
Telegraf'underrattelser. c49 56-49 61 J 
[4956] KorsbandslAdor I Brefposten öfver- 

äro uppsatta vid: Hornstull-Slussen föres vid Slussen 
Riddareg. 11 I Enskede - Skanstull- till spårvägsbref- 
Riddareg. 47 Slussen låda på ringlinjen 
Linnég. 9 & 11 Danvikstull-Slussen eller linjen Ros- 
Karlaväg. 38 lagstull-Sundbyberg 
Stureg. 52 I spårvägsbreflåda nedlagd försändelse bör 
Strandvag. 49 inkomma till Centralpostkontoret minst en 
Långa raden 6 half timme före postthgs afgång från Cen- 
Tegnérsg. 2 tralstationen. 
Odeng. 68 
Odeng. 29 
Engelbrektsg. 6 [4961] 

Roslagsg. 32 T e l e g r a f u r i d e r r a t t e l s e r .  
Dalag. 48 (I iiedanstaende bestammelser äro med an- 
Karlbergsvagen 52 ledning af det i Europa rådande krigstill- Scheeleg. 14). ståndet en mingd restriktioner vidtagna, hvar: 
K~ngsholmabro~l. 2 om underrättelse lämnas å telegrafstationerna., Kungsholmsg. 28 
Högbergsg. 40 Telegrams hemlighAllande. Såväl tele- 
Götg. 79 grams innehåll som namn å afsändare och 
Renstjernasg. 16 samma tömningsti- adressat hemlighållas under afgifven edsför- 
a d .  Fredr. torg 4 \der som för brefli- bindelse af  tjänstemännen vid telegrafrer- 
Hornsg. 34 dorna. ket ; järnvägarnes telegrafpersond är i all- 
Hornsg. 77 mänhet ioke edsvuren men vid strängt ansvar 
Hornsg. 170 ålagd att hemlighålla såval taxerade tele- 
Ringvägen 98 grams innehåll som afsändares och adressats 
Grand Hotell namn. 
Arsenalsg. 9 Telegrafverkets ansvar för telegram. 
Malmskillnadsg. 46 För &e olägenheter eller förluster, som för 
Birgerjarlsg. 17 en korrespondent kunna uppstå genom orik- 
Slussplan 61 tigt telegraferadt eller expedieradt, uteblif- 
Skeppsbron 16 vet eller för sent framkommet telegram, an- 
Barnhusg. 14 svara telegrafförvaltningarna icke i vidsträck- 
Drottningg. 23 tare mån, än att den erlagda befordringsaf- 
Rödbodtorget 2 giften under vissa omstandigheter kan åter-. 
Norrlandsg. 1 bekommas. 
Hötorget 14 Telegramoriginal. Telegram skall vara 
Mistersamuelsg. 11 , Iasligt skrifvet med latinska bokstafver och 
Nordiska Kompaniet med vanliga siffror. 
Handtverkareg. 80 SprPk. Telegramtexten kan affattas på 

Z 12 klart eller p& hemligt sprhk, hvilket senare 
Odeng. 19 sönderfaller i öfverewkommet språk och chif- 

ferspråk, detta senare ater bestpende antingen 
af arabiaka sifror med hemlig betydelse eller 
ock af bokstafvw med hemlig betydelse. Sasom 

[4957] Sphrvägsbrefl&dor klart spr8k fh användas de flesta lefvande 

befordras pc8 linjerna: sprak samt latin. 
Ringlinjen Ofverenskommet sprak skall best8 af ord, 
Roslagstull-Slussen- hvilka icke tillsammans bilda någon begrip- 

Sundby berg. tömmas vid: lig mening på ett eller flera af de för kor- 
Karlberg-Gustaf posthuset, Vasa- respondens på klart språk medgifna. 

Adolfs torg-Ropsten gatan. Uppställningen sker i följande ordning: l. 
! Tillfalliga uppgifter, sasom = RP = (förutbe- 

! Brefposten öfver- taldt svar); =TC= (kollationering); = PC = O s ~ g $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  före8 vidNorrmalms- (mottagningsbevis); =B'S= (vidaresändning); 
~ ~ i k ~ ~ ~ ~ ~ ~  torg till brefihda h =TMx= (x adresser); >Gångbud>, ,Ilbud, 

~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  linjenKarlberg-Gu- (>ExprBs,); =XP= (gång- eller ilbud be- 
Djurgttrden \Ropsten. staf Adolfs torg- trldt); ?Urgent. eller = D =  (iltelegram); 2.. 

Adressatens namn och adress; 3. Rt (riks- - 
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telefonabonnent, telegrammet vidarebeford- skiljetecken. (ITP), hvilka icke taxeras, 
ras pr telefon); 4. Adresstationens namn; 5 .  hvaremot hvarje skiljetecken taxeras som ett 
Telegrammets text (telegram utan text äro ord. Alinea (beteckning för ny rad) aftele- 
äfven tillBtna); 6 Afsändarens namn (kan graferas i inliindska telegram men taxeras 
äfsen affattas i förkortad form eller ute- ej. Beteckningen Rt, med eller utan tele- 
slutas). fonnummer, i adressen taxeras icke. Sasom 

Adressen, som miste innehtilla minst tv8 sarskilda siffror eller bokstafver skola dar- 
ord, bör för större stader innehålla uppgift emot räknas: punkter, kommata, binde- och 
å gata och husnummer eller, i saknad daraf, bråkstreck, som ingå i bildandet af tal eller 
adressatens yrke eller annan dylik anvis- bokstafsgrupper. 
ning. Utstrykning, ändring eller Öfverskrifning 

Adtessen kan affattas i öfverenskommn el- skall vara vitsordad af afsandaren eller hans 
ler forkortad 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 darför 
nen i förskott erlaggas en Brlig afgift af 10 endast vanlig ordtaxa. 
kronor. Enahanda afgift erlagges för inre- Telegraminlämningsställen emottaga på 
gistrering och iakttagande af korrespondents klart svenskt språk affattade telegram för 
begäran, att till honom adresserade telegram befordran till  orter inom alla lander. 
må regelbundet under vissa timmar agamnas De äro i Rikstelefonkatalogen utmärkta 
på särskildt uppgifna stallen. genom beteckningen ti. 

Såsom fullt tydliga telegramadresser till Telegramexpeditioner befordra p i  klart 
abonnenter å riksfelefm godkännas de, som svenskt språk affattade telegram till  och från 
innehalla adressatens tillnamn, bokstäfverna orter inom all& länder. . 
>Rt> (rikstelefonabonnent) samt namnet å Dessa expeditioner äro i rikstelefonkata- 
den central- eller växelstation inom rikstele- logen utmarkta genom beteckningen tx. 
fonnätet, med hvilken adressatens telefonap- Kvitto å inlamuadt privattelegram erhtilles 
parat ar  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, maste telefonnumret tillaggas station kan aga rum antingenmot deposition 
efter bokstafverna Rt. af telegramafgifterna och viss ersättning för 

Ordberäkning. Såsom e# ord räknas i tele- räkningshållningen eller ock, efter öfverens- 
gram på klart språk ord om högst 15 bok- kommelse med stationsföreståndaren, mot er- 
stafver eller siffertal om högst 5 siffror. I laggande af 5,öre för hvarje telegram jämte 
telegram på Öfuerewkommet språk beräknas 2 proc. af de bokförda telegramafgifterna. 

'största ordlangden till 10 bokstafver eller 5 Korrespondent kan på begäran erhålla kopia 
siffror; i telegram på chifferspråk till 5 siff- af intelefoneradt telegram mot en afgift af 
ror eller 5 bokstafver. I adressen räknas 10 öre. 
dock namnet på adresstationen alltid såsom Vidarebefordring af telegram inom landet 
ett ord. kan ske med telefon utan särskild kostnad, 

Såsom särskilda ord räknas: 1. Ord före- så framt adressaten ar telegrafverkets abon- 
nade genom bindestreck; 2. Ord skilda ge- nent. Om däremot adressaten icke är tele- 
nom apostrof; 3. Enstaka skriftecken, bok- grafverkets abonnent, men likväl har eller 
atifver eller siffror, understrykningatecken, af afsändaren uppgifves hafva telefonförbin- 
parenteser och anföringstecken. delse med adress-stationen, skall afsandaren 

sammansättningar och förändringar af ord. för telefonbefordringen erlagga en afgift af 
stridande mot sprikbruket, äro icke tillåtna. 10 öre. Telegram kan dessutom från adress- 
Dock kunna såsom ett ord utan apostrof el- stationen vidarebefordras: med post i vanligt 
ler bindestrecksammanskrifvas, hvart för sig: bref mot en afgifb af 10 öre; med post i re- 
namn på städer och länder, slaktnamn, till- komrnenderadt bref mot en afgift af 25 öre; 
hörande en och samma person, namn på stal- med gångbud, hvilket befordringssatt ej  far 
len, torg, buIevarder, gator och andra slag äga rum p& längre af'stånd än 1,5 nymil*), 
af hrvägar; namn på fartyg; hela tal, bråk, 
decimaltal eller blandade tal, skrifna med *) En >Post- och Telegrafortförteckninga 
bokstafver; samt husnummer bestående af af synnerlig fullstandighet utgafs &r 1909 
siffror och bokstafver. samt hålles standigt aktuell genom ett årli- 

Skil.ietecken, biiidestreck och apostrof gen utkommande supplement, och aro däri 
skola i regel hvarken taxeras eller aftelegra- orternas afstånd fran närmaste telegrafstation 
feras. Onskar afsändare dessa teckens afte- angifna. Den finnes tillgänglig ti hvarje tele- 
legraferande, angifves detta med orden amed grafstation. 

--viiL - 
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mot en afgift af 20 öre för hvarje påbörjad införes framför adressen. Afgiften härför är 
km., minsta afgift 50 öre; med ilbud för densamma som för vanligt telegram om 5 ord. 
langre afstånd än 1,b nymil, mot en afgift Mottagningsbevis per post kan erhhllas i 
af 40 öre för hvarje phbörjad km., minsta friga om telegram till utlandet, om afsan- 
afgift 1 krona. daren framför adressen tecknar ~Accusé ré- 

För afgående utländskt telegrams'vidarebe- ception postal> eller =PCP= samt erlägger 
fordring vare sig med post eller sarskildt bur1 en särskild afgift af 20 öre. ,. 
erlagges å den svenska afgåtigsstationen i Kollationerade telegram. Onskas ett tele- 
allmanhet ingen afgift. gram kollationeradt, införes framför adressen 

Forutbetalning af svar kan aga rum, Er- sKollationeras~ eller >Collationnement> eller 

afgift för inlandskt telegrafsvar om blott =TC=, och erlägges härför en till- 

högst 6 ord, införes före adressen *Svar be- laggsafgift af en fjärdedel utaf portot för 

taldt, eller = ~ p  = eller r ~ é p o n s e  payéeD, ett vanligt telegram af samma längd, dock 

Vid utländsk korrespondens samt da svars- icke mindre än 25 öre' 

afgift för mera an ord vid inländsk kor- Lokaltelegram. Vid samtliga telegrafsta- 

respondens erlägges, skall till nyss tioner i .riket f& till befordran i vanlig ord- 

fogas en det ning inlämnas telegram, airesserade till per- 

antal ord, för hvilket svarsafgift erlägges Soner, som äro bosatta & samma 01%. Till 

(ex.: Rp  10). adressater, som äro boende utom stadens 

Anvisning för betaldt telegrafsvar kan an- telegrambäringsområde och icke äro abon- 

till betalning för ett inom nenter å rikstelefonen i det nät, som lyder 

en tid af högst 42 den dag, den- under Stockholms centraltelefonstation, be- 

samma utfärdats. fordras lokaltelegram med gangbud eller post 

mottagaren af ett telegram med mot darför fastställda afgifter, som erlilggas 

förotbetaldt svar icke begagnar sig af den af afsandaren. Portot för ett lokaltelegram 

för svarets aflPtande honom af mottagnings- utgår med hälften af portot för ett vanligt 

stationen tillstillda > svarsanvisnings, kan den Minsta 25 öre. 

f.r svaret erlagda afgiften aterbetalas till Iltelegram hafva företrädesrätt framför 

afsändaren. För detta ändamil bör: a) vid andra privattelegram bPde i fråga om tele- 

inlandsk korrespondens adressaten antingen grafering och 

öfversända anvisningen till afsändaren, som Inom riket utväxlas dylika telegram tills- 

äger att, loppet af tre m&nader vidare allenast mellan telegrafverkets egna 

efter anvisningens utf&rdande och emot den- stationer. Iltelegram till eller ifr&n järnvags- 

rias aflämnande B det ursprungliga telegram- stationer befordras allenast & telegrafverkets 

mets inlämningsstation, därstades iterbe- linjer med förm&nsrätt. Iltelegram kunna 

komma svarsafgiftens belopp, ock in- befordras till de flesta länder inom och utom 

lamua anvisningen a n&gon telegrafverkets Europa, dock ej till Storbritannien samt i 

station, som darefter föranstaltar om svars- allmänhet ej  till telegrafstationer i Indien, 

afgiftens &terbetalning till telegramafsända. Afrika Amerika. porto. 

ren; och b) i fraga om Sverige Framför adressen införes »Iltelegram$ eller 

till utlandet afsändaren innaa utgången af >"gent9 ===.  
tre efter anvisningens Angiende iltelegrams utsändande, se nedan 

hos Telegrafstyrelsen eller & inlämningssta- under 9Te1egramutde1ning" 
tionen göra framställning om atgärds vid- Lokal-iltelegram befordras mot tredubbla 

tagande för beloppets Aterbetalning. portot för ett vanligt lokaltelegram med 
Svarsanvisning får användas sasom likvid ordanta'' 

för afg&ende telegram icke blott vid den sta- Pres~-iltelegram7 se Presstelegram. 

tion, som utfärdat anvisningen, utan vid Telegram med flera adresser pa 
hvilken som helst annan telegrafstation i ri- Ort. Ett och k a ~  
ket. Af telegrafverket utftrdad anvisning "ras flera mottagare på och 
mottages vid statens som de enskilda ort eller till en och samma mottagare under 

jarnvagarnas stationer s&som likvid för tele- olika adresser p& en och samma ort. Vanlig 

gram, liksom ock järnvägsförvaltningarnas afgift för sjalfva telegrammet samt 40 öre 

svarsanvisningar mottagas vid telegrafverkets för hvarje utskrift om högst 100 ord, utom 

stationer. den första, vid inländsk korrespondens dock 
endast 15 öre per utskrift om högst 12 ord. 

Mottagningsbevis. Telegrafisk uppgift fr För detta ändamål inskrifves framför adres- 
tiden, då telegram blifvit adressaten till- sen rx  adresser9 eller >x adresses, eller 
ställdt, kan erhållas,om .Mottagningsbevis>, =TMx=. Adresstationens namn utsättes 
~Accusé reception, eller blott =PC= endast en g&ng, i slutet af adressen. Tele- 
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gram, som skola befordras öfver de nord- skrifvas med bokstafver. Telegram utan text 
atlantiska kablarna, få icke hafva flera äro ej tillåtna. Darest sådant telegram icke 
adresser. framkommit till adressaten inom 24 timmar 

Telegram at t  försändas vidare Ined tele- efter detsammas inlimning å afgångsstationen, 
graf. Afsändare af ett telegram kan genom befordras det i tur med telegram mot full af- 
att  framför adressen sätta:  vidaresa andes^ gift. TBlegrampostanvisningar samt signal- 
eller .Faire suivrea eller blott =FS=  be- och radiotelegram åtnjuta emellertid icke har 
gara telegrammets vidaresändning med tele- omnämnd nedsättning af afgiften. 
graf, dock i regel icke utom Europas grän- Bresstelegram, d. v. s. telegram afsedda 
ser. Likaså kan telegramadressat genom att offentliggöras genom tidningspressen, 
skriftlig anmälan eller betaldt tjänstetelegram kpnna sandas inom landet samt till Belgien, 
till telegrafstation förbehålla sig, a t t  tele- Danmark, Frankrike, Färöarna, Grekland, 
gram, som dit ankomma under hans adress, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
varda honom eftersända med telegraf under Norge, Portugal, Ryssland, Spanien, Spets- 
en annan adress, som han uppgifver. Afgif- bergen, Storbritannien, Tunis, Ungern, Oster- 
terna för vidaresändning och eftersändning rike, Algeriet, Azorerna, Franska Sudan, 
erläggas af mottagaren. Mauretanien och Senegal, Nordamerikas för- 

Rättelsetelegram. (Service taxé) (ST). enta stater, Canada, Filippinerna, Japan och 
Afsändare eller adressat äger att  inom tio Kina. Ordtaxan är i allmänhet hälften af 
månader, räknadt frhu och med månaden den för vanliga telegram gällande. Dylika 
näst efter den under hvilken telegram in- telegram mhste vara affattade p& klart sprak 
lämnats till befordran, begära upplysning samt i sin helhet publiceras. 
eller meddela föreskrift angående samma te- Press-iltelegram befordras utom riket en- 
legram. Hvarje telegram, som afser rättelse, dast till Danmark och Norge. Afgift tre- 
fullständigande eller aterkallande af ett redan dubbelt porto mot vanligt presstelegrami. 
afsändt eller under befordring varande tele- Radiotelegram kunna numera, genom för- 
gram, skall utväxlas uteslutande mellan tele- medling af de stationer för trhdlös telegra- 
grafstationerna och sasom tjänstetelegram; fering (kuststationer), som i de flesta länder 
men därför skall af den, som begär rättelsen finnas inrättade, utväxlas med shdana fartyg 
etc., erläggas: a) afgiften för det telegram, på hafvet hvilka äro försedda med tradlös 
som innefattar ifrigavarande begäran; b) af- telegraf (fartygsstationer) eller genom signa- 
giften för svaret, när shdant erfordras. Be- lering eller på annat sätt kunna satta sig i 
träffande ST-telegram, som inneh&ller adres förbindelse med ett med radiotelegraf försedt 
satens begäran om repetition, erlägges ingen fyrfartyg (ivSverige för narvarande allenast 
afgift för det afghende ST-telegrammet utan fyrskeppet Olands ref). 
endast för hvarje ord, som skall repeteras, Utom sedvanliga uppgifter anghende adres- 
dock minst 26 öre vid inländskt och 80 öre saten skall adressen i radiotelegram inne- 
vid utländskt telegram. Dessa afgifter Ater- halla uppgift jämväl B fartygets namn (och 
betalas, därest rattelsetelegrammet föranledts nationalitet, om det finnes flera fartyg med 
af fel, uppkomna under den telegrafiska samma namn) samt namnet å den kuststa- 
befordringen. tion, öfver hvilken radiotelegrammet skall 

Tillbakatages eller iterkallas ett tele- befordrab. 
gram, innan dess afsändning begynt, äger Afgiften för radiotelegram är  sammansatt 
afsändaren återbekomma den erlagda afgif- af vanlig telegramafgift, kustafgift och far- 
ten efter afdrag af 20 öre. Har telegrammet tygsafgift. Kust- och fartygsafgifterna äro 
redan afgått, kan detsamma Aterkallas alle- ganska växlande, men få ej  öfverstiga 60 
nast genom taxeradt rattelsetelegram. resp. 40 centimer pr ord, med rätt för ve- 

Mindre brådskande telegram mot nedsatt derbörande förvaltning att  upptaga en mini- 
afgift. (TBlégrammes différbs ) Nedsättning miafgift motsvarande högst afgiften för 10 
i telegramafgiften med femtio procent är ord. 
medgifven beträffande privattelegram till vissa För de svenska kuststationerna (Göteborg, 
utomeuro~ciska lander, i det fall att tele- Karlskrona, Vaxholm och Trälleborg) %r knst- 
grammet >eke behöfver'befordras förrän ejter afgiften 10 öre per ord, dock minst 1 krona 
telegram, som äro belsgda med full afgift. per radiotelegram. Sasom exempel pB far- 
Dylika telegram skola vara helt och hållet tygsafgifter má nämnas, att  fartygsafgiften för 
affattade på klart språk, hvarvid dock endast Wilson-bhtarna (Göteborg-Hull, Kristiania 
antingen franska språket eller något af de -Hull, o. s. v.) är 15 centimer per ord, 
afgångs- eller adresslandets språk, hvilka äro dock minst 90 centimer per telegram, att  af- 
tillatna vid internationell telegrafering på giften för Det Forenede Dampskibselskabs 
klart språk, fh användas. Siffertal skola ut- batrtr (linjen Köpenhamn-Newyork) är 40 - 
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centimer per ord, dock minst 4 francs per tele- deras inlamnande och vidarebefordras - för 
gram, O. s. v. För svenska flottans fartyg så vidt ej annorlunda aftalats med adressaten 
upptages icke någon fartygsafgift. - af nämnda station såsom vanligt franke. 

Radiotelegram skola vara försedda med radt bref med första post,till den angifne 
tjänstebeteckningen ,~Adio> ,  hvilken icke adressaten. 
taxeras. Samtliga afgifter för radiotelegram Julaftons- och nyarstelegram, försedda 
slcola erläggas af afsändaren. med datumbeteckningen resp. 24/1s och '/l, 

Vid radiotelegrafisk befordran äro tilliitna kunna aflämnas under december månad hvarje 
telegram med betaldt svar, telegram med år. De tillställas adressaten julafton resp. 
kollationering, telegram att vidarebefordras nyårsdagen. 
med särskildt bud eller med post, telegram 0LyckC3nskningstelegramblanketter. Mot 
med flera adresser, telegram med mottag- erläggande af en särskild tilliggsafgift af 35 
ningsbevis per telegraf eller post (dock en- öre kan afsacdare af telegram till de flesta 
dast såvid% angår befordran på telegrafnätets telegrafanstalter i Sverige och Danmark få 
linjer af telegram till fartyg på hafvet), be- telegrammet å ankomststationen ut~krifvet 
talda tjänstetelegram med undantag af så- å särskild, konstnärligt utförd blankett, s. k. 
dana, genom hvilka begäras repetition eller lyxblankett. Af nämnda tilliggsafgift, äfven 
upplysning (på telegraflinjerna äro dock alla för telegram till Danmark, tillfalla 4/,-delar 
slag tillåtna) samt iltelegram (dock endast Svenska Nationalföreningen mot tuberkulos. 
å telegrafnätets linjer). Telegrambref. Telegram kan i bref in- 

Uppgifter om kust- och fartygsstationer- sändas till telegrafstation för att  därifrån 
nas namn, räckvidd, taxa o. s. v. kunna er- afsändas. Sadant telegram inlägges, åtföljdt 
hållas ur den internationella radiostations- af omakulerade vanliga frimärken till sam%- 
förteckningen,' hvilken finnes tillginglig å liga telegramafgifternas belopp, B kuvert, 
samtliga telegrafstationer och ett antal järn- hvilket förseglas och frimärkes samt förses 
vägsatationer. med påteckningen ~Telegrambref~ i nedre 

Signaltelegram (från eller till fartyg pa vänstra hörnet. 
hafvet). Afgift 80 öre för signaleringen, Därest afsändaren PL kuvertet tecknar 
oberoende af ordantalet. För öfrigt vanlig sExpressa samt därå anbringar ytterligare 

1 telegramafgift. 20 öre i frimärken såsom expressafgift, var- 
Vaderlekstelegram, innefattande under- der å sådan ort, där särskild af postverket 

rättelser och förutsägelser rörande väder- aflönad brefbärare finnes anställd, telegram- 
leken, kunna från vissa in- och utrikes or- brefvet så snart som möjligt efter postens 
ter dagligen erhallas mot en afgift beräk- ankomst befordradt med särskildt bud från 
nad efter 100 kronor pr år. Dessa telegram postanstalteii till telegrafstationen. 
äga vid befordringen företrädesratt framför Telegrampostanvisningar kunna utväxlas 
privata telegram, och gäller denna rätt äfven siväl inom riket som med utlandet genom 
beträffande dylikt telegrams atimnande till förmedling af de flesta svenska postkontor. 
adressaten. Såväl inbetalning som utbetalning af medel 

Breftelegram. Med breftelegram, hvilka för dylik anvisning äger rum B postkontor. 
kunna utväxlas endast med Danmark (icke Se i öfrigt [49 441. 
inom Sverige) förstås sådana telegram, som Afsqif t  af telegram utlämnas endast p& 
inlämnas mellan kl. 7 e. m. och 12 midnatt skriftlig ansökan af afsändaren, mottagaren 
och äro afsedda att befordras endast under eller enderas befullmäktigade ombud. Lösen, 
natten samt från adresstationen tillställas förutom stimpelafgift, 40 öre per 100 ord 
adressaten med post eller på annat mellan eller del däraf. Utlämnas afskriften & e p  
nämnda station och adressaten aftaladt sätt. telegrafstation, utgör stampelafgiften 50 öre. 
För dylikt telegram beräknas en afgift af 2 Mottages afskriften från Telegrafstyrelsen' 
öre per ord utan tillägg af grundtaxa, dock ar samma afgift 1 krona. 
minst 80 öre för hvarje telegram. Rattegångsfullmakt. Telegram, hvarige- 

Breftelegram kan inlämnag å dler (mot nom, rättegångsfullmakt gifves, affattas af 
särskild afgift å 25 öre för hvarje påbörjadt den, som å vederbörande station uppvisar 
60-tal ord) intelefoneras till alla de för hufvudskriften, sålunda, att främst införes 
svensk-dansk trafik afsedda stationer, hvilka ordet >Kollationeraso eller beteckningen 
äro öppna efter kl. 7 e. m., men kunna adres- =TC= och därefter adresaen med uppgift & 
seras endast till stationer, som hållas öppna adressaten och den station, dit fullmakten 
dygnet om (i Sverige: Stockholm, Göteborg, skall aftelegraferas, hvarefter i telegrammet 
Malmö och Sundsvall; i Danmark: Köpen införes själfva fullmakten i ordagrann öfver- 
hamn och Fredericia). De afsändas till adress- ensstimmelse med den uppvisade hufvnd- 
telegrafstationen under loppet af natten efter skriften. Bärefter jämför telegraftjiinste- 
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mannen telegrammet med hufvtidskriften och Efter utgången af de salunda bestämda for- 
kontrollerar riktigheten af hvad som efter varingstiderna förstöras omförmälda hand- 
adressen införts i telegrammet samt tillfogar lingar under nödig kontroll. 
sist sitt intyg, hvarmed afven hufvudskriften Telegram kan afläm- förses. 

Ratteghngsfullmakten för att galla nas antingen i adressatens hemvist eller ock 

vara stalld till viss man och icke till inne  post^ restante (= Gp=) eller télégraphe Te- 

hafvaren. stant (=TR =) ; eller ock kan det befordras 
Telegrammets taxering och befordring äga till adressatens hemvist medelst telefon. 

rum i enlighet med de för rkollationerade Onskas ett telegram >poste restante) be- 
gällande pöreskriftema. Om det handladt silsom rekommenderadt bref, skrif- 

ankommande telegrammet ej är pörsedt med ves )Poste restante recommandée~ (=GPR z) .  

Sättes före adressen ,Egenhändigt> eller anteckning om verkstalld kollationering gal- ,mains eller MP = , ler ej  fullmakten inför domstol. 
Aterbetalning af porto rum för aflämnas telegrammet i adressatens egna 

telegram, som genom telegrafinrättningens händer. Atecknas detsamma >öppet9 eller 
icke sin bestämmelse. souvert>, kan telegrammet öfverlämnas öp- 

hterbetalas i händelse af telegraferingsfel por- pet hvem 'Om i adressatens 

tot för telegram på hemligt sprhk med för- 
utbetald kollationering samt portot för sildant Genom att framför adressen införa 

telegram på klart sprak, hvilket till följd af af beteckningarna rDaga$amninga eller 
.Jour,, kan afsandare forbehålla sig, att telegraferingsfelet uppenbarligen icke kunnat telegram icke tillstalles nattetid. .Ltppfylla sitt ändamill. Vid jörsenad framkomst 

&terbetalas portot, n&r telegrammet icke upp- Iltelegram, som nattetid ankommer till en 

natt sin bestämmelse tidigare, än det hade telegrafstation af första klass, skall dock 

kunnat framkomma med post eller ock när "ltid genast' 
dröjsmalet öfverstigit, 12 timmar för in- Förntom genom begäran om ilbefordran 

rikes telegram eller telegram till grannlän. kan afsändare af telegram till en första 

derna; 24 timmar för telegram till det öfTiga klassens station genom att framfor adressen 

Europa, däri inbegripet Algeriet, Tunis, ~nföra  ordet >Natta$amnings eller »Nuit> 

~~~k~ =aukasus och Asiatiska 3) påfordra telegrammets utsändning genast 

24 timmar uti alla andra För efter ankomsten, oaktadt telegrammet fram- 

stats- och iltelegram minskas de under 2) kommer nattetid' 

och 3) upptagna tider till hälften. Ansök- Telegram mottagas i H: ning om portorestitution bijr göras inom 5 
m&uader. (Se i Efrigt hvad är före- Centralstationen Skeppsbron 2 (öppen hela dygnet): 
skrifvet betrarande a ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ . )  Ii'ilialstatinnernk (bppna kl. 3 f. m.-9 e. m.) vid: Ny- 

brog. 6*; Jakobsbergag. 24%; Karlavägen 28: Helge- 
Telegramoriginalens förvaring. Tele- andsholmen: Riksdagshuset* (oppen endast under 

gramoriginalen samt koncepten till ankoInna riksdagen)' Scheeleg. 7*' Sbdermalmst. 26*; i Grand 
Hotel* sodra ~laaiehol&sh. 6 & 8 ;  Vasag. lo*; i afvensom de begagnade Statens Jarnvagars centralstation (oppen alla dagar 

pappersremsorna förvaras under en tid af kl. 745 f .  m -2 e .  m samt 3 e. m.-lo e.  m.) o. 
&tminstone 10 räkna& fran och Norrtullsg. 10%; samt Teleqra?ninla?nnitigsstallana,in- 
med manaden näst efter den, under hvilken rättade i Nordiska Kompaniet Hamng. 18 & 20; 

Stureg 6; Banérg. 5; Tegnérsg. 18; Eomsg. 52; Hornsg. 
telegrammen inlämnats, med iakttagande af 170; Hbgbergsg. 40; Riddarhalmshamnen 7 B ;  Slakt- 
sådana försiktighetsm&tt, att handlingarnacr huset, Enskede 4; och Poststationen, Enskede villa- 
Innehåll ej kommer till obehöriga personers Stad. 

kannedom. *Stanges sön- och helgdagar kl. 4 e. m. 
' ,  
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Telegrafunderrattelser. 

T a x a  
1. E'ör teleqram till inrikes orter. 

För inlandskt telegram om högst 5 ord  erligges ett porto af 25 öre. Innehaller telegrammet 5era %n 
5 ord, ökas portot med 5 öre för hvarje öfverskjutande ord. 

2 .  För telegram till utrikekes o&r. 
- - - -pp-----ppp-- 

~- p 

... l I hvarjel : 1 1  B. Utonaeu~opdsk taxering. 

Till .............................. Azorerna 
Belgien ................................. ............ Bosnien och Herzegovina ......... Bulgarien och Ostrumilien 
Cypern .............................. 
Danmark : i allmanhet ............. 

f r in  svenska stationer vid Oresund 
till danska vid d:o .................. .............................. Frankrike 

Firöarna .............................. 1 
Gibraltar .............................. 1 
Grekland,fastlandet samt öarna Poros 
och Euboea ........................... ............... Kreta och öfriga öar 

Island 
i ................................. 

Italien ............................ ....I , Kanarieöarna ......................... 
Luxemburg ........................ ..i 
Malta ................................. ........................... Montenegro ....................... Nederlinderna 
Norge ................................. .............................. Portugal 
Rumilnien.. ............................ .................. Ryssland : Finland I Ryssland: öfriga (Europeiska, och 

Asiatiska). ................................... 
Schweiz .............................. 
Serbien.. ............................... 
Spanien .............................. 
Spetsbergen ..................................... 
Storbritannien ...................... 
Turkiet: Europeiska och Asiatiska... 
Tyskland .............................. 
Ungern ................................. 
Osterrike .............................. 
Algeriet och Tunis ................. 
Marocko .............................. 
Senegal.. ............................... 
Tripolis .............................. 

Amerika:*** 

*** Till Amerikas Förenta Stater och vissa darbort- 

/d&: i telegrafstationerna. 

-- 

l 

l 

l e - -- 
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Telefonunderrlttelser. 1 [4995-49 
inom Sto&holm. 4) Förmedling af telefonsamtal jämte expeditionskostnad dels intradesafg. beroel-- 

;m. m. genom bolagets förmedlingsbyrtl. 6) Uttele- ps linjens ringd; f) för flyttning af telefonapparat 
fonering af senaste nyheter hvarje dag kl. 9 e. m. inom Stoskholm 2: 50, 6, 10 8. 15 kr. 
mot 10 öres afgift pr gAng. 

Fel 
Taxa : A ledningar och apparater anmälas i% F a l b g  r An 

a ) f ~ r  ~ ~ r e ~ ~ ~ e ~ n ~ n g ~ n o m ~ t o c ~ ~ o ~ m  ochobegränsadt och anmärkningar mot expeditionen hos B ö r e s t An! 
fri samtalsrätt inom bolagets helatelefonnätarl. 80 kr. d.&rinnan. Om 'Orn 
för egen, ~,,h 60kr. förenkeltkombineradjämte för iterfinnes i katalogen, erhalles af N u m m  e r b y  r h .  
nämnda slags abonnemang A aff'irstelefon inträdesaf- 
gift af 50 kr. (eller 10 kr. Orl. i 6 &r). Mot arsafgift af Upplysningar 
100 kr. utan inträdesafgift tillhandahalles apparat O" m. m. lLmnas af T o l e f yran.  
(s. k. stjärntelefon) med direk& ledning och obegräul- Bolagets expeditioner hillas öppna p& följande 
sadt fri samtalsrätt med apparaten jämväl for samt- tider: 
liga abonnenter A apparat med begränsadt fri s m -  T e l e f o n  b y r O n ,  Malmskillnadsg. 30 : hvard. kl. 
talsrätt; b) för telefon med begränsadt fri samtak- 9 f. m.-? e. m., lörd. och helgdagsaftn. kl. 9 f. m. - 
rätt dels 10 kr. i inträdesafg., dels 36-45 kr. för 150 3 e. m. 
samtal i kvartalet och 5 öre för hvarje öfverskju- T e l e g r a m b y r A  n och ö f v e r f ö r i n g e n  Norra 
tande (fria samtal till alla stjärnabonnenter), samt Smedjeg. 308~32: alla dagar kl. 8 f. m.-10 e. m. 
20 kronor för fria samtal till alla stjärnabonnenter N u m m e r b y r a n, Norra Smedjeg. 30 & 32: dygnet 
och 5 öres afgift pr samtal till öfriga abonnenter; om. 
o) för anknytning inom samma egendom inom hvil- I7e lbvr%n f ö r  S t o c k h o  l m  Norra Smedjeg. 23 : 
ken hufvudapparaken är anbragt, 30 'kr. pr Ar; hvard. ;l. 8 f. m.- 9 e. m., hel&. kl. 8 f. m.-3 e.m8. 
d) för direkt ledning till växelstation i stad utom L a n  d s f e l  b y r  i n ,  Norra Smedjeg 23 : hvard. 
Stockholm 50 kronor Arligen utan inträdesafgift; kl. 7 f. m.-7 e. m., helgd. kl. 7 f. m.-l e. m. 
e) Rir direkt ledning till växelstation % landsbygden F ö r m  e d l i n g s  b y r  &n, Mamskillnadsg. 30: dyg- 
och obegränsadt fri samtalsrätt dels 50 kr. arligen net om. 
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arbeten, Maskinatbeten & Reparationer, Metall- 
arbeten, Lås- & Kaminreparationer m. m. 

I 

-- 

r KONSULT. MASKININGENIOR 

ANPERS 
-.- 

§BORG 
Kungsholmsgatan 42 Ii - Stockholm 

Riks Tel. 95 93 Allm. Tel. 24555 

verkställer maskintekniska undersöks 
ningar o. kontrolleringar samt upprättar 

förslag till nyanläggningar m. m. o 

Medlem af Svenska konsulferande ingeniörersförening. - 

Af Ö. A. i Stochholm förordnad besiktningsman 
f&r automobiEer. 

120 

,424 

A 
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A*-B. Je E. ZACHRISSON 
~ k e r i  & Renhållningsverk 

Uerkstaller: 

Gårdsrenhållningar 
SchaKtnings-,  Sprängnings- 

G r u n d l a g g n i n g s a r b e t e n  

samt alla slags arbetskörslor. 
Kontor Cgl stallar: 18 Surbrunnsgatan 

&lim. Tel. 62 97, 43  96. Rikstel. 29  16. 

Stallar: Rålambshof, Kungsh. Allm. Tel. 193 79. 
D Eriiisdal, Söder. b 302 81. 

~ ~ ~ ~ ~ E = 9  
- 

Riks Tel. 94 83. 
Allm Tel 70 04. -- 

+ LYROPHON ER 
+GRAMMOFONER & . 

rekommenderas. 

ILOKALTELEFONER, 
+BRANDTELEGRAFER,  
+ASKLEDARE- & 
+ R I N G L E D N I N G S -  

I A N  L  A G G  N  I N  G  A R garanteras fungera tillförlitligt. 
C+ REPARATIONER å anliggningar och apparater utföras omsorgsfullt. 

Aktiebol, NILS R. LAN?Z 
D J A K O B S G A T A N 2 8 , S T O C K H O L M  B 




