GENERALPOSTDIREKTÖREN
I

FINLAND.
H ELSIN G FO RS,
å

*

HPoststvzedsun dem 10 m a j 1889.

<*

J

GT-lV

t P-

,

i

i Pi

u tu sa m ltic ja p c su itisla U e z.

------- S->><3>0¥-------

N:o 1045.

'

Till postanstalternas kännedom och iakttagande varder härigenom meddeladt, att för innevarande års seglationstid
landsvägaposten emellan Dahlsbruk och Kimito indrages, sedan posten
afgått sista gången från Dahlsbruk den 17 i denna månad och dit återvändt,
båda de såkallade landposterna emellan ÅJjg och Åland indragas sedan
dylik post afsändts sista gången från Åbo den Tit dennes och dit återkom
m it; dock qvarstår postgången emellan Kivimaa och Kumlinge via Brandö,
vinterpostföringen emellan Eckerö och Grislehamn har upphört, efter
det postjakten afgick sista gången från Eckerö den 9 och från Grislehamn
den 10 dennes,
landsvägaposten emellan Åbo och Nådendal indrages från och med den
15 i denna månad,
postgången emellan Degerby postexpedition och Granboda poststation
indrages från och med den 20 i denna månad,
postföringen emellan Taivassalo postexpedition och Tuo^nois gästgifveri
indrages, sedan posten deremellan gått för sista gången den T 2" dennes,
äfvensom att all slags enkel och rekommenderad korrespondens samt
tidningar, men till och ifrån Hakkenpää, Nådendal och Dahlsbruk jemväl
värdeförsändelser, befordras
emellan Björneborg, Räfsö, Raurno, Nystad, Hakkenpää (Taivassalo) Nådéndal och Åbo med ångbåten S ö d e r n , som afgår från Björneborg hvarje
tisdag och fredag eftermiddag samt från Åbo hvarje måndag och torsdag kl.
10 f. m.

emellan Björneborg, Räfsö, Raurno, Nystad, Kivimaa (Gustafs) Hakkenpää (Taivassalo), Nådendal, Åbo, Dahlsbruk, Hangö och Helsingfors med
ångbåtarne Hebe och llm a , af hvilka endera afgår från Helsingfors om tisdag
kl. 2 f. m. och om fredag kl. 2 e. m. samt ifrån Björneborg om måndag och
torsdag kl. 1/2 2 e. m.,
emellan Åbo och Salo med å ngbåtarne Aino och S alo ,
emellan Åbo och Nådendal med ångslupen O ih o n na , dock endast enkel
korrespondens och tidningar,
emellan Åbo, Salo, Bromarf, Hangö, Ekenäs och Helsingfors med å n g 
båtarne Nystad och O n n i, af hvilka endera afgår från Helsingfors om onsdag
och fredag kl. 8 f. m. samt från Åbo om tisdag kl. 4 f. m. och lördag kl.

721 f-

m .,

emellan Nikolaistad, Kaskö, Kristinestad och Björneborg med ångbåten
N o rd e n , som afgår från Nikolaistad om måndag och torsdag kl. 12 på dagen
samt från Björneborg om tisdag och fredag kl. 8 e. m.
Äfvenså befordras all slags post
emellan Åbo och Åland samt mellanliggande orter Nagu och Korpo
med å ngbåtarne M ariehamn och Å la n d , af hvilka ångbåtar Mariehamn anlöper
förutom Åbo, Nagu ocli Korpo, äfven Kumlinge, Wårdö, Sund och Marie
hamn samt afgår från Åbo hvarje måndag och torsdag kl. 3 e. m. och från
Mariehamn hvarje onsdag och lördag kl. 2 f. m. samt ångbåten Åland anlö
per, Åbo, Nagu, Korpo, Kumlinge och Wårdö och afgår från Åbo hvarje
onsdag och lördag kl. 5 e. m. samt från Mariehamn hvarje fredag och mån
dag kl. 2 f. m.
Under seglationstiden befordras post till och från Vehmaa poststation
med de enligt N:o 18, 22 och 28 i gällande postgångstidtabell emellan Åbo
och Björneborg samt åter resande posterna.
Ob s.! I följd af tryckfel i skrifvelsen till samtliga postanstalter för den
6 dennes N:o 1009 angifvas ångfartygen Torneå och Uleåborg gå direkte
emellan Helsingfors och Stockholm, men bör vara ångfartygen T o rn e å och
v . Döbeln.
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