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Stockholm 17 Postkontoret vid Hornsg. 71. 
Stockholm 19 > vid Birgerjarlsgatan 90. 
Stockholm 20 Ringvägen 98. 
Storkholm 21 D D Karlbergsvägen 52. ' 

Genom att på brefpapper och kuvert med- 
dela egen fullstandig postadress bör bref- 
skrifvare i Stockholm själf bidraga därtill, 
at t  aflåtna svar adresseras på det satt, som 
erfordras för snabb och säker beställning 
eller utlämning i Stockholm. 

Korrespondenter, s m  icke iakttaga dessa 
anvisningar, hofva at t  tillskrifva sig sjalfva 
följderna af denno sin underlåtenhet. Daraj 
kan följa icke blott försenande ufan  äfven full- 
standig obeställbarhet. 

Brefbäringsturer, omfattande vanliga bref- 
försändelser, postabonnerade tidningar samt 
vanliga paket e j  öfverstigande l kg.s vikt, 
utgå Acardagar kl. 8 ,30  f. m., 10,46 f. m. 
2,30 e. m.; söndagar och helgd. kl. 10,4u f. m.; 
värdeförsändelser (assuransbeloppet far icke 
öfverstiga 1,000 kronor), postanvisningar och 
assurerade paket (med högst 1,000 kronors 
angifvet värde) e j  öfverstigande 1 kg:s vikt 
utdelas endast hrardagar k l .  9 f. w. och I 
e. m. Vanliga paket öfver 1 kg:s vikt utsän- 
das hvardaaar kl. b) f. m. samt I e .  *n. För 
dylikas hemforsling upptages särskild afgift. 

[49 561 Frimärksautomater 
finnas uppsatta a följande platser: 
Nl~rrmalrn: Centralpostlrontoret, Hötor. 

get, Roslagsg. -Tegn6rsg., Karlbergsvägen- 
Norrbackag., Drottningg. 76, Norra Bantor- 
get, St. Vattug -Drottningg., Sabbatsberg, 
Odenplan, Centralstationen, Gustaf Adolfs 
torg, Tegelbacken, Dalag.-Karlbergsvägen, 
Vasag.-Kungsg., Birgerjarlsg. 90 (Sthlm 19), 
R0slagsg.-Odeng., Regeringsg.-Hamng., 
Riksdagshuset, Tegnérsg. 18; 

B H-t&ngsI~oln~~n: Flemingg.-S:t Eriksg., 
S:t Eriksplan, Handtverkareg. -Agneg.; 

a O*termalnc: Karlaväg.-Sibylleg.,Strand- 
väg.-Bandrg., Stureplan 6, Lilljansplan, Lin- 
n6g. 9-11 (Sthlm 6); 

i Stadeia inom broarna: Riddarhustorget 
-St. Nyg., Skeppsbron 2;  

á Sodermalm: Nytorget, Mosebacketorg, 
Södermalmstorg, Hornsg.-Torkel Knuts- 
sonsg., Götg.-Blelringeg , Södra Bantorget, 
Högbergsg. 40 (Sthlm 4), Folkungag. 40. 

[49 611 
Telegrafunderrattelser. 

(I nedianstaende bestiimmelser äro beträffande 
telegrafkorrespondensen med vissa lander 
restriktioner gällande, hvarom nnderrättelse 
Iamnas å telegrafstationerna.) - 

och telefonunderrattelser. 

Telegrams hemlighallande. Såväl tele- 
grams innehåll som namn å afsändare och 
adressat hemlighailas under afgifven edsför- 
bindelse af tjänstemännen vid telegrafver- 
ket; järnvägarnes telegrafpersonal är i all- 
mänhet icke edsvuren men vid strängt ansvar 
&lagd att hemlighålla såväl taxerade tele- 
grams innehall som afsändares och adressats 
namn. 

Telegrafverkets ansvar fö r  telegram. 
För de olägenheter eller förluster, som för 
en korrespondent kunna uppstå genom orik- 
tigt telegraferadt eiler expedieradt, uteblif- 
vet eller för sent framkommet telegram, an- 
svara telegrafförvaltningarna icke i vidsträck- 
tare mån, an att  den erlagda befordringsaf- 
giften under vissa omstandigheter kan åter- 
bekommas. 

Telegramoriginal. Telegram skall vara 
läsligt skrifvet med latinska bokstäfver och 
med vanliga siffror. 

Sprak. Telegramtexten kan affattas på 
klart eller p& hemligt sprak, hvilket senare 
sönderfaller i ojverenakommet språk och chij- 
fersprdk, detta senare ater bestående antingen 
af arabiska siffror med hemlig betydelse eller 
ock af bokstäfver med hemlig betydelse. 

Ofverenskommet sprak skall best8 af ord, 
hvilka icke tillsammans bilda n&gon begrip- 
lig mening på ett eller flera af de för kor- 
respondens på klart sprak medgifna. 

Uppställningen sker i följande ordning: 1. 
Tillfalliga uppgifter, såsom = R P  = (förlitbe- 
taldt svar); = TC = (kollationering); = PC = 
(mottagningsbevis); = FS -(vidaresändning); 
= TMY = (xadresser); ,Extrabud>, (>Ex- 
presr); = X P  = (extrabud betaldt); >Urgent> 
eller = D = (iltelegram); 2. Adressatens namn 
och adress; 3. Rt (rikstelefonabonnent, tele- 
grammet vidarebefordras pr telefon); 4. 
Adresstationens namn; 5. Telegrammets text 
(telegram utan text äro äfiren tillåtna); 6.  Af- 
sändarens namn (kan afven affattas i för- 
kortad form eller uteslutas). 

Adressen, som måste innehalla minst två 
ord, bör Pir större städer ipnehålla uppgift 
& gata och husnummer eller, i saknad däraf, 
adressatens yrke eller annan dylik anvis- 
ning. 

Adresaen kan affattas i öjverenskmmen 
eller förkortad form efter uppgörelse mellan 
adressaten och adresstationen. För inregi- 
strering af dylik adress skall till adressta- 
tionen i förskott erläggas en årlig afgift af 
20 kronor. Enahanda afgift erlägges för 
inregistrering och iakttagande at  korrespon- 
dents begäran, att  till honom adresserade 
telegram må regelbundet under vissa timmar 
aflamnas pti särskildt uppgifna ställen. 

Onskar korrespondent tillförsäkra sig skydd - 

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.



mot att af honom vid viss station registrerad 
telegramadress sedermera varder för annans 
räkning registrerad vid annan station, erläg- 
ges i förskott en Srlig afgift af 20 kronor. 

f%som fullt tydliga telegramadresser till 
abonnenter d rikstelefon godkännas de, Som 
inneh&lla adressatens tillnamn, bokstäfverna 
~ R t 8  samt namnet B den central- eller växel- 
station inom rikstelefonnätet, med hvilken 
adressatens telefonapparat är närmast för 
bunden. Finnas flera abonnenter med 
tillnamn vid en och samma station, mSste 
telefonnumret tilläggas efter bokstäfverna Rt. 

Ordberäkning. Såsom ett ord räknas i 
telegram ph klart ord om högst 15 
bokstäfver eller siffertal om högst 5 siffror. 
I telegram på öfwerenskonzmet beräknas 

ordlängden till 10 bokstafver eller 5 
siffror; i telegram ,,hiflerspråk till 5 sig- 
ror eller 5 bokstafver. I adressen räknas 
dock namnet pS adresstationen alltid såsom 
ett ord. 

Sasom särskiIda ord räknas: 1. Ord för- 
enade genom bindestreck; 2. Ord skilda ge- 
nom apostrof; 3. Enstaka skriftecken, bok- 
stafver eller siffror, understrykningstecke 
parenteser och anföringstecken. 

Sammansättningar och förändringar af ord 
stridande mot språkbruket, äro icke tillStna 
Dock kunna s8som ett ord utan apostrof 
eller bindestreck sammanskrifvas, hvart för 
sig namn p& städer och Iander, släktnamn, 
tillhörande an och samma person, namn p& 
stallen, torg, bulevarder, gator och andra slag 
af farvägar; namn på fartyg; hela tal, brSk, 
decimaltal eller blandade tal, skrifna med 
bokstäfver; samt husnummer best8ende af 
siffror och bokstifver. 

Skiljetecken, bindestreck 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 inländska telegram men taxeras 
ej. Beteckningen Rt med eller utan telefon- 
nummer i adressen taxeras icke. Sasom sär- 
skilda siffror eller bokstafver skola daremot 
raknas: punkter, kommata, binde- och bråk- 
streck, som ing$ i bildandet af tal eller bok- 
stafsgrupper. 

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

Bestyrkande af afsändarens underskrift 
kan intagas I telegram, och erlagges därför 
endast vanlig ordtaxa. 

Telegraminlämningsställen emottaga p& 
klart svenskt, danskt eller norskt sprak af- 

Telegrafuader6ttelser. c49611 
fattade telegram för befordran till orter 
inom alla Iander. 

De äro i Rikstelefonkatalogen utmärkta 
genom beteckningen ti. 

Telegramexpeditioner befordra på klart 
svenskt danskt eller norskt språk affattade 

och fran orter inom lander. 
Dessa expeditioner äro i riksj,elefonkata- 

logen genom beteckningen tx. 
å inkUnadt privattelepam erhS'eS 

P' begäran en afgift af lo öre. 
Intelefonering af telegram t a  telegraf- 

station kan o j  telcfonabolznent äga rum mot 
edaggande af 10 öre för hvarje telegram samt 
dessutom af 5 öre för hvarje påbörjat tiotal 
taxerade ord i telegrammet. Korrespondent 
kan på begäran gjord f ö r e  intelefonerandet 
af telegrammet erhålla kopia af detsamma. 
mot en afgift af 20 öre. 

Vidarebefordring af telegram inom landet 
kan ske med telejon utan särskild kostnad, 
så framt adressaten är telegrafverkets abon- 
nent. Om daremot adressaten icke är tele- 
grafverkets abonnent, men likväl har eller 
af afs~ndaren uppgifves hafva telefonförbin- 
delse med adress-stationen, skall afsändaren 
för telefonbefordringen erlagga en afgift af 
10 öre. Telegram kan dessutom från adress- 
stationen vidarebefordras: med post i vanligt 
bref mot afgifb som för vanligt inrikes bref 
af lägsta viktsats, hvartill kommer, om brefvet 
rekommenderas, stadgad afgift för rekommen- 
dation af bref; med extrabud mot en afgift 
af 60 öre för hvarje påbörjad km.'), minsta 
afgift 1 krona. 

För afgdende utlGndskf telegrams vidarebe- 
fordring vare sig med post eller särskildt bud 
erlägges å den svenska afgå~igsstationeri i 
allmanhet ingen afgift. 

Förutbetalning af svar Ban äga rum. Er- 
lagges afgift för inlandskt telegrafsvar om 
h6gst 10 ord, införes före adressen ,Svar be- 
taldt D eller = R P  = eller ~RBponse payée*. 

Vid utlandsk korrespondens samt då svars- 
afgift för mera än 10 ord vid inlhndsk kor- , 
respondens erlagges, skall till nyss nämnda 
beteckning fogas en siffra utmärkande det 
antal ord, för hvilket svarsafgift erlagges 
(ex.: Rp 10, Rp 16). 

Anvisning för betaldt telegrafsvar kan an- 
vändas till betalning för ett telegram inom 

*) En ,Post- och ~elegrafortförtecknin& 
af synnerlig fullstandighet utgafs Sr l909 
samt hålles stindigt aktuell genom ett i re- 
gel årligen utkommande supplement, och äro 
dari orternas afstånd frSn närmaste telegraf- 
station angifna. Den finnestillgänglig Shvarje 
telegrafstation. 
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en tid af högst 42 dagar från den dag, den- 
samma utfärdats. 

Därest mottagaren af ett telegram med 
förutbetaldt svar icke begagnar sig af den 
för svarets aflatande honom af mottagnings- 
stationen tillställda t svars anvisning^, kan den 
för svaret erlagda afgiften Aterbetalas till 
afsändaren. För detta andamiel bör: a) vid 
inländsk korrespondens adressaten antingen 
öfversända anvisningen till afsändaren, som 

därefter ager att, inom loppet af tre manader 
efter anvisningens utfardande och emot den- 
nas aflämuande A det ursprungliga telegram- 
mets inliimningsstation, därstädes återbe- 
komma svarsafgiftens belopp, eller ock in- 
lämna anvisningen å någon telegrafverkets 
station, som darefter föranstaltar om svars- 
afgiftens återbetalning till telegramafsänd&- 
ren; och b) i frAga om telegram från Sverige 
till utlandet afsändaren innan utgången af 
tre månader efter anvisningens utfärdande 
hos Telegrafstyrelsen eller a inlamningasta- 
tionen göra frametällning om åtgärds vid- 
tagande för beloppets aterbetalning. 

Svarsanvisning far användas sasom likvid 
för afgaende telegram icke blott vid den sta- 
tion, som utfärdat anvisningen, utan vid 
hvilkeu som helst annan telegrafstation i ri- 
ket. Af telegrafverket utfirdad anvisning 
mottages såväl vid statens som de enskilda 
järnvägarnas stationer sAsom likvid för tele- 
gram, liksom ock järnvägsförvaltningarnas 
svarsanvisningar mottagas vid telegrafverkets 
stationer. 

Mottagningsbevis. Telegrafisk uppgift å 
tiden, d& telegram blifvit adressaten till- 
ställdt, kan erhallas, om .Mottagningsbevis*, 
~AccusB réception, eller blott =PC= 
införes framför adressen. Afgiften härför är 
densamma som för vanligt telegram om 5 ord 

Mottagningsbevis per post kan erhallas i 
fråga om telegram till utlandet, om afsän- 
daren framför adressen tecknar ~Accusé rc- 
ception postal. eller =PCP= samt erlaggeroen 
e n  särskild afgift af 20 öre. ,, 

Kollationerade telegram. Onskas ett tele- 
gram kollationeradt, införes framför adresben 
  kollationer as^ eller >Collationnement, eller 
blott =TC=, och erlägges härför en till- 
läggsafgift af en fjärdedel utaf afgiften för 
själfva telegrammet. 

Lokaltelegram. Vid samtliga telegrafsta- 
tioner i riket få till befordran i vanlig ord- 
ning inlämnas telegram, adresserade till per- 
soner, som äro bosatta H samma ort. Till 
adressater, som äro boende utom stadens 
telegrambäringsområde och icke äro abon- 
nenter a Telegrafverkets telefoner, befordras 
lokaltelegram med gAng- eller ilbud eller 
med post mot darför f a s t s t i i i f g i f t e r ,  som 

JONKOPINGS 

och telefonunderrattelser. 

erlLggas af afsändaren. Portot för ett  lokal- 
telegram utgör 60 öre för 10 ord och 10 öre 
för ytterl. tva-tal ord. 

Iltelegram hafva företrädesrätt framför 
andra privattelegram b&de i fråga om tele- 
grafering och utsändning. 

Inom riket utväxlas dylika telegram tills- 
vidare allenast mellan telegrafverkets egna 
stationer. Iltelegram till eller ifrån järnvägs- 
stationer befordras allenast & telegrafverkets 
linjer med förm&nsriitt. Iltelegram kunna 
befordras till de flesta länder inom och utom 
Europa. Afgift tredubbelt porto. Framför 
adressen införes »Iltelegram> eller ,Urgent, 
eller blott =D=.  

Angående iltelegrams utsändande, se nedan 
under ~Telegramutdelningw. 

Lokal-iltelegram befordras mot tredubbla 
portot för ett vanligt lokaltelegram med 
samma ordantal. 

Press-iltelegram, se Presstelegram. 
Telegram med flera adresser p& samma 

ort. Et t  och samma telegram kan adres- 
seras till flera mottagare p% en och samma 
ort eller till en och samma mottagare under 
olika adresser p& en och samma ort. Vanlig 
afgift för sjalfva telegrammet samt 40 öre 
för hvarje utskrift om högst 100 ord, utom 
den första. För detta ändamal inskrifves 
framför adressen >x adresser, eller *x adres- 
ses> eller =TMx=. Adresstationens namn 
utsättes endast en gång, i slutet af adressen. 

Telegram att  försändas vidare med tele- 
graf. Afsändare af ett telegram kan genom 
att  framför adressen sätta: >Vidaresändes> 
eller >Faire suivre9 eller blott = F S =  be- 
gära telegrammets vidaresändning med tele- 
graf, dock i regel icke utom Europas grän- 
ser. Likaså kan telegramadressat genom 
skriftlig anmiilan eller betaldt tjänstetelegram 
till telegrafstation förbehålla sig, a t t  tele- 
gram, som dit ankomma under hans adress, 
varda honom eftersiinda me$ telegraf under 

annan adress, som han uppgifver. Afgif- 
terna för vidaresändning och eftersändning 
erläggas af mottagaren. 

Rattelsetelegram. (Service taxé) (ST). 
Afsiindare eller adressat äger att  inom tio 
manader, räknadt frAn och med månaden 
näst efter den under hvilken telegram iu- 
lämnats till befordran, begära upplysning 
eller meddela föreskrift angående samma te- 
legram. Hvarje telegram, som afser rättelse, 
fullstandigande eller återkallande af ett redan 
afsändt eller under befordring varande tele- 
gram, skall utväxlas uteslutande mellan tele- 
grafstationerna och sasom tjänstetelegram; 
men darför skall af den, som begär rättelsen 
etc., erläggas: a) afgiften för det telegram, 
som innefattar ifragavarande begäran; h) af- 
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giften för svaret, när sadant erfordras. Be- 
träffande ST-telegram, som innehaller adrea- 
satens begäran om repetition, erlägges ingen 
afgift för det 'afgående ST-telegrammet utan 
endast för hvarje or& som skall repeteras, 
dock minst 80 öre. Dessa afgifter återbeta- 
las, därest rättelsetelegrammet föranledts af 
fel a telegrafverkets sida. 

Tillbakatages eller återkallas ett tele- 
gram, innan dess afsändning begynt, äger 
afsändaren återbekomma den erlagda afgif- 
ten efter afdrag af 20 öre. Har telegrammet 
redan afgatt; kan detsamma aterkallas alle- 
nast genom taxeradt rättelsetelegram. 

Mindre brådskande telegram mot nedsatt 
afgift. (TBlégrammes différés.) Nedsät.tning i 
telegramafgiften med intill femtio procent är 
medgifven beträffande privattelegram till vissa 
utomeuropeiska länder, i det fall att tele- 
grammet icke behöfver befordras förrän ejter 
telegram, som iiro belagda med .full afgift. 
Dylika telegram skola vara helt och hale t  
affattade på klart språk, hvarvid dock endast 
antingen franska spraket eller något af de 
afgångs- eller adresslandets språk, hvilka äro 
tillåtna vid internationell telegrafering på 
klart språk, få anviindas. Telegram utan text 
äro ej  tillåtna. Därest sadant telegram icke 
framkommit till adressaten inom 24 timmar 
efter detsammas inlämning å afgångsstationen, 
befordras det i tur med telegram mot full af 
gift. Telegrampostanvisningar samt signal- 
och radiotelegram htnjnta emellertid icke här 
oinnämnd nedsättning af afgiften. 

Presstelegram, d. v. s. telegram afsedda 
a t t  offeutliggöras genom tidningspreseen, 
kunna sändas inom landet samt till Albanien, 
Algeriet, Azorerna, Belgien, Bulgarien, Dan- 
mark, Danzig, Estland, Finland, Frankrike, 
Firöarna, Grekland, Irländska Fristaten, Is- 
land, Italien, Jugoslavien, Kanarieöarna. Lett- 
land, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, 
Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, 
Schweiz, Spanien, Spet;bergen,Storbritannien, 
'Qeckoslovakien, Tunis, Tyskland, Ungern, 
Osterrike, Nordamerikas förenta stater, Ca- 
nada, Argentina, Brasilien, Filippinerna, Ja-  
pan, Kina och Australiska Fastlandet med 
Tasmanien. Ordtaxan är i allmiinhet hälf- 
ten af den för vanliga telegram gällande. (In- 
ländskt presstelegram samma afgift som för 
lokaltelegram.) Dylika telegram måste vara 
affattade på klart språk samt i sin helhet pn- 
bliceras. 

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 trådlös telegra- 
fering (kuststationer), som i de flesta länder 

VIRING SKOKRAM 

Telegrafunderrattelser. [49 631 
finnas inrättade, utväxlas med sådana fartyg 
på hafvet, hvilka äro försedda med tradlös 
teIegraf (fartygsstationer) eller genom signa- 
lering eller p& annat satt kunna sätta sig i 
förbiudelse med ett med radiotelegraf försedt 
fyrfartyg (i..Sverige för närvarande allenast 
fyrskeppen Ola-s ref och Grundkallen). 

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

Afgiften för radiotelegram i r  sammansatt 
af vanlig telegramafgift, kustafgift och far- 
tygsafgift. Kust- och fartygsafgifterna äro 
ganska viixlande, men få ej  överstiga 60 
resp. 40 centimer per ord, med ratt för ve- 
derbörande förvaltning att  upptaga en mini- 
miafgift motsvarande högst afgiften för 10 
ord. 

För 'de svenska kuststationerna (Boden, 
Gottland, Göteborg, Rirnösand, Karlskrona, 
Vaxholm och Trälleborg) är kustafgiften 20 
öre pr ord, dock minst 2 kronor pr radio. 
telegram. Shsom exempel p& fartygsafgifter 
rna nämnas, att fartygsafgiften för Wilson- 
hatarna (Göteborg-Bull, Kristiania-Hull 
o. s. v.) är 15 centimer per ord, dock minst 
1.50 francs per telegram, att  afgiften för Det 
Forenede Dampskibselskabs batar (linjen 
ICöpenhamn-Newyork) lir 30 centimer per 
ord, dock minst 3 francs per telegram för 
korrespondens öfver svenska kuststationer, 
o. s. v. För svenska flottans fartyg upptages 

l icke någon fartygsafgift. 
Radiotelegram skola vara försedda med 

tjäustebeteckningen ,Radio,, hvilken icke 
taxeras. Samtliga afgifter för radiotelegram 
skola erliggas af afsandaren. 

Vid radiotelegrafisk befordran kro tillåtna 
telegram med betaldt svar, telegram med 
kollationering, telegram att vidarebefordras 
med särskildt bud eller med post, telegram 
med flera adresser, telegram med mottag- 
ningsbevis per telegraf eller post (dock en- 
dast såvidt angir befordran på telegrafnätets - 
linjer af telegram t i l l  iartyg på hafvet), be- 
talda tjanstetelegram med undantag af så- 
dana, genom hvilka begäras repetition eller 
upplysning (på telegraflinjerna äro dock alla 
slag tillåtna) samt iltelegram (dock endast 
il telegraflinjerna). 

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

1NDUSTRI:AKTTEBOL. VI K 1  N G 
O R E B R O  
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Signaltelegram (fran eller till fartyg ph 
hafvet). Afgift 80 öre för signaleringen, 
oberoende af ordantalet. För öfrigt vanlig 
telegramafgift. 

Vaderlekstelegram äro dels fr8n Meteoro- 
logiska Centralanstalten utgående allmänna 
vaderlekstelegram, innefattande underrättelser 
och förutsägelser rörande väderleken, dels 
ock frhn samma anstalt utghende speciella 
vnderlekstelegram till jordbrukets, flottnings- 
rörelsens och luftseglingens fromma (»jord- 
obs>, 3 vindobs>, ,flygobs> .pressobs>). De 
kunna erhållas mot en afgift beräknad efter 
50 i 100 kronor per år, utom hvad angir 
jordbrukstelegrammen, för hvilka afgiften ar 
allenast 2 kronor per kalendermhnad eller del 
daraf, b kronor för kalenderkvartal och 16 
kronor för kalenderhr. 

Julaftons- och nysrstelegram, försedda 
med datumbeteckningen resp. 24/i2 och '/i, 

kunna aflamnas under december månad hvarje 
ar. De tillställas adressaten julafton resp. 
nytirsdagen. 

Lyckönskningstelegramblanketter. Mot 
erläggande af en särskild txaggsafgift af 50 
öre kan afsändare af telegram till telegraf- 
anstalter i Sverige, Danmark och Norge få 
telegrammet å ankomststationen utskrifvet 
L% särskild, konstnärligt utförd blankett, s. k. 
lyxblankett. Af nämnda tilliiggsafgift, äfven 
för telegram till Danmark och Norge, till- 
falla '/,-delar Svenska Nationalföreningen mot 
tuberkulos och Svenska Vanföreanstaltens cen- 
tralkommittb. 

Telegrambref. Telegram kan i bref in- 
sändas till telegrafstation för a t t  dä r i f rh  
afsandas. Sadant telegram inlägges, 4ttföljdt 
af omakulerade vanliga frimärken till samt- 
liga telegramafgifternas belopp, i kuvert, 
hvilket förseglas och frimärkes samt förses 
med p8teckningen ,Telegrambrefa i nedre 
vänstra hörnet. 

Därest afsändaren å kuvertet tecknar 
*Express- samt dars anbringar ytterligare 
50 öre i frimärken sasom expressafgift, var- 
der å sadan ort, där särskild af postverket 
aflönad brefbiirare finnes anställd, telegram- 
brefvet så snart som möjligt efter postens 
ankomst befordradt med särskildt bud frhn 
postanstalten till telegrafstationen. 

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

Afskrift af telegram utlämnas endast p& 
skriftlig ansökan af afsändaren, mottagaren 
eller enderas befullmäktigade ombud. Lösen, 
förutom stimpelafgift, 40 öre per 100 

och telefonunderrättelser. 
eller del däraf. Utlämnas afskriften h en 
telegrafstation, utgör stampelafgiften l krona. 
Mottages afskriften från Telegrafstyrelsen, 
är samma afgift 2 kronor. . 

Rättegångefullmakt. Telegram, hvarige- 
nom rättegangsfullmakt gifves, affattas af 
den, som å vederbörande station u~pv i sm 
hufvudskriften, sålunda, att främst införes 
ordet >Kollationeras, eller beteckningen 
=TC= och därefter det taxering underkastade 
ordet  rättegångsf fullmakt> samt adressen 
med uppgift B adressaten och den station, 
dit fullmakten skall aftelegraferas, hvarefter 
i telegrammet införes själfva fullmakten i 
ordagrann öfverensstämmelse med den upp- 
visade hufvudskriften. Härefter jämför tele- 
graftjänstemannen telegrammet med hufvud- 
skriften och kontrollerar riktigheten af hvad 
som efter adressen införts i telegrammet samt 
tillfogar sist sitt intyg, hvarmed äfven huf- 
vudskriften förses. 

RattegBngsfullmakten måste för a t t  gälla 
vara stilld till visa man och icke till inne- 
hafvaren. 

Telegrammets taxering och befordring äga 
rum i enlighet med de för >kollationerade 
telegram- gällande föreskrifterna. Om det 
ankommande telegrammet ej är  försedt med 
anteckning om verkställd kollationering, gäl- 
ler ,,ej fullmakten inför domstol. 

Aterbetalning af porto äger rum för 
telegram, som genom telegrafinrättningens 
förvhllande icke nlt t  sin bestdmmelse. Likasa 
Aterbetalas i händelse af telegraferingsjel por- 
tot för telegram på hemligt sprak med för- 
utbetald kollationering samt portot för shdaut 
telegram p i  klart språk, hvilket till följd af 
telegraferingsfelet uppenbarligen icke kunnat 
uppfylla sitt ändamal. Vid jörsenad framkomst 
aterbetalas portot, när telegrammet icke upp- 
nått sin bestimmelse tidigare, än det hade 
kunnat framkomma med post, eller ock när 
dröjsmålet 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 
gånger 24 timmar uti alla andra fall. För 
stats- och iltelegram samt betalda tjänste- 
telegram minskas de under 2) och 3) upp- 
tagna tider till hälften. Ansökning om porto- 
restitution bör göras inom 5 månader. (Se 
i 8frigt hvad ofvan är föreskrifvet beträffande 
> ritt el se telegram^ .) 

Telegramoriginalens förvaring. Tele- 
gramoriginalen förvaras under en tid af 
atminstone 10 manader, räknadt fr&n och 
med manaden näst efter den, under hvilken 
telegrammen inlämnats, med iakttagande af 

ordlsådana försiktighetsmatt, at t  handlingarnas - 
MASTERSAMUELSGATAN 22 A.-B. SVENSKA M ETALLVERKEN s, ,mons a sid. 27. 
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Telegrafundenattelser. [4965] 
innehåll ej kommer till obehöriga personers 
kannedom. 

Efter utgången af de sbIuilda bestamda för- 
varingstiderna förstöras omförmälda hand- 
lingar under nödig kontroll. 

Telegramutdelning. Telegram kan afiiim- 
nas antingen i adressatens AemvW eller ock 
poste restante (= Gl? =) eller téligraphe re- 
stant (=TR=);  eller ock kan det befordras 
till adressatena hemvist medelst telefm eller 
enskild telegraf. 

Onskas ett telegram )poste restante, be- 
handladt sasom rekommenderadt bref &if- 
ves ,Po8te restante reeomma~6e,  (= GbE = ). 

Sittes före adressen )Egenhändigt* eller 
,maim propres, eller beteckningen =MP=, 

i adressatens egna 
hinder. Atecknas detsamma ,öppet) eller 
>mert,, kan telegrammet öfverlämnas öp- 
pet till hvem som helst i adressatens familj. 

Genom att framför adressen införa någon 
af beteckningarna ,Dagafimning, eller 
*Jeur*, kan afsändare förbehålla sig, att 
telegram icke tillstalles adressaten nattetid. 

iltelegram, som nattetid ankommer till en 
telegrafstation af första klass, skall dock 
alltid utsändas genast. 

Förutom genom begaran om ilbefordran 
kan afsändare af telegram till en första 
klassens station genom att framför adressen 
införa ordet >Nattaflamning) eller *Nuit, 
påfordra telegrammet8 utsändning genas t 
efter ankomsten, oaktadt telegrammet fram- 
kommer nattetid. 

Telegram mottagas i Stockholm a: 
Centralstationen Skeppsbron 2 (öppen hela dygnet): 
~ilkzalstatiooernh (bppna kl. 9 f. m.-9 e. m.) vid: Ny- 
brog 6*. Jakobsbergsg. 24*' Karlavagen 5%; Helge- . 
andsholmen: ~ iksda~shuse t*  (öppen endast under 
riksdagen). Scheeieg. 7*' SOdermalmst. 26'; Vasag. 
10;  rotd din^^. 96%; i >Statens Jarnv%gars central- . ' 
station (oppen .Ila dagar kl. 8 f. m.-2; 4-10 e. m.) 
o. Karlbergsvagen a*; samt Telcgra~inlämningsstdl-  
lena, inrattade i : Nordiska Kompaniet Hamng. 18 & 

26; S $ ~ ~ ~ r j , " ~ l e e  ~ ~ $ & ~ ; $ ~ ~ , " $ :  
byro); Birgeqarlsg. 90; Xolkungag 6 ~ ;  Styrmanag. 
S; S:t Eriksg. 51; Karlbergsvigen 52; Vartan, Seth 
Pettersson* 70261. 

* sthuges s8n- och helgdag r k . k e. m. 

c 

\ 
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T a x a  

j 1. För telegram till Znrikes orter. 
Fbr inlandskt telegram om hogst f?rn ord erlagges ett porto af 60 are med tillagg af 10 öre for 

hvarle ofversklutande ord. 
For telegram till Danmark och Norge är afgiften 1 krona for hogst 10 ord med tillagg af 10 ore fOr 

hvarje ofverskjntande ord. 

2. För telegram till följande länder utom Skandinavien. 

Gibraltar ..................................... 1 
Grekland, fastlandet samt öarna Poros och 

Euboea ....................................... 
Horfu .......................................... 

Öarna Chio, Lemnos, Mitelin och Sa. 
mos ......................................... 
Kreta och öfriga öar ........................ 

Irlandska Fristaten ........................... 
Island .......................................... 
Italien ......................................... 
Jugosla~ien .................................... 
Kanarieöarna ................................. 
Lettland .......................................... 
Litsuen (inkl. Rfemel-omridet) ............... 
Luxemburg ................................... 
Malta .......................................... ................................. Nederländerna 

Asies 
(undantag. Asiat. Turkiet och Asiat. R& 

land): 1 1 

Ord 
taxa** 

Till 

0:30 

0,39* 
0,36* 

0,41* 
0,36* 
0 . ~ 9 ~  
0,56* 
0,24* 
0,27* 
0,44* 
0,24* 
O 21' 
0:18* 
0,41* 

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

D D Chicago .................. ............ B D S. Fransisco .............................. Canada: Quebec ........................ D Dawnon City ..................... Mexiko : Mexico (staden) .................. Vastindien: Cuba : Havana ....................................... Argentina ..................... Brasilien: Rio de Janeiro 

Ord- 
taxa** -- 

kr. 

0,92* 
1,04* 
1 4 0  

2172* 

Polen ............................................... i $S?: 

1,00 
1,24* 
1,52* 
l ,O0 
2,76* 
2,00 
1,G8* 
3,13* 
2,97' 

~~OONKOPINGS JURIDISKA BYRA 
I S  H A M N Q A T A N  1 6  

. 

Afrika 
(undantagandes Algeriet, Tunis, 3Iarock0, 

Senegal och Tripolis): 

........................ Egypten (1:aregionen) ....................................... Madeira ..................... Afrikas östkust (ErBthrea) ... D sydkust 
..................... D vastkust (Banana) 

Albanien ...................................... 
Azorerna ....................................... 
Belgien ........................................ 
Bulgarien ....................................... ......................................... Estland ....................................... pinland ...................................... Frankrike. .............................. Fristaden Danzig 
Faröarna ..................................... 

' 

0,33* 
0,81* 
0,18* 
0,40 

0,18* 

0,151 
0.45 

1 Utöfver afgiften fór telegrammets befordran till a or ge: 
I I 

* Uppgir sammanlagda afgiften för telegram till belopp i öretal, som icke Ban jamnt delas med fem, 
skall den afrundas till narmast högre femtal öre. 

** Upptager endast kostnaden för korrespondens med den ort inom resp. omriden, dit  portot 
nr lägst och, där flera befordringsvägar finnas. för korrespondens 9. den billigaste. 

*** Till Amerika och Australien kunna telegram sändas p% tridlös vag via Stavanger Radio, via 
T r a n s ~ a d i o ,  via Hadio-l<'ra?ice, v ia  17farconi mot i vissa fall lagre ordtaxa. 

Portugal ....................................... 
Rumiinien.. .................................... 
Ryssland ....................................... 
s a a r - o m r ~ e t  ................................. 
Schweiz ....................................... 
Spanien ....................................... 
Spetsbergen .................................... 

0;30 
0,27* 
O,35 
O,D* 
0,18* 
O 27* 
0:251 

Storbritannien och norra Irland ............ ....................................... 1:12* 

Arabien: Aden ................................. I 2,00 
Cypern .......................................... 
Indien. Brittiska .............................. l,68* 
~ r a q  (,sopofiamien) ........................ ...I $1:: 

Tjeckoslovakien ................................. .............................. 
Turkiet ....................................... ........................... 
Tyskland 
Ungern Australien*'* 
Osterrike 
Algeriet och Tunis ........................... 3,00 
Marocko (Tanger) .............................. O 41* Nya Ealedonien .............................. 3,G8* 
Senegal ............... ........................... 1:48* i Nya Zeeland .................................... 3.00 
Tripolis ....................................... 0,47* Tasmanien .................................... 3,00 

l 

Japan .......................................... 
Java ............................................ 
Kina ............................................. 

3,33* 
3,20 
3 00 
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Telefonunderrattelser. 
[4991] 
Rikstelefon jämväl omfattande f. d. 

Stockholmstelefon. 
Rikstelefonnätet. som numera iir utsträckt 

till alla delar af Sverige är jämväl &bun- 
det med ,Atlandska i Norge, i 
mark och i Tyskland samt med Torne& och 
en del närliggande stationer i Finland. 

Rikstelefonniitet är numera helt samman- 
slaget med Stockliolmstelefons nät. 

dbonnentens rättigherer: samtal (för 
abonnenter inom Stockholm) med de stationer hvilka 

"t 4~c;,":to~;t$~;;r;;pt";Xz~,rt$n t i l l  
samtal med alla andra orter i rikstelefonnätet &A' 
sarskild afgift. 8) Telefonenng af telegram till. och 
frin telegrafstation mot intelefoneringsafgift af 25 
bre for forsta tiotalet och med tillagg af fem ore for 
hvarje ytterligare paboqat tiotal ord och 4) Samtal 
med icke-abonnent, hvilken mot sarskild afgift ge- 
nom telegrafverkets forsorg kallas till samtalet. 

Anmiilan om abonnement å rikstelehn kan ske i 
Stockholm % Rikstelefonbyrin Brunkebergstorg 2 
samt i lands~rtentillvederbor~ndetele~rafkornmis~ 
sarie. 

Uppgift å kostnaden för telefonabonnemang finnes 
infbrd i bbqan af rikstelefonkatalogen. Upplysnin- 
gar harom kunna vidare erhillaq h Rikstelefon 
byrin, Brunkebergstorg 2. 

Om kostnaden for rikssamtal lamnar vederbörande 
rikstelefonist p% beg8ran upplysning 

Bbrutom vanliga telefonsamtal expedieras i riks- 
telefonens riksledningar : 

r~,'tl;;,",y;,";,n';,"gas8;~,"1";,",",9;;s$P,",am 
mbjligt antingen efter bestallningen eller efter visst 
af rekvirenten uppgifvet klockslag; 
b) s e r i e s  a m t  a l  eller sidana som efter förut. 

@ngen bfverenskommelse förmedlas dagligen eller 
sirskilda men alltid samma dagar i veckan mellan 
samma apparater & viss for hvarje serie till s%v,vgB 
varaktighet som begynnelse lika tid samt 

c) b l i x  t S a m  t a l  eller sadana med foreträdesriitt 

k",': :~:z""b",g&~ dilbbel periodafgift 
blixtsamtal 100 kronor plus dubbel periodafgift. 

Bor samtal som utvaxlas inom landet under tiden 
fpan tia 'l. f. m. Och bl' e' m- 

t l ' -~~ ; lm;a~~g~l ; '~~"   eller 
till Norge, Danmark, Finland eller Tyskland, f% icke 
F~~~~ langSe tid 'lnder penOder (6  miiiuter)z 

annat finnes att befordra pi 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  Bfven t e l e g r a m a d r e s s ,  darigenom at t  
adressatens egenskap af telefonabonnent f%r i en 
telegramadress betecknas med bokstafverna 
med eller utan telefonnumret, u t a n  a t t  d e n n  a 
b e t e e 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  in. 
b e r k 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  u n d e r -  
k a s t  a d e  o r  d a n  t al. 

Telefona~tomater, uppsatta p% olika Ef4llen i 
Stockholm, formedla samtal för 20 ore plus evan- , 
tuellt forekommande periodafgift. 



Enidasit ett g a p  steg 
från landets knutpunkt är CENTRALTRYCKERIETS 
STAMPELFABRIK. För hela landet är därför nära 
till hands att få kautschukstämplar av vårt erkänt 

yppersta fabrikat! 
Vasagatan 16, Stockholm Direkt Exp. till landsorfen. 



A.-B. J. E; ZACHRISSON 
Åkeri & Renhållningsverk 

Verkställer: 

Gårdsrenhållningar 
samt alla slags 

arbetskörslor - 
med hästar a lastbilar. . 
Kontor (e;l stallar: 18 Surbrunnsgatan 
Telefoner: 29 16, Norr 62 97, Norr 43 96. 

Avdelningsstall: EriHsdal, Söder. 
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KOPPAR-, BLECK- OCH PLAT- I 
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II 

• SLAGERIVERKSTADER m 
m 

m 
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m 
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• Verkstad för svetsningsarbeten. 
m 
m 

m m 
(Etablerad 1909) m m 

m 
m 

T e l e f o n e r :  
m 

m Firmamärke. P 
m Verkstaden 331 27, Norr 193 57. Bostaden Kh. 27 18 1 
m m 

m 
m 

m 
¤ ' Verkställer allt vad till 

m 

m m 
m i yrket hör av alla metaller till dagens billigaste priser. i 

m 
• \ Maskinell tillverkning av helsvetsade ¤ 
m 
m 

m 

C I S T E R N E R  m 
m : 

av alla storlekar. m 
m .  ! ..............m.... mmmmummmmm.mmmmmmam.mmmmmmmmmmmmmmm..mmmammmmmmmmmmm.mm, 
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StochhoAms Rntecknfings 
Gasanitii AkbRelSoAag 

Grundfond Kr. 18.000.000 
Reservfond » 14.000.000 
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FASTIGHETSBELANING 
BANKRORELSE 

NOTARIATAVDELNING 

FORVARINGSVALV MED 
KASSAFACK 

FONDAVDELNING 

EGENDOMSAGENTUR 
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Huvudkontor: FREDSGATAN 2 

Avdelningskontor: 
Stureplan G 
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I Hornsgatan 10 Kungsgatan 56 
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