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I. Järnvägs-, post-, telegraf- och telefon- 
underrättelser. 

[49 151 
Inom Stockholms stads omride äro följande jam- 

~ägsstationer belagna: Stockholm central, vid Vasa- 
gatan; Stockholm norra, vid Solnavbgen; Karlbrrq, 
vid Rörstrandsvägen; Stockholm bstra, vid Valhalla- 
vägen; Stockholm stadsgården, i Stadsgirden (med 
expeditionslokaler i huset n:o IO..n b darst%des); 
Liljeholmen vid Liljehol iisvägen; AWsjÖ; dlbano vid 
Roslagsgatan; Vartan, vid Sturevagen; Saltsjobana~is 
järnvagsstation, i Stadsg%rden, och Stockholm shdra, 
vid Bangirdsgatan. - Expedition fbr ank. tullgods 
i Centralsaluhallen, Kungsgatan 67. 

[49 161 Befordring a f  resande. 
Persontra5k ombesörjes icke af stationerna Stock- 

holm norra, Stockholm stadsg%rden Albano och 
Vartan. Af Stockholm Ostra expedieras resande en- 
dast till och f r h  Stockholm-Roslagens ~BrnvBgars 
stationer och af Saltsjöbanans station endast till 

, och frin dennp järnvägs stationer. 
A bfriga stationer expedieras resande och resgods 

till och fran alla i svenska samtrafiken deltagande 
järnvigar, samt dessutom å Stockholm centralstataon 
till och frin vissa stationer i utlandet. 

Vid Norra Bantorget (vid f. d Stockholm norra 
station) är  under ombyggnaden af Centralstationen 
(%ren 1925-1926) en provisorisk lokalstation anord 
nad i stallet fbr den fornt vid Centralstationens norra 
Bnda belagna. Vid denna Blokalstationo afgb och 
ankomma - p% ett par undantag när - alla t i g  som 

j enl. ghllande tidtabell hafva sin slutpunkt, Aler i 
omvand riktning sin ut$&ngspunkt, vid nagon af 
stationerna Ulriksdal Tureberg Vasby Sundbyberg, 
Spanga, Hisselby viilastad e l l ï  ~ u n b a n ~ e n .  

Baljett7orsaljnzngen vid Stockholms stationer bör- 
jar: fbr snäil-, person- och blandade t ig  30 minu- 
ter, för godstag senast 15 minuter före tagets utsatta 
afgångstid. 

Vid Stockholm central äger dessutom forgopsför 
salmrng rum mellan 8 f. m. och I e. m. till samma 
eller p%foljande dag afgiende t%g af saval person- 
(dock ej tur- och retur.) som sittplatsbiljetter. De 
senare, som betinga ett pris af 25 öre, berhttiga re. 
sande till reserverad sittplats frin Stockholm C i 
n%got af de fran dennastation utg%ende Statens jarn- 
vigars snälltig. Till treöje klass saljas sistnbmnda 
bibetter dock endast t?11 dagsnalltigen till Malmo 
och Goteborg. 

Som biljetter till ett flertal stationer vid enskilda 
jamvägar Bfvensom till lingre bort belägna mindre 
statsbanestationer ej finnas tryckta utan maste ut- 
skrifvas, bor köpare af dylik biljett, for att med viss- 
het kunna pirakna erhilla sidan, darom framstalla 
begaran senast 16 minuter före resp. tags afghng 

l Anmarkning mot oriktzg biljett och vaxling skall 
).enast, innan biljettkbparen lhmnar luckan framstal .  
las, emedan antet afseende därå sedermera fastes. 

Bör barn som fyllt 3 men e j  12 %r lbses biljett 
mot half af& Barn under 3 ars ildeg, som itföljer 
aldre person, och for hvilket skrskild plats ej bega 
res, befordras utan afgift och utan sarskild bibett 
I trafik med utlandet (undantagandes med Norge och 
Pinland) Br Pdersgrbnsen 4 resp. 10 1 Direkta 
biljetter till balft pris till och fr%n danska stationer 
kunna ej lösas fbr barn mellan 10 och 12 %r. D% 
barn mellan 3 och 4 %r a danska strackor befordras 
afgiftsfritt utfhrdas i trafik med Danmark biljetter 
fir dylika barn endast till vederbörande gräns- 
station. 

VIKING SKO KRAM 

Järnvägsunderrättelser. 
För afbrott i resa galla särskilda bestammelser 

om hvilka underrättelse kan erhillas genom vedeg 
börande upplysnings- eller biljettexpedition. 

7'ur- orh ~rlurbl l jr t ler  II och III klass, gällande 
tv% söckendagar samt son- o. helgdagar, som infalla 
i omedelbart sammanhang med dessa, fbrsauas % 
Stockholm central tiil samtliga stationer och hall- 
platser vid liqerna Stockholm-Gnesta resp Vagn- 
harad och Stoc~holm-Uppsala Till Visterisbanans 
stationer fbrsbbas äfven tur- och returbiljetter, gal- 
lande fram och %ter endast samma dag 

MånadsbiZjefteï, II och III klass, gbllande fór L 
biljetten namngifven persons resor med alla ordina- 
rie bantig (vid fara med sn&Ut%g dock endast mot 
lösen af vanlig tillaggsbiljett) under ett visst antal 
hela mhnader % en viss banstracka, erhillas i sta- 
tionerna efter senast en timme i fbrvag gjord rekvi- 
sition. 

PartibiZjett~r, II och III klass, gallande fbr 20 enkla 
resor for viss person eller för viss person jämte 
vissa, af hans famiiJemedlemmar till ett antal af 
hogst sex for hvarje biljett med alla ordinarie ban- 
t%g (vid Sard med snBllt%g dock endast mot lbsen af 
vanlig tillaggsbiljett) forsabas tillsvidare i Stock- 
holm central till stationer och hhllplatser vid lin- 
jerna Stockholm-Gnesta och Stockholm-Uppsala 
samt till Vagnliarad (II klass dock endast till en del 
stationer) Giltighetstiden Br, om partibilj* tter an- 
vandas af mer an fem personer, 2 minader samt i 
ofriga fall 3 m%nader afstbmplingsdagen inberhknad. 

Kupongbaljetter galiande tre manader for resor inom 
landet kunna efter fbreg%ende bestbllning erh%llas % 
Statens jhrnvigars resebyri, för dessa bibetter galla 
i ofrigt samma bestammelser som for vanliga enkla 
biljetter.* 

Sofvagnar, I, 11 Och III klass, g8 i nattagen i vissa 
liqler, ang%ende hvilka hanvisas till gällande tid- 
tabell, och meddelas med afseende p% dessa vagnar 
fbbande: 

I klass sofkup6 har en liggplats, II klass 5 hel- 
kupé fyra och i halfkupb tv% liggplatBei, III klass i 
helkupé sex och i halflcup6 tre liggplatser. 

Fbr sofplats erlagges utbfver vanligt biljettpris 
24 00 kr. i I,  12: 0b kr. i II och 6: 00h .  i111 klassens 
vagn pr natt. 

Mot denna afgift är resande som s i  önskar, be- 
rbttigad att % sin sofplats medtaga ett barn, som 
innehar half biljett tiil ifragavarande vagnsklass. Tv& 
barn, för hvilka erlagts half afgift, Bga att mot lösen 
af en sofplatsbiljett gemensamt begagna en sofplats. 

Sofvagnsplats i de frin Stockholm afgaende tagen 
äfvensom i de fr%n Berlin, Hamburg, Kiel och Kb. 
penhamn utg%ende sofvagnarna, bestalles i Statens 
jarnvagars resebyr% eller i dess filial i Nordiska 
Kompaniet, hvarvid sofplatsafgiften genast erlagges. 
Pr  telefon 18 26 eller 19 24 f%r best8llning ske endast 
under loppet af dagen omedelbart fore den natt, 
sofplatsen skall begagnas och skall s%lunda bestalld 
sofplats vara utlost senakt kl. B e. m. resdagen. 

llestaurat?onsvagn medfbres i dagsnbllt%gen Stock- 
holm-Malmb och Stockholm-Gotaborg samt % strbc- 
kan Stockholm-Bollnas i persont%g n r 102. 

Abonnemang af hel vagn eller vagnsaidelning i 
tag sker hos stationsinspektoren % t%gets utg%ngs- 
station. Bestallning i he2 vagn m%ste gbras 24 tim-+ - 

* Innehafvare af kupongbiljett ager att utan vi- 
dare formaliteter af bryta sin resa & hvarje kupongs 
begynnelse- eller slutstation. 
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[4916-49191 I. Järnvägs-, post-, telegraf- 
mar o&h II vagnsafdelning minst en timme fire 
tags afging. 

Sjukvagnar, sErskildt inredda för befordran af sjuka 
personer, finnas efter rekvisition tillgangliga vid ett 
antal af statsbanornas stationer diribland Stockholm 
central. Sjukvagn far vid bebof inga p% enskilda 
jamvägar af samma spirvidd som statsbanorna. För 
hvarje i vagnen befordrad sjuk person lösas tv% bil- 
jetter och för hvarje ytterligare resande i vagnen 
en biljett till III klass. For sjuk person, som far. 
ds8 utan v%rdare skola tre biljetter lösas. Minsta 
afgift för sjukvaben ar  dock 10 kr. till hvarje i 
transporten deltagande järnvag. 

För erhillande af dylik plats skall likareintyg, att 
den sjuke ar i behof af transport i sjukvagn, företes. 

Fasta biljetler till utlandet kunna utan förutbe- 
stillning erhallas a Statens jarnvägars resebyra samt 
Centralstationen till bl. a. följande platser: Basel, 
Bergen, Berlin, Bremen, Dresden, Frankfurt am M., 
Greifswald, Hamburg, Hannover, Helsingör, Kristi- 
anis, ~(~l,,,  ~ ~ ~ ~ ~ h ~ ~ ~ ,  ~ ~ i ~ ~ i g ' ,  ~ ~ b ~ ~ k ,  ~ ~ ~ ~ i k ,  
l ost ock, Sassnitz, Stettin, Stralsund, Trondhjem och 
Warnemiiude, samt till de större stationerna $ de 
norska och danska jarnvagslinjema. A ofvannämnda 
resebyra försäljas %fveu biljetter och resemeras hytt. 
platser för alla viktigare BngbLt,tsstrackor inom Sve. 
rige och fran sverige till K ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  misttania 
Lubeck. 

Förenamnas resebyra vasag, 1, hvilken afrenmed- 
delar upplysningar rörande persontrafiken, halles 
öppen söckendagar 9 f. m. till 6 e. m., sön- och helg- 
dagar lo f m. till 3 e. m, under juni, Juli och 
augusti aöi;. och helgdagar 10 f, m, till 1 e, m. 
( ~ ~ l ~ f ~ ~ ~ ~  för upplysningssökande: ~ & ~ ~ g ~ ~ ~ ,  upp 
lysningen, samt för upplysn, 20936 
och Jarnv. 318. 

[49  171 Resgods. 
~ö~ hvarje personbiljett, hvar& resgods pol- 

letteras, löses i biljettluckan en till&ggsbiljett a 50 
öre, Harförutom berattiga vanliga personbiljetter i 

t r a a  kupongbiljetter i allmanhet till &f. 
giftsfri pollettering af 25 (8 barnbiljett 12) kg. resgods. 
Daremot far resgods icke af@ftsfritt medföras % ma. 
nadsbiljetter, partibiljetter och tur. och returbiljet. 
ter. ~ö~ trafiken med utlandet galla sarskilda be. 
stammelser, ~ i l l  stockholm ankommande resgods 
kan afhämtas omedelbart efter dess urlastning ur 
tag. ~ö~ tullpliktigt resgods frau utlandet finnes vid 
centralstationen en sarskild afdelning, hvilken h&l,lles 
öppen för tullvisitering vid &ua tider da tag med 
direkta förbindelser fran utlandet ankomma samt 
dessutom mellan kl. 12 och 2 och 6-7 e. m. söckeu- 
dagar samt 6-7 e. m. sön- och helgdagar. 

Expeditionerna för afg%ende reagods öppnas och 
stangas samtidigt med biljettluckorna; och bör res- 
gods vara inlimnadt minst 30 minuter före t%gets 
utsatta afgiugstid. Vid resgodsetsinl%mnande %ligger 
agaren att tillika afiiimna biljetten för att märkas. 
Sedan vikten blifvit utrönt och likvid erlagd i res- 
godsluckan för möjl'gen befintlig öfvervikt, %terf%s 
biljetten och erhalles resgodsbevis eller biljett % res- 
godsöfvervikt försedd med samma nummer, som &r 
%satt resgodspersedlarna. Från  resgods, som inlämnas, 
böra äldre resgodsmärken vara  borttagga, emedan 
sådana lätt föranleda felsändning. Resgods utlamnas 
p% bestämmelsestationen till den resande eller hans 
ombud mot resgodsbevisets eller öfverviktsbiljettens 
samt tillaggsbiljettens %terstbllande. Tydlig adress 
% resgodset underlittar dess säkra transport. För 
effekter, som af resande medtagas i vagnen, an- 
svarar jilrnv%gsförvaltningen icke. 

Vid Stockholm Central ager förpollettering af res- 
gods till samma och följande dags tag rum mellan 
kl. 9 f. m. och 4 e. m. 

Telocipeder och sparkstöttingar, som för personli& 
bruk medföras, emottagas till befordran i resgods- 
magasinet. Biljett löses i resgodsexpeditionen till 
pris av 1:00 kr. för sparkstötting eller ensitsig, tv%. 

och telefonunderr%ttelser. 
hjulig velociped utan motor 2: 00 kr. för annan veloci- 
ped utan motor. För veloc>iped med motor ar  afgif- 
ten beroende p% transportlangden ; narmare upplys- 
ning om afgiften erh%lles % resgodsexpeditionen. 
Den resande ar skyldig att d i r  förete sin personbiljett 
för afstimpling. 

För resgods som icke afhiimtas inom 12 dagtim- 
-mar (tid fr. 7;e. m. till 7 f. m. allts% icke raknadt) 
efter ankomsten, erlagges i magasineringsafgift 20 öre 
pr dag och kolli, dock minst 50 öre pr sandning. 
Magasinspengar för sön. odi  helgdagar debiteras icke. 

Resgods, som koarligger efter 48 timmar, raknadt 
ifrLn ankomstdagen, skall afhiimtas % Stadsbudsför- 
eningens magasin, Kl. S. Kyrkog. S. 

[49 181 Transport af lefvande djur. 
Smarre djur inbegripet hundar f% afgiftsfritt 

medtagas i ~ e ~ o n v a g n  om de rörv2ras i emballage 
af icke större omfang $n vanligt hsndresgods samt 
alla medresande i samma afdelning af vagnen dar- 
till Iimna sitt samtycke. I vissa statens järnva- 
'ars t i g  som medföra tredje klassens-vagnar för 
sIttresadde, rna sarskild för rökare afsedd afdelning 
1 tredje klassens vagn - dock ej i sofvagn - upp- 
l%tas för resande, som medföra hundar utan att 
dessa %ro förvarade i emballage. För hund som med- 
föres i dylik vagnsafdelning löses hundbiljett. Trans- 
port i öfrigt .,hundar, kattor och dylika d ~ u r !  i bur 
eller koppel, ager rum i resgodsfinka mot losen af 
hundbiljett för hvarje djur i biljettexpeditionen. 
Priset för sidan biljett ar detsamma som för en 
half tredje klassens personbiljett. Andra mindre 
husdjur i burar befordras sasom il- eller fraktgods 
efter earskild fraktberakning. För histar och större 
djur utg%r frakten med viss afgift pr vagn för s% 
n d t  icke djurantalet ar mindre &n 6 i fr%ga omstörre 
%star och mindre I n  10 i fraga om hoskapskreatur 
och mindre hastar, i hvilket fall frakten utgtr med 
lagre afgift, beroende p% djurantalet. I hvarje, För 
transport af lösa djur anvand vagn är  agaren berat- 
tigad att afgiftsfritt medsanda till bestimmelsesta. 
iionen en virdare. Vid langre transporter, trans- 
porter nattetid afvensom d% omlastning under vägen 
?r erforderlig &r ägaren skyldig medsända v%rdare 
1 enlighet med stationsförest%ndarens % afsandnings 
stationen föreskrifter. Histar skola alltid atföljas 
af vadare. 

Lefvande djur förvaras afgiftsfritt vid mottagnings. 
stationen endast 4 timmar efter ankomsten, direfter 
debiteras magasins- ellervagnspengar beräknade pr 
timme. 

[49 191 Ilgods. 
Ilgods kan afsiindas fr%n samtliga Stockholms sta- 

tioner med undantag af Stockholm norra, Karl- 
berg samt Stockholm Stadsg%rden. Ilgods till sta- 
tion % Stockholm-Roslagens jarnvagar o. till station 
% Stockholm-Saltsjöbanans jarnvag skall inlimnas 
% resp. Stockholm östra station o. Saltsjöbanans 
station Stadsg%rden. Frakten för ilgods beräknas 
efter vikt, med afrundning af vikten för enstaka 
kollin under b0 kbdm. rymd till 2 ,6  och 10 kg. och för 
andra sandningar till närmast högre tiotal kg. 

Ilstyckegods, som skall befordras med visst tig, 
miste vara inlimnadt % Stockholm central senast 1 
timme o. L öfriga'stationer senast en half timme före 
ifr%gakommande tags afgangstid. Ilstyckegods mot- 
tages endast i det fall att godsets form omftng vikt 
och öfriga beskaffenhet medgifva hastiia in- 
och urlastning. 

Icke tullpliktigt ilgods ankommer till samtliga 
Stockholms stationer med undantag af Stockholm 
norra, Karlberg samt Stockholm Stadsghden. Tull- 
pliktigt ilgods ankommer till Stockholm central tull- 
expedition utom d% det ar afsedt att utföras till 
Stockholms frihamn d% det ankommer till Virtan, 
eller det skall under> tullkontroll utföras fr%n Stock- 
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liolm med fartyg, d& sadant gods afven kan ankomma 
till Stadsg%rden. Ilstyckegods, som ankommer till 
n&gon af stationerna Stockholm central södra eller 
östra, utsandes omedelbart efter ankonhen genom 
A.-B. Transportkompaniet till adressaten om bostads- 
adr. &mes uppgifven. Fran öfriga stationer under 
rattas emottagaren genom utsand "notis. om godsets 
ankomst. För ilstyckegods, som ej afhimtats inom 
1 2  dagtimmar (se 4921) efter ankomsten erlaggas 
magasinspengar enl. taxa, hvarvid en minsta afgift 
af 50 öre pr  sändning debiteras. >A.*s 

149 201 Fraktgods. 
vid transport 8 järnväg indelas fraktgods i: stycke. 

gods vagnslastgods. som betraktas 
hvarje försandelse hvars vikt icke uppg& till 2 500 
kg., och som vagnkastgods hvarje f&andelse h;ars 
vikt uppgPlr till, eller för hvilken frakt beräk;ias for 
minst 2.500 kg. 

Styckegods kan afsändas fr%n samtliga stockholms 
stationer med undantag af Centralstationen, Karlberg 
och statsbanornas station i Stadsgarden. Frakten 
for styckegods berabas efter en minsta vikt af 40 
kg. och därutöfvsr för jamna tjugotal kg. 

Sigckegods ankolnmar till samtliga Stockholms sta. 
tioner med undantag af Centralstationen, Karlberg 
och Statsbanornas station i Stadsgården. 

I fraga om rullpliktigl fraktgods gäller hvad ofvan 
sagts om tullpliktigt ilgods. 

styckegods, som ankommer till af statio. 
nerna Stockholm norra eller &dra, genom 
A.-B. Transportkompaniet till adressaterna om bo. 
stadsadress finnes uppgifven. ~ i l l  de adressater som 
frinsagt sig utsandningen genom A,.B 
kompaniet, utsändes notis. Ofriga under. 
ratta emottagaren gen?? utsändande af ~not isn om 

af gods. Ar godset ej afbamtadt inom 
12 dagtimmar (se 4921) efter mottagen underrattelse 
om godsets ankomst f&r emottagaren erligga mega. 
sinspengar en1 taxa, hvarvid en minsta afgift af 50 
öre pr sandning debiteras. 

Gods aom kvarligger outlöst å Stockholm noma 
3 dygn efter mottagen underrattelse om godsets an. 
komst öfverlamnas till A..B. Transportkompaniet för 
iörvaring. For denna förvaring äger nämnda bolag 
ratt att uppbira en afgift af 10 öre pr dygn och 100 
kg. samt en minsta afgift af 60 öre pr sandning. 

Mbt i taxan sarskild angifven, lagre afgift, hvilken 
erlagges vid inlämningen, ffi tomkärl och tomsäckar, 
som varit använda för transport af smakreatur, födo- 
ämnen, salt, spannmal, gryn, mjöl, frö. gödnings- 
ämnen foderämnen och träkol Btergå fr&n emottag- 
nings- 'till afsandningsstation&, när atersändandet 
sker inom atta dagar, räknadt fr%n varans ankomst. 
P& samma villkor f% rep, som anvandts vid hö- och 
halmtransporter, vedmitt, presenningar, bassmattor 
och kreatursbindslen htersaudas till afsändningssta- 
tionen. Mjölkflaskor af @%t, hvilka Atersändas inom 
samma tid, %terg% mot en inskrifningsafgift af 20 
öre pr siindning. För tomfat och andra karl samt 
lidor, hvilka inom 30 dagar atersändas till station, 
fr&n hvilken de ankommit fyllda, beraknas frakten 
efter billigare tariff än euest. 

Vagnslastgods kan afsandas frSn samtliga Stock- 
halms stationer med undantag af Stockholm central 
och Karlberg. Vid Stockholms östra station expe. 
dieras icke i vagnslaster ben kreaturs- grus gödsel 
(stallströl, halm, hö, kalk, kAks, lump: san$, skrot, 
snickeriarbeten till byggnader etc., sten, stenkol, 
tegel, torf, torfströ, torfmull, träkol, trävaror och 
vassrör. 

Frakten för vagnslastgods beraknas efter en minsta 
vikt af 2,600 kg. Vikten för vagnslastgods afrundas 

Jbnvigsnnderr5ttelaer. [49 19-4921: 
till narmast högre 100-tal kg. Mirista afgift för trans- 
port af en vagnslastsandning är  10 kr. 

För transport af möbler o. d. kan hel vagn p& 811r- 
skilda villkor iörh .ras. För vagnslastsändning maste 
vagn p& förhand bestallas. 

Vagnbeställning bör ske före kl. 12 middagen söcken- 
dagen före lastuingsdagen helst skriftligt enligt for- 
mulär, och anses förfallen, om lastning ej pabösjats 
inom 12 dagtimmar (se 49 21) efter det vagn erh%llits. 
Stationsforest%ndaren kan fordra en deposition af 5 
kr. pr  bestilld vagn, som förverkas, om vagnen e j  
blir använd, och ar berättigad att mottaga vagnbe- 
ställning muntligen eller pr  telefon samt göra an- 
teckning darom, hvilken anteckning vid tvist har 
vitsord. Vid otillr8cklig vagntillghg skola vagnar 
utlämnas i följande ordning: 1) för lik, 2) for lef- 
vande djur, 3) för ilgods, 4) för fraktgods, som %r 
nnderkastadt hastig förstöring, 5) för annat gods. 

Om bestilld vagn icke är fardiglastad senast 12 
dagtimmar (se 49211 efter det vagnen ställts till rekvi- 
rentens disposition, debiteras vagnspengar med 60 
01'" i timmen, dock högst 6 kr. Pr 

Vagnslastgods ankommer till samtliga Stockholms 
stationer med undantag af Stockholm central och 
Karlberg. Underrättelse om ankomsten af gods del- 
gifves mottagaren genom utsänd nnotisss eller telefon. 
Vagnar skola vara lossade senast l2 dagtimmar (se 4921) 
efter den tidpunkt, d% underrättelse lamnats om vag- 
nens ankomst eller, om underrättelse ej kunnat 
lämnas, fran den tidpunkt vagnen ankommit till 
stationen. Är mottagaren fardig pibörja, lossningen 
Innan vagnen stallts till mottagarens förfogan de räk- 
nas ofvannämnda 12 dagtimmar fr%n den tidpunkt, 
d% vagnen blifvit invaxlad till den plats inom sta- 
tionsomr%det dar varorna skola afhiimtas. Efter 
namnda tids jörlopp debiteras vawspengar (se ofvan). 

Fur transport af åkdon, båtar och lik samt af lo- 
komotiv och järnvägsfordon gälla siirskilda bestäm- 
melser, om hvilka underrättelser lämnas af uederbö- 
vande station eller vodsexpedi*ion. 

Tullgods. Expeditionen för ankommande thllgods 
(il- och fraktgods) % Stockholm centralstation halles 
öppen hyardagar kl. 9 f. m. - 5 e. m. - ~xpedi t io-  
nen är belagen i Centralsaluhallen,   ungs gatan 67. 

[4921] Efterkraf. Upplagstid. 
Hemforsling. . 

Godsförsandelser kunna af afsandaren beläggas med 
Jterkraf intill godsets varde, hvilka inkasseras genom 
järnvägens försorg mot en provision af en procent 
af efterkrafsbeloppet d% efterkrafvet nppg&r till 
högst 100 kr. ofversiiger efterkrafvet 100 kr., utg%r 
provisionen för de första 100 kr. med en procent och 
för öfverskjutande belopp med en half procent.. Bör 
utbetalande af efterkrafsbeloppen & försändelserfrån 
Stockholm central och norra finnes inrättad en Sär- 
skild expedition i huset Vasagatan 3, hvilken halles 
öppen för allmanheten söckendagar frfm 10 f. m. 
till 2 e. m. Efterkraf B försändelser frin öfriga sta- 
tioner och expeditioner utbetalas % afsändningssta- 
tionen resp. expeditionen. 

Trafikant är  berattigad att för alla godsslag (med 
undantag af lefvande djur) berakna den fria last- 
nings-, lossnings- eller upplagstiden i dagtimmar, 
hvarmed först%s tiden fr. 7 f. m. till 7 e. m söcken- 
dagar. Sedan den afgiftsfria tiden utlupit, erlitgges 
för lefvande djur en magasinsafgift enl. taxa för hvarje 
pibörjad timme och for annat gods för hvarje bör- 
jadt dygn, hvarvid sön- och helgdagar medräknas en- 
dast ifråga om lik och lefvande djur. Trafikant, 
som icke önskar f% sitt gods hemforsladt af A.-B. 
Transportkompaniet, skall darom göra skriftlig an- 
mälan & vederbörande station eller expedition. 
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För in- o. utlamning af il- och fraktstyckegods h%llas expeditioner och magasin i 
Stockholm öppna för allm'anheten % fbljande tider: 

A San- och helgdagar hallas följande ilgodsexpedi- 

D Tartan 12-2 e. m. 

Albano ............... 
i's~tan .................. 
S t o c k h ~ l m  N. 
för ank. fraktstycke- 
gods .................. 

for avg. fraktstycke- 
gods .................. 

Stockholm C. 
for ank ilstyokegods 
D 

S~ockho lm S.  
för mk. fraktgods ... 
D avg. D ... 
D ilgods ......... 8 D -5 D 8 D -2 D 

Lzljeholmen 

Stochholm C. 

8-10 f. m" e. m. 
D avg. D 7-10 D 1-2 r 

vid Stockholm S. 8-10 f. m. 
D Llljeholmen 9-10 f. m. 

För vagnslastgods h&lias expeditionerna öppna 
sockendagar 7 f. m.-? e. m. 

Beträffande (se 49 20). 

Notiser om ankommet gods utsändas Zcke under 
son- och helgdagar. 

8-12 f. m., 8f.m.-l e.m. 
2-5 e m. 
8-12 f. m., 18 D -2 B 
2-5 e. m., 

8f.m-4e.m.7 

10 D -5 D 

D -2 D 

8 B -2 D 

8 f.m -4 e.m.l8 D -2 D 
-j D D -2 

8 f m.-4 e.m. 
L O D - S  D 

7 D -2 r 
8 D -2 D 




