
Meddelande till betalnlngsmottagaren . 
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Vid fast postanstalt mottages inbetalningskort ä obegränsat 
belopp. Vid inbetalning genom postombud eller lantbrevbärare 
är högsta beloppet I 000 kronor. 

lnbetalningskortet jämte kupong ifylles utan ändring eller 
överstrykning pä sätt av den tryckta texten framgär. Kontobe
teckning och kontonummer skola vara tryckta d kortet. Kortet 
fär ej utskrivas medelst blyerts-, anilin- eller färgpenna . 

A varje inbetalning meddelas kvitto. 
Vid inbetalning pa postkontor eller postexpedition, som del

tager i utväxlingen av telegrampostanvisningar, kan avsändaren 
använda inbetalningstelegram till postgirokontoret -i stället för 
inbetalningskort. A vsändare kan begära, att betalningsmotta
garen av inbetalningspostanstalten telegrafiskt underrättas om 
beloppets avsändande (telegramavi). 
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Stockholm, poststärnpelns datum. 

Väga austatud Tellija! 

Käesolevaga lubarne endal saata teile postiarveblanketi sisseroaksuks 
Stockholms-Tidningeni eestikeelse väljaande detsembri 194 7 .a. tellimisel e 
Tellimishind on kr 3:- ja juhime tähelepanu, et sissemaksu tegemisel ei ole 
tarvis tasuda postikulu. Et lehe saatmisel ei tekiks vahet, siis peaks tellimine 
olema antud sisse enne 28 novembrit. 

Ettetulnud arusaamatuste pärast juhime tähelepanu, et tellimine tuleb 
tasuda meie postiarvele nr 3686, vöi meie harukontoritesse Stockholmis. 
Postitellimine tavaliste rootsi ajalehtede tellimiskorra järele ei ole võimalik 
eestikeelsele väljaandele. 

Austavait 
STOCKHOLM S-TIDNIN GEN 

Prenumeranttjänst 

Före inbetalningen skall detta meddelande avskiljas av Eder. 

KUPONG. 
(Avsedd för betalnlngsmottagaren.) .__I_N_B_E_T_A_L_N_I_N_G_S_K..;_O_R_;__T __ 
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Frimärkes ej. 

Avsändare: (anglves llven A kllpongen) Jnbetalningsav-

A postgiro
konto nr 3686 

lnbetalt 3 kr - öre 

Avsändarens namn och adress: 

lnbetalningsdag: ......................... . 

Meddelande till betalningsmottagaren. 

Tellimishind: 

Eestikeelne väljaanne (B-uppl) 

detsembri kuu 1947.a. 

Namn: 

Adress: .. 

... : .. ............ . 

Be/opp 3 kr öre. 

giften erlägges 
av betalnings

mottagaren; 
JfrAP§I28:4 . 

Till STOCKHOLlVIS~TJDNINOEN 

Prenumeranttjänst, Stockholm 

att gottskr;iva~ postgirokonto nr I 3686 · 
Redovisningsnr 
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(Postfunktlonärs namn el. sign.l 
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