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Till samtlige Poslanstalter och Tidningsexpeditionen vid Poststyrelsen.

Sedan redaktionen för den, till prenumeration för innevarande
år anmälda men med Mars månads utgång upphörda, tidningen „Helsingfors Dagblad", för att tillhandahållas prenumeranter, som ieke
t antagit redaktionens, u ti min den 5 nästvikne Mars under N:o 507
till postanstalterne aflåtna skrifvelse omnämda, anbud, — att i Dag
bladets ställe från April månads början erhålla tidningen „HufvudIstadsbladet" icke allenast för återstoden af prenumerationstiden utan
i äfven derutöfver för ett qvartal, — till hufvudpostkassan återbetalt
det uppburna redaktionspriset för de återstående årsqvartalen af pre
numerationstiden, hvarunder Dagbladet icke vidare utkommer;
anmodas de postanstalter, hos hvilka prenumerationen skett,
i i behörig ordning på sätt 1881 års nådiga Postordning under § 22 föreskrifver och Cirkuläret N:o 28 af den 2 Oktober 1872 i dylikt fall
[närmare angifver, till sagde, af postanstalterne h it angifna, prenu
meranter från omhänderhafvande tidningsmedel mot qvitto utbetala
icke allenast det af redaktionen återbetalda redaktionspriset, utan
ock, der sådant redan icke skett, såväl försändningsafgiften som post
förvaltare arvodet för de af prenumerationstiden återstående årsqvar
talen med följande belopp, nemligen:
till helårsprenumerant:
af redaktionspriset för helårgång 3/4 d e la r.......... 14: 10 p:i.
,, befordringsafgiften för helårgång 3/4 delar • • • 1: 70 „
och postförvaltare arvodet för 3 q v a rta l..............
2: 13 „
med sammanräknadt fm ............................................. 17: 93 p:i.
till halfårsprenumerant:
af redaktionspriset för halfårgång h älften............
4: 90 ,,
„ befordringsafgiften för halfårgång hälften • • • • — 59 ,,
och postförvaltare arvodet för 1 q v a rta l..............
— 71 „
med tillhopa fm ...........................................................
6: 20 p:i.
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De till prenumenterne återbetalda medlen hafva postanstalterne, att, på sätt gällande formulär anvisar, i bebörig ordning un
der afkortning afföra, redaktionspriset, befordringsafgiften och post
förvaltare arvodet innanför slutkolumnen skildt angifna, men i slut
kolumnen de båda förstnämnda posterna sammanslagne och skildt
för sig postförvaltare arvodet.
Anm. De för Dagbladet uppburna prenumerationsmedlen uppdebiteras i räk
ningen till hela deras vid prenumerationen inbetalda ocb i l:sta qvartalsförslagct debi
terade belopp. A f deri ingående postförvaltarearvode afföra postanstalterne och tidningsexpeditionen såsom utgift sig till godo arvodet endast får l:sta qvartalet, postan
stalterne med 90 ocb tidningsexpeditionen med 10 procent, hvaremot postförvaltare ar
vodet likasom befordringsafgiften för de års qvartal af prenumerationstiden, hvarunder
Dagbladet icke vidare utkommit, till den del dessa poster icke till prenumeranterne
återbetalts, af tidningsexpeditionen under afkortning afföras.
Som befordringsafgiften för „Helsingfors Dagblad11 för den återstående prenu
merationstiden öfversstiger samma afgift för de årsqvartal af „Hufvudstadsbladet“, som
dagbladsprenumeranterne i stället för Dagbladet tillsändas, men postförvaltare arvodet
för de sednare med högre belopp öfverstiger postförvaltare arvodet för de förra, hår
redaktionen för Hufvudstadsbladet till hufvudpostkassan enligt af tidningsexpeditionen
upprättad kalkyl inbetalt denna skiljnud; till följe hvaraf tidningsexpeditionen, som på sätt
redan föreskrifvits afkortar afgiften och arvodet för det upphörda Dagbladet, har att
uti afgifvande årsräkning enligt årets tidningstaxa och den upprättade kalkylen uppdebitera befordringsafgiften och postförvaltare arvodet för de årsqvartal af Hufvud
stadsbladet, som i stället för Dagbladet dettas prenumeranter tillsändas. A f sagde
postförvaltare arvode: 2 mark 43 penni för hel-, 1 mark 83 penni för trefjerdedelsoch 1 mark 22 penni för halfårgång, afför den utdelande postanstalten 90 och tidnings
expeditionen 10 procent såsom utgift sig till godo, likväl med behörigt beaktande af
föreskriften uti Cirk. N:o 7, af den 21 Mars 1881 att större del af dylikt arvode icke
får i en räkning eller ett förslag afföras än hvad redogöraren vid redovisningstidens
utgång tillbort.
Äfven de af redaktionen för Helsingfors Dagblad till hufvudpostkassan inbe
talda medlen uppdebiterar tidningsexpeditionen i behörig ordning uti sin räkning, samt
afför såväl dem som de af redaktionen för Hufvudstadsbladet inbetaide medlen såsom
sina levereringar genom redaktionerne till hufvudpostkassan.

Hj. Lagerborg.
C. W. Sallisten.

Helsingfors, J. Simelii arfv. boktryckeri-aktiebolag, 1889.

