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1920.

Yleinen kirjelmä

Sen johdosta, että allamainitut viime ja
tänä vuonna postilaitoksen välityksellä
tilattaviksi ilmoitetut sanomalehdet ja
aikakauskirjat ovat joko jääneet kokonaan
ilmestymättä tai lakanneet ilmestymästä
kesken tilausvuotta, oikeutetaan kaikki ne
postitoimistot, jotka ovat vastaanottaneet
näiden sanomalehtien ja aikakauskirjojen
tilauksia, asianomaisille tilaajille takaisin
maksamaan ja postitoimistojen tileissä huo
maamaan seuraavat määrät, nimittäin:
kannetut tilausmaksut kokonaisuudessaan
sanomalehdistä „SUOMI-FINLAND” ja
„TAMPEREEN P Ä IV Ä LE H T I”, joista
edellinen oli ilmoitettu ilmestyväksi vuonna
1919 ja jälkimmäinen vuonna 1920, mutta
jotka eivät ole ensinkään ilmestyneet;
vuonna 1919 yhdeksänä numerona il
mestyväksi ilmoitetusta aikakauskirjasta
„A PK ITEK TEN ”, jota ilmestyi ainoas
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taan kolme numeroa, koko vuodeksi tila
tuista kappaleista
toimituksen hinnasta Smk. 7: 34
postimaksuista . . . .
,, -—: 66
yhteensä Smk. 8 : —; sekä
vuonna 1920 ilmestyväksi ilmoitetusta
aikakauskirjasta „ARENA”, joka on lakan
nut ilmestymästä kesken tilausvuotta. koko
vuodeksi tilatuista kappaleista
toimituksen hinnasta Smk. 20: 28
postimaksuista . . . .
,,
1:11
yhteensä Smk. 21:39
ja puoleksi vuodeksi tilatuista kappaleista
toimituksen hinnasta Smk. 9: 17.
Helsingissä, Postiihallituksessa. lokakuun
5 päivänä 1920.
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Allmänna skrivelse

Med anledning därav, att nedannämnda
dels under sistlidne dels under innevarande
år hos postverket till prenumeration an
mälda tidningar och tidskrifter antingen
alls icke utkommit eller under prenumera
tionsåret uppkört att utkomma, berättigas
alla de postanstalter, vilka emottagit pre
numerationer på dessa tidningar och tid
skrifter, till vederbörande prenumeranter
återbetala och i postanstalternas' räken
skaper observera följande belopp, nämligen:
hela de uppburna prenumerationsavgifterna
för
tidningarna
„SU()MIFIN LAND ” och „T AMPEREEN P Ä IV Ä 
LE H TI”, av vilka den förstnämnda var
anmäld att utkomma under år 1919 och
den sistnämnda under år 1920, men som
alls icke ntkommit;
för under år 1919 i nio nummer till ut
kommande anmälda tidskriften ,,ARKI-
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TEKTEN”, varav endast tre nummer ut
kommit. för helårsprenumerationer
av red ak tionsp riset F mk. 7: 34
av postavgifter . . .
66
summa Fmk. 8 : —; samt

för under år 1920 till utkommande an
mälda. tidskriften „ARENA”, som upphört
att utkomma under prenumerationsåret, för
helårsprenumerationer
av redaktionspriset Fmk. 20: 28
av postavgifter ..
,,
1:11
summa Fmk. 21:39
och för halvårsprenumerationer av reda.ktionspriset Fmk. 9: 17.
Helsingfors, å Poststyrelsen, den 5 okto
ber 1920.
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