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Sön- och Helgdagar kl. 5, 3,30 f. m.; 2,30" öst~rmalm-K~ngShOI-lfÖ~:e:fd~~~rm~iri:~
D!,3~ä::u.=;, "Centralpostkontoret uppsatta men, No~r;malmstorg torg tili brefläda dl

breflådorna. tömmas ,30 minuter senare, -S:tErIksgatan (linjen Karlberg-s-Gu-
enligt anslag. på '~lådorna. N?rrmalmstorg- staf Adolfs torg-

, . __ '_,_ DJurgården. Ropsten. . ,

[4956] I Korsbandslådor ) I Brefpost~n öfver-
äro uppsatta vid: Hornstull-Slussen 1 fÖres, vid ~Slu~en

ROdd ~ 11 ,...) Enskede:'" Skanstull- . till , spåryp.~.tlref-
l areg, - Slussen. ( låda .,på ringlinjen

Riddareg. 47" - Danvikstull-Slussen 'eller; "linjen Ros-
Storg. ~3 (ät'Skeppareg.j]. lag's"',li,Sundhyberg
Linneg. 9 & 11, ,~ K

Karlaväg .. 38, I spärvägebreflåds nedlagd försändelse bör
Stureg •.52 inko.mma till Oentralpostko.ntoret minst ;en
Strandväg. 49 half timme "föte posttågs 8.fgå!ng från ,Cen-
Långa raden 5 tralstationen.' , ',,;'
'I'egnersg. 2
Odeng. 58
Odeng. 29
Engelbrektsg, 5
Roslagsg. 32
Dalag. 48.
Karlbergsvägen 52 l

Scheeleg. 111.
Kungsholmsbropl. 2
Kungsholmsg. 28
Högbergag. 4(1

"Götg. 79
Renstjernasg. 16
Ad, Fredr. torg 4
Hornsg. 34
H;OrllSg.77
Hornsg. 170

, Ringvägen 98
Grand- Hotell
Araenalsg. 9
Malmskillnadsg.
Birgerjarlsg. 17
Slussplan 61-
Skeppsbron 16 .
Barnhaag. 14,
Drottnil)g~. 28
Rödbodtorget 2
NorrlaIidsg. 1
Hötorget 14
Mästersamuelsg. 'u:
Nordiska Kompaniet
Handtverkareg. 80

", ' 12'
Odeng. 19-

[496'1]' ' : '.
Teleg rafunderrättelser.

(I nedanstående bestämmelser äro med _an-
ledning af det i E.r,?p~ rådande krigstill-
ståndet en mängd restriktioner VIdtagna, hvar-
om underrättelse lämnas i\-,telegraf~tatio~er:pa.
Särskildt 'erinras den korresponderande

• ' ,allmän4etl~n om: . " '

l .. o '''. att pri:vattelegrllm skola varI!; affattade på
samma tömningsti- ~lart språk svenska danska norska, engelska.

{der som för breflå- franska, r~ska (fö;bjudet ~id ,inläri.dsk 'kor-
dorna. respondens) eller tyska samt icke-innehålla.

för telegraftjänstemännen obegripliga/uttryck. '
såsom handelsmärken eller dylikt, 1:1" j- ,

att såsom' obegripliga uttryck auses' alla
Isijferuttryck, hvilkas betydeZs';' "i frll?;lflå'}'
,af t eleqramsnets » text,' hvadan telegrammen

J måste affattas ex-empelvis efter förmein lSänd
50 kilo kaffe> och idke efter formeln ,Sänd
50> eller »Sänd 50. kilo», samt> ",,~

att telegram, som äro affattade i strid, med
, dessa bestämmelser, skola å inlämningssta-

tionen tillbakavisas eller deras vidarebeford-
ran ' inställas 'å adress-, gräns- eller kuststa-
tion, utan att inlämningsstationen ' -dätom
underrättas.) - ,- ' il' )

Telegrams hemlighållande. l Såväl tele-
c grams innehåll som namn å afsändare och

adressat hemlighållas under' afgifven -edsför-,
, bindelse ' af tjänstemännen vid telegra.fver~.'

ket; järnvägames telegrafpersonal är l all-
mänhet' icke edsvuren men vid 'strängt ansvar
~lagd att hemlighålla såväl taxerade fele-

, grams innehåll som: afsandares och adressatsSpå~vägsb~eflådor namn.'" ,,', .1

befordras yr1 linjerna: : Telegrafverkets ansvar för telegram.
Ringlinjen För de' olägenheter eller förluster, som, för
Roslagstull-Slussen-, tö w' en 'korrespondent kunna uP'ps!:\ genom ori-~-

Sundbyberg. II ,~mmas tI. tigt telegraferad t eller expedieradt, uteblIf-_
Karlberg-Gustaf "posthnset,,,Vasa- 'vet eller för' sent framkommet telegram; an-,

Adolfs torg-;- Ropsten , _gatan. • ~vara telegrafförvaltninga.rIia icke i vidsträck-
\" .

Skandinamens ~Största Lifförsäkirings olag: '.VH UIiE.. . ). ~, ~~~>.\- ,.~ .
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[4962J l. Järnvägs-, post-,' telegraf- och telefon-uuderrättelser.
tare mån, -än att "dJn etlågda befordringsaf~ Ordberäkning. Såsom ett ord räknas i tele-
gilten under vissa 'omständigheter kan Mjlr.,gram på klart .~pråk. ord om högst 15 .bok-
bekommas.!4I·, i ' t, 'stäfver eller' siffertal om högst 5, siffror, I

lfelegramoriginal. Telegtam skall vara: telegram på öjverenskommet sp"l1k beräknas
läslikt skrif:vet'med latinska. boks.täfver och största ordlängden till W bokstäfver eller 5
med vanliga siffror. r l siffror;', i telegram på chifferspråk till 5 siff-
. Språk. Tele/t1'amtexten kan affattas på ror eller 5 bokstäfver.. I adressen riiknas'
klart eller pä hemligt språk, hvilket senare dock 'namnet p4 adresstationen alltid. såsom
sönderfaller i ö/'Ve'/'enskommet språk och ebif- ett ord.. .j

ferapråk,'idetta senare åter bestående antingen Såsom särskilda ord rä~nas: 1. Ord 'töre-
af arabiska siffror mea hemlig betydelfit eller nade genom bindestreck;' 2. 'Ord skilda ge-
ock .sf bokstä/ver mea hemlig 'betydelse. nom apostrof; 8. Enstaka skrifteckeu, buk-

Öfverenskommet'spräk skall bestå af ord, stäfver eller siffror, uuderstrykningsteeken,
hvilka icke tillsammans bilda' någon begrip- parenteser och anföringstecken.
lig mening på ett eller flera af1de för kor-' Sammansättningar och förändringar af ord-
,respo'ndenspå klart språk, medgifna. stridande mot språkbruket,' äro icke tillåtna.
/ Uppställningen sker i följande ordning: r. 'Dock kunna såsom ett ord utan apostrof el-
Tillt1illiga uppgifter, såsom =RP= (förutbe- ler bindestreck sarnmanskrifvas, hvart för sig:
taldt svar); =TC= (kollationering); == PC'= namn på städer och länder, släktnamn, till-
(m'ottagningsbevis); =FS= (vidaresändning); hörande en och samma person, namn på stäl-
=TMx= (x adresser); .Oångbud, , »Ilbud s len, torg, hulevarder, gator och andra f4ag
\.)Expres.); = Xp,-, (gång- eller ilbud be- af farvägar; namn på fartyg; hela tal. bråk,
taldt); 'cr rgent- eller = D = (iltelegram); 2. decimaltal eller blandade tal, skrifna med
Adressatens namn och adress; :l. Rt (riks- hokstäfver: samt husnummer bestående af
te1efohabonnent, telegrammet vidarebeford- siffror och bokstäfver. .
ras pr telefon); 4. Adrell8tationens namn; 5. Skiljetecken, bindestreck och apostrof
Telegrammets text (telegram utan text äro skola i regel hvarken taxeras eller aftelegra-
äfven tillåtna); 6. Afi3ändarensnamn (kan feres: Önskar afsändare-dessa teckens afte-
äfven affattas' i förkortad form eller ute- legra.ferande, ansritves detta med orden »med
slutas). I skiljetecken' (rTP). hvilka icke taxeras,

Adressen, 'som 'måste innehä-lla minst två hvaremot hvarje skiljetecken taxeras somett
ord, bör för större städer innehålla uppgift ord: Alinea (beteckning för ny rad) aftele'
å gata och husnummer eller, i saknad däraf, graferas i inländska telegram men taxeras
adressatens yrke eller annan dylik anvis- ej. Beteckningen Rt, med eller utan tele-
ning. fonnummer, i adressen taxeras icke. Såsom

Adressen kan affattas i öfoerenskommen el- särskilda siffror eller bokstäfver skola där-
ler förkortad form efter uppgörelse mellan emot räknas: punkter, kommata, binde- och
adressaten och adresstationen. För inregi- bråkstreck. som ingå i bildandet af tal eller
strering af dylik adress skall till sdresstatio- bokstafsgrupper. '
nen i förskott erläggas en årlig afgift af 10 Utstrykning, ~indring eller öfverskrifning
kronor. Enahanda afgift erlägges för inre- skall vara vitsordad af afsändaren eller hans
gistrering och iakttagande af korrespondents ombud.
begäran, att till honom adresserade telegram Bestyrkande af afsändarens underskrift
må reglllbundet under vissa timmar aflämnas kan intagas i telegram; och erlägges därför
på ..särskildt uppgifna ställen. . endast vanlig ordtaxa.

lOnskar korrespondent tillförsäkra sig skydd Telegraminlämningsställen emottaga på
mot att af honom vid viss station registrerad klart svenskt språk affattade telegram för
telegramadress sedermera varder' för annans befordran till orter inom alla länder. ,
räkning reJ!istrerad vid annan station, er- De äro i. Rikstelefonkatalogen utmärkta
lägges i förskott en årlig afgifr af tio kronor. genom betecknillgen tio .: .

Såsom fullt tydliga telegramadresser till TelegramexpElditioner -hefordrå på klart
abonnenter å •.ikstelefon godkännas' de, som svenskt språk affattade telegram till ochfrån
innehålla adressatens tillnamn, bokstäfverua orter inom alla länder.
.•Rt.' (rikstelefonabonneut} samt -namnet å Dessa expeditioner äto i rikstelefonkata-
den central- eller växelstation inom l'ikstele- logen utmärkta genom beteckningen tx.
fonuätet, med hvilken adressatens teleforrap- Kvitto å ·inlämnadt privattelegram erhålles
parat' är närmast förbunden. Finnas" flera på begäran mot. en afgift af 5 öre.
abonnenter med samma tillnamn vid en oqh Intelefonerino af telegram till telegraf-
samma station, måste telefonnumret tilläggas station kan fäga rum anting••n mot deposition
efter bokstäfverna Rt. ,af telegramaf@~erna och viss ersättning>f&r
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,\ Tele~rafund!lr,~ä.ttelse,r, - I • P u/! l [19,63)
räkningsbållningen eller -ock, efte~ ÖfYelr6ns-därefter, äger att, illomj~oppet af.tre ~ån~,er
komruelse med stationsfdreståndaren, mot er- efter Ilopvisningens,utfå11laJ).deochemot, deu-
läggande af,5 öre .för .hvarje telegram jämtd nas aflämnande å det ursprungliga telegram-
2 proc, at" de bokförda. telegrltmafgiftern~! mets 'iJ;l~jinW\A~~s~tion, !lärs.!ädesl!tåt.,er~e-

-Korrespondens kan på' begäran erhålla kopIa! kommajsvarsatgiftens belopp., ell~r o,Gk,l,o-
af intelefoneradtytelegram mot en afgift, af lämna anvisningen å någon telegrafverkets
10 öre. ",.... . ~tat,i.on,}losomdjireCtel'.föranstaltar om ~v:ars-
eVidarebefordring af telegram inom landet afgiftens.,åtel'betalning tillle\egramafsäpda-

kan ske med telefon. utan särskild kostnad, ren; och b) i fl'llga.om telegram från SWlrige
sä·framt; adressaten är telegrafverkets sbon-' ,till ~tland~t! afsändarenjj innan lltg~ngen af
nent, .Om: däremot adressaten -ieke .är tele..Jtre månader efter anyjsningens, utfärqallde
grafverkets abonnents. men Iikväl, har .eller bos. 'I'elegrafstyrelsen eller å 'jnläpmi'ngssta-
aJf äfsändaren, uppglfves. hafva telefonförbin-' tionen gÖ!ia frams~iiLJnilil om åtgä.dli'>vid-
delse med adress-stationen, skall afsändaren tagande-för .beloppets l}terbetqlning. .,j l , '

fÖl'>telefonbMordringenerlägga en afgift nG l Svarsanvisning ,fär l\p;Väp9assåsom likvid
lOö'J1e. Telegram kan dessutom från adress-. för afgäendq telegraIll icke blott vid den I\ta-
stationen vidarebefordras: med P08~ i vaneigt' tion, 'SO}Il, utfärdat anvisningen" )ltan vid
bref mot en afgif. af. IQ, öre;' med post! i re- hwilkeueotn helst, annan telegrafs~at~qq..i ri~
kommenderadt bref-mot en afgift af 25 ,öre;, ket. Af \tlllegrafverket utfärdad anyi~ni[}g'
med gångbud" hvilket befordringssätt ej får' .rnottsges . s~väl vid .statens, somj;le enskilda
äga rum på längre arständ än l,~ nymil*), järnvägarna~ stationer, såsom likvid för tele-
mot en afgift af 20 öre för hvarje påbörjad, gram, liksom ock, järnvägsförvaltningarnas
km., minsta af~i{;t 50 öre.; med ilbud f.ör sva~sl\nvisnii\gar motta,gas vi~ telegrafverketa
längre: afståud an ,1,5' nymil, mot en afgift'[ståtioner.. , t."
af 40 öre för hvarje påbörjad km., minsta Mottagningsbevis, Telegrafisk uppgift a
afgift, ], krona. , " I tiden, då telegram blifvit ,alLressaten till-

För ajgående·t.tlä1u1.skt telegrams vidarobe- ställdt, kan erhållas, om ,};fottagningsbe\"ia.,
fordring vere sigmed post eller särakildt, bud >Accu~e . reception» eller. 918tt =~9T
erlägges å den svenska aJgållgsstationen i, intöres framför adressen. Afgiften härför!ir-
allmänhet ingen 'afgift. " I densamma som för vanligt telegram om ~ ord,

F.'ör.utbetalning af 'svar kan äga/rum. Er,' Mottagningabevis per post kan erhållas i
lägges .å.fgift för inländskt telegrafsvar om, fråga om telegram till utlandet, OD;! afsi\n-
högst fj ord, införes före adressen >Svar ·be-' daren.framför adressen, tecknar >4ccus~ re'
taldt> .eller =RP=i eller »Repouse payee•. ception postal» eller =PCP= aamt erlägger-

Vid utländsk korrespondens samt då s-vars, en särskild afgift af 20 öre... ,', ,
afgifb för mera än 5 ord vid inländsk kor' , Kollatione.r~de telegram, Önskas ,ett tete-
respondens erlägges, skall till nyss nämnda gram kollationeradt, införes framför adressen
beteckning fogas en silfra utmärkande det »Kollationeraa-j eller »Oollatiounement» eller
antal ord, för hvilket svarsafgift -enlägges blott -=;oTO=" ,oc~ erlägges .härför en tp,l-
(ex.: Rp 10), _ l r l I läggsafgift af! en fjärdedel utaf portot ,~ör-

Anvisning för betaldt telegrafsvar kan au" 'själfva telegrammet, dock icke, mindre än
vändas till betalning för ett telegram inom 25 öre.. ' l ,t l.

en tid af högst 42 dagar från den dag\ den- Lekalteleqram, Vid sambliga telegrafsta-
samma utfärdats. ,,' tioner ,j riket fä till b#ordran i vanlig ord-

Däreft' mottagaren af ett telegram med ning inlämnas telegram, adresserade till per-
förntbetaldt svar icke begagnar sig af den' soner., som äro bosattp, å samma ort" Till
för svarets aflätande honom af mottagnings- adressater, som, äro boende utom .stadens
stationen tillställda >svarsanvisning,>, kan lien telegrambäringsområda och icke äro ahon-
för, svaret erlagda .afgifteu äterb-talas (tilL nent,erl\ rikstelefonen i det. n1it,.som lyder-
afsändaren .. För detta ändamål bör: a) vid under Stockholms centraltelefonstation, b~·
inländsk korrespondens adressaten antingen fordras lokaltelegram med gängbud eller, post
öfversända anvisningen till- afsändaren, som, mot därf,ör fllstställd!J.afgifter.vsom e,Jliggas.

I af .afsändaren, Portot för ett lokaltelegram
*) En' »Post- och Telegrafortförtecknings utgär.: medrhälften af pO,I:1;Qtfö):'ett vaql;igt

af synnerlig fullstäudighet utgafs år 19,09 telegram. ("Minsta .afgift 25 öre. , "
samt hålles 'ständigt aktuell, genormett årli-' lItelegram,.hafv,!O företrädesrätt framför
gen utkommande supplement, och är-Odär] andra. .privattelegram , både i frå,ga omte~e,-
orternas efständ från närrnaatetelegrafstatio grafering oCAutsändning. \ t
angifna. l Den finnes tillgänglig å hvarje tele, Inom riket" utvnxlas liJl'lika,telegram' tills-
«grafatation. ,Il \ vidare allenast mellan tE)legrafverkfjts egna.

Skandinåviens Största r.ifförsäR:ring!ib(}l:fl!g~. THlJCE
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(49 6(~ L Järnräga-, post-, telegraf- och telefon-underrättelser.
stationer. Iltelegram till eller ifrån järnvägs- afgift för det afgående ST-telegrammet utan
stationer befordras allenast å telegrafverk'ets endast för Bvarje ord, som skall repeteras,
linjer med förmånsrätt. Iltelegram kunna dock minst 26, öre vid Inländskt och 80 öre
befordras till de flesta länder inom och utom vid ugändskt telegram. Dessa afgifter åter-
Europa, . dock ej till Storbritannien samt i betalas, därest rättelsetelegrammet föranledts
allmänhet ej till telegrafstationer i Indien, af fel, uppkomna under den telegrafiska
Afrika och Amerika. Afgift&edubbelt porto. befordringen. ,
Framför adressen införes »Iltelegram> ellet Tillbakatages eller återkallas ett tele-
>Urgent> eller blott = D =. gram, innan dess afsändning begynt äger
I Angl\ende iltelegrams utsändande, se nedan afsändaren äterbekomma den erlagda 7afgif-
under >Telegramutdelning', ten efter afdrag af.20 öre. Har telegrammet

Lokal-iltelegram befordras mot tredubbla redan afgått, kan detsamma återkallas alle-
portot 'för ett vanligt lokaltelegram med nast genom taxeradt rättelsetelegram.
samma ordantal. . Mindre brådskande telegram mot nedsatt

Press-iltelegram, se Presstelegram. afgift. (Telegrammes differås.) Nedsättning
Telegram med flera adresser på samma i telegramafgiften med femtio procent är

ort. Ett och, samma telegram kan adres- medgifven beträffande privattelegram till vissa
seras till flera mottagare på en och samma utomeuropeiska länder, i det fall att tele-
ort eller till en och samma mottagare under grammet icke behöfver befordras förrän efter

• olika adresser på en och samma ort. Vanlig telegram, som äro belagda med full afgift.
afgift för själfva telegrammet samt 40 öre Dylika telegram skola vara helt och hållet
för hvarje utskrift om högst 100 ord, utom affattade på klart språk, hvarvid dock endast
den första, För detta ändamål inskrifves antingen franska språket eller något af de
framför adressen >x adresser> eller >x adres- afgångs- eller adresslandets språk, hvilka äro
fles> eller =T:Mx=. Adresstationens namn tillåtna vid internationell telegrafering på
utsättes endast en gång, j slutet af adressen klart språk, få användas. Siffertal skola ut-
Telegram, som skola befordras öfver de skrifvas med bokstäfver. Telegram utan text
nordatlantiska kablarna, få icke hafva flera äro ej tillåtna. Därest sådant telegram icke
adresser. .' framkommit till adressaten inom 24 timmar

o Telegram att försändas vidare med tele- efter detsammll;sinlämning å,afgångsstationen,
graf. Afsändare af ett telegram kan genom befordras det l tur med telegram mot full.af-
att framför adressen sätta: >Vidaresändes- gift. Telegrampostanvisningar samt signal-
eller -Faire suivre> eller blott =FS= be- och radiotelegram åtnjuta emellertid icke här
gära telegrammets vidaresändning med tele- omnämnd nedsättning af afgiften.
graf, dock i regel icke utom Europas grän- .Pressteleqram, d. v. s. telegram .afsedda
ser. Likaså kan telegramadressat genom att offentliggöras genom tidningspressen,
skriftlig anmälan eller betaldt tjänstetelegram kunna sändas inom landet samt till Belgien,
till telegrafstation förbehålla sig, att tele- Danmark, Frankrike, Färöarna, Grekland,
gram, som ,dit ankomma under hans adress, Island, Italien, Luxemburg, Nede:rländerna,
Tarda, honom eftersända med telegraf under Norge, Portugal, Ryssland.. Spanien, Spets-
en annan adress, som han uppgifver. Afgif- bergen,..Storbritannieu, Tunis, Tyskland, Un-
tema för vidaresändning och. eftersänduing gern, Österrike, Algeriet, Azorerna, Franska
erläggas af mottagaren. Sudan, Mauretanien och Senegal, Nordame-

R~ttelsetelegram. • (Service tax~) (ST). r~ka~ förenta stater, Cau~da, Argrntina, ..Fi:
Afsimdare eller adressat äger. att inom tio lippmerna, Japan och Kina, Ordtaxan ar l
månader, räknadt från och med månaden allmänhet hälften af den för vanliga tele-
näst efter den under hvilken telegram in- gram gällande. Dylika telegram måste vara
lämnats till befordran, begära upplysning affattade på klart språk samt i sin helhet
eller meddela föreskrift angående samma te- publiceras. ,
legram. ?-varje telegram, som afser rättelse, Pres.s-iltelegram befordras utom ri~et en-
fullständigande eller återkallande af ett redan dsat- t111Daumark och Norge. Afglft tre-
afsändt eller under befordring varande tele- dubbelt porto mot vanligt- presstelegrams.
gram, skall utväxlas uteslutande mellan tele- Radiotelegram kunna numera, genom för-
grafstationerna och såsom tjänstetelegram-; medling af de stationer .0r trådlös telegra-
men därför skall af den, som begär rättelsen fering (kuststationer), som i de flesta länder
ete., erläggas: a) afgiften för det telegram, finnas inrättade, utväxlas med sådana fartyg
som innefattar ifrågavarande bsgäran ; b) af. på hafvet hvilka äro försedda med trådlös
giften för svaret, när sådant erfordras. Be- telegraf (fartygsstationer) eller genom signa-
träffande ST-telegram, som innehåller 'adres- lering eller på annat sätt kunna sätta sig i
satens begäran bm repetition, erlägges ingen fOrbindelse med ett med radiotelegraf försedt
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Telegratunderrättelser. [;(9~J
fyrfartyg (i- Sverige . för närvarande allenast ter dagligen erhållas mot en. ~fgift beräk-
fyrskeppet.Ölands !,"ef).; ", , nad efter .100 kronor pr år. Dessa telegram

Utom sedvanliga uppgifter angående adres- äga vid befordringen toreträdesrättframtor
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 il den kuststa- Breftelegram. Med breftelegram, hvilka
tto,n, öfver hvilken radiotelegrammet skall kunna utväxlas endast med Danmark (icke
befor~ras. ' inom Sverige) förstås sådana ,telegram,som

Afgrften för radiotelegram är sammansatt inlämnas mellan kl. 7 e. m. och 12 midnatt
af van~ig telegramafgift, kustafgift och[far- och äro afsedda att befordras endast under'
tygsafgrft. Kust- och fartygsafgifterna äro natten samt från adresstationen· tillställas
ganska växla~de, 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 grnndtaxa, dock
ord. ' minst 80 öre för hvarje telegram. '

För de svenska kuststationerna (Göteborg, Breftelegramkan inlämnas å eller (mot
Karlskrona, Va,x:holmoch Trälleborg) är kust- särskild afgift å 25 öre föl' hvarje påbörjadt
afgiften 10 öre per ord, dock minst 1 krona 50-tal ord) intelefoneras till alla de för
per radiotelegram. Såsom exempel på far- svensk-dansk trafik. afsedda stationer, hvilka
tygsafgifter må nämnas, att fartygsafgiften för äro öppna efter kl. 7 e. m., men kunna adres-
Wilson-båtarn'A (Göteborg-Hull, Kristiania seras endast till stationer, som bållas öppna
.-Hull, o. s. v.) är 15 centimer per ord, dygnet om (i Sverige: Stockholm, Göteborg,
dock minst 90 centimer per telegram, att af- Malmö och Sundsvall; i Danmark; Köpen-
giften föl' Det Forenede Dampskibselskabs hamn och Fredericia). De afsändaa till adress-
båtar (linjen Köpenhamn-Newyork) är 40 telegrafstationen under loppet af natten efter
eentimer per ord, dock minst 4 francs per tele- deras inlämnande 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 brefjned . första post till den angifne
tj~nstebeteckningen »Radios , hvilken icke adressaten.
taxeras. Samtliga afgifter for radiotelegram Julaftons- och nyärstelegram, forsedda
skola erläggas' af afsändaren. med datumbeteckningen resp. 2</12och '/"

Vid radiotelegrafisk befordran äro tillåtna kunna aflämnas under december månad hvarje
telegram medbetaldt svar, telegram med år. De tillställas adressaten julafton resp.
kollationering, telegram att 'vidarebefordras nyårsdagen.
med särakildt bud eller. med post, telegram Lyck511skningstelegramblanketter. Mot
med flera adresser, telegram' med mottag- erläggande af en särskild tilläggsafgift ,af 35
ningsbevis per telegraf eller post (dock en- öre kan afsändare af telegram till de flesta
dast sävidt angår befordran på telegrafnätets telegrafanstalter i Sverige och Danmark få
linjer af. telegram till· fartyg pähafvet), be- telegrammet å ankomststationen utskrifvet
talda tjänstetelegram med undantag af så- å särskild, konstnärligt utförd blankett, s. k.
dana, genom hvilka begäras repetition eller lyxblankett. Af nämnda tilläggsafgift, äfven
upplysning (på telegraflinjerna äro dock alla för telegram till Danmark, tillfalla </7-delar
slag tillåtna) samt iltelegram (dock endast Svenska NationalfrJreningen mot tuberkulos.
å telegrafnätets linjer). '. . Telegrambref., Telegram kan i bref in-

Uppgifter om kust- och fartygsstetiouer- sändas till telegrafstation för att därifrån
nas namn, räckvidd, taxa' o. s. v.kunna er- afsändas. Sädant telegram inlägges, åtföljdt
hållas ur den internationella radiostations- af omakulerade vanliga frimärken till samt-
förteckningen, hvilken finnes tillgänglig .å liga telegramafgifternas belopp, i kuvert,
samtliga telegrafstationer och ett antal järn- hvilket förseglas och frimärkes samt torses
vägaatationer.: . med påteckningen »Telegrambref> i nedre

Signaltelegram (från eller till fartyg på vänstra hörnet.
hafvet). Afgift 80 öre för signaleringen, Därest afsändaren å. kuvertet tecknar
oberoende af ordantalet. För öfrigt vanlig »Express' samt därå anbringar ytterligare
telegramafgift. 20 öre i frimärken såsom expressafgift, var-

Väderlekstelegram, innefattande under- der il sådan ort, där särskild af postverket
rättelser och förutsägelser rörande väder- aflönad .brefbärare finnes anställd, telegram-
leken, kunna frAll vissa in- och utrikes or- brefvet så snart som möjligt efter postens
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[.988) I. JämTAgs-, posto, telegraf. oeh telefon-underrättelser.
ankomst befordradt med aärskildt 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 hvsd efvan är före-
siTäl inom riket som med utlandet genom sktifvet beträffande >Rättelsetelegram>.)
förmedling af de flesta svenska postkontor. TelegramoriginaJens förvaring. Tele-
Såväl inbetalning som utbetalning af medel grainoriginalen samt koncepten till ankomna
för dylik anvisning äger rum å postkontor. telegram äfvensom de begagnade telegraf-
Se i öfrigt [~9 44 J. pappersremsorna förvaras under en tid, af

Afskrift af telegram utlämnas endast på åtminstone 10 månader räknadt från ocb
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 handlingamas
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 he'lJloviateller ock
hufvudskriften, sålunda, att främst införes poste restante (=GP=) eller telegraphe r,e-
ordet »Kollationsrass 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 Önskas ett telegram >post~ 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 - hufvad- Sättes före adressen >Ege1lhändigt> eller
skriftena 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 öfverlämnas öp-
sist sitt intyg, hvarmed äfven hufvudskriften pet till hvem aom helst i adressatens fa-
förses. milj. ,

Rättegångsfullmakten måste för att gälla Genom att framför adressen' införa någon
vara ställd till vis. man och icke till inne af beteckningarna >Dagaflämning' eller
hafvaren, »Jour» • kan afsändare förbehålla sig, att

Telegrammets taxering och befordring äga telegram icke tillställes adressaten nattetid
irum i enlighet med de för »kollationerade Iltelegram, som nattetid ankommer till en

telegram' gällande föreskrifterna .• Om det telegrafstation af första klass, skall dock
ankommande telegrammet ej är försedt med alltid utsändas genast.
anteckning om verkställd kollationering gäl- Förutom genom begäran om ilbefordran
ler oej fnllmakten inför domstol. kan afsändare af telegram till. en första

Aterbetalning af porto äger /rum för klassens station genom att framför adressen
telegram, som genom telegrafinrättningans införa ordet > Nattajlämning> eller »Nuit»
förvällande icke nått sin bestämmelse. Likaså påfordra telegrammets utsändning genast
återbetalas i händelse af telegraferings/el por- efter ankomsten, oaktadt telegrammet fram-
tot för telegram på hemligt språk med för- kommer nattetid.
utbetald kollationering samt portot för sådant . St kh I •
telegram på klart språk, hvilket till följd af Telegram mottagas l oc o ID S:

telegraferingsfelet uppenbarligen icke kunnat Centratetationen, Skeppsbron 2 (öppen hela dygnet);
~ppfylla sitt ändamå~: Vid/örsenaa framkomst :;~~t8~~~iO;:~~~s~~~:s~~ki-i;;fK~;l,;;;:g':')5;;dJie~~:
återbetalas portot, nar telegrammet.icke upp- andsholmen: Riksdagshuset" (öppen endast under
nått sin bestämmelse tidigare än 'det hade riksdagen); Scheeleg.7'; Södermalmst.26"; i Grand
k t f k d t' II k" Hotel' Södra Blasieholmsh. 6 & 8; Vasag. 10'; iunna ram omma me pos e er oc nar Statens Järnvägars centralstation (öppen ana dagar
dröjsmålet öfverstigit, 1) 12 timmar för in-.kl. 7,'5 f. m.-2 e. m. samt 3 e. m.-10 e. m.) o.
rikes telegram eller telegram till grannlän- Ncrrtultsg. lO'; samt Telegraminlämningsslällena, in-
derna; 2) 24..ti~n:ar för. telegram ti~l det öfri~a .~~~:.,~~6~ka~~~:.i~~;e~:r:'li~tH~::;:~52~~o~n~~;
Europa, däri inbegripet Algenet, Tunis, 170;Högbergsg.40;Riddarholmshamnen7B; Slakt-
Ryska Kaukasus och Asiatiska Turkiet j 3) 3 huset, Enskede4, och Poststationen, ,Enskede vflla-
gånger 24 timmar uti alla andra fall. För ~
stats- och iltelegram minskas de under 2) , Stänges sön· och helgdagar kl. , e. m.
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Telografunderrättelser., [.981)

[4981J Taxa
1. PÖl' t~kgr(J,mtill inri~ orter,

För inländskt telegram erlägges ett porto af 5 öre per ord med tiliägg af 80 öre per telegram,

2. F ör telegram till utrikes orter.

Ål. Europeisk taxering.

'l'ill
Azorerna 0'0 ••••••••••••••• 0.0 •••

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

D~~~a~~~n~k~l:~~~~~; 'vid ·Ö:;~~{,;;d
till danska vid d:o .•....•...•.....•.~~~::~~e::::::::::::::::::::::::::::::l

Gibraltar •••.•....••.•.•••.•••••.••••.•
Grekland,fastlandet samt öarna Paras
och Euboea .. ·.·.·.··.·1··············
Kreta och öfriga öar .

Island •• : ...•••....•....•.•.••..•..•.•.
Italien ..••••••••••..••••..•.....•....•
Kanarieöarna ·········1
Luxemburg .•••.••.••...••.••.••.•.•• I
Malta ••....•.•••••. ••• · ..•• ••.•.•.••• ·1
Montenegro .••••••.•.•...•..•...•.•.. ·1
NederUinderna .•••.•.•...•...........
Norge ..•••..••.••.•.••.•••...• , .••....

~~~~~~n::::::::::::::::::::::::::::::
Ryssland: Finland ....••.•......••••
Ryssland: öfriga (Europeiska och

Asiatiska) .
Schweiz ••••••.•••.•••....•••..•••....
Serbien ..•••••.•.....•••••...••.....•...
Spa.nien ... 0.0 ••••••••••••••••••••••••

Spetsbergen :'norska stationen Green
Harbour .
Svenska stationen vid Braganza Bay

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

8~t~~rre'::::::::::::::::::::::::::::::
Algeriet och Tunis .•.•.............
Marocko ..•..••.••••.......••.......•.
Benegal •..•••....••..•.•.•.•.••..••••.•.
Tripolis ..•..•...•....•..•.•..... r ••••

För I
Ihvarjel

2 Ord,) ~~~
~-----

kl'. kr.

2,00 0,75
0,80 0,15
0,90 0,29
0,95 0,225"
1,50 (\,50
0,801 0,05

0,602 0,05
0,60 0,20
1,15 0,425"
0,95 0,275'

0,95 0,275'
1,00 0,30
1,55 0,525'
0,90 0,20
1,80 0,40
0,80 0,15
1,25 0,375'
0,90 0,20 I
0,80 0,15 I
0,801 0,05
0,951 0,279'1
0,90 0,20
0,50 0,15 I
0,70 0,25
0,80 0,15
0,90 0,20
0,80 0,25

1,90 0,553
2,00 0,604
0,75 017"
1,50 0;50

5 0,125'
0,70 0,20
0,60 0,20

1,00 I 0,251,~5 .0,370'
3,80 1,40 I
1,80 0,6.

B. Utomeuropeisk taxering.
A.j1'ika

(undantagandes Algeriet, 'I'unts, Marocko,
Senegal och Tripolis) :

Egypten' (1:0. regionen) ......••.••.•••.•.••.••.
Madeira .
Afrikas östkust ...•••••.•...•......•.....•....•.

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

l Amerika :U, I
iFörenta Statern ••: Newyork •..••...•.••..•..•I» » Onicago ••........••.....•
I» » S. Fransiseo •••.•.•.••••
ICanada, Quebec' ....•••• •....••.... •.••••••••• 1
, » Dawson City •••••••..••...••..•••. "I
IIMeXikO •.•.....•........•••.•..•••••...•.••.•• '"
Västindien, Kuba ••••.•••.••.••...•••••.•..•••.

I

Argen~ina •••., ••••••......•• ; ......••••••....•....
BraSIlIen: RIO de Janeiro ••••••••.•••......•..

A6ien
I (undantag. Asiat. Turkiet och

Asiat. Ryssland):
IArabien .
[Indien, Brittiska ......................•.......
IJapan •......•..•...••.•......•••..••.•.•••.•••.

ii~~:::::::::::::::::::;::::::':::::::::::::::::::1
i~;~:~:~d;Ä~i~i:'(Sibi;i~~).~~.Ä: ii{'~;;p:'t~~~~:I
!Australiens fastland .....• ·••..•..•... · .••• ·••• 1
iNya F.aledonien .••.•.••••••..•....••...•..•••

I
Nya Zeeland ........•...••••....... · .......•••..
Tasmanien {o •.•.••.• ,. ············1

1 gäller äfven för 3 till och med 10 ord. ,
2. »»3».» 6.
s Frän och med l1:te ordet 60 öre.
~ Från och med ll:te ordet ,65 öre.
5 För 2 ord 0,60; för 3 ord 0,60; för:;4 ord 8,70;

för hvarje ord mer 0,125'.
• Uppgår afgiften till belopp l öretal. som icke

kan jämnt delas med fem, skall den afrondas till när-
mast högre femtal öre.

•• Upptager endast kostnaden för korrespondens
med den ort Inom resp. områden, dit portot är
lägst och, där tlera befordringsväg ••r finnas, för
korrespondens å den billigaste.
.u Till Amerikas Förenta Stater och vissa därbort·

om belägn •• länder kunna telegram deosutom sändas
via Sibirien och Stillahaflkablarna.

Ord.
taxa-·

kl'.
0,9.
1,00
2,35
2,35
2,55

1,30
1,iO
1,80
1,30
S,3'
1,80
1,95
~ 95
2;80 I

I
1,90 l
1,60
3,6.
3,00
3,80
1,10

2,80
3,4i
2,80
2,80
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[49'91-4995J 1. Järnväglii-, post-, telegraf- och telefon-underrättelser.

T I• d J:tt I 'längr. tid än under 2 perioder (8 minuter), i ial!a a.onun arra e ser. annat samtal finnes att befordra på ledningen.
Tldslndelnlne af samtal. För åstadkommande af

en jämnare och bättre expedition äro de störr~. tele-
fenledningarna tidsindelad8, sä att under bestamda
min'l!ler af hV31'jetimme vissa stationer utefter
ledningen stä i omedelbar förbindelse med hvar
andra.

Med kännedom om den tid, under hvilken korre-
spondenternas stationer hafva samtalsutvlixling-
hwarom underrättelse Iämnas ä stationerna - kan
"'onnent lättare iakttaga tid för samtal.

Adressering af telegram till r1kstelefollabonnent.
Rikstelefonabonnent har i s i t t t e l efo n-
n n m m e r äfven telegramadress, därigenom
att adressatens egenskap af rikstelefonabonnent får
i en telegramadress betecknas med bokstäfverna .Rt.,
_d eller ntan telefonnumret, utan att denna
!tote.kning vid inrikes ielegra.fering in·
b e rä k n a s i telegrammets t a x er in g u n d e r-
ka.tade ordantaL •

Automatiska telefonapparater, uppsatta på olika
s1liillen i Stockholm, förmedla samtal ,för 10 öre med
psatstelefou, och fOr resp. 18\00h 20 öre med station
i ••nnat nät, med hvilket platsabonnent itger ko~t-
Iladsfritt samtala allt .fioreom samtal.t III.'vanllgt
sädant oJ.4erilsalllbl.

[4991J Rikstelefonen.
Rikstelefonnätet, som numera. är utsträckt

till nältan alla delar af Sverige, är jämväl
förbundet med tttländska orter: i Norge, i
Danmark och i Tyskland.

Abonaentens rättirheter: l) Afglftsfria samtal (för
abonnenter inom Stockbolm) med öfriga abonnenter
vid stationer inom en omkrets af 70 km. frän Stock-
holms Stortorg. 2) Samtal med alla andra orter
i rikstelefonnlltei mot särskild afgift. 3) 'I'elefone-
ring af telegram till "ch från telel!rafstation mot
endast rllkningsafgifi (6 öre pr ajgaende telegram
och 2 proc. af förskotterade telegramafgifter). 4)
Samtal nied icke-abonnent, hvilken genom tele-
grafverkets f'6rsorg kallas till samtalet; härför erfor-
derlig budskickning verkställes endast inom telegram.
bäringsomrädet och mot afgift af 20 öre.

Abonaement å rlk.telefon kan ske i Stockholm å
Rikstelefonbyrån, .Jakobsbergsg'. 24, samt t Iandsor-
ten å Statens telegraf· eller telefonstationer.

A.bonnementsaftalet afser vanlig väggapparat.
Önskas annan apparattyp eller apparatutbyte, skall
hllrför erläggas stadgad mellangift.

Taxa: a) för alfarstelefon med direkt ledning inom
Sthlm 50 kr:s årsafgift samt 50 kr:s intrlldesafgift,
lIvilken senare afgift jllmväl må erläggas med 15 kr.
vid ledningens fullbordande, med 15kr. i första kvar-
talet af hvartdera af de därpä följande tvä kalen-
deråren, samt med 5 kr. i första kvartalet tredje
kalenderåret; b) 161' bostadstelefon inom Sthlln 50
kr:s årsafIPft, ingen in trlldesafgift; c) för .Lilla Riks.-
telefon inom 8thlln 10 kronors intrlldes- samt 30
kronors äroafgift, för hvilka afgifter erhållas lliO
afgiftsfria samtalsförbindelser i kvartalet. medan
däremot för hvarje öfvorskjutande samtalsförbindelse
5 öre måste erläggas ; d) för ledning utom Sthlm
afgifter enligt a) här oivan med tillägg af 5 kr. i
Inträde och 2 kr. pr ål' för hvarje påbörjad tiondels
km. ledningslllngd utanför stadens tomtreglerade om.
råde ; e) för anknytning inom samma egendom, inom
hvilken hufvudapparaten är anbragt, 30 kr. pr år;
fl för anknytning inom annan egendom enahanda
afgift med tillägg af li kr. i intr. och 2 kl'. pr är rör
hvarje tiondels km. ledningslllngd; g)föl' extra klockas
anbringande 3 IL6 kr. pr år; h) f'6r lIyttning af telefon.
apparat 2, 6 eller 15 kr.; i) för samtal med inrikes
orter följ. lLfgifter: fOr hvarje påbörjad period af tre
•• inuter med ort inom ett fågelvllgsafständ af 4,6
mil 10 öre, 9 mil 20 öre, 18 miH30 öre, 27mil 40 öre
45 mil 50 öre, " mil 60 öre, 88 mil 80 öre, 72 mil
1 kr., 81 mil 1:30 kr. och utanför 81 mill: 60kl'. För
samtal, som utväxlas wnder tiden från kl. 9 em.
till 7 fru. utgå nedsatta afgifter; k) rör samtal med
Noyge, Danmark och Tyskland utgå afgifter allt efter
erternas belägenhet i olik" zoner, hvilka afglfter för
vllllligi samtal med Stockholm om 8 min. utgöra vid
samtal med Norge resp. kr. 1:80,2: -, 2: 50 och 3: -,
vid samtal med Danmark resp. kr. l: 60ooh 2: - och
vid eamtal med Tyskland resp. kr. 2: 50, I ooh l: 50.

Telsf ••• amtal: Förutom vanliga telefonsamtal. ex-
pedieras å rikstelefonena riksledningar :

a) ilsamtal eller sådana som med företriLde.-
r l1t i framför vanliga samtal expedieras så snart som
möjligt antingen efter bestiillningen eller efter vissi
aif rekvirenten uppgifvet klockslag; samt

b) serieoamtal eller sådana som efter förut-
gången öfveren.kommelse fönnedlas dagligen eller
säl'8kilda men alltid .amma dagar i veckan mellan
slllllJna applll'llter II viss rör hvarje serie till s"vIll
v.aktlghet som begynn.l.e lika tid.

c) blixtsamtal eller sådana 'med företrädesrätt
framf'6r alla andra samtal. .

Rlks.aatal, Tare .ig inom Sverige, eller _ifrån
till Norge, Danmark eller Tyskland, få ioko räeka

[4995J Aktieb. Stockholm.telefon.
Nätets utsträckning:

Bolagets verksamhetsområde omfattar Stockbolm
samt kringliggande landsbygd inom 70 km:s ~fstä~c1
frän Stortorget. Af bolaget äro anlagda telefonnaU stä-
derna Stockbolm, Djursholm, Enköping, Mariefred,
Norrtälje, Sigtuna, Strängnäs, SödertIllje, Trosa, Up.
sala och Vaxholm, hvarjämte växelstationer å lands-
bygden finnas anordnacfevid Adelsö, Aspudden, ÅSpö,
Bammarboda, Barkarby, Berg, Bergsbrunna, Bergs-
hamra, Blidö, Boglösa, Brevik, :Bro, Bromma, Brom-
sten, Brottby, Bränninge, BUsta, Dalarö, Danderyd,
Drottningholm, Dufbo, Dufnä., Ekerö, Ekolsund,
Enebyberg Enhörna, Enköpingsnäs, Enskede, Fittja,
FjaderhoJ,,{,en, Flottsund, Fogdö, Furusund, Gnesta,
Granholmen, Grillby, Grödinge, Gröndal, Gustafs-
berg Gustafsvik, Hacksta, Haga, Hagalund, Haghulta,
Hes;elby, Hessle, Hillersjö, Huddinge, Hufvudsta,
Hätuna, Hllggeby, Härad, Hög.näs, Ingarö, .Jllrna,
Karlberg, Karlsudd, Kuifsta, Kulla, KummelnIls,
Kungshatt, KungsIlngen, Kllllhagen, Köpmanholm,
Lagnö, Lidingö, Liljehollnen, Lillkyrka, Lindholln~n.
Litslena, Ljusterö, Lunda, Långbrodal, LängsJ~~"
Långtora, Länna, Lännerste, Illalmby, MellansJo.
Munsö, Muskö, MäNta.J MörtsundaJ Nacka, Nockeby,
Norrsunda, Norrviken, Nynäshamn, Odensala, Pe~-
ningb;y, Petersberg, Pilkrog, Barnsta, Rasbo, R.8a.~O,
Rimbo, Rindö, Rotebro, Runmarö, Rå~unda, Rö~-
ninge, Saltsjöbaden, Segeltorp, Skarpnllok, Skarpo-
Skokloster Sknrubro, Skä, Skligga, Skärsätra, Bo-
runda, SpAnga, Statsnäs, Stallarholmen, Stocksund,
Stora Easin!:en, StorlIngen, Strömma, Stur.hof, Stli·
ket, Sundbyb.rg, Svlnninge, Söderby, Södertörn,
Tappström, TaxinCQ·Näsby, Toresund, Tranbygge,
TranebergtJbro, Tullinge, Tumba, Tungelsta, Ture·
berg, Turinge, Tynningö, Tyresö, Täby, Ulriksde:l,
Upsalanlis, Vallby, Vallentuna, Vagnhllrad, Vanso,
Vassunda, Vaxholm. Grenadjärer, Valamsund, Vigg·
byholln, Vårdinge, Vårholma, Vändelsö, Vänngarn,
Vllrmdö, Vä.by VIi.terhllIlinge, YngeD, YtterseW,
Åker, Akersbro,' Åsby. Älgö, Öfvergran, Ofverselö;
Örb)', Örsundsbro, öaby, Osmo, Österskär, Öatnora,

.lboDn.IteDs rättigheter:
1) Samtalsrätt till bolagets hela nät (mer än 99,000

abonnenter). 2) Afgiftsfri .lindning till telegrafsta-
tionen af telegram, som abonnent intelefonerar till
bolagets telegrambyrå. I) Befordring enligt blID!:
taxa (40 öre för 10 ord, adressen orllknad, 35 öre
för lyxblankett) af telefonmeddelanden till adreHat

FINSPONGS METALLVERKS A.-S.
----------- BE'RIOAREBANSGATAN '7----- _



TlIlefonunderrätieI8er.\
.Iuom Stockholm. 4) FBrmedUng af tel.ronsamtal
m. m. genom bolagets i"6rmed\ingsbyrä. 6) Uttele-
fonering af senaste nyheter hvarje dag kl. 9 e. m.
mot 10 Bres afgilt pr gäng.

Taxa:
almr direkt ledning inom Stockholm och obegränsadt

fri samtalsrätt inom bo1agets hela telefonnät ärl. 80 kr.
för egen, och 60kr. fBrenkeltkombineradjämte r6r sigt.
nämnda slags abonnemang IIaffltrstelefon inträdes af-
gift af 50 kr. (eller 10 kr. ärl. i 6 Ar). Mot ärsafgift af
100 kr. utan inträdesafgift tillhandahälles apparat
(s. k. sljärntelefon) med direkt ledning och obegräa-
sadt fri samtalsrätt med apparaten jämväl fBr samt-
liga abonnenter II apparat med begränsadt fri sam.
talsrätt ; b) fBr telefon med begränsadt fri samtals.
rätt dels 10 kr. i inträd.safg •• dels 36-46 kr. fBr 150
samtal i kvartalet och 6 Bre fBr hvarje Bfverskju.
tande (fria samtal till alla ljärnabonnenter), ej
föl' anknytning inom samma egendom, inom hvrl-
ken hufvudapparaten är anbragt, 30 kr. pr är;
dl för direkt ledning till växelstation i stad utom
Stockholm 50 kronor IIrIiien utan inträdesafgift;
e) för direkt ledning till vhelstation ä landsbygden
och obegränsadt fri samtalsriitt dels 50 kr. ärligen
jämte expeditionskostnad dels inträdesafg. beroende

t '

pä linjens liiJllld; fl fBr llyttning af telefonapparat
in.rn Sto.khclm 2: 60, 5, 10 II 1&kr.

Fel
ä ledningar osh apparater antnälas å Felbyräll,
och anmärkningar mot expeditionen hos FBreeUn.
dar.innan. Upplysning om abonnentnummer, sem
ej återfinnes i katalogen, erhålles afNummerbyrän.

Upplysningar
Cl.lIl abonnemang m. m. lIimnas af Telefonbyrån.

Bolagets expeditidner hållas öppna på fBljande
tider:

Telefonbyrän, Malmskillnadsg. 30: hvard. kl.
9 f. m.-7 e. m., lörd, och helgdagsaftn. kl. 9 f. m.-
3 e. m.

Telegrambyrän, Norra Smedjeg. 80 &82: alla
dagar kl. 8 f. m.-10 e. m.

Nu m m er byrän, Norra Smedjeg. 30&32: dygnetom.
Fel byrån fBr Sto c k h olm, Norra Smedjeg. 28:

hvard. kl. 8 f. m.- 9 •. m., helgd. kl. 8 f. m.-3 e.m.
Landsfelbyrän, Norra Bmedjeg- 23: hvard.

kl. 7 f. m.-7 e. m., helgd. kl. 7 f. m.-l e. m.
Förmedlingsbyrän, MamskiJlnadsg. 30: dyg.

net om.
~fverfBringen: dygnet om.

Skandinaviens Största Lifförsäkringsbolag: THULE
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C.E~TATION ligger
lnldtemot.

SPÅRVÄGENS ffUFVuD.
LINJER håLta. vid porten.

CENTRALTRYCKERIET
VASAGATAN 16 o. 18
STOCKHOLM

• • •
REKOMMENDERAS FÖR

BOKTRYCK
TIDNINGSTRYCK

ACCIDENSTRYCK

LITOGRAFI
VÄRDEPAPPER

KARTOR

SJÄLFKOPIE-SÖCKER
Syst.: PARAGON. PLlC. TRIPLIC

RETUSCH AF MASKINKLICHEER,
STALTRYCK

KAUTSCHUKSTÄMPLAR
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CARL LI ·DBLOMS
EGENDO·MSAFFKR

3 5 THULEGATAN 3 5
STOCKHOLM,

RIKSTEL. 15118 ALLM. TEL. 153 18

~I) ====================~il· ~ ~ ~ IJ=

FÖRMEDLARKÖPOCHFÖ~
SÄLJNINGAR AV SKOÖS~ O.
LANTEGENDOMAR ÄVEN~
SOM STADSFASTIGHETER..~,~'~;~i~~~~~,&

o

LA NTZ] :::~:',.~~~;
C"LYROPHONER
·GRAMMOFONER &
• LJUDSKIFVOR-

~ . rekommenderas .

. ·f.LOKALTELEFONER, ,
.8 RA N DTE LEG R A FE R,
.ASKLEDARE- &
• R I N G L E D N I N G S-

A N L Ä G G N I N GA R garanteras fungera tillförlitligt.
~ REPARATIONERå anläggningar och apparater utföras omsorgsful~t.

Aktiebol. N ILS R. LANTZ .
120 b
.e JAKOBSGATAN 28, STOCKHOLM .e
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A.-B. J. E. ZACHRISSON
Åkeri 'ii'Renhållningsverk

Verkställer: t

Gårdsrenhållningar
SchaIUnings-, Sprängnings- ,4). .

, Grundläggningsarbeten

samt alla slags arbetskörslor.
Kontor al). stallar: 18Surhrunnsgatan I

.Illlm. Tel. 6297, 4S 96. Rikstel. 2916.
Stallar: Rålamhsbof, Kungsb.

EriKsdal, Söder• .Illlm. Tel. S0281.

19 A. UPLANDSGATAN 19 A.

A. G. ANDERSSON
STHLMSTEL. 152 18, 15283 RII{STEL. 207 58~rFÖRMEDLAR KÖP OCH FÖRSÄLJNINGAR AV

~

LANTEGENDOMAR, STADSFASTIGHETER,
. VILLOR, INDUSTRIELLA VERK,

HANDELSAFFÄRER,.
I HOJELL'

I ENDAST REELA ;P;DRAG EMOTTAGAS
\ FÖRVALTNINGAR AV FASTIGHETER

\.~:==:::::::::=O=C=H_::--V_~_V_Ä_R_D_S,_K_A P =---Å__T A_G_A~=-S-=-__.••.. - ---.J




