OSTSTYRELSEN
i
FIN LAN D.
--- ----HELSINGFORS,

C ill samtliga postanstalter.

den 5 J u li 1900.

-o®cM

9,459.

E nligt kos Poststyrelsen gjorda anmälningar utkomma tidningarna
Kansan Ystävä (Kuopio) och N u ori Karjala ( Viborg) icke f ö r innevarande
år, och då något nummer af dem icke utgifvits, och redaktionerna icke
heller uppburit liqvid a f postverket, uppmanas de postanstalter, hvilka f ö r
år 1900 mottagit, prenumeration å ifrågavarande tidningar, att till vederbö
rande prenumeranter återbetala de af dessa erlagda prenumerationsafgif
terna, hvilka sedermera i tidningsmedelsräkenskaperna behörigen afkortas.
Hos Poststyrelsen har vidare anmälts, att tidningen Kaiku, 6 päivänen painos, upphört att utkomma i Uleäborg frän den 1 dennes, men att
prenumeranter å tidningen efter denna tid i stället skulle erhålla tidningen
Kaiku 3 päivänen painos, hvarjemte skilnaden emellan dessa tidningars
redaktionspris till postverket äterburits för att till sagda prenumeranter
återbetalas.
Med anledning hciraf anmodas de postanstalter, som mottagit pre
numeration A tidningen Kaiku 6 päivänen painos, att till prenumeranterna
återbetala:
ät helårs prenumeranter:
a f re d a k tion sp riset..........................1: 10.
„ befordringsafgifteti..................... — 13.
„ postförvaltarearvode t ................. — 59.
Summa Jmf. 1: 82.

9

It prenumeranter fö r tiden Juli—December.
a f red a ktion spriset..........................—.81.
,, befordringsafgiften..................... —.10.
,, postförvaltare arvodet................. — : 59.
Summa Smf 1: 50.

Sagerborg.

K. G. Renfors.

Helsingfors, J. Simelii arfvmgars boktryckeri aktiebolag, 1900.

SUOMEN

POSTIHALLITUS.
H E L S IN G IS S Ä ,

Räikille postitoimistoille.

Heinäkuun 5 p:nä 1000.
—

*♦*—
M

9,459.

*

Postihallitukseen tehtyjen ilmoitusten mukaan eivät sanomalehdet
Kansan

Ystävä (Kuopiossa) ja

vuodelta, ja

N u ori Karjala (Viipurissa) ilmesty tältä

kun niistä ei yhtään numeroa ole julkaistu, eivätkä toimituk

setkaan ole kantaneet maksuja postilaitokselta, niin kehotetaan niitä posti
toimistoja, jotka vuodeksi 1900 ovat ottaneet vastaan kysymyksenalaisten
sanomalehtien tilausta, asianomaisille tilaajille takaisin maksamaan näiden
suorittamat tilausmaksut, jotka sittemmin sanomalehtitileissä asianmukai
sesti lyhennetään.
Postihallitukseen on lisäksi ilmoitettu, että sanomalehti Kaiku, 6
päiväinen painos, on lakannut ilmestymästä Oulussa tämän kuun 1 päi
västä, mutta että lehden tilaajat tämän ajan jälkeen saisivat sijaan sano
malehden Kaiku 3 päiväinen painos, jonka ohella näiden sanomalehtien
toimitushintain erotus on kannettu takaisin postilaitokselle maksettavaksi
takaisin sanotuille tilaajille.
Tämän johdosta käsketään niitä postitoimistoja, jotka ovat ottaneet
vastaan sanomalehden Kaiku 6 päiväinen painos tilauksia, maksamaan
takaisin tilaajoille:
koko vuosikerran tilaajoille:
to im itu s h in ta a .......................................1: 10.
kuljetusm aksua.......................................— 13.
postin h ottajan palkkiota
..................... — 59.
Yhteensä Tmf 1: 82.

Heinäkuun--Joulukuun ajaksi tilanneille:
toimitushintaa

......................— : 81.

kuljetusmaksua

.

.

postinhoitajan palkkiota

.......................... — 10.
..................... — : 59.
Yhteensä äbnf 1: 50.

/pj. Xagerborg.

K. G. Renfors.

Suomensi.
A. Hambom.

Helsingissä, J. Simeliuksen perill. kirjap. osakeyhtiö, 1900

