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M 7362.
Postin kuljettamisesta höyrylaivoilla Suomen ja Ruotsin välillä talviliikkeen aikana 1905—1906, josta postitoimistoille on ilmoitettu Postihallituksen yleisessä kirjelmässä n:o 6815 kuluneen lokakuun 25 päivältä, ilmoite
taan postitoimistojen

tiedoksi ja noudatettavaksi, että, koska höyrylaiva

„W ellam o“ lakkauttaa kulkuvuoronsa Hangon ja Tukholman välillä, lähdet
tyään Tukholmasta lauvantaina kuluvan kuun 23 päivänä, liikettä Hangon
ja Tukholman välillä tulee välittämään ainoastaan yhdellä viikkovuorolla
höyrylaiva „Oihonna“ , joka, vuoronsa jälkeen Hangosta lauvantaina 23 päi
vänä ja Tukholmasta tiistaina 26 päivänä kuluvaa joulukuuta, lähtee Han

gosta joka perjantai kello 10,15 i. p. ja Tukholmasta joka tiistai kello 11 i. p.
Ja on Ruotsiin osotettu, tällä tilaisuudella lähetettävä posti, perjantaisin
lähetettävä sekä Hangon postikonttoriin että postivaunuihin junissa n:rot
217 ja 218 siinä järjestyksessä kun Postihallituksen yllä viitatussa kirjel
mässä on tiistain ja lauvantain suhteen määrätty.
Postinkuljetus Turun, Maarianhaminan ja Tukholman välillä jatkuu
sitä vastoin muuttumatta.
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Beträffande ångbåtspostföringen under vinterkommunikationen 1005—

1006 mellan Finland och Sverige, hvarom postanstalterna delgifvits genom Post
styrelsens allmänna skrifvelse af den 25 sistförlidne oktober N:o 6,815, med
delas postanstalterna till kännedom och iakttagande, att, enär ångfartyget
„W ellam o“ upphör med sina turer mellan Hangö och Stockholm efter det
fartyget afgått från Stockholm lördagen den 23 dennes, kommunikationen
mellan Hangö och Stockholm kommer att underhållas med endast en tur i
veckan med ångfartyget „Oihonna“ , som, efter turen från Hangö lördagen
den 23 och från Stockholm tisdagen den 26 dennes, afgår från Hangö hvarje

fredag kl. 10,15 e. m. och frän Stockholm hvarje tisdag kl. 11 e. m. Och
bör den till Sverige destinerade, med denna lägenhet afgående posten expe
dieras fredagar såväl till postkontoret i Hangö som

till postkupéerna uti

tågen N:ris 217 och 218 i enahanda ordning, som uti Poststyrelsens ofvan
åberopade skrifvelse föreskrifvits vidkommande tisdagar och lördagar.
Postbefordringen mellan Äbo, Mariehamn och Stockholm fortgår deremot oförändradt.
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Helsingfors, J. Simelii arfvingavs boktryckeri aktiebolag, 1905,

