
[40956-4961J I. Järnvägs-, posto, telegraf- ueh telefon-underrättelser.
Vid hvarje bre C- och korsbandslåda fin- Öfverenskommet språk skall bestå af ord,

nes uppgift på närmaste af Postverket an- hvilka icke tillsammans bilda någon begriplig
tagna frankoteckensförsäljare. mening på ett eller flera af de för korrespon-

dens på klart språk medgifna.
Uppställningen sker i följande ordning: 1.

Spårvägsbreflådor Tillfälliga uppgifter, såsom =RP= (förut-
befordras på linjerna: betaldt svar); = TO = (kollationering);

=PC= (mottagningsbevis); =FS= (vidare- .
Roslagstull-SIUSSen-} t·· 'd sändning); =TMx= (x-adresser): »Gång-

Hagalund. om/m.as VI: bud», »Ilbnd» (»Expres»); =XP= (gång-
Karlberg-Gustaf posthuset, Vasa- eller ilbud betaldt); »Urgent» eller =-"D=

Adolfs torg-Ropsten gatan. (iltelegram); 2. Adressatens namn och adress;
Brefposten öfver- 3. »Telefonn (vidarebefurdring pr telefon);

Hornstull-Slussen \ föres vid Slussen 4. Adresstationens namn; 5. Telegrammets
Enskede-Skar.stull- till spårvägsbref- text (telegram utan text äro äfven tillåtna):

Slussen f lådapålinjenRos- 6. Afsändarens namn (kan äfven affattas i
Danvikstull-Slussen lagstull-Råsunda. förkortad form eller uteslutas).

I S• v" b ef!° d dl d c,. .. d l Adressen, som måste innehålla minst tvåpar ags r a a ne ag rorsan e se d b" c,. too täder I hå Il iftbör inkomma till Centralpostkontoret minst ?r, or ror s orre s a er mn.e a a Up~gl
C~n:r~l~t~~~~e~.före posttågs afgång från :~f~~~t~~~ h;:~~m~f:rel~~~~~ak~;~~a:~~

Fri .. 7. t t CC" 5" frirnä k } visning.rimar '·"au o"!a .er or -!lres nmar en Adressen kan affattas i lifverenskommen el-
finnas up~satta l po~thuset VId Va~aq' (y~ter- ler förkortad form efter uppgörelse mellan
hallen), VId M.alm~kI11n.adsg.46, a ~or~lska adressaten och adresstationen. För inregi-
kompis hus VId Birgerjarlsg, salut l hornet strering af dylik adress skall till adress-
af Hamng. och Norrlandeg. stationen i förskott erläggas en årlig af-

gift af 10 kronor. Enahanda afgift erlägges
[4961] för inregistrering och iakttagande af korre-

spondents begäran, att till honom adresseradeTelegrafunderrättelser. telegram må regelbundet undervissa timmar
Telegrams hemlighållande. Såväl tele aflämnas på särskildt uppgifna ställen.

grams innehåll som namn å afsändare och Såsom fullt tydliga telegramadresser till
adressat hemlighållas under aflagd edsför- abonnenterårikstelifongodkännasde,sominne-
pliktelse af tjänstemännen vid telegraf'ver- hålla adressatens tillnamn, bokstäfverna»Rt»
kets stationer; järnvägarnes telegrafpersonal (rikstelefonabonnent) samt namnet å den cen-
är i allmänhet icke edsvuren men vid strängt tral- eller växelstation inom rikstelefonnätet,
ansvar åla~d att hemlighålla såväl taxerade med hvilken adressatens telefonapparat är
telegrams innehåll som afsändares och emot- närmast förbunden. Finnas flera abonnenter
tagares namn. med samma tillnamn vid en och samma

Telegrafverkets ansvar för telegram. station, måste telefonnumret tilläggas efter
För de olägenheter eller förluster, som för bokstäfverna Rt.
en korrespondent kunna uppstå genom orik- Ordberäkning. Såsom ett ord räknas i
tigt telegraferadt eller expedieradt, uteblif- telegram på klart språk ord om högst 15
vet eller för sent framkommet telegram, bokstäfver eller siffertal om högst 5 siff-
ansvara telegrafförvaltningarna icke i vid- ror. I telegram på of cerenskomanet. språk
sträcktare mån, än att den erlagda beford- beräknas största ordlängden till 10 bok.
ringsafgiften under vissa omständigheter stäfver eller 5 siffror; i telegram på cliiffer-
kan återbekommas. spr ål: till fem siffror eller fem bokstäfver.

Telegramoriginal. Telegram skall vara I adressen räknas dock namnet på adress-
läsligt skrifvet :ned latinska bokstäfver och stationen alltid såsom ett ord.
med vanliga siffror. Såsom särskilda ord räknas: 1.Ord förenade

Språk. Telegramtexten kan affattas på genom bindestreck; 2. Ord skilda genom
klart eller på hemligt språk,hvilket senaresön- apostrof; 3. Enstaka skriftecken, bokstäfver
derfaller i öfverenskommet språk och chiffer. eller siffror, understryknings tecken, paren-
språk, detta senare åter bestående antingen af teser och anföringstecken.
arabiska siffror med heml'i,q betydelse eller Sammansättningar och förändringar af
ock af bokstäfver med hemlig betydelse. Såsom ord, stridande mot språkbruket, äro icke
klart språk få användas de flesta lefvande tillåtna. Dock kunna såsom ett ord utan
språk samt latin. apostrof eller bindestreck sammanskrifvas,
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Telegrafunderrii.ttelser. [4962]
hvart för sig: namn på städer och länder 1 af 25 öre; med gångbud, hvilket befordrings-
släktnamn, tillhörande en och samma per· sätt ej får äga rum på längre afstånd än
son, namn på ställen, torg, bulevarder, gator 1,5 nymil *), mot en afgift af 20 öre för
och andra slag af farvägar: namn på far- hvarje påbörjad km.; minsta afgift 50 öre:
tyg; hela tal, bråk, decimaltal eller blan- med ilbud för längre afstånd än 1,5 ny mil,
dade tal, skrifila med bokstäfver; samt hus- mot en afgift af 40 öre för hvarje påbörjad
nummer bestående af siffror och bokstäfver. km., minsta afgift 1 krona.

Skiljetecken, bindestreck och apostrof För afgående utländskt telegrams vidare-
skola i rege! hvarken taxeras eller af tele- befordring vare sig med post eller särskildt
graferas. Onskar afsändare dessa teckens bud erlägges å den svenska afgångsstatio-
aftelegraferande, angifves detta med orden nen i allmänhet ingen afgift.
»med skiljetecken» (ITP), hvilka icke tare- Förutbetalning af svar kan äga rum. Er-
ras, hvaremot hvarje skiljetecken taxeras lägges afgHt för inländskt telegrafs var om
som ett ord. Alinea (beteckning för ny rad) högsl 5 ord, införes före adressen »Svar be-
aftelegraferas i inländska telegram men taxe- taldt» eller =RP= eller »Råponse payee».
ras ej. Beteckningen Rt, med eller utan Vid utländsk korrespondens samt då
telefonnummer, i adressen taxeras icke. Så- svarsafgift för mera än 5 ord vid inländsk
som särskilda siffror eller bokstäfver skola korrespondens erlägges, skall till nyss nämda
däremot räknas: Punkter, kommata. biride- beteckning fogas en siffra utmärkande det
och bråkstreck, som ingå i bildandet af antal ord, för hvilket svarsafgift erlägges
tal eller bokstafsgrupper. (Ex: Rp 10).

Utstrykning, ändring eller öfverskrifning Anvisnin&" för betaldt ~.elegrafsvar kan
skall vara vitsordad af afsändaren eller anvandas fill betalning for ett telegram
hans ombud' inom en tid af högst 42 dagar från den

B t k d· f f" d d k ift dag, densamma utfärdats.
e~ yr an!' a a san arens ..un ers.. fl. Därest mottagaren af ett telegram med

kan mtagas.I telegram, och erlagges darfor förutbetaldt svar icke begagnar sig af den
endast vanl:g .?rd~axa. .. o för svarets aflåtande honom af mottagnings-

Telegram~nlamnmgsstallen emotta~a pa stationen tillställda »svarsanvisning», kan
svenska spraket affattade tel~gram for be- den för svaret erlagda afgiften återbetalas
fordran till orter Inom alla lander. till afsändaren. För detta ändamål bör:

De äro i ri~stelefo~katalogen utmärkta a) vid inländsk korrespondens adressaten
genom betecknmgen tl. öfversända anvisningen till afsändaren, som

Telegramexpeditioner befordra på svenska därefter äger att, inom loppet af tre måna-
språket affattade telegram till och från or- der efter anvisningens utfärdande och emot
ter inom alla länder. dennas aflämnande å det ursprungliga tele-

Dessa expeditioner äro i rikstelefonkata- grammets inlämningsstation, därstädes åter-
logen utmärkta genom beteckningen tx. bekomma svarsafgiftens belopp; och b) i

Kvitto å iulämnadt privattelegram erhålles fråga om telegram från Sverige till utlan-
på begäran mot en afgift af 5 öre. det afsändaren innan utgången af tre må-

Intelefonering af telegram till telegraf- nader efter anvisningens utfärdande hos
station kan äga rum antingen mot deposi- Telegrafstyreisen göra skriftlig framställning
tion af telegramafgifterna och viss ersätt- om åtgärds vidtagande för beloppets återbe-
ning för räkningshållningen eller ock, efter talning.
öfverenskommelse med stationsförestånda- Svars anvisning får användas såsom likvid
ren, mot erläggande af 5 öre för hvarje tele- för afgående telegram icke blott vid den
gram jämte 2 proc. af de bokförda telegram- station, som utfärdat anvisningen, utan
afgirterna. vid hvilken som helst annan telegrafsta-

Vidarebefordring af telegram inom landet tion i riket. Af telegrafverket utfärdad
kan ske med telefon utan särskild kostnad, anvisning mottages såväl vid statens som
så framt adressaten är telegrafverkets abon- de enskilda järnvägarnes stationer såsom
nent. Om däremot adressaten icke är tele- likvid för telegram, på samma sätt som
grafverkets abonnent, men likväl har eller järnvägsförvaltningarnas svarsanvisningar
af afsändaren uppgifves hafva telefonför- mottagas vid telegrafverkets stationer.
bindelse med adress·stationen, skall afsäuda-l-
ren för telefon befordringen erlägga en afgift ") En »Post- och Telegrafortförteckning»
af 10 öre. Telegram kunna dessutom från af synnerlig fullständighet utgafs år 19U9
adresstationen vidarebefordras: med post i och äro däri orternas afstånd från närmaste
'l:anli,qt bref mot en afgift af 10 öre; med telegrafstation angifna. Den finnes tillgäng-
post i rekom1nenderadt bref mot en afgift Hg å hvarje telegrafverkets station.
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[4963J I. Järnvägs-, posto, telegraf- och telefon-underrättelser,
Mottagningsbevis. Telegrafisk uppgift å 100 ord, utom den första, vid inländsk kor-

tiden, då telegram blifvit adressaten till- respondens dock endast 15 öre per utskrift
ställdt, kan erhållas, omDMottagningsbevisD, om högst 12 ord. För detta ändamål in-
»Accuså de reception» eller blott =PC= skrifves framför adressen »x adresser» eller
införes framför adressen. Afgiften härför är »x adresses» eller =TMx=. Ådresstatlonens
densamma som för vanligt telegram om 5 ord. namn utsättes endast lin gång, i slutet af

Mottagningsbevis per post kan erhållas i adressen. Telegram, som skola befordras
fråga om telegram till utlandet, om afsän- öfver de nordatlantiska kablarna, få icke
daren framför adressen tecknar »Accuså re- hafva flera adresser.
cepti.on :postal». eller =Pgp= samt erlägger Telegram att försändas vidare med tele-
en särskild afgift af 40 ore. graf. Afsändare af ett telegram kan ge-

Kollationerade"telegram. Önskas ett tele- nom att framför adressfln sätta: »Vidare-
gram kollationeradt, införes framför adres- sändes» eller» Faire suivre» eller blott = FS=
sen nKollationeras» eller »Ccllationnementn begära telegrammets vidaresändning med
eller blott =TC=, och erlägges härför en till- telegraf, dock i regel icke utom Europas
läggsafgift af en fjärdedel utaf portot för gränser. Likaså kan telegramadressat ge-
ett vanligt telegram af samma längd, dock nom skriftlig anmälan eller betaldt tjänste-
icke mindre än 25 öre. telegram till telegrafstation förbehålla sig,
. Lokaltelegram. Vid samtliga telegrafsta- att telegram, som dit anko~ma under hans
~ioner i riket få till befordran i vanlig- ord- adress, varda honom eftersanda med tele-
ning inlämnas telegram, adresserade till per- g~'af under ~n annan .. adress, s~.m h~D upp-
soner som äro bosatta å samma ort Till gifver. AfgIfterna for vidaresåndning och
adres~ater, som äro boende utom stadens eftel~ändning erläggas af mottagaren.
telegrambäringsområde och icke äro abon- ~attelseteJegram (Se~.V1cetaxe) (S. ~.)
nenter å rikstelefonen i det nät, som lyder A!sandare ~ller adre~sat ager att lll?m tio
under Stockholms centraltelefonstation, be- ~~nader, raknadt fran och. med m~naden
fordras lokaltelegram med gångbud eller !1as.~ efter ?en under hVIlke!.1 telegram
post mot därför fastställda afgifter, som inlämnats till befordra:!!, be~ara upplys-
erläggas af afsändaren. Portot för ett lokal- nmg eller meddela föreskrlft angående
telegram utgår med hälften af portot för ett samrn!: telegram. !Iva;r]e telegram,.som af-
vanligt telegram. Minsta afgift 25 öre. ser rättelse, fullständigande eller återkal-

.. ..... .. lande af ett redan afsandt eller under be-
IIt.eleg~am hafv~ for~tra4esl:att framfor fordring varande telegram, skall utväxlas

and1~. prIvattele~~am. bade l fraga om tele- uteslutande mellan telegrafstationerna och
grafenng o.ch utsan~.nmg.. . såsom tjänstetelegram; men därför skall af
. Inom riket utväxlas dylIka. teleglam den, som begär rättelsen ete., erläggas:

tIllSVIdare. allenast mellan t~leg1afv.e~k~ts a) afgiften för det telegram, som innefattar
~~na ..statlO~er. Iltelegr.am ti ll elle~ ifrån ifrågavarande begäran; b) afgiften för sva-
]arnvagsstatl?n.er befordras .alle~qst a tele- ret, när sådant erfordras. Beträffande ST-
grafverkets Iinjer med f~rlllansratt. I.~tele- telegram, som innehåller adressatens begäran
~ram kunna befordras till d~ .fle~ta lande.r om repetition, erlägges ingen afgift för det
lDom. och utom. Eur0I!.a, docl,.e] .tIll Storbri afgående ST-telegrammet utan endast för
tan~len s~mt ~ allm~!ihet e] till telegraf- hvarje ord, som skall repeteras, dock minst
s~atlOner l Indien, Afnka och ~menka. Af· 25 öre vid inländskt och 80 öre vid utländskt
~Ift. . tredubbelt . porto. Framf?r adresse~ telegram. Dessa afgifter återbetalas, därest
lDfo1es_ DI~elegram» eller »Urgent» ellel rättelsetelegrammet föranledts af fel trån
blott - D -. . .. telegrafverkets sida.

Angående Iltelegrams utsändande, se ne- Tillbakatages eller återkallas ett tele.
dan unde.r »)TelegramutdelnmgD. gram, innan dess afsändning begynt äger

~okal •.~I.telegram befordras mot tredubbla afsändaren återbekomma den erlagda afgiften
portot f01 ett vanlIgt lokaltelegram med efter afdrag af 20 öre. Har telegrammet
samma ~rdantal. redan afgått kan detsamma återkallas alle-

Press-Iltelegram, se Presstelegram. nast genom taxerad t rättelsetelegram.
Telegram med flera adresser på samma Presstelegram, d. v. s. telegram afsedda

ort. ~tt och samma telegram kan adres- att offentlig-göras genom tidningspressen,
seras tIll flere mottagare på en och samma kunna sändas inom landet samt till Dan-
ort eller. till en och ~amma mottagare mark, Frankrike, Färöarna, Grekland, Island,
under olika adresser pa en och samma Italien, Luxemburg, Norge, Portugal. ~pa-
ort. Vanlig afg-ift för själfva telegrammet nien, Storbritannien, Tunis, Ungern, Öster-
samt 40 öre för hv,arje utskrift om högst rike, Algeriet, Azorerna, Franska Sudan,
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lTelegrafunderrä ttelser. [4964]
Mauretanien och Senegal. Ordtaxan är i hufvudskriften, sålunda, att främst införes
allmänhet hälften af den för vanliga tele- ordet »:K;ollationeras» eller beteckningen
gram gällande. Dylika telegram måste vara =TC= och därefter adressen med uppgift å
affattade på klart språk samt i sin helhet adressaten och den station, dit fullmakten
publiceras. skall aftelegraferas, hvarefter i telegrammet

Press-iltelegram befordras utom riket en- införes själfva fullmakten i ordagrann öfver-
dast till Norge och Danmark. Afgift tre- ensstäminelse med den uppvisade hufvud-
dubbelt porto mot vanligt presstelegrams. skriften. Härefter jämför telegraftjänste-

Signaltelegram (från eller till fartyg på mannen telegrammet med hufvudskriften
sjön). Afgift 80 öre för signaleringen, och kontrollerar riktigheten af 11Vadsom
oberoende af ordantalet. För öfrigt vanlig efter adressen införts i telegrammet samt
telegramafgift. tillfogar sist sitt intyg, hvarmed äfven

Väderlekstelegram, innefattande under- hufvudskriften förses.
rättelser och förutsägelser rörande väder- Rättegångsfullmakten måste för att gälla
leken, kunna från vissa in- och utrikes vara ställd till viss man och icke till inne-
orter dagligen. erhållas mot en afgift be- hafvaren.
räknad efter 100 kronor pr år. Dessa tele- Telegrammets taxering och befordring äga
gram äga vid befordringen företrädesrätt rum i enlighet med de för »kollationerade
framför privata telegram, och gäller denna telegram» gällande föreskrifterna. Om det
rätt äfven beträffande dylikt telegrams af- ankommande telegrammet ej är försedt med
lämnande till adressaten. anteckninz om verkställd kollationering

Nyårstelegram, försedda med datum- gäller ej fullmakten inför domstol.
beteckningen 'it, kunna aflämnas under de- o. .. •
cember månad hvarje år. De tillställas Aterbetalnmg af porto a&"er.. ru~ for
adressaten nyårsdagen. t~le~ram, so~ ge~om. teleg!.afmrattnll~gen~

Telegrambref. Telegram kan i bref in- !orvallande ~()k.p;natt SM besta'mmel.~e. LIkasa
sändas till telegrafstation för att därifrån aterb~talas I hande!se af t.elegrafe;,mgsfel p?r-
afsändas. Sådant telegram inlägges, åtföljdt tot for telegra~ pa. hemligt sprak .meodfor-
af omakulerade vanliga frimärken till samt- utbetald ko.uahonerm!j' samt portotrorsa~ant
liga telegramafgifternas belopp, i kuvert, teleg~ampa klart sprak, hvilkettill folJd af
hvilket förseglas och frimärkes samt förses telegrafer~ng~felet ~:r:peI!bar~lgen Icke kunnat
med påteckningen »Telegrambref» i nedre ~ppfylla sitt ändarnål. ~.ldjOrsenadframko?1st
vänstra hörnet. aterb:tala~ porto~, nar te~e&,ramme~ Icke

Därest afsändaren å kuvertet tecknar uppnatt sin bestammelse tidigare, an det
»Express» samt därå anbringar ytterligare hade .~un~.~t ~ram~omma. ~?d post; eller
20 öre i frimärken såsom oxpressafgift, var- o.?~.na! droJsmalet ofve~stlglt. 1) 1.2timmar
der å sådan ort, där särskild af postverket f?orinrikes telegram. ellel tel~ll'ram un gran!!-
aflönad brefbärare finnes anställd, telegram- land~r~.aj 2) 24 tlm.~~: for .telegram ~l1l
brefvet så snart som möjligt efter postens det !lfnga Europa, dan inbegripet Algeriet,
ankomst befordradt med särskildt bud från T~lllS, Ryska Kaukasus och ASI~tlska Tur-
postanstalten till telegrafstationen. klet j 2) ..3 ganger 24 ~lmmar uti 3;lla andra

Telegrampostanvisningar kunna utväxlas fall. For stats- och IItelegram ~ms~as de
såväl inom riket som med utlandet genom und~r ~) och 3) uppta~na ~lde~.tl1~.hal.ften.
förmedling af de flesta svenska postllOntor. Ans~kll1ngompor!~~'e~tJtutlOn borgor~slI~om
Såväl in betalning som utbetalning af medel 5 ~anader. .SSe l ofng~. hvad ofvan ar före-
för dylik anvisning äzer rum å postkontor. sknfvet betraffande »Rattelsetelegram».)
Telegra~postanvi.sningen utskrifves af tjän. Tele{!r~moriginalens förvaring.. Tele-
steman a mbetalnmgspostkontoret. Se i öf- gramongmalen samt koncepten till an-
rigt [4944J. komna telegram äfvensom de begagnade

Afskrift af telegram utlämnas endast på telegrafpappersremsorna förvaras under en
skriftlig ansökan af afsändaren, mottagaren tid af åtmin~tone 10 ~ånader räknadt från
eller enderas befullmäktigade ombud. Lösen och med manaden nast efter den, under
förutom stämpelafgift, 40 öre pr 100 ord hvilken telegrammen inlämnats, med iakt-
eller del däraf. Utlämnas afskriften å en tagande af sådana försiktighetsmått, att
telegrafstation, utgör stämpelafgiften 50 öre. handlingarnas innehåll ej kommer till obe-
Mottages afskriften från Telegrafstyrelsen höriga personers kännedom.
är samma afgift 1 krona. ' Efter utgången af de sålunda bestämda för-

Rättegångsfullmakt. Telegram, hvarige- va.ringstiderna förstöras omförmälda hand-
nom rätte&,ångsfullmakt gifves, affattas af lingar under nödig kontroll.
den, som a vederbörande station uppvisar Telegramutdelning. Telegram kan afläm-
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(4965J 1. Järnvägs-, post-,'_telegraf- och telefonunderrättelser.
nas antingen i adressatens hemvist eller Förutom genom begäran om ilbefordran
ock poste restante (= GP "") eller UUgraphe kan afsändare af telegram till en första
restant (=TR =); eller ock kan det befordras klassens station genom att framför adressen
till adressatens hemvist medels telefon. införa ordet »Nattajlämnin,'I») eller' »Nuit»

Önskas ett telegram »poste restante» be- påfordra telegrammets utsändning genast
handladt såsom rekommenderadt bref, skrif- efter ankomsten, oaktadt telegrammet fram-
veS»Poste restante recommandeeD( =GPR=). kommer nattetid.

Sättes före adressen »Egenhändigt» eller
»mains propres» eller beteckningen =MP=, Telegram mottagas i Stockholm å:
afIämnas telegrammet i adressatens egna Oentralstationen, Skeppsbron 2 (öppen hela dygnet);

händer. Ätecknas detsam~a DÖJ!.petDe~~er ia~~~~:~;~o;ie~:i.ö~~~Dr~it~{':':'.7~_~':-JI~;~~~o~;
»ouuert», kan telegrammet ofverlämnas op- Storg,25-; Helgeandsholmen: Riksdagshuset-; Schee-'
pet till hvem som helst i adressatens familj. 1~!l' 10-; Södermalmst. 26-; ~ Börsen (öp~en lunder

Genom att framför adressen införa nåfJon borstImmen); l Grand Hotel Sodra Blas18ho1~sh.
'. ". 6 & 8; Nya Posthuset Vasag. 26-34-; o. Odeng. 05-;af betecknmgarna »Dagajlamn%ng» e ler samt Telegraminlämningsställena, inrättade vid: Stureg.

»Jour» kan afsändare förbehålla sig att 6; Banerg, 5; Tegnersg. 18; Hornsg. 52;Högbergsg. 40;
telegra'm icke tillställes adressaten nattetid. och Riddarholmshamnen 12.

Iltelegram, som nattetid ankommer till en _ Stänges sön- och helgdagar kl. 4 e. m.
telegafstation af första klass, skall dock all-
tid utsändas genast.

'1 ':1,.J......;;...;..:-.:.......;.....;.;,---...;.;,......;;-.;..;.. •.......;..;..-.;..;..---'----------~
Brand· ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. J3 Drottninggatan.
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Telegrafunderrittelser. - Telefonunderrättelser.

Taxa
l. För telegram till inrikes orter.

För inländskt telegram om högst 5 ord erlägges ett porto af 25 öre. Innehåller telegrammet flera än
5 ord, ökas portot med 1>öre för hvarje öfverskjutande ord.

2. F ör telegram till utrikes orter.

I För \
Ihvarje

2 ord. I ord
mer

kr. I kr.
2,00
0,80
0,90

~::g
0,801

[4981J

A. Europeisk taxering.

Till
Azorerna 0'0 ••• 0.0 •••••••• • ••••••••••••

Belgien •••....••........•........•....•.
Bosnien och Herzegovina ...•••......
Bulgarien och Östrumilien o ••••• •••

Cypern .•........•...•..•........•••.
Danmark: i allmänhet ........•••..

frän svenska stationer vid Öresund
till danska vid d:o •.......•.••...•.•

Frankrike .••...••••••..•.•.... 0.0 ••••••

Färöarna ...••••••..•••....... 0.0 ••••••

~~~~~~~~,i~~ii~;d~i'~~hö;;;~~·i;~;~~:l
Korfu och Euboea ...•.......•...••. 1

Öfriga öar •••••••••••••....••.•..••••~:~:~e~:~;~~::::::::::::::::::::::::::I

I~i::~~~~:::::::::::::::::::::::::::::
I~~~:~fä~~r~~·::::::::::::::·:::::::::I Norge •.••••.••..••••••••••.•• " .•••••.

I
Portugal .•••.•••••••.••••••.•.•..••••.
Rumänien .•..••..•..•..•.••••• 0,0 ••••••

Ryssland: Finland •.•.••..•.••....•.
Ryssland: öfriga Europeiska samt

Kaukasien och Transkaspien •.•.•.
Schweiz .•••••.••.••••••••••• ,. 0.0 ••••

Serbien .••••...•.••••••••....•.•.•.••...
Spanien ..•.••..•.. 0 0.0 0.0 ••••••••••••

Storbritannien -..•.........••.••.....•
Turkiet: Europeiska och Asiatiska .••
Tyskland •.•.••••.•••••.••••••..••••...

g~t~~~fk~"::::::::::::::::::::::::::::::
Algeriet och Tunis .. , ••..••••...••.
Marocko •...•••••...........•....••.•.
Senegal. ......••......•..•........•••...
Tripolis ...................•. I

0,60' 0,05
0,60 0,20
1,75 0,625*
0,95 0,275-

1,30 0,45
1,35 0,475*
2,30 0,90
0,90 0,20
2,00 0,75

I1,30 0,45
0,80 015
1,25 0:375-1
0,90 0,20 I
0,80 0,15
0,801 O 05 I0,95 . 0:275-
0,90 0,20
0,80 0,15

1,10 0,30
0,80 0,15
0.90 0,20
0,80 0,25
0,80 0,20
1,50 0,50

3 0,125·
0,70 0,20
0,60 0,20

1,00
1,25
3,30
1,80

[4981-4991J

Ord- 1
taxa··

0,75
0,15
0,20
0,225-
e,50
0,05

B. Utomeuropeisk taxering.
Afrika

(undantagandes Algeriet, Tunis, Marocko,
Senegal och Tripolis) :

Egypten (l:a regionen) •..•.....••••••.••.•..•.
Madeira ..... 0.0 ••••••••••••••••••• 0.0 •••••••••

I Afrikas östkust ••..•....•..•••..•••..•••••.•.•..

I
• sydkust ••.••....•••.•••......••••.•••.• •
• västkust .....••...•............••.....

I
Amerika:

För.nta Staterna: Newyork ••••••••...••••... 1,30
• • Chicago ••..•......•.••... 1 1,50
» » S. Fransiseo ••...•..•..• 1 1,80

!~':,'~~d~..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I gg
IVästindien, Kuba .•..•..•••.•••..••••.....••... 1,95
Argentina •...•• _....................... 4,30
Brasilien: Rio de Ja.neiro...... •..••.......... 4,15

Asien
(undantag. Asiat. Turkiet,

Kaukasien och 'I'ranskaspien) :
Arabien....... ..••. .••.•• •••... .•.... 1,90
Indien, Brittiska ..•.•...•..••.. 4.............. 1,90
[Japan •••.•••••.••.••.•••.....••..••.••..•.••.. 4,M

1~1~:i~~::::::;::::::.::::.:::::::::::::::::::::::::l' H!
I Ryssland : ASIat. (S,b,rIen)..................... 0,65
iAustraliens fastland •••...•.••••••.....•...•.. 1

1

2,80
iNya Ealedonien ••.•••••••••..•..••......••.•. 3.45
INya Zeeland ....••.•....•••....•..•••.•.•••..•.• 2,80
I~smanien .•••••.......••.•.••..•••••....••••• 2,80

l gäller äfven för 3 till och med 10 ord.
" »»3»»» 6'
3 För 2 ord 0,50; för 3 ord 0,60; för hvarje ord

mer 0,125*.
- Vid udda ordantal höjes det sammanlagda.

portobeloppet till närmast högre femtal öre .
•• Upptager endast kostnaden för korrespondens

med den ort inom resp. områden, dit portot är
lägst och, där fiera befordringsvägar finnas, för
korrespondens å den billigaste.

kr.
0,95
1,00
2,35
2,35
3,35

0,25
0,375-
1,40
0,65 \

Tel efon underrättelser.
[4991] Rikstelefonen.

Rikstelefonnätet, som numera är utsträckt
till nästan alla delar af Sverige, är jämväl
förbundet med utländska orter: i Norge, i
Danmark och i Tyskland.

Abonnentens rättigheter: 1) Afgiftsfria samtal (för
abonnenter inom Stockholm) med öfrtga abonnenter
vJd stationer inom en omkrets af 70 km. från Stock-
holms Stortorg. 2) Samtal med alla andra orter
i rikstelefonnätet mot särskild afgift. 3) 'I'elefone-
ring af telegram till "ch från telel,1rafstation mot
endast räkningsafgift (5 öre pr af qiieruie telegram
och 2 proc. af förskotterade telegramafgifter). 4)
Samtal med icke-abonnent, hvilken genom tele-
grafverkets försorg kallas till samtalet; härför erfor-
derlig budskickning verkställes endast inom telegram-
bäringsområdet och mot afgin af 25 öre.

Abonnement å rikstelefon kan ske i Stockholm il

Rikstelefonbyrån, Slottsbacken 8 n. b., samtri lands-
orten å Statens telegraf- eller telefonstationer.

Abonnementskontraktet afser vanlig väggappa-
"at. Onskas annan apparattyp eller apparatutbyte ,
skall härför erläggas stadgad mellangift.

Taxa: a) för affärstelefon med direkt ledning inom
Sthlm 50 kr:s årsafgift samt 50 kr:s inträdesafgift,
hvilken senare afgift jämväl må erläggas med 10 kr,
vid ledningens fullbordande samt 10 kr. i första kval"
t&let af hvartdera af de därpå följande fyra första.
kalenderären; b) för bostadstelefon inom Sthlm 50
k1':s årsafgift,ingeninträdesafgift; c) för »Lilla Riks a-
telefon inom Sthlm 10 kronors inträdes- samt 30
kronors årsafgift, för hvilka afgifter erhållas 150
afgiftsfria samtalsförbindelser i kvartalet, medan
däremot för hvarje öfverskjutande samtalsförbindelse
5 öre måste erläggas; Jd) för ledning utom Sthlm
afgifter enligt al här ofvan med tillägg af 5 kr. i
inträde och 2 kr. pr år för hvarje påbörjad tiondels
km. ledningslängd utanför stadens tomtreglerade om
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[ 4991-4995) 1. Järnvägs-, post-, telegraf. och telefonunderrättelser.
räde : e) för anknytning inom samma egendom, inom Berg, Bergsbrunna, Bergshamra. Blrdö, Bogiösa, Bre-
hvilken hufvudapparaten är anbragt, 30 kr. pr år; vik, Bro,Bromma, Bromsten, Brottby, Bränninge, Bål-
f) för anknytning inom annan egendom enahanda sta, Dalarö, Danderyd, Djursholm, Drottningholm,
afgift med tillägg af 5 kr. i intr. och 2 kr. pr år för Dufbo, Dufnäa, Ekerö, Ekolsund, Enebyberg, En-
hvarje tiondels km. ledningslängd ; g)för extra klockas hörna, Enköpingsnäs, Enskede, Ensta, Experimen-
anbringande 3 il. 6 kr. pr år; hl för flyttning af telefon- talfl,ltet, Fanna, Fittja, Fjäderholmen, Flottsund,
apparat 2, 5 eller 15 kr.; i) för samtal med inrikes: Fogdö, Gnesta, Granholmen, Grillby, Grödinge, Grön-
orter följ. afgifter: för hvarje påbörjad period af tre dal, Gustafsberg, Gustafsvik,Hacksta, Haga.,Hagalund,
minuter med ort inom 10 mil 10 å 15 öre, inom 25 Haghulta, Hammarby, Hillersjö, Huddinge, Hufvud-
mil 30 öre, inom 60 mil 50 öre, inom 80 mil 75 öre, sta, Håtuna, Häggeby, Härad, Järna, Karlberg,
imom 100 mil 1 krona, inom 120 mil 1 kr. 25 öre, Karlsudd, Knifsta, Kulla, Kummelnäs, Kungshatt,
mom 140 mil 1 kr. 60 öre, inom 160 mil l kr. 75 Kungsängen. Köpmanholm, Lagnö, Lidingö, Lilje-
öre och utanför 160 mil 2 kr.; k) för samtal med holmen, Lillkyrka, Litslena, Ljusterö, Lunda, Lång.
Norge, Danmark och Tyskland utgå afgifter allt efter brodal, Långtora, Länna, Lännersta, Malmby, Mellan.
erternas belägenhet i olika zoner, hvilka afgifter :ror sjö, Munsö, Muskö, Märsta, Mörtaunda, Nacka, Nocke-
vanligt samtal med Stockholm om 8 min. utgöra vid by, Norraunda, Norrviken, Nynäahamn, Odensala,
aamtal med Norge resp. kr. l: 60,2: -, 2: 50 och 3: -, Penningby, Petersberg, Pilkrog, Ramsta, Basbo, Re.
vid samtal med Danmark resp. kr. 1: 50 och 2: - och sarö, Riddersvik, Rindö, Rotebro, Runmarö, Råsunda,
vid samtal med Tyskland resp. kr. 2: 50,3 och 3: 60. Rönninge,Saltojöbaden,Segeltorp, Skarpnäck,Skarpö,

Telefon.amtal: Förutom vanliga telefonsamtal ex- Skokloster, Skurubro, Skå, Skägga, Skärsätra, So·
pedieras å rikstelefonens interurbana ledningar: runda, Spånga, Stafsnäs, Stallarholmen, Stegesund,

al ilsamtal eller sådana som med företrädes- Stocksund, Stora Essingen, Storängen, Strömma,
ratt framför vanliga samtal expedieras så snart som Sturehof, Stäket, Sundbyberg, Bvmninge, Söderby,
möjligt antingen efter beställningen eller efter visst Södertörn, 'I'appetrörn; Taxinge-Näsby, Toresund,
af rekvirenten uppgifvet klockslag; samt Tranbygge, Tranebergsbro, Tumba, Tungelsta, 'I'u-

b) s e r i e aam t a l eller sådana Bom efter förut- reberg, 'I'urlnge, Tynningö, Tyresö, Täby, Ulriks-
gången öfverenskommelse förmedlas dagligen eller dal, Upsalanäs, Vallby, Vallentuna, Vansö, Yasaunda,
sä-rskilda men alltid samma dagar i veckan mellan Vaxholms Grenadjärer, Velamsund, Vendelsö, Vår
samma. apparater å viss för hvarje serie till såväl dinge, Vårholma, Vänngarn, Värmdö, Värtan, Väster-
v"",a.ktighet som begynnelse lika tid. haninge. Åker, Akersbr,?, Åsby, Älfsala, Älgö, Öfver-

Interurbana samtal, vare sig inom Sverige eller gran, Öfverselö, Örby, Örsundsbro, Osmo, Osterakar.
dliorifrån till Norge, Danmark eller Tyskland, få icke Ostnora.

rä;'~f ~:~~e 8~~ta~n u~~;r ti~~:~rl~~r d(:S:;~~i~~~~ A.bonnentens rättigheter:
blitvit beställdt. l) Samtalsrätt utan afgift till bolagets hela

Tiddndelning af s"mtal. För åstadkommande af nät (m~r än 67,000 ":bonnenterl. 2) AfgiftBfri sänd-
en jämnare och bättre expedition äro de större tele- mng .tIll telegrafsta.tlOnen af telegram, 80m abon-
funlinjerna tidlindelade, så att under bestämda mi. nent .lnt~lef~nera~ ~lll bolagets .~ele9.~ambyrå. 3) Be-
nnter af hvarje timme vissa stationer utefter linjen fordring enlIgt biltig taxa (25 ore for 10. ord, adres-
air. i förbindelse med hvarandra. sen oraknad) af telefonmeddelanden tIll adressat

Med kännedom om den tid under hvilken korre- Inom Stockholm.
spondenternas stationer hafv~ samtalsutväxling -
hvarom underrättelse lämnas å stationerna - kan
abonnent lättare iakttaga tid för samtal.

A.dressering af telegram till rikstelefonabonnent.
Rikstelefonabonnent har i sitt t.el e f on-
nummer äfven telegramadress, därigenom
•.'ii adressatens egenskap af rikstelefonabonnent fär
i e-ntelegramadress betecknas med bokstäfverna »Rt»,
:med eller utan telefonnumret, utan att denna
'beteckning vid inrikes ielegrafering in·
eeräknas i telegrammets taxering 'Under ..
kastade ord antal.

.latomatlska telefonapparater, uppsatta pr. olika
ställen i Stockholm, förmedla samtal för 10 öre med
platstelefon, och för resp. 10 och 25 öre med etation
I annat nät, med hvilket platsabonnent äger kost,
na.dsfritt samtala allt ersersom samtalat är vanligt
sådant eller ilsamtal.

[4995] Aktieb. Stockholmstelefon.
Näteti ntsträckning:

Bolagets verksamhetsområde omfattar Stockholm
.amt kringliggande landsbygd inom 70km:s omkrets
frAnStortorget. Af bolaget äro aniagda telefonnät i stä-
d~rna. S~ockholm, ~axholm, Norrtälje, Upsala, Enkö·
pmg, Bigtuna, Manefred, Strängnäs, Södertälj e och
Trosa, hvarjämte växelstationer å landsbygden finnas
anordnade vid Adelsö, Aspö, Bammarboda, Barkarby,

Taxa:
a)för direkt ledning inom Stockholm och obegränsadt

fri samtalsrätt inom bolagets hela telefonnät årl, 80 kr.
för egen, och 60kr. för enkeltkombineradjämteförsist.
nämnda .laga abonnement il.affårstelefon inträdesaf·
gift af 60 kr. (eller 10 kr. årl . i 5 år). Mot årsafgift af
100 kr. utan inträdesafgift tillhandahålles apparat
(s. k. stjärntelefonl med direkt ledning och obegrän-
sadt fri samtalsrätt med apparaten jämväl för saant-
liga abonnenter å. apparat med begränsadt fri sam-
talsrätt ; bl för telefon med begränsadt fri samtale.
rätt dels 10 kr. i inträdesafg., dels 36-46 kr. för 160
samtal i kvartalet och 5 öre för hvarje öfverskju-
tande (fria samtal till alla stjärnabonnenter); c) för
anknytning inom samma egendom, inom hvilken
hufvudapparaten är anbragt, 30 kr. pr år: dl för
direkt ledning till växelstation utom Sthlm och obe-
gränsadt fri samtalsrätt dels 60 kr. årligen jämte
expeditionskostnad dels inträdesafg. beroende på Iin-
jens längd; el för flyttning af telefonapparat inom
Stockholm i, 10 il. 15 kr.

Fel
å ledningar och apparater anmälas å Felb.l'rån,
och anmärkningar mot expeditionen hos Förestän~
dar innan. Upplysning om abonnentnummer. som
ej återfinnes i katalogen, erhålles af N '1 m m er b y r å n.

Upplysningar
om abonnemeat m. m. lämnas af Telefonbyrån
(9 f. m.-5 8. m.; lördagar 9-S'. Kassakontore,t
är öppet 9-6, lördagar 9-3.

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



Res till Spårvagn
(gul linje)

hvarLiding6 -
Villastad ZO:de minut

o

Arskort 50 Kr. (Q) [Q) (QJ

Kommunalskatt, vägskatt, land$tings- och

lingshusmedel samt uttaxering liff kyrka

och skola

(QJ [Q) (QJ Kr. 3.80 [Q) (Q) [Q)
pr beviffningskrona.

Utmärkta byggnadstomter till salu Jlå billiga

betalningsvillkor.

AKTIEBOLAGET LIDINGÖ VILLASTAD

Kontor å Lidingön vid Kyrkviken.
Riks Lidingö 60. Allm. 100.

Tomtagentur i Stockholm. Sturegatan 7.

[4999]

120



[5000]

(t~~~~

o J. E~ZACHRISS()N
Akeri &. Renhållningsverk

Verkställer:
Gårdsrenhållningar

SchaIUnings-, Sprängnings- (i).

Grundläggningsarbeten
samt alla slags arbetskörslor.

Kontor al. stallar: 18Surbrunnsgatan
.RUm. Tel. 6297 1tikstel 2916

Stallar: Rålambshof. .RUm. Tel. 18795.
•• Tjärhofsgatan 6 " ":$0281.

Privat telefon 15097.
./

~~~ (l~~ (t~~
. '

Foderaffären
SÖDRA BANTORGET

Allm. Tel. 3733. Riks Tel. 37 57.

KöP .
ORN
LI
ROSSAD HAVRE Hö

AVRE
ALM
ACKELSE

TORVSTRÖ
ORVMULL MOLASIN till

oderata priser. '




