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*

Postihaflitukseen on ilmoitettu, että sanomalehteä „Äikakauslehti
Lasien Vanhemmille ja Kasvattajille0 ei ole ulosannettu sisällä olevalla
vuodella sekä että sanomalehti ,,Ennen ja Nyt“, jota on ulosannettu 7 nu
meroa 1898 vuoden kuluessa, ei enää ilmesty vuonna 1898.
Tämän johdosta ja koska ilmoitettu on, että yllämainittujen sanoma
lehtien toimitukset eivät ole kantaneet mitään maksua postilaitoksesta, posti
laitoksessa l/latuista sanomalehden kappaleista, kehätietään niitä postitoi
mistoja, jotka ovat vastaanottaneet näiden sanomalehtien tilauksia, tavalla
kuin 1881 vuoden Armollinen Post /järjestys 22 §:ssä 10 kohdassa määrää,
takaisinmaksuinaan tilaajille kuittia vastaan tätä varten Lii. d. kaavan
mukaan, liitetty kiertokirjeeseen N:o 28/78, laaditussa luettelossa:
7i vuosikerralta „ Aikahanslchteii Lasten IVanhcininille ja Kasvattajille“
toim itu sh in ta .............. Smk.
k u ljetu sm a k su .........................
postinhoitajapalkkio .

71.

„
,

.

„

Yhteensä Smk.

— ;

09.

— ;

10.

90.

„Eimen ja Nyt“ sanomalehden koliovuoden-tilaajille
koko toimitushinta . . . Smk. 5: 79.
3/* kuljetusmaksua . . . „
—: 52.
*/<i postinhoitajapalkkioa . „
—; 31.
Yhteensä Smk.

6: 62.

,,Ennen ja Nyt“ sanomalehden puolenvuoden-tilaajille
toimitushinta............... Smk.
Va kuljetusmaksua . . .
'/2 postinhoitajapalkkioa .

2: 85.
—: 17.
—: 10.

„
„

Yhteensä Smk.

3:12.

Koska sitäpaitsi sanomalehti „ O s t r a N yla n d “ on lakannut ilmes
tymästä viimekuluneen kesäkuun lopusta, ja kuu sanotun lehden toimitus
ei ole postilaitoksesta kantanut mitään maksua siitä, jota niinmuodoin ei ole
ilmestynyt, kehoitetaan postitoimistoja yllämainitulla tavalla asianomaisille
tilaajille takaisinmaksamaau:
1/ 1 vuosikerralta ,, Östra Nylandia“
toim itushintaa..................... Smk. 2:50.
kuljetusmaksua..................„
—: 30.
postinhoitajapalkkioa . . „
42.
Yhteensä Smk.

3:22.

vuosikerralta (Huhtikuu —Joulukuu) „Östra Nylandia“
toim itushintaa..................... Smk. 2:67.
kuljetusmaksua
. . . .
„
32.
pohjin hoitajapalkkioa . . ,,
—; 41.
Yhteensä Smk.

3: 40.

Helsingissä, Postihallituksessa, Heinäkuun 19 p:uä 1898.
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