över  liii  ämnet hörande utländska förordningar och sedvänjor ävensom upp

-sätta.nde  av  inTagen  till  olika myndigheter:  
8) trion  qulotion  och  kartläggninii:  enligt  l'öreskriven  lärobok;  
9) natjonaiekonomj:  föreläses i främsta rummet över allmänna samt sjö-

farten och  penningeväriden  berörande grenar av  na(ionalekonomin  
10) det andra inhemska  sprdket:  repetition  av syntaxen.  sprtkets  muntliga 

och skriftliga behandling, självständiga föredrag inför klass, samt skriftliga upp-
satser i  fackfrdgor;  

il) engelska, tyska och ryska  spräken:  (det sistnämnda frivilligt  ämn 
 muntliga och skriftliga översättningar  till  och  frdn undervisningss pråket, iorn
-pondens och  självs±ändig  skriftliga  U  pps.atsur,  särskilt i  fackfrdg'or. Un.dervisiiin-

gen försiggår  på.  respektive främmande språk;  
12)  bokföring: fullständig kurs i amerikansk bokföring samt kort systern  el. 

 granskning och  revision  av bok  föringsarheten.  avfattande av självständiga. sjö
-hrt li  I I  i  ii  il  ii  Il  mb  I\ 1  sh  II ii Ii] nil  i liiiiio 

logiero;. 

Liisöi'ef  vid sjiifiirtsliiroverkn vifililuer Lii;,  I;. 	iii: 	LIL 	iii  
månad och slutar sista helgfria dn  under  oaj ian;id.  .1 iii lie in  röei  i lina lai  
19  december  till den 15  januari. 

'\Tid sjöfartsläroverk  är  endast behöriga  lisLin\il  l\  )J(iö1liLHL  ah 
undervisning:  duck  md. sdvittutryrnmet sihiant niedgiver  och det regelbundna nr 
betet vid läroverket, icke därav  störes.  den,  som efter fyllda femton dr  union  ni  in t 

 ett års tid gjort sjötjänst som  däckskarl. tilIdlas  att såsom 	ira Iy 
mi;ivig;mliischol1iiis 	;lim lägre kurs vid  lr;i\ g;itinmintitmiL  

Vid inträde i läroverket bör elev  ui  petit la  ijänsi förbahin  og  mii igl  I;  si si öl Il 
formulär, med  bifogaude  av behöriga  inlyg  liver  tidigare  skoikunskaper  och sjö

-tjö  fl  st  

	

Fml;ih- i, 	al 	iin 	oli 	nr  v;iia 	11;;il 	Lii\ 	mhl 	lnoiii;ia;a. 

Elev, som uppfyller  de  i  10, 11  och  12 	m  liii rdningen 	den 2(1  sepiemim  
ber  1918  angåede sjöfartsiarciverken  föreskrivna fordringarna för vinna  nde  a V  
inträde i  sjöfartshäroverk.  är  berättigad  alt  ililt.nmia  1  iai;imn  in  oli  avlägga  'xaiiin 

 samt däröver  er}i(flla hetyer. 



§  1]  

Elev bör själv förse sig med rio för undervisniiigens begagnande nödvändiga 
böcker samt skriv- och ritmaterialier,  dock må  även skolan tillhöriga böcker och 
sjökort av rektor eller •föreståndare  under  läseterminerna  fill  nyttjande utom sko-
lan  åt  elev upplåtas med skyldighet för  eleven  att för desamma ansvara. 

§ 12.  

Såväl lärare som elex bör  på  utsatt klockslag infinna sig  till  lektionerna. 
Utan rektors eller föreståndares eller ock i dennes frånvaro avdelningsförestånda-
res tillstånd  må  elev icke utebliva frön leldio]!. Frånvaro och dess orsak bör i av-
delningens dagbok införas. 

§ 13.  

Elev åligger att i sitt uppförande såväl inom som utom läroverket ställa 
sig rektors eller föreståndares och avdelningsföreståndaros föreskrifter  till  efter-
rättelse, städse  visa lärarena  tillbörlig hörsamhet samt med uppmärksamhet och 

 flit  följa undervisningen och sköta sina studier. - 

§ 14.  

Skadar eller förstör elev med avsikt eller genom vårdlöshet läroverkets in-
ventarier, bör skadan ersättas av  den  eller dem som befunnits därtill skyldiga, 
eller, där fullständig utredning härom icke kan förebringas, efter SjöfarIsstyrel-
sens prövning och uppskattning gemensamt av eleverna  Ft  avdelningen eller i hela 
läroverk  et. 

§ 15.  

Elev, som gör sig skyldig  till  vårdslöshet, oregelbunclenhet eller olydnad  mot 
 lärare eller annars uppför sig otillbörligt bör av rektor eller föreståndare tillrät-

tavisas och varnas anfingen enskilt eller inför avdelning, beroende  på  förseelsens 
heskaffenhet. Låter han sig icke därav rätta, bör han ånyo varuas inför lärarena. 
Framhärdar han ytterligare i  sin  förseelse  må  rektor eller föreståndare, efter att 
hava inhämtat lärarenas yttrande, skilja  den  felande från läroverket för  en  tid 

 iv  högst  30  dagar.  
Är  förseelsen av svårare beskaffenhet, hör rektor eller föreståndare avhålla 

len skyldiga från lektionerna samt omedelbart anmäla om saken hos Sjöfarissty-
lelsen. som äger,  sedan  undersökning ägt  rum,  efter prövning för längre tid eller  
ii  ililil dcilja  len  slvölie:a  Ho  ]iö\  dl. 

.0. 

V I liisörets b1irin I IIi  101  lut 	id r lörestatidare  i samråd med lärarkåren 
i  Ippgöfa  och  till Sjöfarsstyrelsen  insända i tabeliform uppställd läsordning för 
varje av läroverkets avdelningar. Vid läsordningens uppgörande bör såvitt möj - 
Tart  iakttagas.  nit dcv  Teki  år nöilsnkad  att  ljeöha  skolan  here  ön tvenne gånger 



7  

§ 17.  
Rektor eller Föreståndare  är  beraffigad  aft,  i  sanirdd  med övriga lärare, i lä-

roverket intaga elev, vilken för sjöresa eller  på  grund  a.v  laga förfall  är  förliindrad 
 att infinna sig  fill  hiroverket  vid  Ilisårets Lörjan  lock må  icke utan  jöfart ssty-

relseas  tillstånd eller  du 1  nitnln r  uhnou Lv  i  I roverliet  intaga  

§ 18.  
Rektor eller  förestanciare  är  berättigad att  Lev  ilja  le  rovirkets rle\er niLiinde-

lov sammanlagt högst nio dagar  under  läsa  ret.  

1,.  
Elev  ii  högskolkurs  åligger, att enligt  rLktur  lur  Ir lesttiiume iud  a.  varje 

av läroverkets tre kurser undervisa i ordinarie lärares  äninea  högst  en  timme i  lea
-naden  och böra  å  dessa timmar såsom åhörare närvara rektorn, avdelningens före-

ståndare samt  högskolkursens  elever. Timmen antecknas i  avdelningsdaglaokva, 
 varefter rektor och  avdeluingsiöreståndare  eller rektor ensam  på sin  avdelning te- 

dömer  elevens  undervisningsförmåga, gör anteckning härom i  en  därför avsedd 
dagbok samt bekräftar  auteckningen  med  sin  underskrifu  Vid läsårets  slut  be-
döma rektorn och vardera ordinarie läraren i samråd  elevernu lil ifsri.  
varvid  de Ira  sista.  provtimmu  runs  resultat  lögges  till gin in  

Vid varje  s,jöfartslärovcrk  skall, utom  Lu ruple  in us: r\iuu 	tu 
terminen för föreläsningar över fria,  allniänbildande  ämnen,  SaSUDi sudhgliet,  nyk-
terhet,  självstudiurn,  sparsamhet, sjöfarandes ställning  till  sjöniansinissionen  nu. iii.  
Föreläsningarna hållas av  personEr. \HIliL  tå  i  ji;unu  u-in L-1  lIsku  pet 1 så-
rinntuiv snle stöllr  till Förfuganub.  

:l.  

Uti varje  sjöfartaläroverk  böra  underviningskiuuriia  1  samtliga  öiiuuin vura  
fullständigt genomgångna senast  den 15  apriL  varefter  repetition  och muntliga 
förhör anställas. Från och med  den 16  maj eller, ifall av helg, från och med första 

 heigfria  dag därefter, vidtaga skriftliga prov vilka  a•ga  rum  i följande  ordnunu: 
 första och andra dagen i matematik tredje och fjärde dagen i  navigation  femte  oli 

 sjätte dagen i nautisk astronomi sjunde dagen  undervusnings-  och det andra  lii
-hemska språket åttonde dagen i engelska och tyska språket nionde dagen i sjöman-

skap och författningar tionde dagen i signalering och trådlös telegrafi elfte dagen 
i skeppsbyggeri och  maskinlära.  

Från  Sjöiarsstyrelsen  i slutna kuvert anlända provexempel i varje skilt  hume 
 skola inför  lilrare  och elever av  reidar  eller föreståndare öppnas och utgivna  åt  ab- 

varna tillika med paginerade och  mcd  läroverkets stämpel försedda tentamens- och 
 nu  nahäfleii  varefter  mi nd  en  av  litrarena  på  varje  a vdl ning Ludiönigen överva  bil  

Ilt 



l>n  grund  iv  ,alunihi  ut Förda  shrittlica 	itu 	tlInIItliUtI 	nLiiniii  och 	tier  
bedömande av  elevens under  läsårtt a.(lagalag(Ia  formaga  liestäin  mer rektor eller 
föreståndare i samråd  nied lörarena.  i respektive ämnen  elevens  slutliga  rästtai  och 
vitsord varvid  elevens  kunskaper i varje skilt, ämne  beleeknas'med  högst  10  röster 
sålunda att  10  och  9  motsvara  herömligt  8  och  7  nöjaktigt samt  I  och  5  försvarligt 
vilket sistnämnda  är  det. lägsta godkända  vitsordt.  Då  summan av  de  erlialina 

 rösterna utgör  9/10  eller mera av det högsta möjliga. röstantalet betecknas allmänna 
vitsordet såsom berömligt, om röstantalet  är  mindre  men  icke understiger  7/lo  av 
sagda högsta rösttal betecknas vitsordet  så.soni  nöjaktigt och om  rösitalef  är  mindre 

 än 7/10. men  icke  undorstiger  5/10  av det  högta rösttalei,  betecknas vitsordet  s- 
som försvarligt.  

§  22.  

Antalet av  (le  i  §  3) mom. d  ornförrnälda  provexemplen skall för envar av 
kurserna uppgå  till 35  samt fördelas  på  följande sätt  på. de  olika ämnen:  

Nay,  skol- Lägre Högre  Högskol- 
kurs, kurs, kurs, kurs. 

Aritmetik  .  

Algebra 	......................  2 2 3 3  
Geometri 	...................... 4 3 3 3  
T.rigonome±ri 	.................. 2 3 3 3 
Navigation 	.................... 5 5  
Naut. 	astronorni 	................ 5 5 5  
Underv. 	språket 	................ 1 1 1 1  
Andra  inh.  språket  .............. 1 1 1  
Engelska 	...................... 1 1 1  i 
Tyska 	........................ 1 1 1 1  
Sjiimanskap 	................... 2 2 2 2  
Författningar 	.................. 2 1 2  . 	2  

tignalering 	................... 2 2 1  -  
'lindi, 	telegrafi 	.................. 1 2  - 

Hcppsbyggeri 	................. 2 2 2 2  
M,iskinitira 	..................... 2 2  - 

Niiti;iI.ltiittiii 	................. -  2  

ivaniippiäknade provexcinpul godlittiner  j  frtty ulsin  P)  ixeitjil IIi]'  
vii» ii  vdelning  För att i  föi'esk  i  van  ordning vid  fent.nineii  lösas.  

§  23.  

Elev. 	nu v  il luta  111(0 011  vtt  a  il  r  olov] iga  nu  idel. ni  otiager  eller lämnar hjälp  
u id  paa4nd 	trIte. litrittiar  in  bntinnusrtitt.  Yid  Icutamons hör/an  hör rektor 
ur 	f7trt:iiiiT;iri 	it telltlil1l 	hörni 	iilihtiii:iivt 	itrie\lI'n 
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§ 24.  

Befinnes elev ej äga tillräckliga kunskaper för  den tentaimen,  vartill han  ali - 
mält sig,  må  ny tentamen av honom icke avläggas förrän ett  år  efter det förra 
färhöret förflutit  dock  kan Sjöfartsstyrelsen  på  framställning av rektor eller före-
ståndare, tillåta elev, som blivit godkänd i matematik,  navigation  och astronomi, 

 men  underkänd i högst tre av  de  övriga ämnena, att däri  under  nästa. höstterrnin 
 på  tid närmare av rektor eller föreståndare hestäinines avlägga ny tenta.rnen. Här-

vid ananda eenipel hehova ej sandas  till SjofIrtsst\ reIen 

§ 25.  
Onskar  någon, som icke  är  i egenskap av elev inskriven, avlägga  examen  vid 

sjöfartsläroverk, bör han senast trettio dagar, innan fentamina vidtaga, anmäla. 
sig hos rektor eller föreståndare samt därvid förete behörig utredning däröver att 
han uppfyller  (le  fordringar som äro faststäAlria för att varda antagen  till  elev  å 

 kursen. Sodan sökanden därefter senast från och med (len  16  april medföljt under-
visningen i samtliga ämnen, bestämmer rektor eller föreståndare i samråd  mod  lära-
rekåren, huruvida sökanden kan  till  elev i kursen antagas. Bifalles sökandens 
anhållan, bör han undergå förhör och tentamina  till sammans  med kursens övriga 
elever, varvid kan  dock  i  de  muntliga tentamina skall underkastas grundligare 
förhör i samtliga ämnen. 

§ 26.  
önskar jrerson, som avlagt  examen viiI sjöfa.tsläroverk,  förkovra sig i  en  eller 

flere därtill hörande kunskarpsgrenar för att därigenom förbättra tidigare erhållna 
vitsord, vare  i)a.0  därtill berättigad,  dock  bör han i sådant avseende anmäla sig hos 
rektor eller föreståndare senast  den 16  april. 

Det leunskapprov.  sum,  enligt vad doiu 	rkilt  ii tilpt.  skall vid s.jöfirts- 
läroverk avläggas för erhåila.nde av intyg aiiga.eade rättighet att såsom linjelots 
erkstill'i  loi  ning  'i '  is hrltd skill onmktta forhom  orb tent  unen  i matemnatll 

 navigation, inomlövrering  av fartyg och signalering, och bör därvid ådagaläggas 
samma kunskapsrnått som för und ,erstyrma.nsexamen  är  föreskrivet:  Den,  som 
önskar avlägga  nu  nämnt kunskapsprov, 'hör därtill anmäla sig 'hos rektor eller 
föreståndare senast före  den 16  april och underkastas därefter föihör och tenta-
men i ovannämnda ämnen tillsammaii med elever som skola a;vliigga undem'stvr-
mansexanicim. 

§  28. 
Den  sista. lielgfri.a. dagen i maj avslutar rektor  ellei  töresi andure  läsa ret  på 

 ett lämpligt sätt, tillkännagiver röst- och vitsordsresultatet odi utdelur  At  eleverna 
för sä(iault ändamål bestämda gratifikatiomer i  torni  av jwnningav  eli  er värdeföre-
mål. 

§  op  

Vid sjäfarisläroverken föras följande böcker:  
1)  diarium. vari i dagurdning införas alla läroverket berörande viktigare upp-

gifter och händelser, vilka icke lämpa sig för dagboken, ävensom årligen avlag'Ia 
examina; 

Instruktion. för Sjö fartsiöroverken. 
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2) elevernas inskirivningsbok (enligt fastställt formulär);  
3) examensbok (enligt fastställt formulär), vari vid läsårets  slut  införas ele-

vernas röster och vitsord, utitjänad och bristande sjöpraktig, erhållna gratifikationer 
ävensom tidigare skolunderbygguad;  

4) inventariebok (enligt fastställt formulär);  
5) kassahok  och rmånadsrapport  (den  senare enligt fastställt formulär);  
6) vitsordsbok  över högsskole.levernas provtimmar (enligt fastställt for-

mulär);  
7) 'konceptbok för avgående tjänstebrev;  
8) ordnare för ankommaride tjänstabrev;  
9) postbok för avgående tjänst.ebrev;  
lo)  avdeiningsdagbok  (enligt fastställt formulär) förd av vederbörande lä-

rare; samt  
11)  allmän dagbok (enligt fastställt formultir); föres av eleverna  på. naviga-

tionsskol-  och lägre kursen  under  uppsikt av vederbörande ordinarie lärare. 

§  30.  

Rektor och föreståndare skola upprätta och  till  Sjöfartsstyrelsen insända:  
a.)  före  den 15  i varje månad månadsrapport över inkomna och utbetalade  pen-

ningernedel  för nästföregående månad samt före  den 20  i varje månad specifice-
rade avlöningslistor i två  exemplar  ävensom skriftlig anhå.11an om medel  till  deras 
betalning;  

b) vart femte  år  före slutet av januari månad fullständig inventarieförteck-
ning, upiitagande förernålens beskaffenhet antal och namn vid föregående års  slut 

 samt dessutom årligen i januari månad  en  förteckning över  de under  föregående 
 år  tillkomma och avskrivna inventarier;  

c) under  januari månad  rapport  över antalet inskrivna elever i läroveiket;  
d) i avseende  å  granskning före dcii  15  april för pågående läsår utakrivna, i 

§  22  uppgivna provexempel med iakttagande av att  de  astronomiska exemplen 
gäll.a det pågående året;  

e) i juni månad årsberättelse över läroverkets verksamhet tillika med uppgif-
terna  till  matrikeln;  

f) i juli månad förslag  till  läroverkets utgiftsstat för det påföljande året  

31 

.1 örar  prov ovlögg 	till  diss nödigt antal diplomsjökaptener utbildats, vid 
sjöLutsinstitut  på  av rektor utsatt tid uti tvenne huvudömnen i närvaro av rektor 

 irti  (le  ordinarie lärarena och skall angående  proven aumälas till  Sjöfartsstyrelsen 
ni inst  en  vecka tidigare.  I bestänimandet  av vitsord€t deltaga läroverkets ordina.-
rio lärare, samt  den  möjligen tillstädesvarandi representanten för Sjöfartsstyrel -
5C11.  Kandidaten bör ägli berömligt rösttal i  de  tre huvudlimnena i sjökaptensexa-
men och minst  7  röster i ettvart av  de  övriga ämnena samt uppfylla  de  fordringar 

frågn  om sjöpraktik, som för erhållande av diplo.msjökapte.nsbrev  är  stadgat,  
På  grund av intyg som av rektor moddola  ts  över provet utfärdar Sjöfartssty - 

till niiiil:il:n Itilorlrrv. 
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§  32.  
Skeppsrnätar.uxani.n  avlägges,  till  dess nödigt antal diplomsiökaptener hunnit 

utbildas, inför lärare i skeppshyggnadslära vid sjöfartsinstitut i närvaro av rektor. 
Kandidaten bör förete utredning däröver, att han avlagt minst kofferdiskeppare

-examen  och praktiskt deltagit i mätning av minst fem fartyg  under  skeppsmätares 
ledning.  På  grund av intyg, som av rektor givits över avlagd  examen,  utfärdr 
Sjfarsstyrelsen  till  kandidaten skeppsmätarbrev. 
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14  

Förtecknin  g  över böcker, undervisningsmaterial, inventarier 

Priset  

Föromåleris  be- 
Antal. 	nmningar inom 	'  

varje grupp:  

- or 	a 
Fmk. 

Litte,tztnr.  

Tillkom- 
met år 

r' 
— 	 I  

Fmk, 

Tillkom- 
met  ar  

— 	 "1  

Fnik.  

Tillkom- 
met år 

- 

Fmk, 

Tillkom- 
met år 

—  

Fmk. 

Aritmetik och  algebra:  

Geometri, planimetri och 
stereometri: 

Trigonometri:  

Navigation 	och 	astro- 
nomi: 

• 	Meteorol  

Skeppsbyggnad. mekanik 
och sjömanskap:  

Triangulation  och 	kart- 
ritning: 

Naturvetenskap, 	elek- 
triska  sob nglnaskiner:  

Geografi: 

ignaIering.  

L-g-, 	författnings_, 	och 
handböcker: 

Bokföring:  

I Ivgieni  och sjukvird 



15  

och förnödenheter vid 	 .  den 1  januari  19  

TiI1kom  
met år 

Avskrivet 
r 

Avskrivet 
år 

Avskrivet 
år 

Avskrivet 
år  

Avskriyet  
àr  

Anmärkningar:  

I I 	i  
Frnk.  Fmk. Fmk. Fmk. Frnk. Frnk. __________________ - 



16  

Tillkom- Tillkom- rrillkom  Tillkom- 
Priset  met år met år met år met år 

Föremålous 	be- 	 -  
Antal. 	nämningar inom  p  

varje 	grupp:  H 
Fmk. Fmk. Fnik.  Fmk. Fmk.  

Läroböcker i finska: 

Läroböcker i svenska: 

Läroböcker i tyska: 

Läroböcker i engelska: 

Läroböcker i ryska: 

Periodiskt 	utkommande 
litteratur  

Diverse  litteratur:  

(is (lervisningsna terial.  
Kartor: 

Nautiska  instrument: 

 Fysikaliska  instrument: 

Diverse  undervisnings-
material 

Möbler  o. s.  inventarier 
och förnödenlieten: 

Redovisiiings-  och ordi-
narie böcker: 



17  

Tillkom- 
met  tr  

Fink. 

Avskrivet 
âr 

Fmk. 

Avskrjvet 
 ir  

- 	 .  

Fink. 

Avskrivet 
al 

1 
Fink. 

Avski'ivet 
är 

'1 
Fink. 

Avskiivet 
 är 

- 

Fink. 

Alnllärkningar: 

lnstruItion fliv Sjifarts1äroverkei. 



19 

Rapport  för 	 månad  19  



Debet. 
	 Sped- 

19 

M. 	 M. 	p. 

Mariad  

1' 	a 	rt 



:fl  

fikation.  
'9 

1V1nad  

Kredit.  

<I 
11I. 	i,. 

S 
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Debet.  
19  

Månad  

Sped- 
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fikation. 	 Kredit.  
19 

 M&nad 



Av  högsko1kurseeverna  meddelad 

Tiden  
________ - 	Lärarkandi- 	A  vilken 

män, dag  titnn 	
(latens namn. 	avdelning. 	

Uppgiften för  leltionen.I 
 Bedömd  

________ 

 av 

Rektor 

 förest. 
avde]n. 

 Rektor 
 avde.ln. 

förest. 



25  

undervisning läsåret  19 	19  

Avgivna röster 	Summa  röster 	
Nirvarande åhörare.  

1--lo. 	i  1/10  delar.  
De heciörnandes 
narnnteckriingar. 

Vitsordsskala:  

110  -  4/10 =  Dåligt, 	ii m  

5/10  - 	0/10 = 	Försvar1it.  

7/10  - 	8/10  = N&jaktigt. 

i1u 

I.fiH/h'HI  /i  



26  

Avdelninçjsbok.  

Den 	 .  19  

Laroämne  och 	1) Genonigänget under  lektionen. 	Frånvarande och 
T1mme.  

lärare. 	2)  Givet  till  hemarbete. 	 orsak.  

8-9 

9-10 

10—Il 

 11-12  

Avdelningens föreståndarc ........................................... 

..\ 11nirk!1ingr 
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(Formulär  till  aliniän  dagbok). 

månad.  

Datum  

Veckod_. 
jiad. 	 -  

Kiock 
lng 

Vind-  

iiktnin0 	
tyi  
kit.  

lek  

Barometer  

silvei 	toid  
Eng.  
tum. rn 	m 

leorneter 
 Celsius  

- 

Vid 	for  
dyg- 	dyg - 
net, 	net.  

Granskarons 
tlttflifl 



År  

29  

I] 	III It 	I' 	1 	i 	It 	1i' 	U 	il 	U 	U 	V it 	t 	i 	I) 	II 	t 	I  
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Merit- 
Undertecknad. inträdessökande  till 	.................  kursen vid  .................................................. 

ar dar  min fader 1) __ 2 ) har, efter att  barformnan  var 

Tiden för 	 Befattning  å  fartyget, fartygets och befälhavarens namn 
påmönstringen. 	 samt fullgjorda resor: 

Faderns för- och tillnamn. 
Faderns yrke eller tjanst. 
Skolkurser ucli  exam in a. 



31  

förteckning. 
i...... 	 ............  ........,född 	den 	 i  .  .  

hava genomgått  3 ) seglat följande resor: 

Seglation efter fyllda  15 år,  angiven i månader  
•  Fiden  for  Summa  

viiönst-  Som  koi.  Som 	Som 	Som Som Som  
sehi- 

-  Som sjö-  
kapten. 

. 

terth-  
•• 	.• 	.•• 	 Som  over- 	ostersjo- 	kust-  

styrman. 
under-  ... 

sjo - tions-
tid. skeppare.  styrmarì. 	skeppare. 	skeppare. styrman.  man.  
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N:c, . 

luir  duna Lig 
avlagt uncleNtyFI.i 	\!' 	I;;\ 	,FliI]LIIl IUI( 	 ii ii 	nthirinli 
Iftroä,mn*n erIiiII 	I 

1. RiikiieIl 	..  
2. Geornel  11 	 . 	. 	. 	 . 

3. Trigonometri  
4. Navigation 
5. Nautis'k  astronomi  
6. jönia nskap 	..........................................  
7. Signalering  
8. Författningar  
9. Geografi 	..............................................  

10. IJndervisningsspriiket 	................................  
I I . 	A n(lra  inhemska spraiket................................  
12. 	Engohika 	........................................... 
I3. 	11  yska 	............................................... 

I.. 	1( k I ii  ng 
Ma1ii1ör  

I IlIHLi 

ii 

Ii 	auiman1agI 1 So  röster. har xaniinandn rhållit. .......varför hans  kun- 

5IrpinSt het.'eknns  meri vitsarriol.........................  

19... 



N:  

Understyrniannen  
har  iknna  dag  

	

navigatiousinstitutet 	'  avlagt  overstyrmansexamen  vid högre 	 härstädes och i  ne- 
da.nnämnda  läroämnen erhållit följande. antal röster:  

	

1. 	Riiknelä.ra  och geometri  ................................ 

	

. 	Trigonometri 	. 	............................  
3. Navigation 	...........................................  
4. Nantisk  astronomi 	....................................  
5. Sjömanskap 	..........................................  
6. Skeppsbyggnadslära ...................................  
7. Trådlös telegrafi och annan  signaleriiig ..................  
8. Författningar  
9. Geografi 	.............................................  

10. [Jndervisningsspråket 	...................................  
11. Xndra  inhemska  sprket ...............................  
1. 	Engelska 	............................................  
13. Tyska................................................  
14. Bokföring 	............................................  
15. Maskinlära  

Summa  röster  

Hygieni.............................................  

A  \  det. fr  deiiiia  examen  hestänimla hgsto rst1a1et.  för  arje 	.nJöm  no  io 

ellEr  sammanlagt  150  röster, har examinanden erhållit  ......,  varför hans  kun - 

.skmmpsmmitt  betecknas  rood  vitsordet  ......................... 

Navigationsinstitutet  
Högio navigatioosskoa  I 	.................. i l..i i  

I 9  

Rektor. 
 Förcst.3nd:m  ro.  
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N 

Overstyrmannen 	 .  har denna dag 
navigationsinstitute.t 	.. 	 . 	 . 	 -  

	

avlagt sokaptensexamen vid 	rå  navigationsskåT harstades  och  1  nedannamnda  
läroämnen erhi1lit följan antal röster:  

1. Matematik 	...........................................  
2. Navigation 	........................................... 
3. Nautisk astronomi 	....................................  
4. Skeppahyggnadslära  och jönianskap ....................  
5. Trådlös telegrafi oöh annan signaie.ring ..................  
6. Förf attningar 	........................................  
7. Nationalekonomi 	.....................................  
8. Undervisningsspråket ..................................  
9. Andra inhemska 	språket ..............................  

10. Engelska 	............................................  
11. Tyska  
1.  Bokföring  

Summa  röster 

Hygieni............................................. 
 Ryska 

Av det för denna.  examen  bestämda högsta rösttalet. för varje. läroämne  ti 

 eller sammanlagt  120  röster, har examinanden erhållit .......varfir lnin  him - 

ft ,1  ''i  1 	n'L 

\1vJg11msmmst.il Ut'i.  
1-Lagro navigatiotmsskoan 	1 	..................Lii 

RoLtor, 
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Sjökapiieu 	 .  haj  (Iciitia.  dag  a  
dip1omsjökaptenexamen  vid  ii  avigatiunsi astitutet härtädes  i  li  i  neda  ii  iäw ada 
Iäromnen erhàllit  följande antal röster:  

1. Matematik 	....................................  
2. Navigation 	......................................  
3. Nautisk astronomi 	...............................  
4. Triangulation  och  kart.läggning ....................  
5. Skeppsbyggna.dslara  och  sjtmanskap ................  
6. Forfattuingar  
7. Nationalekonorni 	....................................  
8. Uiidervisningsspråket 	.............................  
9. Andra 	inhemska 	språket. ........................  

10. Engelska 	......................................  
11. Tyska  
12. Bokföring  

snnhIn.i röoI 

llyiHni 	. 	..  

A  \  de I 	laina 	xii  inta  lestLinida  högsta  röstanjaitt  för varje  öniue  H  

eller sammanlagt  150  röster, har examinanden erhållit  ....... varför hans  
1ci1p1i1d1Tt hoticknas  med vitsordet  ................ 

eL lii  L  



Helsingfors  1 9t9. Statråd'ets tryokeii. 
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