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Sedan Ångfartygs .Aktiebolaget Bore dtagit sig att kost
nadsfritt befordra med måndag slägenheterna jem väl mellanrikspost, meddelas postanstalterna till kännedom och iaktta
gande, att med i Boststyrelsens allmänna skrifvelse a f den 20
December 1901 dV:o 6597 omnämnda ångfartygen „Bore I:s“ och
„Bore ll:s“ måndagsfurer mellan Åbo, .Mariehamn och Stock
holm för sändes, råknadt från och med den 20 innevarande
Januari, all slags post mellan Finland och Sverige i likhet
med dessa ångares torsdagsturer; och åtföljer Toijala—Åbo
utvexlings-postkupé det måndag från Toijala kl. 6,47 e. m. afgåeiule och kl. 10,32 e. m. till Åbo ankommande posttåget 7N:o
195 samt gäller för öfrigt, vidkoynmande med måndagsturerna afgående försändelsers expediering till postkontoret i
Å b o eller nämnde utvexlings-postkupé, hvad i sådant a f seende
bestämts uti ofvan åberopade allmänna skrifvelse beträffande
torsdagsturerna.
Således bör all slags post från Finland till Sverige diri
geras tisdagar och lördagar via Aiangö sam t måndagar och
torsdagar via Åbo.

Vti Poststyrelsens cirkulär a f den 2 Öktober 1895 7N:o X X
(8b) omnämnda utvexling af direkta postpaket, med enkel

såväl rekommenderad som orekommenderad korrespondens,
mellan postkontoret i Mango och svenska postkupén M alm ö—
JVässjö via Köpenhamn upphör temporärt med ingången a f
instundande ‘F ebruari månad, emedan någon tidsvinst i kor
respondensens fram kom st derigenom icke vinnes sålänge di
rekt] ångbåtslägenhet lördagar finnes mellan Finland och
Sverige; hvar om postanstalterna härmed underrättas.

tpj. S a g erkorg.
K. K. Planting.
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Sittenkuin i"Höyrylaiva Osakeyhtiö Pore on sitoutunut
maksuttomasti
kuljettamaan
maanantai-matkavuoroilla
myöskin vai takuni ainvälistä postia, ilm oitetaan postitoimis
tojen tiedoksi j a noudatettavaksi, että Posti hallituksen ylei
sessä kirjelmässä joulukuun 20 päivältä v. 1901, X :o 6597 m ai
nittujen höyrylaivain „Bore 1“ j a „Bore 11“ maananiai-matkavuoroilla Turun, JMaarianhaminan ja Tukholman välillä lä
hetetään, kuluvan tammikuun 20 päivästä alkaen, kaiken
laatuista postia Suomen j a ‘Ruotsin välillä samoin kuin näi
den höyry alusten tuorstai-matkavuor Oiliakin ; ja seuraa vaihtopostivaunu Toijala—Turku maanantaisin Toijalasta kilo 6,47
i. p. lähtevää j a k:lo 10,32 i. p. Turkuun saapuvaa posti junaa
7N:o 195; ollen muutoin m itä m aanantai-m atkavuoroilla me
nevien lähetteiden lähettämiseen Turun p ostik on ttoriin tai
sanottuun vaihto-postivaunuun tulee, voimassa, m ikä edellä
mainitussa yleisessä kirjelmässä siinä suhteessa on tuorstaimatkavuoroihin nähden m äärätty.
Siis on kaikenlaatuinen posti Suomesta Ruotsiin ohjat
tava tiistaisin ja lauvantaisin ZHangon kautta sekä maanan
taisin ja tuorstaisin Turun kautta.
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Postihallituksen kiertokirjeessä lokakuun 2 päivältä 1895,
dV-o X X (35), mainittu yksinkertaista sekä sisäänkirjuitettua

että sisäänkirjoittamatonta kirjev aihtoa sisältäväin kirje-postipakettien suoranainen vaihettaminen Mangon posti’konitoorin
j a ruotsalaisen posti vaunun »Malmö--jNässjö“ välillä, Kyöpenhaminan kautta, lakkaa väliaikaisesti ensi tul evän helmikuun
alusta, koska m itään ajan voittoa kirjevaihdon perilletulemisessa senkautta ei ole niin kauran kuin on olemassa välitön
höyrylaiva-matkavuoro lauvantaisin Suomen ja 'Ruotsin vä
lillä ; josta postitoimistojen tiedoksi täten ilmoitetaan.

t jj.

S a gerborg.
M. K. Rlantinj.

Helsingissä, J. Simeliuksen perill. kirjapaino osakeyhtiö, 1902.

