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Säsom tillägg till Poststyrelsens allmänna skrifvelse af den 16 sisllidne November N:o 6286, angående ängbåtspostjöringen under vinterkom
munikationen 1901— 1902, meddelas postanstalterna till kännedom och iakt
tagande:
att all slags post försändes mellan Finland och Sverige, räknadt
från och med den 26 innevarande December, jem väl med ångarena „Bore

1“ och „Bore 11“, a f hvilka endera afgår från Åbo hvarje torsdag kl. 11
e. m, och ankommer till Stockholm hvarje fredag eftermiddag, och frän
o
Stockholm likaledes hvarje torsdag kl. ti e. m. och ankommer till Abo
hvarje fredag middagstiden, anropande hvardera ångaren jemväl M arie
hamn ;
alt all slags post försändes mellan Åbo och Mariehamn samt
mellan Mariehamn och Stockholm från och med den 23 innevarande
December med ångarena „Bore 1“ och „B ore 11“, af hvilka endera afgår
från Åbo hvarje måndag kl. 11 e. m., med ankomst till Stockholm på
följande dags eftermiddag, och från Stockholm likaledes hvarje mån
dag kl. 6 e. m., med ankomst till Abo påföljande dag middagstiden;
att i Poststy relsens cirkulär a f den 5 Maj 1900 N:o I V (7) omnämnda
Toijala—Abo utvexlings-postkupé, f ö r utvexling af enbart rekommende
rad och vanlig brefpost femte tidningar direkte med postkontoret i Stock
holm, åtföljer det torsdag frän Toijala kl. 6,47 e. rn. a f gående och kl. 10,22
c. m. till Abo ankommande posttåget N:o 194;
att assurerade bref till Sverige, som försändas med förenämnda
torsdagslägenhet då afsändaren genom påteckning icke angifvit annan väg,
likasom ock paket, postanvisningar och brefförsändelser med postförskott
o

böra från öfriga delar a f landet förutom Aland expedieras i så god tid, (dt

desamma framkomma till postkontoret i Åbo senast torsdag med någondera
af posttågen N:o 192 kl. 4 e. m. eller N:o 214 kl. 8,30 e. m., hvaremot re
kommenderad och vanlig brefpost femte tidningar, som senare afsändas och
beräknas anlända till Toijala torsdag eftermiddag innan tågets N:o 194 afgång, expedieras till ofvan omnämnda utvexliny s-postJetipé;
att all slags post till Mariehamn ocli till orter A fasta Åland, afsedd
att afgä från Abo med ifrågavarande dngbdtslägcnheter, böra expedieras i
så god tid, att de framkomma till Abo senast måndag och torsdag med
posttåget N:o 214 kl. 8,30 e. m. eller till Toijala samma dagar innan posttågets N:o 194 afgäng.
F ö r öfrigt hänvisas postanstalterna till sista stycket i Poststyrelsens
ofvan åberopade allmänna skrifvelse, beträffande expedierande af försän
delser den väg desamma beräknas fortast framkomma.
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Helsingfors, J. Simelii arfvingars boktryckeri aktiebolag, 1901.

