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I.
I hit ingi f oen skrift a f den 12 sistlidne Juli har utgi f oaren af
tidningen „ N y a Tag“ , som oarit afsedd att frän den l:sta sistlidne
Jlpril under aret utkomma, anmält att tidningen icke oidare komme
att utgifoas.
Som redaktionen för sagde tidning ännu icke af postoerket
uppburit ndgra prenumerationsmedel men afstätt frän ersättning för
de under Juli manad utkomna numren, anmodas de postanstalter i lan
det, som d tidningen emottagit prenumeration, pä sätt 1881 ärs Nädiga 'Postordning under § 22 i punkten 10 föreskrifoer, mot qoitto ä
härför enligt formuläret Lift. d. oid Cirkuläret N:o ' upprättad för
teckning äterbetala,
till prenumeranter ä tidningen för månaderne Jlpril December och
Juli -December:
prenumerationspriset m e d ............................................................................. Smf
2 —
hefordringsafgiften .................................................................................................... „
—
12
postföroalfarearoodet...............................................................................................„
—
10
Summa Jmf 2 22
till prenumeranter ä tidningen för månaderne Jlpril -September:
endast prenumerationspriset med .................................................................
Jmf1
Summa

1

—

till prenumeranter ä tidningen för månaderne Juli— September:
endast prenumerationspriset med .................................................................
Jmf150
Summa

Smf 1 50

samt de utbetalda beloppen uti afgifoande qoartalsförslag och ärsräk
ning öfoer tidningsmedlen i behörig ordning under afkortning afföra,

prenumerationspriset och befordringsafgiften sammanlagdt för sig och
shiidt derifrdn postföroaltarearvodet.
II.

r/t

Som tidskriften „F ra m d t“ , hoilken under är IS89 skolat
utgifvas med fgra nummer i manaden, efter utgifnandet a f femte
numret upphört att utkomma i Sverige, men Svenska postverket icke
numera kunnat af de för tidskriften uppburna prenumerationsmedlen
återställa mer än 17 penni af hvarje helärsprenumerant, anmodas salunda de postanstalter, som ä nämnda tidskrift emottagit prenumera
tion, dterbära till hvarje helärsprenumerant af det erlagda prenume
rationspriset förenämnda belopp 17 penni, äfvensom, derest sädant
icke redan skett,
befordringsafgift m e d ....................................................................................................
postförvaltarearvodet................................................................................................. 29

•

Summa

4 3 penni
„
72

samt till hvarje halfarsprenumerant,
befordringsafgift................................................................................................................ 15
postföroaltarearvodet................................................................................................... 10
Summa

„
penni
„

25

„

samt de utbetalda beloppen uti afgifvande qoartals förslag och arsräkning i behörig ordning, säsom i slutet af förra afdelningen säges,
under afkortning afföra.
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