
Telegrafunderrittelsey. 

torg, Tegelbacken, Dalag.-Karlbergsvägen, 
Observatorieplan, Vasag.-Kungsg., Roslagsg. 
-Odeng., Regeringsg.-Hamug., Riksdags- 
huset, Tegnérsg. 18 ; 

8, iCungsholrnen: F1emingg.-S:t Eriksg., 
S:t Eriksplan, Kungsbroplan, Haudtve~kareg. 
-Agneg.; 

& Ostermalm: Earlaväg.-Sibylleg., Strand- 
väg.-Ban6rg., Stureplan 6, Lilljansplan, Lin- 
n6g. 9-11 (Sthlm 5); 

i Staden inom broarna:' Riddarhmtorget 
-St. Nyg., Triewaldsgränd 2, Skeppsbron 
2, Stortorget, Lilla Nyg. 6 (Sthlm 2); 

B Södermaln~: Nytorget, Nosebacketorg, 
Södermalmstorg, Hornag.-Torkel Knuts- 
sonsg., Götg.-Blekingeg , Södra Bantorget, 
Folkungag. 40. 
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Telegrafunderrattelser. 

(I nedanstáende bestilmmelser äro beträffande 
telegrafkorrespondenaen mes vissa länder 
restriktioner gällande, hvamm underrättelse 
lamnas å telegrafstationerna.) 

Telegrams hemlighillande. Såväl tele- 
grams innehåll som namn å afsändare och 
adressat hemlighállas under afgifven edsför- 
biidelse af tjänstemännen vid telegrafver- 
bet ; järnvägarnes telegrafpersonal är i all- 
mänhet icke edsvuren men vid strängt ansvar 
&lagd att hemlighhlla sáväl taxerade tele- 
grams innehkll som afsandares och adressats 
namn. 

Telegrafverkets ansvar; f6r telegram. 
För de olägenheter eller förluster, som för 
en korrespondent kunna uppstå genom orik- 
tigt telegraferadt eller expedieradt, uteblif- 
vet eller för sent framkommet telegram, an- 
svara telegrafförvaltningarna icke i vidsträck- 
tare mån, än att den erla da befordringsaf- 
giften under vissa omstiniigheter kan hter 
bekommas. 

Telegramoriginal. Telegram skdl vara 
Itisligt skrifvet med latinska bokstäfver och 
med vanliga siffror. 

Sprsk. Telegramtexten kan affattas pá 
klart eller PB hemligt sprBk, hvilket senare 
sönderfaller i ÖJverenskommet språk och chii- 
ferspr&k, detta senare áter bestaende antingen 
af arabiska siffror med hemlig betydelse eller 

1 ock af bokstitfuer med Itentlig betydelse. 
Ofverenskommet sprik skall best8 af ord, 

hvilka icke tillsammans bida n8gon begrip- 
lig mening p& ett eller flera af de för kor- 
respondens klart sprák medgifna. 

Uppställningen sker i följande ordning: 1. ' TiilfBlliga uppgifter, sås<im = &P = (förutbe- 
I taldt svar); =- TC y (kollationering); = PC 

' THULE SKANDINAVIENS 
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(mottagningsbevis); = E'S =(vidaresandning); 
= TMx s (xadresser); >GAngbud>, a ilbud^ 
(>Expr&s>); = XP = (g8ng- eller ilbud be- 
taldt); >Urgent. eller = D = (iltelegram); 2,  
Adressatens namn och adress; 3. Rt (riks- 
telefonabonnent, telegrammet vidarebefordras 
pr telefon); 4. Adresstationens namn; 6. Te- 
legrammets text (telegram utan text äro äfven 
tillåtna); 6. Afsändarens namn (kan äfvon 
affattas i förkortad form eller uteslutas). 

Adressen, som måste innehalla minst tv& 
ord, bör för större stader innehhlla uppgift 
B gata och husnummer eller, i saknad däraf, 
adressatens yrke eller annan dylik -anvis- 
ning. 

Adressen kan affattas i öfverensko~~inien 
eller förkortad form efter uppgörelse mellaii 
adressaten och adresstationen. For inregi- 
strering af dylik adress skall till adressta- 
tionen i förskott erlaggas en årlig afgift af 
20 kronor. Enahanda afgift erlagges för 
inregistrering och iakttagande at korrespon- 
dents begiiran, att till honom adresserade 
telegram må regelbundet under vissa timmar 
afliimnas p särskildt uppgifna ställen. 

Onskar orrespondent tillförsäkra sig skydd 
mot att af honom vid viss stationregistrerad 
telegramadress sedermera varder %r annans 
räkning registrerad vid annan station, erläg 
ges i förskott en &dig afgift af 20 kronor. 

Såsom fullt tydliga telegramadresser till 
abonnenter å rikstelefon godkännas de, som 
innebilla adressatens tillnamn, bokstafverna 
~Rtv  samt namnet zi den central- eller växel- 
station inom rikstelefonnätet, med hvilken 
adressatens telefonapparat är närmast för- 
bunden. Finnas flera abonnenter med samma 
tillnamn vid en och samma station, m&ste 
telefonnumret tillaggas efter bokstifverna Rt. 

Ordberakning. SBsom ett ord rlknas i 
telegram pá 7daj.t språk ord om liögst 15 
bokstäfver eller siffertal om högst 5 siffror. 
I telegram p8 öf~erenskommet spiåk beräknas 
största ordlängden till 10 bokstäfver eller 5 
siffror; i telegram p& chifferspråk till 5 siff- 
ror eller 5 bokstäfver. I adressen raknas 
dock namnat pzi adresstationen alltid sasom 
ett ord. 

Sásom särskilda ord räknas: 1. Ord för- 
enade genom bindestreck; 2. Ord skilda ge- 
nom apostrof; 3. Enstaka skriftecken, bok- 
stafver eller siffror, understrykning~teckeil, 
pareriteser och anföringsteckei~. 

Sammansättningar och förändringar af ord 
stridande mot sprkkbruket, iiro icke till8tna. 
Dock kunna sásorn ett ord utan apostraf 
eller bindestreck sammanskrifvas, hvart för 
sig namii p& stader och länder, släktnamn, 
tillhörande en och samma person, namn p& 
stallen, torg, b-ag 

STORSTA L I F F O R S A K R I N C ~ S B O L , A O  
-- Vinst till de försakrade 1922 : Over 2,117,000 kronor. -~ 

SMFVBE
Textruta
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.
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af farvagar; 1i:tmii p& fartyg; hela tal, brtik, 
decimaltal eller blandade tal, skrifna med 
boketafver; samt husnummer bestående af 
siffror och bokstafver. 

Skiljetecken, biiidestreek och apostrof 
skola i regel hvarken taxeras eller aftelegra- 
feras. Onskar afsändare dessa teckens afte- 
legraferande, angifves detta med orden .med 
skiljetecken* (ITP), hvilka icke taxeras, 
hvaremot hvarje skiljetecken taxeras som ett 
ord. Alinea (beteckning för ny rad) aftele- 
graferas i inlilndska telegram men taxeras 
ej, ~ ~ ~ ~ ~ g n i ~ ~ ~ ~  med eller litan telefon- 
nummer i adressen icke. sär- 

siffror eller boksyafrer &aremot 
räknas. punkter, kommata, binde- och bråk- 
streck, som ingå i bildandet af tal eller bok- 
stsfsgrupper. 

Utstrykning, ändring eller Öfverskrifning 
skall vara vitsordad af sfsfindaren elier hans 
ombud. 

Bestyrkande af afsändarens underskrift 
kan intagas i telegram, och erlägges därför 
endast vanlig ordtaxa. 

Telegraminlämningsställen emottaga på 
klart svenskt, danskt eller norskt språk af. 
fattade telegram för befordran till orter 
inom alla tinder. 

De sro i Rikstelefonkatalogen 
genom beteckningen ti. 

befordra på klart 
svenskt, danskt eller norskt sprhk afattade 
telegram till och orter inom 

Dessa expeditioner äro i rikstelefonkata- 
logen utmärkta genom beteckningen tx. 

Kvitto å intimnadt privattelegram erhtiues 
pP begäran mot en afgift af 10 öre. 

Intelefonering af telegram till telegraf- 
station kan aJ telefonabonnent äga rum mot 
erlaggande af 20 öre för hvarje telegram samt 
dessutom af öre för hvarje tiobl 
taxerade ord i telegrammet. Korrespondent 
kan på gjord f ö r e intelefonerandet 
af telegrammet erhalla kopia af detsamma 
mot en afgift af 50 öre. 

Vidarebefordring af telegram inom landet 
kan ske med teleim utan särskild kostnad, 
s5 framt adressaten ar telegrafverkets abon- 
nent. Om adressaten icke sr 
grafverkets abonnent, men har 
af uppgifves hafva telefonförbin- 
delse med adress-stationen, skail afsandaren 
för telefonbefordringen erlagga en afgift af 
10 öre. Telegram kan dessutom fran adress- 
stationen vidarebefordras: med post i vanligt 
bref mot afgift som för vanligt inrikes href 
af lugsta viktsats, hvartill kommer, ;m brefvet 
vekommenderas, en ytterligare afgift af 20 öre; 
med-&ngbud, hvilket b e f o r d r i n g s s  j ffr 

JONKOPIMGS 

och telefon-undeirättelser. 
äga rum pB längre afst&nd uti 5 kilom."), 
mot en afgift af 50 öre för hvarje påbörjad 
km., minsta afgift 1 krona; med ilbud för 
lingre afsthnd än 5 kilom., mot en afgift 
af 1 krona för hvarje pAbörjad km., minsta 
afgift 2 kronor. 

För afgående z~tlandskt telegrams vidarebe- 
fordring vare sig med post ellersärskildt bud 
erlagges å den svenska afgaiigsstationen i 
allmanhet ingen afgift. 

Förutbetalning af svar kan äga rum. Er- 
l%ges afgift för inlandskt telegrafsvar om 
högst 10 ord, införes före adresses >Svar be- 

=RP= *RB~Onse paydem. 
Vid utlandsk korrespondens samt dh svars- 

afgift för mera an 10 ord vid inlandsk kor- 
respondens erlagges, skall till nyss niimnda 
beteckning fogas en siffra utmarkande det 
antal ord, för hviket svarsafgift erlägges 
(ex.: 10, 15). 

Anvisning för betaldt telegrafsvar kan an- 
vändas till betalning för ett telegram inom 
en tid af hö st 42 dagar fr&n den dag, den- 
samma utf~r8ats. 

Darest mottagaren af ett telegram med 
förutbetaldt svar icke begagnar sig af deil 
för svarets aflBtande honom af mottagnings- 
stationen tillstallda *svarsanvisning*, kan den 
för svaret erlagda afgiften Aterbetdas till 
afsandaren. För detta ändamhl bör: a) vid 
inländsk korrespondens adressaten antingeu 
öfversanda anvisningen till afsändaren, som 
därefter äger att, inom loppet af tre manader 
efter anvisningens utfardande och emot deii- 
nas aflämnande ti det ursprungliga telegram- 
mets inlämningsstation, därstades Pterbe- 
komma svarsafgiftens belopp, eller ock in- 
lämna anvisningen a n8gon telegrafverkets 
station, som darefter föranstaltar om svars- 
afgiftens Aterbetalning till telegnlmafsandti. 
ren; Och b) i fraga om telegram från Sverige 
till utlandet afsändaren innan utgangen af 
tre månader efter anvisningens utfardande 
hos Telegrafstyrelsen eller B intamningssta- 
tionen göra framställning om Btgärds vid- 
tagande för Hterbetalning' 

Svareanvisning far användas s8som likvid 
ar afgPende telegram icke blott vid den sta- 
tion, som utfardat anvisningen utan vid 
hvilken som helst annan telegraiststion i ri- 
ket. Af telegrafverket utfardad anvisning 

*) En >Post- och Telegrafortförteckning> 
af synnerlig fullständighet iitgafs Hr 1909 
samt halles standigt aktuell genom ett i re- 
gel årligen utkommande supplement, och äro 
dari orternas afstånd frtin närmaste telegraf- 
station angifna. Den finnes tillgiinglig H hvarje 
telegrafstation. 

JURIDISKA BYRA 
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inottages såviil vid statens som de enskiida framför adressen >x adresser, eller )x adres- 
järnvägarnas\ stationer stlsom likvid för tele- ses eller = TMx= . Adresstationens namn 
gram, liksom ock järnvägsförvaltningarnas utsättes endast en gHng, i slutet af adressen. 
svarsanvisningar mottagas vid telegrafverkets Telegram att forsändas vidare med tele- 
stationer. graf. Afsändare af ett telegram kan genom 

Mottagningsbevis. Telegrafisk uppgift tl att framför adressen sätta: >Vidaresändes> 
tiden, dH telegram blifvit adressaten till- eller *Faire suivre, eller blott =F'S= be- 
ställdt, kan erhtlllas, om .Mottagningsbevis>, gära telegrammets vidaresändning med tele- 
>Accus6 réception, eller blott =PC= graf, dock i regel icke utom Europas grän- 
iniöres framför adressen. Afgiften härför är ser. Likaså kan telegrdmadressat genom 
densamma som för vanligt telegram om 6 ord skriftlig anmälan eller betaldt tjänstetelegram 

Mottagningsbevis per post kan erhHllas i till telegrafstatiou förbehAlla sig, att tele- 
fr8ga om telegram till utlandet, om afsän- gram, som dit ankomma under hans adress, 
daren framför adressen tecknar ~Accusé r6- varda honom eftersända med telegraf under 
ception postal- eller =PCP= samt erlägger en annan adress, som han uppgifver. Afgif- 
en särskild afgift af 20 öre. . terna för vidaresändning och eftersändning 

Kollationerade telegram. Onskas ett tele- erläggas af mottagaren. 
gram kollationeradt, införes framför adresben Rättelsetelegram. (Service tax61 (ST). 
>Kollationeras* eller >Collationnement> eller Afsändare eller adressat äger att inom tio 
blott =TC=, och erlägges härför en till- månader, räknadt fr&n och med mhnaden 
läggsafgift af en fjärdedel utaf afgiften för näst efter den under hvilken telegram in- 
sjalfva telegrammet. lämnats till befordran, begära upplysning 

Lokaltelegram. Vid samtliga telegrafsta- eller meddela föreskrift angående samma te- 
tiouer i riket fH till befordran i vanlig ord- legram. Hvarje telegram, som afser rättelse, 
ning inlämnas telegram, adresserade till per- fullständigande eller Aterkallande af ett redan 
soner, som äro bosatta a samma ort. Till afsändt eller under befordring varande tele- 
adressater, som äro boende utom stadens gram, skall utväxlas uteslutande mellan tele- 
telegrambäringsomrade och icke äro abon- grafstationerna och shsom tjänstetelegram'; 
nenter & Telegrafverkets telefoner, befordras men darför. skall af den, som begär rättelsen 
lokaltelegram med g8ng- eller ilbud eller etc., erläggas: a) afgiften för det telegram, 
med post mot dirför faststallda afgifter, som som innefattar ifrhgavarande begäran; b) af- 
erlilggas af afsändaren. Portot för ett lokal- giften för svaret, när shdant erfordras. Be- 
telegram utgör l kr. för 20 ord och 10 öre träffande ST-telegram, som innehhller adres- 
för ytterl. två-tal ord. satens begäran om repetition, erlagges ingen 

Iltelegram hafva företrädesrätt framför afgift för det afgiend~ ST-telegrammet utan 
andra privattelegram btlde i fråga om tele- endast for hvarje orci, som skall repeteras, 
grafering och utsändning. dock minst 80 öre. Dessa afgifter iterbeta- 

Inom riket utväxlas dylika telegram tills- las, darest rättelsetelegrammet föranledts af 
vidare allenast mellan telegrafverkets egna fel å telegrafverkets sida. 
stationer. Iltelegram till eller ifr&n järnvags- Tillbakatages eller atei'kallas ett tele- 
stationer befordras allenast & telegrafverketa 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 tredubbelt porto. Framför redan afgått, kan detsamma hterkallas alle- 
adressen införes »Iltelegram> eller >Urgent? nast genom taxeradt rattelsetelegram. 
eller blott =D=.  Mindre brådskande telegram mot nedsatt 

Anghende iltelegrams utsändande, se nedan afgift. (TélBgrammes différés ) Nedsättning i 
under n telegram utdelning^. telegramafgiften med intill 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- 
samma ordantal grammet icke behöfver befordras förrän ejter 

Press-iltelegram. se Presstelegram. telegram, som äro belagda med ful1 afgift. 
Telegram med flera adresser p& samma bylika telegram skola vara helt och hållet 

ort. Ett och samma telegram kan adres affattade på klart språk, hvarvid dock endast 
seras till %era mottagare p& 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 pH en och samma ort. Vanlig cillåtna vid internationell telegrafering pfi 
afgift för sjalfva telegrammet samt 40 öre klart sprak, f& användes. Siffertal skola ut- 
f6r hvarje utskrift om högst 100 ord, utom skrifvas med bokstafver. Telegram utan text 
den första. För detta ändam81 inskrifves äro ej till8tna. Därest shdant telegram icke 



o. 8.-v.) ar 16 c e h e  p'er ord, dock miust l lyxblrinkeit. ~f n#rn;da tilYiipgssfeift, kfven - 
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framkommit till adressaten inom 84 timmar 
efter detsammas inlimningii afghngsstatiorien, 
befordras det i tur med telegram mot full af- 
gift. Telegrampostanvisningar samt signal- 
och radiotelegram Btnjuta emellertid icke har 
ornämnd nedsättning af afgiften. 

Presstelegram, d. v. s. telegram afsedda 
att offentliggöras genom tidningspressen, 
,kunna sändas inom landet samt till Albanien, 
Algeriet, Azorerua, Belgien, Bulgarien, Dan- 
mark, Danzig, Estland, Finland, Frankrike, 
Färöarna, Grekland, Island, Italien, Jugosla- 
vien, Kanarieöarna, Lettland, Luxemburg, 
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ru- 
manien, Ryssland, Schweiz, Spanien, Spets- 
bergen, Storbritannien, T'eckoslovakien, Tit 
iiis, Tyskland, Ungern, bsterrike, Nordame- 
rikas förenta stater, Canada, Argentina, Filip- 
pinerna, Japan och Kina. Ordtaxan är i 
allmänhet hälften af den för vanliga telegram 
gällande. (Inländskt presstelegram samma 
afgift som för lokaltelegram). Dylika tele- 
gram maste vara affattade p& klart språk samt 
i sin helhet publiceras. 

Press-iltelegram befordras utom riket en- 
dast till Danmark och Norge. Afgift tre- 
dubbelt porto mot vanligt presstelegrams. 

Radiotelegram kunna numera, genom för- 
medling af de stationer för tr&dlös telegra- 
fering (kuststationer), som i de flesta länder 
finnas inrättade, utväxlas med sådana fartyg 
p& bafvet, hvilka äro försedda med trhdlos 
telegraf (fartygsstationer) eller genom signa- 
lering eller på annat sätt kunna sätta sig i 
förbindelse med ett med radiotelegraf försedt 
fyrfartyg (i. Sverige för närvarande allenast 
fyrskeppen dlands ref och Grundkallen). 

Utom sedvanliga uppgifter angående adres- 
saten skall adressen i radiotelegram till far- 
tyg innehålla uppgift jämväl B fartygets namn 
(och fartygets auropningssignal, om det finnes 
flera fartyg med samma namn) samt namnet 
3 den kuststation, Ufver hvilken radiotele- 
grammet skall befordras. 

..4fgiften för radiotelegram &r aammaneatt 
af vanlig telegramafgift, kustafgift och far- 
tygsafgift. Knst- och fartygsafgifterna äro 
ganska växlande, men f& ej överstiga 60 
resp. 40 centimer per ord, med ratt för ve- 
derbörande förvaltnihg att upptaga en mini- 
miafgift motsvarande högst afgifteii för 10 
ord. 

For de svenska kuststationerna (Boden, 
Gottlaud, Göteborg, Harnösand, I<arlskrona, 
Vaxholm och Triilleborg) är kustafgiften 20 
öre pr ord, dock minst 2 kronor pr radio- 
telegram. SBsom exempel p& fartygsafgifter 
m& nämnas, att fartygsafgiften för Wilson- 
båtarna (Götebore-Bull. Kristiania-Hull 

och telefon.underrattelser. 

1,60 francs per telegram, att afgiften tör Det 
Forenede Dampskibselskabs båtar (linjen 
Eöpenhamn-Newyork) är 30 centimer per 
ord, dock minst 3 fraucs per telegram för 
korrespondens öfver svenska krist~tationer, 
o. s. v. För svenska flottans fartyg iipptagcs 
icke nhgon fartygsafgift. . 

Radiotelegram skola vara försedda med 
tjäustebeteckningeu =Radio,, hvilken icke 
taxeras. Samtliga afgifter för radiotelegram 
skola erliggas af afsändaren. 

Vid radiotelegrafisk befordran $ro tillåtna 
telegram med betaldt svar, telegram med 
Ii~llatioueriug, telegram att vidarebefordras 
med siirskildt bud eller med post, telegram 
med flera adresser, telegram med mottag- 
ningsbevis per telegraf eller post (dock en- 
dast ~Bvidt anghr befordran på telegrafnätets 
linjer af telegram till fartyg pB hafvet), bc- 
talda tjanstetelegram med undantag af så- 
dana, genom hvilka begäras repetition eller 
upplysning (på telegraflinjerna iiro dock alla 
slag tillåtna) samt iltelegram (dock endast 
B telegraflinjerna). 

Uppgifter om kust- och fartygsstationer- 
nas namn, räckvidd, taxa o. s. v. kunna rr- 
hållas nr den internationella radiostations- 
förteckningen, hvilken finnes tillgänglig B 
samtliga telegrafstationer och ett antal järn- 
vägsstationer. 

Signaltelegram (frhn eller till fartyg på 
hafvet). Afgift 80 öre för signaleringen, 
oberoende af ordantalet. För öfrigt vanlig 
telegramafgift. 

Väderlekstelegram äro dels fr&n Meteoro- 
logiska Centrtrlanstalten utgående allharbna 
uäderlelcetelegram, innefattande underrättelser 
och förutsägelser rörande väderleken, dela 
ock fr$n samma anstalt utg8ende speciella 
vnderleksfelegram till jordbrukets, flottnings- 
aörelsens och luftseglingens fromma (»jord- 
obsr, >vindobs>, ~f lygobs~ a ressobsa). De 
kunna erhållas mot en afgi8beriiknad efter 
60 B 100 kronor per år, utom hvad angar 
jordbrukstelegrammen, för hvilka afgiften är 
allenast 2 kronor per kalendermsnad eller del 
däraf, 6 kronor för kalenderkvartal och 15 
kronor för kalenderår. 

Julaftons- och nyArstelegram, försedda 
med datumbeteckningen resp. a4/is och '/i, 

kunna aflämnas under december mhnad hvarje 
&r. De tillställas adressaten julafton resp. 
ny&rsdagen. 

Lyck6nskningstelegramblanketter. Mot 
erläggande af en särskild tilläggsafgift af 70 
öre kan afsändare af telegram till telegraf- 
anstalter i Sverige, Danmark och Norge & 
telegrammet å ankomststationen utskrifvet 
h siirskild. konstnärliet utförd blankett. s. k. 



TelegrafunderrHt telser. r49651 
för telegram till Danmark och Norge, till. 
f d a  V,-delar #venska Nat&malförenii.len mor 
totbprkuloa och Svenska Vanföreanstaltens ceta- 
tralkommitt6. 

Telegrambref. Telegram kan i bref in. 
sändas till telegrafstation för att därifrfin 
afsändas. S&dant telegram inlägges, htföljdt 
af omakulerade vanliga frimärken till samt- 
liga telegramafgifternas belopp, i kuvert, 
hvilket förseglas och frimärkes samt förses 
med phteckningen >Telegrambref> i nedre 
vänstra hörnet. 

Därest afsändhren B kuvertet tecknar 
.Express, samt där6 anbringar ytterligare 
50 öre i frimärken shsom expressafgift, var- 
der & shdan ort, dar särskild af postverket 
aflönad brefbärare finnes anställd, telegram- 
brefvet s& snart som möjligt efter postens 
ankomst befordradt med särskildt bud fr&n 
postanstalteu till telegrafstationen. 

Telegrampostanvisningar kunna utväxlas 
shval inom riket som med utlandet genom 
förmedling af de flesta svenska postkontor. 
Stival inbetalning som utbetalning af medel 
för dylik anvisning äger rum A postkontor. 
Se i öfrigt [49 441. 

Afskrift af telegram utlämnas endast pi 
skriftlig ansökan af afsändaren, mottagaren 
eller enderas befullmäktigade ombud. Lösen, 
förutom stampelafgift, 40 &e per 100 ord 
eller del diraf. Utlämnas afskriften B, en 
telegrafstation, utgör stampelafgiften 1 krona 
Mottages afskriften från Telegrafstyrelsen 
är samma afgift 2 kronor. 

Rätteg~ngsfullmakt. Telegram, hvarige- 
nom rattegangsfullmakt gifvea, affattas al 
den, som B vederbörande station uppvisal 
hufvudskriften, sålunda, att främst införee 
ordet >Koilationeras) eller beteckningen 
=TC= och därefter det taxering underkastade 
ordet >Ritteg&ngsfullmakt, samt adressen 
med uppgift ti adressaten och den station 
dit fullmakten skall aftelegraferas, hvareftei 
i telegrammet införes själfva fullmakten i 
ordaarann öfverensstimmelse med den upp 
visade hufvudskriften. Härefter jämför tele 
graftjänstemannen telegrammet med hufvud 
skriften och kontrollerar riktigheten af hvad 
som efter adressen införts i telegrammet sam1 
tillfogar sist sitt intyg, hvarmed äfven huf. 
vudskriften förses. 

Rättegtingsfullmakten maste för att gälla 
vara ställd till viss malt och icke till inne. 
hafvaren. 

Telegrammets taxerbl  och befordring äga 
rum i enlighet med e för ,kollatiolaeradc 
telegram* gällande föreskrifterna. Om det 
ankommande telegrammet ej är försedt med 
crntecknin om verkstalld kollationering, gäl. 
ler ej fulfmamskten infiör domstol. 

THULE SKANDINAVIENS SI? 
Anavu~n 

Aterbetaining af porto ä er rum för 
telegram, som genom telegra8nrättningens 
förrtillande icke ndtt san óest$mmelse. Likas6 
hterbetalas i händelse af telegraferingsfeel por- 
tot för telegram på hemligt sprak medflför- 
utbetald kollationering samt portot för &dant 
telegram pa klart sprak, hvilket till följd af 
telegraferingsfelet uppenbarligen icke kunnat 
uppfylla sitt ändamhl. Vid försenad framkomst 
aterbetalas portot, nar telegrammet icke up 
natt sin bestämmelse tidigare, än det ha& 
kunnat framkomma med post, eller ock när 
dröjsmalet öfverstigit: 1) 12 timmar för in- 
rikes telegram eller telegram till grannlän- 
derna; 2) 24 timmar för telegram till det öfriga 
Europa, däri inbegripet Algeriet, Tunis, 
Ryska Kaukasus och Asiatiska Turkiet; 3) 3 
ganger 24 timmar uti alla andra fall. För 
stats- och iltelegram samt betalda tjänste- 
telegram minskas de nnder 2) och 3) upp- 
tagna tider till hälften. Ansökning om porto- 
restitution bör göras inom 5 msnsder. (Se 
i Bfrigt hvad ofvan äar föreskrifvet beträffande 
> Rättelsetelegram>.) 

Telegramoriginalens fBrvaring. Tele- 
gramoriginalen förvaras under en tid af 
Iltminstone 10 mhnader, räknadt fr&n och 
med m&naden näst efter den, under hvilken 
telegrammen inlämnats, med iakttagande af 
sådana försiktighetsmhtt, att handlingarnas 
innehall ej kommer till obehöriga personere 
kännedom. 

Efter utgången af de s&lunda bestämda för- 
varingstiderna förstöras omförmiilda hand- 
lingar under nödig kontroll. 

Telegramutdelning. Telegram kan afläm- 
nas antingen i adressatenu hemvist eller ock 
poste restante ( = GP =) eller télégraphe re- 
stant ( = TR =) ; eller ock kan det befordra6 
till adressatens hemvist medelst telefon elIer 
enskild telegraf. 

Onskas ett telegram >poste restante, be- 
handladt siisom rekommenderadt bref skrif- 
ves .Poste restante recomnzand6e, ( = G ~ R  .= ). 

Sattes före adressen , EgenMndigtr eller 
rmains propres, eller beteckningen = MP-. , 
aflämnas telegrammet i adressatens egna 
händer. Atecknas detsamma =öppet* elIer 
>ouvertr, kan telegrammet öfverllimnas öp- 
pet till hvem som helst i adressatens familj. 

Genom att framför adressen införa n&gon 
af beteckningarna ~Dagaj&mning~ eller 
*Jour,, kan afsändare förbeh&lla 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 iibefordran 
kan afsändare af telegram till en första 
klassens station genom att framför adressen - - 
RSTA L I F F O R S A K R I N G S B O L A G  
ofo cra 590,000,000 kronor. 
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Telefonunderrattelser. 

- 
VIKING-.SKOKR#M INDUSTRIAKTIEBOL. V I K I N G  

- - - . - C i B E B R a  .- "-- 

Telefonunderr#ttelser. Om kostnaden för rikssaintal l'kmnar vederbörande 
rikstelefonist p% begaran upplysning. 

[4991] 
Förutom vanliga telefonsamtal expedieras % riks- 

telefonens riksledningar : 
Rikstelefon jämväl f. d. a> i l m m t a l  eller sA"da som med f ö r e t r ä d e s .  

Stockholmstelefon. 
Rikste'lefonnätet, som numera %r utsträckt 

till ella delar af Sverige, är jämval förbun- 
det med ut28mdska orter: i Norge, i 
mark och i Tyskland samt med Torne& och 
en del närliggande stationer i Finland. 

Rikstelefonnätet är numera helt samman- 
shget med Stockltolmstelefons nät. 

*bonnentens rättighezer: *fgiftsfria samtal (för 
abonnenter inom ~ t ~ ~ ~ h ~ l ~ ) ~ ~ d d ~ ~ t ~ t i ~ ~ ~ ~ ,  hvilka 
enligt af K. ~ a j : t  faststallt telefonreglemente till. 
höra s~~~~~~~~~ SödertEUe taxeomraden. 
samtal med alla andra i fikstelefornatet mot 
sarskild .fgift. 3) ~ ~ l ~ f ~ ~ ~ ~ i ~ ~  af telegram till 
fran telegrafstation mot intelefoneringsafgift af zá 

..öre för första tiotalet och med tillagg d fem öre för 
hvarje ytterligare paliörjat tiotal ord och 4) Samtal 
med icke-abonnent, hvilken mot sarskild afgift ge- 
nom teleurafverkets försorg kallas till samtalet. 

dnmäl& om abonnement å rikstelefon kan ske i 
Stockholm B RikstelefonbyrIIn, Brunkebergstorg 2, 
samt i landsorten till vederbörande telegrafkommis- 
sarle. 

Uppgift % kostnaden för telefonabonnemang finnes 
införd i början af rikstelefonkatalogen. Upplysnin. 
gar hErom kunna vidare erhallas Abonnemangs- 
byrln, Bninkebergstorg 2. 

r a t t  framför vanliga samtal expedieras s% snart som 
möjligt antingen efter bestillningen eller efter visst 
af rekvirenten uppgifvet klockslag; 
B) s e r i e s a m t a l  eller sadana som efter förut. 

ghgen  öfverenskommelse förmedlas dagligen eller 
sXrskilda men alltid samma dagar i veckan mellan 
samma apparater II viss för hvarje serie till sIIv%l 
varaktighet som begynnelse lika tid samt 

c) b l i x  t s a m t a l  eller sbdana med företradesratt 

fiieE i ~ ~ ~ , l " ~ ~ ~ g a  di,bbel periodafgift ooh 
blixtaamtal 100 kronor plus dubbel periodafgift. 

För samtal, som utvixlas inom landet under tiden 
kan  kl. 7 f. m. till kl. 9 f. m. och fran kl. G e. m. 
till kl. 11 e. m. utgå nedsatta afgifter. 

Rikssamtal, vare sig inom Sverige eller sarifran 
till Norge. Danmark, Finland eller Tyskland, f% icke 
racka Yangre tid än under 2 perioder (6 meuter), 
1 fall annat samtal finnes att befordra p% ledningen. 

Adressering af telegram till telefonabonnent. 
T e l e f o n a b o n n e n t  h a r  i s i t t  t e l e f o n n u m -  
m e r  a f v e n  t e l e g r a m a d r e s s ,  ditrigenom att 
adressatens egenskap af telefonabonnent Pir i en 
telegramadress betecaas  med bokstXfverna wRtn, 
med eller utan telefonnumret, u t a n  a t t d e n n  a 
b e t e c k n i n g  v i d  i n r i k e s  t e l e g r a f e r i n g  i n -  
b e r a k n a s  i t e l e g r a m m e t s  t a x e r i n g  a n d e r -  
k a st a d e o r  d a n  t al. 

Telefonautomater, uppsatta p% olika stallen i 
Sto&kholm förmedla samtal för 20 öre plus even- 
tuellt föreiommande periodafgift: 
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med hästar Cgl lastbil 
Kontor  CaL stallar: l8 Surbrunn 
Telefoner: 29 16. Norr 62 97, Norr 

Avdelningsstall : EriBsdai, Söder 
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