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Telegrafunderrättelser. [4957-4961)

l
Brefpos~en öfver- ras pr telefon); 4. .Adresstationens namu~. 5.
föres Vid Slussen Telegrammets text (telegram utan text aro
till spärvägsbref- äfven tillåtna); 6. .Afsändarens namn (kan
låda på ringlinjen äfven affattas i förkortad form eller ute-
eller linjen Ros- slutas). .

lagstull-Sundbyberg. Adressen, som måste in~ehälla minst tyå
.. ._ .. .. ord, bör för större städer innehälla uppgift

. I spårvag.sbreflåda nedlagd försändelse bor å gata och husnummer eller, i saknad däraf',
inkomrna till] Centralpostkontoret minst en adressatens yrke eller annan dylik anvis-
.half tI~me före posttågs afgäng från Cen- ning. -
tralstatlOnen. Adressen kan affattas i öfverenskommen

eller förkortad form efter uppgörelse mellan
adressaten; och adresstationen. För inregi-
strering af dylik adress skall till adressta-
tionen i förskott erläggas en årlig af gift af

(I nedanstående bestämmelser äro beträffande 20 kronor. Enahanda afgift erlägges för
telegrafkorrespondensen med vissa länder ge- inregistrering och iakttagande af korrespon-
nom världskriget föranledda.restriktioner fort dents begäran, att till honom adresserade
farande gällande, hvarom underrättelse läm- telegram må regelbundet under vissa timmar
nas åtelegrafstationerna.) afl!i,mnas på särskildt uppgifna ställen.

Telegrams hemlighållande. Såväl tele- Onskar korrespondent tillförsäkra sig skydd
grams innehåll som namn å afsändare och mot att af honom vid viss station registrerad
adressat hemlighållas under afgifven edsför-I telegramadress sedermera varder för annans
bindelse af tjänstemännen vid telegrafver- räkning registrerad vid annan station, erläg-
ket; järnvägarnes telegrafpersonal är i all- ges i förskott eu årlig afgift af 20 kronor.
män het icke edsvuren men vid strängt ansvar Såsom fullt tydliga telegramadresser till
ålagd att hemlighålla såväl taxerade tele- abonnenter å 1iksielefon. 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 rikatele-
För de olägenheter eller förluster, som för fonnätet, med hvilken adressatens telefon-
en korrespondent kunna uppstå genom orik- apparat är närmast förbunden. Finnas flera
tigt telegraferadt eller expedierad t, uteblif- abonnenter med samma tillnamn vid en och
vet eller för sent framkommet telegram, an- samma station, måste telefonnumret tilläggas
svara telegrafförvaltningarna icke i vidsträck- efter bokstäfverna Rt.
tare mån, än att den erlagda befordringsaf- Ordberäkning. Såsom ett ord räknas. i
giften under vissa omständigheter kan åter- telegram på klart språk ord om högst 15
bekommas. bokstäfver eller siffertal om högst 5 siffror.

Telegramoriginal. Telegram skall vara I telegram på öfverenskommet språk beräknas
läsligt skrifvet med latinska bokstäfver och största ordlängden till 10 bokstäfver eller 5
med vanliga siffror. siffror; i telegram på chifferspråk till l) siff-

Språk. Telegramtexten kan affattas på ror eller 5 bokstäfver. I adressen räknas
klart eller på hemligt språk, hvilket senare dock namnet på adresstationen alltid såsom
sönderfaller i öfverenskommet språk och chij- ett ord.
ferspråk, detta senare åter bestående antingen Såsom särskilda ord räknas: 1. Ord för-
af arabiska siffror med hemlig betydelse eller enade genom bindestreck; 2. Ord skilda ge-
ocl! af bokstafeer med hemlig betydelse. nom apostrof; 3. Enstaka skriftecken, bok-

Ofverenskommet språk skall bestå af ord, stäfver eller siffror, understrykningstecken,
hvilka icke tillsammans bilda någon begrip- parenteser och anföringstecken.
lig mening på ett eller flera af de för kor- Sammansättningar och förändringar af ord
respondens på klart språk medgifna. stridande mot språkbruket, äro icke tillåtna.

Uppställningen sker i följande ordning: 1. Dock kunna såsom ett ord utan apostrof
Tillfälliga uppgifter, såsom = RP = (förutbe- eller bindestreck sammanskrifvas, hvart för
taldt svar); = TC = (kollationering); = PC= sig namn på städer och länder, släktnamn,
(mottagningsbevis); =FS =(vidaresändning); tillhörande en och samma person, namn på
= TMx = (x adresser); »Gångbnd», »Ilbud» ställen, torg, bulevarder, gator och andra slag
(>Expres»; = XP= (gång- eller ilbud be- af farvägar; namn på fartyg; hela tal, bråk,
taldt); >Urgent> eller =D = (iltelegram); 2, decimaltal eller blandade tal, skrifna med
.Adressatens namn och aldress; 3. Rt (riks- bokstäfver; samt husnummer bestående af
tlllefonabonnent, telegrammet vidarebeford- siffror och bokstäfver.
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[4962J l. Järnvägs-, posto, telegraf- och telefon-underrättelser.

Skiljetecken, bindestreck och apostrof af 60 öre för hvarje påbörjad km., minsta
skola i l:egel hvarken taxeras eller aftelegra- afgift l krona.
feras. Önskar afsändare dessa teckens afte- För afgåend.e utländskt telegrams vidarebe-
legraferande, angifves detta med orden »med fordring vare sig med post eller särskildt bud
skiljetecken> (rTP) , hvilka icke taxeras, erlägges å den svenska afgångsstationen i
livaremot hvarje skiljetecken taxeras som ett allmänhet ingen afgift,
ord.' Alinea (beteckning för ny rad) aftele- Förutbetalning af svar kan 'äga rum. Er-
graferas i inländska telegram men taxeras lägges afgift för inländskt telegrafsvar om
ej. Beteckningen Rt, med eller utan tele- högst 10 ord, införes före adressen »Svar be-
fonnummer. i adressen taxeras icke. Såsom taldt> eller =RP= eller »Reponse payee>.
särskilda siffror eller bokstäfver skola där- Vid utländsk korrespondens samt då svars-
emot räknas: punkter, kommata, binde- och afgift för mera än 10 ord vid inländsk kor-
bråkstreck, som ,ingå i bildandet af tal eller respondens erlägges, skall till nyss nämnda
bokstafsgrupper. beteckning fogas en siffra utmärkande det

Utstrykning, ändring eller öfverskrifning antal ord, för hvilket svarsafgift erlägges
skall vara vitsordad af afsändaren eller hans (ex.: Rp 10, Rp 15).
ombud. Anvisning för. betaldt telegrafsvar kan an-

B t rk d ffi" d d k ift vändas till betalning för ett telegram inom
k e~ Yt an.e t l a san arens!.. un erd~rf~' en tid af högst 42 dagar från den dag, den-
an III aga~ l eiegram, oc er agges ar or samma utfärdats.

endast vanh~ ~rdt~xa. ., Därest mottagaren af ett telegram med
Telegramlnlamnrngsstallen emottaga på förutbetaldt svar icke begagnar sig af den

klart svens~t språk. affattade ~elegram för för svarets aflätande honom af mottagnings-
befordran tili orter mom alla länder. stationen tillställda >svarsanvisning,> kan den

De äro i R.ikstelef?nkatalogen utmärkta för svaret erlagda afgiften åter be'talas till
genom betecknmgen ti, afsändaren. För detta ändamål bör: a) vid

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

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

Kvitto å inlämnadt privattelegram erhålles mets inlämningsstation, därstädes äterbe-
på begäran mot en afgift af 10 öre. komma svarsafgiftens belopp, eller ock in-

Intelefonpring af telegram till telegraf- lämna anvisningen å någon telegrafverkets
station kan äga rum l'lnting@nmotdeposition station, som därefter .föranstaltar" om svars'
af telegramafgifterna och viss ersättning för afgiftens återbetalning till telegramafsända-
räkningshållningen eller ock, efter öfverens- ren; och b) i fråga om telegram från Sverige
kommelse med stationsföreståndaren, mot er- till utlandet afsändaren innan utgången af
läggande af 5 öre för hvarje telegram jämte tre månader efter anvisningens utfärdande
2 proc. af de bokförda telegramafgifterna .. hos TelegrafstyreIsen eller å inlämningssta-
Korrespondent kan på begäran gjord f'ö r e tionen göra framställning om åtgärds vid-
intelefonerandet af telegrammet erhålla kopia tagande för beloppets återbetalning.
af detsamma mot en afgift af 10 öre. Svarsanvisning får användas såsom likvid

Vidarebefordring af telegram inom landet for afgående telegram icke blott vid den sta-
kan ske med telefon. utan särskild kostnad, tian, som utfärdat anvisningen, utan vid
så framt adressaten är telegrafverkets abon- hvilken som helst annan telegrafstation i ri-
nent, Om däremot adressaten icke är tele- ket. Af telegrafverket utfärdad anvisning
grafverkets abonnent, men likväl har eller mottages såväl vid statens som de enskilda
af afsändaren uppgifves hafva telefonförbin- järnvägarnas stationer såsom likvid för tele-
delse med adress-stationen, skall afsändaren gram, liksom ock järnvägsförvaltningarnas
för telefonbefordringen erlägga en afgift af svarsanvisningar mottagas vid telegrafverkets
10 öre. Telegram kan dessutom från adreSS-Istationer.
stationen vidarebefordras: med post i vanligt ~
bref mot en afgift af 15 öre; med post i re- .) En -Post- och Telegrafortförteckning>
kommenderadt bref-mot en afgift af 30 öre; af synnerlig fullständighet utgafs år 1909
med gångbud, hvilket befordringssätt ej får Isamt hålles ständigt aktuell genom ett ärli-
äga rum på längre afständ än 1,5 nymil"), gen utkommande supplement, och äro däri
mot en afgift af 30 öre .I0r hvarje påbörjad orternas afstånd från närmaste telegrafstation
km., minsta afgift 75 öre; med ilbud for, angifna. Den finnes tillgänglig å hvarje tele-

'längre afstånd än 1,5 nymil, mot en afgift' grafstation. .
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Telegrafunderrättelser. [49(3)
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.
»Aceuee reception. eller blott =PC= adresser. I

införes framför adressen. Afgiften härför är Telegram att försändas vidare med tele-
densamma som för vanligt telegram om 5 ord. graf. Afsändare af ett telegram kan genom

Mottagningsbevis per post kan erhållas i att framför adressen sätta: >Vidaresändes-
fråga om telegram till utlandet, om afsän- eller -Faire suivre> eller blott =FS= be-
daren framfor adressen tecknar .Accuse re- gära telegrammets vidllresändning 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. Onskas ett tele- skriftlig anmälan eller betaldt tjänstetelegram
gram kollationeradt, införes framför adressen till telegrafstation förbehålla sig, att tele-
»Kollationeras> eller sCollationnement.s eller gram, som dit ankomma under hans adress,
blott =TC=, och erlägges härför en till- varda honom eftersända med telegraf under-
läggsafgift af en fjärdedel utafgrundportot en annan adress, som han uppgifver. Afgif-
för själfva telegrammet. tema för vidaresändning och eftersändning

Lokaltelegram. Vid samtliga telegrafsta- erläggas af mottagaren. •
tioner i riket få till befordran i vanlig ord - Rättelsetelegram. (Service, taxe) (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 äro 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 lokaltelegram med gång- eller ilbud fullständigande eller återkallande af ett redan
eller med post mot därfor fastställda afgifter, afsändt eller under befordring varande tele-
som 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 företrädesrätt 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 for det afgående ST-telegrammet utan
stationer befordras allenast å telegrafverkets endast för hvarje ord, som skall repeteras,
linjer med förmånsrätt. Iltelegram kunna dock minst 80 öre. Dessa afgifter återbeta-
befordras till de flesta länder inom och utom las, därest rättelsetelegrammet föranledts af
Europa, (numera äfven till Storbritannien) fel å telegrafverkets sida. '
dock i allmänhet ej till telegrafstationer i Tillbakatages eller återkallas ett tele-
Indien, Afrika och Amerika. Afgift tredubbelt gram, innan dess afsändning begynt, äger
porto. Framför adressen införes »Iltelegram» afsändaren återbekomma den erlagda afgif-
eller> Urgent. eller blott =D=. ten' efter afdrag af 20 öre. Har telegrammet

Angående iltelegrams utsändande, se nedan redan afgått, kan detsamma återkallas alle-
under .Telegramutdelning>. nast genom taxeradt rättelsetelegram.

Lokal-iltelegram befordras mot tredubbla Mindre brådskande telegram mot nedsatt
portot för ett vanligt lokaltelegram med afgift. (Telegrammes differås.) Nedsättning'
samma ordantal. i telegramafgiften med femtio procent är

Press-iltelegram. se Presstelegram. medgifven beträffande privattelegram till vissa.
Telegram med flera adresser på samma utomeuropeiska länder, i det fall att tele-

ort. Ett och samma telegram kan adres- grammet icke behöfver befordras förrän efter
seras till flera mottagare på en och. samma telegram, som äro belagda med full afgift.
ort eller till en och samma mottagare under Dylika telegram skola vara helt och hållet.
olika adresser på en och samma ort. Vanlig affattade på klart språk, hvarvid dock endast
afgift för själfva telegrammet samt 40 qre antingen franska språket eller någo.t a" de
för hvarje utskrift om högst 100 ord, utom afjångs- eller adresslandets språk, hvilka äro-
den första. För detta ändamål inskrifves tillåtna vid internationell telegrafering på
framför adressen >x adresser> eller »x adres- klart språk, få användas. Siffertal skola ut-
ses> eller =TMx=. Adresstationens namn skrifvas med bokstäfver. Telegram'uta~t
WOODSTOCK SKRIVMASKIN från KONTORSTEKNIK,
enklaste konstruktion, solid, tystgående, oöverträffad. Se sid. 39. 41 Regeringsgatan.
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~ro ej tillåtna. Därest sådant telegram icke Ibåtar (linjen Köpenham'n'- Newyork) är 40
framkommit till adressaten inom 24 timmar Icentimer per ord, dock minst 4 francs per tele-
-efter detsammas inlämning å afgångsstationen, gram, o. s. v. För svenska flottans fartyg
befordras det i tur med telegram mot full af- upptages icke någon fartygsafgift.
gift. Telegrampostanvisningar samt signal- Radiotelegram skola vara försedda med
-oeh radiotelegram åtnjuta emellertid icke här tjänstebeteckningen <Radio<, hvilken icke
omnämnd nedsättning af afgiften. taxeras. Samtliga afgifter för radiotelegram
Presstelegram, d. v. s. telegram afsedda skola erläggas af afsändaren. .
.att offentliggöras genom tidningspressen, Vid radiotelegrafisk befordran äro tillåtna
kunna sändas inom landet samt till Bel- telegram med betaldt svar, telegram med
gien, Bosnien-Herzegovina, Danmark, Fin- kollationering, telegram att vidarebefordras
land, Frankrike, Färöarna, Grekland, Is- med särskildt bud eller med post, telegram
land, Italien, Luxemburg, Nederländerna, med flera adresser, telegram med mottag-
.Norge, Portugal, Ryssland, Spanien, Spets- ningsbevis per telegraf eller post (dock en.
bergen, Storbritannien. Tunis, Tyskland, Un- dast sävidt angår befordran på telegraf nätets
-gern, Österrike, Algeriet, Azorerna, Franska linjer af telegram tia fartyg på hafvet), be.
-Sudan, Mauretanien och Senegal, Nordame- talda tjänstetelegram med undantag af så-
'rikas förenta stater, Canada, Argentina, Fi- dana, genom hvilka begäras repetition eller
lippinerna, Japan och Kina. Ordta an är i upplysning (på telegraflinjerna äro dock alla
allmänhet hälften af den för vanliglt tele- slag tillåtna) samt. iltelegram (dock endast
gram gällande. Dylika telegram måste vara åtelegrafnätets linjer),
:affattade på klart språk samt i sin helhet Uppgifter om kust- och fartygsstationer-
publiceras. nas namn, räckvidd, taxa o. s. v. kunna er-
Press-ilteleqram befordras utom riket en- hållas ur den internationella radiostations-
-dast till Danmark och Norge. Afgift tre- förteckningen, hvilken finnes tillgänglig å
dubbelt porto mot vanligt presstelegrams. samtliga telegrafstationer och ett antal järn-

Radiotelegram kunna numera, genom för- vägsstationer.
medling af de stationer för trådlös telegra- Signaltelegram (från eller till fartyg på
-fering (kuststationer), som i de flesta länder hafvet). Afgift 80 öre för signaleringen,
finnas inrättade, utväxlas med sådana fartyg oberoende af ordantalet. För öfrigt vanlig
på hafvet, hvilka äro försedda med trådlös telegramafgift,
telegraf (fartygs stationer) eller genom signa- Väderlekstelegram äro dels från Meteoro-
lering eller på annat sätt kunna sätta sig i logiska Centralanstalten utgående allmänna
.förbindolse med ett med radiotelegraf försedt väderlekstelegram, innefattande underrättelser
fyrfartyg (i .. Sverige för närvarande allenast och förutsägelser rörande väderleken, dels
fyrskeppet Ölands ret), ock från samma anstalt utgående speciella

Utom sedvanliga uppgifter angående.adres- väderlekstelegram till jordbrukets, flottnings-
.saton skall adres~en i radiotelegram inne· röre)seys och 'Juftseglingens fromma (sjord-
hålla uppgift jämväl å fartygets .namn (och obs', >vindobsc, >f1ygobs». De kunna erhäl-
'fartygets anropningssignal, om det finnes flera las mot en afgift beräknad efter 100 kronor
fartyg med samma namn) samt namnet å den per år, utom hvad angår jordbrukstelegram _
kuststation, öfver hvilken radiotelegrammet men, för hvilka afgiften är allenast l krona
skall befordras. per månad dock minst 7 kronor per år.

Afgiften för radiotelegram är sammansatt Breftelegram. Med breftelegram, hvilka
.af vanlig telegramafgift, kustafgift och far- kunna utväxlas, endast med Danmark (icke
tygsafgift. Kust- och fartygsafgifterna ärp inom Sverige) förstås sådana telegram, som
ganska växlande, men få ej överstiga 60 inlämnas mellan kl. 7 e. m. och 12 midnatt
resp. 40 centimer per ord, med rätt för ve- och äro avsedda att befordras endast under
-derbörands förvaltning- att upptaga en mini- natten samt från !ldresstationen tillställas
miafgift. motsvarande högst afgiften för 10 adressaten med post eller .på annat mellan
-ord, I nämnda station och adressaten aftaladt sätt ..

För dEjsvenska kuatstationerna (Boden, Gö- For dylikt telegra~ beräknas en afgift af 2
teborg, Härnösand, Karlskrona, Vaxholm och öre pr ord utan tIllägg af grundtaxa, dock
Trälleborg) är kustafgiften 20 öre pr ord, dock minst l krona för hvarje telegram. Taxan
minst 2 kronor pr radiotelegram. Såsom exem- afrundas uppåt till ett med ö delbart öretal. •
pel på fartygsafgifter må nämnas, attfartygsaf· -Breftelegram kan inlämnas å eller (mot
giften för Wilson-båtarna (Göteborg-s-Håll, särskild afgift ä 2ö öre för hvarje påbörjarit
Kristiania-Hull o. s. v.) är lö centimer per öO-tal ord) intelefoneras till alla de för
ord, dock minst 90 contimer per telegram, att svensk-dansk trafik afsedda stationer, hvilka
afgiften för Det Forenede Dampskibselskabs äro öppna efter kl, 7 e. m., men kunna adres-

4 .
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Telegrafunderrättelser. [4964]

seras endast .till st::tioner, som hållas öppna I=TC= 'och därefter adressen med uppgift å
dygnet om (l Sverige: Stockholm, Göteborg, adressaten och den station, dit fullmakten
Malmö och Sundsvall; i Danmark: Köpen- skall af telegraferas hvarefter i telegrammet
hamn och ~redericia). De afsändas till adress- införes själfva fnll~akten i ordagrann öfver-
telegr~fstatlOnen under loppet af natten efter ensstämmelse med den uppvisade hufvud-
dera~ inlämnande och vidarebefordras - for skriften. Härefter jämför teJegraftjänste-
så vidt ej annorlunda aftalats med adressaten mannen telegrammet med hufvudskriften och
_ af nämnda station såsom vanligt franke- kontrollerar riktigheten af hvad som efter
radt bref med första post till den angifne adressen införts i telegrammet samt tillfogar
adressaten. . sist sitt intyg, hvarmed äfven hufvndskriften

Julaftons- och nyårstelegram, försedda försee.
med datumbeteckningen resp. 24/'2 och -t.. Rätte~ångs~ull~akten måste. för a:tt ~älla
kunna aflämnas under december månad hvarje vara stall d till V1-SB man och ICke till mne-
år. De tillställas adressaten julafton resp. hafvaren.
nyårsdagen. . I Telegrammets taxering och befordring äga

Lyckönskningstelegramblanketter. Mot rum i enli!!".het med .. de f<;ir »koiiationerode
erläggande af en särskild tilläggsafgift af 70 telegram> gallande foreskrl~t~rna.. Om det
öre kan afsäcdare af telegram till de flesta ankommande telegra~.met ej ar. fors~dt m~d
telegrafanstalter i Sverige och Danmark få antec:kmng om ve:ks~~lld kollatlOnermg, gal-
telegrammet å ankomststationen utskrifvet ler ej fullmakten inför domstol.
å särskild, konstnärligt utförd blankett, s. k. Återbetalning af porto äger rum för
l:f.xblankett. Ar nämnda tillä~gsafgift, äfven telegram, som genom telegrafinrättningens
for telegram till Danmark, tillfalla 4/7-delar förvållande ieke nått sin bestämmelse. Likaså
Svenska Nationalf6reningen mot tuberkulos. återbetalas i händelse af telegraferingsjei por-

Telegrambre.f. Telegram kan i bre f in- tot för telegram på hemligt språk med för-
sändas till telegrafstation för att därifrån utbetald kollationering samt portot for sådant
afsändas. Sädant tel~gram. inlägges, ätföljdt telegram på klart språk. hv~lket .till följd af
af omaknlerade vanliga frimärken till samt- telegrafermgsfelet uppenbarligen ICke knnnat
liga telegramafgifternas belopp, i kuvert uppfylla sitt ändamål. Vidjöi'o'enad framkomst
hvilket förseglas och frimärkes samt förse~ återbetalas portot, när telegrammet icke upp-o
med påteckningen »Telegrambref's i nedre nått sin bestämmelse tidigare, än det hade
vänstra hörnet. knnnat framkomma med post, eller ock när

Därest sfsändaren å knvertet· tecknar dröjsmålet öfverstigit: 1) 12 timmar for in-
-Exprese> samt därå anbringar ytterligare rikes telegram eller telegram till grannlän-
20 ör~ i frimärken såsom expressafgift, var- derna; 2) 24 ..ti!li~ar för. telegram ti~l det öfriga
der å sådan ort, där särskild af postverket Europa, däri inbegripet Algeriet, Tunis,
sflönad brefbärare finnes anställd, telegram- R!ska Kaukasus och Asiatiska Turkiet; 3)..3
brefvet så snart som möjligt efter postens ganger 24 ~Immar uti al~a andra fall. For
ankomst befordradt med särskildt bud från stats- och Iltelegram minskas de under 2)
postanstalten till telegrafstationen. o~h '3) upptagna t!der. till ~älft~n. ~nsök-

Telegrampostanvisningar kunna utväxlas mng om port01:e~~I~tIon bor goras .~no~ 5
såväl inom riket som med tia d t g o månader. (Se l öfrigt hvad ofvan ar fore-
förmedling af de flesta sve:ska

n p~stk~~t::' skrifvet beträffande >Rättelsetelegra~>.)
Såväl inbetalnUlg som ntbetalning af medel Tele!Jr.amoriginalens förvaring. Tele-
för dylik anvisning äger rum å postkontor. gra~orlglllalen förvaras nnder en tid af
Se i öfrigt [4944]. \ ätminstone 10 månader, räknadt från och

Afskrift af telegram ntlämnas endast på med månaden näst efter den, under, hvilken
skriftlig ansökan af afsändaren, mottagaren telegram~en. iJ.11ämnats, med iakttagande af
eller enderas befullmäktigade ombud. Lösen sådana forsIktIghetsmått, att handlingarnas
forutom stämpelafgift, 40' öre per 100 ord i~?-ehåll ej kommer till obehöriga personers
eller del däraf, Utlämnas afskriften å en kännedom.
telegrafstation, .utgör stämpelafgiften 50 öre. ~fter .utgånge~.af ~e sålunda: be~tämda för-
Mottages afskrilten från TelegrafstyreIsen vanngstIderna forstoras omformalda hand-
är samma afgift 1 krona. ' lingar under nödig kontroll.

Rättegångsfullmakt. Telegram, hvarige- Telegramutdelning. Telegram kan afiäm-
nom rättegängsfullmp,kt gifves, affattas af nas antingen i adressatens hemvist eller ock
den, som. å vederbörande station ul?pvisar poste restante (=Gl:' =) eller telegraphe re-
hufvudskriften, sålunda, att främst införes stant (=T R =); eller ock kan det befordras
ordet >Kollationeras> eller beteckningen till adressatens hemvist medelst telefon. ~

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~:':A~a':t:n;:d~34~~:
159-165 a :Adresskalendern 1920.



[4~ 65J l. Järnvägs-, post-, tesgraf- och· t8fefon- underrättelser. /

Önskas ett telegram -poste restante> be- klassens station genom att framför adressen
handladt såsom rekommenderadt bref, skrif- införa ordet > Nattajlämning > eller 'Nuit.
ves »Poste restante recomnumdee» (=GPR.=). påfordra telegrammets utsändning! genast

Sättes före adressen >Egenhändigt> eller efter ankomsten, oaktadt telegrammet fram-
>mains propres> eller beteckningen =MP=, kommer nattetid.
aflämnas telegrammet i adressatens egna
händer. Atecknas detsamma »öppet» eller Telegram mottagas i Stockholm å:
»oueert» ; kan telegrammet öfverlämnas öp-

'11 h h l . d i' Gentralstationen, Skeppsbron 2 (öppen hela dygnet);pe,t . ti vem som e st I aressatens Ja- Filialstationerna (öppna kl. 9 f. m.-9 e. m.) vid: Ny-
milj. J>rog. 6'; Jakobsbergsg. 24'; Karlavägen 53; Helge.

Genom att framför adressen införa nå,gop andsholmen : Riksdagshuset' (öppen endast under
f b kni D .a» Il riksdagen); Scheeleg. 7'; Södermalmst. 26"; Vasag.a etec nmgarna > agaJ.amntng> e er 10" i Statens Järnvägars centralstation (öppen alla

»Jour», kan afsändare förbehålla sig, 'att dag~r kl. S f. m.-2; 4~10 e. m.) o. Norrtullsg. JO';
telegram icke tillställes adressaten nattetid. samt 7'elegrami'llämningsställena, inrättade i: Nor-
lIt l ttetid k '11 diska Kompaniet Hamng. 18& 20; Stureg. 6; 'I'egnersg,eegram,.som na .. eti an ommer tl en II; Hornsg. 52; Horqsg, 170;, Riddarholmen 12; Bir.
telegrafstation af första klass, skall dock gerjarlsg. 90; Follmngag. 6 D; Styrmansg. 8; Sot
alltid utsändas genast. Eriksg. 51i Slakthuset, Enskede och Poststationen,

Förutom genom begäran om ilbefordran Enskede VIllastad.
kan af~ändare af telegram till en första , Stänges sön- och helgdagar kl. 4 e. m.

•

F/NSPONGSMETALLVERKS A.-B.
----------- BERIDAREBANSSATAN 17 --- _



Telegrafunde rrättelser. [4V81J

[4981] Taxa
1. ]i'Ö1' telegram till inrikes orter.

För inländskt telegram samt telegram till Danmark och Norge om högst tio ord erlägges ett porto
af en krona med tillägg af 5öre för hvarje öfverskjutande ord,

2. För telegram till följande liinder utom. Skand'inavien.
~ ~~------~_._-----. o-a- I \ Ord-i~~.::a.~1 t~~··

Till i kr. i kr.
Albanien , ! 0,41* 'I Algeriet och Tunis 0.0 ••••••••••• ••• •• ····;·· 0,29-
Azorerna 1 O,Sl- Marocko (Tanger) 0,41-
Belgien 0,18" Senegal. 1,48-
Bosnien och Herzegovina., se Jugoslavien... Tripolis ............••................ 0,69* I,
Bulgarien 0,50
Cypern ........................•.............. 1.00 A/rik'a
Finland ...••••.........••.•••..•.............. 0,18* (undantagandes Algeriet, Tunis, l\'Iarocko,
Frankrike ................•...................... 0,21- Senegal och Tripolis):

~~~~:f;;'~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g:~g ~~1~1~~(l:a regionen) l;g~-
Gb:~:ng~hf~~:fud~~ ..s.~~: .~~:.~~..~~.~~~:.~~:l0,48" Afrikas östk,:,~i·::: :::::: ::: .: :::::: .: ::: :::::: 1,48"

Kreta och öfriga öar •..........•.•.......... 0,51* }) sydkust ....••.......••..... ·.·•·······•• 2,50
Island •.•...•............••..•..•..•............ 0,56* » västkust ....•......................... 2,24-
Italien ...•...•...••............................ 0,24*
Jugoslavien .•.•.................•.•..•.•. 0'0 0.0 0,25
Kanarieöarna. 0.0 o ••••••••••••••••••••••••••••• 0,44-
Luxemburg •......•.•....••••.•..••••......... 0,18*
Malta .•.....•......... · .. r ....•....••.......... 0,41-
Montenegro, se Jugoslavien ...............••.
Nederländerna 0,18-
Polen .............................•.....••........•. 0,2l*
Portugal ..........••........................... 0,30
Rumänien ...••.••.•••. ~.••..•• ,,' .•••.•......... 0,24·
Ryssland: Arkangelsk, Lettland, Litauen ... 0,84-

Estland, Lettland (via Estland). 028-

~&~~:n:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:~~.
Schweiz ••.•.•.•.•• 0 ••••••••••••••••••••••••••• O,IS*
Serbien, se J'ugoslavien •...................
Spanien .............•...................•..... 0,27-
Spetsbergen 0,251
Storbritannien ......•........................ 0,22-
Tjeckoslovakien o 0,21*
Turkiet: Konstantinopel 0.55

Mesopotanien 0 •••••••••••••••••••••••• 2.24*

l Palestina , ,. "'11,12-
Syrien 1,24'

118~!~~;k:.:::::::.:.:.:.:'::::.::::::::::.::.:::::::::J Hi:

•

Anierika :**'*
Förenta Staterna: Newyork ..... ; ........•...

» » Chicago .............•....
1) )) S. Fransfsco •..••.....•.

Canada, Quebec .•.....•••............••...••.
» Dawson City .....................•• ·

Mexiko, Mexico (staden) •...................
Västindien, Kuba, Havana ••.......•.•...•.•
Argentina .•...•.•....•....•....•....•.......••.
Brasilien: Rio de Janeiro .••....•..•.•........

1,31-
1,61-
1,89"
1,31-
3,13-
2,31*
2,05
3,13-
2,91*

Asien
(undantag. Asiat. Turkiet och

Asiat. Ryssland):
Arabien .•..•. o.' •••••••••••••••••••••••••••••••••

Indien, Brittiska .. , o,, ••••••••••••••••••••••••
Japan ..•................................•..•..
Java ...•.•......•............•.•....•.••.•......
Kina ...•..•••.•..•.••..•..•....••.•.••..•...•.•.
Persien •.•..... , .•...... , ..•.....•........•.••.••
Ryssland, Asiat., Sibirien, se under Ryssland;
Australiens fastland ......•••............•....
Nya F'aledonien ........••••....•..........••.
Nya Zeeland .......•.....•......................
Tasmanien ....•......•.... ".....•..........•..

2,00
1,6S"
3,33"
3,20
3,52-2,64-\
3,003,68-1
3,00
3,00

1 Utöfver at'giften för telegrammets befordran till Norge.
_ Uppgår sammanlagda afgiften för telegram till belopp i öretal. som icke kan jämnt delas med fem,

skall den afrundas till närmast högre femtal öre. .
•• Upptager endast kostnaden fö,r korrespondens med den ort inom resp. områden, dit portot

är läglt och, där :flera befordr lngs vagar finnas. för korrespondens å den billiga&te.
••• Till Amerika kunna telegram sändas på trådlös väg via Stavanger Radio mot i regel väsentligt

lägre ordtaxa, eller till: New York kr. 0,96; Chicago 1,11; San Francisco 1,35; Quebec 1,11; Dawson City
2,55; Mexico (staden) 1,79; Havana 1:47; Argentina 2,47; Rio de Janeiro 4;27. -

WOODSTOCK SKRIVMASKin från KONTORSTEKNIK,
enklaste konstruktion, solid, tystgående, oöverträffad. Se sid. 39. 41 Regeringsgat1ln•



[4991-4998J L Järuvägs-, posto, telegraf- och>telefonunderrättelssr.

Telefonu nderrättelser.

Rikstelefonen.[4991]

Rikstelefonllätet, som numera är utsträckt
till nästan alla delar af Sverige, är jämväl
förbundet med ntländslu/' orter: i Norge, i
Danmark och i Tyskland. .

Abonnentens rättigheter: I) Afgiftsfria samtal (för
abonnenter inom Stockholm) med de stationer, hvilka
enligt af K. Maj:t fastställt telefonreglemente till.
höra Stockholms taxeområde. 2) Samtal med alla an.
dra orter i rikstelefonnätet mot särskild afgift. 3) Tele.
fanering af telegram till och frän tele&"afstati'On
mot endast räkningsafgift (5 öre pr afgaende tele.
gram och 2 proc. af förskotterade telegramafgifter). 4)
Samtal med icke-abonnent, hvilken genom tele.
grafverkets försorg kallas till samtalet; härför erfor.
<lerligbudskickning verkställes endast inom telegram.
bäringsområdet och mot afgift af 30 öre.

Abonnement ii rikstelefon kan ske i Stockholm å
Rikstelefonbyrän, "Jakobsbergag. 24, samt I Landsor-
ten å Statens telegraf. eller telefonstationer.

Abonnementsaftalet afser väggappa"at med hör-
telefon, Önskas annan apparattyp eller apparatutby-
te, skall härför erläggas stadgad mellangift.

Taxa: al för alfarstelefon 25 kr. i Inträdes och 200
kr. i anläggningsafgift vid station med frikrets samt
100 kr. vid station utan frikrets för en gång samt 80,
130 eller 180 kr. i årlig Mgift, beroende på antalet från
apparaten utväxlade samtal, b) rör bostadstelefon
samma inträdes- och anläggningsafgifter som för
affärstelefon samt 50, 80, 130 eller 180 kr. i årlig afgift,
c) för anknytning 10 kr. i inträde, 50 kr. i anlägg.
ninga- och 40 kr. 'i årlig afgift, hvartill l\ommer sär.
skild afgift för ledningen, om anknytningen uppsät-
te~ inom annan egendom än den, inom vilken huf-
vudapparaten är anbragt, d)' för extr-a klockas an.
bringande 10 kr. i inträdes- samt 3 eller 6 kr. i årlig
afftift, för flyttning af telefouapparat 5,10 eller 35 kr.;
e) under rörsta kvartalet 1920 utgår dessutom för de
olika abonnemangen en särskild tilläggsafgift; för
samtal med inrikes orter följ. afgifter: för hvarje
påbörjad period af tre minuter med ort inom ett
fågelvägsafstånd af 4,6 mil 20 öre, 9 mil 30 öre,
18 mil 40 öre, 27 mil 50 öre, 45 mil 70 öre, Di:mil
80 öre, 63 mil 1 kr., 72 mil 1:20 kr., 81 mil 1:50 kr.
och utanför 81 mil l: 80kr. För samtal, som utväxlas
under tiden från kl. 9 em. till 7 fm. utgå nedsatta
afgifter; k) för samtal med Norge, Danmark och
Tyskland utgå afgifter allt efter orternas belägenhet
i olika zoner, hvilka afgifter för vanligt samtal med
Stockholm om 8 min. utgöra vid samtal med Norge
resp. kr. 2: 25, 3: -, 3: 75 och 4: 50-, vid samtal med
Danmark resp. kr. 2:25 och 8: ~ och vid samtal med
Tyskland resp. kr. 4: 80, 6: - och 7: 20.

Telefonoamtal: Förutom vanliga telefonsamtal ex.
pedieras å rikstelefonens riksledningar :

a) ilsam tal eller sådana som med företrädes-
rätt framför vanliga samtal expedieras sä snart som
möjligt anti~gen efter. beställningen eller efter visst
af rekvirenten uppgifvet klockslag; samt

b) seriesamtal eller sådana som efter förut.
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.' .

Hikssamtal, vare sig inom Sverige eller <1lirifrän
illt Norge, Danmark eller Tyskland, få icke räcka
längre tid än under 2 perioder (6 minuter), i iall
annat samtal finnes att befordra på ledningen.

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

Med kännedom om den tid, under hvilken korre-
spondenternas stationer hafva samtalsutväxling _
livarom underrättelse lämnas å stationerna - kan
abonnent lättare iakttaga tid för samtal.
, Adressering af telegram till rikstelefonabonnent.
Rikstelefonabonnent har i sitt telefon-
Dummer äfven telegramadress, därigenom
att adressatens egenskap af rikstelefonabonhent får
i en telegramadress betecknas med boketäfverna »Rb,
med eller utan telefonnumret, utan att denna
beteckning vid inrikes telegrafering in-
beräknas i telegrammets taxering under.
kastade' ordanta·l.

Antomatlska telefonapparater, uppsatta på olika
ställen i Stockholm, förmedla samtal för 20 öre till
abonnent, med hvilken platsabonnent . äger kost.
nadsfritt samtala.

!

[4995J Stockholmstelefon.
Sedan numer" Aktiebolaget Stockholmstelefons nät

öfvertagits af telegrafvesket, utgå för nytillträdande
abonnenter Inom stockholmstelefons nät afgifter för
abonnemang och samtal enligt samma grunder, Bom
gälla inom rikstelefonnätet.

}'el
å ledningar och apparater anmälas å Fel byrån,
och anmärkningar mot expeditionen hos Förestän.
dari·nnan. Upplysning om abonnen;tnummer, 80m
ej återfinnes i katalogen, erhålles af Nu m m e r b y r å n ,I

. Upplysningar
om abonnemang ID. ID. lämnas af A bonnern a n g s .
byrån, MalmskiUnadsg. 80.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.
BERIDAREBANSGlATAN 17 - ~ _



[4999]

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIII!III1I1I1j,lIl1llllllllillllllil!l1ll1l1l1Il1l1lllllllllllilllllllllllll!llllli!III1I11II1II1Ulllillllilllillllllllllllllllllllllr~;;-~t~;;~-
~ vad ~

l JiJtNJK JlANDJlS11DNJN6 l
~

Sveriges enda dagligen utkommande ,
. affärstidning, erbjuder Er ,

för förmåner? ,

~ ~ ~
I Dagligen orienteras Ni av vårt lands II främsta auktoriteter i alla ekonomiska ,
I, fregor; bemärk Handelstidningens: t
I Prisindex, Konjunkturbarometer, Börs· ~
\ index, Rapporter från fond- o. valuta- I
\ marknaden, Värdesiffror från utrikes- ,
~ handeln, Veckoöversikter över varu- ~
~ marknaderna, Brev från utländska I
, korrespondenter, Dagsöversikt. ": - - ;

~ Som bilaga medföljer varje vecka ~

l ~~~.e'S~n;g~e~k~v:n~ l
\ ' hetsförmedlare med snabba och till· \
\ förlitliga uppgifter. \

~ Har Ni tänkt på att allt detta kostar ~
Eder per år 25: - Kr.

~ Har Ni tänkt på värdet av ~
~ Svensk Handelstidning och Meddelanden ~
, som annonsorgan. . \
; . \~~~~~~~....,..~~~~~~......,.........,...
UIIIIIIIIlIII!llllllllilllllllllll!lIll1!i1l1l!lIl1ll1l1l11l1ll1l1l1l111llllllllllllllll!1I1111:1II11II1Ii1I1Il1I1IiIlHIIIIII!lIIII!llIlIlIIlIilllllllllllilllllllllllllllll!lIlIIIlIlIlIIllR
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A.-B. J. E. ZACHRISSON
Ake:ri &. Renhållningsve:rk

Verkställer:
GårdSren'hållningar

Schaktnings-, Sprängnings- C&
Grundläggningsarbeten

samt aLLa sLags arbetskörslor.
Kontor (Ustallar: 18Surbrunnsgatan

.HUm. Tel. 62 97, 4S 96. Rikstel. ~9 16.
Stallar: Rålambshof, Kungsh.

EriKsdal, Söder • .HUm. Tel. S0281.

RIKSTEL. '151,18 ALLM. TEL. 15318
l ••.•• -_
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.FORMED.LAR KOP OCH FOR~
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SALJNINGAR AV SKOGS:: O.
LANTEGENDOMAR ÄVEN::
SOM STADSFASTIGHETERm;t!J:&~~~~~~~.




