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I.
Ansvarige redaktören för »Tidskrift för Seliack», utgifven af
Helsingfors Schack-klubb, liar hit anmält, att tidskriften, som varit
af sedd att i denna stad utkomma med tolf nummer i året, från och
med innevarande år upphört att utkomma och anhållit, att till pre
numeranterna måtte återställas hela

det för tidskriften inbetalda

prenumerationspriset.
Med anledning häraf och som utgifvaren af tidskriften icke
uppburit liqvid

för densamma, anmodas de postanstalter i landet,

som ä sagde tidskrift emottagit prenumeration, till prenumeranterna,
på sätt 1881
föreskrifver,
kuläret N:o

års Nådiga Postordning under § 22 i punkten 10

mot qvitto
2*/72

å härför enligt formuläret Litt d vid Cir

upprättad förteckning oafkortadt återbetala för livarje

exemplar af tidskriften hela redaktionspriset, befordrings-afgiften
och postförvaltare-arvodet.
De sålunda utbetalda beloppen böra postanstalterna uti afgifvande qvartalsförslag och årsräkning öfver tidningsmedlen under
afkortning afföra, redaktionspriset och befordringsafgiften samman-

2
II.
Enkan efter ansvarige redaktören för tidskriften »Församlingsvännen»

har hit anmält, att tidskriften, som varit afsedd att

under innevarande år i Nykarleby utkomma med tolf nummer i
året,

uppliört

att utkomma

med dess Januarinummer, och tillika

anhållit, att till prenumeranterna måtte återställas hela det för tid
skriften inbetalda redaktionspriset.
I

anledning liäraf, och

som utgifvaren af tidskriften icke

fordrat iiqvid för densamma, anmodas de postanstalter, som å sagde
tidskrift emottagit prenumeration, till prenumeranterna, på sätt 1881
ars Nådiga Postordning under § 22 i punkten 10 föreskrifver, mot
([vitto å härför enligt formuläret Litt. d vid Cirkuläret N:o
rättad förteckning

2 y72

upp

återbetala till prenumeranter å tidskriften för

hela året:

redaktionspriset.....................................................................................1: —
befordringsafgiften...............................................................................—

9.

postförvaltarearvodet..........................................................................—

7.

Summa Smf. 1: 16.

till prenumeranter å tidskriften för halfva året:

red a k tion sp riset.......................................................................... — :

60.

b eford rin g sa fg iften ..................................................................... — :

3.

postförvaltarearvodet......................................................................— :

2.

Summa 9mf. — : 65.

3
samt de utbetalda beloppen uti afgifvande qvartalsförslag och årsräkning öfver tidningsmedler i behörig ordning, såsom i slutet af
förra afdel ningen säges, under afkortning afföra.
Under Generalpostdirektörens frånvaro.

A. K. PLANTING.

K. G. Renfors.
f:d.

