)STSTYRELSEN
i

FIHLÅHD.
—
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HELSINGFORS,

den 30 Maj 1901.

C7// samtliga postanstalter.

------ 0®0-----M 9545.

Enär hos Poststyrelsen dels anmälts dels till dess kännedom kom
mit, att tidningarna Perhetupa ( Helsingfors), Itäsuomen Työmies (Kotka),
Otavan Romaani sarja (Helsingfors), Oma maa ( Tammerfors) samt Kristinestads Tidning, upphört att utkomma, anmodas de postanstalter, som d
ofvansagda tidningar fö r innevarande år emottagit prenumeration, att till
vederbörande prenumeranter, såvida detta redan icke skett, oafkortadt åter
betala a f dem till postverket inbetalda prenumerationsafgifter.
Enär vidare tidningen „Kansan Toveri“ upphört att utkomma, se
dan 3 numror af densamma utgifvits, anmodas vederbörande postanstalter
återbetala:
till helärsprenumerant
a f re d a k tio n s p ris e t................. 1: 75
samt af befordringsafgiften

.

. —v 23

Summa Fmk.

1: 98

a f re d a k tio n s p ris e t.................

75

till halfdrsprenumerant

samt a f befordringsafgiften .

.

08

Summa Fmk.

83

jftlv a r Verving.
C. Bruno Sevönius.

SUOMEN

POSTIHALLITUS.
— •$>
HELSINGISSÄ,

Toukokuun 30 p:nä 1901.

Räikille postitoimistoille.

M 9545.

Koska Postihallitukseen osiksi on ilmoitettu, osiksi sen tiedoksi tul
lut, että sanomalehdet Perhetupa (Helsinki), Itäsuomen Työmies (Kotka),
Otavan Romaani sarja (Helsinki), Oma maa (Tampere) sekä Kristinestads
Tidning ovat lakanneet ilmestymästä, käsketään niitä postitoimistoja, jotka
ovat ottaneet vastaan yllämainittujen sanomalehtien tilauksia tälle vuodelle,
maksamaan asianomaisille tilaajille takaisin, jo lle i sitä jo ole tehty, koko
nansa heidän postilaitokselle suorittamansa tilausmaksut.
Koska vielä sanomalehti „Kansan T o v e r i o n

lakannut ilmesty

mästä, sittekuin siitä on 3 numeroa julkaistu, käsketään asianomaisia posti
toimistoja takaisin maksamaan:
kokovuoden tilaajalle
toim itushintaa..........................

1: 75

sekä kuljetusmaksua................. —: 23
Yhteensä Smk.

1: 98

puolenvuoden tilaajalle
toim itu s h in ta a ..........................— : 75
sekä kuljetusmaksua................. — : 08
Yhteensä Smk.

—: 83

jftlv a r Verving.
C. Bruno Sevömus.

Helsingissä, J. Simeliuksen perillisten kirjapaino osakeyhtiö, 1901.

