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• 'I'elegrafunderrättelser. [4957-4~61J
'Spårvägsbreflådor Språk. Telegramtexten kan aff~tta~ på

klart eller på hemligt språk, hvilket senare
. bejo:dr~. på linjerna: sönderfaller i öjverenskommet språk och chij-

N:r 1. LIlla RInghnJen] ferspråk, detta senare åter beståe,nde 'antingen
)) 3. Sundbyberg- af arabiska tiiffror med hemlig betydelse eller

Slussen-Ros- ock af bokstafeer med hemlig betydelse.
lagstull tömmas vid: Öfverenskommet språk skall bestå af ord,

)) 6. Karlberg-Gust.! posthuset, Vasa- hvilka icke tillsammans bi,Ida någon begrip-
Ad. torg:-Ha· gatan. lig mening på ett eller flera af de för kor-
gli. s. grindar respondens på klart språk medgifna.

)) 26. Karlberg-::- Slus- Uppställningen sker i följande ordning: I.
sen-e-Värtan Tillfälliga uppgifter, såsom = RP = (förut be-

)) 2, Mariebergsgatan I .. taldt svar); - Tq = (kollati<?n~ring); = P~=
-Djurgårds- ., Brefpostan ofver- (mottagnIngsbeVIs); = FS cco-(vIdaresändmng);
bron-e-Frid- fores ,?dNorr~alms .. =TMx = (x adresser); .Gångbud>, »Ilbud»
hemsgatan t?r~ till breflada a (>Expres»; '-= XP= (gång- eller ilbud be-

l) 4. Stora RinglinienJlm.1en Karlberg-Gu- taldt); ,Urgent> eller = D = (iltelegram); 2"
Il 7. Norrmalmstorg staf Adolfs. torg- Adressatens namn och adress; 3. Rt eller St:

-Djurgården Haga s. grindar. (riks- resp .. Stockholmstelefonabonnent, tele-
» 8. Slussen-En-l Brefposten öfver- grammet VIdarebefordras pr telefon); 4. Ad ..

k d f" , 'd 'SI resstatIonens namn; 6. Telegrammets text (te- f
s e e ores VI ussen I t t t.. "f tillåtna) 6 Af9 SI D till å" b f egram u an ex aro a ven I a na; .. ~'i"

)) . u~ke~ll an- l~d s~ rvagf, r.e - sändarens namn (kan äfven affattas i förkortad,
)) 10 SI VI s u fl \ a PIa ~mg IRnJenform eller uteslutas).

, ussen -, orns- etter lllJen os- Adressen, som måste innehålla minst två,
tull lagstull-Sundbyberg. ord bör för större städer innehålla uppgift

i spårvägsbrefläda nedlagd forsändelse bör å g~ta och husnummer eller, i saknad däraf';
inkomma till Centralpostkontoret minst en adressatens yrke eller annan dylik anvis-
hall' timme före posttågs afgång från Cen- ning.
tral stationen. Adressen kan affattas i öjverenskommelY

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

(l neda~stående bestämmelser äro beträffande 20 kronor. Enahanda afgift erlägges för
telegrafkorrespondenaen med vissa länder ge- inregistrering och iakttagande at korrespen-
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~ml1as på särskildt uppgifna ställen. ,

Telegrams hemlighållande. Såväl tele- Önskar korrespondent tillförsäkra sig skyd.d
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 telegrafvar- räkning registrerad vid annan station, erläg-
ket; järnvägarnes telegrafpersonal är i all- ges i förskott en årlig afgift af 20 kronor.
mänhet icke edsvuren men vid strängt ansvar Såsom fullt tydliga telegramadresser till
ålagd att hemlighålla såväl taxerade tele- abONnenter å ',iks- och Stockholo.stelefoti god-
grams innehåll som afsändares och adressats kännas de, som innehålla adressatens till-
namn. namn, bokstäfverna >Rt, eller >St> (riks resp,

Telegrafverkets ansvar för telegram. Stockholmstelefonabonnent) samt namnet å
För de olägenheter eller förluster, som for den central- eller växelstation inom rikstele-
en korrespondent kunna uppstå genom orik- fonnätet, med hvilken adressatens telefon-
tigt telegraferad t eller expedieradt, uteblif- apparat är närmast förbunden. Finnas flera
vet' eller for sent framkommet telegram, an abonnenter med samma tillnamn vid en och
svara telegrafförveltningarna icke i vidsträck- samma station, måste telefonnumret tilläggas
tare mån, än att den erlagda befordringsaf- efter bokstäfvema Rt. resp. St.
giften under vissa omständigheter kan åter- Ordberäkning. Såsom ett ord räknas i
bekommas. telegram på klart språk ord om högst. 16

Telegramoriginal. Telegram skall vara bokstäfver eller siffertal om högst 6 siffror.
läsligt skrifvet med latinska bokstäfver och l telegram på öfl'ere(/skommef sp'åk beräknas.
med vanliga siffror. största ordlängden tiIl 10 bokst~fver eller f>
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{49611 I. Järnvägs-, post, telegraf- och telefon-underrättelser.

siffror; i telegram på chiffersprdk till 5 siff- Vidarebefordring. af telegram inom landet
ror, eller 5 bokstäfver. I adressen räknas kan ske med telejon utan särskild kostnad,
dock namnet på adresstationen alltid såsom så framt adressaten är telegrafverkets abon-
-ett ord. nent. Om däremot adressaten icke är tele-

Såsom särskilda ord räknas: 1. Ord för- grafverkets abonnent, men likväl har eller
enade genom bindestreck; 2. Ord skilda ge- af afsändaren uppgifves hafva telefonförbin-
nom apostrof; 3. Enstaka skriftecken, bok- delse med adress-stationen, skall sfsändaren
fltäfver eller siffror, understrykningstecken, för telefonbefordringen erlägga en afgift af

. parenteser och anföringstecken. 10 öre. Telegram kan dessutom från adress-
Sammansättningar och förändringar af ord stationen vidarebefordras: med pos,t i 'Vanligt

stridande mot språkbruket, äro icke tillåtna bref mot en afgift af ::!O öre; med post i re-
Dock kunna såsom ett ord utan apostrof kommenderadt bref mot en afgift af 40 öre;
eller bindestreck sammanskrifvas, hvart för med gdngbud, hvilket befordringssätt ej får
sig, namn på städer och länder, släktnamn, äga rum på längre atständ än 5 kilom."),
-tillhörande en och samma person, namn på mot en afgift af 50 öre för hvarje påbörjad
ställen, torg, bulevarder, gator och andra slag km., minsta afgift 1 krona; med ilbud för
af farvägar; namn på fartyg; hela tal, bråk, längre afständ än 5 kilom., mot en afgift
decimaltal eller blandade tal, skrifna med af l krona för hvarje påbörjad km., minsta
'bokstäfver ; samt husnummer bestående af afgift 2 kronor.
-siffror och bokstäfver. För afgdende utländskt telegrams vidarabs-

Skiljetecken, bindestreck och apostrof fordring vare sig med post eller särskildt bud
skola i ~egel hvarken taxeras eller aftelegra- erlägges å den svenska afgäugsstationen i
feras, Önskar afsändare dessa teckens af te- allmänhet ingen afgift.
legraferande, angifves detta med orden 'med Förutbetalnin~ af svar kan äga rum. Er-
skiljetecken'> (ITP). hvilka icke taxeras, lägges afgift för inländskt telegrafs var om
'hvaremot hvarje skiljetecken taxeras som ett högst 10 ord, införes före adressen »Svar be-
ord. Alinea (beteckning för ny rad) af tele- talat> eller =RP= eller »Reponse payee •.
graferas i inländska telegram men taxeras Vid utländsk korrespondens samt då svars-
ej. Beteckningen Rt, resp. St, med eller utan afgi.ft för mera än 10 ord vid inländsk kor-
telefonnummer, i adressen taxeras icke. Sä- respondens erlägges, skall till nyss nämnda
som särskilda siffror eller bokstäfver skola där- beteckning fogas en siffra utmärkande det
'emot räknas: punkter. kommata, binde- och antal ord, för hvilket svarsafgift erlägges
bräkstreck. som ingå i bildandet af tal eller (ex.: Rp 10, Rp 15).
bokstafsgrupper. . Anvisning för betaldt telegrafsvar kan an-

Utstrykning, ändring eller öfverskrifning vändas till betalning för ett telegram inom
il'kall vara vitsordad af afsändaren eller hans en tid af högst 42 dagar från den dag, den-
-ombnd. samma utfärdats.

Bestyrkande af afsändarens underskrift Därest mottagaren af ett telegram med
kan intagas i telegram, och erlägges därför förutbetaldt svar icke begagnar sig af den
endast vanlig ordtaxa. för svarets aflåtande honom af mottagnings-

Telegraminlämningsställen emottaga på stationen tillställda > eoarsanoisninq» , kan den
klart svenskt språk affattade- telegram för för svaret erlagda. afgiften återbetalas till
befordran till orter inom alla länder. afsändaren, För detta ändamål bör: a) vid

De äro i Rikstelefonkatalogen utmärkta inländsk korrespondens adressaten antingen
'gllnom beteckniugen tio öfversända anvisningen till afsändaren, som

Telegramexpeditioner befordra på klart därefter äger att, inom loppet af tre månader
svenskt språk affattade telegram till ochfrån efter anvisningens utfärdande och emot den-
orter inom alla. länder. nas aflämnande å det ursprungliga. telegram-

Dessa expeditioner äro i rikstelefonkata- mets inlämningsstation, därstädes återbe-
logen utmärkta genom beteckningen Ix. komma svarsa.fgiftens belopp, eller ock in-

Kvitto å inlämnadt privattelegram erhålles lämna. anvisningen å någon telegrafverkets
på begäran mot en afgift af 10 öre. station, som därefter föranstaltar om svars-

Intelefonering af telegram till telegraf-I------
station kan aj telefonabboneni äga rum mot e) En »Post- och 'I'elegrafortförteckning»
erläggande af 20 öre för hvarje telegram samt af synnerlig fullständighet utgafs år 1909
dessutom af 5. öre för hvarje påbörjat tiotal samt hålles ständigt aktuell genom ett ärli-
taxerade ord i telegrammet. Korrespondent gen utkommande supplement, och äro däri
kan på begäran gjord fö r e intelefonera.ndet orternas afstånd från närmaste telegrafstation
af telegrammet erhålla kopia af detsamma angifna, Den finnes tillgänglig Il hvarje tele-
mot en a.fgift af 30 öre. . grafstation. .



Telegrafunderrättelser. [4962]
afgiftens återbetalning till telegramafsända- porto. Framför adressen införes »Iltelegram»
ren; och b) i fråga om telegram från Sverige eller> Urgent> eller blott =D=.
till utlandet afsändaren innan utgången af Angående iltelegrams utsändande, se nedan
tre månader efter anvisningens utfärdande under »Telegramutdelnings.
hos Telegrafstyreisen eller å inlämningssta- Lokal-iltelegram befordras mot tredubbla
tionen . göra framställning om åtgärds vid- portot för ett vanligt lokaltelegram med
tagande för beloppets återbetalning. samma ordantal. .

Svarsanvisning får användas såsom likvid -Press-llteleqram, se Presstelegram.
for afgående telegram icke blott vid den sta- Telegram med flera adresser på samma

\ tion, som utfärdat anvisningen, utan vid ort. Ett och samma telegram kan adres-
hvilken som helst annan telegrafstation i ri- seras till flera mottagare på en och samma
ket. Af telegrafverket utfärdad anvisning ort eller till en och samma mottagare under
mottages såväl vid statens som de enskilda olika adresser på en och samma ort. Vanlig
järnvägarnas stationer såsom likvid för tele- afgift för själfva telegrammet samt 40 öre
gram, liksom ock järnvägsförvaltningarnas för hvarje utskrift om högst 100 ord, utom
svarsanvisningar mottagas vid telegrafverkets Iden första. För detta ändamål inskrifves
stationer. framför adressen >x adresser> eller >xadres-

Mottagningsbevis. Telegrafisk uppgift å ses~ eller =TMx=. Ad.resstationens namn
tiden, då telegram blifvit adressaten till- utsattes endast en gång, l slutet af.~dressen.
ställdt kan erhållas om -Mottagningabevis- Telegram, som skola befordras ofver de
>Accu~e reception; eller blott =PO=' nordatlantiska kablarna, få icke hafva flera
införes framför adressen. Afgiften härför är adresser. _ ... .
densamma som för vanligt telegram om 5 ord. Telegram att forsandas VIdare med tele-

Mottagningsbevis per post kan erhållas i graf. Afs~.ndare af ett .~elegram.kan ?enom
fråga om telegram till utlandet, om afsän- att framf?r ad~essen satta: >Vidaresändes-
daren framfor adressen tecknar >Accuse re- eller »Faire survres eller blott =FS= be-
ception posta]. eller =POP= samt erlägger gära: telegrammets yidaresändning med t~!e-
en särskild afgift af 20 öre. graf, d~ck ~ regel Icke utom Europas gran-

Kollationerade telegram. Önskas ett tele- ser: ~lkasa" kan telegramad~~ssat genom
k Il' d' f" f f" d skriftlig anmälan eller betaldt tjänstetelegramgram o attonera t, III ores ram or a ressen till t l f t t' f" b håll . tt t l

»Kollationeras s eller -Collationuement> eller l e egra 8 a ton or e a SIg, a e e-
blott =1'0=, och erlägges härför en till- gram, som dit ank~mma under hans adress,
läggsafgift af en 'fjärdedel utaf grundportot varda honom eftersanda med telegraf und!,r
f" iälf t l t en annan adress, som han uppgifver. Afglf-
or SJa va e egramm~ '. terna för vidaresändning och eftersändning
. Loka.lte~egram•. VId samtllg~ teleg:afsta- erläggas af mottagaren.

tl_one~l "nket få till befordran l vanl!g ord- Rättelsetelegram. (Service taxe) (ST).
nmg lDlamna.~telegram, adresserade till p~r' Afsändare eller adressat äger att inom tio
soner, som aro bosatta å samma ort. 1'111månader räknadt från och med månaden
adressater? .som äro boende .utom" stadens näst eft~r den under hvilken telegram in-
telegrambanngsområde och icke .aro nk.s, lämnats till befordran, begära upplysning
eller Stockholmstelefonabonnenter l det nat, eller meddela föreskrift angående samma te-
so~ lyder under Stockholms centraltelefon- legram. Hvarje telegram, som afser rättelse,
statlo~, befordras lokaltelegram ~ed. gång- fullständigande eller återkallande afett redan
eH.erIlbud. eller med po.st mot dar~or fast- afsändt eller under befordring varande tele-
ställda a~?1fter, som erlägges af ..afsandare.~. gram, skall utväxlas uteslutande mellan tele-
Portot for ett l.?kalt~legram utgor 1 kr. for grafstationerna och såsom tjänstetelegram;
20 ord och 10 ore for ytter!. två-tal ord. 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 för det afgående ST-telegrammet titan
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 äterkallas ett tele-
I~dien, Afrika och Amerika. Afgift tredubbelt gram, innan dess afsändning begynt, äger

A.-B.SVENSKA METALLVERKEN ~:an~:'~~a~:;';s~d~34~~:
159-165 a Adresskalendern 1921.
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afsändaren återbekomma den erlagda afgif- kuststation, öfver hvilken radiotelegrammet
ten efter afdrag af 20 öre. Har telegrammet skall befordras. .
redan afgått, kan detsamma återkallas alle- Afgiften för radiotelegram är sammansatt
nast genom taxeradt rättelsetelegram. af vanlig telegramafgift, kustafgift och far-

Mindre brådskande telegram mot nedsatt tygsafgift. Kust- och fartygsafgifterna äro
afgift. (Telegrammes difföres.) Nedsättning ganska växlande, men få ej överstiga 60
i telegramafgifteJi med femtio' procent är resp. ,40 centimer per ord, med rätt för ve-
medgifven beträffande privattelegram till vissa derbörande förvaltning att upptaga en mini-
utomeuropeiska länder, i det fall att tele- miafgift motsvarande högst afgiften för 10
grammet icke behöfver befordras förrän efter ord.
telegram, som äro belagda ~ed full afgift. För de svenska kuststationerna (Boden,'
Dylika telegram skola vara helt och hållet Gottland. Göteborg, Härnösand, Karlskrona,
affattade på klart språk, hvarvid dock endast Vaxholm och TrälJeborg) är kustafgiften 20
antingen franska språket eller något 'af de öre pr ord, dock minst 2 kronor pr radiotele-
afgångs- eller adresslandets språk, hvilka äro gram. Såsom exempel på fartygsafgifter må
tillåtna vid internationell telegrafering på nämnas, att fartygsafgiften för Wilson·båtarna
·klart språk, få användas. Siffertal skola ut- (Göteborg-Hull, Kristiania-Hull o. s. v.) är
skrifvas med bokstäfver ... Telegram utan text 15 centimer per ord, dock minst 90 centimer
äro ej tillåtna. Därest sådant telegram icke per telegram, att afgiften för Det Forenede
framkommit till adressaten inom 24 timmar Dampskibselskabs båtar (linjen Köpenhamn
efter detsammas inlämning å afgångsstationen, -Newyork) är 40 centimer per ord, dock minst
befordras det i tur med telegram mot full af- 4 francs per telegram, o. s. v. För svenska
gift. 'I'elegratnpostanvisuingar samt signal- flottans fartyg upptages icke någon fartygs'
och radiotelegram åtnjuta emellertid icke här afgift.
omnämnd nedsättning af afgiften. Radiotelegram skola vara försedda med

Presstelegram, d. v. s. telegram afsedda tjänstebeteckningen <Radio<, hvilken icke
att offentliggöras genom 'tidningspressen, taxeras. Samtliga afgifter för radiotelegram
kunna sändas inom landet samt till Bel- skola erläggas af sfsändaren.
gien, Bosnien·Herzegovina, Danmark, Fin' Vid radiotelegrafisk befordran äro tillåtna
land, Frankrike, Färöarna, Grekland, Is- telegram' med betaldt svar, telegram med
land, Italien, Luxemburg, Nederländerna, kollationering, telegram att vidarebefordras
Norge, Portugal, Ryssland, Spanien, Spets- med särskildt bud eller med post, telegram
bergen.•.Storbritannien. Tunis, Tyskland, Un- med flera adresser, telegram med mottag-
gern, Osterrike, Algeriet, Azorerna, Franska ningsbevis per telegraf eller post (dock en-
Sudan, Mauretanien och Senegal, Nordame dast såvidt angår befordran på telegrafnätets
rikas förenta stater, Canada, Argentina, Fi- linjer af telegram till fartyg på hafvet), be-
Iippinerua, Japan och Kina. Ordtaxan är i talda tjänstetelegram med undantag af så-
allmänhet - hälften af den för vanliga tele· dana, genom hvilka begäras repetition eller
gram gällande. (Inländskt presstelegram sam- upplysning (på telegraflinjerna äro dock alla
ma afgift som för lokaltelegram). Dylika slag tillåtna) samt iltelegram (dock endast
telegram måste vara affattade på klart språk å telegrafnätets linjer).
samt i sin helhet publiceras. Uppgifter om kust- och fartygsstationer-

Press- iltelegram befordras ntom riket en-. nas namn, räckvidd, taxa o. s. v. kunna er-
dast till Danmark och _Norge. Afgift tre' hällas ur den internationella radiostations-
du~belt porto mot, vanligt presstelegrams. förteckningen, hvilken finnes tillgänglig å

Radiotelegram- kunna numera, genom för- samtliga telegrafstationer och ett antal järn-
medling af de stationer för trådlös telegra- vägsstationer.
fering (kuststationer), som i de flesta länder Signaltelegram (från eller till fartyg på
finnas inrättade, utväxlas med sådana fartyg hafvet). Afgift 86 öre för signaleringen,
på hafvet, hvilka äro försedda med trådlös oberoende af ordantalet. För öfrigt vanlig
telegraf (fartygsstationer ) eller genom signa- telegramafgift.
lering eller på annat sätt kunna sätta sig i Väderlekstelegram äro dels från Meteoro-
förbindelse med ett med radiotelegraf försedt logiska Centralanstalten utgående allmänna
fjrfartyg (i. Sverige för närvarande allenast väderleks telegram, innefattande underrättelser
fyrskeppet Ölands ret). och förutsägelser rörande väderleken, dels

Utom 'sedvanliga uppgifter angående adres- ock från samma anstalt utgående speciella
saten skall adressen i radiotelegram inne' väderleksfelegram till jordbrukets, flottnings-
hälla uppgift jämväl å fartygets namn (och rörelsens och luftseglingens fromma (sjord-
fartygets anropningssignal, om det finnes flera obs«, >vindob)<, »flygobss). De kunna erhål-
fartyg med samma namu) samt namnet å den las mot en afgift beräknad efter 50 11 100
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kronor per år, utom hvad angår jordbruks- kontrollerar riktigheten af hvad som efter
telegrammen, för hvilka afgiften är allenast adressen införts i telegrammet samt tillfogar
l krona per månad dock minst 6 kronor per år. sist sitt intyg, hvarmed äfven hnfvudskriften

Julaftons- och nyårstelegram, försedda förses.
med datumbeteckningen resp. 2fl>2 och '/" Rättegångsfullmakten måste för att gälla
kunna aflämuas under december månad hvarje vara ställd till viss man och icke till inne-
år. De tillställas adressaten julafton resp. hafvaren,
nyårsdagen. Telegrammets taxering och befordring äga

lyckönskningstelegramblanketter. Mot rum i enlighet med de för »kollationerade
erläggande af en särskild tilläggsafgift af 70 telegram' gällande föreskrifterna. Om det'
öre kan afsär.dare af telegram till telegraf- ankommande telcgrammet ej är försedt med
anstalter i Sverige, 'Danmark och Norge få anteckning om verkställd kollationering, gäl-
telegrammet å ankomststationen utskrifvet ler oej fullmakten inför domstol.
å särskild, konstnärligt utförd blankett, s. k. Aterbetalning af porto äger rum för
lyxblankett. Af nämnda tilläggsafgift, äfven telegram, ~om genom telegrafinrättningens
för telegram till Danmark och Norge, till- förvållande icke nått sin bestämmelse. Likaså
falla '/7-delar Svenska Nationalf6reningen mot återbetalas i händelse af telegraferingsjei por-
tuberkulos, tot för telegram på hemligt språk med för-

Telegrambref. Telegram kan i bref in- utbetald kollationering samt portot för sådant
sändas till telegrafstation för att därifrån telegram på klart språk. hvilket till följd af
afsändas. Sådant telegram inlägges, åtföljdt telegraferingsfelet uppenbarligen icke kunnat

. af omakulerade vanliga frimärken till samt- uppfylla sitt ändamål. Vidjörsenad framkomst
liga . telegramafgifternas belopp, i kuvert, återbetalas portot, när telegrammet icke upp-
hvilket förseglas och frimärkes samt förses nått sin bestämmelse tidigare, än det hade
med påteckningen >Telegrambref'- i nedre kunnat framkomma med post, eller ock när
vänstra hörnet. dröjsmålet öfverstigit: l) 12 timmar för in-

Därest afsändaren å kuvertet tecknar rikes telegram eller telegram till grannlän-
.Express' samt därå anbringar ytterligare derna; 2) 24 timmar för 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 Turkiet: 3) 3
aflönad brefbärare finnes anställd, telegram- gånger 24 timmar uti alla andra fall. För
brefvet så snart som möjligt efter postens stats- och iltelegram minskas de under 2)
ankomst befordradt med särskildt bud från och 3) upptagna tider till hälften. Ansök·
postanstalten till telegrafstationen. ning om portorestitution bör göras inom 5

Telegrampostanvisningar kunna utväxlas månader. (Se i öfrigt hvad ofvan är före-
såväl inom riket som med utlandet genom skrifvet beträffande -Rättelsetelegrams.)
förmedling af de flesta svenska postkontor. Telegramoriginalens förvaring. Tele-
Såväl inbetalning som utbetalning af medel gramoriginalen förvaras under en tid af
för dylik anvisning äger rum å postkontor. åtminstone 10 månader, räknad t från och.
Se i öfrigt [4944]. med månaden näst efter den, unde' hvilken

Afskrift af telegram utlämnas endast på telegrammen inlämnats, med iakttagande af
skriftlig ansökan af afsändaren, mottagaren sådana försiktighetsmått, att handlingarnas
eller euderas befullmäktigade ombud. Lösen, innehåll ej kommer till obehöriga personers
förutom stämpelafgift, 40 öre per 100 ord kännedom.
eller del däraf. Utlämnas afskriften å en Efter utgången af de sålunda bestämda för-
telegrafstation, utgör stämpelafgiften 50 öre. varingstiderna förstöras omförmälda hand-
Mottages afskriften från TelegrafstyreIsen, lingar under nödig kontroll.
är samma afgift l krona. Telegramutdelning. Telegram kan afiäm-

Rättegångsfullmakt. Telegram, hvarige- nas antingen i adressatens hemvist eller ock
nom rättegångsfullmakt gifves, affattas af poste restante (= GP =) eller teUgraphe re-
den, som å vederbörande station uppvisar stant (=TR=)j eller ock kau det befordras
hufvudskriften, sålunda, att främst införes till adressatens hemvist medelst telefon.
ordet »Kollationeraas eller beteckningen Önskas ett telegram »poste restante> be-
=TC= och därefter adressen med uppgift å handladt såsom rekommenderadt bref, skrif-
adressaten och den station, dit fullmakten ves »Posie restante recommant!ee>(=GPR,=).
skall aftelegraferas, hvarefter i telegrammet Sättes före adressen >Egenhändigt> eller
införes själfva fullmakten i ordagrann öfver- >mains propres> eller beteckningen =MP=,
ensstämmelse med den uppvisade hufvud- aflämnas telegrammet i adressatens egna
skriften. Härefter jämför telegraftjänste- händer. Atecknas detsamma »öppet> eller
mannen telegrammet med hufvudskriften och >ouvert>, kan telegrammet öfverlämnas öp-
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[496[>]
pet till
milj.

Genom att framför adressen införa någon
af beteckningarna , Dagajlälltning > eller
.JlJUr> , kan afsändare förbehålla sig, att
telegram icke tillställes adressaten nattetid.
Iltelegram, som nattetid ankommer till en
telegrafstation af första- klass, skall dock
alltid utsändas genast.

Förutom genom begäran om ilbefordran
kan afsändare af telegram till en första
klassens station genom att framför adressen
införa ordet >Nattajlämning > eller »Nuit»
påfordra telegrammets utsändning genast

l. Järnvägs-, post-,: teegraf- och telefon underrättelser.
hvem som helst i adressatens fa- efter ankomsten, oaktadt telegrammet fram"

kornmer nattetid.
Telegram mottagas i Stockholm å:

Oe:ntralstationen, Skeppsbron 2 (öppen hela dygnet);
Filialstationerna (öppna kl. 9 f. m.-9 e. m.) vid: Ny-
brog. 6'; Jakobsbergsg. 24'; Karlavägen 53; Helge-
andsholmen : Riksdagshuset' (öppen endast under
riksdagen); Scheeleg. 7*; Söd"ermalmst. 26*; Vasag.
10.; i Statens Järnvägars centralstation (öppen alla
dagar kl. 8 f. m.-2; 4-10 e. m.) o. Norrtullsg. 10·;
samt Telegraminlä-mningsställena, inrättade i: Nor-
diska Kompaniet Hamng. 18& 20; Stureg. 6;'I'egnerag,
11; Hornsg. 52; Hornsg. 170; Birgerjarlag. 90; Folk-
ungag. 6 D; Styrmansg. 8; Sot Eriksg. 51; Tele-
fonsstationeD, Enskede villastad.

• Stänges sön- och helgdagar kl. 4 e. m.

•

•
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Telegra funde nättelser .

[4981J Taxa
1. Pör' telegram till inrikes orter.

F'ör inländslt telegram om högst tio ord erlägges ett porto af en krona med tillägg af 10 öre för
hvarje öfverskjutande ord.

För telegram till Danmark och Norge är afgiften 1 krona och 40 öre för högst 10 ord med ett t'i.Il-
lägg af 10 öre för hvarje öfverskjutande ord.

2. För telegram till följande länder uto-m. Skandinavien.

lOrd.taxa··1
Till I-k:;-I

Albanien 110'41* II Algeriet och Tunis .....•••..................
Azorerna. o" •••••••••••••••••• 0.0 ••• ' ••••• 0,81. Marocko ('l'anger) .....•..•.••.......•..•.•...••.
Belgien ..•.........•.................•...... : ..... 1 O,lS' Senegal. ••.....•..•.................••..........•
'Boenien och Herzegovina, se .Iugoaluvten.. . Trtpolts 0.° ••••••••••••••••••••••••••••••

g~~~~~en:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::N~
Finland .••••••••.•...• o" o •• 0.0 ••••••••••••••• 0,18*
Frankrike ...........•.••.•••.......•.••......... 0,21*

~~~~:[~~.::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::: g:~~
Grekland, fastlandet samt öarna Poros, Eu-

boea och Korfu ...•.....••.................. 04S'
Kreta och öfriga öar ••.•••••...•............ 0:51*

Island ••••..•••..•...••.•••....••••............. 0,56.
Italien ..••••••.•••. ~.•••.....•....•............ 0,24*

k~~~~li~~i:~na···::::::::::::::::::::::::::.::.: ~:;1-
Luxemburg •..••••.•.•••••••..••..••.......... 0,18*
Malta .•.....•.•..••..• , ..•.•.•••.•..•.•..... 0,41*
Montenegro, se Jugosla.vien ,
Nederländerna ..... , ..•.•. _•................... 0,18-

~~~~~i~i·..:~·::·:::::~:.:::::::::::::::::::::::::::~:i~*
Rumänien ...•.•..••....•....••...•.••........... 0,27*
Ryssland: Arkangelsk •......•............•.. 0,34'

Estland, Lettland .....•.......•...•........ 0,2S'
Odessa ...•••.. ~ 1,10

Sc~~~~~en ::::::::::::::::: ::::::~ .: .: ::: ::: .: ~:~;:
Serbien, se Jugoslavien ..•.....•.......••...
Spanien .....•.••...••.•.•.••...........•.••... 0,21'
Spetsbergen .•......................................... 0,251
Storbritannien ••....•.......•....•..••......... 0,22*
Tjeckoslovakien .....•. : 0,21*
Turkiet, Konstantinopel 0.60

Mesopotanien 1 2,21*

~:;~:~in~.;::::::::::::::::::::::::::::::.:':I g~:
Tyskland •.••••••••••........•.....•............ 0,15

g~t~~~~k~·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g;§i:
l Utöfver afgiften f6r telegrammets befordran till Norge.
, Uppgår sammanlagdaafgiften för telegram till belopp i öretal, som icke kan jämnt delas med fem,

skall den afrundas till närmast högre femtal öre.
!Ii. Upptager endast kostnaden för korrespondens med den ort inom resp. områden, dit portot

är läg.'It och, där flera befordr-lng svägar finnas. för korrespondens å den billigtute.
••• Till Amerika kunna telegram sändas på trädlös väg via stavanger Radio mot i regel väsentligt

lägre ordtaxa. eller till: New York kr. 1,00; Chicago 1,30; San Francisco 1,58; Quebec 1,00; Dawson City
2,78; Mexico (staden) 1,92; Havana l :60; Argentina 2,60; Rio de Janeiro 3,24.

[4981J

. ,

kr.
0'29-
0;41-
14S'
0:69*

Af"ika
(undantagandes Algeriet, Tunis, Marocko,

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

Afrikas östkust .•.......•...•....•••.•...•••••..
J) sydkust .•..••..•..•.....•...•••......•.•
J) västkust •••....•....•.....•••...•.•.••

1,00
1 O~-
1;48-
2,00
2,21*

Amerika :*••
Förenta Staterna: Newyork ••......•..•.••...

» • Chicago ..••........•...•.
» D S. Fransisco a •••••••••••

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

. }) Dawson City ••..........•..••....•..
Mexiko, Mexico (staden) .•.••••••.•.••.......
Västindien, Kuba, Havana .a ••.••••.......•.
Argentina ....••..........•.••.•..••.•...•..•..•.
Brasilien: Rio de Janeiro •••....... ~•.........

i':i:
1;S9'
1,:n-
H13'
2:37-
2,05

;:~~: I
Asien

(undantag. Asiat. Tmkiet och I
ASIat. Ryssland):

Arabien ..•......••.••••........•••..••.•....•... 2,00
Indien, Brittiska •...•.••.••.•• a •• a •••• a ••••••• 1,68-
Japan ..........•.•••..•.••......•.. ••..••.•••.. 3,33'
Java ....•.....•••••............. , •.•••••..•...... 3,20
Kina ....•••••..• -•.•.••..•.••..•••.•.•....••.••.•. 3,00·
Persien .••...........••••........•..•.••...•.•..• :;'64'
Ryssland, Asiat., Sibirien, se under Ryssland; I
Australiens fastland ••.•••.•••....•....••.•.••. 3,00
Nya Ealedonien .••••..•••••.••.•••••.•.•.•••. 3'68'1
Nya Zeeland .•...•.•.....••.•..••.....••••••...• 3,00
Tasmanien •.•.•...•. a ••••• _ •••• 'aa •••••••• , ••• 3,00.

A,-B. SVENSKA METALLVERKEN 20 VASAGATAN 20.
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zoner. Denna afgift utgör I6r vanligt samtal från
Stockholm till Norge resp. kr. 2: 25, 3: -, 3: 25 och
4: 50-, till Danmark resp. kr. 2: 25 och 3: - och
till Tyskland resp. kr. 4: 80, 6: -, 7: 20 och 8: 40.

Förutom vanliga. telefonsamtal expedieras å riks-
telefonens riksledningar :

aj ilsamtal eller sådana som m"4;lf ö r e t r ä d e a-
r ä t t framför .vanltga samtal expedieras så snart som
möjligt antingen efter beställningen eller efter visst
af rekvirenten uppgifvet klockslag; samt

b) seriesamtal eller sådana som efter förut·
gängen öfverenskommelse ftirmedlas dagligen eller
särskilda men alltid samma dagar i veckan mellan
samma apparater å viss I6r hvarje serie till såväl
varaktighet som begynnelse lika tid. .

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

Serie- och ilsamtal betinga tredubbel periodafgift
och blixtsamtallOO kronor plus tredubbel period-
afgift.

lUkasamtal, vare sig inom Sverige eller därifrån
till ' Norae, Danmark eller Tyskland, få "icke räcka
längre tid än under 2 perioder (6 minuter), i iall
annat samtal finnes att befordra på ledningen.

Ådressering af tele~am till telefenabonnent.
Riks- eller Stockholmstele'fonabonnent
h a r i sitt telefonnummer äfven t e l e g r a m-
a d r e s s, därigenom att adressatens egenskap af
riks resp. Stockholmstelefonabonnent får i en tele-
gramadress betecknas med bokstäfterna .Rt» resp.
.St., med eller utan telefonnumret, utan att
denna 'beteckning vid inrikes t.el eg r a f e-
ring inberäknas i telegrammets taxering
underkastade ord antal.

'l'elefonantomater, uppsatta på olika ställen i
Stockholm, förmedla samtal för 20 öre plus even-
tuellt förekommande periodafgift. '

[4991-4998) I. Järnvägs-, post-, telegraf- och telefonunderrättelser.

Telefonunderrättelser.

·Rikstelefonen.[4991]
.Rikstelefonnätet, som numera, är utsträckt

till nästan alla delar af Sverige, är jämväl
förbundet med !ttländska orter: i Norge, i
Danmark och i. Tyskland.

Utanfor Stockholm är rikstelefonnätet
numera helt sammanslaget med Stockholrns-
telefons nät och inom Stockholm förbundet
med detsamma genom »8amtrafiken».

Åbonnentens rättigheter: Il Afgiftsfria samtal (för
ab~nnenter inom Stockholm) med de stationer, hvilka
enlIgt af K. Maj:t fastställt telefonreglemente ttll-
höra Stockholms och Södertälje taxeområden. 2)
Samtal med alla andra orter i rikstelefonnätet mot
särskild afgift. 3) Telefonering af telegram till och
från telegrafstation mot intelefoneringsafgift af 25
öre för första tiotalet och med tillägg af fem öre för
hvarje ytterligare päbörjat tiota1 och 4) Samtal med
icke-abonnent, hvilken genom telegrafverkets för-
sorg kallas till samtalet; härför erforderlig bud-
skickning verkställes inom telegrambäringsområdet
mot afl(ift af minst 80 öre.

Ånmälan om abonnement å rfkstelefun kan ske i
Stock~olm å Rikstelefonbyrån, Jakobsbergsg. 24,
samt 1 landsorten till vederbörande telegrafkommts-
sarie. ,

För telefonabonnemang erlägges vid anmälnin-
gen intriides- och. anläguningsaf.gift med 225 kr.
jämte eventuell'meUanafgift för ånnan apparat typ
än, väggappa~at med hörtelefon; därefter erlägges
koartalsafgift, som i Stockholm utgör, för årligen
1.200 samtal 32,50, för 2,500 samtal 47,50, för 5,000
samtal 75 kronor, för 8,000samtal 105 och ror mer
än 8,000 samtal 125 kronor. Vid stationer utom
Stockholm är kvartafsafglften lägre. Billigaste abon-
nemanget är afsett endast för bostäder. För an-
knytnrngs- och andra extra apparater jämte extra
ledningar utgå särskilda inträdes- och kvartalsafgif.
ter. Flyttning af apparat kostar inom samma lägen-
het 10 och i öfriga fall 35 kronor.

För rikssamtal med inriker orter erlägges vid
vanligt samtal för hvarje påbörjad period om tre
minuter vid ett fågelafstånd af högst 45 km. 40 öre,
SO km. 60 öre, 180 km. 80 öre, 270 km. 100 öre, 450
km. 120 öre, 540 km. 140 öre, 630 km. 170 öre, 720
km. 200 öre, 810 km. 250 öre och över 810 km. 300
öre. För samtal, som utväxlas under tiden från
kl. 7 e. m. till kl. 11 e. m. utgå nedsatta afgifter.
För samtal med Norge, Danmark och Tyskland ut-
går periodafgift allt efter orternas belägenhet! olika

[4995] Stockholmstelefon .•
Sedan numera Aktiebolaget Stockholmstelefons nät

öfvertagits af telegrafverket, utgå för ny tillträdande
abonnenter inom stockholmstelefons nät afgifter för
abonnemang och samtal enligt samma grunder, SQID
gälla inom rikstelefonnätet.

}'el
å ledningar och apparater anmälas å Felbyr'ån,
och anmärkningar mot expeditionen hos F ö r e s tå n-
darinnan. Upplysning om abonnentnummer, som
ej återfinnes i katalogen, erhålles af N u m ID e r b y r å n,

Upplysningar
om abonnemang m. m.lämnas af A.bonnemangs-
byrån, Malmskillnadsg. 30.
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SPÅRVÄGENS fiUFVUD-
LINJER håtta. vid porten.

CENTRALTRYCKERIET
VAsAGATAN 16 o. 18
STOCKHOLM

• • •
REKOMMENDERAS FÖR

BOKTRYCK
TIDNINGS"PRYCK

ACCIDENSTRYCK

LITOGRAFI
VÄRDEPAPPER

KARTOR

SJÄLFKOPIE-SÖCKER
Syst.: PARAGON. PLIC. TRIPLIC

RETUSCH AF MASKINKLICHEER

STÅLTRYCK
KAUTSCHUKSTÄMPLAR
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l ,Har ,N~tänkt på I'
I' , ' , " '- vad, ' , ' ' l
l JiJlNf/( ~llSJ1DN1N6,l",I, S•• nges ,~ndadagUgen, utkommande ' ' t .':~'''.
' '); affarstldnmg, erbjuder Er # ".':/r' tör förmåner? "l ",':;,"t -, - \ ' .

'2 Dagli,gen orienteras Ni i alla ekon0- ~.,::~,,":'~"~_'~'"
, .. misk.a frågor; bemärk Handelstid-' , ','

l' -, Z;::,d:::::::~~%~~~t:'v:,~::rr
i ' marknaden," Import- och exportindex. !.'~, f Veckoö",'ersikter över varumarknaderna, '! .

, , t , "Brev från utländska korrespondenter, ~."
, DagsöversIkt. ,
t- Som 'bUaga medföljer varje vecka' l
1 J, U S T I T I A !

, den ~est fullstäQdiga exekutiva ny- i
~ 'hetsf~medlare med snabba och till-- 2
, förlitliga uppgifter. ,

l HJ3,rNi' tänkt, på att allt detta kostar 'l"~
',Eder pr år Kr. 45:- (exkl. porto). #

!
~

.. 1-,:~,:··~
" ~,' , ..
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Har Ni tänkt på värdet av
Svensk Handelstidning som annonsorgan.
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A...B. J. E; ZACHRISSON
0_'

.Ake~.i &. Renhållnin\9$verk
Ve'rkställer:, :'

Gårdsrenhållnl,ngar'
SchalUnings-, Sprängnings- co.

Grundläggningsarbeten
samt' alla slags arbetslcärslor.

Kontor CD.$tallar: 18Surbrunnsgatan
..HUm. Tel. 62 97, 4396. ., Rikstel. 29 16.

Stallar: Rålambshof, Kungsh.
EriKsdal,Soder.' .HUm. Tel. 30281.

c -,
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Stockholms Vedaktiebolag
Huvudkontor: LINNE GATAN 73....,75.

Rikstel. 72074, 72078, 72085.Sthlms=tel. Namnanrop: -VEDBOLAGET.

Försäljer:

VED
/

av alla sorter, -hel samt sågad och huggen,
i goda _kvaliteer till lägsta dagspriser för
Hushåll, Värmeledningar, Industrier, Rede:::

rier m. fl.
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