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Enligt Handels- och Industriexpeditionens i Kejserliga Senaten till Post
styrelsens aflåtna skrifvelse för den 14 innevarande Januari har bidrag ur all
männa medel beviljats „ Ålands kommunikationsaktiebolag“ för upprätthållande af
kommunikation från den 15 November till den 15 April å linien Å bo—Marie
hamn— Stockholm under tre år, räknadt från den 15 November 1895, i hvilket
afseende fastställts, bland andra, följande vilkor och förbehåll, nemligen:
att kommunikation under förenämnda tid upprätthålles med bolagets egande
ångfartyg „Sofia“ emellan Mariehamn och Åbo å finska sidan samt Stockholm å
svenska sidan eller, i fall af ishinder, annan i närheten af sistnämnda städer
belägen hamn, dit fartyget -kan framtränga;
att, i fall kommunikation till följd af naturhinder icke kan verkställas
emellan förenämnda ändpunkter med anlöpande af Mariehamn, trafikerar ångfar
tyget endast sträckan emellan Åbo och Mariehamn eller emellan Mariehamn och
Stockholm;
,
att ångfartyget skall å linien Mariehamn—Åbo anlöpa invid dess far
led belägna mellanliggande skärgårdskommuner, såvidt isförhållandena sådant
medgifva;
att bolaget är skyldigt utan särskild ersättning utöfver den beviljade
subventionen under alla ifrågavarande resor forsla post jemte postiljoner, då så
dana åtfölja posten, samt i händelse resa i följd af ishinder eller annars skulle
afbrytas förrän ångfartyget uppnått station, der posten bordt aflemnas, utan tidsutdrägt emot skälig ersättning af postverket frambefordra posten till stationen
i fråga;
N:o 41, ‘/a 1896,

Peststyrelsen.

att de orter ångfartyget anlöper skola jemte de ungefärliga afgångs- och
ankomsttiderna genom bolagets försorg allmänheten delgifvas genom annons i nå
gon af de i Åbo stad och på Åland utkommande tidningar, hvarförutom, då tra
fiken inställes, allmänheten skall jemväl derom på enahanda sätt meddelas och
vederbörande postanstalter om förhållandet särskildt underrättas.

Hj. L a g e r b o r g .

A. K. Planting.

H elsingfors, K ejserliga Senatens tryckeri, 1886.
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Keisarillisen Senaatin Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan Postihallitukselle lähettämän kirjeen tämän Tammikuun 14 p:ltä mukaan on apurahaa ylei
sistä varoista myönnetty „ Ahvenanmaan liikenneosakeyhtiölle“ liikkeen ylläpitä
miseksi Marraskuun 15 p:stä Huhtikuun 15 p:ään linjalla Turku—Maarianhamina
—Tukholma kolmena vuonna, luettu Marraskuun 15 p:stä 1895, jossa suhteessa
on määrätty, muiden muassa, seuraavat ehdot ja välipuheet, nimittäin:
että liike edellä mainitulla ajalla ylläpidetään yhtiön omistamalla höyry
laivalla „Sofia“ Maarianhaminan ja Turun Suomen puolella sekä Tukholman
Ruotsin puolella tahi, jääesteiden sattuessa, muun viimemainittujen kaupunkien
läheisyydessä sijaitsevan sataman välillä, johon laiva voi tunkeutua;
että, ell’ei liikettä luonnonesteiden tähden voi ylläpitää Turun ja Tukhol
man välillä poikkeamalla Maarianhaminaan, kulkee laiva ainoastaan Turun ja
Maarianhaminan tai Maarianhaminan ja Tukholman välillä;
että höyrylaivan tulee linjalla Maarianhamina—Turku poiketa kulkuväy
länsä varrella oleviin saaristokuntiin, mikäli jääsuhteet sitä myöntävät;
että yhtiön velvollisuus on eri palkkiotta yli myönnetyn apurahan kaikilla
kysymyksessä olevilla matkoilla kuljettaa postia ynnä postiljooneja, hun he seu
raavat postia, sekä, jos matka jääesteiden tähden tai muuten keskeytyisi, ennenkun höyrylaiva on saapunut pysäyspaikkaan, johon posti olisi jätettävä, viivytte
lemättä kohtuullista palkkiota vastaan postilaitokselta kuljettaa posti puheenalaiseen
pysäyspaikkaan;
N:o 41, */2 1896, Postihallitus.

että paikoista, joihin höyrylaiva poikkeaa, ynnä likimääräisistä lähtö- ja
tuloajoista on, yhtiön huolenpidosta, tieto»1yleisölle annettava ilmoituksella jossa
kin Turun kaupungissa ja Ahvenanmaalla ilmestyvistä sanomalehdistä, jota paitse,
kun liike lakkautetaan, tieto myöskin siitä on yleisölle samalla tavella annettava
ja asianomaisille postitoimistoille asiasta eriksensä ilmoitettava.

Hj. L a g e r b o r g ,

A. K. Planting.

Suomensi;

Artur Löfgren.

H elsingissä, K eisarillisen Senaatin kirjapainossa, 1696.

