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. / SpårvägsbreflädOr

befordras på lin.ierna:

N:r 1. Lilla Ringlinjen1
» 3. Sundbyberg-

Slussen- Ros-
lagstull . tömmas' vid:

» Ö. Karlberg\-Gust'

j
posthuset, Vasa-

Ad. torg-e-Ha- gatan.
ga s. grindar

» 26. Karlberg- Slus-
sen-r- Värtan

» 2. Mariebergsgatan l' ,-D' . d-Jurga~ s Brefposten öfver-'
bron- Frld- fO, 'res vid 'I'egelbae-:
hems~at~n. ken till breflada ii

)) 4, Stora Ringlinien Iinjen Kartberg-e-Gu-
» 12. Te€ielbac~en- staf Adolfs torg-

13 T
APlbPelvklken Haga s. grindar.

)) . . eg8 ac en-
Ulfsunda '

Il 6. Slussen-Skåne,]
gatan-Horns- Brefposten öfver-
tull föres vid Slussen

» S. Slussen-En- till apårvägsbref-
skede låda på ringlinjen

» 9. Slussen-e-Dan- \ eller linjen Eos-'
vikstull lagstull -Bundby-'

» 1O. Slussen - Horns- berg.
tull

i spårvägsbreflåda nedlagd försändelse bör
inkomma till Centralpostkontoret minst en
half timme före posttågs afgäng från Cen-
tralstationen.

<äro uppsatta vid:

/\ ..:L.._~ _

Riddareg. 11
Riddareg.47
~iljansplan 5
Östermalms Saluhall
Linneg. 9 & 11
Karlaväg. 7S '
Linneg. 85
~ibylleg. 46-43
Stureg. 52

I Strandväg. 49
Långa raden 6'
Tegnörsg. 2
Tegner'g.' 8
JUplandsg. 28
Odeng. 58
Odeng. 29
Engelbrektsg. 6
Roslagsg. 42

.Norrtullsg. 41
D,alag. 48
Karlbetgsvägen 52
Flemingg. 48:
Seheelsg. 111
S:t' Eriksplan 2

I Kungsholmsbropl. 2
'Kungsholmsg, ,28
\Högbergsg. 40
GÖlg.'79
Renstjernasg. 16

'~atarinavägen 9
, Södermalmstorg 7

S:t Paulsg. 24
Skåueg. 1(}
Hotnsg.71'
Hornsg, 170
Ringvägen 9S
Arsenalsg.9

, Malmskillnudsg. -46
Stureplan 6
Slussplan 61

~Skeppsbron 22
Myuttorget 4
Barnhusg. 14
Drottningg. 2S
Rödbodtorget 2
Norrlan~sg. 1
Hötorget 14
MästersammJlsg. 3
Nordiska Kompaniet
Hamng. 19
Handtverkareg. SO
Kungl. Myntet
Odeng, ,19

l tOO' t'{samma ommngs l'
der som för breflå-

dorna.

[4961]
Tel eg rafu nderrätte lser:

(l nedanstående bestämmelser äro beträffande
telegrafkorrespondcneen med vissa länder: ge-,
nom världskriget föranledda restriktioner fort'
farande gällande, hvarom underrättelse 'läm- ;i
nas åtelegrafstationerna. )

Telegrams hemlighållande. Såväl tele-
grams innehåll som namn å afsändare och
adressat hemlighållas under afg-ifven edsför"'
bindelse af tjänstemännen vid talegrafver-
ket; järnvägarnes telegrafpersonal är i all'
mänhet icke edsvuren men vid strängt ansvar
ålagd att hemlighålla såväl taxerade' tele- l

grams innehåll som afsändaree och adressats
namn.

Telegrafverkets ansvar för telegram.
För de olägenheter eller förluster, som {'öl' "
en korrespondent kunna uppstå genomorik-
tigt telegraferadt eller expedieradt, uteblif-
vet eller för sent framkommet telegram, an-
svara telegrafl'örvaltningarna icke i vidsträck-
tare mån, än att den erlagda befordringsaf-

'':;iis RnnonsepGf.i
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Denna text är ocr-tolkad. Detinnebär att du kan söka i dokumentet.Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Texten du ser är alltid likadan som i boken den kommer från.



[49611 L Järnvägs-, posto, telegraf: och telefon-underrättelser.
giften under vissa omständigheter kan åter-I Ordberäkning. Såsom ett ord räknas i
bekommas. . telegram på ktart. språk ord om högst 15

Telegramoriginal. Telegram skall vara bokstäiver eller siffertal om .högst 5 siffror.
läsligt skrifvet med latinska bokstäfver och I telegram på åt'oereo skommet SP' åk beräknas
med vanliga siffror. största ordlängden till 10 bokstäfver eller 5

.Språk. Telegramtexten, kan affattas på siffror; i telegram på chiffersp åk till 5 siff-
klart eller på hemligt språk, hvilket senare ror eller 5 bokstäfver; I adressen räknas
sönderfaller i öfverenskommet språk och chij- dock namnet på adresstationenalltid såsom
jerspråk, detta senare åter bestående antingen ,ett ord.
af arabiska. siffror med hemlig betydelse eller Såsom särskilda ord räknas: 1. Ord för-
oc~ af bokstäfver med hemlig betydelse. enade genom bindestreck; 2. Ord skilda ge-

Ofverenskommet språk skall bestå af ord, nom apostrof; 3. Enstaka skriftecken, bok-
hvilka icke tillsammans bilda någon begrip- stäfver eller siffror, understrykningstecken,
!ig meuing på ett eller flera af de för kor- parenteser och anföringstecken.
respondeus på klart språk medgifna. Sammansättningar och förändringar af ord

Uppställningen sker i följande ordning: 1. stridande mot språkbruket, äro icke tillåtna.
Tillfälliga uppgifter, såsom = RP = (förut be- Dock kunna såsom ett ord utan apostrof
ta!dt svar); = TO= (kollationering); = PO = eller bindestreck sammanskrifvas, hvart för
(mottagningsbevis); = FS-=(vidaresändning); sig namn på städer och länder, släktnamn,
=TMx = (xadresser); >Gångbud>, 'Ilbud. tillhörande fln och samma person, namn på
(rExpreso ): = XP = (gång- eller ilbud be- ställen, torg, bulevarder, gator och andra slag
taldt); •Urgent» eller = D = (iltelegram); 2, af farvägar; namn på fartyg; hela tal, bråk,
Adressatens namn och adress; 3. Rt eller St decimaltal eller blandade tal, skrifna med.
(riks- resp. Stockholmstdefonabonnent, tele- bokstäfver; samt husnummer bestående af
grammet vidarebefordras pr telefon); 4. Ad- siffror och bokstäfver,
resstationens namn; 5. Telegrammets text (te- Skiljetecken, bindestreck och apostrof
legram utan text äro äfven tillåtna); 6. Af- skola i regel hvarken taxeras eller aftelegra-
sändarens namn (kan äfven affattas i förkortad feras. Önskar afsändare dessa teckens afte-
form eller uteslutas). legraferande, angifves detta med orden »med

Adressen, som måste innehålla .miust två skiljetecken', (ITP). hvilka icke taxeras,
ord, bör för större städer innehålla uppgift hvaremot hvärje skiljetecken taxeras som ett
å gata och husnummer eller. i saknad däraf', ord. Aliuea (beteckning för ny rad) aftele-
adressatens yrke eller annan dylik anvis- graferas i inländska telegram men taxeras
ning, ej. Beteckningen Rt, resp. St, med eller utan

Adressen kan affattas i öjveren"kommen telefonnummer, i adressen taxeras icke. Sä-
eller jörkortad form efter uppgörelse mellan som särskilda siffror eller bokstäfver skola där-
adressaten och adresstationen. För inregi- emot räknas : punkter .: kommata, binde- och
strering af dylik adress skall till adressta- bråkstreck. som ingå i bildandet af tal eller
tionen i förskott erläggas en årligafgift af bokstafsgrupper. ,,,",,.,,,,,.,,~&,l
20 kronor. Enahanda afgin erlägges för Utstrykning, ändring eller öfverskrifning
inregistrering och iakttagande at korrespen- skall vara vitsordad af afsändaren eller hans
dents begäran, att till honom adresserade ombud.
telegram må regelbundet nnder vissa timmar Bestyrkande. af afsändarens underskrift
afl(i,mnaspå särskildt uppgifna ställen. kan intagas i telegram, och erlägges därför

Onskar korrespondent tillförsäkra sig skydd endast vanlig ordtaxa.
mot att af honom vid viss station registrerad Telegraminlämningsställen emottaga på
telegramadress sedermera varder för annans klart svenskt språk affattade telegram för
räkning registrerad vid annan station, erläg- befordran till orter inom alla länder.
ges i förskott en årlig afgift af 20 kronor. De äro i Rikstelefonkatalogen utmärkta

Såsom fullt tydliga telegramadresser till genom beteckningen tio
abnllnenter å riks- och Stockhol msielefon god Telegramexpeditioner befordra på klart
kännas de, som innehålla adressatens till- sveuskt språk affattade telegram till och från
namn, bokstäfverna .Rt, eller >St>(riks resp. orter inom alla länder.
Stockholmstelefonabonnent) samt namnet å Dessa expeditioner äro i rikstelefonkam-
den central- eller växelstation inom rikstele- logen utmärkta genom beteckningen tx.
fonnätet, med hvilken adressatens telefon- Kvitto å inlämnadt privattelegram erhålles
apparat är närmast förbunden. Finnas flera på begäran mot en afgift af 10 öre.
abonnenter med samma tillnamn vid en och I Intelefonering af telegram till telegraf-
samma station, måste telefonnumret tilläggas! station kan aj telejonaMonen.t äga rum mot
efter bok.tfifvprmt Rt. resp. St.. ' Ierliiggallde af 2n fire föl' hvarw telegT>lmsamt

JÖNKöPINGS JURIDISKA BYRÅ
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STOCKBOLMS- TIDNINGENS Silndagsnu __ e•• är uuderhållande, UPl'"
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,Telegrafunderrättelser. [4962]
aL5öre för hvarje påbörjat tiotal nas allämnande å det ursprungliga telegram-

taxerade ord i rtelegrarnmet, Korrespondent mets inlämningsstation, därstädes äterbe-
kan på begäran gjord före intelefonerandet komma svarsafgiftens belopp, eller ock in'
af telegrammet, erhålla kopia af detsamma lämna anvisningen å någon telegrafverkets
.mot en afgift af 30 öre. station, som därefter föranstaltar om svars-

Vidarebefordringaftelegram inom landet afgiftens I återbetalning till telegramafsända-
kan ske med telejon utan särskild kostnad, ren; och b'i! fråga om telegram från Sverige
så.' framt adressaten är telegrafverkets abon- till utlandet. afsändaren innan utgången af
nent. Om däremot adressaten icke är tele- tre månader efter anvisningenautfärdande
grafverkets abonnent, men likväl har eller hos Telegrafstyreisen eller å inlämningssta-
af'afsändaren uppgifves hafva telefonförbin- tiorren göra framställning om åtgärds vid-
delse med adress-stationen, skall afsändaren tagande för beloppets återbetalning. '
för telefonbefordringen erlägga en afgift af Svarsanvisning får användas såsom likvid
10 öre. Telegram kan dessutom från' adress- för afgående telegram icke blott vid den sta-
stationen vidarebefordras : med post i vanligt tion, som utfärdat anvisningen, utan vid
bref mot en afgift af :W öre; med post i re- hvilken som helst annan telegrafstation iri-
kommenderadi bref mot en afgift af 40 öre; ket. Af telegrafverket utfärdad anvisning
:ined gångbud, hvilket befordringssätt ej får mottages såväl vid statens som de' enskilda
äga rum på längre afstånd än 5 kilom."), järnvägarnas stationer såsom likvid för tele-
inot.eu afgift af 50 öre för hvarje påbörjad gram, liksom ock järnvägsförvaltningarnas
km., 'minsta afgift 1 krona; med ilbud för svarsanvisningar mottagas vid telegrafverkets
längre afständ än 5 kilom., mot en afgitt stationer.
at ~ krona för hvarje påbörjad km., minsta Mottagningsbevis. Telegrafisk uppgift- å
afgift 2 kronor. . tiden då telegram blifvit adressaten till-

'Fö: a/gående. utländskt telegra~s vidarebe- ställdt, kan erhållas, om -Mottagningebevis> ,
for~nng ,:are sig med post eller särskildt bu~ ,Accnse reception. eller blott =PC=
erl~~.ges a. den sve.nska afgäugsstationen I införes framför adressen. Afgiften härför är
~!!,uhet mg~n afpft. 00. . densamma som för vanligt telegram om 5 ord •
.: Foru,tb~~al",~~ a.f ~.var kan aga rum. Er- Mottagningsbevis per post kan erhållas i

l~~ges afglft. fo.: mla?dskt telegrafsvar om fråga om telegram till utlandet, om afsän-
hogst 10 ord) införes före adressen -Svar be- daren framför adressen tecknar •Aceuee .re-
tald~. eller = RP = eller .Repouse payee •. ception postal. eller s-: POP= samt erlägger

':ld ~.tländsk ~orresponde~s s.a~t då svars- en särskild afgift af 20 öre. ,
afglft for mera ..an 10 ord vl.d mlands~ kor- -Kollationerade telegram. Önskas ett tele-
respondens erlägges skall til! nyss nämnda k' d' f 00 f f 00 d
b t k' f '" iff t 00 k d d t gram ollationera t, In ores ram or a ressene ec mng ogas en SI ra u mar an e - e K Il . Il O Il . t II , ..

t l d roo hvilk t . f' ft l" • o ationeras> e er > o ationnement» e er
an a or, 'lOr VI e svarsa gl er agges bl tt - TO - h I'" h" f" t'I'1('R 10 R 15) o - -,oc eragges aror en 1-
exA."- ,p. ' r.P b t'ldt tel r k läggsafgift af en fjärdedel utafgrnndportotnvisnmg ror e a ogratsvar an an- ..... l

vändas im betalning för ett telegram inom for själfva te egramm~t.. .
en tid af högst 42 dagar från den dag den- Lokaltelegram. VId samtliga telegrafsta-
samma utfärdats. " tioner i riket få till befordran i vanlig ord-

Därest .mottagaren af ett telegram med ning inlämna~ telegram, adresserade till p~r-
förutbetaldt svar icke begagnar sig af den soner, som aro ?'osatta å samma ort. TIll,
för svarets aflätando honom af mottagnings- adressater? .som aro boende. utom .. stad~ns ,
stationen tillställda ~svarlianvisning', kan den telegrambanngsområde och ICke .aro rI~S-
för svaret erlagda afgiften återbetalas till eller Stockholmstelefonabonnenter l det nat,
afsändaren, För detta ändamål bör: a) vid som. lyder under Stockholms centraltelefon-
inländsk korrespondens adressaten antingen statlO?, befordras lokaltelegram ~ed.. gång-
öfversända anvisningen till afsändaren, som en.er ilbud eller med p~.st mot dar~or fast-
därefter ä.ge~ att, inom loppet-af tre månader ställda a~?lfter, som erläggas af ..afsandare;;t.
efter anvrsumgens utfårdandeoch emot den- Portot for ett lokaltelegram. ntgor l kr. for

20 ord och 10 öre för ytterl. två-tal ord.
Iltelegram hafva företrädesrätt framför.

andra privattelegram både i fråga om tele-
grafering och utsändning.

Inom riket utväxlas dylika telegram tills'
vidare allenast, mellan telegrafverkets egna
stationer. Lltelegram till eller ifrån järnvägs-
stationer befordras allenast å tp]el!'rafvprkpts'

*) En .Post- och Telegrafortförtecknings
af synnerlig. fullständighet utgafs år 1909
samt hålles ständigt aktuell genom ett årli-
gen utkommande supplement, och äro däri
orternas afständ från närmaste telegrafstation
angifna, Den finnes tillgänglig il.hvarje tele-
grafstati on.



[~963~ 1. Jiirnvägs-, post-, telegraf- o~h telefon-underrättelser.
linjer med förmånsrätt. Iltelegram kunna dock minst 80 öre. Dessa afgifter äterbeta-
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» sfsändaren 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 r. . nastp;enom taxeradt rättelsetelegram.

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

Press-iltelegram, se Presstelegram. medgifven beträffande privattelegram till.vissa
Telegram med flera adresser på samma utomeurop •.iska 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 öre antingen franska språket eller något af de
Rlr hvarje utskrift om högst 100 ord, utom atgängs- 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 utan text
utsättes endast en gång, i' slutet af adressen äro ej tillåtna. Därest sådant telegram icke
Telegram, som skola befordras öfver de framkommit till adressaten inom 24 timmar
nordatlantiska kablarna, få icke hafva flera efter detsammas inlämning å afgångsstationen,
adresser., befordras det i tur med telegram mot full af-

Telegram att försändas vidare med tele- gift. Telegrampostanvisningar samt signal-
graf. Afsändare af ett telegram kan genom och radiotelegram åtnjuta emellertid icke här
att framför adressen sätta: >Vidaresändes- omnämnd nedsättning af afgiften.
eller -Faire suivre» eller blott =FS = be- Presstelegram, d. v. s. telegram afsedda
gära telegrammets vidaresändning med tele- att offentliggöras genom tidningspressen,
graf, dock i regel icke utom Europas grän- kunna sändas inom landet samt till Albanien,
ser. Likaså kan telegramadressat genom Belgien, Bulgarien, Danmark, Danzig, Est-
skriftlig anmälan eller betaldt tjänstetelegram land, Finland, Frankrike, Färöarna, Grekland,
till telegrafstation förbehålla sig, att tele- Island, Italien, J ugoslavien, Kanarieöarna,
gram, som dit ankomma under hans adress, Lettland, Litauen, Luxem hurg, Nederländerna,
varda honom eftersända med telegraf under Norge, Polen, Portugal, 'Rumänien, Schweiz.
en annan adress, som han uppgifver. Afgif· Spanien, Spetsbergen, Storbritannien, Tjecko-
terna för vidaresändning och eftersändning slovakien, Tunis, Tyskland. Ungern, Öster-
erläggas af mottagaren. rike, Algeriet, Azorerna, Franska Sudan, Mau-

Rättelsetelegram. (Service taxe) (ST). retanien och Senegal, Nordamerikas förenta
Afsändare eller adressat äger att' inom tio stater, Canada, Bahama- och Bermudasöarna,
månader, räknadt från och med månaden St. Pierre, Miquelon, Argentina, Filippinerna,
näst efter den under hvilken telegram in- Japan och Kina. Ordtaxan är i allmänhet
lämnats till befordran, begära upplysning hälften af den för vanliga telegram gällande.
eller meddela föreskrift angående samma te- (Inländskt presstelegram samma afgift som
legram. Hvarje telegram, som afser rättelse, för lokaltelegram). Dylika telegram måste
fullständigande eller återkallande af ett redan vara affattade på klart språk samt i sin hel-
afsändt eller under befordring varande tele- het publiceras.
gram, skall utväxlas uteslutande mellan tele- Press·iltelegram befordras utom riket en-
grafstationerna och såsom tjänstetelegram; dast till Danmark och Norge. Afgift tre-
men därför skall af den, som begär rättelsen du'/belt porto mot vanligt presstelegrams.
etc., erläggas: la) afgiften för det telegram, Radiotelegram kunna numera, genom för-
som innefattar ifrågavarande begäran; b) af- medling af de stationer för trådlös telegra-
giften for svaret, när sådant erfordras. Be- fering (kuststationer l, som i de flesta länder
träffande ST-telegram, som innehåller adres- finnas inrättade, utväxlas med sådana fartyg
satens begäran om repetition, erlägges ingen på hafvet, hvilka äro försedda med trådlös
afgift för det afgående ST-telegrammet utan telegraf (fartygsstationer ) eller genom signa-
endast för hvarj~~, som skal~peteras~ri~g~~r_p_å annat sätt kunna sätta sig i

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN 20 ;;~~:n;:;:~.'20



STOCKHOLMS-TIDNINGEN har den största -upplagauv alla ,qagliga 'tiqni"gu
i Skandinavien. '

'I'elegrufunderrättelser. . I49~4Jt,
(fqrbfndelse med ett med radiotelegraf. försedt Väderlekstelegram äro dels från ,Meteoro;
fyrfart;yg' ,,(i. Sverige för märvarande altenast logiska Central anstalten utgående allmänna,·
fyrskeppet ,Ölands .ret), väderlek ••telegram, innefattande underrättelser

f Utom 'sedvanliga uppgifter angående adres- och förutsägelser rörande. vädorlekenjJdels
saten skall adressen '"i radiotelegram inne' ock från samma anstalt utgående speciella
hälle, uppgift jämväl å fartygets namn (och 1)äderlehtelegra'1l~ tilljordbrnkets, flottnings •.
far'tygets -anropniugssignal, om det finnes flera rörelsens och luftseglingens fromma (»jor9,;.
fartyg med samrna namn) samt namnet å den obs', -vindobs«, >flygobs», Dekuunaerhål-
kustatation, öfver, hvilken radiotelegrammet las mot en afgift beräknad efter 50 il 100
skall befordras. , kronor per år, utom hvad angår jordbruks-

Afgiften för radiotelegram är sammansatt telegrammen, för hvilka afgif~en är allen~st"
'af :vanlig telegramafgift, kustafgift och far- 1 krona per månad dockminst 6 kronor. per ar.
tygsafgifk 'Kust- och fartygsafgifterna äro Julaftons- och nyärsteleqram, forseddal
ganska växlande, men få ej överstiga 60 med dat...:mbetecknlI;gen resp. 24!I20ch 'f,i"
'resp. 40 eontirner per ord, med rätt för .ve- kunna aflamnll:~ under december ,månad hvarje
derbörande förvaltning att upptaga en mini- år. De tillstallas adressaten Julafton resp,
miafgitr motsvarande högst afgiften för 10 nyårsdagen.
ord, ' Lyckönskningstelegramblanketter; ,Mot ,"

För de svenskåkuststationerna (Boden, ~r1äggande a~ en särskild tilläggs~fgift af 70"
'" ttl 'd G..t b' H" "sa d K l l ore kan afsar.dare af telegram till telegraf-
uO an, 'o e org, arno il, ar s srona, t I . '" . D k h N 'f:'
Va holm och TrälIebor ) är kustaf if ten 30 ans ater l ",,:"el'lge, anmal; ocn. 0rg,ea
c.:x: " ,d' k ' ~ k g d' telegrammet a ankomststationen utskrifvej
o,re pr 'ord, oc minst 3 ron or pr ra iotele- å .. kild k t .. l' t tfö d bl k tt k', , 'S' " I näf 't r .ft å sars l , ons nar Ig , U 10r an e , s. "
g:,am, asom e:x:ellfpe., pa ~r ygsa gl ;r m, lyxblankett. Af nämnda tilläggsafgift äfven , I

nämnas.ratt fartygsafgiften for Wilson-båtarna t'" t l t'll D k h N' ,'t'll
G.. R Il K' ' . R 11 ) .. or e egram lanmar, oc orge, l ,-

( otebo,rg-, Ll, l'lstJallla---: u o. s. V. ar falla 4/ -delar Svenska. National"ö'reningimmot.
15centImer per' ord, dock minst 1,50 francs. 1. h S ' .. ~'" ' .

t, '1' 'tt 1.'''';ft ' för D t F . d tuberkulos oc venska Vanforeanstaltens cen,"per e egram, a argt en o. e orene e' t lk 'tf' .
Dam,pski,bselskabs båtar (linjen Köpenhamn raT °lmmt e br f T l k' b' f', ,... . , d d k' e egram e. eegram, an l. re' m-
- N ewy~rk) ar 40 contimer per or ' ..oc minst sändas till telegrafstation för att därifrån

. 4, fraucs per telegram, o.. s. v .. For svenska afsändas. Sådant telegram inläggea, åtföljd!;
flo,ttan:; fartyg upptages Icke nagon fartygs- af om'akulerade vanliga frimärken till samt-
afgift, .,' 1.''' dd d liga telegramafgifternas belopp, i kuvert,Radiotelegram skola vara rorse a me h ilk t •... l h f' .. k tf" .,
t'äustebeteckningen «Radio«, hvilken icke VI e .orse~ as oc rrmar es sa:m. orses.

"t~ '. S tli r ift f' d' t l' med påteckningen > Telegrambrefs l nedre, taxeras. ,. am ;gaa iSl er or ra 10 e egram vänstra hörnet,
8kolaer~aggas af afsandaren. Därest afsändaren å kuvertet tecknar

Vid ~adiotelegrafisk befordran äro tillåtna .E:x:press. samt därå anbringar ytterligare
tel.egr~m .med betaldt svar, ,telegram med 50 öre i frimärken såsom expressafgift, vare'
'koUatlOueFlpg, telegram att VIdarebefordras der å sådan ort, där särskild af postverket'

: m~d .särakildt bud eller med post, telegram aflönad brefbärare finnes anställd, t~legrilm-"
~~d fl~r~ adresser, telegram med mottag- brefvet så snart som möjligt .efter postens:
ningsbevis p,er telegraf eller post (dock en- ankomst befordradt med särskildt bud' från

. d.as.t .sävidt angår b~f~rdran på .telegmfnätets postanstalten till telegrafstationen. .
Iinjer af telegram ItU fartyg pa halvet), b;' Telegrampostanvisningar kunna utväxlas,
talda tJänstetele~raIll m~d uDdant.af,' af sa- såväl inom riket som med utlandet genom
dana,,~eno~ .hVllka he~a,ras ,repetItIOn eller förmedling af de flesta svenska postkontor>.
upplysning (pa teleg~af11UJerna uro dock alla Såväl inbetalning som utbetalning af medel'
slag tillåtna) samt Iltelegram (dock endast för dylik anvisning äger rum å postkontor,
å telegr~fnätets linjer), , .' Se i öfrigt [4944].'

Uppgifter om, kust- oc~ fartygsstationer- Afskrift af telegram utlämnas endast på
nas namn; räck~idd'l ta~a o' s. v. kunn~ er- skriftlig ansökan af afsändaren, mottagaren
hällas ~rden internationella r~dlOstat~ons- eller enderas befullmäktigade ombud. Lösen..'
förte~kn1Ugen, hVll~en finnes tlllgangl~? il förutom stämpelafgift, 40 öre per 100 ord
samtliga, telegrafstationer och ett antal jam- eller del däraf. Utlämnas afskriften Ii en
väg~stat).oner. ., telegrafstation, utgör stämpelafgiftenöuöre.
'Signaltelegram (från eller till fartyg på Mottages afskritten från Telegrafstyreisen,

hafvet). Afgift 80 öre för signaleringen, är samma afgift 1 krona.,
oberoende af ordantalet. För öfrigt vanlig Rättegångsfullmakt. Telegram, hvarige-..'
telegralllafgift. " ,nom rättegangsfullmakt gifves, afflitta.s af
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den, som å vederbörande station uppvisar åtminstone 10 månader, räknadt från och
hufvudskriften, sålunda, att främst införes med månaden näst efter den, under hvilken
ordet, »Kollationeraas eller beteckningen telegrammen inlämnats, med iakttagande af
=TC= och därefter adressen med uppgift å sådana försiktighetsmått, att handlingarnas
adressaten och den station, dit fullmakten innehåll ej kommer till obehöriga personers
skall af telegraferas, hvarefter i telegrammet kännedom.
införea själfva fullmakten i ordagrann öfver- Efter utgången af de sålunda bestämda för-
ensstämmelse med den uppvisade hufvud- varingstiderna förstöras omförmälda hand-
skriften. Härefter jämför telegraftjänste- lingar under nödig kontroll.
mannen telegrammet med hufvudskriften och Telegramutdelning. Telegram kan afläm-
kontrollerar riktigheten af hvad som efter nas antingen i adressatens hemvist eller ock
adressen införts i telegrammet samt tillfogar poste restante (= Gl:' =) eller telegraphe re-
sist sitt intyg, hvarmed äfven hufvudskriften stant (= T R =); eller ock kan det befordras
förses.' till. adressatens hemvist medelst telefon.

Rättegångsfullma,kten måste for att gälla Önskas ett telegram »poste restante> be-
vara ställd till visa man och icke till inne- handladt såsom rekommenderadt bref, skrif-
hafvaren. ves »Poste restante recommandee> (=GPR,=).

Telegrammets taxering och befordring äga Sättes före adressen >Egenhändigt> eller
rum i enlighet med de för »kollationerade >mains,propres> eller beteckningen =MP=,
telegram» gällande föreskrifterna. Om det atlämnas .telegrammet i adressatens egna
ankommande telegrammet ej är försedt med händer. Atecknas detsamma »öppet> eller
anteckning om verkställd kollationering, gäl- »ouoert», kan telegrammetöfverlämnas öp-
ler ej fullmakten inför domstol. pet till hvemsom helst i adressatens' fa-

Åt b t I' 'f t·· f' milj.er e a mng a por o a~er. l·UJ.U or Genom att framför adressen införa någon
telegram, som genom telegrafmrättmngens f b t k . D ,/I'" Ilp,. All d . k å . b" l Lik A a e ec nmgarna > agaJ.amntng> e ertorva an e te e n tt stn estamme se. I aaa T k c·· d p •• b håll . ttAt b t I . h" d I f t l ,,,,. '~l ••.•our>, an arsan are ror e •• a sig , a
•• er e a as I an e se a e egraJenngsJe por- t l . k till tälle d s te ttetid
tot för telegram på hemligt språk med för- eegram IC e I s a ~ a re sa n na. I.
utbetald kollationering samt portot för sådant Iltelegram,. som \.na~~etld ankommer till en
t l o kl t åk h ilk t fil fölid f telegrafstation af forsta klass, skall dock
eegram pa ar sprak, v~ e . lOJ a alltid utsändas genast.

telegrafermgsfelet uppenbarligen ICke kunnat F" t b .. 'lbefo df 1I . "d l Vid .. f koru om genom egaran om I r ran
~pp y a sitt an ,amå.: ' I jorsenad r.am omst kan afsändare af telegram till .en första
äterbetalas portot. nar telegrammet ICke upp- . f ". d

ätt . b t" l tidi "d t h dl klassens station genom att ramror arrressen
nka Stillf eskamme se dl Igarte, alln e k a ..e införa ordet > Nattaflämning> eller »Nuit»

unna ram omma me post, e er oc nar -t d .. d .
dröjsmålet öfverstigit: 1) 12 timmar för in- pa or ra telegrammets utsän mng genast
'k t l' II t l t'II I" efter ankomsten, oaktadt telegrammet fram--n es e egram e er e egram I grann an- k '.

derna; 2) 24 timmar för telegram till det öfriga ommer nattetid,
Europa, däri inbegripet Algeriet, Tunis, Telegram mottagas i Stockholm å:
Ryska Kaukasus. och Asiatiska Turkiet; 3) 3 Centralstationen, Skeppsbron 2 (öppen hela dygnet):
gånger 24 timmar uti alla andra fall. För Fiuoäetarionerna (öppna kl. 9 f. m.-9 e. m.) vid: Ny·
t t-h ilt l . t b t Id t'" t brog. 6*; Jakobsbergsg. 24*; Karlavägen 53: Helge-

S a s oc ~ e egr.am sam e a II Jans e- andsholmen : Riksdagshuset* (öppen endast under
telegram minekas de under 2) och 3) upp- riksdagen); Scheeleg. 7*;Södermalmst. 26*; Vasag.
tagna tider till hälften. Ansökuing om porto- 10; i Statens Järnvägars 'centralstation (öppen alla'

tit t' b" .. . r- - d (S dagar kl. 8 f. m.-2; 4-10 e. m.) o. Norrtullsg. 10":
!e~ l .U ron or gO,r~s ~~om ? mana e.:o e samt 'I'eleqraminliimniaureetiillena, inrättade i: Nor.
I öfrigt hvad ofvan ar föreskrifvet beträffande diska Kompaniet Hamng. 18& 20; Stureg. 6;'I'egnereg.
>Rättelsetelegram>.) 11; Hornsg. 52: Hornsg. 170; Birgerjarlsg. 90; Folk.

ungag. 6 D; Styrmansg. 8; S:t Eriksg. 51: 'I'ele-
Telegramoriginalens förvaring. Tele- fonsstationen, Enskede villastad.

gram originalen förvaras under en tid af "Stänges sön- och helgdagar kl. 4 e. m.

JONKQPINGS JURIDISKA. BYRÅ
------------ 15 IJA M.N GA T A N 15 ------------



T@legrafunderrättelser.

Taxa
i. För telegram till inrikes orter.

Fö'r inländskt telegram om högst tio ord erlägges ett porto af en krona med tillägg af 10 öre för
hvarje öfverskj utan de ord.

För telegram till Danmark och Norge är iafgiften 1 krona och 40 öre för högst 10 ord med ett till-
lägg af 10 öre för hvarje öfverskjutande ord.

2. För ,telegram till följande länder utom Skandinavien.

I
I t~:~..

Till ikr~
Albanien 'o ••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••• 1 0,41'
Azorerna •.....••.•• ~_•••.•.•••. o-o ••• 0.0 •••••••• 'I 0,81*

,~~~~ii~':.·~'Ch'ii:~~~~g~;;i';~','~'"'j;;g~~i~~ic';:::O,IS'
Bulgarien .. , ............••.•..•••............... 0,30
Cypern' ..• : •••.•.•.••••.•.•.•.•••.•........... 1,00
Estland ...................•......••....... " ..••. 0,27"

:;~~~~fke::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::~:~~:
Fristaden- Danzig ••••-..•...••.•........•••.•.... 0,18*

,~~~~:f::.~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~.~g
Grekland", fastlandet samt öarna Poros, Eu- '

boea och Korfu ....•.•.........•............ 0,33'
Öarna Ohio, Imbros, 'Lemnos, Miteli:n, Sa-
mas .och Tenedos 0'0 •••••••••••••• 0'0 •••••••• 0,41*
Kreta och ö~_riga öar ..••••.••...••........... 0,36*

-Ialand •.•...••.•....•• '•..••..••••............... 0,56.
Italien •....••• '.•••....•••.••......••.••......... 0,24*

ic~~Oa~i~v~l::na···:::::::::::: ~:::::::::::::::::::: g:~l:
Lettland ....•....••••••.•...••..•••....... -•...••• 0,24*

t~~~~b~;g"::::::::::::::::::::::::.:::::::::::g'i~~
Malta ••.•.•••.•..•••••...••••.•....•••......... 0;41*
'Montenegro, se' Jugosla.vien' ......••..•....••.
Nederländerna ..•...••..... " 0,18'
Polen ......................•..• w •••••.••••• • .•••• • O2l*
Portugal ••;.; ••••.•••.••••.....•••.••.......... 0;30
Rumänien ...••••••••....•••.•• , ..••.•••......... 0,27.
Schweiz •••••• '••••.•••.............••••..•...... 0,18*
Ser-bien, se Jugoslavien .•.••..•.••..........
Spanien •••••••••••••••.•.•••••...•.••...•••... 0,27*
Spetsbergen ... .................................••••... 0,251
Storbritannien •.•••••. ' ...••••••......•........ 0,22*
Tjeckoslovaki'ln ....•................... , 0.21*
Turkiet: Konstantinopel •.................••. 1 0,57*

Mesopotamien ................•...•......... 2,48*
Palestina ••.......•...........•....•........ :11,12 ••

T:Jrii::d :::::::::::::::::: ::.;::: :::::: ::::::::: i ~:i~'

g~t~~~fk'~':::::::::::::::::,::::::::::::::::::::::
Algeriet och Tnnis .......••.......•......•..
Marocko (Tunger) ....•••••.•.••..•.....•...••..
Senegal ••; ...••.•.••..•..•..••....••••.....•.•...
Tripolis ......••............•..•.........••....

Afrika
(undantagandes Algeriet, Tunis, Marocko,

Senegal och Tripolis) :
Egypten (l:a regionen) t ·
Madeira .. , .......•...••••.•• , , .••••••••.
Afrikas östkust ..•.••••.•..•••.•.•...•.••••••••.

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

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

» J) Chicago ••.••.•..•..••.•...
» }) S. Fransisco ..•...•.•.•.

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

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

0;27·
0,21"
029"
O:41~
148"
0:69~

1,00,
104"
1'48-
2:00
2,00"

1 Utö'fver afgiften f6r telegrammets befordran till Norge .
•• Uppgår sammanlagda afgiften föl' telegram till belopp i örefal, som icke kan jämnt delas med fem,

skall den afrundas till närmast högre femtal öre.
-, •• ' Upptager endast' kostnaden för korrespondens med den ort inom resp. områden, dit portot
är lägst och, 'där flera befordrtngsvägnr finnas. niT korrespondens å den billigaste. _ .
-, .Uf~,Till Amerika kunna telegram sändas på trådlös väg via Stavanger Radio mot i regel väsentligt
lägre ordtaxa. eller till: New York kl'. 1,00; Chicago 1,30; San Francisco 1,58; Quebec 1,00; Dawson City
.2,78; Mexico (staden) 1,92; Havana 1,80; Argentina 2,60; Rio de Janeiro 3,24.

STOCKBOLMS.;TIDNINGENS annons» och prenumerationspris ä,ro J,nligast
av Stockholms större dagliga tidningar. ' '
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Tel efonunderrättelser.
[4991J
Rikstelefon jämväl omfattande f.

Stockholmstelefon.
Rikstelefonnätet. som numera är utsträckt

till nästan alla delar af Sverige, iir jämväl
förbundet med utliisuisha. orter: i Norge, i
Danmark och i Tyskland sarnt med Torneå
och en del närliggande stationer i Finland.

Utanför Stockholm är rikstelefonnätet
numera helt sammanslaget med Stockaolms-
telefons nät och inom Stockholm förbundet
med det-amma genom »Samtrafiken»,

Abonnentens rättigheter: Il Afgiftsfria samtal (för
.abonnenter inom Stockholm) med de stationer, hvilka
enligt af K. Maj:t faststäl.lt telefonreglemente -ttll-
höra Stockholms och Södertälje taxeområden. 2)
Samtal med ana 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 påbörjat tiotal ord och 4) Samtal
med icke-abonnent, hvilken genom telezrarverkets
iörsorg kal las till samta-let. o

Anmälan Omabonnementå rf kstelefon eJler St ock-
holmstelefon kan ske i Stockholm å Rlkstel efonby-
rån. Brunkebergstorg 2 samt i landsorten till veder-
börande telegrafkommissarie.

Uppgift å kostnaden f"drtelefonabonnemang finnes
införd..! början af ri~stelefonkatalogen. Upplysnin-
gar härom kunna VIdare erhållas ä Abonnemangs-
byrån, Brunkebergstorg 2.

Om kostnaden för rikssamtal lämnar vederbörande
rikstelefonist på begäran upplysning. [4995J

I Förutom vanliga telefonsam.tal expedieras å riks-
-telefonens riksledningar :

al ilsam tal eller sådana som med företrädes-
r ä. t t framför vanliga samtal expedieras sä snart som

d möjligt antingen efter beställningen eller efter- visst
• af rekvirenten uppgirvet klockslag; samt

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

c) blixts amt al eller sådana med företrädesrätt
framför alla andra samtal.

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

För samtal, som utväxlas inom' landet under tiden
från kl. 6 e. m. till kl. H e. m. utgå nedsatta af.
gifter. •

RiksMsmtal, vare isig inom Sverige eller därifrån
till Norae, Danmark eller Tyskland, fä icke räcka
längre tid än under 2 perioder (6 minuter), i lall
annat samtal finnes att befordra på ledningen.

Adressering af telegram. till telefsnabcnnant,
Riks- eller Stockholmstelefonabonnent
har i sitt t e l e f'o nn a m m e r ä f'v e n it e l e g r a m-
a-dr e s s, därigenom. att adressatens egenskap af
riks resp. Stockholmstelefonabonnent får l en tele-
gramadress betecknas med bokstäfverna JRt» resp.
»St_., med eller utan telefonnumret, utan att
denna 'beteckning vid inrikes telegrafe~
ring inberäknas ,i telegrammets t ax e r i.ng
underkastade ord antal. . ,

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

Stockholmstelefon se Rikstelefon.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN 20,VASAGATAN 20
Se annons il sid. 27.

/
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A.-B. J. E. ZACHRISSON
Åkeri &. ~enhål1ningsverk

Verkställer:

Gårdsren håll n in(itsr

SchalUnings-, Sprängnings- (il.
Grundläggningsarbeten

samt alla slagsarbetskörslor.
Kontor lD.stallar: 18Surhrunnsgatan

.HUm. Tel. 6297, 4S 96. R.ikstel. 2916.

Avdelningsstall : Erillsdal, Söder.
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Stockholms .Vedaktiebolag
Huvudkontor: LINNEGATAN 73-75.'

RiksteI. 72074,' 72085. Sthlms-tel. Namnanrop: VEDBOLAGET.

Försäljer:

VED OCH KOKS
av ~lla sorter i goda kvalitecrtjll lägsta dags-
priser för Hushåll, Värmeledningar, Industrier,

Rederier m. fl.
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