
[957-4961] l. Järnvägs-, post-, telegraf- 'och telefon-underrättelser.

Ö t al -K h l-l Brefposten ' öfver- tare mån, än att den erlagda befordringsaf-
s erm m ungs o "'. idN l ift d' t d' h k 'N rr alm to rores Vl orrma ms- lP en un er visse oms än Ig eter an äter-c
mS:t E 'k~ t s rg torg 'till breflåda å bekommas. . ,
No' [l stga aJ?-, (linjen Karlberg-e-Gu- Telegramoriginal. Telegram skall vara-
n'::g~~J:n org- staf Adolfs torg- läsligt skrifvet med latinska bokstäfver och,

3 Ropsten. ' med\vanliga SIffror.

t
Brefpostenöfver- Språk~ Telegram~exten kan ~ffattas på

Hornstull-Slussen . r.. id SI k art eller på heml~gt språk, hvilket senare
Enskede-Skanstull- t?iles vå oo ~sef sönderfaller i öjverenskommet språk och chiF

f
låld sp. r~agslir.e - ferspråk, detta senare åter bestående antingen

Slussen a pa rmg njen f b' k ':hl .;Z h l' b t d l IIDanvikstull-Slussen eller linjen Ros- a ara ~s a ~~.JIrorme... em;~g e y e se e er
la tull rB db b oclEaf bokstdjver med hemhg betydelse.

gs un y erg Ofverenskommet språk skall bestä af ord,
. l spårvä~breflåda nedlagd försändelse bör ~vilka i~ke tillsammans bilda någon begrip-
inkomma till Centralpostkontoret minst en hg mening på ett eller flera af de för kor-
half timme före posttågs afgäng från Cen- respondens på klart språk medgifna.
tralstationen. Uppställningen sker i följande ordning: l.

Tillfälliga uppgifter, såsom =RP= (förutbe-
[4961] . taldt svar); =TC= (kollationering); =PC=

, Telegrafunderrättelser. (mottagningsbevis); =FS= (vidaresändning);
• =TMx= (x adresser);- •Gångbud- , •ilbud.

(1 nedanstående bestämmelser äro med an- "Expres.); =XP= (gång- eller ilbud be-
ledning af det i Europa rådande krigstill- taldt); »Urgent- eller =D= (iltelegram); 2.
ståndet en mängd restriktioner vidtagna, hvar- Adressatens namn och adress; 3. Rt (riks-
om underrättelse lämnas å telegrafstationerna. telefonabonnent, telegrammet vidarebetord-
Särskildt erinras den korresponderande ras pr telefon); 4. Adresstationerrs namn; 5.
allmänheten om: ' - Telegrammets text (telegram utan text äro

att privattelegram skola vara affattade på äfven tillåtna); 6. Afsändarens namn (kan
klart språk, svenska, danska, norska, engelska, äfTen affattas i förkortad form eller ute-
franska, ryska (förbjudet vid inländsk kor- slutas).
respondens) eller tyska samt icke innehälla Adressen, som måste innehålla minst två
för telegraftjänstemännen obegripliga uttryck, ord, bör för större städer innehålla uppgift
såsom handelsmärken eller dylikt, -å gata och huknummer eller, i-saknad däraf,

att såsom obegripliga uttryck anses alla adressatens yrke eller annan dylik anvis-
lijferuttryck, hvilkas betydelse e'; fra;mgår ning.
af teleqramauet» text, hvadan telegrammen Adressen kan affattas i öfverenskommen el
måste affattas exempelvis efter formeln ,Sänd ler förkortad form efter uppgörelse mellan
50 kilo kaffe. och icke efter formeln »Sänd adressaten och adresstationen, För inregi-
50- eller »Sänd 50 kilo», samt strering af dylik adress skall till adresstatio-

att telegram, som äro affattade i strid med nen i förskott erläggas en årlig afgift af 10
dessa bestijmmelser, skola å inlämningssta- kronor. Enahanda afgift erlägges för inre-
tionen tillbakavisaa eller deras vidarebeford- gistrering och iakttagande af korrespondents
ran inställas å adress-, gräns- eller kuststa- begäran, att till honom adresserade telegram
tion, utan att inlämningsstationen därom må regelbundet under vissa timmar aflämnas
uuderrättas.) på ..särskildt hppgifna ställen.

Telegrams hemlighållande. Såväl tele- Önskarkorrespondent tillförsäkra sig skydd
grams innehåll som namn å afsändare och mot att af honom vid viss station registrerad
adressat hemlighållas under afgifven edsför- telegramadress sedermera varder för annans
bindelse af tjänstemännen vid' telegrafver- räkning registrerad vid annan station, er-
ket; järnvägames telegrafpersonal är i all- lägges i förskott en årlig afgift af tio kronor.
mänhet ieke edsvuren men vid strängt ansvar Såsom fullt tydliga telegramadresser till
ålagd att hemlighålla såväl taxerade tele- abonnenter å rikstelefon godkännas de, som
grams innehåll som afsändares och adressats innehålla adressatens tillnamn, bokstäfverna
namn. .Rt. (rikstelefonabonnent) samt namnet å

Telegrafverkets ansvar för telegram. den central- eller växelstation inom rikstele-
För de olägenheter eller förluster, som tör fönnätet. med hvilken adressatens teleforrap-
en korrespondent kunna uppstå genom orik- parat är närmast förbunden. Finnas flera
tigt teJ,egraferadt eller expedieradt, uteblif- abonnenter med samma tillnamn vid en och
vet eller f'ör sent framkommet telegram, an- samma station, måste telefonnumret tilläggas
svara telegraff"örvaltningarna icke i vidsträc~- efter bokstäfverna Rt. . .
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'I'elegrafunderrättelser. " [4.962~ ,
Ordberäkiling:; Såsom ett ord räknas i 'tele" ;äknings!rällningen ellernek, efter öfvetens~'

gram på;:kZart språk, ord om' högst 16 bok" komruelse med stationsforeståndaren,! .mot er"
stäfverellersiffertal Om högst 5 siffror. I läggande af 5 öre för hvarje telegram jämte
telegram på öfverenskommet 'Sln-åk' beräknas 2 proc. af de bokförda telegrarnafgifterna ..
I!törsta ordlängden 'till 10 bokstäfver 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 bokstäfver, I· adressen räknas 10 öre. ,'. ,
dock namnet på, adresstationen alltid såsom Vidarebefordring af telegram inom landet

/ ttt .ord. ". : . '. kan ske med telefon utan särskild kostnad, t

-Säsom aärskildaord raknas: 1. Ord före- så franit 'adressaten är telegrafverkets sbon- '
nsde genom bindestreck; 2.' Ord skilda ge- nent. Om däremot adressaten icke lär tele-
nom 'aposttof; 3. Enstaka sktiftecken, bok- grafverkets abonnent; men likväl, har eller
Iitäfver eller, .•iffror,"understrykniagstecken, af afsändaren uppgifves hafv.atelefonförbins
parenteser oehauföringstecken. delse med-.adress-stationen, skall afsändaren

Sammansättningar och forändringar 'af ord för telefonbefordringen erlägga en afgift af
stridande mot språkbruket, äro icke tillåtna. ro· 'öre. Telegram kan dessutom från 'adress,
Dock kunna såsom ett' ord utan apostrof el- stationen vidarebefordras:' med post i vanligt
ler bindestreck sammanskrifvas, hvart för sig: bref mot en afgift af 12 öre; med post i,re-'
namn på städer och. länder; släktnamn, till- kommenderadt bref mot en afgift .af" 27 öre;
hörande en och samma person, namn på stäl- med gångbud, hvilket befordringssätt ~j får
len, torg, 'bulevarder, gator och andra slag äga rum på längreafstånd än 1,6 nymil"),
af 'farvägar; namn; på: fartyg; .hela tal, bråk, mot en afgift af 30 öre for .hvarje påbörjad
decimaltal eller blandade tal, skrifna med km., minsta afgift 75 öre; med ilbudföt
bokstäfver; sarqt husnummer bestående af längre afstånd än 1'5 nymil, mot eni afgift
siffror .och/bokstäfver. af 60 öre för hvarje påbörjad km., ininsta,

-Skiljetecken, 'bindestreck och' apostrof afgift 1 krona. .
skola i regel hvarken taxeras eller aftelegra- För a/gående utländskt telegrams vidarebe-
feras. Önskarafsändare dessa teckens afte- fordring vare sig med post eller särskildt bud
legraferande, angifves detta med orden 'med erlägges å den svenska afgållgsstationen ,j
skiljetecken. .(Irp), hvilka icke taxeras, allmänhet ingen afgift, I

livaremot hvarje skiljetecken .taxeras som ett Förutbetalning af svar kan äga rum. Er-
ord. Alinea (beteckning för uy rad) aftele- lägges afgift för inländskt telegrafsvar om '
graferas . i inländska telegram men taxeras högst 10 ord, införes före adressen o Svar-bs-
ej. Beteckningen rRt, med eller utan tele- taldt» eller =RP= eller >Reponse. payee>.'
fonnummer, i adressen taxeras icke. Såsom Vid utländsk korrespondens samt då svars-
'Säl'skildisiffror eller bokstäfver skola där- afgift för mera än 10 ord vid inländsk kor-
emot räknas: punkter, kommata, binde- och respondenserlägges, skall till nyss nämnd~
bråkstreck. som ingä] bildandet af tal eller beteckning fogas en' siffra utmärkande det
bokatafsgrupper. antal ord, för hvilket svarsafgift erläggeS

Ut,strykning, ändring eller öfverskrifning (ex.: Rp 10, Rp 1ö). " '.' ". "
skall vara vitsordad af afsändaren eller hans Anvisning för betaldt telegrafsvar kan ,an-, '
ombud. , ;, vändas till betalning för ett, telegram sinom
, 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 med

Telegraminlämningsställen emottaga på förutbetaldt svar icke begagnar/sig af den
klart svenskt språk affattade telegram i för för svarets aflätande honom af mottagnings"
befordran till orter inom alla länder. stationen tillställda >svarsanvisning>, kan den

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

Telegramexpeditroner befardra på klart inländsk korrespondens adressaten antingen
svenskt språk affattade,telegram till och/rån öfversända anvisningen till afsändaren, som
orter inom alla länder. I . .

. Dessa expeditioner" äro i rikstelefonkata- , *) En ,Post- och Telegrafortförtecknings
logen utmärkta genom beteckningen tx. af synnerlig fullständighet utgafs år 1909
. 'Kvitto å inlämnadt privattelegram erhålles samt hålles ständigt aktuell genom ett årlj-
på begäran mot en afgift af 10 öre. gen utkommande .supplement, och äro ,där.i

Intelefonering. af telegram till telegraf- orternas afständ från närmaste telegrafstation
station kan, äga rum antingen mot deposition angifna, Den finnes tillgänglig A hvarje tele-
af, telegramafgifterna och viss ersättning för grafstation. ...., " "

FRANkERINGSMA\SKINEN "FRAN,C,O"
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[4963; l. Järlll'ägs-, posto, telegraf-och telefon-underrättelser.
därefter äger att, inom loppet af tre månader stationer befordras allenast åtelegrafverkets
efter anvisningens utfärdande och emot den- linjer med förmånsrätt. Iltelegram kunna.
nas aflämnande 1\ det ursprungliga telegram- befordras till de flesta länder inom och utom.
mets inlämnings station, därstädes återbe- Europa, dock ej till Storbritannien samt ii
komma svarsafgiftens belopp, eller ock in- allmänhet ej till telegrafstationer i Indien..
lämna anvisningen å någon telegrafverkets Afrika och Amerika. Afgift tredubbelt porto.
station, som därefter foranstaltar om svars' Framför adressen införes »Iltelegram> eller.
afgiftens återbetalning till telegramafsända- ,Urgent; eller blott =D=.
ren; och b) i fråga om telegram från Sverige Angående iltelegrams utsändande, se nedan
till utlandet afsändaren innan utgången af under •Telegramutdelning •.
tre månader efter anvisningens utfärdande Lokal-llteteqram befordras mot tredubbla
hos Telegrafstyreisen eller å inlämningssta- portot for ett vanligt lokaltelegram med
tionen göra framställning om åtgärds vid- samma ordantal.
tagande för beloppets återbetalning. Press-iltelegram, se Presstelegram.

Svarsanvisning får användas såsom likvid Telegram med ftera adresser på samma
for. afgående telegram icke blott vid den sta- ort. Ett och samma telegram kan adres-
tion, som utfärd;at anvisningen, utan vid seras till flera mottagare på en och samma
hvilken som helst annan telegrafstation i rio' ort eller till en och samma mottagare under
ket. Af telegrafverket utfärdad anvisning olika adresser på en och samma ort. Vanlig
mottages såväl vid statens .som de enskilda afgift för själfva telegrammet samt 40 öre
järnvägarnas stationer såsom likvid for tele- för hvarje utskrift om högst 100 ord, utom
gram, liksom ock järnvägsförvaltningarnas den första. För detta ändamål inskrifves
svarsanvisningar mottagas vidtelegrafverkets framfor adressen >x adresser. eller 'X adres-
statiouer. ses' eller =TMx=. Adresstationens namn

Mottagningsbevis. Telegrafisk uppgift å utsättes endast en gång, i slutet af adressen.
tiden, då telegram blifvit adressaten till- Telegram, som skola befordras öfver de
ställdt, kan erhållas, om .Mottagningsbevis', nordatlantiska kablarna, få icke hafva flera
•Accuse reception. eller blott =PC= adresser.
'införes framfor adressen. Afgiften härför är Telegram att försändas vidare med tele-
densamma som för vanligt telegram om 6 ord. graf. Afsändare af ett telegram kan genom

Mottagningsbevis per post kan erhållas i att framför :adressen sätta: •Vidaresändess
fråga om telegram till utlandet, om afsän- eller ~Faire suivre> eller blott =FS= be-

-daren framfor adressen tecknar •Accuse re- gära telegrammets vidaresändning med tele-
.ception ·postal. eller =PCP= samt erlägger graf, dock i regel icke utom Europas grän-
en särskild afgift af 20 öre... ser. Likaså kan telegramadressat genom
- Kollationerade telegram. Onakas ett tele- skriftlig anmälan eller betsldt tjänstetelegram
-gram kollationeradt, införes framför adressen till telegrafstation förbehålla sig, att tele-
sKolletioneraas eller »Collationnement- eller gram, som dit ankomma under hans adress,
blott =TC =, och erlägges härfor en till- varda honom eftersända med telegraf under
läggsafgift af en fjärdedel utaf portot för en annan adress, som han uppgifver. Afgif-
-själfva. telegrammet. terna for vidaresändning och eftersändning

Lokaltelegram. Vid samtliga telegrafsta- erläggas af mottagaren. "
-tioner i riket få till befordran i vanlig ord- Rättelsetelegram. (Service taxå) (ST).
ning inlämnas telegram, adresserade till per- Afsändare eller adressat äger att inom tio
soner, som äro bosatta å samma ort. Till månader, räknadt från och med' månaden
-adressater, som ärp boende utom stadens näst efter den under hvilken telegram in-
telegrambäringsområde och icke äro abon- lämnats till befordran, begära upplysning
.nenter å rikstelefonen i det nät, som lyder eller meddela föreskrift angående samma te-
under Stockholms centra1telefonstation, be- legram. Hvarje telegram, som afser rättelse,
fordras lokaltelegräm med gång- eller ilbud fullständigande eller återkallande af ett redan
eller med post motdärfor fastställda afgifter, afsändt eller under befordring varande tele-
180m,erläggas af afsändaren, Portot för ett gram, skall utväxlas, uteslutande mellan tele-
lokaltelegram utgår med hälften af portot grafstationerna och såsom tjänstetelegram;
for ett vanligt telegram. men därför skall af den, som begär rättelsen

Iltelegram hafva foreträdesrltt framfor etc., erläggas: a) afgiften för det telegram,
'andra privattelegram både i fråga om tele- som innefattar ifrågavarande begäran; b) af-
grafering och utsändning. ' giften för svaret, när sådant erfordras. Be·

Inom riket utväxlas dylika telegram tills-träffande ST-telegram, som innehåller adres-
vidare allenast mellan telegrafverkets egna satens begäran om repetition, erlägges ingen
stationer. Iltelegram till eller ifrån järnvägs- afgift för det afgående ST·telegrammet utlln

..
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'I'elegrafunderråttalser, . . ,:[4964]
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'/ endast för.' hvarje 'Or<1,sam skall repeteras, Utom sedvanliga uppgifter &ng!l\ln~~ådie~"
dock minst: '80, öre. 'Dessa afgifter. återbeta- saten skall adressen i radiotelegi:a;tiiini'il)'
las, . därest rätteleetelegrammet föranledts af hål!a u~pgift jämväl å fartygets tl,&inil.«j<!h\

I \ fel a telegrafverkets sida. nationalitet, om det finnes flera fartfgmed
Tillbakatages .eller återkallas ett tele- samma namn) samt namnet Il 'den •knstatlv

gram, innan dess afsändning begynt, äger tion, öfver hvilken radiotelegråmmet skall
afsändaren återbekomma den erlagda afgif- befordras. . :; . r';
ten efter afdrag af 20 öre. Har telegrammet Afgiften för radiotelegram årsammiJ,nsatt
redan afgått, kan detsamma återkallas alle- af vanlig telegramafgift, kustMgift o~ far:
nast genom taxeradt rättelsetelegram. tygsafgift. Kust- och 'fartygsafgifte~ äro
, Mindre'brådskande telegram mot nedsatt ganska växlande, men få~ej öfvers{iga60'
afgift. (Telegrammes differes.) Nedsättning resp. 40 eentimer pr ord, med rätt 'ror 've-
i telegramafgiften med femtio procent är derbörande förvaltning atttippta~a ep. mini.
medgifven beträffande privattelegräm till vissa miafgift motsvarande högst afgiftep' för 10
utomeuropeiska länder, i' det fall att tele- ord. ') ,
grammet icke' behöfverbefordras förrän efter För de svenska kustståtionerna (Göteborg,
telegram, som äro belagda med full afgift. Karlskrona, Vaxholm och Trällebo,jit) iiI' kust-
Dylika telegram skola vara helt och hållet afgiften 10 öre per ord, dock mi!1,ljt1 krona
affattade .på klart språk, hvarvid dock endast per radiotelegram. ,Såsom! exempel päfar-
antingen franska språket eller något af de tygsafgifter må nämnas, att fartyw.'.'~.fgiftenf'or
afgångs~ eller adresslandets språk, hvilka äro Wilson-båtarna (Göteborg-H~~j Kristiania
tillåtna' vid internationell telegrafering på ~Hull, o. s. v.} är 15 centjpier per ord,
klart språk, få användas. Siffertal skola ut- dock minst 90 centimer per te'l~gram,att af-
skrifvas med bokstäfver .: Telegram utan text giften: för Det,'Forenede DaWpskibselska;bs
äro ej tillåtna: 'Därest sådant telegram icke båtar (linjen Köpenhamn-~fJwyork) iir 40
framkommit till adressaten inom 24 timmar centimer per ord, dock minst,~ francs-per tele-
efterdetsammas inlämning å afgångsstationen, gram, o. S. v. För svenska' flottans fartyg
befordras det i tur med telegram mot full af- upptages icke någon fartY~Bafgift.
gift. Telegrampostanvisningar samt signal- Radiotelegram skola v~ra försedda, med
och radiotelegram åtnjuta emellertid icke här tjänstebetec'kningen.R.4io., hvilken icke

I omnämnd nedsättning af afgiften. taxeras. Samtliga afgift~tför radiotelegram
Presstelegram, d. v.. s. telegram afsedda skola erljiggas af afsänd~ren.

att offentliggöras genom tidningspressen, Vid radiotelegrafisk li#ordran äro tillåtna
kunna sändas inom landet samt till B~l. telegram ~ed betaldti'svar, telegram vmed
gren, Bi:lSll1en:Herze~o~ma, Danmark, Fm· kolla.t~one~ng, telegrlJPl att VIdarebefordras
land, Frankrike;' Färöarna, Grekland, Is- medzsärskildt bud elJ:~rmed post, telegram
land, Italien, Luxemburg, Nederländerna, medr'flera adressefv jelegrem med mottag-
Norge, Portugal,' Ryssland, Spanien, Spets- ningsbevis Jlet'e'telegr~f eller post (dock en-
bergen,',Storbritannien, Tunis; Tyskland, Un- dast ~å'Vi'd'fangår befprdran på telegrafnätets
gem, Österrike, AI~eriet, .Azorerna, Franska'!i,l!jer af telegram till fartyg på hafvet), be- ,
Sudan; Mauretanien och Senegal, Nordame-~lda tjänstetelegraw med undantag af så-
rikas förenta stater, Canada, Argentina, Fi-,.nana, genom hvilka .'begäras repetition eller
lippinerna, Japan och Kina. Ordtaxan är oj; upplysning (på telegraflinjerna-äro dock alla
-allmänhet hälften af den för vanliga tel~i slag tillåtna) samt: iltelegram (dock endast
gram gällande. Dylika telegram måste V\l:T& å telegrafnätets linj~,). \
affattade på. klart språk samt i sin helhet Uppgifter om kust:, och fartygsstationer-
publiceras. ....f' nas namn, räckvidd, taxa o. s. v. kunna er- -

Pr.llss-iltelegram befordras utom riket en- hållas ur den internationella radiostations'
dast till Danmark och Norge. Afgi:fttre- förteckningen, hvilken finnes tillgänglig l' å
dubbelt porto mot vanligt pre~stelegrams. samtliga telegrafstationer och. ett antal järn-

Radiotele-gl!&nWfUUna-numera, genom för- vägsstationer.
medling af de stationer för trådlös .telegra- Signalt.legram (från eller till farty~ pA'
fering (kuststationer), som i de f1est~länder hafvet). Afgift 80 öre för signaleringen,
finnas inrättade, utväxlas med sådana fartyg oberoende af ordantalet. För öfrigt vanlig'
'på hafvet, hvilka ärQ försedda med trådlös telegramafgift.
telegraf (fartygsstationer.) eller genom signa- Väderlekstelegram äro dels från Meteoro-
lering eller' på annat sätt kunna sätta sig i logiska Centralansta1tenutgående allmänna
förbindelse med ett med radiotelegraf försedt väderlekstelegram, innefattande underrättelser
fyrfartyg (i Sverige för närvarande allenast och förutsägelser rörande väderleken, dels

,:--..~yrskeppetÖlands ref). _ ock från samma anstalt utgående speciella

MIYNTRÄ'KNAREN "MILLIARD"
Se annons sid. 77. ----- _
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[4965J I. Järnvägs·, posto, telegraf- och telefon-underrättelser.
vätkrlek8telegram till jordbrukets, flottnings- aflönad brefbärare finnes anställd, telegram-
rörelsens och luftseglingens fromma (sjord- brefvet så snart som möjligt efter postens.
obs», »vindobs>, »flygcbs-). De kunna erhål- ankomst befordradt med särskildt bud från
las mot en afgift beräknad efter 100 kronor postanstalten till telegrafstationen.
pr år, ~tom hvad angår jordbrukstelegram- Telegrampostanvisningar kunna utväxlas
men, för hvilka afgiften är allenast 1 krona såväl inom riket som med utlandet genom
pr månad. formedling af de flesta svenska p08tkontor.

Breftelegram. Med breftelegram, hvilka Såväl inbetalning som utbetalning af medel
kunna utväxlas endast med Danmark (icke för dl.lik anvisning äger rum å postkontor.
inom Sverige) forstås sådana telegram, som Se i öfrigt [i944'].
inlämnas mellan kl. 7 e. m. och 12 midnatt Afskrift af telegram utlämnas endast på
och äro sfsedda att befordras endast under skriftlig ansökan af afsändaren, mottagaren
natten samt från adresstationen tillställas eller enderas befullmäktigade ombud. Lösen,
adressaten med post eller på annat mellan forutom stämpelafgift, 40 öre per 100 ord
nämnda station och adressaten aftaladt sätt. eller del däraf. Utlämnas afskriften å en
För dylikt telegram beräknas en afgift af 2 telegrafstation, utgör stämpelafgiften 50 öre.
öre per ord utan tillägg af grundtaxa, dock Mottages afskriften från Telegrafstyrelsen,
minst 1 krona for hvarje telegram. Taxan är samma afgift 1 krona.
afrundas uppåt till ett med 5 delbart öretal. Rättegångsfullmakt. Telegram, hvarige-

Breftelegram kan inlämnas å eller (mot nom rättegångs fullmakt gifves, affattas af
särskild afgift å 25 öre for hvarje päbörjadt den, som å vederbörande station uppvisar
50-tal ord) intelefoneras till alla de för hufvudskriften, sålunda, att främst införes
svensk-dansk trafik afsedda stationer, hvilka ordet .K\lllationeras. 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; 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- ensstämmelse med den uppvisade hufvud-
telegrafstationen under loppet af natten efter skriften. Härefter jämför telegraftjänste-
deras inlämnande och vidarebefordras - for 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
racIt bref med första post till den angifne sist sitt intyg, hvarmed äfven hufvudskriften
adressaten. föraes. J -

Julaftons- och nyårstelegram, forsedda Rättegångsfullmakten måste for att gälla
med datumbeteckningen resp. 2<1.12och '/1, vara ställd till viss man och icke till inne-
kunna aflämnas under december månad hvarje hafvaren.
år. De tillställas adressaten julafton resp. Telegrammets taxering och befordring äga
nyårsdagen. rum i enlighet med de for »kollationerade

,lyckönskniflgstelegramblanketter. Mot telegmmo gällande föreskrifterna. Om det
erläggande af en särskild tilläggsafgift af 35 ankommande telegrammet ej är försedt med
öre kan afsändare af telegram till de flesta anteckning om verkställd kollationering, gäl-
telegrafanstalter i Sverige och Danmark få ler oej fullmakten inför domstol.
telegrammet å ankomststationen utskrifvet Aterbetalning af porto äger rum for
å särskild, konstnärligt utförd blankett, s. k. telegram, som genom telegrafinrättningens
lyxblankett. Af nämnda tilläggsafgift, äfven förvällande icke nått sin bestämmelse. Likaså
for telegram till Danmark, tillfalla '/7-delar återbetalas i händelse af telegrajering8jel por-
Svenska Nationaljoreningen mot tuberkulos. tot för telegram på hemligt språk med för-

Telegrambref. Telegram kan i bref in- utbetald kollationering samt portot for sådant
sändas till. telegrafstation for att därifrån telegram på klart språk, hvilket till följd af
afsändas. Sådant telegram inlägges, ätföljdt telegraferingsfelet uppenbarligen icke kunnat
af omakulerade vanliga frimärken till samt- uppfylla sitt ändamål. Vidjör8enaa framkomst
liga telegramafgifternas belopp, i kuvert, återbetalas portot, när telegrammet icke upp-
hvilket förseglas och frimärkes samt forses nått sin bestämmelse tidigare, än det hade
med påteckningen •'I'elegrambref- i nedre kunnat framkomma med post, eller ock när
vänstra hörnet. dröjsmålet öfverstigit: 1) 12 timmar för in-

Därest afsändaren å kuvertet, tecknar rikes telegram eller telegram till grannlän-
»Expresso samt därå anbringar ytterligare derna; 2) 24 timmar for telegram till det öfriga
20 öre i frimärken såsom expressafgift, var- Europa, däri inbegripet Algeriet, Tunis,
der å ,.sådan ort, där särskild af postverket .Ryska Kaukasus' och Asiatiska 'l1urkiet; 3) 3

FINSPONGS, METALLVERKS A.-B.
___________ BER/OARE'BANSlfJATAN '7 -----------
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gånger 24' tiJhmar nti alla andra- fall. För »oueert», kan telegrammet, öfverlämnas öp-

, stats- och" iltelegram minskas de under 2) pet till hvem som helst i adressatens fa-
och 3) upptagna tider ,till hälften. Ansök· milj. i -.

ning om portorestitution bör göras inom 5 Genom att framför adressen införa nå/iou'
månader, (Se ~'äfrigthvad ofean 'är före-af beteckningarna .D'adaflämning. eller

,skrifvetbeträffande >Rättelsetelegram>.) »Jour», kan afsändare förbehålla aig, att
Telegramoriginalensl förvaring. ' Tele- telegram icke tillställes adressaten nattetid.

gramoriginalen samt koncepten till ankomna Iltelegram, som nattetid ankommer till en
.telegram äfvensom de begagnade telegraf- telegrafstation af första klass, skall dock
pappersremsorna förvaras under len tid af alltid utsändas genast. ,
åtminstone 10 månader, räknadt från och Förutom genom begäran om ilbefordra
med månaden näst' efter den, undel' hvilken kan afsändare af telegram till en första
telegrammen inlämnats, med iakttagande af klassens' station genom att framför adressen
sådana försiktighetsmått, att handlingamas införa ordet •Nattaflämning' eller .Nuit>
innehäll ej kommer till obehöriga personers påfordra telegrammets utsändning genast

\ kännedom. . efter ankomsten," oaktadt telegra;mmet fram-
Efter utgången af de sålunda bestämda för- kommer nattetid. '.

v:aringstidernaförstöra's omförmälda hand-
!ingar under nödig kontroll. . Telegram mottagas i Stockholm å:

Telegramutdelning. Telegram kan afläm- Oentratetcuionen, Skeppsbron 2 (öppen hela dygnet); ,
, ,t' . dr "h' II 'kFilialstalion-rna (öppna kl. 9 f. m.-9 e. m.) :vid: Ny-nas an mgen l !J, ~satenB' ~mvUit,e er oc brog. 6-; Jakobsbergsg. 24-; Karlavägen 53; Helge.
poste restante (:= Gl'=) eller. telegraphe re- andsholmen : Riksdagshuset- (öppen endast under

'\ stant (= TR.=)· eller ock kan det befordras riksdagen); Scheeleg, 7-; Södermalmst. 26-; i Grand
fIl d t 'h . t .: d I t t l,J: Hötel- Södra Blasieholmsh. 6 & 8; Vasag. 10'; i' -
l a ressa ens emvis 'me e s e ejon. Statens JlIrnvägars centralstation (öppen ana dagar
. Önskas ett telegram 'poste restante' be- kl. 8 f. m.-10 e. m.) o, Norrtunsg. 10-; samt T~le-

handladt såsom rekommenderadt bref skrif- graminlämningsställpna, inrä'ttade i: Nordiska Kom,
, • P, t t t ., d" (- GPR -) paniet Hamng. 18& 20; Stureg. 6;Tegnersg.17; Homsg,ves .. os e ~e8an e rec~mman ,:,,>. -. ,- . 62; Hornsg. 170; Riddarholmen 12; Birgeljarlsg.9/1;

Sattes fore adressen •Egenhändtgt> eller Follmngag. 6D; Styrmansg. 8; S:t Eriksg. 51; Slakt-
'mains propres. eller beteckningen, = MP =, huset, Enskede 4, och Poststationen, Enskede :villa-
'afIämnas telegrammet i adressatens egna stad.
händer. Atecknas detsamma .öppet. eller - Stänges sön- och helgdagar kl. 4 e. m.

, ,

:_,-

,PRAIvKERINGSMASKINEN "FRAN CO"
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(4981J L Järnrägs-, post-, telegraf- och telefonunderrättelser.

(4-981J Taxa
1. För telegram till inri1cu orter.

För inländskt telegram om hö!:st tio ord eHägges ett porto ,af en krona med tillägg af 5öre för l>varje öf-
verskjutande ord.

2 . F ör telegram till utrikes orter.

~. Europeisk tClxering.
,i'

Titt
Azorerna •......• , •••.......••.•...•...
Belg/pn •••.....•..••.•.. : •....•.......•.
Bosaten och Herzegovma ...•.•.•...•
Bulgarien och Ostrumilien .......•.
Cypern .•.•••••••••••••.•..•.•••.••••

,Danmark ."" ,, ...•••.•.•..••••••.
Fitlland .••••••.•••.......••....••.••.
Frlinkrike .•••..•••••••..••.. ' ••.......•
Färöarna ••••.•..••••••••••....•••••••.
Gibraltar ••••....•.....•.•..••••••.•..•
Grekland,fastlandet samt öarna Poros
och Euboea ..••.•.•..•.•.•.•••••••••••
Kreta och öfriga öar ••••••.•••..•••

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

'Luxemburg ..••.•.••••••.•.••••••••••
o Malta ••..••••.•••••••.••.••••..•••.•••
Montenegro 0.0 •••••••••••• ·1••••••• 0 .0'

Nederländerna .••..••.•..•
Norge ...••••••.••••••••..•..•••.•••••.
Portugal ••••••.•••••..•.••••....•••••.
Rumänien .
Ryssland: (Europeiska och Asiatiska)
Schweiz ••.••••••••••••••..••.....•••.
Serbien ..•••.•••.....••••.••..•...•.•..•
Spanien o" ••••••••••••

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

g:~~~~k;;'::::::::::::::::::::::::::::::
Algeriet och Tunis ••.....••.......•
Marocko •••••••••••••.•...••••••. : ••..
Senegal .••.•••••••••.•••.••.•••••.••••••
Tripolis .....•....••........•

•

För
Ihvarje

2 ord. I ord
mer

kr.

2,00
0,80
0.90
0,95
1.50
1.00'
0,.0
0,60
1,15
0,95

0,95 0,275·
1,00 0,30
1,35 0,525·
0,90 0,20
1)30 0,4
0;80 0,150
1,25 0,375·

g;~g g:i~ I
1,001 0,05
0,95 0,275·
0,90 0,20
0,70 0,25
0,80 0,15
0,90 0,20
0,80 0,25
1,50 0,252

0,75 0,17
1,50 0,50

3 0,125*
0,70 0,20
0,60 0,20

1,00 0,25
1,25 0,375-
3,30 1,40
1,80 0,60

\
Ord-

taxa-·

0,73
0,15
0,241
0,225·
C,50
0,05
0,15
0,20
0,425·
0,275·

B. Utom.'Ur~peisk taxering.
. A/"ika

(undantagandes Algeriet, Tunis, Marocko,
Senegal och Tripolis) :

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

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

..tmeri.ta:···
Före.nta Staterna : Newyqrk ••••••.•••..•.•...

» » Chicago ••.••...••.•••••..
» ]t S. Franstsco •••••••••••• 1

Canada, Quebec •••••••••••••••.....••••••••••

M.:::kO .~~~~~.~.~i.t:... ::::::::: :::::: ::::::::: I
Västindien, Kuba •••••••.••••••••••••••••••••..
Argentina .
Brasilien: Rio de Janeiro .....•...............

Asien
(undantag. Asiat. Turkie} och

Asiat. Ryssland):
Arabien .•.••• · ...•••••..•••.•• · •.• ·•· •••· .• ••• ••.
Indien, Brittiska ................•.....•.......
Japan ••••..•.•..•••..••.•..•.•• '•.•,. '0'" ··0;····

~:::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::I
~;~~t:~d:'Å;i~t:'(Sib;;;~~)'~~.Ä:E~~-';P:·t;~~~·.1
Australiens fastland •••..• ,•••••••••.••.•••.••. \
Nya Ealedonien •••.••..•••••.•..•••..•.•••••.
Nya Zeeland ..••••••....•••..•.•....••.••••••...
Tasmanien ..............•.....................

2,80
a,45
2,80
2,80

kr.
0,95
1,00
2,35
2,35
2,55

1,30
1,50
1,80
1,30
3,3t
1,80
1,95
2,95
2,80 I

I
1,90 I
1,60
365
3:00 '
3,30
1,10

1 Gäller äfven för 3 till och med 10 ord.
f Från och med 11:te ordet 30 öre.
S För 2 ord 0,50; för a ord 0,60; rör 4 ord 9,70

rör hvarje ord mer 0,125· •
• Uppgår afgiften till belopp i öretal, som icke

kan jllmnt delas med fem, skall den afrundas till när-
mast högre femtal öre.

•• Upptager endast kostnaden för korrespondens
med den ort inom/resp. områden, dit portot är
lägst och, där flera befordringsvägHor finnas, för

ko:::·~rl~~~~Jk~:nF~~~:!t~~~etater och vissa därbort-
om belägna länder kunna telegram dessutom sändas
via Sibirien och Stmahafskablarn a,

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.
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Telelonunderrättelser.

Telefonunderrättelser.

i'
[4991-4997)

TelefonoanItaI : Förutom/vanliga telefonsamtal ex.
pedieras å rikstelefonens riksledningar :

a) ilsamtal eller sådana sbm med företrädes.
r ä t t framför vanliga samtal expedieras så snart som
möjligt antingen efter beställningen eller efter visst
aif rekvirenten uppgifvet klockslag; samt .

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

c) blixtsamtal eller sådana med företrädesrätt
framför alla andra samtal.

Rlkssamtal, Tare sig inom Sverige eller iiirifrån
illt Norge, Danmark e\ler Tyskland, få icke rä~ka
längre Ud än under , 'perioder (6 minuter), i iall
annat samtal finnes att befordra på ledningen.

Tlolslnol.lning af samtal. För åstadkommande af
en jämnare och bättre expedition äro de större tele-
fonledningarna tidsindetade, så att under bestämda
minllter af hvarje timme vissa stationer utefter
ledningen stå i omedelbar förbindelse med hvar
andra..

Med kännedom om den tid, under hvilken \koITe-
sfJondenternas stationer hafva eamtalsuträxäng >

Abonnement II rlhtelefon kan ske i Stockholm å liwarom underrättelse lämna. å stationerna - kan
Rikstelefonbyrån, Jakobsbergsg. 24, samt I Iandsor- ailonnent lättare iakttaga tid för samtal.
ten å Statens .telegraf- eller telefonstationer. Adressering af telegram till rikstelefonabonnent .
. Abonnementsaf talet afser vanlig våggappaT'at. Rikstelefonabonnent har i s i t t telefon.

Önskas annan apparattyp eller apparatutbyte, skall n u m m e r äfven telegramadress, därigenom
härior erläggas stadgad mellangift. att adressatens egenskap af rikstelefonabonnent får

i en telegramadress beteckna. med bokstjlfTerna .Rt»,
T~xa: ..a) f~r affår~tele~on ~5 kr. i inträdes- och 100 .,.,d eller utan telefonnumret, utan att denna

kr." anl~ggn~gsafg'ft for en gång samt SO,130 eller loeteekning vid inrikes telegrafering in.
lSO kr. , årlIg afg,ft, beroende på antalet från beräknas i telegrammets taxering ••n d e r -
apparaten utväxlade samtal, b) för bostadstelefors kastade ord antal.
san;ma inträdes. och anläggningsafgif~er .som ~ör Antomatlska telefonapparater, uppsatta på olika
afiarstelefon samt 50, 80, 130eller ISO kr. , årlIg afglft, ställen i Stockholm förmedla samtal för 10 öre till
c) för anknytning 10 kr. i inträde, 25 kr. i anlägg. abonnent med hvilken platsabonnent äger kost .

.nings. och 40 kr. i årlig afgift, hvartill kommer sär- Iladsfritt ~amtala
skild afgift för ledningen; om anknytningen uppsät- •
tes inom annan egendom än den, inom vilken huf-
vudapparaten .är anbragt, d) för extra klockas an-
bringande 10 kr. i inträdes- samt 3 eller Gkr. i årlig [49.95J
afgift, e) för flyttning af telefonapparat 5, 10 eller 35
kr., f) f'6r samtal med inrikes orter följ. afgifter: för
hvaIje påbörjad period af tre minuter med ort inom
ett figelvägsafstånd af 4,5 mil 10 öre, 9 mil 20 öre,
18 mil 40 öre, 27 mil 50 öre, 45 mil 70 öre, 04 mil
SO öre, 63 mil 1 kr., 72 mil 1:20 kr., SI mil 1:50 kr .

. och utanför SI .mil 1: 80kr. För samtal, som utväxlas
-andel' tiden från kl, 9 em. till 7 fm. utgå nedsatta
afgifterl; k) lor samtal med Norge, Danmark och
Tysl!:land utgå:afgifter allt efter erternas belägenhet
i olika zoner, hvi!lkajafgifter för TMlligt samtal med
Stoekholm om B min. utgöra vid Samtal med Norge
resp, kr, 2: 25,3: -,3: 75 och 4: 50-; vid samtal med
Danmark ,resp. kr. 2:2o och 3: - och vid samtal med
Tyskland resp. kr. 2: 00, 8 och B:50.

I Rikstelefo'nen.[4991]
Rikstelefonnätet, som numera är utsträckt

till nästan alla delar af Snrig., är jämväl
förbundet med utländska orter: i Norge, i
Danmark och i Tyskland.

, I
, Allonnentenl rättlgjleter: 1) Afgiftsfria samtal (för
abonnenter inom. Stockhohn) med de stationer, hvilka
enligt af K. Maj:t fastställt telefonreglemente tfll-
höra Stockholms taxeområde. 2) Samtal med alla an-
dra orter i rikstelefonnätet mot särskild afgift. 3) Tele-
fonering af telegram till och från telelirafstation
mot endast räkningsafgift (5 öre pr afgaende tele-
gram och 2proc. af förskotterade telegramafgifter). 4)
Sa.mtal med Icke-abonnent, hvilken genom tele-
grafverkets f'6rsorg kallas till samtalet; härför erfor-
ierlig budskickning verkställes endast inom telegram.
bärings området och mot afgift af BOöre.

Stockholmstelefon.
Sedan numera Aktiebolaget Stockho lmstelerons nät

öfvertagits af telegrafvesket, utgå för nytillträdande
abonnenter inom stockhcijmstelefons nät afgifte:r för "-
abonnemang och samtal enligt samma grunder, som,
gälla inom riks telefonnätet.

Fel , '
å ledningar oeh apparater anmälas å Felbyrån,
och anmärkningar mot expeditionen hos Förestån·
darinnan. Upplysning /Om abonnentnummer, 800m
ej återfinnes i katalogen, erhålles af Nu m m e r b y r å n,

Upply".inll'ar
am abonnemang ID. m. lämnas af T eIefon byrån,'.
Malmskillnadsg. 30.

•--------------------'-----------------------
M -,'fNTRÄKNAREN "M I LLIA R D"
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KARL·LINPBL9MS
.EGENDOMSAfF;tR,

3' 5 TULEGATAN 35-
: .. .STOCKHOLM . .,
RIKSTEL. 15118 ALLM. TEL. 153 18

{j

FÖRMEDLAR KÖP OCH FÖR~
SÄL}NIcNGAR hV SKOGS~ O.
LANTEGENDOMAR ÄVEN~
SOM STADSFASTIGHETER

-165 h

FÖRSÄLJ NINGSAVDELN ING EN
, GUST AD. TORG 18' - STOCKHOLM
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Försälja från -egna kolugnsanläggningar-i
H'ILAFOaS och ORNÅS;

A-tjära .
B-tjära
Stubbtjära .
Dalbränd tjä'ra
Trätjärolj~
Trätjärebecll

Råterpentinolja
.Renad Terpentinolja
Trä.sprit
Åttills7rad IlalIi
Harts'

r

Hartsolja



[5000J

A~-B.J. E. ZACHRISSON
Åkeri &. Renhållningsverk

Verkställer:
Gårdsrenhållningar

SchalUnings-, Sprängnings- (il.
Grundläggningsarbeten

samt alla slags arbetskörslor.
I Kontor CB).stallar I 18Surbrunnsgatan

.HUm. Tel. 62 97, 4396. - R.ikstel. 2916.

Stallar I Rålambshof, Kungsh.
EriKsdal, -Söder • .JIUm. Tel. 30281 •

.A. G~ANDERSSON
19 A. UPLANDSGAT AN 19 A.

STHLMSTEL. 152 18, 15283 RIKSTEL. 207 58

FÖRMEDLAR [{ÖP OCH FÖRSÄLJNINGAR AV 1
LANTEGENDOMAR, STADSFASTIGHETER, ~

VILLOR, INDUSTRIELLA VERK,
HANDELSAFFÄRER, _

HOTELL
M. M.

ENDAST REELA UPPDRAG EMOTTAGAS
FÖRVALTNINGAR AV FASTIGHETER
OCH VICEVÄRDS KAP ÅTAGAS

# ••••••••••••••~--------




