
'I'elegrafunderrättelser. [4955-4961)

[4955] Breflådorna tömmas östermalm-Kungsbol-lf' BrefpJ:en ö~ver-
Söckendagar kl. 5, 8, 10 f. m.; 12,3 n, men, N~~rmallUstorg t~~:s ~tll ~::flåd::s~

2,30, 4, 5,30, 6,3n. 8 e. m.; -S:t Eriksgatan (linjen Karlberg-Gu-
Sön- och Helgdagar kl. 5, 8,30 f. m.; 2,30, N?rrmalmstorg- staf Adolfs torg-

5,30 e. m. Djurgården R t
De närmast Centralpostkontoret uppsatta ops en.

breflådorna tömmas 30 minuter senare, l Brefposten öfver-
enligt anslag på lådorna. Hornstull-Slussen föres vid Slussen

Enskede - Skanstull- till spårvägsbref-
[4956J Korsbandslådor Slussen f låda på ringlinjen

iiro uppsatta vid: Danvikstull-Slussen eller linjen Ros-
Riddareg. 11 ) Iagstull-e-Hagalund.
Riddareg. 47 b fl d dl d f d I bLinneg. \J & Il I spårvägs re å a ne ag örsäu e se ör

inkomma till Centralpostkontoret minst en
Karlaväg. 38 half timme före posttågs afgång från Cen-
Stureg. 52 tralstationen.
Strandväg. 49
Långa raden 5
Tegnersg. 2
Odeng. 58
Odeng. 29
Engelbrektsg. 5
Roslagsg. 3:!
Dalag. 48
Birkag. 13
Handtverkareg. 34
Kungsholmag. 38
Högbergsg. 40
Götg. 79
Götg. 86
Folkutigag. 107
Ad. Fredr. torg 4
Hornsg. 40
Hornsg.77
Hornsg. 156
Grand Hotell
Arsenalsg. \)
Malmskillnadsg. 46
8irgerjarlsg. 17
Slussplan 61
Skeppsbron 16
Barnhusg. 14
Drottningg. 28
Rödbodtorget 2
Norrlandsg. l
Hötorget 14
Teguersg. 8
Kungsbroplan 2
Mästersamuelsg. il J

Vid hvarje bref- och korsbandslåda finnes
uppgift på närmaste af Postverket antagna
franko teckensförsälj are.

[4957J Spårvägsbreflådor
befordras på linjerna:

Ringlinjen
Roslagstull-SIUSSen-} t" 'd

Hagalund. ommas Vt :

Karlberg-Gustaf posthuset, Vasa-
Adolfs torg-Ropsten gatau.

[4961]
Teleg rafunderrättelser.

Telegrams hemlighållande. Såväl tele-
grams innehåll som namn å afsändare och
adressat hemlighållas under aflagd edsför-
pliktelse af tjänstemännen vid. telegrafver-
kets stationer; järnvägarnes telegrafpersonal
är i allmänhet icke edsvuren men vid strängt
ansvar ålagd att hemlighålla så väl taxerade
telegrams innehåll som afsändares och adres-
sats namn. .

Telegrafverkets ansvar för telegram.
För de olägenheter eller förluster, som för
en korrespondent kunna uppstå genom orik-
tigt telegraferadt eller expedieradt, uteblif-
vet eller för sent framkommet telegram, an-
svara telegrafförvaltningarna icke i vidsträck-
tare mån, än att den erlagda befordringsaf-
t:i ften under vissa omständigheter kan åter-
bekommas.

Telegramoriginal. Telegram skall vara
lnsligt skrifvet med latinska bokstäfver och
med vanliga siffror.

Språk. Telegramtexten kan affattas på
klart eller på hemligt språk, hvilket senare
sönderfaller i öjverenskotnmet språk och.-chif-
ferspråk, detta senare åter bestående antingen
af arabiska siffror med hemlig betydelse eller
ock af bokstiifver med hemlig betydelse. Såsom
klart språk få användas de flesta lefvande
språk samt latin.

Ofverenskommet språk skall bestå af ord,
hvilka icke tillsammans bilda någon begrip-
lig mening på ett eller flera af de för kor-
respondens på klart språk medgifna.

Uppställningen sker i följande ordning: 1.
Tillfälliga uppgifter, såsom =RP= (förutbe-
taldt svar); =TC= (kollationering); =PC=
(mottagningsbevis); = FS = (vidaresändning);
=TMx= (x adresser); >Gängbud> , >Ilbu,d >
(>Expres»; =XP= (gång- eller ilbud be-
taldt) ; >Urgent» eller =D= (iltelegram); 1I.
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{4962] l Järnvägs-, post-, telegraf- och telefon-underrättelser.
Adressatens namn och adress; 3. »Telefons skiljetecken' (ITP). hvilka icke taxeras,
(vidarebefordring pr telefon); 4. Adresstatio- hvaremot hvarje skiljetecken taxeras som ett
nens namn; 5. Telegrammets text (telegram ord. Alinea (beteckning för ny rad) aftele-
utan' text äro äfven tillåtna); 6. A.fsändarens graferas i inländska telegram men taxeras
namn (kan äfven affattas i förkortad form ej. Beteckningen Rt, med eller utan tele-
eller uteslutas). fonnummer. i adressen taxeras icke. Såsom

Adressen, som måste innehälla minst två särskilda siffror eller hokstäfver skola där-
-ord, bör för större städer innehålla uppgift' emot räknas: Punkter, kommata, binde- och
ii gata och husnummer eller, i saknad däraf, bråkstreck, som ingå i bildandet af tal eller
adressatens yrke eller annan dylik anvis- bokstafsgrupper.
ning. Utstrykning, ändring eller öfverskrifning

Adressen kan affattas i öfverenskrnnmen el- skall vara vitsordad af sfsändaren eller hans
ler förkortad form efter uppgörelse mellan ombud.
adressaten och adresstationen, För inregi- Bestyrkande af afsändarens underskrift
strering af dylik adress skall till adresstatio- kan intagas i telegram, och erlägges därför
nen i förskott erläggas en årlig afgift af 10 endast vanlig ordtaxa.
kronor. Enahanda afgift erlägges för inre- Telegraminlämningsställen emottaga på
gistrering och iakttagande af korrespondents. svenska språket affattade telegram för be-
begäran, att till honom adresserade telegram fordran till orter inom alla länder.
må regelbundet under vissa timmar afiämnas De äro i Rikstelefonkatalogen utmärkta
på särskildt uppgifna ställen. genom beteckningen tio

Såsom fullt tydliga telegramadresser till Telegramexpeditioner befordra på svenska
abonnenter å rikatelefon godkännas de, som språket affattade telegram till och från or-
innehålla adressatens tillnamn, bokstäfverna ter inom alla länder.
•Rt> (rikstelefonabonnent) samt namnet å Dessa expeditioner äro i rikstelefonkata-
den central- eller växelstation inom rikstele- logen utmärkta genom beteckningen tx.
fonnätet, med hvilken adressatens telefonap- Kvitto å inlämnadt privattelegram erhålles
parat är närmast förbunden. Finnas flera på begäran mot en afgift af 5 öre.
abonnenter med samma tillnamn vid en och Intelefonering af telegram till telegraf-
samma station, måste telefonnumret tilläggas station kan äga rum antingen mot deposition
efter bokstäfverna Rt. af telegramafgifterna och viss ersättning för

Ordberäkning. Såsom ett ord räknas tele- räkningshållningen eller ock, efter öfverens-
gram på klart språk ord om högst 15 bok- kommelse med stationsföreståndaren, mot er-
stäfver eller siffertal om högst 5 siffror. I läggande af 5 öre för hvarje telegram jämte
telegram på öfverenskrnnmet språk beräknas 2 proc. af de bokförda telegramafgifterna..
största ordlängden till 10 bokstäfver eller 5 Vidarebefordring aftelegram inom landet
siffror; i telegram på chifferspråk till 5 siff- kan ske med telefon utan särskild kostnad,
ror eller 5 bokstäfver. I adressen räknas så framt adressaten är telegrafverkets sbon-
dock namnet på adresstationen alltid såsom nent. Om däremot adressaten icke är tele-
ett ord. grafverkets abonnent, men likväl har eller

Såsom särskilda ord räknas: 1. Ord före- af afsändaren uppgifves hafva telefonförbin-
nade genom bindestreck; 2. Ord skilda ge- delse med adress-stationen, skall afsändaren
nom apostrof; 3. Enstaka skriftecken, bok- för telefonbefordringen erlägga en afgift af
stäfver eller siffror, understrykningstecken, 10 öre. Telegram kan dessutom från adress-
parenteser och anföringstecken. stationen vidarebefordras: med post i vanligt

Sammansättningar och förändringar af ord, bref mot en afgift af 10 öre; med post i re-
stridande mot språkbruket, äro icke tillåtna. kommenderadt bref mot en afgift af 25 öre;
Dock kunna såsom ett ord utan apostrof el- med gångbud, hvilket befordringssätt ej får
ler bindestreck eatnrnanskrifvas,hvart för sig: äga rum på längre afstånd än 1,0 nymil"),
namn på städer och länder, släktnamn, till- mot en afgift af 20 öre för hvarje påbörjad
hörande en och samma person, namn på stäl- km., minsta afgift 50 öre; med ilbud för
len, torg, bulevarder, gator och andra slag längre afständ än 1,5 nymil, mot en afgift
af farvägar; namn på fartyg; hela tal, bråk, af 40 öre för hvarje påbörjad km., minsta
decimaltal eller blandade tal, skrifna med afgift l krona.
bokstäfver; samt husnummer bestående af "
siffror och bokstäfver. *) En »Post- och Telegrafortförteckning s

Skiljetecken, bindestreck och apostrof af synnerlig fullständighet utgafs år 1909
skola i regel hvar~en taxeras eller aftelegra-, och äro d.ä!i orter~a8 afstånd från n~rm.~8te
fetas. Önskar afsändare dessa teckens afte- telegrafstatlon angifna, Den finnes tillgäng-
legraferande, angifves detta med orden »med lig å hvarje telegrafstation .
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Telegrafunderrättelser . [4963J

För ajgående t,tländskt telegrams vidarobe- >Kollationeras> eller >Oollationnement> eller
fordring vare sig med post eller särskildt bud blott =1'0=, och erlägges härför en till-
erlägges å den svenska afgångsstationen i läggsafgift af en fjärdedel utaf portot för
allmänhet ingen afgift, ett vanligt telegram af samma längd, dock

Förutbetalning af svar kan äga rum. Er- icke mindre än 25 öre.
lägges afgift för inländskt telegrafsvar om Lokaltelegram. Vid samtliga telegrafsta-
högst Ii ord, införes före adressen »Svar be- tio ner i riket få till befordran i vanlig ord-
taldt» eller =RP= eller -Reponse payee». ni ng inlämnas telegram, adresserade till per-

Vid utländsk korrespondens samt då svars- soner, som äro bosatta å samma ort. Till
afgift för mera än 5 ord vid inländsk kor- adressater, som äro boende utom stadens
respondens erlägges, skall till uyss nämnda telegrambäringsområde och icke äro abon-
beteckning fogas en siffra utmärkande det nenter å rikstelefonen i det nät, som lyder
antal ord, för hvilket svarsafgift erlägges under Stockholms central telefonstation, be-
(ex.: Rp 10). fordras lokaltelegram med gångbud eller post

Anvisning för betaldt telegrafsvar kan an- mot därför fastställda afgifter, som erläggas
vändas till betalning för ett telegram inom af afsäudaren. Portot för ett lokaltelegram
en tid af högst 42 dagar från den dag, den- utgår med hälften af portot för ett vanligt
samma utfärdats. telegram. Minsta afgift 25 öre.

Därest mottagaren af ett telegram med Iltelegram hafva företrädesrätt framför
förutbetaldt svar icke begagnar sig af den andra privattelegram både i fråga om tele-
för svarets aflätande honom af mottagnings- grafsring och utsändning.
stationen tillställda >svarsanvisning>, kan den Inom riket utväxlas dylika telegram tills-
för svaret erlagda afgiften återbetalas till vidare allenast mellan telegrafverkets egna
afsändaren, För detta ändamål bör: a) vid stationer. Iltelegram till eller ifrån järnvägs-
inländsk korrespondens adressaten öfversända stationer befordras allenast åtelegrafverkets
anvisningen till afsändaren, som därefter äger linjer med förmån srätt. Iltelegram kunna
att, inom loppet af tre månader efter an vis- befordras till de flesta länder inom och utom
ningens utfärdande och emot dennas afläm- Europa, dock ej till Storbritannien samt i
nande å det ursprungliga telegrammets in- allmänhet ej till telegrafstationer i Indien,
lämningsstation,därstädes återbekomma svars- Afrika och Amerika. Afgift tredubbelt porto.
afgiftens belopp; och b) i fråga om telegram Framför adressen införes , Iltelegram> eller
från Sverige till utlandet afsändaren innan> Urgent> eller blott =D=.
utgången af tre månader efter anvisningens Angående iltelegrams utsändande, se nedan
utfärdande hos Telegrafstyreisen göra skrift- under »Telegramutdelning s ,

lig framställning om åtgärds vidtagande för Lokal-iltelegram befordras mot tredubbla
beloppets återbetalning. portot för ett vauligt lokaltelegram med

Svarsanvisning får användas såsom likvid samma ordantal.
för afgående telegram icke blott vid den sta- Press-iltelegram, se Presstelegram.
tion, som utfärdat anvisningen, utau vid Telegram med flera adresser på samma
hvilken som helst annan telegrafstation i ri- ort. Ett och samma telegram kan adres-
ket. Af telegrafverket utfärdad anvisning seras till flera mottagare- på en och samma
mottages såväl vid statens som de enskilda ort eller till en och samma mottagare under
järnvägarnas stationer såsom likvid för tele- olika adresser på en och samma ort. Vanlig
gram, på samma sätt som järnvägsförvalt- afgift för själf,:a telegrammet samt 40 öre
ningarnas svars anvisningar mottagas vid tele- för hvarje utskrift om högst 100 ord, utom
grafverkets stationer. den första, vid inländsk korrespondens dock

Mottagningsbevis. Telegrafisk uppgift å endast 15 öre per utskrift om högst 12 ord.
tiden, då telegram blifvit adressaten till- För detta ändamål inskrifves framför adres-
ställdt, kan erhållas, om -Mottagniugsbevis», sen >x adresser> eller »x adressess eller
, Accuse de reception> eller blott = PO = = TMx =. Adresstatioueus namn utsättes
införes framför adressen. Afgiften härför är endast en gång, i slutet af adressen. Tele-
densamma som för vanligt telegram om 5 gram, som skola befordras öfver de nord-
ord. atlantiska kablarna, få icke hafva flera

Mottagningsbevis per post kan erhållas i adresser.
fråga om telegram till utlandet, om afsän- Telegram att försändas vidare med tele"
daren framför adressen tecknar ,Accuse re- graf. Afsändare af ett telegram kan genom
ception postal» eller =POP= samt erlägger att framför adressen sätta: »Vidareaändeas
en särskild afgift af 40 öre... eller »Faire suivre» eller blott = FS = be-

Kollationerade telegram. Onskas ett tele- gära telegrammets vidaresändniug med tele-
gram kollationeradt, införes framför adressen] graf, dock i regel icke utom Europas grän-
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[496.] 1. Järnvägs-, posto, telegraf- och, telefon-underrättelser.
ser. ., Likaså kan telegramadressat genom Frankrike, Färöarna Grekland,,: .Island,
skriftlig anmälan eller betaldt tjänstetelegram IItalien, Lnxemburg, Norge, Portugal, ..Spa-
till telegrafstation förbehålla sig, att tele- nien, Storbritannien, Tnnis, .Ungern, Oster-
gram,. som dit ankomrna under hans adress, rike, Algeriet, Azorerna, Franska Sudan,
varda .honom eftersända med telegraf under Mauretanien och Senegal. Ordtaxan är i
en annan adress, som han uppgifver. Afgif- allmänhet hälften af den för vanliga tele'
tema för vidaresändning och eftersändning gram gällande. Dylika telegram måste vara
erläggas af mottagaren. affattade på klart språk samt i sin helhet

Rättelsetelegram. (Service taxe) (ST). publiceras.
Afsändare eller adressat äger att inom tio Press-iltelegram befordras utom riket en-
månader, räknadt från och med månaden dast till Danmark och Norge. Afgift tre-
näst efter den under hvilken telegram in- dubbelt porto mot vanligt presstelegrams.
lämnats till befordran, begära upplysning Gnisttelegram kunna numera, genom for-
eller meddela föreskrift angående samma te- medling af de stationer för trådlös telegra-
legram.. Hvarje telegram, som afser rättelse, fering (kuststationer), som i de flesta länder
fullständigande eller återkallande af ett redan finnas inrättade, utväxlas med sådana fartyg
afsändt eller under befordring varande tele- på hafvet hvilka äro forsedda med trådlös
gram, skall utväxlas uteslutande mellan tele-telegraf (fartygsstationer).
grafstationerna och såsom tjänstetelegram; Utom sedvanliga uppgifter angående adres-
men därför skall af den, som begär rättelsen saten skall adressen i gnisttelegram inne-
ete., erläggas: a) afgiften för det telegram, hålla uppgift jämväl A fartygets namn (och
som innefattar ifrågavarande begäran; b) af- nationalitet, om det finnes Bera fartyg med
giften för svaret, när 'Sådant erfordras. Be- samma namn) samt namnet A .den kuststa-
träffande ST-telegram, som innehåller adres- tion, öfver hvilken gnisttelegrammet skall
satens begäran om repetition, erlägges ingen befordras. .
afgift för det afgående ST-telegrammet utan Afgiften för gnisttelegram är sammansatt
endast för hvarje ord, som skall repeteras, af vanlig telegramafgift, kustafgift och far-
dock minst 26 öre vid inländskt och 80 öre tygsafgift. Kust- och fartygsafgifterna äro
vid utländskt telegram. Dessa afgifter åter- ganska växlande, men få ej öfverstiga 60
betalas, därest rättelsetelegrammet föranledts resp. 40 centimer pr ord, med rätt for ve-
af fel från telegrafverkets sida. derbörande förvaltning att upptaga en mini-o

Tillbakatages eller återkallas ett tele- miafgift motsvarande högst afgiften for 10
gram, innan dess afsändning begynt, äger ord.
afsändaren återbekomma den erlagda afgif- För de svenska kuststationerna (Göteborg
ten efter afdrag af 20 öre. Har telegrammet, och Karlskrona) är kustafgiften 10 öre per
redan afgått, kan detsamma återkallas alle- ord, dock minst 1 krona per gnisttelegram.
nast genom taxeradt rättelsetelegram. Såsom exempel på fartygsafgifter må näm-

Mindre brådskande telegram mot nedsatt nas, att fartygsafgiften för Wilson-båtarna
afgift. (Telegrammes differes.) Nedsättning (Göteborg-Hull, Kristiania-Hull, O. s. v.)
i telegr&mafgiften med femtio procent är är 15 centimer per ord, dock minst 90 cen-
medgifven beträffande privattelegram till vissa timer per telegram, att afgiften för Det For-
utomeuropeiska länder, i det fall att tele- enede Dampskibselskabs båtar (linjen Kö-
grammet icke behöfver befordras förrän efter penhamu-e-Newyork) är 40 centimer per ord,
telegram, som äro belagda med full afgift, dock minst 4 francs per telegram, O. s. v.
Dylika telegram skola vara helt och hållet För svenska flottans fartyg upptages icke
affattade på klart språk, hvarvid dock endast någon fartygsafgift.
antingen franska språket eller något af de Gnisttelegram skola vara försedda med
afgångs- eller adresslandets språk, hvilka äro tjänstebeteckningen ,Radio', hvilken icke
tillåtna vid internationell telegrafering på taxeras. Samtliga afgifter for gnisttelegram
klart språk, få användas. Därest sådant tele- skola erläggas af afsändaren, .
gram icke framkommer till adressaten inom Vid gnisttelegrafisk befordran äro icke till-
24 timmar efter detsammas inlämning å af- låtna telegram med betaldt svar, telegram
gångsstationen, befordras det i tur med tele- med kollationering, telegram med mottag-
gram mot full afgift, Telegrampostanvis- ningsbevis per telegraf eller post (utom hvad
ningar samt signal- och gnisttelegram åtnjuta angår befordran på telegrafnätets linjer' af
emellertid icke här omnämnd nedsättning af telegram till fartyg på hafvet), telegram att
afgiften. med telegraf försändas vidare, samt betalda,

Presstelegram, d. v. s. telegram, afsedda tjänstetelegram och iltelegram (utom hvad.
att offentliggöras genom tidningspressen, angår befordran å telegrafnätets linjer).
kunna sändas inom landet samt till Danmark, Uppgifter om kust- och fartygsstationer.
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Telegr afunderrä ttelser,

uas namn, räckvidd, taxa o. s. v. kunna er- Mottages afskriften från
hållas ur den internationella gniststations- är samma afgift 1 krona.
förteckningen, hvilken finnes tillgänglig å Rätteging8fullmakt. Telegram, hvarige-
samtliga telegrafstationer och ett antal järn- nom rättegängsfullmakt gifves, atrattas af
vägsatationer. den, som å vederbörande station uppvisar

Signaltelegram (från eller till fartyg på hufvudskriften, sålunda, att främst införes
hafvet). Afgift 80 öre för signaleringen, ordet »Kollationeras> eller beteckningen
oberoende af ordantalet. För öfrigt vanlig =TC= och därefter adressen med uppgift å
telegramafgift. adressaten och den station, dit fullmakten

Väderlekstelegram, innefattande under- skall af telegraferas, hvarefter i telegrammet
rättelser och förutsägelser rörande väder- införes själfva fullmakten i ordagrann öfver-
leken, kunna från vissa in- och utrikes or- ensstämruelse med den uppvisade hufvud-
ter dagligen erhållas mot en afgift beräk- skriften. Härefter jämför telegraftjänste-
nad efter 100 kronor pr år. Dessa telegram mannen telegrammet med hufvudskriften och
äga vid befordringen företrädesrätt framför kontrollerar riktigheten af hvad som efter
privata telegram, och gäller denna rätt äfven adressen införts i telegrammet samt tillfogar
beträffande dylikt telegrams atlämnande till sist sitt intyg, hvarmed äfven hufvudskriften
adressaten. förses.

Nyårstelegram, försedda med datumbe- Rättegångsfullmakt~n måste för att gälla
teckningen '/" kunna atlämnas under decem- vara ställd till vis8 man och icke till inne-
ber månad hvarje år. De tillställas adres- hatvaren.
saten nyårsdagen. Telegrammets taxering och befordring äga

Lyckönskningstelegramblanketter. Mot rum i enlighet med de för »kollationerade
en särskild tilläggsafgift af 35 öre tillhanda- telegram» gällande föreskrifterna. Om det
hållas konstnärligt utförda blanketter för ankommande telegrammet ej är försedt med
nedskrifning af lyckönskningstelegram å an- anteckning om verkställd kollationering' gäl-
komststationen. Af nämnda tilläggsafgift till- ler nej fullmakten inför domstol.
falla '/Tdelar Nationalföreningen mot tu- Aterbetalning af porto äger rum för
berkulos, telegram, som genom telegrafinrättningens

Telegrambref. Telegram kan i bre f in- förvållande .ic~~ ndtt sin bestämme!se. Likaså
sändas till telegratstation för att därifrån återb~talas I händelse af t~legrafer~ngslel p~r-
afsändas. Sådant telegram inlägges, åtföljdt tot for telegra~ på. hemligt språk ~ed for-
af omakulerade a Ii frimä k till t- utbetald kollationering samt portot for sådant

v nIga rrmar en I sam l - kl 'k h ilk t till föiid fliga telegramafgifternas belopp, i kuvert, te egram pa art sprak, v~ e . lOJ a
hvilket förseglas och frimärkes samt förses tele~rafer~ng.~felet uppe~ba:.hgen ICke kunnat
med påteckningen »Tele rambref- i nedre ~lpptylla sitt andarnål: VIdjorsenad framkomst
vänstra hörnet. g a~erbet~las po:tot, nar t~le,gram~~t Icke npp-

Därest afsändaren å kuvertet tecknar natt sin bestammelse tidigare, an det ha~e
»Express» samt därå anbringar ytterligare ku.~.nat. fra~komm.a. med post. eller oc~ ~ar
20 öre i frimärken såsom expressafgift, var- d.r0Jsmalet öfverstigit, 1) 12 tlI~mar for .~n-
der å sådan ort, där särskild af postverket rikes telegra;m elle~. telegram tI!1 graJ.l.~I~n-
atlönad brefbärare finnes anställd, telegram- derna; 2) 24y~n:ar for, telegram tI1.1det otrI~a
brefvet så snart som möjligt efter postens Europa. däri mbegrIp~t. AlgerIet,. Tums,
ankomst befordradt med särskildt bud från Ryska ~)auk~sus och Asiatiska Turkiet; 3),,3
postanstalten till telegrafstationen. ganger A ~Immar uti al!a andra fall. For

. . "stats- och Iltelegram minskas de under 2)
• ~.ele.gramp?stanvlsnlngar kunna utväxlas och 3) upptagna tider till hälften. Ansök-

s~val ll:lOm riket som med utlandet genom ning om portorestitution bör göras inom [)
f~r~ed!mg af. de tIesta svens~a postkontor. månader. (Se i öfrigt hvad ofvan är före-
~~val l~betaln.m&, sot.': utbetalning af medel skrifvet beträffande »Rättelsetelegramv.)
for dylik anvlSn:lD&,ager rum ~ postkon~?r. Telegramoriginalens förvaring. Tele-
Telegra~P?stanVls!1mgen utsknfves af ~J~?"-gramoriginalen samt koncepten till ankomna
s~eman a inbetalningspostkontoret, Se I of- telegram äfvensom de begagnade telegraf-
ngt [4944]. pappersremsorna förvaras under en tid af

Afskrift af telegram utlämnas endast på åtminstone 10 månader räknadt från och
skriftlig ansökan af afsändaren, mottagaren med månaden näst efter den, under hvilken
eller enderas befullmäktigade ombud. Lösen, telegrammen inlämnats, med iakttagande af
förutom stämpelafgift, 40 öre per 100 ord sådana försiktighetsmått, att handlingarnas
eller del ~äraf. Utlämnas afskriften å en innehåll ej kommer till obehöriga personers
telegrafstatIOn, utgör stämpelafgiften 50 öre. kännedom.

[4965J
Telegrafstyrelsen,
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[4966J r. Järnvägs-, post-, telegraf- och telefon-underrättelser.
Efter utgången af de sålunda bestämda för- telegrafstation af första klass, skall dock

varingstiderna förstöras omförmälda hand- alltid utsändas genast.
lingar under nödig kontroll. Förutom genom begäran om ilbefordran

"T .. kan afsändare -af telegram till en första
Teleqramutdelnlnq. elegran; kan afläm- klassens station genom att framför adressen

nas antingen 1 ~dress~ens hemvU1~elIer ock införa ordet >Nattajlämning > elIer »Nuit>
poste restante (- GP -) elIer tl!legraJ?here- påfordra telegrammets utsändning genast
s~ant (=TR =); eller. ock kan det befordras efter ankomsten oaktadt telegrammet fram,
till adressatens hemvist medelst telefon. k tteti d

Önskas ett telegram -poste restante> be- ommer na l.

handladt såsom rekommender~dt ~ef, sk~f- Telegram mottagas i Stockholm å:
ves ~?Poste~estante recommandee>.(-.GPR.-). Centralstationen, Skeppsbron 2 (öppen hela dygnet):

Sattes fore adressen >Egenhänd~gt> elIer Filiatetationerna (öppna kl. 9f. m.-9 e. m.) vid : Norr-
>mains propres> eller beteckningen =MP = landsg.2*; Fredsg. 9*;Drottningg. 72*;Karlavägen 23;
fl· I . d ' Storg. 25*; Helgeandsholmen: Riksdagshuset" (öppena..ämnas .te egrammet I a ress.~tens egna endast under riksdagen); Scheeleg. 10"; Södermalmst.

händer, Atecknas detsamma »öppet» eller 26*; å Börsen (öppen under börstimmen); i Grand
»ouoert» kan telegrammet öfverlämnas öp- Hötel" Södra Blasieholmsh. 5 & S; Nya Posthuset

'11'h' • h I . d il '1' Ya.ag. 26-34"; i Statens Järnvägars centralstationpet ti vem som e st I a res~atens rami J. (öppen alla dagar 7 f. m.-l e. m. samt 3 e. m.-
Genom att framför adressen införa någon 10 e. m.) o. Odeng. 55"; samt Telegraminlämninys-

af beteckningarna >.Dagajlämning> eller Iställena, inrät.tade vid: Stureg ',6; ,B"!1e.rg.5; 'I'egnerag,
»Jour» kan afsändare förbehålla sig att 18.; Hornsg. 52; Hornsg. 106; Hogbergsg. 40; och

'. • ' RIddarholmshamnen 12.telegram Icke tillställes adressaten nattetid. _
Iltelegram, som nattetid ankommer till en "Stänges sön- och helgdagar kl. 4 e. m.
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[4981]

Telegrafunderrättelser. - Telefonunderrättelser.

Taxa
[4981-4991},

l. P'ö,' telegram till inrikes orter.
För inländskt telegram om högst {) ord erlägges ett porto af 25 öre . .Iunehål ler telegrammet flera än.

5 ord, ökas portot med 5 öre för hvarje öfverskjutande ord.
2 F ör telegram till utrikes orter.

l.. .:F~r__ 1
Ihvarje

2 ord'l ord
mer

I
A. Europeisk taxerinq,

Till
Azorerna ......••.....•........ 0.0 •••••

Belgien .
Bosnien och Herzegovina. _.........•.
Bulgarien och Östrumilien .
Cypern ......•...•......••.....•.....

D~~~a~~~n~k~l::~~~;;'vi"ci'O~'~;~;;d
till danska vid d:o ..........•.......

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

Färöarna ..•.••....•..••.......•••.....
Gibraltar ••••.....•........•..•••••••••
Grekland, fastlandet och öarna Por as,

]l:orfu och Euboea ...•...•..........
Ofriga öar ........•...........•......

Island •.•....•.......................•.
Italien ......•••.......••..............

i~~~:lE:1~~;;;;;;;;;i;;:;;;;;;;f~ii
I Nederländerna .............•........•.

i ~~l:t~egai··::: ::: .: :::::: ::: ::: .: ::: :::
i Rumänien .....•.•...•...•••.....•...•..
Ryssland: Finland ...•••............
Ryssland: öfriga Europeiska samt

Kaukasien och Transkaspien .
Schweiz ...•••.••••••••.•••••....•....
Serbien .....•........•••..•........•.•.•
Spanien ...•......•.•.••.......••... "'1'
Storbr-itannfen •••.••• ~...•....•...•..
'Turkiet: Europeiska och Asiatiska .••
Tyskland ...•.....•..•.....••........•.

8~t~~~~k;;'::::::::::::::::::::::::::::::
Algeriet och 'I'unis '" ...••.•.......
Marocko ..•...............•...••......
Senegal ..•.....•......•..•..•.•..•.••.•.
Tripolis !

: Ord- [i ta:xa*Jt.i
B. Utomeuropeisk taxering. i---I

Afriko: I I
(undantagandes Algeriet, Tunis, Marocko, i r

Senegal och Tripolis) : I lir. i
Egypten (I:a regionen) .........•..•........... 0,90
Madeira ........•.•........ 1,00 f
Afrikas östkust...... ..•.. 235

i }) sydkust........................ ........• 2;35i )) västkust... 3,35
Amer ika :

IFört".nta Staterna: Newyork ••..•.............

0,602 0,05 II ~ = ~.h~raa~sis~·~···::::::::::::~:~gg'~~5. [Canada, (Juebec .......••.............•..•....

0,95 0:275*1
1

!Me~kO .~~~:~~.~.~i.t:...:::::::::::~::::::::::::
1,30 O 45 [Västindien, Kuba ...•.•...•••••.....•..........
1,35 0;476* IA..rge?~ina. .....................•....•..... . .....
1,55 0,625*1 Brasl lteu : RIO de Janeiro .....•...............
0,91) 0,20 [I Asien
2,00 0,75 (undantag. Asiat"furkiet,
1,30 0,45 I . Kaukasien och Trat.ska8pien):
0,80 0,15 I iAl'ablen· .. ··•······ .. ·· .. ··· .. ·· .. · .... ··········11,90
1,25 0,375- lIndien, Brittiska .............•. H............. 1,90

~:igl ~:~~i i~~~~::::::::.·:::::::::::::::::::::::::::::::::::1Hi
0,95 ,0,275*1 'Persien .......................................•.. j 1,10
0,90 0,20 [Icysaland : Asiat. (Sibirien) ............•........ , 0,65
0,00 0,15 'Australiens fastland ......•.......... _ , i::g
~;~~g;i~ I~Eu~m~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::i~:~g
0,90 0,20
0,80 0,25 l gäller äfven för 3 till och med 10 ord.
0,76 017* 2» D» 3 » » D 6 })
1,50 0;50 3 Föl' '2 ord 0,60; för 3 ord 0,60; för 4 ord Q,'70;

3 0,125* för hvarje ord mer 0,125*.
0,70 0,20 '* Uppgår afgiften till belopp i öretal, som icke
0,60 0,20 kan jämnt delas med fem, skall den afrundas ttl.l när-

mast högre t'emtal öre.
** Upptager endast kostnaden för korrespondens

med den ort inom resp. områden, dit portot iiI'
lägst och, där flera befordringsvägar finnas, för
korrespondens å den billigaste.

kr.
2,00
0,80
0,90
0,95
1,50
0,801

0,75
0,15
0,20
0225*
«50
0,05

1,30
1,50
1,80
1,30
3,30
1,80
1,95
3,70
3,55

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

0'25
0;375*
1,40
0,6[1

Telefonunderrättelser.
[4991] Rikstelefonen.

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

Abonnentsns rättigheter: 1) Afgiftsfria samtal (för
abonnenter inom Stockholm) med öfriga abonnenter
vid stationer inom en omkrets af 70 km. från Stock-
holms Stortorg. 2) Samtal med alla andra orter
t ·rikstelefonnätet· mot särsklld afgift. 3) Telefone-
ring af telegram till och från tele/?rafstatioll mot
endast räkningsafgift (5 öre pr afoiietuie 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-
bäring. området och mot afgift af 25 öre.

Abonuement å rtkstclefou kan ske i Stockholm å.
Rikstelefonbyrån, Jakobsbergsg. 24, samt f Iandsor-
ten å Statens telegraf- eller telefonstationer.

Abon,nementskontraktet afser vanlig väggappa-
rat. 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 inträdesafgirt,
hvilken senare afgift jämväl må erläggas med Il) kr.
vid ledningens fullbordande, med l.j kr. i första kvar ....
talet af hvar-tderu af de därpå följande två kalen-
deråren, samt ·med 5 kr. ' i första kvartalet 'tredje-
kalenderåret; b) för bostadstelefon inom Sthlm 50
kr:s årsafgift, ingen inträdesafgift; c) för »Lilla Riks».
telefon inom Sthhn 10 kronors inträdes- samt 30-
kronors årsafgift, för hvilka afgifter erhållas 160
afgiftsfria samtals förbindelser i kvartalet, medan
däremot för hvarje öfverskjutande samtnlerörbindelse
5 öre måste erläggas; d) för ledning utQ!lIlSthlm

Brand- och Lifrcirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottniaggatan.



f1991-4998] L Järnvägs-, post-, telelegraf- och·telefon-undefFättelser.
,afgifter enligt a) här ofvan med tillägg af 5 kr. i Fanna, FittJa, Fjäderholmen, . Flottsund, Fogdö,
-inträde och 2 kr. pr år för hvarje påbörjad tiondels Gnesta, Granholmen, GriUby, Grödinge, Gröndal,
'km, ledningslängd utanför stadens tomtreglerade om- Gustafsberg, Gustafsvik, Hacksta, Haga, Hagalund,
:råde; e) för anknytning inom samma egendom, inom Haghulta, Hammarby, Hillersjö, Huddinge, Hufvud-
hvilken hufvudapparaten är anbragt, 30 kr. pr år; sta,Hätuna, Häggeby,Härad, Ingarö, Järna, Karlberg,
-f) 16r anknytning inom annan egendorn enabanda Karlsudd, Koifsta, KuUa, Kummelnäs, Kungshatt,
afgift med tmägg af 5 kr. i intr. och 2 kr. pr är 16r Kungsängen,- Köpmanholm, Lagnö, Lidingö, Lilje-
"hvarje tiondelskm.ledningslängd;g)forextraklockas holmen, Lillkyrka, Litslena, Ljusterö, Lunda, Läng-
.anbrmgande 3 å 6 kr. pr år; h) för flyttning af telefon- brodal, Längsjön, Längtora, Länna, Lännersta, Malm-
.apparat 2, 6 eller 15 kr.; i) för samtal med inrikes by, Mellansjö, Munsö, Muskö, Märata, Mörtsunda,
.orter följ. afgifter: för hvarje påbörjad period af tre Nacka, Nockeby, Norrsunda, Norrviken, Nynäshamn,
minuter med ort inom 10 mil 10 iL 16 öre •.,inom 25 Odensala, Penningby, Petersberg, Pilkrog, Bamata,
"mil 30 öre, inom 60 mil 50 öre, inom 80 mil 75 öre, Rasbo, Resarö, Riddersvik, Rindö, Rotebro, Bunmarö,
-mom 100 mil l krona, inom 120 mil 1 kr. 25 öre, Räsunda, Röuninge, Salt.jöbaden, Segeltorp, Skarp-
-inom UO mil 1 kr. 50 öre, inom 160 mil l kr. 75 näck, Skarpö, Skokloster, Skurubro, Skä, Skägga,
.öre och utanför 160 mil 2 kr.; kl för samtal med Skärsätra, Sorunda, Spånga, StMsnäs, StaUarholmen,
Norge, Danmark och Tyskland utgä afgifter aUt efter Stocksund, Stora Essingen, Storängen, Strömma,
-erternas belägenhet i olika zoner, hvilka afgifter för Sturehof, Stäket, Sundbyberg, Svinninge, Söderby,
vanligt samtal med Stockholm om 8 min. utgöra vid Södertörn, Tappström, Taxin«e-Näsby, Toresund,
-samtal med Norge resp. kr. l: 50,2: -, 2: 50 och 3: -, 'I'ranbygge, Tranebergsbro, Tullinge, Tumba, TUj1-
'vid samtal med Danmark resp. kr. l: 50 och 2: - och gelsta, Tureberg, Turinge, Tynningö, Tyresö, Täby,
-vid samtal med Tyskland resp. kr. 2: 50, 8 och 3: 50. Ulriksdal" Upsalanäs, VaUby, VaUentun., Vansö,Vas-

Telefo"samt3l: Förutom vanliga telefonsamtal ex- sunda, Vaxholms Grenadjärer, Velamsund, Vårdinge,
'pedieras å rikstelefonens interurbana ledningar: Värholma, Vändelsö, Vännga.rn, Värmdö. Vä.sterha.·

al ilsamtal eller sädana som med f ö r e t r ä d e s- nmge, Åker, Åkersbro, ÅsbY, Älgö, Öfvergran, Öfver-
·rätt framför vanliga samtal expedieras så snart som selö, Örby, Örsundsbro, ÖSIllP, österskär, Östnor;>.
'möjligt antingen efter bestäUningen eUer efter visst Åbonnentens rättigheter:
;af rekvirenten uppgifvet klockslag; samtb) seriesamtal eller sädana som efter förut- l) Samtalsrätt till bolagets helaniLt(merän66,000
_glIngen öfverenskommelse förmedlas dagligen eUer abonnenter). 2) Mgiftsfri sändning till telegrafsta .

.

-eärsktlda men alltid satr.~a dagar i veckan mellan tionen af telegram, 80m abonnent intelefonerar till
-ssmma apparater å viss or hvarje serie till säväl bolagets telegrambyrä. 8) Befordring enligt billig
vaeaktighet som begynnel e lika tid. taxa (25 öre för .10 ord, adressen oräknad) af tele-

Interurbana samtal, vare sig inom Sverige eUer fonmeddelanden bU adressat inom Stockholm .
.<l.ll.rifrän-till Norge, Danmark eUer Tyskland, fä icke Taxa: ..
'l'äeka längre tid än under 2 perioder (6 minuter) alfördirektledninginomStockholmocho~egransad.
-i fall annat samtal uDder tiden- eller dessförinna'; fri samtalsrätt inom bolagets hela telefonnat ärl. 80kr
blifvit bestäUdt. ror sgen, och 60kr. för enkeltkombin-eradjlimte för sist-

Tldslndelninl!' af samtal. För ästadkommande af nämnda slags abonnement ä atrarstelefon mträd~sa!,
-en jämnare och bättre expedition äro de större tele' gift af 50 kr. (eUer 10 kr. ärl. i 5 är). Mot ärsafglft af
lonlinjerna tid. indelade sä att under bestämda mi- 100 kr. utan in-trädesafgift tillhandllhäUes. apparat
-nuter af hvarje timme 'vissa stationer utefter linjen (s. k. stjärntelefonl med direkt ledn~:'.'-gocu ~hegrän-
.••tå i förbindelse med hvarandra. sadt fri samtalsrätt med apparaten Jamväl for samt-

Med kännedom om den tid, under hvilken korre- liga abonnenter å apparat med begränsadt fri sam-
-spondenternas stationer hafva samtalsutväxling _ talsrätt ; b) för telefon med begränsadt fri sa~tals.
'hvarom underrättelse lämnas å stationerna _ kan rätt dels 10 kr. i inträdesafg., dels 36--45 kr. for 150
-abonnent lättare iakttaga tid för samtal. samtal i kvartalet och 5 öre for hvarje öfvers]rju- /

Adressering af telegram till rikstelefonabonnent. tande (fria samtal till aUa stJärnabon!'enter); ~) for
,Rikstelefonabonnent har i sitt telefon- anknytning inom samma egendom, mom hVIlke.n
n u m m e r äfven telegramadress. därigenom h~fvudappa.raten. är .~nbragt! 30. kr. pr år; dl för
catt adressatens egenskap af rikstelefonabonnent fär direkt ledmng tIU vaxelstatIOn l stad utom Stock·
;i en telegramadress betecknas med bokstäfverna .Rt.. holm 50 kronor ärligen utan inträdesafgift; el för
:med eller utan telefonnumret, utan att denn~ direkt ledning till växeIBtationälandsbygd;en.oc~.obe-
-Deteckning vid inrikes telegrafering in- gränsadt fri samtalsrätt dels 50 kr. ärhgen Jämte
-heräknas i telegrammets taxering under. expeditionskostuad dels inträdesafg. beroende p~ lm-
kastade ordantal. jens längd; el for flyttning af telefonapparat inom

Antomatlska telefpnapparater, uppsatta pä olika Stoekholm Ii, 10 å 15 kr •
•sMiUen i Stockholm, förmedla samtal för 10 öre med ~'el
-platstelefon, och för :esp. 10 och 25 öre med station il ledningar och apparater anmälas å Felbyrån,
:J annat nät, med hvilket platsabonnent äger kost- och anmärkningar mot expeditionen hos Förestån-
nadsfrttt sa"?-tala aUt eftersom samtalat är vanligt dar innan. Upplysning om abonn-entnummer, som
,sådant eHer.Ilsambl. ej äterfinnesikatalogen,erhälles af Nummerbyrån.

UPl,lysningar

,[4
'99·5] om abonnement m. m. lI\mn-as af Abonnemangs-

Aktieb. Stockholmstelefon. b yr å n.
Nätets utsträckning: ti:e~\agets expeditioner häll.s öppna pä följande

Bolagets verksamhetsomräde omfattar Stockholm Ab onnemangsbyrän: hvard. kl. 9 f. m.-7 e. m.,
oSamtkringliggande landsbygd inom 70 km:s afständ lörd. och helgdagsaftn. kl. 9 f. m. -3 e. m.
:fråwStortorget. M bolaget äro anlagda telefonnät i stä- 1;e legram byr ä n : alla dagar kl. Sf. m.-IO e. ID.·

.d~rna S~ockholm, Vaxholm, Norrtälje, Upsala, Enkö- Öfverförin-gen: dygnet om.
,Pmg,SIgtml.a, Ma:.iefred, .Strängnäs, Södertälje och Nummerbyrån: aUa dagar kl. 7 f. m.-12midn.
Trosa, hvarjämte va"elstatIOnerälandsbygden finnas Norra felbyrån: hvard.kl.Sf.m.~9 e. m., helgd.
.anordnade vid Adelso, Aspudden, Aspö,Bammar.boda, kl. 8 f. m.-3 e. m.
Barkarby , Berg, Bergsbrunna Bergshamra Blidö Understationernas felbyråer: hvard, kl. 8
Bo.glö~a, Brevik, Bro. Bromm~, Bromsten, Brottby: f. lli.-7 e. m., helgd. kl. 8 f. m.-3 e. m.
Bränm;nge, Bålsta, Dalarö, Danderyd, Djursholm, Landsfelbyrän: hvard. kl. 7 f. m.-7 e. m.,
.Drottningholm, Dufbo, Dufnäs, Ekerö,. Ekolsund helgd. kL 7 f. -l e. m .
.Enebyber~, Enhörna, Enköpingsnäs, Enskede. Ensta:' ----

l
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'Pontonbro till Stockholm. I

Läroverk.
Fastighetsägarne' delägare i villa-

stadsbolaget.· ====

Villor och

Tomtmark

till salu.

Råd och upplysningar kostnads-
fritt genom Spårvagn

A.-8. 1ID1n6~'~lllAnAD~ (gul linje) hvar 10:de .
minut 8-10 f. m.,
3-6 e. m., i öfrigt

hvar 20:de minut.
kontor vid Kyrkviken.

Rikstelefon. - Allm. tel.

[4999] •

120



[5(00)

~~~~~

. J.'E. ZACHRISSON
Åkeri II. 'Renhållningsverk

Verkställer:
Gårdsrenhållningar

SchalUnings-, Sprängnings- (Q,
Grundläggningsarbeten

samt alla slags arbetskörslor.
Kontor CAstallar I 18Surbrunnsgatan

Jlllm. Tel. 6297 Rikstel. 2916
Stallar: Råla~bshof. 'Jlllm. Tel. 22199.

•• Tjärhofsgatan 6 •• $0281.
Privat telefon. 15q 97.

Foderaffären
Innehavare: GUST. OLSON

SÖDRA BANTORGET
Allm. Tel. 3733. Riks Tel. 3757.
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ORVMULL

förmedlar köp af

MOLASIN till
oderata priser.

Egendomar och Arrenden.




