
Telegrafunderrättelser . [4957-4961J

Östermalm-Knngshol- ! ..Brefposten öfver- Adressatens namn och adress; ~. Rt (riks-
men Norrmalmstor föres vid Norrmalms- telefonabonnent, telegramm~t vidarebeford-
-S.t, E -iksgat g torg till brefläda å ras pr telefon); 4. Adresstationens namn; 5.

. n an {linjen Karlberg-Gu- Telegram.mets text (telegram utan text äroNorrmalmstorg-
Djurgården staf Adolfs torg- äfven tillåtna); 6. Afsändarens namn (kan

Ropsten. äfven affattas i förkortad form eller ute-

l Brefposten öfver- slutas). .' .
föres vid Slussen Adressen, som måste innehälla mmst två
till spårvägsbref- ?rd, bör för större städer innehålla uP1?gift
låda på ringlinjen a gata och husnummer eller, l saknad däraf',
eller linjen Ros- a?ressatens yrke eller annan dylik anvis-

lagstull-Hagalund. mng. . ..
I spärvägsbreflåda nedlagd försändelse bör Adr~ssen kan affattas l 6fvere~skommen el-

inkomma till Centralpostkontoret minst en ler forkortad form eftel: uppgore~e !Della!!
half timme före posttågs afgäng från Cen- adre~saten och adresstatlOnen.. For lllre~l-
t alstati strermg af dylik adress skall till adresstatio-
r tonen. nen i förskott erläggas en årlig afgift af 10

[4961J kronor. Enahanda afgift erlägges för inre-
I f d I gistrering och iakttagande af korrespondents

Te egra un errätte ser. begäran, att till honom adresserade telegram
Telegrams hemlighållande. Såväl tele- må regelbundet under vissa timmar afiämnas

grams innehåll som namn å afsändare och på särskildt uppgifna ställen.
adressat hemlighållas under afgifven edsför- Såsom fullt tydliga telegramadresser till
bindelse af tjänstemännen vid telegrafver- abonnenter d rikstelefon godkännas de, som
ket; järnvägarnes telegrafpersonal är i all- innehålla adressatens tillnamn, bokstäfverna
mänhet icke edsvuren men vid strängt ansvar ,Rt, (rikstelefonabonnent) samt namnet å
ålagd att hemlighålla såväl taxerade tele- den central- eller växelstation inom rikstele-
grams innehåll som afsändares och adressats fonnätet, med hvilken adressatens telefonap
namn. parat är närmast förbunden. Finnas flera

Telegrafverkets ansvar för telegram. abonnenter med samma tillnamn vid en och
För de olägenheter eller förluster, som för samma station, måste telefonnumret tilläggas
en korrespondent kunna uppstå genom orik- efter bokstäfverna Rt.
tigt telegraferadt eller expedieradt, uteblif- Ordberäkning. Såsom ett ord räknas tele-
vet eller för sent framkommet telegram, an- gram på klart språk ord om högst 15 bok-
svara telegrafförvaltningarna icke i vidsträck- stäfver eller siffertal om högst 5 siffror. I
tare mån, än att den erlagda befordringsaf- telegram på öfverenskommet språk beräknas
giften under vissa omständigheter kan åter- största ordlängden till 10 bokstäfver eller 5
bekommas. siffror; i telegram på chifferspråk till 5 siff-

Telegramoriginal. Telegram skall vara ror eller 5 bokstäfver. I adressen räknas
lilsligt skrifvet med latinska bokstäfver och dock namnet på adresstationen alltid såsom
med vanliga siffror. ett ord. '

Språk. Telegramtexten kan affattas på Såsom särskilda ord räknas: 1. Ord före-
klart eller på hemligt språk, hvilket senare nade genom bindestreck; 2. Ord skilda ge-
sönderfaller i ofoerenskommet språk och chif- nom apostrof; 3. Enstaka skriftecken, bok-
ferspråk , detta senare åter bestående antingen stäfver eller siffror, understrykningstecken,
af arabiska siffror med hemlig betydelse eller parenteser och anföringstecken.
ock af bokstafeer med hemlig betydelse. Såsom Sammansättningar och förändringar af ord,
klart språk få användas de flesta lefvande stridande mot språkbruket, äro icke tillåtna.
språk samt latin. Dock kunna såsom ett ord utan apostrof el-

Ofverenskommet språk skall bestå af ord, ler bindestreck sammanskrifvas, hvart för sig:
hvilka icke tillsammans bilda någon begrip- namn på städer och länder, släktnamn, till-
lig mening på ett eller flera af de för kor- hörande en och samma person, namn på stäl-
respondens på klart språk medgifna. len, torg, bulevarder, gator och andra slag

Uppställningen sker i följande ordning: 1. af farvägar; namn på fartyg; hela tal, bråk,
Tillfalliga uppgifter, såsom =RP= (förutbe- decimaltal eller blandade tal, skrifna med
ta1dt svar); =TC= (kollationering); =PC= bokstäfver ; samt husnummer bestående af
(mottagningsbevis); =FS= (vidaresändning); siffror och bokstäfver.
=TMx= (x adresser); »Gångbud> , ,Ilbud, Skiljetecken, bindestreck och apostrof
(.Expres'); =XP~ (gång- eller ilbud be- skola i regel livarken taxeras elleraftelegra-
taldt); > Urgent. eller =D= (iltelegram); 2. feras. Önskar afsändare dessa teckens afte-

Hornstull-c-Slussan
Enskede - Skanstull-
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[4962J 1. Järuvägs-, posto, telegraf- och telefon-underrättelser.
legraferande, angifves detta med orden "med km., minsta afgift 50 öre; med illnsd. för
skiljetecken' (ITP). hvilka icke taxeras, längre afständ än 1,5 nymil, mot en afgift
hvaremot hvarje skiljetecken taxeras som ett af 40 öre för hvarje påbörjad km., minsta
ord. Alinea (beteckning för ny rad) aftele- afgift l krona.
graferas i inländska telegram men taxeras För ajgående tdländskt telegrams vidarobe-
ej. Beteckningen Rt, med eller utan tele- fordring vare sig med post eller särskildt bud
fonnummer, i adressen taxeras icke. Såsom erlägges å den svenska afgångsstationen i
siirskilda siffror eller bokstäfver skola där- allmänhet ingen afgift.
emot räknas: Punkter. kommata, binde- och Förutbetalning af svar kan äga rum. Er-
bråkstreck, som ingå i bildandet af tal eller lägges afgift för inländskt telegrafsvar om
bokstafsgrupper. högst {j ord, införes före adressen »Svar be-

Utstrykning, ändring eller öfverskrifning taldt» eller =RP= eller »Repouse payee».
skall vara. vitsordad af afsändaren eller hans Vid utländsk korrespondens samt då svars-
ombud. afgift för mera än 5 ord vid inländsk kor-

Bestyrkande af afsändarens underskrift respondens erlägges, skall till nyss nämnda
kan intagas i telegram, och erlägges därför beteckning fogas en sitfra utmärkande det
endast vanlig ordtaxa. antal ord, för hvilket svarsafgift erlägges

Telegraminlämningsställen emottaga på (ex.: Rp 10).
klart svenskt språk affattade telegram för Auvisning för betaldt telegrafsvar kan an-
befordran till orter inom alla länder. vändas till betalning för ett telegram inom

De äro i Rikstelefonkatalogen utmärkta en tid af högst 42 dagar från den dag, den-
genom beteckningen tio samma utfärdats.

Telegramexpeditioner befordra på klart Därest mottagaren af ett telegram med
svenskt språk affattade telegram till och från f'örutbetaldt svar icke begagnar sig af den
orter inom alla länder. för svarets atlåtande honom af mottagnings-

Dessa expeditioner äro i rikstelefonkåta- stationen tillställda 'svarsanvisning>, kan den
logen utmärkta genom beteckningen tx. för svaret erlagda afgiften återbetalas till

Kvitto å ,inlämnadt privattelegram erhålles afsändareu. För detta ändamål bör: a) vid
på begäran mot en afgift af 5 öre. inländsk korrespondens adressaten antingen

Intelefonering af telegram till telegraf- öfversäuda anvisningen till afsändarcn, som
station kan äga rum antingen mot deposition därefter äger att, inom loppet af tre månader
af telegramafgifterna och viss ersättning för efter anvisningens utfärdande och emot den-
räkningshållningen eller ock, efter öfverens- nas aflämuande å det ursprungliga telegram-
kommelse med stationsföreståndaren, mot er- mets inlämningsstation, därstädes åter be-
läggande af 5 öre för hvarje telegram jämte komma svarsafgiftens belopp, eller ock in-
2 proc. af de bokförda telegramafgifterna. lämna anvisningen å någon telegrafverkets
Korrespondent kan på begäran erhålla kopia station, som därefter föranstaltar om svars-
af intelefoneradt telegram mot en afgift af afgiftens återbetalning till telegramafsända-
10 öre. ren; och b) i fråga om telegram från Sverige

Vidarebefordring af telegram inom landet till utlandet afsändaren innan utgången af
kan ske med telefon utan särskild kostnad, tre månader efter anvisningens utfärdande
så framt adressaten är telegrafverkets abon- hos Telegrafstyrelsen eller å inlämningssta-
nent. Om däremot adressaten icke är tele- tionon göra framställning om åtgärds vid-
grafverkets abonnent, men likväl har eller tagande för beloppets återbetalning.
af afsändaren uppgifves hafva telefonforbin- 8varsanvisning får användas såsom likvid
delse med adress-stationen, skall afsändaren för afgående telegram icke blott vid den sta-
för telefonbefordringen erlägga en afgift af tion, som utfärdat anvisningen, utan vid
10 öre. Telegram kan dessutom från adress- hvilken som helst annan telegrafstation i ri-
stationen vidarebefordras: med post i vanligt ket. Af telegrafverket utfärdad anvisning
bref mot en afgift af 10 öre; med post i re- mottages såväl vid statens som de enskilda
kommenderadt bref mot en afgift af 25 öre; järnvägarnas stationer såsom likvid för tele-
med gångbud, hvilket befordringssätt ej får gram, liksom ock järnvägsförvaltningarnas
äga rum på längre afständ än l," nymil*), svarsanvisningar mottagas vid telegrafverkets
mot en afgift af 20 öre för hvarje påbörjad stationer.
_____ Mottagningsbevis. Telegrafisk uppgift å

e) En sPost- och Telegrafortförteckning' tiden, då telegram blifvit adressaten till-
af synnerlig fullständighet utgafs år 1909 ställdt, kan erhållas, om »Mottagningsbevis',
och äro däri orternas afständ från närmaste > Accusö reception' eller blott = pe =
telegrafstation angifna. Den finnes till gäng- införes framför adressen. Afgiften härför är
lig å hvarje telegrafstation. densamma som för vanligt tdegram om 5 ord.
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Telegrafunderrättelser. '[4963J
Mottagningsbevis per post kan erhållas i atlantiska kablarna, få icke hafva flera

fråga om telegram till utlandet, om afsän- adresser.
daren framför adressen tecknar >Accuse re- Telegram att försändas vidare med tele-
ception postal» eller =POP = samt erlägger graf. Afsändare af ett telegram kan genom
en särskild afgift af 20 öre." att framför adressen sätta: > Vidaresändes >

Kollationerade telegram. Onakas ett tele- eller -Faire suivre> eller blott =FS= be-
gram kollation:eradt, införes framför adressen gära telegrammets vidaresändning med tele-
-Kollationeras- eller »Ool lationnemeut> eller graf, dock i regel icke utom Europas gräu-
blott ='1'0=, och erlägges härför en till- ser. Likaså kan telegramadressat genom
läggsafgift af en fjärdedel utaf portot för skriftlig anmälan eller betaldt tjänstetelegram
ett vanligt telegram af samma längd, dock till telegrafstation förbehålla sig, att tele-
icke mindre än 25 öre. gram, som dit ankomma under hans adress,

Lokaltelegram. Vid samtliga telegrafsta varda honom eftersända med telegraf und.er
tio ner i riket få till befordran i vanlig ord- en ann~~ a~ress, ~om ?an uppglfver:. Af~lf-
ning inlämnas telegram, adresserade till per- tema for vidaresändning och eftersändning
soner som äro bosatta å samma ort. Till erläggas af mottagaren.
adres~ater som 'äro boende utom stadens Rättelsetelegram. (Service taxe) (ST).
telegrambliringsområde och icke äro abon- Afsändare .~ller adressat äger att inom tio
nenter å rikstelefonen i det nät, som lyder månader, raknadt från o?h med månaden
under Stockholms central telefonstation be- näst efter den under hvilken telegram ID'
fordras lokaltelegram med gångbud eller 'post lämnats till b~.fordr~n, be&ära upplysning:
mot därför fastställda afgifter, som erläggas eller meddela. foresknft angaende sam.~a te-
af afsändaren. Portot för ett lokaltelegram legra~. "!'I varje telegram, som afser rattelse,
utgår med 'hälften af portot för ett vanligt fullständigande eller återkal}ande af ett redan
telegram. Minsta afgift 25 öre. afsändt eller un,der befordring varande tele-

Iltelegram hafva företrädesrätt' framför gram, skall utvaxlas utesluta~~e mellan tele-
andra privattelegram både i fråga om tele- grafstd~~lof,';lernkallochf dSeåsom tJabns~~te~:tgtralm;
grafering och utsändning. men ar ..or s a a . n, so~ egar ra e sen

Inom riket utväxlas dylika telegram tills- ete., .erla$gas: .a) afgiftsn for d~~ telegram,
vidare allenast mellan telegrafverkets egna s?frn

t
mnf.~jattar Itfrål?avaåradndtebergardan; b)Baf-

t ti Llt l till Il 'f ån iä " gl en or svare , nar s an er or ras. ' e-s a ioner. e egram I e er I r n Jarnvags- träff d ST t l . håll d
stationer befordras allenast å telegrafverkets ra an e " - e egrarn, s~~ mne" er ~ res-
Ii . d f" å ätt Ilt l k satens begaran om repetition, erlagges mgenmjer me orm n srutt. . e egram unna f 'f f" d f å d S'I' l
befordras till de flesta länder inom och utom a gl t o~. et a ~ en e -te egrarnmet utan
E d k . till St b itanni t . endast for hvarje ord, som skall repeteras,
,ur~pa, oc. ~J I or 1'1.anme? san; l dock minst 25 öre vid inländskt och 80 öre

allmanhet. ej till telegrafstationer l Indien, .d tlä d kt t l g D f .ft •t
Afrika och Amerika. Afgift tredubbelt porto. ~1 t f aå"s t e~/lmt l essa as· er I~r
Framför adressen införes 'Iltelegram> eller feafasI' aresko ra e se ede1~adrnmet l·oranfiek s
»Urgent> eller blott =D=. a e,. upp mna un eri. en e egra s-a

A . d ilt l t "d d d befordringen.ngaen e l e egram~ u san an e, se ne an Tllbakatages II återk II tt t l _
under »Tclegrarnutdeluing>. I. e er" . a as e ,e e

.' gram, mnan dess afsandmng begynt, ag er
Lokal-~~telegram b,:fordras mot tredubbla afsändaren återbekomma den erlagda afgif-

portot for ett vauligt lokaltelegram med ten efter afdrag af 20 öre. Har telegrammet
samma ordantal. redan afgått, kan detsamma återkallas alle-

Press-iltelegram. se Presstelegram. nast genom taxerad t rättelsetelegram.
Telegram med flera adresser på samma Mindre brådskande telegram mot nedsatt

ort. Ett och samma telegram kan adres- afgift. (Telegrammes differes.) Nedsättning
seras till flera mottagare på en och samma i telegramafgiften med femtio procent är
ort eller till en och samma mottagare under medgifven beträffande privattelegram till vissa
olika adresser på en och samma ort. Vanlig utomeuropeiska länder, i det fall att tele-
afgift för själfva telegrammet samt 40 öre grammet icke behöfver lbefordraa förrän efter
för hvarje utskrift om högst 100 ord, utom telegram, som äro belagda med full ,afgift.
den första, vid inländsk korrespondens dock Dylika telegram skola vara helt och hållet
endast 15 öre per utskrift om högst 12 ord. affattade på klart språk,'hvarvid dock endast
För detta ändamål inskrifves framför adres- antingen franska språket eller något af de
sen >X adresser> eller »x adressess eller afgångs- eller adresslandets språk, hvilka äro
= TMx =. Adresstationens namu utsättes tillåtna vid internationell telegrafering på
endast en gång, i slutet af adressen. Tele- klart språk, =få användas. Siffertal skola ut-
gram, som skola befordras öfver de nord- skrifvas medl bokstäfv,er. Telegram utan text
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[4964] I. Järnvägs-, posto, telegraf- oeh telefon-underrättelser.
äro ej tillåtna. Därest sådant telegram icke taxeras. Samtliga afgifter för radiotelegram
framkommer till adressaten inom 24 timmar skola erläggas af afsändaren.
efter detsammas inlämning å afgångsstationen, Vid radiotelegrafisk befordran äro tillåtna
befordras det i tur med telegram mot full af- telegram med betaldt svar, telegram med
gift. Telegrampostanvisningar samt signal- kollationering, telegram att vidarebefordras
och radiotelegram åtnjuta emellertid icke här med särskildt bud eller med post, telegram
omnämnd nedsättning af afgiften. med flera adresser, telegram med mottag-

Presstelegram, d. v. s. telegram afsedda ningsbevis per telegraf eller post (dock en-
att offentliggöras genom tidningspressen, dast såvidt angår befordran på telegrafnätets
kunna sändas inom landet samt till Belgien linjer af telegram till fartyg på hafvet), be-
Danmark, Frankrike, Färöarna, Grekland, talda tjänstetelegram med undantag af så-
Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, dana, genom hvilka begäras repetition eller
Norge, Portugal, Ryssland, Spanien, Spets- upplysning (på telegraflinjerna äro dock alla
bergen, Storbritannien, Tunis. Ungern, Öster- slag tillåtna) samt iltelegram (dock endast
rike, Algeriet, Azorerna, Franska Sudan å telegrafnätets linjer).
Mauretanien och Senegal, Nordamerikas för- Uppgifter om kust- och fartygsstationer-
enta stater, Canada, Filippinerna, Japan och nas namn, räckvidd, taxa o. s. v. kunna er-
Kina. Ordtaxan är i allmänhet hälften af hållas ur den internationella radiostations-
den för vanliga telegram gällande. Dylika förteckningen, hvilken finnes tillgänglig å
telegram måste vara affattade på klart språk samtliga telegrafstationer och ett antal järn-
samt i sin helhet publiceras. vägsstationer. .

Press-iltelegram befordras utom riket en- Signaltelegram (från eller till fartyg på
dast till Danmark och Norge. Afgift tre- hafvet). Afgift 80 öre för signaleringen,
dubbelt porto mot vanligt presstelegrams. oberoende af ordantalet. För öfrigt vanlig

Radiotelegram kunna numera, genom för- telegramafgift.
medling af de stationer för trådlös telegra- Väderlekstelegram, innefattande under-
fering (kuststationer), som i de flesta länder rättelser och förutsägelser rörande väder-
finnas inrättade, utväxlas med sådana fartyg leken, kunna från vissa in- och utrikes or-
på hafvet hvilka äro försedda med trådlös ter dagligen erhållas mot en afgift beräk-
telegraf (fartygsstationer). nad efter 100 kronor pr år. Dessa telegram

Utom sedvanliga uppgifter angående adres- äga vid befordringen företrädesrätt framför
saten skall adressen i radiotelegram inne- privata telegram, och gäller denna rätt äfven
hålla uppgift jämväl å fartygets namn (och beträffande dylikt telegrams aflämnande till
nationalitet, om det finnes flera fartyg med adressaten.
samma namn) samt namnet å den kuststa- Breftelegram. Med breftelegram, hvilka
tion, öfver hvilken radiotelegrammet skall kunna utväxlas endast med Danmark (icke
befordras. inom Sverige) förstås sådana telegram, som

Afgiften för radiotelegram är sammansatt inlämnas mellan kl. 7 e. m. och 12 midnatt
af vanlig telegramafgift, kustafgift och far- och äro afsedda att befordras endast under
tygsafgift. Kust- och fartygsafgifterna äro natten samt från adresstationen tillställas
ganska växlande, men få ej öfverstiga 60 adressaten med post eller på annat mellan
resp. 40 centimer pr ord, med rätt för ve- nämnda station och adressaten aftaladt sätt.
derbörande förvaltning att upptaga en mini- För dylikt telegram beräknas en afgift af 2
miafgift motsvarande högst afgiften för 10 öre per ord utan tillägg af grundtaxa. dock
ord. minst 80 öre för hvarje telegram.

För de svenska kuststationerna (Göteborg, Breftelegram kan inlämnas å eller (mot
Karlskrona och Trällebora) är kustafgiften 10 särskild afgift å 25 öre för hvarje päbörjadt
öre per ord, dock minst 1 krona per radiotele- 50-tal ord) intelefoneras till alla de för
gram. Såsom exempel på fartygsafgifter må svensk-dansk trafik afsedda stationer, hvilka
nämnas, att fartygsafgiften för Wilson-båtarna äro öppna efter kl. 7 e. m., men kunna adres-
(Göteborg-Hull, Kristiania-Hull, o. s. v.) seras endast till stationer, som hållas öppna
är 15 centimer per ord, dock minst 90 cen- dygnet om (i Sverige: Stoekholm, Göteborg,
timer per telegram, att afgiften för Det For- Malmö och Sundsvall; i Danmark: Köpen-
enede Dampskibselskabs båtar (linjen Kö- hamn och Fredericia). De afsändas till adress-
penhamn-Newyork) är 40 centimer per ord, telegrafstationen under loppet af natten efter
dock minst 4 francs per telegram, o. s. v. deras inlämnande och vidarebefordras - för
För svenska flottans fartyg upptages icke så vidt ej annorlunda aftalats med adressaten
någon fartygsafgift. - af nämnda station såsom vanligt franke-

Radiotelegram skola vara försedda med radt bref med första post till den angifne
tjänstebeteckningen .Radio', hvilken icke adressaten.
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Telegrafunderrättelser. [4965J
Nyårstelegram, försedda med datumbe- Rättegångsfullmakten måste för att' gälla

teckningen '/I, kunna aflämuas under decem- vara ställd till vis8 man och icke till inne-
ber månad hvarje år. De tillställas adres- hafvaren.
saten nyårsdagen. Telegrammets taxering och befordring äga

Lyckönskningstelegramblanketter. Mot rum i enli~.het med" de f?r »kollationerade
l" d f e ärskild till" f ift f 35 telegram» gallande föreskrifterna. Om det~.raggan e a, n sars aggS!1gl a. ankommande telegrammet ej är försedt med

ore kan afsändare af telegram till de flesta t l . k tälld koll t' e' 'a'l
t l f t lt . S· h D k f an ec mIng om ver s a a ron ring g .e egra ansta er I verige oc unrnar å l . f II kt . r" d stol
telegrammet å ankomststationen utskrifvet er oeJ u ma. en In or om .. ' "
å särskild konstnärligt utförd bl nk tt . k Aterbetalmng af porto a~er" ru!? for
l l k, Af" d '11" af 'fe '''fs . telegram, som genom telegrafinrättningensyxb an ett, namn a ti aggsa gl t, a ven fr äll d . k ltt si b t" l Lika å
för telegram till Danmark, tillfalla 4/7'delar ~otrvbtanl e ,tCh'~ndal stnf t elsa~:e.se, '''lI OS
S k N, t" lfi' , l "er e a as 1 an e se a e eqrajervnqsje p r-vens a a tOna orenmgen mot tuberku. os. tot för telegram på hemligt språk med för.

Telegrambref. Telegram kan i bref in- utbetald kollationering samt portot för sådant
sändas till telegrafstation för att därifrån telegram på klart språk, hvilket till följd af
afsändas. Sådant telegram inlägges, åtföljdt telegraferings felet uppenbarligen icke kunnat
af omakulerade vanliga frimärken till samt- uppfylla sitt ändamål. Vidjörsenad framkomst
liga telegramafgifternas belopp, i kuvert, återbetalas portot, när telegrammet icke uPP'
hvilket förseglas och frimärkes samt förses nått sin bestämmelse tidigare, än det hade
med påteckningen > 'I'elegrambref's i nedre kunnat framkomma med post eller ock när
vänstra hörnet, dröjsmålet öfverstigit, 1) 12 timmar för in-

Därest afsändaren ii kuvertet tecknar rikes telegram eller telegram till grannlän-
nExpress» samt därå anbringar ytterligare derna; 2) 24 timmar för telegram till det öfriga
20 öre i frimärken såsom expressafgift, var- Europa, däri inbegripet Algeriet, Tunis,
der ii sådan ort, där särskild af postverket Ryska Kaukasus och Asiatiska Turkiet; 3) 3
aflönad brefbärare finnes anställd, telegram' gånger 24 timmar uti alla andra fall. För
brefvet så snart som möjligt efter postens stats- och iltelegram minskas de under 2)
ankomst befordradt med särskild t bud från och 3) upptagna tider till hälften. Ansök·
postanstalten till telegrafstationen. ning om portorestitution bör göras inom 5

Telegrampostanvisningar kunna utväxlas månader. (Se i öfrigt hvad ofvan är före-
såväl inom riket som med utlandet genom skrifvet beträffande »Rättelsetelegramv.)
förmedling af de flesta svenska postkontor. Telegramoriginalens förvaring;' Tele.
Såväl inbetalning som utbetalning af medel gramoriginalen samt koncepten till ankomna
för dylik anvisning äger rum å postkontor. telegram äfvensom de begagnade telegraf.
Se i öfrigt [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 däraf. Utlämnas afskriften å en innehåll ej kommer till obehöriga personers
telegrafstation, utgör stämpelafgiften 50 öre. kännedom.
Mottages afskriften från TelegrafstyreIsen, Efter utgången af de sålunda bestämda för-
är samma afgift 1 krona, varingstiderna förstöras omförmälda hand.

Rättegångsfullmakt. Telegram, hvarige- lingar under nödig kontroll.
nom rättegångsfullmakt gifves, affattas af Telegramutdelning. Telegram kan afläm-
den, som å vederbörande station uppvisar nas antingen i adressatens hemvist eller ock
hufvudskriften, sålunda, att främst införes poste restante (= GP =) eller telegraphe re-
ordet >Kollationeras> eller beteckningen stant (=TR=); eller ock kan det befordras
=TC= och därefter adressen med uppgift å till" adressatens hemvist medelst telefon.
adressaten och den station, dit fullmakten Onakas ett telegram »poste restante> be'
skall aftelegraferas, hvarefter i telegrammet handladt såsom rekommenderadt bref, skrif-
införes själfva fullmakten i ordagrann öfver- ves »Poste restante recommandee> (=GPR,,,).
ensstämmelse med den uppvisade hufvnd- Sättes före adressen >Egenhändigt> eller
skriften. Härefter jämför telegraftjänsts- >mains propres> eller beteckningen = MP =,
mannen telegrammet med hufvudskriften och aflämnas ,telegrammet i adressatens egna
kontrollerar riktigheten af hvad som efter händer. Atecknas detsamma »öppet» eller
adressen införts i telegrammet samt tillfogar >ouvert» , kan telegrammet öfverlänmas öp-
sist sitt intyg, hvarmed äfven hufvudskriften pet till hvem SOm helst i adressatens familj.
förses. Genom att framför adressen införa någon
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f4965-4981] 1. Järnvägs, posto, telegraf- och telefon-underrättelser.

af beteckningarna • Dagajlämning' eller Telegram mottagas i Stockholm å:
»Jrmr> kan' afsändare förbehålla sig, att Oen~raI8tationen, Sl'.eppsbron ~ (öppen hela dygnet);

l
' . k till täll d' t tt tid Fitiatetotionerna (oppna kl. 9 f. m.-9 e. m.) vid : Ny-

te egram IC e 1 s a .e~ a lessa en na. el. brog. 6*; Fredsg. 9*; Jakobsbergsg. 24*; Karlavägen
Iltelegram, som nattetid ankommer till en 23; Helgeandsholmen: Riksdagshuset* (öppen endast
telegrafstation af första klass, skall dock und~r riksdagen); Sehee~eg.lO*; Södermalmst .•26*;

l
'd .. d åBorsen (oppen under börstlmmen); l Grand Hotel*

a Iti utsan as genast. . Södra Blasieholmsh. S & 8; Nya Posthuset Vasag.
Förutom genom begäran om ilbefordran 28-34*; i Statens Järnvägars eentralstation (iippen

kan afsändare af telegram till en första alla dagar kl. 7,45 f. m.-2 e. m. samt 3 e. m.-

J l t
ti tt f "'. adresse 10 e. m.) o. Norrtultsg. 10*; samt Telegraminliimnings·

;: assens S a lon genom a rumror . n ställena, inrättade vid: Stureg. 6; Banärg. 5; 'I'egnersg.
införa ordet > Nattajlämning> eller »Nuit» 18; Odeng. 15; Hornsg. 52; Lignag. 2;~Högbergsg. 40;
påfordra telegrammets utsändning genast Riddarh<;>lmshamnen 12; Slakthuset, Enskede4, och
efter ankomsten, oaktadt telegrammet fram- Poststattonen, Enskede VIllastad.

kommer nattetid. - Stänges sön- och helgdagar kl.. 4 e. m.

[4981J Taxa
1. För telegram till inrikes orter.

För inländskt telegram om högst 5 ord erlägges ett porto af 25 öre. Innehåller telegrammet flera "'.n
·5 ord, ökas portot med fj öre för hvarje öfverskjutande ord.

2. F ör telegram till utrikes orter. .

A. Europeisk taxering.

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

Belgien ..•..............................
Bosnien och Herzegovina , .
Bulgarien och Östrumilien .
Cypern •.•.•.•.•..•.•••.••.•.•.•.•.•.
Danmark: i allmänhet .

från svenska stationer vid Öresund
till danska vid d:o ....•.•..•.•......~~~~::~~e::::::::::::::::::::::::::::::l

Gibraltar •••.•..•.•.•.•.•...••.••...••. \
Grekland, fastlandet och öarna Poros,

Korfu och Euboea .•.•.••.•.••...•.• [
Öfriga öar •••••••.••.•..•.••..•....•.

~~~~fe~::::::::::::::::::::::::.: :.::::I
I Kanarieöarna ························1Kreta .•...•••••.••••.•.•.•...•.....•..
Luxemburg .•••.•.•.•.•.•.•.•••....•.
Malta •••.•.••••.•.••.•...••••..•..•••.
Montenegro •.•.•..•..••...••.•..••....
Nederländerna •.•.•.•••.•. -•...•.•..•.
Norge •.•.••..•..•••••••..•.. ." .••.••.
Portugal .•. ·•••.•.••••.•.•..•.•.•.•.••.
Rumänien '.' .
Ryssland: Finland ...•.•..•.......•.
Ryssland: öfriga (Europeiska och

,A.siatiska).. . .
Schweiz , ~ .
Serbien , .
Spanien .
Spetsbergen .
Storbrttannien ••..•.• ' .
Turkiet: Europeiska oeh Asiatiska .
Tyskland •.•.•..•.•.••.•...•.•...•.•...

g~t~~~~k;;':::::::::::::::::::::::::::::,:
Algeriet och Tunis .•. . ..•..•.•......
M-arocko ' .
Senega!. .•.•.•...•.......•.•.•....•.....
'I'ripolis .

För II!hvarjel
2 ord. I ord

mer

I
kr. In'.
2,00 0,75
0,80 0,15

_0.90 0,20
0,95 0,225*
1.50 1;,50
0,801 0,Ö5

0,602 0,05
0,60 0,20
1,25 0,415-
0,95 0,275-

1,30 0,45
1,35 0,475*
1,55 0,625-
0,90 0,20
l,SO 0,40
1,30 045
0,80 0:15 I
1.25 0,375-'
0,90 0,20 I
0,80 0,15
0,801 0,05 I
0,95 I 0,275-
0,90 0,20 I
0,50 0,15

0,70
0,80
0.90
0,80
2,30
0,75
1,50

4
0,70
0,60

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

0,25
0,15
0,20
0,25

s
017-
0:50
0,125-
0,20
0,20

0,25
0,375*
1,40
0,65'

\
Ord.

taxaee
B. Utomeuropetsk taxering. 1'---

Aj1'ika
(undantagandes Algeriet, Tunis, Marocko, \

Senegal och Tripolis) : kr.
Egypten (l:a regionen) •....•...••••••.•.•.•••. 0,95 I
Madeira •.....•.•.•..•.•..•.•.•.•..•.•.•••••••. 1,00 I
Afrikas östkust .••..•.•.•.•••..••.•••..••.•••••. 2,35

I » sydkust................................. 2,35

I D västkust 2,55
Amerika:

Förenta Staterna: Newyork 1,80
» D Chicago •.•.•.•..•..•.•.•. 1,50
» D S. Fransisco •..•.•.•••.. 1 1,80

Canada, Quebec ...•.•..••..•.•..•.•...•.•••••. ( 1,30

Me;;ko .~~~~~.~.~'.t:. •. :::::: ::: :::::: ::::::::: I i:~g
Västindien, Kuba ...........•................... 1,95 l
Argentina •.•.•..•.•..•.•.•.•.•.••.••.•.•...•.•. 2;95'
Brasilien: Rio de Janeiro ' 2,80

Asien
(undantag. Asiat. Turkiet och

Asiat. Ryssland):
Arabten .....•....•.•••..•......••••..•••• '........ 1,90
I~ndien, Brittiska n •••••••••••••• ~ t~~
li~~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I ~:~~
I~;::~:(i;'Å~;~t:'(s;b;;i~~j'~~'Ä:E{'~;;p:·i~~~~.~1,10

l
'Australlens fastland •..•••.•••.•••.•.•.•.•..••. 2,80 I
Nya Ealedonien •.•••.•.•.••••.•••.•..•.•.•••. '3.45
Nya Zeeland .....•...•..•.••.••••.•.•.•••.••••.. 2,80
ITasmanien •.•.•••...••••.•••••••••..•.•.•.•••• 2,80

l gäller äfven för 3 till och med 10 ord.
2» J>D3l>D»6JJ
3 I telegram om högst 10 ord: för hvarje ord ut-

öfver de tvä första 75 öre; i telegram om mer än
10 ord: 8 kr. 30 öre för de 10 första orden och 80
för öre hvarje ord därutöfver.

4 För 2 ord 0,50; för 3, ord 0,60; för 4 ord Q,70;
för hvarje ord mer 0,125·.

- Uppgår afgiften till. belopp i öretal, som icke
kan jämnt delas med fem, skall den afrundas till när-
mast högre femtal öre.

•• Upptager endast kostnaden for korrespondens
med den ort inom resp. områden, dit portot är
lägst och, där 'flera befordringsvägar finnas, f(jr
korrespondens å den billigaste.

,lrand. 80h Liffllrslkrings-A-kliebolagel SVEA:, '13 Drottnlnuuataa.
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Telefonunde rrätte lser.

Tel efonunderrättelser.
[4991] Rikstelefonen.

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

Abonnentens rättigheter: I) Afgiftsfria samtal (för
abonnenter inom Stockholm) med örrtga abonnenter
vid stationer inom en omkrets af 70 km. från Stock-
holrns Stortorg. 2) Samtal med alla andra orter
i riks telefonnätet mot särskild afgift. 3) Telefone-
ring af telegram till och frän telegrafstation 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-
bäringsomrädet och mot afgift af 25.öre.

Abonnement å rtkstelefon kan ske i Stockholm å
Rikstelefonbyrån, .Iakobsbergsg. 24, samt i landsor-
ten å Statens telegraf- eller telefonstationer.

Abonnementsaftalet atser vanlig vägqappaf'at
Önskas annan apparattyp eUer apparatutbyte, skall
härför erläggas stadgad meUangift.

'I'axa ; a) för affärsfelefon med direkt ledning inom
Sthlm 50 kr:s ärsafgift samt 50 kr:s inträdesafgift,
hvilken senare afgift jämväl må erläggas med 15 kr.
vid ledningens fullbordande, med 15 kr. i första kvar-
talet af hvartdera af de därpå följande två kal en-
deråren, samt med 5 kr. i första kvartalet tredje
kalenderåret; b) för bostadstelefon inom Sthlm 50
kr:s årsafgift,ingeninträdesafgift; c) för »Lilla Riks a-
telefon inom Sthlm 10 kronors inträdes- samt 30
kronors årsafgift, för hvilka afgifter erhållas 1.\0
afgiftsfri:1 samtalsförbindelser i kvartalet, medan
däremot för hvarje öfverskjutande samtalsförbindelse
5 öre måste erläggas; d) för ledning utom Sthlm
afgifter enligt a) här ofvan med tillägg af 5 kr. i
inträde och 2 kr. pr är för hvarje påbörjad tiondels
km. ledningslängd utanför stadens tomtreglerade om-
råde; e) för anknytning inom samma egendom, inom
hvilken hufvudapparaten är anbragt, 30 kr. pr år;
f) 161' anknytning inom annan egendom enahanda
afgift med tillägg af 5 kr. i intr. och 2 kr. pr år för
hvarje tiondels km. ledningslängd ; g) för extra klockas
anbringande 3 il. 6 kr. pr år; h) för flyttning af telefon-
apparat 2, 5 eller 15 kr.; i) för samtal me? Inrikes
orter följ. afgifter: för hvarje påbörjad peri od af tre
minuter med ort inom 10 mil 10 a 15 öre, inom 25
mil 30 öre, inom 60 mil 50 öre, inom 80 mil t» öre,
inom 100 mil l krona, inom 120 mil 1 kr. 25 öre,
inom 140 mil 1 kr. 50 öre, inom 160 mil l kr. 75
öre och utanför 160 mil 2 kr. Eör samtal, som ut-
växlas under tiden från kl. 9 em. till 7 fm. utgå
nedsatta afgifter; k) för samtal med Norge, Dan-
mark och Tyskland utgå afgifter al lt efter orternas
belägenhet i olika zoner, hvilka afgifter för vanligt
samtal med Stockholm om S min. utgöra vid samtal
med Norge resp. kr. 1: 50, 2: -, 2: 50 och 3: -, vid
samtal med Danmark resp. kr. 1: 50 och 2: - och
vid samtal med Tyskland resp. kr. 2: 60, 3 och 3: 50.

Telefonsamtal: Förutom vanliga telefonsamtal ex-
pedieras å rikstelefonens interurbana ledningar:

a) ilsamtal eller sådana som med företrä.des-
rätt framför vanliga samtal expedieras så snart som
möjligt antingen efter beställningen eller efter visst
af rekvirenten uppgifvet klockslag; samt

b) seriesamtal eller sådana som efter förut-
gängen öfverenskommelse förmedlas dagligen eller
särskilda men alltid samma dagar i veckan mellan
samma apparater å viss för hvarje serie till såväl
varaktlghet som begynnelse lika tid.

Interurbana samtal, vare sig inom Sverige eller
därifrån till Narge, Danmark eUer Tyskland. fä icke
räcka längre tid än under 2 perioder (6 minuter),
i faU annat samtal finnes att befordra på ledningen.

[4991-4995J
Tidsindelning af samtal. För ästadkommande af

en jämnare och bättre expedition äro de större .tele-
fonledningarna ti.äsindetade, så att under bestämda
minuter af hvarje timme vissa stationer utefter
ledningen stå. i omedelbar förbindelse med hvar-
andra.

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

Adressering af telegram till rikstelefonabonnent.
Rikstelefonabonnent har i sitt telefon-
nummer äfven telegramadress, därigenom
att adressatens egenskap af rikstelefonabonnent får
i en telegramadress betecknas med bokstäfverna lO Rh,
med eller utan telefonnumret, utan att denna
beteckning vid inrikes telegrafering in-
beräknas i telegrammets taxering under-
kastade o r d a n t a l. .

Automatiska telefonapparater, uppsatta på olika
ställen i Stockholrn , förmedla samtal för 10 öre med
platstelefon, och för resp. 10 och 25 öre med station
i onnat nät, med hvilket platsabonnent äger kost-
nadsfritt samtala allt eftersom samtalat är vanligt
sådant eller ilsamtal.

[4995 J Aktieb. Stockholmstelefon.
Nätets utsträckning:

Bolagets verksamhetsomräde omfattar Stockholm
samt kringliggande landsbygd inom 70 km:s afstånd
frän Stortorget. Af bolaget äro anlagda telefonnät i stä-
derna Stookholm, Djursholm, Enköping, Mariefred,
Norrtälje, Sigtuna, Strängnäs, Södertälje, Trosa, Up-
sala och Vaxholm, hvarjämte växelstationer å lands-
bygden finnas anordnade vid Adelsö, Aspudden, Aspö,
Bammarboda, Barkarby, Berg, Bergsbrunna, Bergs-
hamra, Blidö, Boglösa. Brevik, Bro, Bromma, Brom-
sten, Brottby, Bränninge. Bålata, Dalarö, Danderyd,
Drottningholm. Dufbö, Dufnäs, Ekerö, Ekolsund,
Enebyberg, Enhörna, Enköpingsnäs, Enskede, Ensta,
Fauna, Fittja, Fjäderholmen, Flottsund, Fogdö,
Furusund, Gnesta, Granholmen, Grillby, Grödinge,
Gröndal, Gustafsberg, Gustafsvik, Hacksta, Haga,
Hagalund. Haghulta, Hammarby, Heeselbv, Hiller-
sjö, Huddinge, Hufvudsta, Hätuna, Häggeby, Härad,
Ingarö, Järna, Karlberg. Karlsudd, Knifsta, Kulla,
Kummelnäs, Kungshatt. Kungsängen, Köpmanholm,
Lagnö, Lidingö, Liljeholmen, Lillkyrka, Lindholmen,
Litslena, Ljusterö, Lunda, Långbrodal, Långsjön,
Långtora, Länna, Lännersta, Malmby, Mellansjö,
Munsö, Muskö, Märsta, Mörtsunda. Nacka, Nockeby,
Norrsunda, Norrviken, Nynäshamn, Odensala. Pen-
ningby, Petersberg, Pilkrog, Ramsta, Rasbo, Resarö,
Rimbo, Rindö, Rotebro, Runmarö, Råsunda, Rön-,
ninge, Saltsjöbaden, Segeltorp, Skarpnäck, Skarpö·
Skokloster, Skurubro, Skå, Skägga, Skärsätra, So-
runda, Spånga, Stafsnäs, Stallarholmen, Stocksund,
Stora Esstngen, Storängen, Strömma, Sturehof, Stä-
ket, Sundbyberg, Svinninge, Söderby, Södertörn,
Tappström, Taxinge·Näsby, 'I'oresund, Tranbygge,
Tranebergsbro, Tullinge, Tumba, Tungelsta, 'I'ure-
berg, Turinge, Tynningö, Tyresö, Tä,?-Y,Ulrtksdal,
Upsalanäs, Vallby, Vallentuna, Vanso, Vassunda,
Vaxholms Grenadjärer, velaansund. Vårdinge, vår-
holma, Yändelsö, Vänngarn, Vär~dö, V~sterhanin:Je,
Yngen, Aker, Åkersbro, Åsby~ Algö, Öfverg!.'an, .of~
verselö, Orby, Örsundsbro, Ösmo, Österskar, Öst.
nora.

Abonnenten. rättigheter:
l) Samtalsrätt till bolagets hela nät (mer än 78,000

abonnenter). 2) Afgiftsfri sändning till telegrafsta-
tiollen af telegram, som abonnent intelefonerar till
bolagets telegrambyrä. 3) Befordring enligt billig
taxa (25 öre för 10 ord, adressen oräknad, 25 öre
för lyxblankett) af telefonmeddelanden till adressat
inom Stockholm. 4) Förmedling af telefonsamtal
m. m. genom bolagets förmedlingsbyrä.

117-119 Adresskalendern 1915.
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(4995-4998] r. Järnvägs-, posto, telegraf- och telefoD-nnderrättelser.
Taxa: jämte expeuitiollskostllatl dels tuträdesafg: beroende

a)f{;l'direktletlningin01l1Stockholmoch'obegrä.nsadt på linjens längd; e) föl' tlyttning af telefonapparat
fri samtalsrätt inom bolagets hela telefonnät ärl. 80 kl'. inom Stockholm 2: 50, 5, 10 il 15 kl'.
för egen, och 60kr. förenkeltkombineradjämtefö1'sist- }-'el' _
nämnda slags abonnemang å affärstelefon inträdes af- å ledningar och apparater anmälas å Fel b y rå n ,
gift af 50 kr. (eller 10 kl'. är!.i5år). Motårsafgiftaf och anmärkningar mot expeditionen hos Förestån-
100 kr. utan inträdesafgift tillhandahålles apparat darinnan. Upplysning om abonnentnummer, som
(s. k. stjärntelefon) med direkt ledning och obegren. ej återfinnes i kutalogen,erbälles af NumulerbYl'åu.
sadt fri samtalsrätt med apparaten jämväl för samt-
liga abonnenter ä apparat med begränsadt fri sam- Upplysni))!:ftr
talsrätt; b) för telefon med begränsadt fri samtals- om abonnemang m. m. Iämuas af 'relefon byrån.
rätt dels 10 kr. i inträdesatg., dels 36~45 kr. för 150 Bolagets expeditioner hållas öppna på :följande
samtal i kvartalet och 5 öre för hvarje öfverskju- tider:
tande (fria samtal till alla stjärnabonnenter), samt Telefonbyrån: nvard. kl. !) f. m.-7e.Til., Iörd.
20 kronor för fria samtal till alla stjärnabonnenter och helgdagsaftn. kl. 9 f. m. -3 e. m.
och 5 öres afgift pr samtal till öfriga abonnenter; Telegrambyrån och öfverföringen: alla
c) 161' anknytning inom samma egendom, inom hvil- dagar kl. 8 f. nI.-IO e. m.
ken hufvudapparaten är anbragt, 30 kr. pr år: Nummerbyrån: dygnet OID.
d} för direkt ledning ·till växelstation i stad utom Felbyrån för Stockholm: uvard. kl. 8 f. m.-
Stockholm 50 kronor årligen utan inträdesafgift; 9 e. TIl., helgd. 111.S f. m.-3 e. m.
e) för direkt ledning till växelstatton å landsbygden Landsfelbyrån: hvard. kl. 7 f. m.--7 e. m.,
och obegränaadt fri samtalsrätt dels 50 kr. årligen helgd. kl. 7 f. In. -1 e. In.

Brand- och Ufförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottningoa_



Kan Ni dela Eder
i två delar - :

då kan Ni ock sköta Eder affär ~
utan ett betryggande kontroll- \
system!

Kan Ni det ej,
tillråda vi Eder att skaffaEder
en andra hälft - en skarp-
synt, omutlig o. noggrann
sådan iParagon Kassakontroll-
systemet, världens effekti vaste
kontrollsystem!

Upplysningar och prof läm-
nar bered villigt

PARAGON
Jlfdeln. af CentraItryckeriet

Stocllholm.. Klara V. Kyrllog. IS.



Det
Jr

klart
att
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BESÖK

·LIDINGÖ
VILLASTAD

INNAN 'NI BESTÄMMER PLATSEN
:::: FÖR EDERT HEM. . ...

SPÅRVAGN: (GUL LINJE)

HVAR·20:DE MINUT

STAD'srLAN fASTSTÄLLD.

KOMMUNAL ·REALSKOLA.

KOMMU ALSKATT 1915Kr. 3:45.

A.-B. LIDINGÖ VILLASTADS KONTOR
VASAVÄGENS HÅLLPLATS

TELEFONER: LIDINGÖ RIKS 60, ALLM. 100

\ 120
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~~~~~

o J. E. ZACHRISSON
Akeri &. Renhållningsverk

Verkställer:
Gårdsrenhållningar

Schalitnings-. Sprängnings- ®.
Grundläggningsarbeten

samt alla slags arbetskiirslor.
Kontor al. stallar: 18Surbrunnsgatan '

.HUm. Tel. 62 97, 4346. R.ikstel. 2916.
Stallar: Rålambshof. .hUm. TeL 22199.

ErillSberg, Söder.. > 30281.
Privat telefon 150 97.

BYGGNADSFIRMAN

PALM & -SVENSSON
Inneh.: GUST. A. PALM och J. A. SVENSSON

23 & 25 -VASAGATAN, RU M N:R 358
TELEFONER: Kontoret: Riks 4962, Al1m. 49 78

Bostaden: Alhil. Bromma 60 & 62

Prima
I Referenser!

Utföra på. entreprenad alla slags

,Nybyggnader, Ändrings#
Ombyggnadsarbeten

Utförda nybyggnader:
CENTRALSALUHALlEN I STOCKHOLM
STOCKHOLMS STADS BOSTADSHUS I KVART.

LITT. C, HJORTHAGEN
LÄNSLASARETTET I NORRTÄLJE
NYBYGGNADER VID STOCKHOLMS HOSPITAL

och

Prima
Referenser!




