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Hos Poststyrelsen liar anmälts att följande tidningar upphört att
under innevarande är utkomma:
l:o ) „ F a m iljébladet“ (Helsingfors), som upphörde med Maj månad.
Utgifvaren har till tidnings expeditionen äterlevererat 73 mark, utgörande
hälften a f uppburet helärspris fö r 73 exemplar licl årgång a f tidningen.
T ill helårsprenumerant bör således, pä sätt 1881 års Nåd. post
ordning under § 22 i punkten 10 föreskrifver, emot qvitto å härför enl.
formulär Litt. d vid cirkuläret N o 28/72 upprättad förteckning, återbetalas:
a f redaktionspriset ....................................................
„ befordringsafgiften .............................................
„ postförvaltarearvodet ........................................
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12
21

Summa HPrnf 1: 33
2:o) „ K ir J c o llin e n Vi/ikleolehti“ (Helsingfors), som upphörde med
utgången a f Juni månad.

Utgifvaren har till tidningsexpeditionen åter

betalat 90 mark 44 penni, utgörande hälften a f heldrspriset j ö r reqvirerade
68 exemplar.
T ill helärsprenumerant å tidskriften bör således, på ofvan angifvet
sätt, återbetalas:
a f redaktionspriset
,,
„

••••

befordringsafgiften •
postförvaltarearvodet

3mf. 1: 33
„
16

„

21

Summa Smf. 1: 70

3:o)

Ryska journalen

„BceMiipna/t

lljuiiocmpaujn“ (St. Petersburg)

upphörde under Juni månad, utan att något a f redaktionspriset äterburits,
hvarför till helärspremimerant a f journalen bör återbetalas endast post
förvaltare arvodet f ö r senare halfåret med 21 penni.
4:o) F ö r tidningen ,,Svenska Österbotten“ (Gamlakarleby), som upp
hörde under innevarande 4:e qvartal och f ö r hvilkeu tidning icke återbe
talats något a f redaktionspriset, eger ingen återbetalning rum a f erlagda
prenumerations a f gifter.

t}j. Sag erborg.

C. Bruno Sevönius.

Helsingfors, .T. Simelii arfv. boktryckeri aktiebolag, 181)8.
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Postihallitukselle on ilmoitettu, että seuraamat sanomalehdet kuluvan
vuoden ajalla ovat lakkautuneet:
l:o )

„Fam iljebladet“

Toukokuun lopussa.

(Helsingissä), joka

lakkasi

ilmestymästä

Ulosantaja on sanomalehtitoimistoon takaisin suoritta

nut 73 markkaa eli puolet kantamastaan kokovuoden hinnasta 73 kappa
leesta sanomalehden kokovuosikertaa.
Koko vuoden tilaajalle on siis 1881 vuoden Armollisen posti/ärjestyksen 22 §:n 10 kohdan nojassa takaisin suoritettava kuittia vastaan tätä
varten kiertokirjeessä N:o 28/72 annetun kaavan Litt. d. mukaan tehdylle
luettelolle:
toimituksen hinnasta

...............................................

kuljetusmaksusta .........................................................
postinhoilajan palkkiosta ......................................
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Yhteensä Jmf 1: 33
2:o)

»K ir k o llin e n

Viikkolehti^ (Helsingissä), joka lakkasi il

mestymästä Kesäkuun lopussa.

Ulosantaja on sanomalehtitoimistoon takai

sin maksanut 90 markkaa 44 penniä eli puolet kokovuoden hinnasta 68 ti
latusta kappaleesta.
Aikakauskirjan kokovuoden
tavalla takaisin maksettavaksi:
toimituksen hinnasta ■■•
kuljetusmaksusta ..............
postinhoitajau palkkiosta

tilaajalle

tulee siis edelläni ainitulla

Jmf 1: 33

Yhteensä ifmf 1: 70

3:o)
(Pietarissa),
on takaisin
suoritetaan
21 penniä.
4:o)

Venäläinen aikakauskirja (journali) „BceMupm/i Il/unoempaiii//11
lakkautui Kesäkuulla ilman että mitään toimituksen lunnasta
maksettu, minkä vuoksi kokovuosikerran tilaajalle takaisin
vaan postinhoitajan palkkio jälkimmäiseltä vuosipuoliskolta,
Sanomalehdestä „ Svenska

<)sterbotten“ (Kokkolassa), joka

lakkasi ilmestymästä sisällä olevan vuosineljänneksen ajalla ja jonka toi
mituksen hinnasta ei mitään ole takaisin maksettu, ei mitään maksetuista
tilausrahoista suoriteta takaisin tilaajille.

tyj. Sagerborg.

C. Bruno Sevönius.

Helsingissä .1. Simeliukson perillisten kirjapaino osakeyhtiö, 189b.

