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

149 151 Järnvägsunderrattelser. 
Inom Stockholnis stads orngde äro följande jani- 

v%gsststioner belagna: Stockholm central, vid Vasa- 
gatan. Stockholm norra, vid Solnavagen; Karlberg, 
vid Rhrstrandsvagen. Stockholm bstra vid Valhalla 
vagen; Stockholm st<;dsgr%rden, i staAsg&rden (med 
expeditionslokaler i huset n:o 10 n. b. darstades); 
Liljeholmen vid Liljeholmsvtigen; Älfsjö; dlbano vid 
Roslagsgatan; Partan, vid Sturevägen; Saltsjbbanans 
järnvagsstatinn, i Stadsgirden, och Stockholm södra, 
vid Bang&rdsgatah. - Expedition for ank. tullgods 
i Centralsaluhallen, Kungsgatan 67. 

[49 161 Befordring a f  resande. 
Persontrafik ombesörjes Ocke af stationerna Stock- 

holm norra, Stockholm stadsg&rden, Albano och 
Tartan. Af Stockholm östra expedieras resande en- 
dast till och fr%n Stockholm-Roslagens jarnvagars 
stationer och af Saltsjöbanans station endast till 
och fr&n denna jiirnvags stationer. 

Å öfriga stationer expedieras resande och resgods 
till och fr&n alla i svenska samtrafiken deltagande 
jarnviigar, samt dessutom å Stockholm centralstation 
till och frtin vissa stationer i utlandet. 

Vid Norra Bantorget (vid f. d. Stockholm norra 
station) &r under ombyggnaden af Centralstationen 
(&ren 1925-1926) en provisorisk lokalstation anord- 
nad i stallet för den förut vid Centralstationens norra 
ända belagna. Vid denna nlokalstationn afg& och 
ankomma - p& ett par undantag nir  - alla tig, som 
enl. gallande tidtabell hafva sin slutpunkt eller i 
omvand riktning sin utg&ngspunkt, vid nkgon d 
stationerna Ulriksdal, Tureberg, Viisby, Sundbyberg, 
Sphnga, Hhsselby villastad e l l a  Kungsangen. 

BilleGtf3rsäljningen vid Stockholms statloner bör- 
jar: för snZ11-, person- och blandade tag 30 minu- 
ter, för godstlg senast 15 minuter före t8gets utsatta 
afg&ngstid. 

Vid stockholm central ager dessutom förköpsför 
siljning rum mellan 8 f. m. och 7 e. m. till samma 
eller pfdoljande dag afg&ende t ig  af saval person 
(dock ej tur- och retur.) som sittplatsbiijetter. De 
senare som betinga ett pris af 25 öre, berhttiga rc- 
sande 'till reserverad sittplats fr%n Stockholm C i 
n&got af de fr&n denna station utgiends Statens jam- 
vagars snillt&g. Till tredje klass saljas sistnamnda 
biljetter dock endast till dagsnalltagen till Malmo 
och Göteborg. 

Som biljetter till ett flertal stationer vid enskilda 
järnvagar äfvensom till längre bort belagna mindre 
statsbanestationer ej finnas tryckta utan miste ut. 
elrrifvas, bör köpare d dylik biljett, för att med viss- 
het kunna p&r&kna erhalla sådan, darom framstalla 
begaran senast 15 minuter före resp. t&gs afgang. 

Anmärkning mot oriktig bivett och vdoling skall 
genast, innan biljettkbparen lämnar luc&an, framstbl. 
las, emedan zntel afseende därå sedermera fästes. 

Bör barn, som fyllt 3 men ej 12 &r, löses biljett 
mot half afgift. Barn under 3 ars Bder, som Atföljer 
aldre person och för hvilket sarskild platts ej bega- 
res, befordr& utan afgift och utan sbrskild biljett. 
I trafik med utlandet (undantagandes med Norge och 
Finland) Fa &Idersgransen 4 resp. 10 &r. Direkta 
bibetter'till halft pris till och fr%n danska stationer 
kunna ej lösas fbr barn mellan 10 och 12 %r. D% 
barn mellan iJ och 4 &r 8 danska strackor befordras 
afgiftsfritt, utfardas i trafik med Danmark biljetter 
för dylika barn endast till vederbörande grans- 
station. 
----r 

G ö R  EDRA LIKVIDER 

För afbrott i resa galla särskilda besthmelser, 
om hvilka underrittelse kan erhallas genom veder- 
börande upplysnings- eller biljettexpedition. 

Z'ur- och returbiljetter, I I  och III klass, gallande 
tv& söckendagar samt son- o. h elgdagar, som infalla 
i omedelbart sammanhang meatdessa, förs5ljas vid 
resa 8 enbart statens jZrnvagar intill ett afstand af 
366 km., till samtliga stationer vid Vasterasbanan 
och i samtrafik till stationerna vid de fiesta enskilda 
j%rnvSgar. 

M<EnadsbiUettev, II och III klam, gallande för & 
biljetten namngifven persons resor med alla ordina- 
rie bantig (vid färd med analltag dock endast mot 
lösen af vanlig tilläggsbiijett) under ett visat antal 
hela m%nader & en viss banstracka, erhallas & sta- 
tionerna, efter senast en timme i förvag gjord rekvi- 
sition. 

Partibiljetter, II och III klasa, gallande för 20 enkla 
resor for viss person eller för viss person jamte 
vissa af hans familjemedlemmar till ett antal af 
högst sex for hvarje biljett med alla ordinarie ban- 
tag (vid fard med snUlt&g dock endast mot lösen af 
vanlig tillaggsbiljett) forsäljas tillsvidare & Stock- 
holm central till en del stationer och h&llplatser 
vid linjerna Stockholm-Södertalje och Stockholm- 
Uppsala samt till Vagnliarad, Fagersjb, Sodertörns 
V:stad och Nyniahamn. Giltighetstiden Xr, om parti. 
biljetter anvandas af mer i n  fem personer, 2 mana- 
der samt i öfriga fall 3 manader, afsttlmplingsdagen - 
inberaknad. 

Kupongbiljetter Pllande tre mhader  för resor inom . 
landet kunna erhfllas & Statens jarnv%gars resebyra 
Vasagatan 1, för dessa biljetter galla i öfrigt samm2 
bestammelser som for vanliga enkla biljetter.* 

Sofvagnar, I, 11 Och III Mass, g% i natthgen & vissa 
linjer, aughende hvilka hänvisas till gallande tid- 
tabell, och meddelas med afseende p& dessa vagnar 
fbljande : 

1 klass sofkup6 har en liggplats I I  klass i hel- 
kup6 fyra och i halfknp6 tvii liggplktser, III klass i 
helkupé sex och i halfkup8 tre liggplatser. 

För sofplats erlagges utöiver vanligt biljettpris 
20. 00 kr. i I, 10: 00 kr. i I I  och 5: O0 kr. i111 klasaens, 
vagn pr natt. 

Mot denna afgift är resande som s& önskar be- 
rattigad att & sin sofplats medtaga ett barn,'som 
innehar half biljett till ifn2gavarande vagnsklass. Tv& 
barn, för hvilka erlagts half afgift, aga att mot lösen 
af en sofplatsbiljett gemensamt begagna en sofplats. 

Sofplats i de frin Stockholm utgaende sofvagnarna 
Sfvensom i öfriga in- och utlgndska sofvagnar, be! 
stalle8 6, Statens Jurnvugars resebyrå, Vasagatan 1, 
telefon 18 26 och 1924 (filial i Nordiska Kompaniet), 
se vidare nedan. 

Restaurationsvagn medföres i dagsniillt&gen Stock- 
holm-Malmö och Stockholm-Göteborg, & strackan 
Stockbolm-Bracke i persont%gen n:r 103 o. 104 samt 
P1 atrackan Stockholm-Tillberga-Ludvika-Gate- 
borg i t&gen n:r 1 o. 2 

Abonnemang d hel vagn eller vagnsafdelning i 
t&g sker hos stationsinspektoren 9. tigegets utgings- 
station. Bestallning & hel va& miste göras 24 tim- 
mar och L vagnsafdelning minst en timme före' 
t&gs afghg. 

Sjukvagnar, sarskildt inredda för befordran af sjuka - 
* Innehafvare af kupongbiljett äger att utan vi- 

dare formaliteter af bryta sin resa & hvarje kupongs 
begynnelse- eller slutstation. 

-- AVGIETSPRITT GENOLM 
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C49 16-49 191 I. Sariiviigs-, poqt-, telegraf- och telefonunderratteleer. 
personer, k n a s  efter rekvisition tillgängliga vid ett magasinet. Biljett löses i resgodsexpeditionen till 
antal af statsbanornas stationer, diribland Stockholm pris av 1: 00 kr. för sparkstötting eller ensitsig, tv% 
central. Sjukvagn f%r vid behof ing% p% enskilda hjuligvelociped utan motor, 2: O0 kr. för annan veloci- 
iärnväear af samma sw%rvidd som statsbanorna. För ned utan motor. För velociwed med motor Sr afeif- 
BvarjeYi vagnen befordrad sjuk person Iösas tv% bil- len beroende p% transportlangden; närmare uppfis. 
jetter och för hvarje ytterligare resande i vagnen ning om afgiften erhilles % resgodsexpeditionen. 
en biljett till III klass. För sjuk person, som far- Den resande är  skyldig att dar förete sin personbiljett 
das utan vardare, skola tre biljetter lösas. Minsta för afstkmpling. 

- 

'fgift för ujukvagnen är dock 10 kr. till hvarje i För resgods, som icke afhdmtas inom 12 dagtim- 
transworten deltaaande .iärnväe. I mar (tid fr. 7 e. m. till 7 *. m. allt, ,ke räknadt, 

 ör erh%llande i f  dvlFk olats skall likareintve. att I efter inkomsten. erlieeen i maeasinerinesafeift 20 öre 
den sjuke ar i behof af transport i sjukvagn, företes. pr dag-och kolli, dlck minät 50 o r e p r  :andning. 

3'asta bzl~erter 1zCC utlandet kunna utan forutbe- Magasinspengar for son. och helgdagar debiteras icke. 
stallning erhkllas % Stateus jarnvkgars resebyra samt Resgods, som kvarlipger efter 48 timmar, raknadt 
Centralstationen till bl. a fobande platser. Basel, i f r h  ankomstdagen, skall afhamtas % Stadsbudsfor- 
Bergen Berlin, Bremen, Dresden Frankfurt am M eningens magasin, Kl. S. Kyrkog. 8. 
~reifs&ld, Hamburg,   ann over: Helsingor, ~ r i s t i !  
ania  Knln Ronenhamn 1,einrle T.iiherk Narvik 
z o o 7  s ~ s s ~ & .  stt?Z1n' ~trais<Td-~r~o~dhj& 
t ar nedi in de, samt till 'de stbrre stationerna a de(  181 ~ r a n s p ~ ~ t  af le~vande djdr. 
norska och dinska järnvägslinjerna. 

Statens Jiirnviigars resehyrd, Vasagatan l (filial i 
~ ~ ~ d i ~ k ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ t ) ,  försäljer biljetter till in. och 
utyaudska jarnvägs., bit., bil. och flyglinjer samtband. 
hafver sofplatsfördelningen i samtliga frin stock. 
holm utg&ende $yran reserverar dess 
utom sofplatser i öfriga svenska samt i utlandska 
sofvagnar.  ad och upplysningar läninas om resor 
i in- och utlandet. 

~ö~ upplysningar om tagtider och biljettpriser i 
inyaudsk trafik telefon firnvagen, upplysningen; 

telefon 209 36 och &m,,jigen 18, 
xesebyran halles öppen fr&n g f, m. 

till 6 e. m., sön- och helgdagar fr%u 10 f. m. till 3 
e. m. under juni, juli och sön. helg- 
dagar 10 f. in. till 1 e. m. 

[49 171 Resgods. ; 

smarre djur, inbegripet hundar, f% afgiftsfritt 
medtagas i personvagn, om de förvaras i emballage 
af icke större omf%ng %n vanligt handresgods samt 
alla medresande i samma afdelning af vagnen dar- 
till lämna sitt samtycke. I vissa statens järnva 
'ars tag som medföra tredje klassens-vagnar för 
?ittresadde, rna särskild för rökare afsedd afdelning 
i tredje klassens vagn - dock ej i sofvagn - upp. 
litas för resande, som medföra hundar utan att 
dessa äro förvarade i emballage. För hund som med- 
föres i dylik vagnsafdelning löses hundbiljett. Trans- 
port i öfrigt d hundar, k!ttor och dylika djur,  i bur 
eller koppel, ager rum i resgodshka mot lösen af 
liundbiljett för huarje djur i biljettexpeditionen. 
Priset för sidan biljett är detsamma som för en 
half tredje klassens personbiljett. Andra mindre 
husdjur i burar befordras sasom il- eller fraktgods 
efter sarskild fraktberäkning. För histar och större 

-- 
&pe"diiionerna för afgiende resgods öppnas bch l 

st;?ngas samtidigt med bibettliickorna; ocb bbr res- 
gods vara inlamnadt minst 30 minuter före t%gets 
utsatta afgingstid. Vid resgodsetsinlämnande Srligger 
ägaren att tillika aflamna biljetten fbr att mirkas. 
Sedan vikten blifvit utront och likvid erlagd i res- 
godsluckan tor mójl'gen befuitlig bfvervikt, %terfås 
bibetten och erh%lles resgodsbevis eller biljett % res. 
godsofvervikt forsedd med samma nummer, som ar 
%satt resgodspersedlarna. Från  resgods, som inldmnas, 
bova aldre resgodsmhrken vara  borttaqna, emedan 
&ana lätt foranleda felskndning. Resgods utlrimnl~s 
p% bestammelsestationen.till den resande eller hans 
ombud mot resgodsbevisets eller ofverviktsbiQettens 
samt tillaggsbiljettens %terstallande. Tydlig adress 
Pi. resgodset underlattar dess sakra transport. Res- 
gods till utlandet skall alltid vara försedt med aga- 
rens namn och adress. Fbr effekter, som af resan- ' 
de medtagas i vagnen, ansvarar jkrnvägsförvaltnin. 
gen icke. 
VSä Stockholm Central äger forpollettering af res- 

gods till samma och följande dags t%g rum mellan1 
kl. 9 f. m. och 4 e. a. 

VeJoapeder och 8park.kstofttngar som förgersonligt 
bruk medföras, emottagas till gefordran i resgoas 

timme. 

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

tioner med undantag af Stockholm norra, Karl- 
berg samt Stookholm Stadsgarden. ilgods till sta- 
tion % Stockholm-Roslagens ~Brnvlgar o. till station 
% Stockholm-SaltBjobanans jirnvag skall inlamnas 
8. resp Stockholm bstra station o. Saltsjobanans 
station Stadsgarden. Frakten for ilgods b e r h a s  
efter vikt, med afrundning af vikten for enstaka 
kollin under 50 kbdm rymd till 3,5 och 10 kg. och fbr 
andra sandningar till nkrmast högre tiotal kg. 

Ilstyckegods, som skall befordras med visst t%g 
maste vara inljimnadt t% Stockholm central senast i 
timme o. L ofriga stationer senast en half timme fore 
ifr%gakommande t%gs itfg%ngstid Ilstyckegods mot- 
tages endast i det fall att godsets form, omf%ug, vikt 
och oftiga beskaffenhet medgifva godsets hastiga m. 
och .tirlastning. 

Icke tullpiiktigt ilgods ankommev tiii swtl iga  
StockhoMs stationer med undantag af Stockhoim 
norra, Karlberg samt Stockholm Stadsgarden. Tull- - 

öre. ~ a r f ö ~ ~ t ~ ~  berättiga vanliga personbiljetter i 
svensk trafik samt kupongbiLfetteri allmanhettill &f. 

giftsfri pollettering af 26 (% barnbiuett 12) kg. resgods. 
Daremot far resgods icke afgiftsfritt medföras a ma. 
riads. och partibiljehr, ~ö~ trafiken med 
gälIa särskilds bestämmelser. Till S t o ~ k h ~ l ~  

resgods kan amimtas efter dess 
urlastning ur tag. ~ö~ tullpliktigt resgods fr&n ut. 
landet finnes vid oentralStationen en afdel. 
ning, hvilkep halles öppen för tullvisitering vid alla 
kider, d% tag med direkta förbindelser fran utlandet 
ankomma samt dessutom mellan kl. 12 och och 
6-7 e, m. samt e. m. aön. och 
helmin,ea~. 

JONKOPING8 JUKa)IP)ISIIaA BYRA - 15 HAMN<PA'IPAN 15 - 

hastar och mindre %n 10 i fraga om boskapskreatur 
och mindre hastar, i hvilket fall frakten utgir med 
legfe afgift, beroende p% djurantalet. I hvade, mr 
transport af lösa djur använd vagn är ägaren berät- 
tigad att afgiftsfritt medsända till bestämmelsesta 
tionen en vardare. Vid Iangre transporter trans- 
porter nattetid iifvensom d% omlastning under vägen 
?r erforderlig är ägaren skgldig medsända v%rdare 
I enlighet med stationsförestandarens % afsändnings- 
stationen föreskrifter. Hästar skola alltid %tföljas 
af 

Lefvande djur förvaraa afgiftsfritt vid mottagnings- 
stationen endast 2 timmar efter ankomsten, darefter 
debiteras magasins- ellervagnspengar beräknade pr 



l 

pliktigt ilgods ankommer till Stockholm central tuii- 
expedition utom d% det br afsedt att utfaras till 
Stockholms frihamn, d% det ankommer till Vartan, 
eller det skall under tullkontroll utfbras frin Stock- 
holm med fartyg d% sidant gods äfven han ankomma 
till stadsgarden: Iletyckegods, som ankommer till 
n%gon af stationerna Stockholm central södra eller 
bstra, utsbndes omedelbart efter ankomsten genom 
A.-B Transportkompaniet tili adressaten om bostads- 
adr. fmnes uppgifven. Fr%n bfriga stationer under- 
rättas emottagaren genom utsand .notis= om godsets 
ankomst Fbr ilstyckegods, som ej amamtats inom 
12 dagtimmar (se 4921) efter ankomsten erliggas 
magasinspengar enl. taxa, hvarvid en minsta afgift 
af 50 are pr sandning debiteras. 

[49 201 Fraktgods. 
Vid transport & järnvag indelas fraktgods i : stycke. 

gods och vagnslastgods. Som styckegods betraktas 
hvarje forsändelse, hvars vik% icke uppgar till 2,600 
kg., och som vagnslastgods hvarje forsandelse, hvars 
vikt uppgir till, eller for hvilken frakt beriknas fbr 
minst 2.500 kg. 

Styckegods kan a/sändas fran samtliga Stockholms 
ktationer med undantag af Centralstationen, Karlberg 
och statsbanornas station i Stadsg%rden. Frakten 
för styckegods ber8knas efter en minsta vikt af 40 
kg och damtöfver for jimna tjugotal kg. 

Styckegods ankommer till samtliga Stgckholms sta. 
tioner med' undantag af Centralstationen, Karlberg 
och Statsbanornas station i Stadsg%rden 

I fr%ga om tnllplikt.lgt fraktgods ghller hvad ofvan 
Sagts om tullpliktigt ilgods. 

Styckegods, som ankommer till n&gon af statio. 
nerna Stockholm norra eller södra utsandes genom 
A.-B. Transportkompaniet till adiessaterna om bo- 
stadsadress finnes uppgifven. Till de adressater, som 
fr%nsagt sig utsanduingen genom A.-B. Transport- 
kompaniet, utsandes notis. Ufnga stationer under. 
ratta emottagaren genqm utsandande af nnotisn om 
ankomsten af gods. Ar godset ej afhilmtadt inom 
12 dagtimmar (se 4921) efter mottagen underrrittelse 
om godsets ankomst f%r emottagaren erlbgga maga. 
sinspengar enl. taxa, hvarvid en minsta afgift af 50 
dre pr sandning debiteras. 

Gods som kvarligger outlöst % Stockholm norra 
3 dygn efter mottagen underratelse om godsets an- 
komst öfverlamnas till A..B. Transportkompaniet fbr 
fbrvaring. For denna förvaring ager nämnda bolag 
rätt att uppbara en afgift af 10 are pr dygn och 100 
kg. samt en minsta afgift af 60 bre pr simaning. 

Mot i taxan särskild angifven, lagre afgift, hvilken 
erlagges vid inlamningen, Pi tomkarl och tomsEckar, 
som varit anvinda for transport af smakreatur, födo- 
gmnen sait spannm%i, gryn, injbi, frö, gbdniugs- 
ämne$ foddrbmnen och trakol %ter@ f r h  emottag- 
nings- till af~bndnin~sstationdn, nar atersändandet 
sker inom åt ta  dagar, rilknadt f r h  varans ankomst. 
P% samma villkor f% rep som anvhndts vid ho- och 
halmtransporter, vedma4, ,presenningar, bastmattor 
och kreatursbindslen itersandas till afsandningssta- 
tionen. Mjblkflaskor af plat, hvilka %ters$udas inom 
samma tid, %terg% mot en inskrifuingsafgift af 20 
bre pr sändning. For tomfat och andra kbrl samt 
l%dor, hvilka inom 80 dagar atersandas till station, 
fr%n hfilken de ankommit fyllda, berbknas frakten 
efter billigare tariff än eljest. 

Vagnslastgods kan afsandas fr8n samtliga Stock- 
halms stationer med undantag af Stockholm central 
och Karlberg Vid Stockholms bstra station expe- 
d~eras  icke i vagnslaster ben kreaturs- grus, gbdsel 
(st?llströ), halm, hd, k&, kbks, lump: sand, skrot, 
snickeriarbeten till byggnader etc., sten, stenkol, 
tegel, torf, torfsFb, torfmull, trbkol, travaror och 
vassrör. 

J5rnv~gsnnderrättelser. [49 19 -49 
Frakten för vagnslastgods beräknas efter en minsta , 

vikt af 2 5500 kg Vikten fiir vagnslastgods afrundas 
till närm'ast h o b e  100.tal kg. Minsta afgift for trans- 
port af en vagnslastsändning ar 10 kr 

Ror transport af inobler o. d kan hel vagn p% sar- 
skilda villkor forhyras For vagnslastsbndning d s t e  
vagn p& fbrhand bestallas 

Vagnbestbllnzng bbr skejöre kl: 12 middagen söckeu- 
dagen före lastningsdagen, helst skriftligt enligt for- 
mulir, och anses forfallen, om lastning ej p%boriats 
inom 12 dagtimmar (se 49 21) efter det vagn erhallits. 
Stationsfbrest%ndaren kan fordra en deposition af 5 
kr. pr bestklld vagn, som förverkas, om *agnen ej 
blir använd och br berhttigad att mottaga vagnbe- 
ställning m;ntligen eller pr telefon samt göra an- 
teckning darom, hvilken anteckning vid tVist hbr 
vitsord. Vid otillr8cklig vagntrllg%ng skole vagnar 
utlamuas i fbljande ordning. 1) fbr lik, 2) fbr lef- 
vande Qur, 3) för ilgods, 4) för fraktgods, som hr 
underkastadt hastig förstöring, 5) for annat gods. 

Om bestalld vagn icke br fardiglastad senast 12 
&agtimmar (se 4921) efter det vagnen stallts till rekvi- 
rentens disposition, debiteras vagnspengar med 50 
ort! i timmeii, dock hbgst 5 kr. pr dygn 

Vagnslastgods antommer W1 samtliga Stockholms 
stationer med undantag af Stockholm central och 
Karlberg Underrättelse om ankomsten af gods del- 
gifves mottagaren genom utsänd nnotisn eller telefon. 
Vagnar skola vara lossade senast l2 dagtimmar (6~4921) 
efter den tidpunkt, d% underrbttelse lamnats om vag- 
nens ankomst, eller, cm underrattelse ej kunuat 
limnas, fran den tidpunkt vagnen ankommit till 
stationen. Ar mottagaren fardig psborja lossningen 
innan vagnen stallts till mottagarens förfogau de rak- 
nas ofvannämbda 12 dagtimmar fr%n den tidpunkt, 
d% vagnen blifvit inväxlad till den plats inom sta- 
tiousomr%det dar varorna skola afhbmtas. Efter 
namnda tids korlopp debiteras vagnspengar (se ofvan). 

For transport a j  åkdon, båtar och lzk saw&t a j  l o -  
komotiv och gärnwägsfordon galla airskilda bestam- 
melser, ona hvzlka zcnderrattelser lämnas a j  vederb6- 
rande station eller godsexpeditton. 

Tul2gods Expeditionen for ankommandl tullgods 
(il- och fraktgods) P Stockholm Centralstation h%l?es 
bppen hvardagar kl 9 f. m.-5 e. m. - X~peditiO- 
nen Br#beligen i Centralsaluhallen, Eungsgatau 67. 

[4921] Efterkraf. Upplagstid. 
Hemforsling. 

Godsförkändelser kunna af afsandaren belaggas med 
ef terkraf intill godsets varde, hvilka inkasseras geaom 
järnvbgens forsorg mot en provision af en procent 
af efterkrafsbeluppet d% efterkrafvet uppgar till 
högst 100 kr. ofversiiger efterkrafvet 100 kr., utgar 
provisionen for de första 100 kr. med en procent och 
for bfverslgutande belopp med en haif procent. FOr 
utbetalande af efterkrafsbeloppen % försandelserf rån 
Stockholm central ooh norra finne8 inrattad en s i r -  
skild expedition i nya ilgodsexp. vid Vintervagen 
snedt emot stadshuset, hvilken hallea bppen for all- 
mbnheten sbckeudagar frin 10 f. m till 2 e. m. 
Efterkraf SI försbudelser fr%n bfriga stationer och ex- 
peditioner utbetalas % afsbndningsstationen resp. ex- , 
peditionen. 

Trafikant är  berättigad 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 trll 7 e. m sbcken- 
dagar. Sedan den afgiftsfria tiden utlupit, erlagges 
for lefvande djur en magasinsafgift enl. taxa fbi- hvarje 
p%bbqad timme och for annat gods £Or hvaqe bbr- 
jadt dygn, hvarvid sön- och helgdagar medraknas en- 
dast ifraga om lik och lefvande djur. Trafikant, 
som icke önskar f% sitt gods hemforsladt, af,A.-B. 
Transportkompaniet, skall darom gora skriftlig an- 
mblan % vederbbrande station eller expedition 



[49 221 I. Jiirnvigs-, post-, telegraf- och telefonunderrattelser. 

[49 221 Expeditioner o. magaein. 
För in- o. utlamning af il- och fraktstyckegods haiias expeditioner och magasin i . 

Stookholm öppna for allmCiuheten % följande tider: 

Sbn- och helgdaga?. hzållas följande ilgodsexpedi- 
tioner s&1unda: 

vid Albano 1-2 e. m. 
D Vartan 12-2 e. m. 

Stochnozrn c. 
för ank. gods 8-10 f. m ,  1-2 e. m. 
D. avg. n  8-10 w 1-2 D 

vid Stockholm S. 8-10 f. m. 
~,Llljeholmen 9-10 f. m. 

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

Betraffande tullgods (se 49 20). 

Notiser om' ankommet gods utslindas icke under 
'On- Och 

Bel&?friI 
lördagar 
- 

18f.m.-2 e.m. 

8 D -2 D 

D -2 D 

I8 D --Z D 

8 D -2 D 
D D 

7 D -2 D 
8 D -2 D' 
8 D -2 D 
8 D  -2 D  

station Söckendagar 
utom lördag. 

j 2-5 e. m. i 

Albano ............... 
Vir tm .................. 
StocEholm N. 
for ank. fraktstycke. 
gods .................. 

idr avg. fraktstycke- 
gods .................. 

Stockholm C. 
för ank. ilstyckegods 
D avg. 

Stockholm S. 
för ank. fraktgods ... 
a avg D ... 

8-12 f. m., 
2-5 e. m. 
8-12 f. m., 
2-6 e. m., 

8f.m.-4e.m.7 

10 D  -5 D  

8 f.m.-4 e.m. ' -5 

8 f  m.-4e.m. 
1 0 ~ - 5 D  

D ilgods ............ 8 D -5 D 
Liljeholmen ............ 8-12 f. m., 




