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Räikkien sanomalehtien j a aikakauskirjojen julkaisijoille maassa.
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Esiintulleesta syystä ilmoittaa Postihallitus kunnioittaen seuraavaa:
että kuljetusmaksu suorastaan julkaisijalta tilatuista sanomalehdistä
ja viikkoaikakauskirjoista lasketaan sen ylimmän kappalemäärän mukaan,
mikä kuukauden kuluessa on ollut; ja on tämä maksu reversaalin seuraa
mana sisäänjätettävä postitoimistoon sanomalehden tai aikakauskirjan ulosantopaikkakunnalla» (Helsingissä Postihallituksen sanomalehtitoimitukseen) kuu
kausittain seuraavan kuukauden kymmenen ensimäisen päivän kuluessa,
uhalla että sanomalehden levittäminen edelleen postilaitoksen kautta lakkau
tetaan, sekä
että kuljetusmaksu sellaisista suorastaan julkaisijalta tilatuista aika
kauskirjoista, jotka eivät ilmesty useammin kuin kaksi kertaa kuukaudessa
ja ovat ilmoitetut tilattaviksi postilaitoksen kautta ainoastaan koko ja puo
leksi vuodeksi, suoritetaan samalla kuin julkaisija nostaa rahat niistä kap
paleista, jotka ovat tilatut postilaitoksen kautta, mutta on tällainen suoritta
minen kuitenkin tapahtuva vähintäin kerta vuosineljänneksessä.

P. Jamalainen.
G. W. Forsblom.
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Af förekommen anledning har Poststyrelsen äran meddela följande:
att befordringsafgiften för direkte hos utgifvare prenumererade tid
ningar och veckotidskrifter beräknas efter högsta antalet exemplar, som under
månaden förekommit; och bör denna afgift med reversal inlevereras till
postanstalten å tidningens eller tidskriftens utgifningsort (i Helsingfors Post
styrelsens tidningsexpedition) -månatligen inom förloppet af de 10 första
dagarna i påföljande månad, vid äfventyr af att tidningens vidare spridning
genom postverket inställes, samt
att befordringsafgiften för sådana direkte hos utgifvaren prenumere
rade tidskrifter, som utkomma ej oftare än tvänne gånger i månaden och
blifvit anmälda till prenumeration genom postverket endast för helt och halft
år, inlevereras samtidigt med det utgifvare uppbär liqvid för de exemplar,
som rekvirerats genom postverket, men bör dylik inleverering verkställas
dock minst en gång i qvartalet.

P. Jamalainen.
O. W. Forsblom.
T. f.

Helsingfors, J. Simelii Arfvingars Boktryckeriaktiebolag, 1907.

