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C49543 Skall till Stockholm adrmserad post 
joförsandelse aflaamtas, 

ar uppgift il iitlämniogspostanstalten tillräck- 
lig postadress. Post till adressater å Kastell- 
och Skeppsholmen ntbäres dock genom pkt 
St11 14 men afhamtas å pkt 8th 16. 

Innehar adressaten afdelning i s. k. ame- 
rikanskt fack, bör dock jamval dess nummer 
utsättas. * 

Utldmningspnstanstalter i Stockholm äro: 
Stockholm I Postkontoret vid Vasag. 28-34. 
Stockholm 2 vid Lilla Nygatan 6. 
Stockholm 3 S r Sveavägen 31. 
Stoekholm 4 B , Högbergsgatan 40. 
Stockholm 8 x . LinnBgatan 9 & 11. 
Storkholm 6 Odengatan 58. 
Stockholnz 7 r w MAstersamuelsg. 8. 
Stockholm 8 2 3 Eungsholmsgat. 32. 
St«ckh,ilrn 10 . (Narvavagen 84j. 
.S't'toekholm 11 > Renstjernasgat. 16. 
Stockholm 12 B a S:t Eriksgatan 21. 
Stockholm 14 :, a Riddaregatan 47. 
Stocbholm 16 D Gustaf iidolts tora. - a 
Stockhtdm 17 r . Hornsgatan 71. 
Stockholm 19 2 Birgerjarlsgatan 90. 
Stockh.olm 20 r D Ri~igviigen 98. 
Storkkolm 21 s I~arlbergsvaeen 52. 

(Sthlmlg), Birgerjar1sg.-Tegnéreg.,Tegnérsg. 
18, Sabbatsberg, Drottningg. 75, Norra Ban- 
torget. Vasag.-Kungsg., Hötorget, Central- 
postkontoret, Centralstationen, Tegelbacken, 
Drottningg.-St. Vattug , Regeringsg.- 
Hamng . Gustaf Adolfs torg, Riksdagshuset, 
Grand Hotell, Stallg. 23, Mdstersamiielsg. 3 
(Sthlm 7). 

il i<zrngsholm~n: F1emingg.-S:t Eriksg., 
S:t Erikag. 21 (Sthlm 12), Handtverkrneg.- 
Agneg., Kungsholmsg. 32 (Sthlm 8); 

å Osterm~~lm: Lilljanspl>tn, Stureplan Lin- 
nég. 9-11 (Sthlm s), Karlavag.-Sibylleg., 
L:a BIiltg , Strandväg.-Banér~ ; 

i Staden inom broarna : Kiddarhnstorget 
L:a Nyg., 6 (Sthlm Z), Stortorget, Skepps- 
bron 2, Triewaidsgrnnd 2; 

il Söd~rmalm: Hornsg. 186, Hornsg.-Tor- 
kelknutssonsg., Södermalmstorg, Mosebacke- 
torg, Högbergsg. 40 (Sthlm 4), Sbdra Ban- 
torget, Götg.-Blekingeg., Nytorget, Folk- 
ungag. 40. 

[4961! 

Telegrafunderrättelser. 
Ltijeholmenl i x ~ o r n s g a i a n  786. 

Genom att  pil brefpapper och kuvert med- 
dela egen fnllstdndig postadress bör bref- 
skrifvare i Stockholm sjalf bidraga dirtill, 
at t  aflåtna svar adresseras på det satt, som 
erfordras för snabb och saker beställning 
eller utlämning i Stockholm. 

Korrespondenter, som icke takttaga dessa 
avvisningar, h,j.fva att tillskrifva sig .ojalfvrr 
följderna uf denn,/ sin underlåtenhet. Daraj 
kan föl;@ icke blort försemunde utan äfven full- 
ständig obeställbarhet. 

Brefbäringsturer, omfattande vanliga bref- 
försandelser, postabonnerade tiduingar samt 
vanliga paket ej  öfverstigande 1 kg:s vikt, 
ntgil hra dagor kl. 8,aO f. m., 10,46 f. m. 
2,30 e. m.; sondagar och helgd. kl. 10,46 f. m.; 
värdeförsändelser (assuransbeloppet får icke 
öfverstiga 1,000 kronor), postanvisningar och 
assurerade paket (med högst 1,000 kronors 
angifvet varde) e j  öfverstigande 1 kg:$ vikt 
utdelas en,lost hvurdaaaför hl. 9 f. m. orh I 
e. 111. Vanliga paket öfver 1 kg:s vikt utkan- 
das hvardatlar kl.  8 f .  VL. somt I r .  In. För 

( I  nedanstående bestlmmelser äro beträEande 
telegrafkorrespondensen med visse lander 
restriktioner gällande, hvarom imderrättelse 
1dmnas å telegrafstationerna.) 

Telegrams hemlighallande. Såväl tele- 
grams innehåll som namn å afsändare och 
adressat hemlighilllas under afgifven edsför- 
bindelse af tjänstemännen vid telegrafver- 
ket; järnvagarnes telegrafpersonal ar i all- 
manhet icke edsvuren men vid strängt ansvar 
&lagd att hemlighålla silval taxerade tele- 
grams innehg11 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 eller expedieradt, uteblif- 
vet eller för sent framkommet telegram, an- 
svara telegrafförvaltningarna icke i vidstrack- 
tare mån, an att den eriagda befordringsaf- 
giften under vissa omständigheter kan åter- 
belrommas. 

Telegramariginal. Telegram skall vara 
rasligt skrifvet med latinska bokstafver och 
med vanlipa siffror. 

dylikas hemforsling upptages särskild afgift. 

[49 561 Frimärksautomater 
finnas rippsatta il följande platser: 

á finrrn~rilrn: S:t Eriksplan, Karlbergsva- 
gen-Norrbackag., Karlbergsvagen b2 (Sthlm 
211, Karlbergsvagen-Dalag., Uplandsg. 87, 

Sprak. %'~ele~ramtexten kan affattas pil 
klart eller p& hemligt språk, hvilket senare 
sönderfaller i ojverenskommet språk och chii- 
ferspråk, detta senare &ter bestående antingen 
af arabiska siflror med hemlig betydelse eller 
ock af bokstäfuer med hemlig betydelse. 

Ofverenskommet sprak ska11 bestilaf ord, 
Odenplan, Roslagsg. -Odeng., Birgerjarlsg. - 90 hvilka icke tillsammans bilda n&gon begrip- 
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lig mening på ett eller flera af de för kor- 
respondens på klart språk medgifna. 

Uppställningen sker i följande ordning: 1. 
Tillfzilliga uppgifter, såsom = R P  = (förut be- 
taldt svar); = TC = (kollationering); = PC = 
(mottagningsbevis); = FS-(vidaresändning); 
= TMs = (xadresser); >Extrabuds, (*Ex- 
pr&>); = XP = (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 äfven tillåtna); 6. Af- 
sändarens namn (kan afven affattas i för- 
kortad Form eller uteslutas). 

Adressen, som måste inneh8lla minst två 
ord, bör för större stader innehålla uppgift 
6 gata och husnummer eller. i saknad däraf, 
adressatens yrke eller annan dylik anvis- 
ning. 

Adressen kan affattas i öfverenskommen 
eller jiirkortad form efter uppgörelse mellan 
adressaten och. adresstationen. För inregi- 
strering af dylik adress skall till adressta- 
tionen i förskott erlaggas en årlig afgift af 
20 kronor. Enahanda afgift erlägges för 
inregistrering och iakttagande at korrespon- 
dents begäran, att till honom adresserade 
telegram må regelbundet tinder vissa timmar 
aflamnas p& särskitdt uppgifna ställen. 

Oriskar korrespondent tillförsäkra sig skydd 
mot att  af honom vid viss station registrerad 
telegramadress sedermera varder fBr annans 
räkning registrerad vid annan station, erlag- 
ges i förskott en &dig afgift af 20 kronor. 

Såsom fullt tydliga telegramadresser till 
aonnnsnfer d rikstelefon godkannas de, som 
innehålla adressatens tillnamn, bokstäfverna 
.Rt* samt namnet t% den centrai- eller växel- 
station inom rikstelefonniitet, med hvilken 
adressatens telefonapparat är d r m a s t  för 

Finnas flera abonnenter med 
tillnamn vid en och station, 
telefonnumret tilläggas efter bokstafverna Rt. 

.Ordberäkning, S&som ett ord räknas i 
klegram klart spr,jk ord om högst 15 
bokstafver eller sicertal om högst 5 siffror 
I telegram på öfqerenskornmet sp åk beräknas 

ordlängden till 10 bokstafver eller 6 
sigror; i telegram till 5 sifl- 
ror eller 5 bokstäfver. I adressen riiknas 
dock namnet p6 adresstationen alltid shsom 
ett ord. 
' Såsom särskilda ord raknas: 1. Ord för- 
enade genom bindestreck; 2. Ord skilda ge- 
nom apostrof; 3 Enstaka skriftecken, bok- 
etafver eller siffror, under~tryknin~stecken, 
parenteser och anföringstecken. 

Sammansättningar och förändringar af ord 
stridande mot språkbruket, äro icke tillåtna 
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Dock kunna s&som e& ord utan apostrof 
eller bindestreck sammanskrifvas, hvart för 
sig namn på städer och länder, släktnamn, 
tillhörande en och samma person, namn' p& 
stallen, torg, bulevarder, gator och andra slag 
af farvägar; namn på fartyg; hela tal, br&k, 
decimaltal eller blandade tal, skrifna med 
bokstafver; samt husnummer bestående af 
siffror och bokstafver. 

Siiljetecken, bindestreck och apostrof 
skola i regel hvarken taxeras eller aftelegra- 
feras. Onskar afsändare dessa teckens afte- 
legraferande, angifves detta med orden .med 
ski1.jeteckenu (ITP), hvilka icke taxeras, 
hvaremot hvarje skiljetecken taxeras som ett 
ord. Alinea (beteckning fOr ny rad) aftele- 
graferas i inländska telegram men taxeras 
ej. Beteckningen Rt med eller utan telefon- 
nummer i adressen taxeras icke. Såsomsär- 
skilda siffror eller bokstäfver skola daremot 
räknas: punkter, kommata, binde- och bråk- 
streck, som ingå i bildandet af tal eller bok- 
stafsgrupper. 

Utstrykning, andring ellek 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 på 
klart svenskt, danskt eller norskt språk af- 
fattade telegram för befordran till orter 
inom alla lander. 

De äro i Rikstelefonkatalogen utmärkta 
genom beteckniugen ti. 

Telegramexpeditioner befordra på klart 
svenskt, danskt eller norskt språk affattade 
telegram till och jrån orter inom alla lander. 

Dessa expeditioner äro i rikstelefoukata- 
logen genom beteckningen tx. 

Kvitto å inlamuadt privattelegram erh6lles 
p"beäran mot en afgift af lo öre- 

Intelefonering af telegram till telegraf- 
station kan a j  telefonabolznent äga rum mot 
erlaggande af 10 öre för hvarje telegram samt 
dessutom af 5 öre för hvarje påbörjat tiotal 
taxerade ord i telegrammet. Korrespondent 
kan på hegaran 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 däremot adressaten icke är tele- 
grafverkets abonnent, men likväl har eller 
af afsändaren uppgifves hafva telefonförhin- 
delse med adress-stationen, skall afsändaren 
för telefonbefordringen erlägga en afgift af 
10 öre. Telegram kan dessutom från adress- 
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stationen vidarebefordras : med post i vanligt 
bref mot afgift som för vanligt inrikes bref 
af lägsta viktsats, hvartill kommer, om brefvet 
rrkn~rintenderns, stadgad afgift för rekommen-. 
dation af F e f ;  med extrahud mot en afgift 
af 60 öre för hvarje påbör~ad km."), minsta 
afgift 1 krona. 

För afgående utlandskt telegrams vidrrrebe- 
fordring vare sig med post eller särskildt buil 
erlägges å den svenska afgBiigsstationen i 
allmaiihet ingen afgift. 

Förutbetalning af svar kan äga mm. Er- 
lagges afgift för inländskt telegrafsvar om 
högst 6 ord, införes före adreseen >Svar be- 

rRé~onse  payée'. 
Vid utlandsk korrespondens samt då svars- 

afgift för mera än ord vid inlandsk kor- 
respondens erlagges, skall till nyss nämnda 
beteckning fogas en sinra ntmarkande det 
antal ord, för hvilket svarsafgift erlägges 
(ex.: Rp 10, Rp 16). 

Anvisning för betaldi telegrafsvar kan an- 
till betalning för ett telegram inom 

en tid af högst 42 dagar från den dag, den. 
samma utfärdats. 

~ ä ~ ~ ~ t  mottagaren af ett telegmm med 
förutbetaldt svar icke begagnar sig af den 
för svarets aflatande honom af 
stationen tillställda >marsanvisning,, kan drn 
för svaret erlagda afgifted Aterbetalas till 
afsändaren. ~ö~ detta andamå] bör: a) 
inlandsk korrespondens antingen 
öfversända anvisningen till afsändaren, som 
därefter ager att, inom loppet af tre m~nader  
efter anvisningens ntf8rdande och emot drn- 
nas aflämnande a det ursprungliga telegram- 

inlämningsstation, darstädes aterbe 
komma svarsafgiftens belopp, eller ock in- 
lämna anvisningen a, någon telegrafverkets 
station, som darefter föranstaltar om svars- 
afgiftens &terbetalning till telegramafs&ndå- 
ren; och b) i om telegram fran sverige 
till utlandet afsändaren innan utgången af 
tre manader efter anvisningens utfardande 
hos Telegrafstyrelsen eller å inlamningfista- 
tionen göra framställning om atgärds ,,id. 
tagande för beloppets Aterbetalning. .. 

svarsanvisning får likvid 
för afg&ende telegram icke blott vid den sta- 
tion, som utfärdat anvisningen, utan vid 
hvilken som helst annan telegrafstation i ri- 
Bet. Af telegrafverket utfärdad anvisning 
motttsges såväl vid statens som de enskilda 
järnvägarnas stationer sasom likvid för tele- 

*) En >Post- och Telegrafortförteckniryp 
utgafs &r 1909 samt hålles aktuell genom 
supplement, och äro dtri orternas afstånd från 
närmaste telegrafstation angifna. Den finnes 
t i l leänel i~  B hvarie teleerafstation. 

och telefonunderriittelser. 

1 gram, liksom ock järnvägsförvaltningarnas 
svarsanvisningar mottagas vid telegrafverkets 
stationer. 

Mottagningsbevis. Telegrafisk 
tiden, då telegram blifvit adressaten till- 
stalldt, kan erhallas, om 9Mottagningsbevis~, 
rAccnsé réception~ eller blott = PC= 
intöres framför adressen. Afgiften härför ar 
densamma som för vanligt telegram om F> ord. 

Mottagningsbevis per post kan erhallas i 
frBga om telegram till utlandet, om afsän- 
daren framför adressen tecknar ~Acrus6 re- 
ception postal, eller =PCP= samt erlägger 
brevportot. 

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

Lokaltelegram. Vid samtliga telegrafsta- 
tioner i riket få till befordran i vanlig ord- 
ning inlämnas telegram, adresserade till per- 
soner, som äro bosatta B samma ort. Till 
adressater, som äro boencie ntom stadens 
telegrambäringsomrBde och icke äro abon- 
nenter å Telegrafverkets telefoner, befordras 
lokaltelegram med eller ilhud eller 
med post mot darför faststallda afgifter, som 
erlllggas af afsändaren. Portot för ett  lokal- 
telegram utgör 50 öre för 10 ord och 10 öre 

~ t t e r l .  två-tal ord. 
Iltelegram hafva företrädesrätt framför 

and'". privattelegram .bhde i fråga om tele- 
grafering och utsandning. 

Inom riket utväxlas dylika telegram tills- 
vidare allenast mellan telegrafverkets egna 
stationer. Iltelegram till eller ifrBn järnvägs- 
stationer befordras allenast B telegrafverkets 
linjer med förmhnsrätt. Iltelegram kunna 
befordras till de flesta länder inom och ntoqb 
Europa. Afgift tredubbelt Porto. Framför 
adressen införes »Iltelegram> eller ~Urgentr  
eller blott = D  

Angående iltelegrams utsändande, se nedan 
under 'Telegramutdelning'. 

Lokal-iltelegram befordras mot tredubbla 
Pofiot för ett vanligt lokaltelegram med 
%amma ordantal. 

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

ort. Ett  och samma telegram kan adres- 
seras till flera mottagare pA 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 
for hvarje utskrift om högst 100 ord, ntom 
den första För detta ändamAl inskrifves 
framför adressen > x  adresser* eller ,x adres- 
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eller =TMx=. Adresstationens namn 
utsättes endast en g&ng, i slutet af adressen 

Telegram att  fGrsandas vidare med tele- 
graf. Afsändare af ett telegram kan genom 
at t  framför adressen sätta: >Vidaresandes> 
eller -Faire suivrei eller blott = F S  = be- 
gara telegrammets vidaresändning med tele- 
graf, dock i regel icke utom Europas grän- 
ser. Likaså kan telegramadrespat genom 
skriftlig anmälan eller betaldt tjänstetelegram 
till telegrafstation förbehalla sig, att  tele 
gram, som dit ankomma under hans adress, 
varda honom eftersända med telegraf under 
en annan adress, som han u ~ ~ g i f v e r .  Af@f 
terna för vidaresändning och eftersändning 
er1äg.g~ af mottagaren. 

Rättelsetelegram. (service t a x 6  (ST). 
Afsandare eller adressat äger att inom tio 
mBnade~  räknadt frBo och med m8na.n 
nast efter den under hvilken telegram in 
lämnats till befordran, begära upplysning 
eller meddela föreskrift angående samma te- 
legram. Hvarje telegram, som afser rättelse, 
fullstandigande eller &terkallLmde af ett redan 
afsandt eller under befordring varande tele- 
gram, skall mellan tele- 
grafstationerna och tjänstetelegram. 
men skall af den, som begär 
etc., a) a f ~ f t e n  för det telegram, 
som innefattar ifragavarande begäran; b);:. 
giften för svaret, när sådant erfordras. 
trägande STwteIegram, som innehBiler d r e s  

begäran om ingen 
afgift för det afgående ST-telegrammet utan 

för hvarje ord, som skall repeteras, 
dock minst 80 öre. Dessa afgifter återbeta- 
las. därest rättelsetelegrammet föranledts at 
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efter detsammas inlämning& afgangsstationen, 
befordras det i tur med telegram mot full af- - 
gift. Telegrampostanvisningar samt signal- 
och radiotelegram Btnjuta emellertid icke har 
omnämnd nedsättning af afgiften. 

b)  di^ ~ ~ t t ~ ~ ~ .  I förbindelse med ~ ~ ~ d -  
amerika finnes via aöteborg  di^ infört ett 
annat slags telegram mot nedsatt afgift, Radio 
Letters (radiobref; RL-telegram) hvilka dag- 
ligen befordras telegrafiskt eft& all annan 
trafik, frku Sverige till New York City, Boston 
,ch staden Washington och från Nordamerika 
till Stockholm och Göteborg. Telegrammen 
till nämnda platsrr utbäras med bud och be- 
fordras därifriln till andrs platser med post 
eller, till vissa angifna platser i Nordamerika, 

afsiindarens begäran med flygpost från 
New York City. Afgiften utgör exempelvis 
till New York City kr. ö:40 för 20 ord med, 

af 32 öre för hvarje öfverskjuhnde 
ord. 

Presstelegram, d. v. s. telegram afsedda 
att genom 
kunna sändas inom landet samt till de flesta 
europeiska länder, Nordamerikas förenta sta- 
ter, Canada, Argentitla, Brasilien,Filippinerna, 
Japan, Kina och Australiska Fastlandet med 
Tasmanien. Ordtaxan är i allmänhet hälf- 
ten af den för vanliga telegram gillande. (In- 

presstele ram afgift för 
lokaltelegram.) bylika telpgram m ~ s t e  vara 
affattade p& klart språk samt i sin helhet pu- 
bliceras' 

Press-iltelegram befordras utom riket en- 
dast till Daumark och ~ o r ~ e .  ~ f ~ i f t  t ~ e -  
"u,bel t  porto mot vanligt presstelegrams. 

fel' B telegrafverkets sida. l Radiotelegram kunna numera, genom för- 
Tillbakatages eller aterkallas ett  tele- medling af de stationer för trådlös tefegra- 

gram, innan dess afsandning begynt, äger 
afsäudaren aterbekomma den erlagda afgif 
ten efter afdrag af 20 öre. Har telegrammet 
redan afgått, kan detaamma Aterkallas alle- 
nast genom taxeradt rattelsetelegram. 

Mindre brådskande telegram mot nedsatt 
afgift. 

ai T6Mgrammes difféds. Nedsättning i tele- 
gramafgiften med intill femtio procent är  med- 
gifven beträffande privattelegram till de flesta 
utomeurop~iska lander, i det fall att tele- 
grammet icke behöfver befordras förrän eper 
telegram, som iiro belagda med full afgift 
Uylrka telegram skola vara helt och hilllet 
affattade pB klart språk, hvarvid dock endast 
antingen franska spraket eller något af de 
afgilngs- eller adresslaiidets språk, hvilka äro 
tillåtna vid internationell telegraferirig på 
klart språk, fB användas. Telegram utan text 
äro ej  tilliltna. Darest sådant telegram icke 
ramkommit till adressaten iuom 24 timmar - - 

fering (kuststationer), som i de flesta länder 
finnas inrättade, utväxlas med ahdana fartyg 
p& hafvet, hvilka äro försedda med tradlös 
telegraf (fartygsstationer) eller genom signa- 
lering eller pk 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 ang8ende adres- 
saten skall adressen i radiotelegram till far- 
tyg innehalla uppgift jämväl B fartygets namn 
(och fartygets auropningssignal, om det finnes 
flera fartyg med samma namn) samt namnet 
å den kuststation, öfver hvilken radiotele- 
grammet skall befordras. 

Afgiften för radiotelegram är  sammansatt 
af vanlig telegramafgift, kustafgift och far- 
tygsafgift. Kust- och fartygsafgifterna äro 
ganska växlande, men f& ej överstiga 60 
resp. 40 centimes per ord, med ratt för ve- 
derbörande förvaltning a t t  upptaga en mini- 
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miafgift motsvarande högst afgiften för 10 
ord. 

För de svenska k~ststationerna (Boden, 
Gottland, Göteborg, Härnösand, Karlskrona, 
Vaxholm .och Trälleborg) är kustafgiften 20 
öre Pr ord, dock minst 2 kronor Pr 
telegram. Såsom P% fartygsafgifter 
m& namnas, att fart~gsafglften for Svenska 
Lloyds Englands-båtar är 30 centimes per 
ord, dock minst 3.00 francs per telegram, att 
afgiften för Det Forenede Dampskiloselskabs 
båtaf (linjen Kö~enhamn:New~ork) ar 30 
centimes per ord, dock minst 3 francs per 
telegram för korrespondens öfver svenska 
kuststationer, o. s. v. For svenska flottans 
fartyg upptages icke nagon fartygsafgift. 

Radiotelegram vara försedda med 
tjäiistebeteckningen hvilken icke 
taxeras. Samtliga afgifter för radiotelegram 
skola erlaggas af afsändaren. 

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

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

Signaltelegram (fran eller till fartyg p& 
hafvet). Afgift 80 öre för signaleringen, 
oberoende af ordantalet. För öfrigt vanlig 
telegrkmafgift. 

Vaderlekstelegram äro dels frAn Meteoro- 
logiska Centralanstalten utgående allmanna 
vaderlekrtelegram, innefattande underrättelser 
och förutsägelser rörande väderleken, dels 
ock fr&n samma anstalt ntghende sprciella 
vaderleksfelegram till jordbrukets, flottnings- 
rörelsens och luftseglingens fromma (ajord- 
obs*, vindobs>, >flygobs> npressobs~ >. De 
kunna erhållas mot en atgift beräknad efter 
50 h 100 kronor per år, utom hvad angår 
jordbrukstelegrammen, för hvilka afgiften är 
allenast 2 kronor per kaleridermhnad eller del 
däraf, 6 kronor for kalenderkvartal och 15 
kronor för kalenderår. 

Julaftons- och nyarstelegram, försedda 
med datumbeteckningen resp. 24/ia' och '/i, 

kunna aflamnas under december månad hvarje 

dONWOPB[NGS 

ocli telefonunderrattelser. 

Ar. De tillställas adressaten julafton resp. 
nyarsdagen. 

Lyckönskningstelegram blanketter. Mot 
erläggande af en särskild +,illaggsafgift %f 50 
öre kan afsändare af telegram till telegraf- 
anstalter i Sverige, Danmark och Norge f i  
telegrammet å ankomststationen utskrifvet 
å särskild, konstnärligt utförd blankett s. k. 
lpblankett. Af nämnda tiW&ggsafgift, '%fven 
6, telegram till ~~~~~~k N ~ ~ ~ ~ ,  till- 
f d a  41,-delar Seenska Nationawreningen mot 
tuórrkulos och Svenska Vanföreanstaltens een- 
tralkommitté. 

Telegrambref. Telegram kan i bref in- 
sändas till för att 
afsändas. SAdant telegram inlägges, åtfoljdt 
af omakulerade vanliga frimärken till samt- 
liga telegramafgifternas belopp, ' kuvert, 
hvilket förseglas och frimärkes samt förses m.ed påteckningen 'Telegrambrefr i Iledre 

van"ra 
Telegrampostanvisningar kunna utväxlas 

sava1 inom riket som med utlandet genom 
förmedling af de flesta svenska postkontor. 
8Aväl inbetalning som utbetalning af medel 
för dylik anvisning ager rum 6  ostk kontor. 
Se i öfrigt [4944]. 

Afskrift af telegram utlämnas endast p& 
skriftlig ansökan af afsandaren, mottagaren 
eller enderas befullmäktigade ombud. Lösen, 
förutom stampelafgift, 40 öre per 100 ord 
eller del däraf. Utlamnas afskriften B en 
telegrafstation, utgör stampelafgiften 1 krona. 
Mottages afskritten från Telegrafstyrelsen, 
är samma afgift 2 kronor. 

Rattegångsfullmakt. Telegram, hvarige- 
nom rättegsngsfullmakt gifves, affattas af 
den, som vederbörande station uppvisax 
hufvudskriften, sålunda, a t t  främst införes 
ordet ?Kollationerasp ' eller beteckningen 
=TC= och darefter det taxering underkastade 
ordet ~Rättegångsfullmaktr samt adressen 
med uppgift H 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 hufmd- 
skriften och kontrollerar riktigheten af hvad 
som efter adressen införts i telegrammet samt 
tillfogar sist sitt intyg, hvarmed afven huf- 
vudskriften förses. 

RättegBngsfullmakten måste för a t t  
vara stilld till viss man och icke till inne- 
hafvaren. 

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

Aterbetalning af porto äger rum för 
telegram, som genom telegrafinrattningens 
förv8llande icke nått sin bestämmelse. Likasa, 

'aterbetalas i händelse af telegraferingsjel por- 
tot för telegram på hemligt språk med för- 
utbetald kollationering samt portot för sådant 
telegram på klart språk, hvilket till följd af 
telegraferingsfelet uppenbarligen icke kunnat 
uppfylla sitt andamAl. Vid jörsenad framkomst 
hterbetalas portot. nar telegrammet icke upp- 
natt sin bestammelse tidigare, an det hade 
kunnat framkomma med post, eller ock när 
dröjsmålet öfverstigit: 1) 12 timmar för in- 

g rikes telegram eller telegram till grannlän- 
derna; 2) 24 timmar för telegram till det öfi-iga 
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 6 månader. (Se 
i Cfrigt hvad ofvan ar föreskrifvet beträffande 
>Rittelsetelegram> .) 

Telegramoriginalens förvaring. Tele- 
gramoriginalen förvaras under en tid af 
I/tminstone 10 mhnader, räknadt frAn och 
med manaden efter den, under hvilken 
telegrammen inlämnats, med iakttagande af 
sådana försiktighetsmatt, at t  handlingwnas 
innehåll ej kommer till obehöriga personers 
kännedom. 

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

Telegramutdelning. Telegram kan afläm- 
nas antingen i adressaten8 hemvist eller ock 
poste restante (=ap=) eller télégraphe re- 

-- 

1. P ö r  telegram till i n n h  orter. 
För inlindskt telegram om hogst fem ord erligges ett porto af 50 ore med tilligg af 10 bre for 

hv&?je ofversklutande ord. 
BOr telegram till Danmark och Norge är afgiften 1 krona for hogst 10 ord med tillagg af 10 bre för 

hvarje ofverskjutande ord. 

Telegrafunderriittelser. [496-51 
gäl-'stant (=TR=);  eller ock kan det befordras 

till adressatens hemvist medelst telefm eller 
enskild telegraf. 

Onskas ett telegram sposte restante, be- 
handladt sasom rekommenderadt bref, skrif- 
ves >Poste restante recvmmandée~ (=GPR =). 

Sattes före adressen .Egeddndigt> eller 
>maim propres, eller beteckningen =MP =, 
aflämnas telegrammet i adressatens egna 
händer. Atecknas detsamma =öppets eller 
vmverta, kan telegrammet öfverlämnas öp- 
pet till hvem som helst i adressatens familj. 

Genom at t  fraanför adressen införa n8gon 
af beteckningarna f daga jamning^ eller 
.Jour>, kan afsandare förbehhlla sig, att 
telegram icke tillställes adressaterr nattetid. 
Iltelegram, som nattetid ankommer till en 
telegrafstation af första klass, skall dock 
alltid utsändas genast. 

Förutom genom begilran om ilbefordran 
kan afsandare af telegram till en *första 
klassens station genom att framför adressen 
införa ordet >Nattajlämning> eller .Nuit> 
påfordra telegrammets utsändning genast ' 

efter ankomsten, oaktadt tdegrammet fram- 
kommer nattetid. 

Telegram mottagas i Stockholm å: 
Centralssarionen, Skeppsbron 2 (öppen hela dygnet): 
B'iliaZstaiwnerna (oppna kl. 9 f m.-9 e. m.) vid: Ny- 
brog G*' Jakobsbergsg. 24*; Karlaviigen SS; Helge- 
andshoi&en: Riksdagshusetf (bppen endast under 
riksdagen); Scheeleg. 7*; Sbdermalmst. 26*; Vasag. 
10; Drottningg. SG*; i Statens Jiirnvagars oentral- 

(oppen alla dagar kl. S f. m.-2; 4-10 e. m.) 
o. Karlbergsvagen 8'; samt Telegraminlärnni~gss ta l -  
lena, inrättade i : Nordiska Kompaniet Hamng. 18 & 
20; Sturep 6; Tegnérs&!. 11; Hornsg. 52; Horn@. 
170; Birgerjarlsg. 10 (Svenska Dagbladets depesch- 
hyr%) ; Birgeqarlsg. 90 ; Folkungag G D; Styrmansg 
8 ;  S:t Eriksg 51, Karlbergsvagen 52; Tartan, Seth . 

70261. 

* Stinges sön- och helgdagar kl. 4 e. m. 

2. För telegram till fövande länder utvm Skandinavien. ' 

I I t"*l 
/ Ord. 
I taxa**l 

I Till 
0,30, 

0.33' 
0,36* 

0,41* 
0.36* . 0 29% 
0,66* 1 

l 
- -.. ...................................... Albanien 0,33* 

Azorerna ....................................... O 84% 
Belgien .......................................... I o:18* 
Rulgarien ....................................... 1 O 40 I Bliland ........................................ 1 o j i t  
Binland ....................................... 0,18* 

'. VIRING SKOKRAM INDUSTRI~AKTIEBOL. V I K I N G  
O R H B R O  

....................................... , ---- 
Gibraltar 
Grekland, faatlandet samt öarna Poros och ...................................... Enboea 
Korfui .......................................... 

Oama Chio, Lemnoil Mitelin och Sa. 
mos ........................................ ................... ..n ................ 0,21* Kreta och öfriga öar ........................ 

Fristaden Danzig .............................. 0,18* Irlandska Fristaten ........................... ....................................... 1 o,4ô* I I S k d  ......................................... 
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Telefonunderrättelser. 
[4991] Rikstelefon jämväl omfattande 

f. d. Stockholmstelefon. 
Rikstclefon~~ätet, som är utsträckt till alla. 

delar af Sverige, står i förbindelse jam\ ä1 
med tLtlä,,bdska orter: i Norge, Daiimark, 

kland och norra Finlalid äfveiisolu under 
vissa tider af dygnet med.. stationer i Tjec 
koslovakien, Schweiz och Osterrike. 

Rikstelefonnätet är iiumera helt samman- 
slaget med Stockliolmstelt.fons niit. 

Abonnentens =rittighrter: i) Afgiftsfria samtal (för 
abonnenter inom Stockho1m)med de stationer, hvilka 
enligt af K. Maj:t faststallt telefonreglemente till- 
höra Stockholms och SodertaUe taxeomriden. 2 1  
Samtal med alla-andra orter i rikstelefonnätet mot 
särskild afgift. 3) Telefonering af telegram till och 
fr&n telegrafstation mot intelefoneringaafgift af 15 
öre for första tiotalet och 6 öre f,%- hvarje ytter. 
ligare pibörjadt tiotal ord och 4) Samtal med icke- 
abonnent, hvilkeu mot sarskild afgift genom tele. 
grafverkets forsorg kallas till samtalet. 

Anmälan oiii abonneiiient å rlhatalefon kan ske i 
Stockholm i Bikatelefonbyr&n; Brunkebergstorg 2 
samt i lands~rtenhosvederbdrandetele~rafkommis: 
s arie. 

Uppgift & kostnaden för telefonabonnemang finnes 
införd i bbrjan af rikstelefonkatalogen. Upplyanin- 
gar hiirom kunna vidare erli%llas Rikstelefon- 
byrin, Brunkebergstorg 2. 

Ord- 
taxa** 

kr. 
1 40 
2:21* 
2,96* 

1,oo 

1 ,5p  
1,22* 

1 ,o0 
2,76* 
~ , O O  
l ,gsr 
2 ,G* 
2:00* 

2,24* 
1.12' 
l,ötc* 
2,00 
3,33* 
3,20 
3,00 
1,O4* 
1,41* 
1,04* 

2,50 

Till 
Italien ........................................ 
Jugoslavien .................................... 
Kanarieöarna .................................. 
Lettland ......................................... 
Litaucn (inkl. Yemel-omradet) ............... 
Luxemburg ................................... 
Malta ....................................... 
Nederlönderna ................................. 
Polen i.. ............................................ 
Portugal ....................................... 
Rumänien.. ..................................... ....................................... Ryssland 
Saar-omridet ................................. 
Schweiz ....................................... 
Spanien ....................................... 
Spetsbergen .................................. 
Storbritannien och norra Irland ............ ................................. Tjeckoslovakien ........................................ Turkiat.. 
~ y ~ & l ~ ~ d  ....................................... .......................................... Ungern osterrike ..................e.................... 
Algeriet T~~~~ ........................e. 

p n g e r )  ...........................m.. 
Senegal .......................................... 
,rripolis .................................e.... 

Afrika 
(undantagandes Algeriet, Tunis, Marocko, 

Om kostnaden för riksaamtal Iömnar vederbörande 
rikstelefonist p& begä ran upplysning. 

Rörutom vanliga tele ronsamtal expedieras riks- 
telefonens riksledningar : 

a) i l s a m t a l  eller srldana som m e d f ö r e t r a d e s -  
r a  t t framför vanliga sanitil expedieras s& snart som 

& f " ~ ~ ~ i r & S n ~ ~ ~ p " , $ f ' v ~ t " ~ ~ ~ $ $ ~ g  efter visst 
b, s e r i e s a m t a l  eller sadana som efter förut- 

gtngen öfverenskommelse Formedlas dagligen eller 
sarskilda men alltid samma dagar i veckan mellan 
s&mma apparater & vlss för hvarjsi serie till s%väl 
varaktighet som begynnelse lika tid samt 

c) b I i x t s a m t a l  eller shdana med företrädesrätt frYzz ~ ~ ~ a l & b , ~ ~ g a  dubbel periodafgift och 
blixtsamtal 100 kronor plus dubbel periodafgift. 

Irör samtal som utväxlas inom landet under tiden 
fr%n kl. 7 f.'m. till kl. Y f. m. och fran kl. 6 e. m. 
till kl. 11 e. m. utg& nedsatta afgi<er. 

Rikssamtal, vare sig inom Sverige eller till ut- 
landet, f& icke räcka Iangre tid än under 2 perio- 
der (6 minuter), i fall ama t  samtal finnes att befordra 
p i  ledningen. 

hdretiuering af telemam t i l l  telefenabonneat. 
T a l e f o n a b o n n e n t  h e r  i s i t t  t e l e f o n n u m -  
m e r  ä f  ven  t e l e g r a m a d r e s s ,  dörigenom att 
adressatens egenskap af telefonabonnent f&r i en 
telegramadress betecknas med pokstafverna .&t., 
med eller utan telefounumret. u t a n  a t t  d e n n  a 
b e t e e k n i n g  v id  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 ä 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. 

'I'eief~nalitOniUte~, uppsatta p% olika stallen i 
Stockholm, förmedla samtal för 20 öre plus even- 
tuellt forekommande periodafgift. 

Senegal och Tripolis): / 

Urd- 
taxa**/ 

Kya P-alcdonien ............................... 3,30 

,-I 
0.24s 
0,27* 
0,44* 
O,24* 
0,21* 
0,18* 
0,41* 
U,18* 
0 ~ ~ 1 '  
0r3a* 
%27* 
0,36 
0,18* 
0,18* 
0J7* 
025 1 
0 ; ~ ~ s  
0;21* 
O."'* 
0.15 
0 27* 
0:21* 
o,+,* 
1,48* 
0.47~ 

'Ifrikas (Erflhrea)".'.."".""'m"' 
... D tSydafrikanska 

D västkust (Banana)".""..."."".." 

avterika *** 
~ ö ~ ~ ~ t ~  Staterna: Newyork .................. 

D o Chicago .................. 
D D S. Fransisco ............ 

Canada: Quebec .............................. 
Dawnon City ........................ 

Mexiko : Mexico (staden) ..................... 
Vastindien: Cuba : Havana .................. ...................................... 
Brasilien: Rio de Janeiro ..................... 

4sie?b 
lundantag Asiat. 
Arabien: Aden ............ ....-...........m... 

.......................................... Cypern .............................. Indien. Brittiska 
Iraq (MesO~otamien). .......................... 
Japan ......... ............................... 
Java ..................................S......... 
Kina .......................................... 
Palestina ....................................... .............................. Persien (Teheran) ........................... Syrien och Libanon 

~ u s t r a l i e n  
Australiens fastland .......................... 

(Egypten (i:. regionen) 0,92* Nya Zeeland .................................... 2.50 ........................ I 
Madeira ....................................... I 1,13* 1 Tasmanien .................................... / 2,50 I 

1 Utöfvar afgiften för telegrammets befordran till Norge. 
* Uppgir sammanlagda afgiften för telegram tiil belopp i öretal, som icke kan jämnt delas med fem, 

skall den afrundas till närmast högre femtal öre. ** Upptager endast kostnadan för korrespondens med doen ort inom resp. omraden, dit portot 
X r  läqst och, dar Rera hefordr ing~vä~ar  honas, fö r  korreep ndans %don billigaste. *** Afgifterna beräknade via Göteborg Radio. 
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--Be J. E. ZACHRISSON 
Akeri & Renhållningsverk 

( v a r u t i  k e d a n  1 a p r i l  1925 & v e n  u p p g å t t  
S ö d r a  A ~ e r i -  och R e n h h l l n i n g s  A.-B.) 

Verkställer: 

Gårdsrenhiillningar y 
samt alla slags 

arbetshörslor 
' med hastar (gZ lastbilar. 

OrderHontorr 40 ~tleppsbron 
Telefonet: 116 08, Norr 25 85. 

, Kontor, stallar Q1 garage: 18 Sorbrannsgatan 
Telefoner: 29 16, Norr 62 97, Norr 43 96. 

Stallar Q1.garage: 51 latarin8 Bangata 
Telefon: 119 36. 

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - 
E - - - - - ALBERT HÖGLUND g 
- - - - - 
- - - - - - - - - - - - - UTFOR ALLA SLAGS - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
i - - - MURERIS G, CEMENTARBETEN 3 - 
- - 1111111111111111111IIIIIIIIIlIIIIlIIIIIIIlIlIIlIIIIIlIIIIIIIIIIIllIIllIIIIIIIIIIIIllIlIlIIIIIIIIIIIIlIIlIlI1lIIIIIlIIIIIIIllIIlIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll g - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - - - 

V6lgjot.t ar6ete. - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - Zillig-a priser. - - - - - 
- - - - - 
- - - 
- - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - 

PLOGGATAN 20, 4 TR. - - TEL. SKARPNACK 26 g 
- - - - TEL. SODER 4 l l SOMMARBOSTAD - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - 
C 

- - - - 
~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~= 



1 Stockholms Intecknings 

l l Garanti Aktiebolag 
Grundfond Kr. 18.000.000 
Reservfond » 14.000.000 

BANKRURELSE 

NOTARIATAVDELNING 

FORVARINGSVALV MED 
KASSAFACK 

FONDAVDELNING 

EGENDOMSAGENTUR 

Huvudkonfor: FREDSGATAN 2 

Avdelningskontor: l, 

Stureplan 6 
Hornsgatan 10 Kungsgatan 56 




