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M 6342.

Postia kuljettavan höyrylaiva „Wellamon“ jouduttua haaksirikkoon
tulee Postihallituksen yleisessä kirjelmässä viime marraskuun 7 päivältä
n:o 6116 mainittu postinkuljetus talviliikkeen aikana 1903—1904 kaksi ker
taa viikossa Hangon ja Tukholman välillä tapahtumaan toistaiseksi yk
sistään höyrylaivalla „Oihonna“, joka tämän kuun 9 päivästä alkaen lähtee
Hangosta joka keskiviikko ja sunnuntai kello 10 i. p. ja saapuu Tuk
holmaan seuraavina päivinä puolipäivän aikaan, sekä palajaa sieltä kuten
nytkin tiistaisin ja lauvantaisin kello 10 i. p.
Tämän johdosta on Hangon kautta Ruotsiin menevä posti toistai
seksi lähetettävä niin hyvissä ajoin, että se saapuu Hangon postikont
toriin viimeistään keskiviikkosin ja sunnuntaisin postijunalla n:o 172 kello
3 i. p., jota paitsi sisäänkirjoitettua ja tavallista kirjepostia ynnä sanoma
lehtiä, joita myöhemmin lähetetään ja lasketaan saapuvan Karjalle mainit
tuina päivinä ennen junan n:o 174 lähtöä Hankoon kello 8,is i. />., voidaan
lähettää myöskin vaihtopostivaunuun H yvinkää Hangö, joka keski
viikkosin ja sunnuntaisin tulee seuraamaan äsken mainittua junaa n:o 174
Karjan ja Hangon välillä.
Mikä sekä että Turun katitta Ruotsiin menevää postia voidaan, niin
kauvan kuin höyrylaiva „Oihonnan“ lähtöpäivät Hangosta pysyvät muuttu
matta, lauvantaivuorOiliakin lähettää muistakin kuin maan länsi- ja lounais
osista, postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi täten ilmoitetaan.
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Med föranledande af postförande ångfartyget „Wellamos“ timade
haveri, kommer uti Poststyrelsens allmänna skrifvelse af den 7 sistvikne
november n:o 6116 omnämnda postbefordran under vinterkommunikationen
1903—1904 två gånger i veckan mellan Hangö och Stockholm att tillsvi
dare försiggå endast med ångfartyget „Oihonna“, som från och med den 9
dennes afgår från Hangö hvarje onsdag och söndag kl. 10 e. m. och
ankommer till Stockholm påföljande dagar middagstiden, samt återvänder
derifrån såsom för närvarande tisdagar och lördagar kl. 10 e. m.
I följd häraf bör den till Sverige via Hangö afgäende posten tills
vidare expedieras i sä god tid, att densamma framkommer till postkonto
ret i Hangö senast onsdagar och söndagar med posttåget n:o 172 kl. 3
e. m., hvarförutom rekommenderad och vanlig brefpost jemte tidningar, som
senare afsändas och beräknas anlända till Karis omnämnda dagar före
tågets n:o 174 afgång till Hangö kl. 8,iö e. m., kunna expedieras äfven till
utvexlings-postkupén H y vinkätt—Hangö, hvilken onsdagar och sön
dagar kommer att åtfölja nyssnämnda tåg n:o 174 mellan Kar is och Hangö.
Hvilket samt att via Abo till Sverige afgäende post kan, sä länge
ångfartyget „Oihonnas“ afgångsdagar från Hangö förblifva oförändrade,
äfven med lördagsturerna afsändas jemväl från öfriga än vestra och sydvestra delarna af landet, postanstalterna till kännedom och iakttagande här
med meddelas.

p. Jamalainen.
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