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Till postanstalternas kännedom och efterrättelse meddelas att postförande
ångfartyget Express’ turer upphöra från den 15 dennes samt att tillsvidare
följande anordningar vidtagits beträffande postbefordringen under innevarande
års seglationstid:
l:o) all slags post befordras emellan Finland och Sverige med följande
ångfartyg, nämligen:
a) „ T o rn e ä “ , „von D öbeln“ , „U le åb o rg “ , „W asa “ , „Å bo“ , „ F in lan d “ och „ E b b a Munck“ , med afgång ifrån Åbo till Stockholm, sålänge
seglationen regelbundet fortfar, hvarje måndag, tisdag, torsdag och lördag kl. 7
e. m., hvarjemte ifrån den 15 Juni till den 1 September ångfartyget „W asa“
afgår ifrån Helsingfors direkte till Stockholm hvarje tisdag eftermiddag, af
hvilka ångfartyg „Åbo“ och „Ebba Munck“ anlöpa både Mariehamn och Degerby, men „Torneå“, „von Döbeln“, „Uleåborg“, „Finland“ och „Wasa“, (den
sistnämnda likväl icke för tiden ifrån den 15 Juni till den 1 September)
endast Degerby, samt
b) „SundsYalI“ , som trafikerar linien Sundsvall—Härnösand—Nikolaistad;
2:o) båda de såkallade öposterna emellan Åbo och Åland hafva indragits,
med undantag af postgången emellan Ivumlinge och Brandö;

3:o) post till och ifrån Vehmaa poststation beiordras enligt N:ris 18, 22,
28 och 29 i gällande postgångstidtabell med de emellan Åbo ocli Nystad fär
dande posterna;
4:o) postföringen emellan Eckerö och Grislehamn äfvensom emellan Degerby postexpedition ocli Granboda poststation har upphört;
5:o) all slags post till de Åländska orterna äfvensom till Nagu, Korpo
och Houtskär bör dagligen afsändas till Åbo, för att derifrån vidare befordras
med ångbåtarne „Aland££ och „Stella“, hvilka afgå ifrån Åbo „Åland“ ons
dagar och lördagar kl. 5,iö e. m. samt „Stella“ tisdagar ocli fredagar kl. 5,ts
e. m. äfvensom ifrån Mariehamn „Åland“ tisdagar och fredagar kl. 3 f. m.
samt „Stella“ måndagar och torsdagar kl. 3 f. m .;
G:o) landsvägaposten emellan Åbo och Nådendal indrages ifrån den 15
dennes och befordras karterad post till Nådendal med de dagligen ifrån Åbo
till Nådendal gående ångbåtarne;
7:o) landsvägaposten emellan Pargas och Åbo indrages och befordras all
slags post deremellan med ångbåtarne „Pargas££ och „Skärgården££, hvilka
göra turer emellan Åbo och Kärra brygga i Kimito, hvarföre till Pargas adres
serad post dagligen bör afsändas till Åbo;
8:o) post befordras med följande ångbåtar emellan nedan uppräknade or
ter, nämligen:
emellan Björneborg och Bäfsö med ångbåten „Norrmark££, som dagli
gen gör åtminstone en tur deremellan, all slags post;
emellan Nikolaistad, Kristinestad, Kaskö och Björneborg med ångbåtarne
„Södern“ och „Norden££, enkel och rekommenderad post; •
emellan Björneborg, Bäfsö, Raumo, Nystad och Åbo med ångfartygen
„Ebba Munck“, „Södern££, „Norden££, „Leinm££, ,,Ahkera<£ ocli ,,llebe££,
enkel och rekommenderad post. Af nämnda ångbåtar anlöpas dessutom Nå
dendal af „Södern“, „Norden“, „Leimu“ och „Ahkera“, Kivimaa af „Leimu“ och
„Ahkera“ samt Merimasku af „Södern“ och „Norden“, till hvilka alla orter
likaledes enkel och rekommenderad post befordras;
emellan Åbo, Hangö och Helsingfors med ångbåtarne „Nystad££,
„Ilma££, „Onni££, „Leimu££, „Alikera££, „Hebe££ och Necken££, hvilka afgå
ifrån Åbo „Nystad“ torsdagar kl. 4 f. m., „Ilma“ måndagar kl. 3 e. m., „Onni“
fredagar kl. 3 e. m., „Leimu“ måndagar kl. 6 e. m., „Ahkera“ fredagar kl. G
e. m., „Hebe“ tisdagar kl. 6 e. m. och „Necken“ måndagar kl. 4 e. m. samt
ifrån Helsingfors „Nystad“ söndagar kl. 7 f. m., „Ilma“ fredagar kl. 7 f. nn,

„Onni“ onsdagar kl. 7 f. m., „Leimu“ torsdagar kl. 2 f. m., „Ahkera“ måndagar
kl. 5 e. m., „Hebe“ fredagar kl. 5 e. in. ocli „Necken“ torsdagar kl. 4 e. m.;
förutom ofvan nämnda orter anlöpes Salo af „Ilma“ och „Onni“, Dahlsbruk af
„Ahkera“, „Necken“ och „Hebe“, Mathildedal af „Nystad“, „Ilma“ och „Onni“,
Bromarf af „Onni“ samt Ekenäs af „lSTystad“, „Ilma“, „Onni“, „Ahkera“, „Necken" och „Hebe“; all slags post till Dahlsbruk och Mathildedal, enkel och re
kommenderad till öfriga orter;
emellan Åbo och Salo med ångbåtarne „Aino“ och „Salo“, med afgång från ändstationerna hvarje dag, enkel och rekommenderad post;
9:o) indrages landsvägaposten emellan Dahlsbruk och Kimito ifrån och
med den 15 dennes; samt
10:o) postexpeditionen i Trångsund öppenhålles ifrån denna dag till den
11 nästkommande Oktober och befordras dagligen post deremellan och Wiborg.
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