ämrar
en
boken

[4954-4961]

L Jårnvägs-,

Genoin att å brefpapper och kuvert meddela egen fullständig postadress kan brefskrifv~re i Stockholm själf ~idraga ..därtill,
att afiatna .~var adresseras Ra det sa~t, s.om
erfordras. for snabb och saker beställning
eller utlämning i Stockholm.

så a.tt 4:de turens värdepost utsändes kl.
3 e. m.)
Sön- och Helgdagar kl. 11r. m. (värdepost en kvarts timme senare).
[4956J
äro uppsatta

Korsbandslådor
»id :

Malmskillnadsgatan' 46
(Po stk.)
Kungsträdgårdsgatan
4
tömmas söcltenBirgerjarlsgatan
17
daqar :
Slu~spian 61
5,30, 7,30, 9,10,30
Korresporuienter,
som. icke iakttaqo. dessa Skeppsbron 16
f. m. 12 m.; 1,30,
anvisnin,qar,' hafva att tillskrifM
si,q själfva Barnhusg. 14
4, 5,30, 6,30 och.
8,31J e. m.:
följi/,erna
af denna sin underlåtenhet,
Där- Drottningg. 28
af kan följa icke blott försenande
nta»: iif- Rödbodtorget 2
.~,
b,'n- och Itel,qdaqar:
ven f!tllständi,q
obeställbarhet.
Norrlandsg. 1
5,30, 9 f. m., 5,30
Hi.•torget. 14
och 7 e. m.
Tegnersgat, 18
Kungsbroplan 2
[4955J
Breflådorna
/
tömmas:
samt vid:
söckendagar
kl. 5,30, 7,30, 9, 10,30 frn., Riddaregat. 20 (Postk.)
12 m" 1.30,4, 5,31J, 6,30 och 8,30 e. m.; Bauörg. 5
sön-' och helgdagar kl. 5,30, 9 f. m.; 5,30 Linneg. 9 & 11 (Postk),
och 7 e. m.
Karlaväg. 38
Obs. De längst bort från postkontoret vid Stureg .. ?2
Vasagatan uppsatta breflådorna tömmas S~randvag. 49
30 minuter tidigare,
enligt anslag å Lang~ råden 5
lådorna.
T~gner~gatan 2
Oaengat. 58
tömmas:
'/2 timme tidigare
Brefbäringsturer
utg~:
Odeng. ~9
än föreg. grupps
[rån.
t I t" t t 'd TT
t
och Engelbrektsg.
5
cen ra ]Jos "on ore 'VI
,asaga an
"Roslagsgat.:)2
korsbandslådor.
p ostkontoret
vid Dilla Nyqatan:
Dalag. 48
Hvardagar:
kl. 8,45 f. m. (värdepost en Handtverk:g.34(Postk).
kvarts timme senare), kl. 10,45 f. m. Kungsholmsg. 38
(värdepost en kvarts timme senare), kl. Högbergsg-. 40 (Postk.)
12,45 e. m. (värdepost samtidig-t),kl. 2,45 Götg. 79
e. m. (värdepost en kvarts timme senare), Götg. 86
kl.6 e. m.
Ad. ~·redr. torg4(Postk.)
Sön- och Helgdagar kl. II f. m. (värdepost Hornsgatan 40
en kvarts timme senare).
Hornsgatan 77
från filial poetkonroren.
vid Högber,qsgatan,
För lokalbefordran
afsedda försändelser
Linneqatan.
och Od.enqatan:
från.
.•amtliqo.
lådor utsändas
å .de tider
Hvardagar:
en kvarts timme senare (dock då brefbäring-sturerna utgå.
[4961J

:

posto, telegraf-' och telefon-underrättelser.

Stockholm
fl vid Odengatan.
Stockholo: 7 » Riddaregatan.
Stockhotm. 8 » Handtverkaregatan.
Stocldwl'lnl5 i Grand Hötel,
Siookkol-m. 16 vid Rödbodtorget.
Stoelsholra 17 » Adolf Fredriks torg.

Telegrafunderrättelser.

Telegrams
hemlighållande.
Såväl telegrams innehåll som namn å afsändare och
adressat skola hemlighållas under aflagd edsförpliktelse aftjänstemännen vid telegrufverkets stationer; järnvägarnas telegrafpersonal
är i allmänhet icke edsvuren men vid sträng-t
ansvar ålagd att hemlighålla såväl taxerade
telegrams innehåll som afsändares och emottagares namn.

Telegrafverkets
ansvar för telegram.
För de olägenheter eller förluster, som för
en korrespondentkunna
uppstå genom oriktigt telegraferadt eller expedieradt, uteblifvet eller fi)r sent framkommet telegram,
ansvara telegrafförvaltningarna
icke i vidsträcktare mån" än att den erlagda befordringsafg iften under vissa omständigheter
kan återbekommas.
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Telegramoriginal.
Telegram skall vara telegrammer på klart språk ord om högst
läsligt skrifvet :ned latinska bokstäfver och 15 bokstäfver eller siffertal om högst 5 siffmed vanliga siffror.
ror. I .telegrammer på,öft'e'I'ensknrmnet
.~pråk
Språk.
'I'elegramtexten kan affattas på beräknas största ordlängden till tio bokklart eller på hemligt språk, hvilket senare sön- stäfver eller fem siffror; i telegrammerpå
derfaller i 'iifverenskommet språk och chiffer- chijf'erspråk
till fem siffror eller fem, bokspråk, detta senare åter bestående antingen af stäfver. I adressen räknas dock namnet på
arabisbre siffror med hemli!! betydelse
eller adresstationen alltid såsom ett ord.
ock, af bokstiifoer med hemlig betydelse. Såsom
Såsom särskilda ord räknas: 1. Oro förenade
klart språk få användas de flesta lefvande genom bindestreck;
2. Ord skilda genom
språk samt latin.
apostrof; 3. Enstaka skriftecken , bokstäfver
Ofverenskommet språk skall bestå af ord. eller siffror, nnderstrykningstecken,
parenh vilka icke tillsammans bilda någon begriplig teser och anföringstecken.
mening på ett eller flera af de för korrespenSammansättningar
och förändringar
af
dens på klart språk medgifna tungomål.
ord, ,stridande
mot språkbruket. äro icke
Uppställningen sker i följande ordning: 1. tillåtna.
Dick kunna såsom e/t ord utan
Tillfälliga uppgifter, såsom = RP = (förut- apostrof eller bindestreck sammanskrifvas,
betaldt
svar); = TC = (kollationering);
hvart för sig: namn på städer och, länder,
= PC= (mottagningsbevis);
= F8 = (vidare- släktnamn, tillhörande en och samma persändning);
=TMx=
(x-adresser); »Gång- son, namn på ställen, torg, bulevarder, gator
bud», DIl bud»: = XP = (express betald); DEx- och andra slag af farvägar; namn på farpresD; =Z= (presstelegram): »Urgent» eller tyg; samt hela tal, bråk. decimaltal och
cc D = (iltelegram);
2. Adressatens namn och blandade tal, .skrifna med bokstäfver.
adress; 3. »Telefon» (vidarebefordring
pr
Följande tecken räknas alls icke: skiljetelefon)j4.
Adresstationens namn; 5. Tele- tecken, bindestreck, apostrof och aliuea
grammets text: 6. Afsäudureus namn (kan (beteckning för ny rad); samt beteckningen
äfven affattas i förkortad form eller utaslutas). Rt, med eller utan telefonnummer,
i
Adressen, som måste innehålla minst två adressen.
Såsom särskilda
siffror eller
ord, bör för större städer innehålla uppgift bokstäfver skola däremot räknas: 1. Punkå gata och husnummer eller, i saknad däraf, ter, kornmata, binde- och bråkstreck. SOm
adressatens
yrke eller annan dylik an- ingå i bildandet af tal eller bokstafsgmpvisning.
per; 2. Bokstäfver, som bifogas siffror för
,Adressen kan affattas i öfverenskolJ/men el- att utmärka ordningstal eller husnummer.
ler förkortad form efter uppgörelse mellan
Utstrykning, ändring eller öfverskrifning
adressaten och adresstationen,
För inregi- skall vara vitsordad af afsändaren eller
strering af dylik adress skall till adress- hans ombud.
stationen i förskott erläggas en årlig afBestyrkande
af afsändarens underskrift
gift af 10 kronor. Enahanda afgift erlägges kan intagas i telegram, och erlägges därför.
för inregistrering och iakttagande af korre- endast vanlig ordtaxa.
spondents begäran,att till honom adresserade
Telegraminlämningsställen
äro telefontelegram må regelbundet under vissa timmar stationer, hvilka emottaga på svenska språaflämuas på särskildt uppgifna ställen.
ket affattade telegram för befordran uu . orOfverenskomna eller förkortade te legram- ter inom alla lällder.~
adresser få icke utan särskild anmälan hos
De äro i rikstelefonkatalogenutmärkta
Telegrafstyrehen
bildas af personnamn - genom beteckningen tio
_
för- eller tillnamn - ej hel ler genom samTelegramexpeditioner.
A ett större antal
mandragning
af person- eller firmanamn telefonstationer på' landet äro inrättade tele(t. ex. »Gdmuller» af G. D. Muller, »Lind- gramexpedit,oner, hvilka befordra på svenska
grencomp.i af Lindgren & Comp.).
språket affattade telegram till och från orSåsom fullt tydliga telegramadresser till ter inom alla länder.
ab on ne,d'-r å rikstelefon godkännas de, som inneDessa telefonstationer
äro i rikstelefon.
hålla adressatens tillnamn, bokstäfverna nltt» katalogen utmärkta genom beteckningen tx.
(rikstelefonabonnent) samt namnet å den cenKvitto å inlämnadt privattelegram erhålles
tral- eller växelstation inom rikstelefonnätet.
på begäran mot en afgift af 5 öre.
med hvilken adressatens telefonapparat är
Intelefonering
af telegram till telegrafnärmast förbunden. Finnas flera abonnenter station kan äga rum antingen mot deposimed samma tillnamn vid en och samma tion af telegramafgifterna
och viss ersättstation, måste telefonnumret tilläggas efter ning för räkningshållningen
eller ock, efter
bokstäfverna Rt.
öfverenskommelse
med statiousföreståndaOrdberäkning.
Såsom ett ord räknas i ren, mot erläggande af 5 öre för hvarje tele-
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Järnvägs-,

posto, telegraf-och

grani jämte 2 proc. af de bokförda telegram.
afgifterna.
Angifvande af befordringsväg.
Om afsändare af utländskt
telegram angifvit
annan befordringsväg än den vanliga, åligger det honom att vidkännas den förhöjning
i portoafgiften, som däraf kan föranledas;
men själfva viabeteckningen taxeras icke.
Vidarebefordring
af telegram inom landet
kan ske med telefon utan särskild kostnad,
så framt adressaten är telegrafverkets abonnent, Om däremot adressaten icke är telegrafverkets abonnent. men likväl har eller
af afsändaren uppgifves hafva telefonförbindels e med adress-stationen, skall afsändaren för telefon befordringen erlägga en afgift
af 10 öre. Telegrammer kunna dessutom från
sista telegrafstationen
inom landet vidarebefordras: med post i raniiqt brefmot en afgift af 10 öre; med poet i rekomsnen.d era dt
bref mot en afgift af 25 öre; med gångbud,
hvilket befordringssätt
ej får äga rum på
längre afstånd än 1,5 nymil *), mot en afgift
af ::lO öre för hvarje påbörjad km., minsta
afgift 50 öre; med ilbud, som städse användes för längre afstånd än 1,5 nymil, mot en
afgift af 40 öre för hvarje påbörjad km.,
minsta afgift 1 krona.
För afgående utländskt telegrams vidarebefordring vare sig med post eller särskildt
bud erlägges å den svenska afgångsstationen i allmänhet ingen afgift.
Förutbetalning af svar kan äga rum. Erlägges afgift för inländskt telegrafsvar om
högst S ord, införes före adressen »Svur betaldt» eller = RP= eller »Repcuse payåe»,
Erlägges afgift för mer än S svarsord vid inländsk korrespondens
eller för utliin d.ski
svarstelegram, införes sammastädes»Svar betaldt x» eller »Röponse
payöe X») eller
= RPx =.
Därest mottagaren af ett telegram med
förutbetaldt
svar icke begagnar sig af den
för svarets aflåtande honom af mottagningsstationen tillställda
».<var.'onvi.,"iru/D, kal)
den for svaret erlagda afgiften återbetalas
till afsändaren.
För detta ändamål bör:
a) vid inländsk korrespondens
adressaten
öfversändaanvisningen
till afsändaren, som
därefter äger att, inom loppet af tre månader efter anvisningens utfärdande och emot
dennas allämnande å det ursprungliga telegrammets inlämningsstation, därstädes åter-----

lO) Fullständig
ges teleqrafanst

"Ort[ör·tecknin,q för Snerialter" finnes numera å hvarje

telegrafstation, upptagande såväl namn å alla
inom 15 km. afstånd från stationen belägna
stäUensom äfven deras olika afstånd därifrån.

,

telefon-underrättelser.

bekomma svarsafgiftens
belopp; och b) i
fråga om telegram från Sverige till utl andet afsändaren innan ntgången af tre månader efter anvisningens
utfärdande hos
Telegrafstyreisen göra skriftlig framställning
om åtgärds vidtagande för beloppets återbetalning.
Anvisning för betaldt telegrafsvar
får
användas såsom likvid för afgående telegram
icke blott vid den station, som utfärdat anvisningen, utan vid hvilken som helst annan
telegrafstation
i riket. Af telegrafverket
utfärdad anvisning mottages såväl vid statens som de enskilda järnvägarnes stationer
såsom likvid för telegram, på samma sätt
som järnvägsförvaltningarnas
svarsanvisningal' mottagas vid telegrafverkets stationer.
Mottagningsbevis.
Telegrafisk uppgift å
tiden, då telegram blifvit adressaten tillställdt, kan erhållas, då DMottagningsbevisD,
DAccuse de reception» eller blott = pe =
införes framför adressen. Afgiften härför är
densamma som för vanligt telegram om 5 ord.
Mottagningsbevis per post kan erhållas i
fråga om telegram till utlandet, om afsändaren frau:för adressen tecknar nAccuse reception postalt eller =PCP= samt erlägger
en särskild afgift af 40 öre ...
Kollationerade telegram. Onskas ett telegram kollationeradt,
införes framför ad ressen »Kollationeras» eller »CollationnementD
eller blott =TC=, och erlägges härför en tillläggsafgift af en fjärdedel utaf portot för
ett »aniict telegram af samma längd, dock
icke mindre än 25 öre.
Kollationeradt inrikes iltelegram. Minsta
afgift (för 5 ord) är l krona, för hvarje
ord däröfver 15 lire.
Lokaltelegram.
Inom, bland andra orter,
Stockholm få till befordran i vanlig ordning
inlämnas telegram, adresserade till person er, som äro bosatta å samma ort. Till
adressater, som äro boende utom stadens
telegrambäringsområde
och icke äro abonnenter å rikstelefonen i det nät, som lyder
under Stockholms centraltelefonstation,
befordras lokaltelegram
med gångbud eller
post mot därför fastställda afgifter, som
erliiggas af afsändaren. Portot för ett lokaltelegram utgår med hälften af portot f'ör ett
vanligt telegram.
Minsta af~ift 25 öre.
Lokaltelegram
befordras i vanlig ordning genom telegrambärare, som.} händelse
teleqrafsua» blifvit begärd t, är skyldig att
efter tillsägelse vänta under 5 minuter föl'
detsammas medtagande.
.
Iltelegram
hafva företrädesrätt
framför
andra privattelegram
både i fråga om telegrafering och utsändning.
Inom riket utväxlas dylika telegram
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tillsvidare allenast mellan telegrafverkets I a) afgiften för det telegram, som innefattar
egna stationer.
Iltelegrammer
till eller ifrågavarande begäran; b) afgiften för svaifrån järnvägsstationer
befordras allenast å ret, när sådant erfordras eller äskas. Dessa
telegrafverkets linjer med förmånsrätt.
11- afgifter återbetalas, därest rättelsetelegramtelegram kunna befordras till de flesta met förariledta af fel från telegrafverkets sida.
länder inom och utom Europa, dock ej
Tillbakatages
eller återkallas
ett teletill Schweiz och Storbritannien samt i all- gram, innan dess afsändning begynt, äger
mänhet ej till telegrafstationer
i Indien, afsändaren återbekomma den erlagda afgiften
Afrika och Amerika.
Afgift tredubbelt efter afdrag af 20 öre. Har telegrammet
porto.
Framför adressen införes »Iltele- redan afgått kan detsamma återkallas allegram» eller »Urgent» eller blott =D=.
nast genom taxerad t rättelsetelegram.
Angående iltelegrams utsändande, se nePresstelegram,
d. v. s. telegrammer afdan under »Telegrarnutdel ning»,
sedda att offentliggöras genom tidningsLokal-iltelegram befordras mot tredubbla pressen, kunna sä~das i.~?m landet samt till
portot för ett vanligt lokaltelegram med I?anmark, Frankrike, Färöarna, Island, It~samma ordantal.
Samma föreskrift gäller hen,. Luxem~lUrg. Norge; Purt?gal. Storbriom ilsvar å lokaltelegram.
tannien, TUniS. Ungern, .o~ternke, ~ll;'enet,
Press-iltelegram,
se Presstelegram.
Azorerna ochSenel?al. MIll~nlltaxan ar I regel
Telegram med flere adresser å samma densamma som ..for vanhg~ tele;\l'ramm~r,
ort. Ett och samma telegram kan adres- ~~n ord taxan ar ~~dsatt,. I allmanhet till
seras till flere mottagare på en och samma h~lften a~ den t9~ vanliga telegrammer
ort eller till en och samma mottagare i g.~llande ordtaxa. Al ~.rdantale~. udd~l beflere särskilda hemvist på en och samma r~knas portot. efter narmast .hogre jamna
ort. Vanlig afgift för första telegramaf- 0,1 dantal.
Dylika tele~ram ma~te. vara afskriften samt 40 öre pr 100 ord eller de l fatta.de ,pa klart sprak samt I sin helhet
däraf å hvarje extra afskrift. För detta pnbhcer~s.
.
ändamål
inskrifves
framför adressen »x
Pres~-lItelegram befordras utom n~et enadresser» eller »x adresses» eller ='l'Mx=. dast till Norge och D~nmark. Afglft treAdresstatiouens
namn utsättes endast en dllb?"lt porto mot vaplIgt pres.stelegrams .•
gång, i slutet af adressen.
Telegram, som ..~Ignaltele~ram
(f!.an e~ler ~Ill fart.yg pa
skola befordras öfver de nordatlantiska kab- sjön).
Afglft 80 ore for .. sl.!l·n~lerlllge~,
lama få icke hafva flera adresser.
o beroende a,! ordantalet. For ofngt vanlig
,
.....
• telezramufgift,
Telegra'!.1 att forsandasvIdare
med tele
Väderlekstelegram,
innefattande
undergraf. Afsanda~.e af ett tel~~l"l"amk~.n ge- rättelser och förutsägelser rörande vädernom att framfor adressen satta: ») Vidare- leken kunna från vissa in- och utrikes
sän~es» eller» Faire suivre~ eller.~lot~ = FS= orter' dagligen erhållas mot en afgift bebegara telegra~mets
vidaresändning med räknad efter 100 kronor pr år. Dessa teletel.~graf, d~ck 01 regel icke utom Europas gram äga vid befordringen företrädesrätt
granser .. ~Ika~a k.an telegramaJress.~.t ge- framför privata telegram, och gäller denna
nom Rkrlft~lg-anmälan el~er b~.taldt. t.lans~e- rätt äfven beträffande dylikt telegrams aftelegram till telegrafstat~on förbehålla
sie, lämnande till adressaten.
att telegrammer, som dit ankom!.Ua under
Nyårstelegram,
försedda med datumhans adress. varda honom eftersanda med beteckningen '/" kunna afiämnas under deteleg;af under .en anna.~ adress, ~?m I;an eernber månad hvarje år. De tillställas
uppgifver ... Afl;'lfterna .. for vidaresändning
adressaten nyårsdagen.
och eftersändning erläggas af mottagaren
Telegrambref.
Telegram kan i bref inRättelsetelegram
(»Telegramme recti- sändas till telegrafstation fiir att därifrån
ficatif»). Afsändare eller adressat äg-er att afsändas. Sådant telegram inlägges, åtföljdt
inom åtta månader, räknadt från och med af omakulerade vanliga frimärken till samtmånaden näst efter den under hvilken tele- liga telezramafgif'ternas
beloj.p, i kuvert,
gram inlämnats till befordran, begära upp- hvilket förseglas och frimärkes samt förses
lysning eller meddela föreskrift angående med påteckningen »Telegrambref» i nedre
samma telegram.
Hvarje telegram, som af- vänstra hörnet.
ser rättelse, fullständigande
elleråterkalDärest afsändaren å kuvertet tecknar
lande af ett redan afsäudt eller under be- »Express» samt därå anbringar ytterligare
fordring varande telegram, skall utväxlas 20 öre i frimärken såsom expressafgift, varuteslutande mellan telegrafstationerna
och der å sådan ort, där särskild af postverket
såsom tjänstetelegram:
men därför skall af aflönad brefbärare finnes anställd, telegramden, som begär rättelsen
etc., erläggas: I brefvet så snart som möjligt eftpr postens
e
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1. Järnvägs-,

posto, telegraf.

och telefon-underrättelser.

ankomst befordradt med vsärskildt bud från fall. För stats- och iltelegra~mer!llin~~as
de
postanstalten tiU telegrafstationen.
..
uiJd~r ~) och 3) upptai!{na .trdel:.tll~ ~al.rten.
Telegrampostanvisningar
kunna utväxlas Ansökning om por!o!"e~trtutlOn bor gOl~slT.:om
såväl inom riket som med utlandet genom 5 månader. (Se I öfrigt hvad ofvan ar föreförmedling af de flesta svenska postkontor.
skrifvet beträffande »Rättelsetelegram».)
Såväl inbetalning som utbetalning af medel
Telegramoriginalens
förvaring .. Teleför dylik anvisni.ng. äger rum ~ postkon~.~r. gramoriginalen
samt koncepten till an'I'elcgrampostanvisuingen
utskrifves af t~an- komna telegram äfvensom de begagnade
steman å inbetalningspostkontoret.
Se I öf- telegrafpappersremsorna
förvaras uniler en
rigt [4944J.
• tid af åtminstone 8 månader räknadt från
Afskrift af telegram utlämnas endast pa och med månaden näst efter den, under
skriftlig ansökan af ufsändarcn, mottagaren hvilken telegrammen inlämnats, med 'i akteller enderas befullmäktigade ombud. Lösen, tagande af sådana försiktighetsmått,
att
förutom stämpelafgift, 40 öre ~r 100. ord handlingarnas innehåll ej kommer till obeeller del däraf. Utlä~nas afsk,nften a ..en höriga pers.oners känne?om.
..
..
telezrafstation, utgör stämpelafgiften 500re.
Efter utgangen af de salunda bestamda forMottages afskriften från Telegrafstyrelsen, varingstiderna
förstöras omförmälda handär sarmua afzift 1 krona.
.
lingar under nödig kontroll.
Rätte.gång.sfullmakt.
Tel~gram, hvarigeTelegramutdelning.
Telegram kan aflämnom ratte~angsfull~akt
glfve~, affatta~ af nas antingen i ad.ressatens
heulv;is,t eller
den, som. a vede~borande stat~?n u~pv.~sar ock poste restante (= GP =) eller teleoro.pb.e
hufvudsknfteI1~ sålunda, att framst l~foreE restant (= TU =); eller ock kan det befordras
ordet »Kolla.tloneras»
eller betecknlIl.ge~ till adressatens hemvist medels telefon.
= Te =och darefter adr~ssen!lled
uppgift a
Önskas ett telegram »poste restante» beadressaten och den station, d~t fullmakten handladt såsom rekommenderadt bref, skrifskall aftelegraferas, hvarefter I telegra.~met ves »Poste restante reoornmandee»( = GPR =).
inför~.ssjälfva fullmakten I ord.agrann ofverSättes före adressen DEgenhä7ldi,qtD eller
ensstämruelse med den uppvisade h~~vud- »Hemettre
en rna'itlspJ'OJJ1'eSD eller bete ckskriften.
Härefter jämför telegraftJa.?ste- ningen =MP=,
afiämnas telegrammet i
mannen telegram~et.
med hufvudsknften
adressatens egna händer.
Atecknas detoch kontrollera~ :?ktlg:heten afhvad som samma D Ajlä,ona., öppet» eller »Hrmrttre
efter adressen I?for~s I telegrammet .~amt ouurrt» eller beteckningen = RO =, kan teletillfogar SISt sitt intyg, hvarmed afven grammet öfverlämnas öppet till hvem som
hufvudskriften förses.
•
..
..
helst i adressatens familj.
Rättegångs~ullmakten
mast~ for ~tt !ialla
Genom att framför adressen införa någon
vara ställd till viss man och Icke till inne- af beteckningarmt
D Dayofi';?:"'i fI.q D ••eller
hafvareu.
.
. ..
DJOU1'»
eller =J=,
kan afsandare forbeTel~gra~mets taxering O~!Ibefordr~ng aga hålla
sig, att telegram
icke tillställes
rum I enlighet med de ~or »kollauonerade adressaten nattetid.
Iltelegram, som nattet~legra,!l)) gäl~~nd~ föresknf~er.
Ha~ kolla- tid ankommer till en telegafstation af första
tlOnel'ln~safgJft ej er~ag~s for telegrammet, klass, skall dock alltid utsändas genast.
gäller ej fullmakten inför do~stol.
..
Förutom genom begäran 0111 ilbefordran
Aterbetalning
af porto a~er .. ru~ for kan afsändare af telegram till en första
telegram, som genom. telegr.aflllrattJll~gell~ klassens station i Sverige. Norge eller Dan!örvållande fall:. nått .'tll he.'tam,/IId.~p. LIkasa mark genom att framför adressen införa
aterb~talas I hande!se af ~elegrafer;mgsfel po.r· ordet Di\'atthudo påfordra telegrammets ut- '
tot for, telegra~ pa. hemligt sprak ..me~ for- sändning genast efter ankomsten, oaktadt
utbetald kf~lIahonenn&, samt portot ~orsa~ant telegrammet framkommer nattetid.
telegram pa klart sprak, hvilket till följd af
I
ttaoea I St kh l a ,
l
feri
f I t
b l' n icke ku nat
Te egram mo agas I oe
ma.
te egra er~ng~ e e ~ppe~ ar.lge
.'
Il
Centralstalionen,
Skeppsbrou
2 (öppen hela dygnet);
uppfylla sitt ändamål. ~.Idflrsenadfl amko,rnst Fitiat etorioner-na (öppnakl. 9 f. m.-9 e. m.) VI~: NO,rr:
återbetalas
portot, nar telegrammet Icke landsg.2*;Jakobsg.27*;Drottntngg.zze: Karlav:agen23,
U pnått
sin bestämmelse tidicare
än det Storg.25*;Helgeandshulmen: Rlksda~shuset.*,Handtp
,
11' verkareg. 34*; Södermalmst. 26*; åBorsen (öppen Ullhade kunnat framkomma med post. e er der börstimmen);i GrandHotel*SödraBlasieholmsh.
ock när dröjsmålet öfverstigit: 1) 1.2timmar s & 8; Nya Post)juset Vasag. 26-=--3~.';
o. Odeng. 55*;
för i ike telegram eller telezram till grann- samt 7',legror",nlamn",gs,stalleno.
;Illattade v.'d.Mynt,
01 InrI
s
torget 4; Stureg. 6; Banerg. 5; Tegnersg. 18, Hornsg.
länderna; 2) 24, timmar for telegram ~Ill 52;Högbergsg.40;Folkkungag.107och Riddarholmsdet öfriga Europa, däri inbegriI,Jet. Algel~let, hamnen 12.
Tunis, Ryska Kaukasus och ASiatiska'] urkietj 2) 3 gånger 24 timmar uti alla andra
• Stänges sön- och helgdagar kl. 4 e. m.
'
(I

1""l

o,

••h

,

•
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Telegrafunderrättelser.

-

Telefcnundcrrättc

lser.

[4981-4991J

Taxa

[4981J
l.

För telegram till inrikes orter.

För inländskt telegram om högst 5 -ord erlägges ett porto, af 2fi öre Innehåller
5 ord, ökas portot IDI?d 5 öre för hvarje öfverskjutande ord,

2.

För

telegram till utrikes orter.
För

A.

Europeisk

taxering.

Ordtaxa.e

I

B.

2 ord, h~:~rll
mer
II

Till
Azorema
Belgien

••

0

~-~---2,00

0...............

••....••......

o..

•••••••••••••••••••••••••••

Bosnien och Herzegovina .. '.........
Bulgarien ..
Cypern
•.....•......•....•.•..•.••...
Danmark: i altmänhet ..
från svenska stationer vid Öresund
till danska vid d:o
.
Rrankrlke
Färöarna
......••..•..••......
Gibraltar ••
Grekland, fastlandet och öarna Por os,
Korfu och Euboea ...•...........••.
Ofriga öar ........•........••••...••.

0

0.0...............

0,75

0,80

0,15

0,90
1,00

0,20

1,50

0,,25
e,50

0,801

0,05

0,602
0,80
1,80
1,00

0,0:'5

1,40
1,50
2,40
0,90
2,00

0,45

Kreta .....•.......•...•...••.......•..
Luxemburg ............•.•.•.......•..
Malta ...................•..........••.
Mentenegro ................•..•.......
Nederländerna .'.•.•.......
_
Norge ...••..........••.......
"
.
Portugal .•..... " •..................•..
Rumänien .....•........•.....•..........
Ryssland: F'Iul.ar.d ...•..............
Ryssland:
ön-igu Europeiska samt
Kaukasien och Transkaspien
.
Schweiz .. , •••......••................
Serbien ..............•..................
Spanien
......................•...
, .•.
Stnrbritannien
"...•...........
Turkiet: Europeiska och Asiatiska ...
Tyskland
" ..•...................
Ungern ...••..... ' .......•..............
Ostorr-ike ••..... "..••••••••••••..•••.••

1.40

0,45
0,15
0,40
0,20
0,15
0,05
(J,BO
0,20
0,15

Algeriet och 'I'unis .....•••••.......
Marocko: 'I'angei:
Senegal ...
Tripolis
......•...........•.........

1,10
1,30
3,40
1,80

o ••••••••••

0

0

0.0

•••••

,

•••

o •••••

0.0

••••••

•••••••••••••••••••••••••••

l
1

o ••••••

,

••••••••••••••••••

0,80
1.30
0,90
0,80
O,8e1
1,00
0,90

•••••••••

0,80
1.10
O,SO
0.90
0,90
0,90
1,50
O S03
0:90
0,90

0...
1

(undantagandes

Algeriet, 'Tunis, Marocko,

,.1

Amerika:
FÖrt~.ntaStaterna o. Kanada ••.••....... ,••....
Bermuda .....•...•. ~.......•....•••..•..•......
Mexiko . ~........................•......•...•....
I[Syd.arner
ika .••••••••••..•••••••.••..•.•••••••.•
IVästindien, Kuba ...•...•.••••••.
: •••••..•.•...

095
1:00

2,35
2,35

3,35

I

0,30

0,50
0.95
020

1

Asien

I

I
I

0;75

(undantag. Asiat, Turkiet,
Kaukasien och Transkaspien) :
Arabien ... ~.. : ....................•.••••..•.......
Indien,

Br-ltf.iska

IJapan

•.....

...•••••••••••••••••••••••..•.

.•.... •.. .••...•. ..•..•.•

1,90
1,90

4,55"

i~~:
.::::
::::
:::::
.::::
::::
~:
:::
:::::::::
:::
:::1 ~:i~
~;~~i:~.~~
·Å~;~t:·(Si·b;;;~;,):::
:::::: ::: :::::: :::1 ~:~~
tAustraltena fastland ••......••...........•....
, 2,80

,~IL~~~~~~~:~~::::::::::::::::::
:::::::::
::::::! H~

0.30
0,15
0,20
0,25

0,25
0,50
0.15
0,20
0,20
0,30
0,40
1;45
0,65

taxering.

Egypten
. ~.e.~~~.~~
.~~~.~.l:i.~~~i~~
.•••....••.
:I\Iadelra ......•.....••.........•.....
, ••..•....
Afrikas östkust .•... ~... " ..• , ............••..•.
I
»
sydkust .........................•.......
I
))
västkust
•••..•..............•.•.......

0:65

I

Utomeuropeisk
Afrika

I

020

~~~~e~~;~~::
:::::::::
::::::
:::::::::
I
<

telegrammet' flera än

1 gäller äfven för 3 till och med 10 ord,
2»
))»
3 »
» »
6 »
»»
3 och 4 ord,
* Upptager endast kostnaden för korrespondens
-med den ort inom resp. områden, dit portot är
läqst
och, där flera hefordringsvägar
finnas, för
korrespondens
å den billigaste.
I
** Telegram till Persien böra i allmänhet vara
I affattade på fullt klart språk, franska eller persiska,
! samt skrifna med latinsk stiL
3))

I

Tel efon underrätte.lser.

I

Rikstelefonen.
Abon.nementskontraktet
afser vanlig väggappa[4991]
.
"
.
"
"
rat Onskas annan apparattyp eller apparatutbyte,
Rikstelefonnätet. som numera ar utstrackt skall härför erläggas stadgad mellangift,
till nästan alla delar af Sverive är jämväl
Taxa: a) för affäratelefon med direkt ledning inom
förb d t
d
/" d 1.
t"' ..' . N
. Sthlm 50 kronors årsafgift samt 50 kr. inträdesafgift,
01 Ull e me.
ut an ,8 ta or er. 1 arge, 1 hvilken senare afgift jämväl må erläggas med Ju-kr.
Danmark och I Tyskland.
vid ledningens fullbordande samt 10 kr. i första kvaräbnn.nenteus riittighet<>1': 11Afgiftsfria samtal med
öfriga abonnenter då- samtalet berör endast en centraltelefonstationsort.
2) Samtal med alla andra
orter i rikstelefonnätet mot särskild afgift. 3) Telefonering af telegram till och från tele!lrafstation
mot endast räkningsafgift (5 öre pr afuiiende telegram och 2 proc. af förskotterade telegramafgifter).
4) Samtal med icke-abonnent, hvilken därvid, genom telegrafverkets försorg tillkallas till samtalet;
den härför erforderliga budskickningen verkställes
dock endast inom vederbörande telegrambärfngsområde och drager en särskild afgift af 25 öre.
Abonnernent å rl kstelefou kan ske i Stockholm å
Rikstelefonbyrån. Slottsbacken 8 n. b., samt i landsorten å Statens telegraf. eller telefonstationer.

talet af hvartdera af de därpå följande fyra första
kalenderåren; b) för böstadstelefon inom Sthlm 50
kr. årsafgift, ingen inträdesafgVt; c) för ledning ut
om Sthlm afgifter enligt aj här ofvan med tillägg af 25
kr. i inträde och 10 kr .. pr år för hvarje påbörjad
half km. utanför stadens tomtreglerade område; d)
för anknytni:ng inom samma egendom, inom hvilken
hnfvudapparaten_är anbragt, 30 kr.,pr,år,;e)
för anknytning inom. annall egendom enahanda afgift med
tillägg af 25 kr. i intr. och 10 kr. pr år för hvarje
påbörjad half km. ledningslängd ; fl för extra klockas.
anbringande 3 fl. 6 kr. pr år; gl för flyttning af telefonapparat 2, 5 eller 15 kr.; h) för samtal med inrikes
orter följ. afgifter: för hvarje påbörjad period af tre
minuter med ort inom 10 mil 10
15 öre, inom 25

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget
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Telefonunderrättelser.

mil 30 öre, inom 60 mil 50 öre, inom 80 mil 75 öre,
inom 100 mil 1 krona, inom 120 mil 1 kr. 25 öre,
inom 140 mil 1 kr. 50 öre, inom 160 mil 1 kr. 75
öre och utanför 160 mil 2 kr.; i) -rör samtal med
Norge, Danmark och Tyskland utgå afgifter allt efter
orternas belägenhet i olika zoner, hvilka afgifter för
vanligt samtal med Stockholm om S min. utgöra vid
samtal med Norge resp. kr. l: 50, 2: -, 2: 50 och 3: -,
vid samtal med Danmark resp. kr. l: 50 och 2:och vid samtal med Tyskland resp. kr. 2: 50, 3 och
3: 50.
Telefomamtal:
Förutom vanliga telefonsamtal expedieras å rikstelefoneus interurbana ledningar föl·
jande klasser af samtal:
'
a) ilsamtal
eller sådana som med f r e t r d e sr ä t t framför vanliga samtal expedieras så snart som
möjligt antingen efter beställningen eller efter visst
af rekvirenten uppgifvet klockslag; samt
b) seriesamtal
eller sådana 80m efter förutgången öfverenskommelse förmedlas dagligen eller
särskilda men alltid samma dagar i veckan mellan
samma apparater å viss för hvarje serie till såväl
varaktighet som begynnelse lika tid.
Interurbana
samtal, vare sig inom Sverige eller
därifrån till Norge eller Danmark, få icke räcka längre
tid än under 2 perioder (6 minuter), i fall annat samtal under tiden eller dessförinnan blifvit beställdt.
Tid.indelning af samtal, För åstadkommande af
en jämnare och bättre expedition äro de större teleftmlinjerna tidsindelade, så att under bestämda minuter af hvarje timme vissa stationer· utefter linjen
stä i förbindelse med hvarandra.
Med kännedom om den tid, under hvilken korrespondenternas stationer hafva samtalsutväxling med
hvarandra - hvarom underrättelse
lämnas å stationerna - är abonnent i tillfälle att lättare iakttaga
tid för samtal.
Adressering af telegram till rikstelefonabonnont.
Rikstelefonabonnent
har
i sitt
telefonnummer
äfven
telegramadress,
därigenom
att adressatens egenskap af rikstelefonabonnent
får
i en telegramadress betecknas med bokstäfverna .•Rh,
med eller utan telefonnumret, utan
att
denna
beteckning
vid inrikes
lelegrafering
in ~
beräknas
i telegrammets
taxering
undera
kastade
ordantal.
Automatiska telefonapparater,
uppsatta på olika
ställen i Stockholm, förmedla samtal för 10 öre med
platstelefon, och för resp. 10 och 25 öre med station
i annat nät, med hvilket platsabonnent
äger kostnadsfritt samtala allt eftersom samtalet är vanligt
sådant eller ilsamtal.
ö

Fnllständiga
upplysningar
fonkatalogens början.

[4995J

återfinnas

ä

i rikstele-

Aktiebolaget Stockholms
telefon

anordnade vid Adelsö, Aspö, Bammarboda, Barkarby,
Berg, Bergsbrunna, Bergshamra, Blidö, Boglösa,Bro,
Bromsten, Brottby, Bränninge, Bålsta, Dalarö, Dana
deryd, Djursholm, Drottningholm,
Dufbo, Dufnäs,
Ekerö, Ekolsund,
Enhörna, Enköpingsnäs, Ensta,
Experimentalråltet,
Fanna, Fittja, Fjäderholmen,
Flottsund,
Fogdö, Gnesta, Granholmen,
Grillby,
Grödinge, Gröndal, Gustafsberg, Gustafsvik, Hacksta,
Haga, Hagalund, Haghulta, Hammarby, Hillersjö,
Huddinge, Hufvudsta, Håtuna, Häggeby, Härad, Höganäs, Järna Karlberg. Karlsudd, Knifsta, Kulla,
Kummelnäs. Kungshatt, Kungsängen,. Köpmanho1m,
Lagnö, Lidingö, Liljeholmen, Lillkyrka, Litslena,
Ljusterö, Lunda, Långbrodal, Långtora, Länna, Lännersta, Malmby, Mellausjö, Munsö, Muskö, Märsta,
Mörtsunda, Norrsunda, Nynäshamn, Odensala, Penningby, Petersberg. Pilkrog, Ramsta, Rasbo, Resarö,
Riddersvik, Rindö, Botebro, Runmarö, Rönninge,
Saltsjöbaden,
Segeltorp, Sikla, Skanstuil, Skarpnäck, Skarpö, Skokloster, Skurubro, Skå, Skägga,
Sorunda, Spånga, Stafsnäs, Stallarholmen, Stegesund,
Stocksund,
Stora Essingen, Storängen, Strömma,
Sturehof, Stäket, Sundbyberg, Svinninge, Söderby,
Södertörn, Tappström, Taxinge-Näsby, 'I'Ibbl ev T'oresund, 'I'ranbygge, Tranebergsbro, Tumba, Tungelsta,
Tureberg, Turinge, 'I'ynu ingö, Tyresö, Täby, Ulriksdal Upsalanäs, Vallby, Vallentuna, Vansö, Vassunda,
Vaxholms Grenadjärer, Velarnsund, Vårdinge, Vårqolma, Vänngarn, värmdö,
Vä'.!'.tan,,:.ästerhaninge,
Aker, Åkersbro, Åsby, Alfsal a, Algö, Ofvergran, Öf-:
verselö, Örby, Örsundsbro,
Ösmo, Österskärl Östnora.
1

Abonneuteus rättigheter:
- 1) Samtalsrätt utan afgift till bolagets hela nät
(med mer än 46,000 abonnenter).
2) Afgiftsfri sändning till telegrafstationen
af telegram, som abonnent intelefonerar till bolagets telegrambyrå.
3) Befordring enligt billig taxa (25 öre för 10 ord, adressen' oräknad) af telefonmeddelanden
till adressat
inom Stockholm.
Taxa:
a) för direkt ledning inom Stockholm och obegränsadt
fri samtalsrätt inom bolagets hela telefonnät årl. 80 kr.
för egen, och 60kr ~rör enkelt konibineradjämte förflistnämnda slags abonnement å affårsteJefon inträdesargift af 50 kr. (eller 10 kr. ärl. i 5 år). Mot årsafgift af
100kr. utan inträdesafgift tillhandahålles apparat med
direkt ledning och obegränsadt fri samtalsrätt med
apparaten jämväl för aamtltge abonnenter är apparat
med begränsadt fri samtalsrätt) ; b) för telefon med
begränsadt fri samtalsrätt dels 10 kr. i inträdesafg.,
dels 36-45 kr. för 100 samtal i kvartaiet och 10
öre för hvarje öfverskjutande (fria samtal till alla
stjärnabonnenter) ; c) för anknytning inom samma
egendom, inom hvilken hufvudapparaten är anbragt,
30 kr. pr år; d) för direkt ledning till växelstation
om Sthlm dels 50 kr. årligen jämte expeditions.
kostnad dels inträdesafg. beroende pa, linjens längd;
e) för flyttning af telefonapparat inom Stockholm 6,
10 a 15 kr.

utgör en sammanfattning
af Stockholms allmänna
telefon aktiebolag och Stockholrns Betl-telefon-aktiebolag (det senare begränsadt till apparater med begränsad samtalsrätt, fördelade på olika stadsdelar:
Fel
Brunkeberg, Ersta, Kungsholmen, Maria, Storkyrkan,
å ledningar och apparater anmälas ä Felbyrån,
Tanto, Vasa och Östermalm).
och anmärkningar mot expeditionen hos Före~tån.
darinnan.
Upplysning om abonnentnummer, som
Nätets utsträckning:
Bolagets verksamhetsområde omfattar Stockholm ej återfinnes i katalogen, erhålles af N '1 ID ro e r b y.r å n.
samt kringliggande landsbygd inom 70km:s omkrets
Ilpplysu lngar
från Stortorget. Af bolaget äro anlagda telefonnät i stäå
derna Stockholm, Vaxholm, Norrtälje, Up sala, Enkö- om abcunement m. m. lämnas af Abonnement
ping, Sigtuna, Mariefred, Strängnäs, Södertälje och byrån
(Öppen 9 f. m.-5 e. rn.) Bolagets Ka s s aär öppet 9-5.
Trosa, hvarjämte växelstationer Iilandsbygden finnas kontor
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(tdingÖVnlast~d1
"

'\'älbtlägtf,

tidStnligt ordnaat l'maSambällt p

~l

den

natursköna

Cldlngö • .~ ~

~
,

-

Utmärkta b»

gnaöstomt~r.

:D3tkl'äma oCb täta komm nikationtr
mtd dtn brtd=ocb dUb~tlSpåriga

€ltk~riska lärnuågtn,
som står i förbiudtlst

mtl;l StockbolIns Itpa $pår\1ägsaktit~Olal1sliujtr.

"atttn= ocb afIOJ)J)Sl~~dningar.,
€Itktriskt ljUS. U 6aiUbtl~5ning.
60"sihlämniU:p .
l'id bOlagets kontor iS10Ckbolnt oCb på f.:idingön.
---,-----

"m

Jlfstånd från SturtPlan'h till
stadtl1$,,,Ctntrulll ,
c:a 6.00fl mdtF.
..

Jlktiebolagtt [i"l:ingÖ~masta"s
Kolttor i Stoekbolm,
Sturtllatau 7.

,

~r:-~

Kontor åCidingöu.

RIkstel. 28 26•

L

.Rllm. tel. '6204,

120

[5000J

~~~r~~~

I, E. ZACHRISSON '

o

.

Ake.ri & Renhållningsverk
Verkställer:

Gårdsrenhållningar
SchaIUnings-, Sprängnings- tn
Grundläggningsarbeten

samt aLLaslags arbetskdrstor,
Kontor

al.

Jlllm.

stallar:

18Surbrunnsgatan

Tel. 62 97

!Stallar: RålambshQf.
Tjärhofsguan

R.ikstel 2916
Jlllm.

6

Tel. 18795 ..
"50281

•.

Södra Åkeri- & Renh4I1nings-A.-B.
Åtager sig:

Gårdsrcnhållntng

c
(

,

på S<1iderlDahn och

)

f

"Staden

inom broarne

samt leverans af

vrus; Sand och Makadam.

Verkställer: Flyttning

l", Varu-, Maskin- och

Byggn,

La~tau
Äkarestätioner:
~
,.

)

Nybroll,

I

skörslor.

nobiler.
Kor

Telefon

,

Hufvudkontor; Kocksgatan 62.
AlIm. 3202.
Riks 6818.

t

storg, Skeppsbron,
'8 Plan.

