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Sittenkun postia kuljettava höyrylaiva „ Wellamo“ tapahtuneen
haaksirikon jälkeen taas on pantu merikelpoiseen kuntoon, lakkaavat Postihallituksen yleisessä kirjelmässä viime joulukuun 4 päivältä n:o 6342 mai
nitut höyrylaiva „Oihonnan“ kulkuvuorot Hangon ja Tukholman välillä
laivan lähdettyä Hangosta keskiviikkona tämän kuun 24 päivänä. Tämän
kuun 27 päivästä alkaen lähtevät mainitut höyrylaivat taas 1903— 1904jä l
jellä olevana talviliikkeen aikana, jo s laivaliike voi säännöllisesti jatkua,
H angosta tiistaisin ja laavan taisin kello 10 i. p. sekä Tukholmasta
samoina päivinä kello 11 i.p .; ollen siis, mitä tulee Hangon kautta Ruotsiin
ja sieltä edelleen menevän postin lähettämiseen, jälleen noudatettava siinä
suhteessa Po s tili aliituksen yleisessä kirjelmässä marraskuun 7 päivältä
1903 n:o 6116 antamia lähempiä määräyksiä.
Paitsi ylläs anottuina päivinä lähtevät mainitut höyrylaivat sekä
Hangosta että Tukholmasta myöskin torstaisin, mutta näitä tilaisuuksia ei
käytetä muunlaatuisen kuin tavallisen kirjepostin lähettämiseen kirjelaatikossa.
Mikä postitoim istojen tiedoksi ja noudatettavaksi täten ilmoitetaan.
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Sedan postförande ångfartyget ,, Wellamo“ efter sitt timade haveri
åter blifvit försatt i sjöm ässigt skick, upphöra uti Poststyrelsens allmänna
skrifvelse a f den 4 sistförlidne december N:o 6342 omnämnda ångfartyget
„Oihonnas“ turer mellan Hangö och Stockholm efter det fartyget ajgått
frän Hangö onsdagen den 24 dennes. Från och med den 2 7 dennes ajgä
omformälda ångfartyg åter under den återstående delen af vinterkommu
nikationen 1903— 1904, derest seglationen kan regelbundet fortgå, fr å n
H angö hvarje tisdag och lördag kl. 10 e. m. samt från Stockholm samma
dagar kl. 11 e. m .; och bör således, hvad vidkommer den via Hangö till
Sverige och derifrån vidare gående postens expediering, åter iakttagas de
närmare föreskrifter, som i sådant afseende meddelats uti Poststyrelsens
allmänna skrifvelse a f den 7 november 1903 N:o 6116.
Förutom ofvansagda dagar a f gå nämnda ångfartyg såväl frän Hangö
som från Stockholm jem väl hvarje torsdag, men anlitas dessa lägenheter
icke för befordran a f annan än vanlig brefpost uti brefäda.
Hvilket till postanstalternas kännedom och iakttagande härmed
meddelas.

p . J a m a la in e n .
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