
f.-41l56-4961~ L Järnvägs-, posto, telegraf- och telefon-underrättelser.

i Staden inom broarna : Riddarhustorget Adressen, som måste innehålla minst två
-St. Nyg., Slussplan. Skeppsbron 2, Stor- ord, bör för större städer innehålla uppgift
torget, Lilla Nyg. 6 (Sthlm 2); å gata och husnummer eller, i saknad däraf',

å Sodermolrn: Ny torget, Mosebacketorg, adressatens yrke eller annan dylik arrvis-
Södermalmstorg, Hornsg.e-Torkel Knuts- ning.
sonsg., Götg.-Blekingeg., Södra Bantorget, Adressen kan affattas i öfverenskommen
Folkungag. 40. eller förkortad form efter uppgörelse mellan
J4961J --- adressaten och adresstationen. För inregi-

T I f d ätt I strering af dylik adress skall till adressta-e egra un erra e ser. tionen i förskott erläggas en årlig afgift ar
(l nedanstående bestämmelser äro beträffande 20 kronor. Enahanda afgift erlägges för
telegrafkorreapondensen med vissa länder ge- inregistrer~.ng och iakttagande at korrespon-
nom världskriget föranledda restriktioner fort dents begäran, att till honom .adres~erade
farande gällande, hvarom underrättelse läm- telegram ma regelbundet under VIssa tunmar
nas å telegrafstationema.) afl;tmnas på särskildt uppgifna ställen.

Telegrams hemlighållande. Såväl tele- Önskar korrespon~ent.tillförs.äkra si~ skydd
,,-rams innehåll som namn å afsändare och mot att af honom VId VISSstation registrerad
~dressat hemlighållas under afgifven edsför- t:.leg~amadr:ss seder~era varder f?r ann~.ns
bindelse af tjänstemännen vid telegrafver- rakm.ng ..registrerad VI~ ann~n station, erlag-
ket; järnvägarnes telegrafpersonal är i all- ges l forskott en ~rlIg efgift af 20 kron~r.
mänhet icke edsvuren men vid strängt ansvar Såsom fullt. tydliga telegramadresser till
ålagd att hemlighålla såväl taxerade tele- a?,onnentM' a nks-. och f!tockholmstelefon g~d-
"rams innehåll som afsändares och adressats kannas de, som innehålla adressatens till-
~amn. ~amn, bokstäfverna >Rt> eller >St> (riks- resp.

Telegrafverkets ansvar för telegram. Stockholmstelefona?onnent? sa.mt naJ?net å
För de olägenheter eller förluster, som för den ~entral- eller ~axelstatIon mom rikstele-
en korrespondent kunna uppstå genom orik- fonnatet, .. me.~ hvIlk~.n .adressateD;s telefon-
tigt telegraferadt eller expedieradt, uteblif- apparat ar narmast förbunden, Flpnas flera
vet eller för sent framkommet telegram, an- abonnenter .med samma tillnamn vId. en, och
svara telegrafförvaltningarna icke i vidsträck- samma sta!.lOn, måste telefonnumret tilläggas
tar e mån, än att den erlagda befordringsaf- efter boks.!afv.erna Rt. resp. St. .. .
giften under ViSSRomständigheter kan åter- Ordberakmng. Såsom ett ord raknas l
bekommas. telegram på klart. språk ord om högst 15

Telegramoriginal. Telegram skall vara bokstäfver ell~.r siffertal om hög~t 5 s~.ffror.
läsligt skrifvet med latinska bokstäfver och l telegram på ofvere~skommet sprak beraknas
med vanliga siffror.. s!örsta ?rdlängden un 1~ bokst~fve: elle~ 5

Språk. Telegramtexten kan affattas på siffror: l telegram )Jå chiffersprak till ~. siff-
klart eller på hemligt språk, hvilket senare ror eller 5 bokstafver. ~ adressen ra.knas
sönderfaller i öJverenskommet språk och chij- dock namnet på adresstationen alltid sasom
ferspråk, detta senare åter bestående antingen ett ord.
af arabiska siffror med hemlig betydelse eller Såsom särskilda ord räknas: 1. Ord för-
oc~ af bokstiifver 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,
lig mening på ett eller flera af de för kor- parenteser och anföringstecken.
respondens 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
taldt svar); = TO = (kollationering); ~=PO = eller bindestreck sammanskrifvas, hvart föl'
(mottagningsbevis); =FS =(vidaresändning); sig namn på städer och länder, släktnamn,
=TMx = (x adresser); »Gängbud-, »Ilbud» tillhörande en och samma person, namn på
(>Expres»; = 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. Stockhoimste1efonabonnent, 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 I;egel hvarken taxeras eller aftelegra-
sändarens namn (kan äfven affattas i förkortad ferss. Önskar afsändare dessa teckens af te-
form eller uteslutas). legraferande, angifves detta med orden 'med
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skiljetecken> (ITP) , hvilka icke taxeras, längre afständ än 5 kilom., mot en afgift
hvaremot hvarje skiljetecken taxeras som ett af l krona för hvarje påbörjad km., minsta
ord. Alinea (beteckning för ny rad) aftele- afgift 2 kronor. '
graferas ,i inländska telegram men taxeras För afgående utländskt telegrams vidarebe-
ej.. Beteckningen Rt, resp. St, med eller utan fordring vare sig med post eller särskildt bud
tel~fonnummer, i adressen taxeras icke .. Sä- erlägges å den svenska afgåugsstationen i
som särskilda siffror eller bokstäfver skoladär- allmänhet ingen afgift,

, emot .räknas: punkter; kommata, binde- och Förutbetalning af svar kan äga rum. Er-
bråkstreck, som ingå i bildandet af tal eller lägges afgift for inländskt telegrafsvar om'
bokstafsgrupper. högst 10 ord, införes före adressen >Svar be-

Utstrykning, ändring eller öfverskrifning taldt» eller =RP= eller >Reponse payåe •.
skaU vara vitsordad af afsändaren eller hans Vid utländsk korrespondens samt då svars-
ombud: afgift för mera än 10 ord vid inländsk kor-
, Bestyr~ande af afsändarens underskrift respondena erlägges, skall till nyss nämnda
kan intagas i telegram, och erlägges därfor beteckning fogas en siffra utmärkande det
endast vanlig ordtaxa. antal ord, for hvilket svarsafgift erlägges

Telegraminlämningsställen emottaga på (ex.: Rp 10, Rp 16). '
klart svenskt språk affattade telegram för Anvisning för betaldt telegrafsvar kan an-
befordran till orter, inom alla länder. vändas till betalning för ett telegram inom

De äro i Rikstelefonkatalogen utmärkta en tid af högst 42 dagar från den dag, den-
genom beteckningen tio samma utfärdats.

Telegramexpeditioner befordra: på klart Därest mottagaren af ett telegram med
svenskt språk affattade telegram till och/rån förutbetaldt svar icke begagnar sig af den
orter inom alla länder. för svarets aflåtande honom af mottagnings-
. Dessa expeditioner äro i rikstelefonkata- stationen tillställda >svarsanviBning>,kan den
logen utmärkta genom beteckningen tx. för svaret erlagda afgiften återbetalas till

Kvitto å inlämnadt privattelegram erhålles afsändaren. För detta ändamål bör: a) vid
på begäran mot en afgift af 10 öre. inländsk korrespondens adressaten antingen

Intelefonering af telegram till telegraf- öfversända anvisningen till afsändaren, som
station kan aj telefonabbonent ,äga rum mot därefter äger att, inom loppet af tre månader

, erläggande af 20 öre för hvarje telegram samt efter anvisningens utfärdande och emot den-
dessutom af 6 öre för hvarje påbörjat tiotal nas aflämnande å det ursprungliga telegram- ,
iaxerade ord i telegrammet. Korrespondent mets inlämningsstation, därstädes äterbe-
bn 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'

Vidarebefordring af telegraminom landet afgiftens återbetalning till telegramafsända-
kan ske med telejpn 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 anvisningens utfärdande
grafverkets abonnent, men likväl har eller hos Telegrafstyreisen eller å inlämningssta-
af afsändaren uppgifves hafva telefonförbin- tionen göra framställning om, åtgärds vid- •
delse med adress-stationen, skall afsändaren tagande för beloppets återbetalning.
för telefonbefordringen erlägga en afgift af Svarsanvisning .fär användas såsom likvid
10 öre. "Telegram kan dessutom från adress- for afgående telegram icke blott vid den sta-
stationen vidarebefordras: med post i vanligt tion, som utfärdat anvisningen, utan vid
bref mot en afgift af 15 öre; med post i re- hvilken som helst annan telegrafstation i ri:.
~ommenderadt bref mot en afgift af 35 öre; ket. Af telegrafverket utfärdad anvisning
med gångbud, hvilket befordringssätt ej får mottages såväl vid statens som de enskilda
äga rum på längre afständ än 5 kilom."), järnvägarnas stationer såsom likvid for tele-

• 'mot en afgiftaf 50 öre för hvarje påbörjad gram, liksom ock jämvägsförvaltningarnas
km., minsta afgift 1 krona; med ilbud for svarsanvisningar mottagas vid telegrafverkets

stationer.
*) En -Post- och Telegrafortförtecknings Mottagningsbevis. Telegrafisk uppgift å

af synnerlig fullständighet utgafs år 1909 tiden, då telegram blifvit adressaten till-
samt hålles ständigt aktuell genom ett i re- ställdt, kan erhållas, om .Mottagningsbevis>,
gel årligen utkommande supplement, och äro ;Accuse reception> eller, blott =PC=
däri orternas afstånd från närmaste telegraf- införes framför adressen. Afgiften härfor är
station angifna. Den finnes tillgänglig å hvarje densamma som för vanligt telegram om l) ord.
telegrafstation. Mottagningsbevis per post kan-erhållas i
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fråga om telegram till utlandet, om afsän- gram, som dit ankomma under hans adress,
daren framför adressen tecknar >Accuse re- varda honom eftersända med telegraf under
ception postal» eller =POP= samt erlägger en annan adress, som han uppgifver. Afgif-
en särskild afgift af 20 öre. terria för vidaresändning och eftersändning

Kollationerade telegram. Önskas ett tele- erläggas af mottagaren.
gram kollationeradt, införes framför adressen Rättelsetelegram. (Service taxe) (ST).
sKollationereas eller »Collationnemeut> eller Afsändare eller adressat äger att inom tio
blott ='1'0=, och erlägges härför en till- månader, räknadt från och med månaden
!äggsafgift af en fjärdedel utaf afgiften för näst efter den under hvilken telegram in-
själfva telegrammet. lämnats till befordran, begära upplysning

Lokaltelegram. Vid samtliga telegrafsta- eller meddela föreskrift angående samma te-
tioner i riket få till befordran i vanlig ord- legram. Hvarje telegram, som afser rättelse,
ning inlämnas telegram, adresserade till per- fullständigande eller återkallande af ett redan
soner, som äro bosatta å samma ort. Till afsändt eller under befordring varande tele-
adressater, som äro boende utom stadens gram, skall utväxlas uteslutande mellan tele-
telegrambäringsområde och icke äro abon- grafstationerna och såsom tjänstetelegram ;
nenter å Telegrafverkets telefoner, befordras men därför skall af den, som begär rättelsen
lokaltelegram med gång- eller ilbud eller etc., erläggas: a) afgiften för det telegram,
med post mot därför fastställda afgifter, som som innefattar ifrågavarande begäran; b) af-
erläggas af afsändaren. Portot för ett lokal- giften för svaret, när sådant erfordras. Be-
telegram utgör l kr. för 20 ord och 10 öre träffande ST-telegram, som innehåller adres-
för ytter!. två-tal ord. satens begäran om repetition, erlägges ingen

Iltelegram hafva företrädesrätt framfor afgift för det afgäende ST-telegrammet utan
andra privattelegram både i fråga om tele- endast för hvarje ord, som skall repeteras,
grafering och utsändning. dock minst 80 öre. Dessa afgifter äterbeta-

lnom riket utväxlas dylika telegram tills- las, därest rättelsetelegrammet föranledts af
vidare allenast mellan telegrafverkets egna fel å telegrafverkets sida.
stationer. Iltelegram till eller ifrån järnvägs- Tillbakatages eller återkallas ett tele-
stationer befordras allenast å telegrafverkets gram, innan dess afsändning begynt, äger
linjer med förmånsrätt. Iltelegram kunna afsändaren återbekomma den erlagda afgif-
befordras till de flesta länder inom och utom ten efter afdrag af 20 öre. Har telegrammet
Europa. Afgift tredubbett porto. Framför redan afgått, kan detsamma återkallas alle-
adressen införes »Iltelegram» eller> Urgent> nast genom taxeradt rättelsetelegram.
eller blott =D=. Mindre brådskande telegram mot nedsatt

Angående iltelegrams utsändande, se nedan afgift. (Telegrammes differes.) Nedsättning
under »Telegramutdeluing>. i telegramafgiften med femtio procent är

Lokal-iltelegram befordras mot tredubbla medgifven beträffande privattelegram till vissa
portot för ett vanligt lokaltelegram med utomeuropeiska länder, i det fall att tele-
samrna ordantal. grammet icke behöfver befordras förrän efter

Press-iltelegram, se Presstelegram. telegram, som äro belagda med full afgift.
Telegram med flera adresser på samma Dylika telegram skola vara helt och hållet

ort. Ett och samma telegram kan adres- affattade på klart språk, hvarvid dock endast
seras till flera mottagare på en och samma antingen franska språket eller något af de
ort eller till en och samma mottagare under afgångs- eller adresslandets språk, hvilka äro
olika adresser på en och samma ort. Vanlig tillåtna vid internationell telegrafering på
afgift för själfva telegrammet samt 40 öre klart språk, få användas. Siffertal skola ut-
Rlr hvarje utskrift om högst 100 ord, utom skrifvas med bokstäfver. Telegram utan text
den första. För detta ändamål inskrifves äro ej tillåtna. Därest sådant telegram, icke
framför adressen >x adresser> eller >x adres-I framkommit till adressaten inom 24 timmar
ses> eller = TMx =. Adresstationens namn efter detsammas inlämning å afgångsstationen,
utsättes endast en gång, i slutet af adressen. 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 suivres 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, Jugoslavien, Kanarieöarna,
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Lettland, Lniemburg, Nederländerna, Norge, kollationering, telegram att vidarebefordras
Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Sovjet- med särskilde bud eller med post, telegram
'Ryssland; Spanien, Spetsbergen, Storbritan- med flera adresser, telegram med mottag-
nien, Tjeckoslovakien, Tuuis, Tyskland, Ukra- ningsbevis per telegraf eller post (dock en-
ina, Ungern, Österrike, Algeriet, Azorerna, dast såvidt angår befordran på telegrafnätets
Nordamerikas förenta stater, Canada, Argen- linjer af telegram till fartyg på hafvet), be-
tina, Filippinerna, Japan och Kina. Ord- talda tjänstetelegram med undantag af så-
taxan är i allmänhet hälften af den för van- dana, genom hvilka begäras repetition eller
liga telegram gällande. (Inländskt presstele- upplysning (på telegraflinjerna äro dock alla
gram samma afgift som för lokaltelegram). slag tillåtna) samt iltelegram (dock endast
Dylika telegram måste vara affattade på klart å telegrafnätets linjer).
språk saint i sin helhet publiceras. Uppgifter om kust- och fartygsstationer-

Press-iltelegram befordras utom riket en- nas namn, räckvidd, taxa o. s. v. kunna er-
dast till Danmark och Norge. Afgift tre- hållas ur den internationella radiostations-
dubbelt porto mot vanligt presstelegrams. förteckningen, hvilken finnes tillgänglig å

~adiotelegrain kunna numera, genom for- samtliga telegrafstationer och ett antal järn-
medling af de stationer för trådlös telegra- vägsstationer.
fering ~k~~tstationer!.' som i de flesta länder Signaltelegram (från eller till fartyg på
finnas lnrattad~, ut~axla~ med sådana fart~g hafvet). Afgift 80 öre för signaleringe~,
på hafvet, hvilka aro fors edda med trådlos oberoende af ordantalet. För öfrigt vanlig
telegraf (fartygsstatione~! eller gen?m si&na: telegramafgift, .
l~l'lll;g eller på annat satt ~unna sa~ta..sig I V äderlekstelegram äro dels från Meteoro-
forbmdelse, med e~t me~ ra~lOtelegraf forsedt logiska Central anstalten utgående allmänna
fyrfartyg _(I. Sverige for narvarande allenast väderleksteleqram; innefattande underrättelser,
fyrskeppen Ölands ref o?h Grundkallen). och förutsägelser rörande väderleken, dels,

Utom sedvanliga up~glfter. angående adres- ock frän samma anstalt utgående speciella
saten skall. a~:.ess~?- 1 radiotelegram mne- väderlekstelegram till jordbrukets, flottnings-
hälla uppgift Ja~val. ä fartygets namn (och rörelsens och luftseglingens fromma (sjord-
fartygets anropningssignal, om det finnes. flera obs>, »vindobas , »flygobs s -pressoba-). De
fartyg med s~mma na,mn) samt. namnet a den kunna erhållas mot en afgift beräknad efter
kustatation, ofver hvilken radiotelegrammet 50 11 100 kronor per år, utom livad angår
skall ~eford~~s. _ .. jordbrukstelegrammen, för hvilka afgiften är

Afgiften for radiotelegram ar sammansatt allenast 1 krona per månad dock minst 6 kro-
af van!ig telegramafgift, kustafgi.ft och ~ar- nor per är.
tygsafglft... Kust- och f31:tyg~a~~lfter!?aara Julaftons- och nyårstelegram, forsedda
ganska växlande, men fa eJ o,:~rstl~a 60 med datumbeteckningen resp. 24/12 och l/l,
resp. 40. eentimer ~er ord, med ratt for .v~- kunna aflämnas under december månad hvarje
d~rbö~ande förvaltning a~t uppta~a en ~ll1m-är. De tillställas adressaten julafton resp.
miafgift motsvarande högst afgiften för 10 nyårsdagen.. '
ord. Lyckönskningstelegramblanketter. Mot

För de svenska kuststationerna (Boden, erläggande af en särskild tilläggsafgift af 70
Gottland. Göteborg, Härnösand, Karlsborg, öre kan afsändare af telegram till telegraf-
Karlskrona, Vaxholm och TrälJeborg) är kust- anstalter i Sverige, Danmark och Norge få
afgiften 30 öre pr ord, dock minst 3 kronor telegrammet å ankomststationen utskrifvet
pr radiotelegram. Såsom exempel på fartygs- å särskild, konstnärligt utförd blankett, s. k.
afgifter må nämnas, att fartygsafgiften för, lyxblankett. Af nämnda tilläggsafgift, äfvea
Wilson-båtarna (Göteborg-Hull, Kristiania-s- för telegram till Danmark och Norge, till-
Hull o. s. v.) är 15 centimer per ord, dock falla 'Io-delar Svenska Nationalföreningen mot \
minst 1,50 francs per telegram, att afgiften tuberkulos och Svenska Vanjöreanstalten8 cell-'
för Det Forenede Dampskibselskabs båtar tralkommitt«. '
(linjen Köpenhamn-Newyork) är 40 centimer Telegrambref. Telegram .kan i bref in-
per ord, dock minst 4 francs per telegram, sändas till telegrafstation för att därifrån
O. s. v. För svenska flottans fartyg upptages afsändas. Sädant telegram inlägges, åtfoljdt
icke någon fartygsafgift. af omakulerade vanliga frimärken till samt>

Radiotelegram skola vara försedda med liga telegramafgifternas belopp, i kuvert, \
tjänstebeteckningen «Radioe. hvilken icke hvilket förseglas och frimärkes samt forses
faxeras. Samtliga afgifter för radiotelegram med' påteckningen , Telegrambrefv i nedre.
skola erläggas af afsändaren. vänstra hörnet. '

Vid radiotelegrafisk befordran äro tillåtna Därest afsändaren å kuvertet tecknar
t~legram med betaldt svar, telegram med ,.Express' samt därå anbringar ytterligare

, ,
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50 öre i frimärken såsom expressafgift, var-I Europa, däri inbegripet Algeriet, Tunis,
der å sådan ort, där särskild af postverket Ryska Kaukasus och Asiatiska Turkiet; 3) 3
a.flönad brefbärare finnes anställd, telegram-I gånger 24 timmar uti alla andra fall. För
brefvet så snart som möjligt .efter postens Istats- och ~ltelegram samt betalda tjänste:
ankomst befordradt med särskildt bud från telegram minskas de under 2) och 3) upp-
postanstalten till telegrafstationen. tagna tider till hälften. Ansökning om porto-

Telegrampostanvisningar kunna utväxlas Irestitution bör göras inom 5 månader. (Se
såväl inom riket som med utlandet genom i äfrigt hvad ofvan är föreskrifvet beträffande
förmedling af d", flesta svenska postkontor. ,Rättelsetelegram>.)
Såväl inbetalning som utbetalning af medel Telegramoriginalens förvaring. Tele-
för dylik anvisning äger rum å postkontor. gramoriginalen förvaras under en tid af
Se i öfrigt [4944]. åtminstone 10 månader, räknad t från och

Afskrift af telegram utlämnas endast på med månaden näst efter den, under hvilken
skriftlig ansökan af afsändaren, mottagaren telegrammen inlämnats, med iakttagande af
eller enderas befullmäktigade ombud. Lösen, sådana försiktighetsmått, att handlingarnas
förutom stämpelafgift, 40 öre per 100 ord innehåll ej kommer till obehöriga personers
ell er del däraf. Utlämnas afskriften å en kännedom.
te legrafstation, utgör stämpelafgiften 50 öre. 1 Efter utgången af de sålunda bestämda för-
Mottages afskriften från Telegrafstyrelsen, varingstiderna förstöras omförmälda hand-
är samma afgift 1 krona. lingar under nödig kontroll.

Rättegångsfullmakt. Telegram, hvarige- Telegramutdelning. Telegram kan afläm-
nom rättegångsfullmakt gifves, affattas af nas antingen i adressatens hemvist eller ock
den, som å vederbörande station uppvisar poste restante (= Gl:'=) eller telegraphe re-
hufvudskriften, sålunda, att främst införes stant (= T R =); eller ock kan det befordras
ordet sKollationeras> eller beteckningen till adressatens hemvist medelst telefon eller
='1'0= och därefter adressen med uppgift å enskild telegraf.
adressaten och den station, dit fullmakten Onskas ett telegram »poate restante> be-
skall af telegraferas, hvarefter i telegrammet handladt såsom rekommenderadt bref, skrif-
införes själfva fullmakten i ordagrann öfver- ves »Poste restante recommandee> (=GPR.=).
ensstämmelse med den uppvisade hufvud- Sättes före adressen >Egenhändigt> eller
skriften. Härefter jämför telegraftjänste- >mains propres> eller beteckningen = MP =,
mannen telegrammet med hufvudskriften och afiämnas .telegrammet i adressatens egna
kontrollerar riktigheten af hvad som efter händer. Atecknas detsamma »öppet> eller
adressen införts i telegrammet samt tillfogar »ouuert>, kan telegrammet öfverlämnas öp-
sist sitt intyg, hvarmed äfven hufvudskriften pet till hvem som helst i adressatens familj,
förses. Genom att framför adressen införa någon

Rättegångsfullmakten måste för att gälla af beteckningarna >Dagajlämning> eller
vara ställd till vis6 man och icke till inne- «Jour», kan afsändare förbehålla sig, att
hafvaren. telegram icke tillställes adressaten nattetid.

Telegrammets taxering och befordring äga Iltelegram, som nattetid ankommer till en
rnm i enlighet med de för »kollationerade telegrafstation af första klass, skall dock
telegram' gällande föreskrifterna. Om det alltid utsändas genast.
ankommande telegrammet ej är försedt med Förutom genom begäran om ilbefordran
anteckning om verkställd kollationering, gäl- kan afsändare af telegram till en första
ler ej fullmakten inför domstol. klassens station genom att framför adressen

Återbetalning af porto äger rum för i~f6ra ordet ,Nattajlämninf!! e!ler »Nwit»
telegram, som genom telegrafinrättningens pafordra telegrammets utsändning genast
förvållande icke ndtt sin bestämmelse. Likaså efter ankomste~, oaktadt telegrammet fram'
återbetalas i händelse af telegraferingsjei por- kommer nattetId.. •
tot för telegram på hemligt språk med för- Telegram mottagas l Stockholm a:

b Id k 11" t 1'" åd Gentralstationen, Skeppsbron 2 (öppen hela dygnet);
ut eta o. atlOnerlll~ samt porto .'01' ~ . ant FilialslatiQnerna (öppna kl. 9 f. m.-9 e. m.) vid: Ny-
telegram pa klart sprak, hvilket till följd af brog. 6.; Jakobsbergsg. 24·; Karlavägen 53; Helge-
telegraferingsfelet uppenbarligen icke kunnat andsholmen : Biksdagshuset" (öppen endast under

f 11 . .. d ål V'dj" d f k riksdagen); Scheeleg. 7*; Södermalmst. 26·; Vasag.
Upp y a sitt an am . l orsena ram omst 10' i Statens Järnvägars centralstation (öppen alla
återbetalas portot, när telegrammet icke upp- dagar kL 8 f. m.-2; 4-10 e. m.) o. Norrtullsg. 10·;
nått sin bestämmelse tidigare än det hade samt Telegraminlämning8ställena, inrättade i: Nor
lm t f k d t' Il k" diska Kompaniet Hamng. 18 & 20; Stureg. 6; 'I'egnersg .

.?pa. ran;t. omm~ .me pos,. e er oc.. ~ar 11; Hornsg, 52; Hornsg. 170; Birgerjarlsg. 90; Follt:-
dröjsmålet öfverstigit: 1) 12 timmar for in- ungag. 6 D; Styrmansg. 8; S:t Eriksg. 51; Tele-
rikes telegram eller telegram till grannlän- fonsstationen, Enskede villastad.
de!.~a; 2) 24 timmar för telegram till det öfriga! -.--stlinges sön- och helgdagar kL 4 e. m.
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Telegbfundertätt61~er .

(4981] Taxa
l. För telegram till inrikes orter.

För inländskt 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 till.
lägg af 10 öre föl' hvarje öfverskjutande ord.

2. För telegram till jiJljande läftdcr utom Skandinavien.

I
Ord·

I taxa ••

"Till kr.
Albanien' •.•..•.......•.•....•.•..•.........•.. 033"
Azorerna ..... ,................................. o' SI"
Belgien •••...••.•..............................•. O;lS"
Bosnien och Herzegovina, se Jugoslavien.
Bulgarien ••..•.•.•...•....•...•..•.....•...•••.• 0,30
Cypern •••••••••••••••.• .•••.•••..••••.••.••.• 1.00
Estland ••••••.•••.••..•••..•...••••.•.•.•••••••• 0,27"
Finland ••••••.••••••.••....••••••.•...•....•... O,lS"
Frankrike .•••...••••....••••.•.•.•••••.•........ 0,21"
F';i~~aden Danzig ••.•.•...•••..•..•..••••..•... OIS"
Färöarna ••••••••.••••••.•...••• 0............... 0:45
Gibraltar ••.•..•••.••....••.•• ;. ••....•..•.•.... 0,30
Grekland, fastlandet samt öarna Poros, Eu.

boea och Kdrfu .•.••••••.•.......•..•.•.•..• '. 0,33"
Öarna. Chio,-lmbros, Lemnos, Mitelin, Sa-
mos och Tenedos ....• ~ ~ 0,41-
Kreta och öfriga öar........................ 0.36"

Island •••••.••••.•.•.••••••.•.•••••• ".......... 0,56"
Italien .••••••••.••.•.•••.••...•.••..••.•.•..... 0,24"

i~'t.°aa:i~~i:~Da··~::::::::::: :::::: :-::::::::::::::: g::~:
Lettland ...•••.•.••••••.••....••••••.•..•. _•..•••• 0,24"
Litauen.......................................... 0,21"
Luxemburg •••.••••••.••.••••.•.••.•••••.••.•. 0.18'
Malta ••.•••••••.•••••••••.•••.•••••.•••••.•...• 0,41"
~:::~~g;.~;'~~'j-;~g~;i~;i~;;:"""".u....... 0,18-
Nederländerna _.......•...... 0.0 ••• O,18~
Polen ...............•••••.•••.•••• _••••••••••••• ;.... 0,2[.
Portugal •••.•••••••••.•••••••.•••••••••••.•.•.• 0.30
RumIInien. ••.••.•••••..•••••••.••.•••••.••..•... 0,21.
Saar-området •••.••...••••.••• : •••.•••••..•..• 0,18.
Schweiz ...........••........................... 0,18.
Serbien, se Jugoslavien.
Sovjet-Ryssland ••.•••.•.•...••.•...•.•••••••• 0,35.
Spanien •••••••••••••••.••••••••.••••..••.••••• , 0,21.
Spetsbergen .••.••••.•••.••••••..•..••••••. '••.•• 0,251
Storbritannien och Irland .••••••••.•.•••••• 10•22"
Tjeckoslovakien .•.••• '.......................... 0.21"
Turkiet: Konstantinopel .•..•.•••.•.•.•..•.•• 0,52"

Mesopotamien .•..•....•.•••.••••••••••...•• 12•48•

I Palestina •••.•.•..•••...•..•.•.••••.•..•..••• 1,12·
Syrien •...•.••.•.....•...••...•..•••••....••• 1,24.

Tyskland ••••• , ••••••.•..•••. '.•...••••••••.•..••• 0,15

g~t~~~fk;;':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Algeriet och Tunis •.• •• .•.•.•.•.•••.••..••••
Marocko (Tanger) .•..••.••.••.•..••.•..••••••••
Senegal •••.•.•••..••••••.•..••....•••.....••••...
Tripolis .•..•.••......•...••.•••.•..•...••••...

Afrika
(undantagandes Algeriet, Tunis, Marocko.

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

J) sydkust (Sydafrikanska Unionen) •••
J) västkust (Banana) •••.•.•••..•••••••.•.

\

Amerika···
Förenta Staterna: Newyork ••••••.•••••••.•••

J) ,. Chicago .••.•.••.••••.•••.•
]) » S. Fransiseo .

Canada, Quebec •••••••••.••••••••••••••.•••••
J) Dawson City ••••••••••••.••••..•••••

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

Ord-
taxa··

kr.

1,00
1 O~"
1;48-
2,00
2.14

131-
1:61"
1.S9-
1,31"
2,13"
2 31'"
2:0" I
3.1B!"
2,91

Asien.' I
(undantag. Asiat. Turkiet): . ,

Arabien...... .•••••.••••.•.•••••••••••••••••.•••. 2.00
Indien, Brittiska ....•....•.....•......•. ~..... 1,68-
Japan •••••••.••.•.•.••••••.•••••.••.•••.••.••••• 333.
Java ••••••..••••.••.••••.•••.•••••.••••.•••.••.•• 3:20

IKina •••••••••.••••••••.•••••...•••••••••••••••••• 3.00·

I
Persien •••.•••••• ~.~~;~~;;~:~.~~••••....••• : ••,•.• 2'6~·1.
Australiens fastland ••••••.••••.•••.•.•••••..•• ' 8,00

I

Nya Raledonien •.••••••••.•.•••••.••.•••••.•• 13•68.'
Nya zeeland ..•••••••••••••. ; ••••..•• , •••.••••.•• 3.00 ,
Tasma.nien ..........•........•. ~..........•... 3,00 .'

l!'t-1 Utöfver afgiften får telegrammets befordran till Norge. ,J
" Uppgår sammanlagda afgiften får telegram till belopp i öretal, som icke kan jllmnt delas med fem,

skall den afrundas till närmast högre femtal öre. '
••• Upptager endast kostnaden för korrespondens med den ort inom resp. områden, dit portn a :

är läg.t och, dllr tiera befordrinlltovllllt"r finnas. för korrespondens il den billig,••te. "
•••• Till Amerika och Australien kunna telegram sändas på trådlös vllg via Stavallger Radio, VilL '

. Transradio, via Radio-France. via Mascont mot i regel vllsentligt lägre ordtaxa). ,

VIKING SK'OKRÄM INDUSTRI.AKnEBoL. VIKtN G.
ORE~RO



(4991-4998J r. J ärnvägs-, post-, telegraf- och telefon·underrättelser,

T \efonunderra,·tte\ser Förutom :vanliga, telefonsamtal expedieras å rf.ks-e 'telefonens rfks'ledrrlngar :
a) ilsamtal eller sådana som med företrädes,

r4991] r ä t t framför vanliga samtal expedieras så snart som
"R'kstelefon jämväl omfattande f d möjligt. antingen efte~ bestäUuingen eller efter visst

I • 'af rekvlt-euten uppgifvet klockslag;
Stnckholmstelefon. b) seriesamtal eller så.dana som efter förut-

", ".. gängen öfverenskommelse formedla~ dagligen eller
Rlkstelefonnatllt. som numera ar utstrackt särskilda men alltid samma dagar l veckan mellan

till nästan aUa delar af Sverige är jämväl samma apparater ä viss för ,hva~je serie till såväl.. '.. .', N ' varaktighet som begynnelse lIka tid samt
forbundet med !ttlandska orter: l orge, l c) blixtsamtal eller sådana med företrädesrätt
Danmark och i Tyskland samt med Torneå framför alla andra samt~l. ..
och en del närliggande stationer i Finland. Serie- och ilsamtal betinga dubbel perlOdaf~Ift och. ..' f" blixtsamtal 100 kronor plus dubbel per-iodafgfft,

Utanför Stockholm ar rikstele onnatet För samtal, som utväxlas inom landet under tiden
numera helt sammanslaget med Stockholms- från kl. 7 f. m. till kl. 9 f. m. o~h från kl. 6 e. m.
telefons nät och inom Stockholm förbundet till kl. 11 e. m. utgå nedsatta afglf~er. .. ..Rikssamtal, vare SIg Inom Sverige eller c;hliflfrån
med det-amma genom »Samtrafiken». till Norge. Danmark, Finland eller Tyskland, fä icke

Abonnentens rättigheter: 1) Afgiftsfria samtal (mr räcka längre tid än under 2 perioder (6 minuter),
abonnenter inom Stockholm) med de stationer, hvilka i fall annat samtal linnes att befordra pä ledningen.
enligt af R. Maj:t fastställt telefonreglemente tfll- AdreSSering af telegram till telofonabonnent.
höra Stockholms och Södertälje taxeområden. 2) Rt k a- eller Stockholmstelefonabonnent
Samtal med alla andra orter i rikstelefonnätet mot ha r i sitt telef0Ulllimmer äfven t e l e g r a m-
särskild afgift. 3) Telefonering af telegram till och a d r e s s därigenom att adressatens egenskap af
från telegrafstatdon mot intelefoneringsafgift af 25 riks. re~p. Stockholmstelefonabonnent fär i en tele-
öre för första tiotalet och med tillägg af fem öre för gramadress betecknas med bokstäfverna .Rt» resp.
hvarje ytter-Hgare påbörjat tiotal ord och 4) Samtal .St. med eller utan telefonnumret, utan at,
med icke-abonnent, hvilken mot särskild afgift ge- den'na 'beteckning vid inrikes telegrafe2
nom telegrafverkets försorg kallas till samtalet. r in a inberäknas i telegrammets taxering

Anmälan om abonnementå rikstelefon eller Stock- l1nlerk",stade ord an tal.
holmstelefon kan ske i Stockholm å Rikstelefonby- Telefonautomater, uppsatta på olika ställen i
rån, Brunkebergstorg 2, samt i landsorten till veder- Stockholm förmedla samtal för 20 öre plus even-
börande telegrafkommissarie. tuellt förekommande periodafgift.

Uppgift å kostnaden för telefonabonnemang finnes
införd i början af rikstelefonkatalo\ien. Upplysnin-
gar härom kunna vidare erhållas a, Abonnemangs-
byrän, Brunkebergstorg 2. k I f

Om kostnaden för rikRsamtallämnar vederbörande (4995 J Stockholmstelefon se Ri ste e on.
rtksteletonist pä begäran upplysning. 57 a och b

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTERSAMUELSGATAN22
Se annons å sid. 27.
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A.~B.J. [. ZACHRI~SON'
Åkeri Il. Renhållningsverk,

1!erkstäl~er:

Gårdsrenhållningar
-

Schaktnings-, Sprängnings- el),
Grundläggningsarbeten

samt alla slags arbetskörslor ..
, Kontor·CD, stallar: 18Surbrunnsgatan

T'elefoner.t 29/6, Norr 6297, Norr 4396., '-
r'

AYdelningsstal1: EriKsdal, Söder.

" ~. \'
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.Stockholms .Vedaktiebolag
Huvudkontor: LINNEGATAN 73-75.

Telefoner I Namnanrop~ VEDBOLAGET.. .
I

-, Försäljer:
-

VED' OCH KOKS- ,.
av alla sorter i goda kvaliteer till lägsta dags-
priser för Hushåll, Värmeledningar, Industrier, ,

Rederier m. fl.
/ ' f '

1II11IHlllllllllllllllllllllllljllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIillllllllllllllillllllllllllllUlIlIlIlIlIUlIlIlIlIlIlIIlIIlIlIlIIlI1I

100 b



(5000J

Stockholms Intecknings
Garanti Aktiebolag

Grundfond Kr. 18.000.000
Reservfond » 14.000.000

FASTIGHETSBELÅNING

BANKRÖRELSE

NOTARIATA VDELNING

FÖRVARINGSVALV MED
KASSAFACK

FONDA VDELNING

EGENDOMSAGENTUR

Huvudkontor: FREDSGATAN 2

Avdelningskon tor:
Stureplan 6

Hornsgatan 10 Kungsgatan 56




