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1935. 
T oukok. 29 Santakarin luona Suo men H/1 Westa Helsinki Etela Rauma. Ka.ppaletava- Uno Nyberg Vuoto Ei Luotsit- Ajoi tuntemattomas-

Kirstan pohjois- Suomi. raa. 
I 

ta. ta syysta vaaralle 
~uolella Duden- puolelle Santakaria. 

aupungin edustal~ I la.. 
I 

-"- 30 Taalintehtaan sa- -"- ~ /1 Hera I Maar ian- ~mming- ~aalin- Kivihiilta w. Hoglund Mi ta tor Ei Luots~ Matala . . mer1ves1. 
taman suulla ham tehdas. 

Kesak. 2 Vasikkaka.rin luo- -"- \d/1 Experi- Parainen Parainen Uusi- Hi ilia K. Soderholn Vuoto Ei Luotsit- Viitoittama.ton 
na Taivassa.lon ment. kaupun- Keula -yar - ta. matala vaylalla. 
Helsingin kivilou ki. nas Vl-
himon etelapuolel 
la. 

oittunut 

-"- 7 Ruotsalaisen luot- -"- IProomu Merikar- Merikar-Turku Tyhjia silli- ----- Mitaton lEi Luotsit- Aj oi kirkkaalla 
s1aseman luona.. Paphene, v1a. I • I astioita. ta saalla vaaralle puo-,vla. i 

pota hinasi lelle viittaa. 
lh/a J ohani 

He inak. 27 Lap~dalin luona Ruotsin ~/1 Agne Goteborg jKokkila Olmos- Propsia A. W.Stahre Melkoi- Ei Luots~ Liian myohainen 
Kok ilan-Sandon vik. 1nen suunnan muuttaminen 
vaylalla. 

I I viitan sivuuttami-
sen j alkeen. 

I 
gjl Lumme lEi -"~ Marrask. 24 Mangfallsgrunde tir Saksan Bremen 'Taalin- Helsin- Kappaletava- u. Kraft. Vuoto Alus kaantyi liian 

luona Taalinteh- tehdas ki. raa. keulassa hitaasti kovan tuu-
taan edustalla. len j a virran vaiku-

tuksesta. 

J ouluk. 29 Norron itarannal- Suomen g/1 Virgo Helsinki • Kotka. Turku • Paperimassaa. w. Peranen Vahaise t~ Ei Lu6sin t piirun suuntavir-
la Jungfrusundin he Ja tietamatto-
luotsiaseman luo- myys Kuggorin johto-
na. loiston varjostuk-

sesta. 


