
[2911] Jernvägsu nde rrätte Iser.

8) Om b~fordring af resande, resgods gifves icke. Derest inuehafvare af dylik
och, hundar. biljett i följd af sjukdom eller annan giltig

~ilj~ttjörsäljningen vid Stockholms statio- anledning icke kan inom utgången af bil-
ner börjar: för snälltåg, person- och blan- jettens giltighetstid å densamma anträda
dade tåg å Stats banan 1 timme och å Stock- återresan, och sådant före giltighetens ut-
holm-Vesterås-Bergslagsbanan 1/2 timme gång hos vederbörande stationsföreståndare
samt för lokal- och godstå~ minst 15 minn- anmäler, kan dock, e/te,' eederböran de tra-
ter före tågets utsatta afgangstid och slutar fikb efiil« pröfnillg, tur- och returbiljetten
2 minuter före hvarje bantågs afgång. få mot erläggande af prisskillnaden mellan

Som biljetter till stationer vid enskilda den för tur- och returbiljetten erlagda af-
jernvägar samt tur- och returbiljetter till gift och afgiften för 2:ne enkla biljetter for
längre bort belägna statabanestationer ej motsvarande afstånd utbytas mot en enkel
finnas tryckta utan måste utskrifvas, bör biljett för återresan.
kövare af dylik biljett, 'för att med visshet Direkta biljetter (öfver flera befordrings-
kunna påräkna erhålla sådan, derom fram- leder) försäljas mellan Stockholm och föl-
ställa begäran senast 15 minuter före resp. jaude städer i utlandet: Altoua, Berlin,
tågs afgång. Dresden, Frankfurt a. :i\L, Hamburg, Karls,

Anmärkning mot oriktig biljett och vexling skall bad, Kiel, Kristiania, Köln.:..,.Köpenhamn,
genfUt, innan bilj'ettköparen lemnar luckan, fram- London, Liibeck, Paris och Wien,
ställas, emedan intetafseende deråsedermerafästes. Månadsbiljetter, gällande för å biljetten

För barn under 3 år erlägges ingen afgift. namngifven persons resor hvilka dagar som
då barnet begagnar samma plats, som med- helst, under ett visst antal månader å en
följande äldre person. För barn mellan 3 viss bansträcka, erhållas å stationerna efter
och 12 års ålder erlägges half afgift, dock förut gjord reqvisition.
ej under 50 öre i första, 30 öre i andra och Familjebiljetter, gällande för 30 enkla resor,
20 öre i 3:dje klassens vagn å Stockholm- försäljas vid Stockholms Centralstation till
Vesterås-Bergslagens jernväg resp. 50. 35 alla stationer å linierna Elfsjö-Katrineholm,
och 25 öre. , Karlberg- Värtan och Järfva- Upsala äfven-

Resande (und. å s. k. söndags tur- och som Norrköping, Linköping och Göteborg
-eturbiljett) eger att afbryta sin resa vid m. fl. stationer.
'1l mellanliggande station och derifrån fort- Kombisu-ra-do biljetter, hvilka efter den
J:itta till den i biljetten angifna bestäm- resandes egen önskan kunna sammansättas

melsestationen samma eller följande dag antingen för rundresor eller resor tur- och
med annat bantåg, med vilkor att vid af- retur öfver samma sträckor, kunna efter
stigandet å .mellanstationen biljetten upp- förut skedd beställning erhållas å expedi-
visas för stationsföreståndaren för att af tionen Klarabergsgatan 68 (öppen alla da-
honom förses med påskrift om uppehållet. gar 9 f. m.-7 e. m.) för resor i Svgrige,
Polleteradt resgods utlemnas dock ej å uppe- Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Oster-
hållsstationen, utan befordras direkt till rike-Ungern, Serbien, Rumänien, Turkiet,
bestämmelsestationen. Schweiz, Belgien, Holland och Luxemburg.

Tur. och returbiljetter till pris motsvarande Biljett sammansättes blott för resor af
P/i gång afgiften for enkel .blandadt tågs minst 600 km. längd och gäller, när sam-
biljett säljas året om mellan Stockholm och manlagda längden af de sträckor, biljetten
alla. stationer vid statens jernvägar äfven- omfattar, utgör från 600 till 2,000 km., 45
som till de flesta stationer. vid de enskilda dagar samt när väglängden öfvorstiger 2,000
[ernvägarne samt berättiga äfven till resa km. 60 dagar. Frivigt för, resgods med-
med snälltåg. Giltighetstiden, minst 4 da- gifves.icke å dessa, biljetter. A kombinerade
gar, är beroende af afståndet. biljetter, som innehålla kuponger för resor

Tur- -och returbiljett beriitriaar Ull åter- blott inom Sverige, Norqe.Danmark och Finland
resa senast med det tåg, som före utgången eller endast inom ett eller tvenne af dessa
af biljettens giltighetstid afgår 'från bestäm- länder får resgods dock afgiftsfritt medföras
melsestationen direkt till den ursprungliga till samma vigt som å vanliga biljetter.
afgångsstationen eller är i direkt förbindelse! Förteckning öfver alla in- ock utländs? a:
'med tåg tillsist nämnda station. ,kuponger (Verzeichniss der Fahrscheine.fär I

Utsträckning. af den tid. inom hvilkeni zusammenstellbare Fahrscheinhefte), den
tur-,ocH. returbiljett gäller för återresa, med Ihärtill hörande kartan samt en· öfversätt-
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Jernvågsunderrättclser. [2912]
ning -af de inledande bestämmelserna i be- Frakten - tör --hunda~ skall alltid erläggas
rörda förteckning säljes å stationen till pris å afsändningsstationen.
af 'S5 öre. ..• '"

Förteckning öfver alla svenska, norska b) Rorande transport af akdon,-lJk, hastar
danska och finska kuponger med tillhörande och boskapskreatur r

bestämmelser äfvensom karta kan likaledes är att iakttaga, att vagn -bör derför reqvi-
erhållas till pris af 25 öre. reras på afsåndningsstationen _24 timmar

Snjvogna,' gå i nattågen å linierna Stock- förut, derest egaren önskar att transporten,
holm-Malmö, Stockholm-Göteborg, Stock- skall med, bestämdt bantåg verkställas. I
holm-Kristiania, Stockholm-Sundsvall, fråga varande transportföremål böra i god
Stockholm-Storlien och Stockholm-Jörn, tid hållas färdiga å bangården. Frakten
och meddelas med afseende på dessa vag- kan betalas vare sig på afsändnings- eller
nar följande: mottagningsstationen, undantagande för lik,

l:sta klassens vagnar innehålla kupeer, för hvilka frakten alltid skall erläggas på
dels med en, dels med tvenne liggplatser, afsändningsstationen. Vid transport af lik
samt 2:dra klassens vagnar kupeer med fyra skall vederbörlig begrafningsattest företes
liggplatser i hvardera; och skall lik,. såvida icke behörigt intyg

liggplats kan, i den mån utrymmet med- om detsammas balsamering företes, vara
gifver, erhållas i l:sta klassens vagn mot inneslutet i lufttät kista eller !år.-
afgift af 5 och i 2:dra klassens vagn mot
afgift af 3 kr. (sommartiden 5 kr. å , c) Om transport af gods.
linien Stockholm-Trondhjem, 2 ggr i vec- Gods' indelas för transport.å jernväg i
kan i förb. med ång-båtarne till Nord- paket-; il- och fraktgods.
kap), allt utöfver eljes gällande biljett- De båda förra slagen befordras med det
pris, med rätt för resande, som betalt af- ordinarie bantåg, som snarast efter inlem-
gift för samtliga liggplatser i en' kupe, nandet bör framkomma till bestämmelseor-
att deri intaga jemväl ett större antal per- ten. Med nattsnälltåg försändes dock sådant
soner, än för hvilka liggplatser äro afsedda, gods i allmänhet endast till stationer bortom
förutsatt att dessa alla äro försedda med dagsnälltågens slutstationer.
vanliga personbiljetter ; två barn i ålder Allt styckegods, som aflernnas till transport
mellan 3 och 12 år ega gemensamt begagna på jernvägen, skall vara försedt med fullstän-
en liggplats; . dig och tydlig adress, omsorqsfull: inslaget sanit

plats i sofvagn beställes i biljettexpedi- åifö?jdt af fraktsedel 'enligt faststäldt. formu-
tionen vid centralstationen; och tilldelas lär. Frakten kan betalas vare sig på afsänd-
platserna resp. reqvirenter i den ordning de nings- eller mottagningsstationen, undanta-
anmält sig- och så, att biljetter till de gandes för sådana varor, som stationsbefälet
platser, som kunna anses fördelaktigast, anser underkastade hastig förstöring, eller
först utlemnas, hvilkas värde icke med säkerhet motsvarar

Expeditionerna för emottagande af res- frakten, äfvensom för slutna kolli af obe-
gods öppnas och stängas samtidigt med bil- kant innehåll, samt för effekter, hvilka för-
jettluckorna; och bör resgods aflemnas minst sändas till afsändarens eget emottagande
10 minuter före tågets utsatta afgångstid. eller hv arå fraktsedel ej inlemnats; skolande
Vid resgodsets inlernnande åligger agaren frakten för dylika varor ovilkorligen betalas
att tillika aflemna biljetten för att mär- på afsiindningsstationen. Kände personer
kas. Sedan vigten blifvit i expeditionen kunna dock, mot särskild lemnad ansvars-
utrönt och Iiqvid erlagd för möjligen befint- förbindelse, få sända gods af hvad slag som
lig öfvervigt utöfver den medgifna frivig- helst utan att erlägga frakt vid afsändandet.
ten, 25 kilogram för den som erlagt full Gods emottages till befordran till hvil-
biljettlösen och 15 kg. för barn, som er- ken som helst jernvägsstation på kontiucn-
lagt half afgift, (å kombinerade biljetter ten (dock ej till Spanien och Portugal) om
se ofvan), återfås biljetten och erhålles afsändaren önskar erlägga frakten samt il-
kontramärke, försedt med samma nummer, gods äfven till London.
som är åsatt ,resgodspersedlarne. Från res- Frakt beräknas i fråga om paketer för
gods, som inlemnas, böra äldre resgodsmärken vara hvarje särskildt kolli, men för il- och frakt-
borttagna, emedan sådana lättföranledafelsänd- gods efter sammanlagda vigten af de' i sänd-
ning. Resgods utlemnas på bestämmelse- ningen ingående och på samma fraktsedel
stationen till den resande eller hans ombud upptagna varuslag; dock, hvad beträffar
mot återställande af erhållna kontramärken. fraktgods, med iakttagande af att endast

För effekter, som af resande medtagas i till samma godsklass hänförliga varor så-
vagnen, ansvarar icke jernvägsförvaltningen. lunda till sin vigt sammanräknas.

---------------------- --:lrT._
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[2913] Jern vägsunderrättelser.
Efterkraf å gods kan af afsändaren be- Sl1tssplanen)' samt i ilgodsexpeditionen· i huset

gärås å afsändningsstationen, antingen för nr 6 vid Majorsgatan •.
utlagde omkostnader och transporter eller Fraktgods kan för afsändning å jernväg af-
ock för varans fulla värde; dock må ej lemnasvidStockholmsnorrastation,vidStockholm3
efter kraf begäras å vin och spirituösa varor södra station, vid Stockholms. östra station och vid
för godsets värde. Så snart från mottagnings- 'Stadsgården, (l'rån Stadsgården expedieras
stationen ankommit underrättelse, att efter- dock endast gods i vag-nslaster; fraktsedel
krafvet blifvit af mottagaren inlöst, ut- aflemnas å expeditionen i huset nr 6:~B vid
betalas detsamma till afsäudaren mot qvitto, Slussplanen.)

Efterkrafsprovisionen utgör en procent af ... . , ..
efterkrafvets belopp och afrundas uppåt till e) Tider for expeditionernas oppen-
närmaste tiotal öre. hållande.

För att J?ed visst ~åg befordra~ böra Ilgodsexpeditionerna hållas för allmäuhe-
p~keter och Ilgods vara :llllemn~de. minst .30 ten tillgängliga: de vid Stockholms central-
mInuter och fraktgods minst toa timmar fore t t' (för ,I:' d '1 d . t t' h t hd tt f e s a lon aJgaen e I go s l S a lons use oc

e aks agang. . d . . . för ankommande ilgods i huset nr 70 vid
Pa eter och ilgo s, som !tn~ommlt un l Klaraberfsgatan): söknedagar från kl. 7

Stockholm eller dess omgifningar boende I t'l 7 t.. h h 19d
h -. d ft ft l Il' ,m. I e. m., sam son- oc e agarpersoner, emsan as e er a a me an jern- kl 7 10 f. h 1 6 den vid.. t l h St kh l E b" - . m. oc - e. m.; en VI norravags s yre sen oc oc o ms xpress yra t t' e . - ök d fl' kl 7 f till 7

till emottagaren mot ersättning, beräknad s a ron dn, s. ne .c:gar ran.. :. m. l
efter kollits vigt, såvida ej emottagaren e. ~.; en VId sodr~ stationen: sokneda~.a,-
skriftligen anhåilit att sielf få afhemta det- Iran kl. 7 I· m, :IU kl. 7 e. m. samt san-
samma. J aol~ helgdag.ar [ra1l. kl, 7 t·tfl 11 I. m, och

Fraktgods anmäles hos godsemottagaren fråm. kl ...l tlU 6 e. ,n.; den VId Sl~ssplanen
medels tryckt Dnatis» och utlemnas endast mot 63 B: sakn~dagar. I:', kl. 8 f...m. t,ll 6,e. m.
!nottagarens eller dess skriftligen bifullmäktigade 9c} den tiJ?~ MaJorsgatan: sakned. från. kl.
ombuds egenhändiga qvitto derå, Den af af- G' md· d·t~· m. 'd St kh l.. d' tfård d f· kt i l h ,. o sexpe l ionerna VI oc o ms norrasan aren u ar a e ra sel e, vara Jem- och södra st t- - håll s tillzä r f" ,väl qvitto å erlagda frakt- och andra af- .. a IOne:. a a l gang 19a or
gifter finnes tecknadt, tillställes dervid al1manheten .a~la sokn~da,qa,' kl. 7 f. m.-7
alltid vederbörande emottagare. . e. m.... Expeditionen VId Sluss~lanen 63 B:

Anspråk på ersättning skall göras hos alla sa~.nedagar kl. 8 f· m'-
0
6 e. m. .

stationsbefälet genast då godset aflemnas Jer;tv?gsifterkraf.. utbe~alas a den station,
.till mottagaren och, då något kolli visar h,:.anfra.~ gcdset al: afsandt, ~ock hvad be-
yttre märken till åkoramen skada. anmälas träffar fors~ndel~er mlemnadevldStockh?lms
innan samma kolli öppnas eller afföres från centralstation sålunda, att paketer och ilqod«
stationen. till stationer vid Stockholm- Vesterås-

För gods, som ej inom 24 timmar efter Berg~lagens jernväg (fraktsedlarna .~alma
ankomsten afhemtas från stationen debi- orduingsnummer), utbetalas mellan kl. 10
teras plats- och magasinshyra för hv'art be- f.. m. - 1 e. m ..å exped, foorafgående i~goJs
gynnande dygn; för styckegods med 5 öre vld centr,~ls~atlOnen. samt a pak~ter och ilqods
för hvarje begynnande vigt af 100 kg. (min- ~lll ,~lla öfriga stationer (hvarje .r~·.aktsedel
sta beräknade belopp för en sändning är ar for~edd med .ordmngsnumJ:!1er l ofre ka~-
25 öre) samt för vagnslastgods med 3 kr. ten) afve~som aofrakt.fJod~, ml~mlladt VId
för hvar vagn. norra statl?nen. a Statens jornvagars efter-

krafsbyrå l Centralpalatset vid Rödbod-
d) Ställen för inlemnande af paket-, il. torget, .2 tro (hiss) _söknedagar från kl. 10

f. m. tfll 1 e, m. A Stockholrns södra sta-
och fraktgods. tio n utbetalas efterkraf mellan kl. 8-9,30

Paket- och Ilgods kan för afsändning med f. m. samt å Stockholms östra station mellan
bantåg inlemnas vid Stockholms centralstation, kl. 9-12 f.. m.
S(ockholms norra station, Stockholms östrastation, Tullafdelningen vid Stockholms centralsta-
Stockholms södra statiQn,ocll Stockholm-Stadsgå,.- tion hålles öppen alla söknedagar fr. kl.
den, (expeditionen flJrlagd till huset nr 63 B vid 'hlO f. m. till 1/23 e. m.
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