
[4957-4961J r. Järnvägs', posto, telelegrat- och telefon-underrättelser.
(4957J Spårvägsbreflådor klart språk få användas de flesta lefvande

språk samt latin. ,
. '. befordras på lii,jerna: Öfverenskommet språk skall bestå af ord,

RmglInJen, hvilka icke tillsammans bilda någon begrip-
Roslagstull-Sl,USSen-} tömmas vid: lig mening på ett eller flera af de för kor-
K HagalundG" f posthuset Vasa- respondens på klart språk medgifna.

arlber~- usta 'Uppställningen sker i följande ordning: L
Adolfs torg-Ropsten gatan. Tillfallisa uppg-ifter, såsom =RP= (förutbe-

Ö t, I -K h l-I Brefposten öfver- taldt sv~r); =TC= (kollationering); =PC=
s elmaNm ulmngsto föres vid Norrmalms- (mottagningsbevis); =FS= (vidaresändni~);
men, orrma s arg t till b f1åd å d)' d IlbS.t E 'k t org re a =TMx= (x aresser ; »Gängbu " > u >
N ' alMStgoaan (linjenKarlberg-GU- (>Expres»; =XP~ (gång- eller ilbud be-

orrm ms 1'''- f Ad Il" ,D' å d l:> sta o IS torg- taldt); »Urgeut- eller =D= (Iltelegram); 2.
jurg r en Ropsten. , Adressatens namn och adress; :l. Rt (riks-'l Brefposten öfver- telefonabonnent, telegrammet vidarebeford-

Hornstull-Slussen föres vid Slussen ras pr telefon); 4. Adresstationens namn ;,.5.
Enskede - Skanstull-e- till spårvägsbref- Telegrammets text (telegram utan text aro

Slussen ' låda på ringlinjen äfven tillåtna); .6, Afsänd,arens namn (kan
Danvikstull-Slussen eller linjen Ros- äfven affattas I förkortad form eller ute-

lagstull-Hagalund. slutas). .' '.
I spårvägsbreflåda nedlagd försändelse bör Adr~~se~,. so~ mas~e m:rehålla minst t:,a

inkomma till Centralpostkontoret minst en ord, bor fOJ större stader )nn~hålla upp'gIft
half timme före posttågs afgäng från Cen- å gata och husnummer eller, I sakl.J-addäraf,
tralstationen. a~ressatens yrke eller annan dylik anVIS-

nmg.
4 J Adressen 'kan affattas i öfverenskommen el-

[ 961 T I f d .. I ler forkortad: form efter uppgörelse mellane egra un erratte ser. adressaten och adresstationen. För inregi-
(I nedanstående bestämmelser äro med an- strer~u~..af dylik ~dress skall ~ill ad:'esstatio-
l d . f d t . E åd d k' fil nen I torskott erläggas en årlig' afgift af 10
e nmg a ,.e I ur?pl!: r a~ e ngs I - kronor. Enahanda afgift erlägges för inre-

ståndet en mangd restriktioner VIdtagna,hvar- 't" h . ktta a d afko espo de t
d ··tt l l" "t 1 p t t' . gISrermg oc la g n e 1'1' n n som un erra e se amnas a e egrars a ronerna., begäran, att till honom adresserade telegram

Telegrams hemlighållande. Såväl tele- må regelbundet under vissa timmar aflämnas
grams innehåll som namn å afsändare och på särskild t uppgifna ställen.
adressat hemlighållas under afgifven edsför- Såsom fullt tydliga telegramadresser till
bindelse af tjänstemännen vid telegrafvar- abonnenter å rikstelefon. godkännas de, som
ket; järnvägarnes telegrafpersonal är i all- innehälla adressatens tillnamn, bokstäfverna
mänhet icke edsvuren men vid strängt ansvar >Rt> (rikstelefonabonnent) samt namnet å
ålagd att hemlighålla såväi taxerade tele- den central- eller växelstation inom rikstele-
grams innehåll som':afsänjlares 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 telef?nnumret tilläggas
en korrespondent kunna uppstä genom orik- efter bokstäfverna Rt.
tigt telegraferadt eller expedieradt, uteblif- Ordberäkning. Såsom ett ord räknas i tele-
vet eller för sent framkommet telegram, an- gram på klart språk ord om bö~st 15 bok-
svara telegrafförvaltningarna icke i vidaträck- stäfver eller siffertal om högst 5 siffror. l-
tare mån, än att den erlagda befordringasf- telegram på ofoerenskommet språk beräknas
giften under vissa omständigheter kan åter- största ordlängden till 10 bokstäfver eller 5
bekommas. siffror; i telegram 'på chiffer.språk till 5 siff'-

Telegramoriginal. Telegram skall vara ror eller 5 bokstäfver. I .adressen räknas
läsligt skritvet med latinska bokstäfver och dock namnet på adressrationen 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 öjverenskommet språk och chif- nom apostrof; 3, Enstaka skriftecken, bok-
ferspråk, detta senare åter bestående antingen stäfver eller Biffior, understrykaingstecken,
af arabi.ka siffror med hemligbetydelst eller parenteser och anföringstecken.
ock af bokstiJ,fver med lumlig betydelae. S~sC?m Sammansättningar och förändringar-af ord,
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Telegrafunderrättelscr. • [4961]

stridande mot språkbruket, äro icke tillåtna. 10 öre. Telegra~ kan dessutom från adress-
Dock kunna såsom ett ord utanlipostrof el- stationen vidarebefordras: med post i vanligt
ler bindestreck sammanskrifvas, hvart för sig: bref mot en afgift af 10 öre; med post i re-

I namn på städer och länder, släktnamn, till- kommendertuii bref mot en afgift af 25 öre;
hörande en och samma person, namn på stal- med gång bud, hvilket befordringssätt ej får
len, torg, bulevarder, gator och andra slag äga rum på längre afstånd än 1,5 nymil");
af farvägar; namn på fartyg; hela tal. bråk, mot en afgift af 20 öre för hvarje påbörjad
decimaltal eller blandade tal, skrifna med km., min~ta afgift 50 öre; med ilbud för
hokstäfver; samt husnummer bestående af längre afstånd än 1,5 nymil, mot en afgift
siffror och bokstäfver. af 40 öre för hvarje påbörjad km., minsta

Skiljetecken, bindestreck och apostrof afgift 1 krona.
skola i regel hvarken taxeras elleraftelegra- För a/gående tttländskt telegrams vidarebe-
Ieras. Önskar afsändare dessa teckens afte- fordring vare sig med post eller särskildt bud
legraferande, auzifves detta med orden »rned erlägges å den svenska afgängsstationen i
skiljetecken' (ITP). hvilka icke taxeras, allmänhet ingen afgift.
h~remot hvarje skiljetecken taxeras som ett Förutbetalning af svar kan äga rum. Er-
ord. Alinea (beteckning för ny rad) af tele- lägges afgift för inländskt telegrafsvar om
graferas i inländska telegram men taxeras högst ti ord, införes före adressen >Svar be-
ej. Beteckningen Rt, med eller utan tele- taldt> eller =RP= eller »Repouse payee s ,
fonnummer, i adressen taxeras icke. Såsom Vid utländsk korrespondens samt då svars-
särskilda siffror eller bokstäfver skola där- afgift för mera än 5 ord vid inländsk kOI'-
emot räknas: punkter, kornmata. binde- och respondens erlägges, skall till nyss nämnda
bräkstreck, som ingå i bildandet af tal eller beteckning fogas en siffra utmärkande det
bokstafsgrupper. antal ord, för hvilket svarsafgift erlägges

Utstrykning, ändring eller öfverskrifning (ex.: Rp 10),
skall vara vitsordad af afsändaren eller hans Anvisning för betaldt telegrafsvar kan an-
ombud. vändas till betalning för ett telegram inom

Bestyrkande af afsändarens underskrift en tid af högst 42 dagar från den dag, den-
kan intagas i telegram, och erlägges därför samma utfärdats. -
endast vanlig ordtaxa. Därest mottagaren af ett telegram uned

Telegraminlämningsställen emottaga på förutbetaldt svar icke begagnar sig af den'
klart svenskt språk affattade telegram för för svarets aflåtande honom af mottagnings-
befordran till orter inom alla länder. stationen tillställda >81'arsanvisning>, kan den

De äro i Rikstelefonkatalogen utmärkta för svaret erlagda afgiften återbetalas till
genom hsteekniugen tio afsändaren. För detta ändamål bör: a) vid

Telegramexpeditioner befordra på klart inländsk korrespondens adressaten antingen
svenskt. språk affattade telegram till och från öfversända anvisningen till afsändaren, som
orter inom alla länder. därefter äger att, inom loppet af tre månader

Dessa expeditioner äro i rikstelefonkåta- efter anvisningens utfärdande och emot den-
logen utmärkta genom beteckningen tx. nas aflämuande å det ursprungliga telegram"

Kvitto å iulämnadt privattelegram erhålles mets inlämningsstation, därstädes återbe-
på begäran mot en afgift af 5 öre. komma svarsafgiftens belopp, eller ock in-

Intelefonering af telegram till telegraf- lämna anvisningen å någon telegrafverkets
station kan äga rum anting ••n mot deposition station, som därefter föranstaltar om svars-
af telegramafgifterna och viss ersättning för afgiftens återbetalning till telegramafsända-
räkningshållningen eller ock, efter öfverens- ren; och b) i fråga om telegram från Sverige
kommelse -med stationsföreståndaren, mot er- till utlandet afsändaren innan ntgången af
läggande af 5 öre för hvarje telegram jämte tre månader efter anvisningens utfärdande
:l proc. af de bokförda telegramafgifterna. hos TelegrafstyreIsen eller å inlämningssta-
Korrespondent kan på begäran erhålla kopia tionen göra framställning om åtgärds vid-
af intelefoneradt telegram mot en afgift af tagande för beloppets återbetalning.
10 öre. , Svarsauvisuiug: får användas såsom likvid

Vidarebefordring af telegram inom landet ---~-----
kan ske med telefon utan särskild kostnad, e) En -Post- och Telegrafortförteckning'
så framt .adressaten är telegrafverkets abon- af synnerlig fullständighet ntgafs år 1909
nent. Om däremot adressalen icke är tele- samt hålles ständigt aktuell genom ett årli-
grafverkets abonnent, men likväl har eller gen utkommande supplement, och äro däri
af afsändaren uppgifves hafva telefonförbin- orternas afstånd från närmaste telegrafstation
delse med adress-stationen, skall afsändaren angifna. Den finnes tillgänglig ä hvarje tele
för telefonbefordringen ,erlägga en afgift af graf;tation. .. _
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~49621 r. Järn ägs·, posto, telegraf- och ·telefon-underrättelser.

för af gående telegram icke blott vid den sta- Telegram med flera adresser på samma
tio n, som utfårdat anvisningen, utan vid ort. Ett och samma telegram kan adres-
hvilken som helst annan telegrafstation i ri- seras till flera mottagare på en och samma
ket. Af telegrafverket utfärdad anvisning ort eller till en och samma mottagare under
mottages såväl vid statens som de enskilda olika adresser på en och samma ortt Vanlig
järnvägarnas statioher såsom likvid för tele- afgift för själfva telegrammet samt 40 öre
gram, liksom ock järnvägsförvaltningarnae för hvarje utskrift om högst 100 ord, utom
svarsanvisningar mottagas vid telegrafverkets den första, vid inländsk korrespondens dock
stationer. \ endast 15 öre per utskrift om högst 12 ord.

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

Mottaguingsbevis per post kan erhållas i adresser. '
fråga om telegram till ntlandet, om afsän- Telegram att försändas vidare med te e-
daren framför adressen tecknar >Accuse re- graf. A/sändare af ett telegram kan genom
ception posta!' eller =PCP = samt erlägger att framför adressen sätta: >Vidaresändes-
en särskild afgift af 20 öre... eller -Faire suivre» eller blott = FS = be-

Kollationerade telegram. Önskas ett tele- lrära telegrammets vidaresändning med tele-
gram kollationeradt, införes framför adressen graf, dock i regel icke utom Europas grän-
»Kollationeras s eller -Collationnement> eller ser. Likaså kan telegramadressat genom'
blott =TC=, och erlägges härför en till- skriftlig anmälan eller betaldt tjänstetelegram
läggsafgift af en fjärdedel ut af portot för till telegrafstation förbehålla sig, att tele-
ett vanligt telegram af samma längd, dock gram, som dit ankomma under hans adress,
icke mindre än 25 öre. varda honom eftersända med telegraf under,

Lokaltelegram. Vid samtliga telegrafsta en annan adress, som han uppgifver. Afgif"
tioner i riket få till befordran i vanlig ord- tema för vidaresändning och .eftersändning
ning inlämnas telegram, adresserade till per" erläzgas af mottagaren.
soner, som äro bosatta å samma ort. Till Rättelsetelegram. (Service taxe) _ (ST).
adressater, som äro boende utom stadens Afsändare eller adressat äger att inom tio
telegrambäringsområde och icke äro abon- månader, räknadt från och med månaden
nenter å rikstelefonen i det nät, som- lyder näst efter den under hvilken telegram in-
under Stockholms centraltelefoustation, be- lämnats till befordran, begära upplysning.
fordras lokaltelegram med gängbud eller post eller meddela föreskrift angående samma te-
mot därför fastställda afgifter, som erläggas legram. H varje telegram, som afser rättelse,
af afsändaren. Portot för ett lokal telegram fullständigande eller återkallande af ett redan,
utgår med hälften af portot för ett vanligt afsändt eller under befordring varande tele-
telegram. Minsta afgift 25 öre. gram, skall utväxlas uteslutande mellan tele-

Iltelegram hafva företrädesrätt framför grafstationerna och såsom tjänstetelegram ;
andra privattelegram både i fråga om tele- men därför skall af den, som begär rättelsen
gratering och utsändning. etc., erläggas: a) afgiften för det telegram,

Inom- riket utväxlas dylika telegram tills- som innefattar ifrågavarande begäran; b) af-
vidare allenast mellan telegrafverkets egna giften för svaret, när sådant erfordras. Be-
stationer. Iltelegram till eller ifrån järnvägs- träffande ST-telegram, som innehäller adres-
stationer befordras allenast å telegrafverkets satens begäran om repetition, erlägges ingen
linjer med förmånsrätt. Iltelegram kunna ntgift för det afgående ST-telegranh.net utan
befordras till de flesta länder inom och utom endast för hvarje ord, som skall repeteras,
Europa, dock ej till Storhritannien samt i dock minst 26 öre vid inländskt och 80 öre
allmänhet ej till telegrafstationer i Indien, vid utländskt telegram. Dessa afgifter åter-
Afrika och Amerika, Afgift tredubbelt porto. betalas, därest rättelsetelegrammet föranledts
Framför adressen införes 'Iltelegram> eller af fel, uppkomna under' den telegrafiska
>Urgent> eller blott = D =. befordringen.

Angående iltelegrams utsändande, se nedan Tillbakatages eller återkallas ett tele-
under »Telegramutdeluing s , gram, innan dess afsändning begynt, äger

Lokal-iltelegram befordras mot tredubbla sfsändaren återbekomma den erlagda atgif-
portot för ett vanligt lokaltelegram med ten efter afdrag af 20 öre. Har telegrammet
samma ordantal. redan afgått, kan detsamma återka'las alle-

Press-iItelegr~_ se Presstelegram. nast genom taxerad t dttelseteiegram.
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Telegrafunderrättelser. [4963]
Mindre brådskande telegram inot nedsatt derbörande förvaltning att upptaga en mim-

afgift. (Telegrammes differes ) Nedsättning miafgift motsvarande högst afgiften for 10
i telegramafgiften med femtio procent är ord.
medgifven beträffande privattelegram till vissa För de svenska kuststationerna (Göteborg,
utomeurope-iska länder, i det fall att tele- Karlskrona, Vaxholm och Trälleborg)är kust-
grammet icke behöfver befordras förrän efter afgiften 10 öre per ord, dock minst l krona
telegram, som äro belagda med full afgift. per radiotelegram. Såsom exempel på far-
Dylika telegram skola vara helt och hållet tvgsafgifter må nämnas, att fartygsafziften för
affattade på klart språk, hvarvid dock endast Wilson-båtarna (Göteborg-Hull, Kristiania
antingen franska språket eller något af de -Hull, o. s. v.) är 15 contirnor per ord,
afgångs- eller adresslandets språk, hvilka äro dock minst 90 centimer per telegram, att af-
tillåtna vid internationell telegrafering på giften för Det Forenede Darnpskibselskabs
klart språk, få användas. Siffertal skola ut- båtar (linjen Köpenhamn-Newyork) är 40
skrifvas med bokstäfver. Telegram. utan text centimer per ord. dock minst 4 francs per tele-
äro ej tillåtna. Därest sådant telegram icke "ram, o. s. v. För svenska flottans fartyg
framkommit till adressaten inom 24 timmar ~pptages icke någon fartygsafgift.
eft er detsammas inlämning å afgångsstationen, Radioteleararn skola vara försedda med
befordras det i tur med telegram mot full af- tjänstebeteckningen ,Radio', hvilken icke
gift. Telegrampostanvisningar samt signal- taxeras. Samtliga afgifter för radiotelegram
och radiotelegram åtnjuta emellertid icke här skola erläggas af afsändaren.
omnämnd nedsättning af afgiften. Vid radiotelegrafisk befordran äro tillåtna

Presstelegram, d. v. s. telegram afsedda telegram med betaldt svar, telegram med
att offentliggöras genom tidningspressen, kollationering, telegram att vidarebefordras
kunna sändas inom landet samt till Belgien med särskildt bud eller med post, telegram
Danmark, Frankrike, Färöarna, Grekland, med flera adresser, telegram med mottag-
Island, Italien, Lnxemburg, Nederländerna, niugsbevis per telegraf eller post (dock en-
Norge, Portugal, Ryssland, Spanien, Spets- dast såvidt angår befordran på telegrainätets
bergen, Storbritannien, Tunis. Ungern,Oster- linjer af telegram till fartyg på hafvet), be-
rike, Algeriet, Azorerna, Franska' Sudan talda tjänstetelegram med undantag af så-
Mauretanien och Senegal. Nordamerikas för- dana, genom hvilka begäras repetitiou eller
e~ta stater. Canada, FIlippinerna, Japan och npplysning (på telegraflinjerna äro dock alla
KIDa. Ordtaxan är i allmänhet hälften af slag tillåtna) samt iltelegram (dock endast
den för vanliga telegram gällande. Dylika å telegrafnätets linjer).
telegram måste vara affattade på klart språk Uppgifter om kust- och fartygsstationer-
samt i sin helhet publiceras. ~ nas namn, räckvidd, taxa o. s. v. kunna er-

'Press-iltelegram befordras utom riket en- hållas ur den internationella radiostations-
dast till Danmark och Norge. Afgift tre- förteckningen, hvilken finnes tillgänglig å
dubbelt porto mot vanligt presstelegrams. samtliga telegrafstationer och ett antal järn-

Radiotelegram kunna numera, genom för- vägsstationer.
medling af de stationer för trådlös telegra- Signaltelegram (från eller till fartyg på
fering (kuststationer), som i de flesta länder hafvet). Afgift 80 öre för signaleringen,
finnas inrättade, utväxlas med sådana fartyg oberoende af ordantalet. För öfrigt vanlig
på hafvet hviJka äro försedda med trådlös telegramafgift.
telegraf (fartygsstationer) eller genom signa- Väderlekstelegram, innefattande under-
loring eller på annat sätt kuuna sätta sig i rättelser och förutsägelser rörande 'väder-
förbindelse med ett med radiotelegraf f'örsedt leken, kunna från vissa in- och ntrikes or-
.fyrfartyg (i .!3verige för närvarande allenast ter dagligen erhållas mot eu afgift beräk-
fyrskeppet OIands ref'). nud 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 får ve- .näm nda station och adressaten aftaladt sätt.
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[4964J 1. järnvägs-, posto, telegraf. och telefon-underrättelser.
För dylikt telegram beräknas en afgift af 2 Mottages afskriften från Telegrafstyrelsen '
öre per ord utan tilläi(g af grundtaxa. dock är samma afgift 1 krona. .
minst 80 öre för hvarje telegram. \ Rättegångsfullmakt. Telegram, hvarige-

·Breftelegram kan inlämnas å eller (mot nom rättegångs fullmakt gifves,.affattas. af
särskild afgift å 25 öre för -hvarje päbörjadt den, som å vederbörande station ul?pvlsar
50-tal ord) intelefoneras till alla de för hufvudskriften, sålunda, att främst införes
svensk-dansk trafik afsedda stationer, hvilka ordet »Kollationeras> eller beteckningen
äro öppna efter kl. 7 e. m., men kunna adres- =TC= och därefter adressen med uppgift å
seras endast till stationer, som hållas öppna adressaten och den station, dit fullmakten
dygnet om (i Sverige: Stockhohn, Göteborg, skall afielei(raferas, hvarefter i telegrammet.
Malmö och Sundsvall; i Danmark: Köpen- införes själfva fullmakten i or~agrann öfver-
hamn och Fredericia), De afsäudas till adress- ensstämmelse med den uppvisade hufvud-
telegrafstationen under loppet af natten efter skriften. \ Härefter jämför telegraftjänste-
deras inlämnande och vidarebefordras - för mannen .telegrammet med hufvudskriften och
så vidt ej annorlunda aftalats med adressaten kontrollerar riktigheten af hvad som efter
- af nämnda station såsom vanligt franke- adressen införts i telegrammet samt tillfogar
radt bref med första post till den angifne sist sitt intyg, hvarmed äfven hufvudskriften
adressaten. förses.

Nyårstelegram, försedda med datumbe- RättegångRfull~akten måste. för a.tt ~älla
-tecknilJgen '/" knnna _aflämnas under decem- vara ställd till tll.88 man och ICke till inne
ber månad hvarje år. De tillställas adres- hatvaren.
saten nyårsdagen. Telegrammets taxering och befordring äga

. rum i enlighet med de för 'kollationerade
~yckönsknlngst~.leg~am~I~~kette~. Mo~ teleqram» gällande föreskrifterna. Om det

~rlaggande &:~en sarskild tilläggsa fgift af 3D ankommande telegrammet ej är försedt med
ore kan afsar.dar!l ~f telegram till de flest.~ antecknin om verkställd kollationering"gäl-
telegrafanstalter l ~verlge ?ch Danmar~ fa ler ej fUlfmakten inför domstol. .
tele.~ra~met å a~k?mststa~lOnen utskrlfvetÅterbetalning af porto äger rum för
ä särskild, konstnärligt utford blan~ett, s. k. t l r som genom telegrafinrättningens
l~xblaDkett. A~ nämnda tlllä~gsafglf~, äfven f~:Vl};ti:;de icke nått sin bestdmmelse. Likaså
for telegram. till Dan~ark, tillfalla I,-delar återbetalas i händelse af telegrafering.Vel por-
Svenska Nat~onalforemngen mot t~b,'rkul~s. tot för telegram på hemligt språk med för-

Telegrambref. Telegram kan' l bre f m- utbetald kollatiouering samt portot för sådant
sän.~as till telegratstation .fö:. att däri.~r.ån telegram på klart språk. hv~lket .tiU följd af
afsandas .. Sådant tel~gra~ ll?:lagges,. åtföljdt tljlegraferingsfelet uppenbarligen ICke kunnat
a~ omakulerade v:anhga frimärken !Ill samt- uppfylla sitt ändamål. Vidjörsenad fr.amkomst
hg~ telegramafglfternas. belopp, l kuvert, åtNbetalas' portot, när telegrammet ICke npp-
hvilket förseglas och frimärkes s"m~ förses nått sin bestämmelse tidigare, -än det hade
med påteckningen • 'I'elegrambref'- l.nedre kunnat framkomma med post eller ock när
vän~~ra hörne~. dröjsmålet öfverstigit, 1) 12 ti~mar för in-

Darest afsändaren il kuvertet te<:knar rikes telegram eller telegram till grannlän-
»E~pre~s» .sa.r.nt därå anbringar ytt~rhgare derna; 2).24 timmar för telegram till det öfriga
20 ore l frimarken såsom e.xpressafglft, var- Europa, däri inbegripet Algeriet, Tunis,
dl':' å sådan ..ort, där särskild ..af postverket Ryska Kankasus och Asiatiske Turkiet; 3) 3
aflönad b~efbarare finnes ..~~stalld, telegram- gånger 24 timmar uti alla andra fall. För
brefvet sa snart som mOJ~.lgt.efter postens stats- och iltelegram minskas de under 2)
ankomst befordradt med sar~klldt 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,Jföre-
såväl inom riket som med utlandet genom skrifvet -beträffande »Rättelsetelegrarm.)
förmedling af de flesta svenska postkontor. Telegramoriginalens förvaring. Tele-
Såväl inbetalning som utbetalning af medel grarnoriginalen samt koncepten till ankomna
för dylik anvisning äger rum å postkontor. telegram äfvensom de begagnade heIegraf-
Se i öfrigt [4944]. pappersremsorna förvaras under. en tid af

Afskrift af telegram utlämnas endast på åtminstone 10 månader räknad t ~från och
skriftlig ansökan af afsändaren, mottagaren med månaden näst efter den, under hvilken
eller enderas befullmäktigade ombud. Lösen, telegrammen inlämnats, med iakttagande af
förutdm stiimpelafgift, 40 öre per 100 ord sådana försiktighetsmått, att handlingarnas
eller del däraf. Utlämnas afskriften å en innehåll ej kommer till obehöriga personers
:elegrafstation, utgör stämpelafgiften 50 öre. kännedom.
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Telegrafunderr ätte lser.
Efter utgången af de sålunda bestämda för-I tslegratstation af första klass,

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

/ Telegramutdelning. Telegram kan afläm- kan afsändare af telegram till en första
nas antingen i adressatens hemvist eller ock klassens station genom att framför adressen
poste restante (=GP=) eller telegraphe re-linföra ordet > Nattaflämning > eller »Nuit»
stant (=TI~=); eller ock kan det befordras påfordra telegrammets utsändning genast
till. adressatens hemvist medelst telefon. efter ankomsten, oaktadt telegrammet fram-

Önskas ett telegram »poate restante> be-I kommer nattetid,
haudladt såsom rekommenderadt bref, skri f- Telegram mottaqas i Stockholm å:
ves )lPoste restante recommandee> (=GPR.=). Ce.ntralstationen, Sk.eppsbron2 (öppen hela dygnet);

S..tt f' d >E h" d' t 11 Fil.ial etat ionern a (oppnakl. 9f.m.-ge.m.)vId: Ny·
a. es ore a ressen ge~ an tg ) e er brog. (j*; Fredsg. 9*; Jakobsbergsg. 24-; Karlavägen

>matns propres> eller beteckningen = MP =, 23;Helgeandsholmen:Riksdagshuset*(öppen endast
aflämnas telegrammet i adressatens egna under riksdagen); Scheeleg. 7*; Södermalmst.26*;
h" d A't Ii d t .. t Il i Grand Hötel~ Södra Blasieholmsh. 6 & 8; Nyaan er. ec nas e samm~ >o~?e > e ..er Posthuset Vaaag. 28-34'; i Statens Järnvägars cen-
>ouvert> , kan telegrammet ofverlamnas op- tralstation (öppen alla dagar kl. 7,45 f. !ll.-2 e.
pet till hvem som helst i adressatens familj. ~. samt.3 .e. ~.-IO. e. m.) o: N.OTrtullsg.lO'; samt

Genom att fra för adresse infö a näzou 7el,grorn.l7IIamn",gsstallena, inrättade l:. Nordiska, . m o ~., r •.. KompametHamng.18& ~O;Stureg.6;Danerg.ö; Teg-
af beteckningarna •Dagaflammng > eller nersg, 18; Hornsg. 52;Hornsg. 170;Högbergsg.40;
»Jour», kan afsändare förbehålla sig, att Riddarh,?lmshan;nen12; Slakthuset, Enekede s, och
telegram icke tillställes adressaten nattetid. Poststationen, Enskede VIllastad.
Iltelegram, som nattetid ankommer till en * Stänges sön- och helgdagar kl. , e. m.

[49Q5J '
skall dock

) ,

•
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[4981J I. Järnvägs-, post-, telegraf. ~ch.telefon-und~rrättel ser,

[4981] Taxa \
l. Fiir telegram till inrikes orter .

•För inländskt telegram' om högst 5 ord erlägges ett porto ~f 25 öre Innehåller telegrammet flera än
ö ord, ökas portot med 5 öre för hvarje öfverskju tande ord.

F ör telegram till utrikes

För l"
llivarjel

2 ord, \ ord
mer

kr. I kr,

2,00
0,80
0.90
0,95
1,50
0,801

A. Europeisk taxering.

2.

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

från svenska stationer vid Öresund
till danska vid d:o ...•.•.. :-:•.....•.

~~~~~:~~e:::::::::::::::::::;::::::::::l
Gibraltar •.••............• · ....•....... 1
Grekland, fastlandet samt öarna POI'OS
och Euboea ...•.•.•...•.•...•.••....•.

1

0,95 0,275-
Kreta och öfriga öar •.•...•......•. 1,00 0,30

{~~ITe~':.':::::::::::::::::::::::::'::::1 ~:~~ ~;g~5-1
Kanarieöarna ••.......••••.•.•...•... [·1,30 0,40
Luxemburg •.•.•••••••..••.•...•..• '.. 0,80 0,1.5
Malta ......••.••.•••.•.•..•••••....••• 1,25 0,375.
Mentenegro •••••••••••••.•••• 1••••• ,.. 0,90 0,20 I
Nederländerna •••..•.....•.•. 0,80 0,15·j

I PNortge ·1•••• • •• • •• ••••• •••. • •• ·,,·· •• ••. 00,'98~10°"2°75._1or uga . •.•..•..•.••...•...•.•.•.•.•.. " "
Rumänien.............................. 0,90 1°,20

I Ryssland: Finland ....•..•........•. 0,50 0,15 I
Ryssland: öfriga (Europeiska -och

Asiatiska)... 0,70 0,25
Schweiz •..•••.•...•••.•.•..•...•..•.. 0,80 0,15
Serbien................................. 0.90 0,20
Spanien •...•.•..•.•...•.•............ 0,80. 0,25
Spetsbergen..................................... 230 3
Storbritannien .. ••... ......•.....••. 0:75 0,17*
Turkiet: Europeiska och Asiatiska... 1,50 0,50
Tyskland .••.••..•..•••.....•.....••.•. 4 0,125-

8:t~~~fk~..:::::::::::::::::::::::::::::: ~;~~~;~~
Algeriet och Tunis .•...•.•..•......
Marocko ..•.......•...........•..•....
Senegal •.......•..•.........•..... ; •....
Tripolis .

0,602
0,60
1,25
0,95

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

orter.

0,75
0,15
0,20
0,225*
0,50
0,05

l
Ord. I

taxa·"
B. Utomeuropeisk taxering. I

Afrika
(undantagandes Algeriet, Tunis, Marocko,

Senegal och Tripolis) :
Egypten (l:a regionen) .............•..•..•....
Madeira ...............•.•.....•..•.......••.••
Afrikas östkust ..•....•.•..•••.•.........•...•.•

II : ~~~~k~:t·..::::::::::::::::::::::::::::::
Amerika :***

För~llta Staterna: Newyork •...•........•....
» » Chicago ...•..•.•.......•.
}) » S. Fransiseo •.•......••.

Canada, Quebec .: ....•••.....•......••.•••••. )

Me';;ko .~~~~~.~.~'.t~ .. ::::::::: :::::: :::::: ::: I
Västindien, Kuba •.•...•.•.••••...••••.•........
Argentina .....•.............•.•.•••.•.•.........
Brasilien: Rio de Janeiro •........... i .

. Asien
(undantag. Asiat. Turkiet och

Asiat. Ryssland):
Arabien ..•.•• · ...•..••..•....•..•.•.••.•..... , .. ,
IIndien, Brittiska ....•••.....•.• ~•...••••..••••

I~m:~~~~;;~~~~~~~~~~~~~~~~:::~~:~~~~::::~~~~~::I
(Ryssland, Asiat. (Sibirien) se A. Europ. taxer.
iAustraliens fastland •••..•.••••••..... ~••.•....
-Nya Kaledonien •.•..•••..••..•.....•.•.•...•.

Wr:m~~1~~nd::::::::: ::: :::::: ::: :::::: :::::::::

l gäller äfven föl' 3 till och med 10 ord.
2» »» 3 » » » 6 »
3 I telegram om högst 10 ord: för hvarje ord ut-

öfver de två första 75 öre; i telegram, om mer än
1.0 ord: 8 kl'. 30 öre för de 10 första orden och 80
för öre hvarje ord därutöfver.

4 Föl' 2 ord 0,50; för 3 ord 0,60; för 4 ord '0,70;
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. I

•• Upptager endast kostnaden för korrespondens
med den ort inom resp. områden, dit portot är
lägst och, där flera befordringsvägn.r finnas, för
korreapondens å den billigaste.

*•• Till Amerikas Förenta Stater och vissa därbort-
om belägna länder kunna telegram dessutom sändas
dels öfver Tyskland för trådlös befordran öfver At·
lanten, dels via Sibirien och Stiflahafskablazna.
Uppgift å villkoren för dessa befordringssätt med-
delas åtelegrafstationerna.

0,05
0,20
0,475·
0,275·

kr.'
0,95

1,00 I2,35
2,35
2,55

L30 j
1,50 I
1,80 I
1,30' i

3,301
1,~0 j1,95
2,95
2,80 i
J

1,90 I
1,60
365
J;OO
3,30
1,10

2,80
3,40 '
2,80,
2,80

025
0;375-
1,40
0,65

--------------~--------------------_._-----~
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'O Teletonuuderrättclser.

Telefonunderrättelser .
[4991] Rikstelefonen.

Rikstelef'onnätet, som numera är utsträckt
till nästan alla delar af Sverige, är jämväl
förbundet med lItliindNlla orter: i Norge, i
Danmark och i Tyskland.

AbOIlI)('utfUSriittighl'tl'r: 1l A.fgiftsfria samtal (för
abonnenter inom Stockholm) med äfriga abonnenter
vid stationer inom en omkrets af 70 km. från Stock-
holrus Stortorg. 2) Samtal med alla andra orter
i rikstelefonnätet mot särskild afgift. 3) 'I'elefone.
ring af telegram till och från tele7afstation mot
endast räkningsafgift (5 öre pr ofuiieruie telegram
och 2 proc. af förskotterade telegramafgifter). 41
Samtal med ,icke·abonnent, hvilken genom tele-
grafverkets försorg kallas till samtalet; härför erfor-
derlig budskiclruing verkställes endast Inom telegram.
bärtngsornrådet och, mot afgHt af 2;j öre,

AbonnclH('nt å rikx·tf·lefoll kan ske i Stockholm å
Rikstelefonbyrån. .Iakobsbergsg. 24, samt i landsor-
ten å Statens telegraf- eller telefonstationer.
. Abonnementsaftalet afser vanlig vnggapparat
Önskas annan apparattyp eller apparatutbyte, skall
härför erläggas stadgad mellangift. .

Tnxn t a) för affärsteleron 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 halen.
deråren, samt med 5 kr. i första. kvartalet tredje
kalenderåret; b) för bostadstelefon inom Sthhn 5(1
kr:s årsafgift, ingen inträdesafgift; c) för »Lf lla Rlks s-
telefon inom Sthlm 10 kronors inträdes- samt 30
kronors årsafgift, föl' hvilka afgifter erhållas liiO
afgif'tsf'ria, 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 ål' för hvarje påbörjad tiondels
km. ledningslängd utanför stadens tomtreglerade om-
råde; ej för anknytning inom samma egendom, inom
hvilken hufvudapparaten är anbragt, 30 kr. pr år;
f) för 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 :i il. 6'kr. pr år; h) för flyttning af telefon-
apparat 2, 5 eller 15 kr.; i) för samtal med inrikes
orter följ. afgifter: för hvarje påbörjad period af tre
minuter med ort inom 10 mil 10 å 15 öre, mom 25
mil ÖO öre, inom 60 mil 50 öre,4linom 80 mil 7;) öre,
inom IDO mil 1 krona, inom 1'20 mil 1 kr. 25 öre,
inom 140 mif 1 kr. 50 öre, inom 160 mil 1 kr. 75
öre och utanför 160 mil 2 kr. För samtal, som ut-
växlas under tiden från kl. 9 ern. till 7 frn. utgå
nedsatta af'gifter; k) för samtal med Norge, Dan-
mark och Tyskland utgå afgifter allt efter orternas
belägenhet i olika zoner, hvilka afgifter för vanligt
samtal med Stockholm om 3 min. utgöra vid samtal
med Norge resp kr. l: 50, 2: -, 2: 50 och 3: -, vid
samtal med Danmark resp. kr. 1: 50 och 2: - och
vid samtal med 'I'yskland resp. kr. 2: 50, 3 och 3: 50.

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

al ilsamtal eller sådana 80m med företrädes-
rätt framför vanliga samtal expedieras så snart som
möjlig't antingen efter beställningen eller efter visst
af rekvirenten uppgifvet klockslag; samt

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

Interurbana samtal, vare sig inom Sverige eller
därifrån till Norge, Danmark eller 'I'ysklund, få icke
räcka längre tid än under 2 perioder (6 minuter),
i fall annat samtal finnes att befordra pi, ledningen.

[1991-4995J
Tidsindelning af samtal. För åstadkommande af

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

Med kännedom om den tid, under hvilken korre-
spondenternas stationer ha.fva 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 -Rt»,
med eller utan telefonnumret, utan att denna
beteckning vid inrikes telegrafering in-
beräknas i telegrammets taxering u n d e r -
kastade ordantal.

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

':;.."

[4995] Aktieb. Stockholmstelefon.
,"iitl,ts utst r äek n iug ;

Bolagets verksamhetsområde omfattar Stockholm
samt kringliggande landsbygd inom 70 km:s afstånd
från Stortorget. Af bolaget äro anlagda telefonnät i stä-
derna Stockholm, Djursholm, Enköping, l\iariefred,
Norrtälje, Sigtuna, Strängnäs, Södertälje, Trosa, Up-
sala och Vaxholm, uvarjämte växelstationer å lands-
bygden finnas anordnade vid Adelsö, Aspudden, Aspö,
Bammarboda, Barka.rby, Berg, Bergsbrunna, Bergs-
hamra, Blidö, Boglösa. Brevik, Bro, Bromma, Brom-
sten, Brottby, Bränninge, Bålsta, Dalarö, Danderyd,
Drottntngholrn, Durbo , Dufnäs, Ekerö, Ekol suud ,
Enebyberg, Enhörua, Enköpingsnäs, Enskede, Ensta,
Fittja, Fjäderholmen, Flottsund, Fogdö, Furusund.
Gnesta, Granholmen, Gt-ll.lby, Grödinge, Gröndal,
Gustafsberg, Gustafsvik, Hacksta, Haga, Hagalund,
Haghulta, Hammarby, Hesselby, Hillersjö, Hud-
dinge, Hufvudsta, Håtuna, Häggeby, Härad, Ingarö,
Järna, Karlberg, Karlsudd. Knifsta, Kulla, Kum-
melnäs, Kungshatt, Kungsängen, Köpmanholm,
Lagnö, Lidingö, Liljeholmen, Lillkyrka, Lindholmen,
Litslena, Ljusterö, Lunda, Långbrodal, Långsjön.
Långtora, Länna., Lännersta, Ma.lmby, Mellansjö,
Munsö, Muskö, Märsta, Mörtsunda. Nacka, Nockeby,
Norrsunda, Norrviken. Nynäshamn, Odensala. Pen-
ningby, Petersberg, Pilkrog, Ramsta, Rasbo, Resarö,
Rimbo, Rindö, Rotebro, Bunmarö, Råsunda, Rön-
ninge, Saltsjöbaden, Segeltorp, Skarpnäck, Skarpö- .
Skokloster, Skurubro, Skå, Skägga, Skärsätra, So-
runda, Spånga, Stafsnäs, Stallarhohnen, Stocksund,
Stora Essingen. Storängen, Strömma, Sturehof, Stä-
ket, Sundbyberg, Svinninge, Söderby, Södertörn,
Tappström, 'I'axinge- Näsby, Toresund, Tranbygge,
Tranebergsbro, Tullinge, Tumba, Tungelsta, Ture-
berg, 'I'urtnge, Tynningö, Tyresö, 'I'äby, Ulrl.kadal,
Upsalanäs, Vallby, Vallentuna, Vagnhärad, Vansö,
Vassunda, Vaxholms Grenadjärer, Velamsund, Vår-
dinge, Yårholma, Vänodelsö, Yänngal'n, Värmdö,.:'Tä~-
terhaninge, Yngen, Aker, Akersbro, Åsby, Algö,
Öfvergran, Öfverselö, Örby, Örsundsbro, Ösmo,
Österskär. Östnora.

Abonnentens rättigheter:
l) Samtalsrätt till bolagets hela nät (mer än 80,000

abonnenter). 2) Afgiftsfri· sändning till telegrafsta-
tionen af telegram, som abonnent intelefonerar till
bolagets telegrambyrå. 3) Befordring enligt billig
taxa (25 öre för 10 ord, adressen oräknad, 25 öre
för lyxblankett) af telefonmeddelanden till adress ••t
inom Stockholm. 4) Förmedling af telefonsamtal
m. m. genom bolagets förmedlingsbyrå. 5) Uttele-
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[4995-4998~ L Järnvägs-, post-, telegraf. och telefon-undorrättelser.
fonertng .af senaste nyheter hvarje dag kl. 9' e. m.
mot 10 öres afgift pr gång.

Taxa:
.a)för direkt ledning inom Stockholm och1obegränsadt

rri samtalsrätt inom bolagets hela telefonnät årl. 80 kr.
f'öregen, och 60kr. för enkelt kombinerad jämte rör aist-
nämnda slags abonnemang ä affäratelefon inträdes af-
gift af 50 kr. (eller 10 kr. är!. i 5 är). Mot årsafgi.ft af
100 kr. utan inträdesafgift tillhandahålles apparat
(s. k. s!Jämtelefon) med direkt ledning och obegrän-
sadt fri samtalsrätt med apparaten jämväl för samt-
liga abonnenter ä apparat med begränsadt .fri sam-
talsrätt ; b) f6r telefon med begränsadt fri samtals-
rätt dels lO kr. i inträdesafg., dels 86-45 kr. <ör 150
samtal i kvartalet och 5 öre 16r hvarie öfverslrju-
tande (fria samtal till alla stjärnabonnerrter}, samt
20 kronor för fria samtal till alla stjärnabonnenter
och 5 öres afgift pr samtal till öfriga abonnenter;
e} för anknytning inom samma egendom; inom h;vil-
ken I hufvudapparaten är anbragt, ,80 kr .. pr är;
d) för direkt ledning till växelstation i stad utom
Stockholm 50 kronor årligen utan inträdesafgift;
e) för direkt ledniItg till växelstation ä landsbygden
och obegränsadt fri samtalsrätt dels 50 kr. årligen
jämte expeditionskostnad dels inträdesafg. ber;>ende

•

på linjens Iängd; el för\ flyttning af telefonapparat
inom Stockholm 2: 50, 5, 10 Il. 15 kr.

Fel
å ledningar och 'apparater anmälas ä F e Ib.f r å n ,
och anmärkningar mot expeditionen hos Förestän-
darinnan. Upplysning om abonnentnummer, som
ej återfinnes i katalogen, erhålles al Nummerbyrån.

Upplysningar
om abonnemang m. m. lämnas af Telefonbyrån.

Botagets expeditioner hällas öppna på följande
tider: \

Telefonbyrän, Malmski,llnadsg. 80: hvard. kl.
9 f. m.-7 e. m., lörd. och helgdagsaftn. kl. 9 f. m.-
3 e. m.

Te Le g r a m b y r å n ,och öfverföringen, Norra
Smedjeg. 80&82: alladagar kl. 8 f. m.-lO e. m.

Nummer byrån, Norra Smedjag. 80&32: dygnet
om.

Fel b y r ä n för Sto 'lkh olm, Norra Smedjeg. 28:
hvard. kl. 8 f. m.- 9·e. m., helgd. kl. 8 f. m.-8 e.m.

Landsfelbyrån, Norra Smedjeg- 28: hvard.
kl. 7 f. riJ..-7 e. m., helgd. kl. 7 f. m. -1 e. m.
FörmedJingsbyrän, Malmsklllnadsg. 80: dyg-

Det om .

\
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c. B. Lindqvist's
Rörledningsaffär

291 Kammakaregatan 29
Be~yndigad

entreprenörsilrma.

Sthlmstel. 95 43

Utför:
Reparationer 'af alla slag af rörled-

ningar.
Ompackning af kranar såväl inom som

'utom hus. ,
Rensning af aflopps- o. kloakledningar.
Smidesarbeten.
Metalfarbeten. ,
Gas-, Vatten-, Aflopps. o. Värme-

ledningar.
Vattenklosett·anläggningar.

120

Rikstel. 68 27,

Försäljer o. uppsätter:
Gas- varmvattenappara ter.
Gas-spislar, rumsvärmare. -,
Gas-kokapparater.
Gas-glödljus samt delar därtill.

Sanitära inredningar.
Lavoirer, urinoirer, badkar, kranar
med flera sanitära artiklar.



[5000]

(t~~~~~~

J. E. ZACHRISSON
Åke:ri &: Renhållningsve:rk

Verkställer:
Gårdsrenhållningar

Schaktnings-, Sprängnings- 4l.
Grundläggningsarbeten

samt alla slags arb etskörs lor.
Hontor (8).stallar: 18SurbrunDsgatan

»u«. Tel. 6291, 4J 96. '/l.ik:stel. 2916.
Stallar: Rålambshof. .ill~m. Tel. 19J 19.

- Erillsdal, Söder.. ~ J0281.
Bo:stad:stelefon 15091.

___L__A__~ TZ] ::~~::.~~:
(
·LYROPHONER
·GRAMMOFONER &
• LJUDSKIFVOR

rekommenderas .

• LOKALTELEFONER,
.B RAN DTE LEG RAFE R,
.ASKLEDARE- &
• R I N G L E D N I N G S- .

A N L Ä GG N I N GA R garanteras fungera tillförlitligt.
l- REPARATIONER å anläggningar och apparater utföras omsorgsfullt.

:Aktiebol. NILS R. LANTZ
.8 JAKOBSGATAri 28, STOCKHOLM· .8




