Räikille postitoimistoille.

Koska Helsingissä ilmestynyt aikakauskirja „Viikon Kuvat“ on l:stä
pistä viime Heinäkuuta lakannut ilmestymästä, kehoitetaan niitä postitoi
mistoja, jotka ovat ottaneet vastaan tilauksia tälle aikakauskirjalle, asian
omaisille puolivuosittain-tilaajille maksamaan takaisin ja tileissä poistamaan
siitä sanomalehtitaksan mukaan kannetun tilaushinnan 3 markkaa 50 pen
niä tämän vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta ja asianomaisille kuukausittaintilaajille samoin maksamaan ja tileissä poistamaan, mitä heiltä on kannettu
tämän jälkimmäisen puolivuoden kuluessa eli siis 75 penniä kuukaudelta.
Koska „Allers Familje-JournaFin" julkaisia on myöntänyt hinnan
alennuksen sanotun lehden leksikko-painoksesta niille, jotka ovat tilanneet
sanottua sanomalehteä viime Maaliskuun 19 päivän jälkeen, niin kehoitetaan
niitä postitoimistoja, jotka mainitun ajan jälkeen ovat lähettäneet Allers
Familje-JournaPin leksikko-painoksen tilauksia, maksamaan takaisin tilaus
hintaa ja lähetysmaksua:
Huhti—Joulukuun
tilaajille 2 mk 98 p:iä
jälkimäisen puolivuoden ,, 2 „ 04 ,,
sekä 2:sen, 3:nen eli 4:nen neljänneksen tilaajille 1 markan 02 pennin mu
kaan neljännekseltä. Helsingissä, Postihallituksessa Marraskuun 19 p:nä 1906.

p. Jamalainen,
G. W. Forsblom .
V. t.

N:o 9268.

C ill samtliga postanstaller.

Enär tidskriften „Viikon Kuvat“, som utkommit i Helsingfors, upp
hört att utkomma med den 1 sistline juli, uppmanas de postanstalter, hvilka
emottagit prenumeration för sagda tidskrift, till vederbörande halfårs-prenuineranter återbetala samt i räkenskaperna afföra den för sagda tidskrift
enligt tidningstaxan uppburna prenumerationsafgiften 3 mark 50 penni för
senare halfäref 1906 samt till vederbörande månads-prenumeranter återbetala
och i räkenskaperna afföra, hvad af dessa under senare halfåret 1906
uppburits, eller alltså 75 penni per månad.
Emedan utgifvaren af Allers Familje-Journal medgifvit en prisnedsättning å sagda tidnings lexikonsupplaga åt dem, som rekvirerat tidningen
efter den 19 Mars innevarande år, uppmanas de postanstalter, som efter
denna tid aflåtit rekvisitioner å Allers Familje-Journals lexikonsupplaga,
å prenumerationspriset och befordringsafgiften återbetala:
åt prenumeranter för tiden April—December 2 mk 98 p.
„
„
„ senare halfåret
2 „ 04 „
samt åt prenumeranter för 2:dra, 3:dje eller 4:de kvartalet, per kvartal, 1
mark 02 penni. Helsingfors, å Poststyrelsen, den 19 November 1906.

p . Jamalainen.
G. W. Forsblom .
t. f.
N:o 9268.

H:fors, J. Simelii Arfy. Boktryckeriaktiebolag, 1906.

