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644 Postunderrättelser .

Ve med spärrad stil tryckta äro postkontor, de öfrig-d poststationer.
A de orter, efter hvilkas namn står ett kors (t), finnes lokalbrefvexling an-

ordnad. A orter, som utmärkas med 0', finnes äfven telegrafstation.
Af de efter poststationernas namn gjorda beteckningar utmärker:

I a att poststation tillhör första klassens högre afdelning:
I b " "första klassens lägre afdelning;
II " "andra klassen;
III " "tredje klassen;
* att poststation är vid statens jeruväg. belägen:
') att poststation hålles öppen endast under sommarmånaderna.

Poststation, som tillhör första klassens högre afdelning (I a), eger emot-
taga och för befordran inom landet taxera assurerade försändelser, hvilkas an-
gifna värde ej öfverstiger 20,000 kronor, samt paketer, hvilka ej väga öfver 10 kilo-
gram (med undantag af de med X efter namnet betecknade, till hvilka befordras
paket endast t. o. m. 11/2 kilograms vigt), äfvensom ombesörja ntvexling af [post an-
visningar, lydande å belopp af högst 50 kronor stycket.

Poststation, tillhörande första klassens lägre afdelning (I b), eger post-
behandla assurerade försändelser med högst 10,000 kronor, paketer af högst 10
kilograms vigt (med undantag af de med X efter namnet betecknade, till hvilka
befordras paket endast t. o. m. 11/2 kilograms vigt), och postanvisningar intill
belopp af högst 50 kronor stycket.

Poststation af andra klassen (II) eger postbehandla assurerade försän-
delser med högst 5,000 kronor, paketer af högst 10 kilograms vigt (med undantag
af de med X efter namnet betecknade, till hvilka befordras paket endast t. o. m.
11/2 kilograms vigt), och postanvisningar intill belopp af högst 50 kronor stycket.

Poststation af tredje klassen (III) eger postbehandla assurerade försän-
delser med högst 5,000 kronor, paketer af högst 1'/2 kilograms vigt och postan-
visningar intill belopp af högst 25 kronor stycket.

Till de vid statens jernvägar belägna stationer kunna sändas penningebref
utan inskränkning i beloppet.

Efter postortnamnen finnes angifvet det län, inom hvilket postanstalt är belägen.

Adelöf (III) X Jkpg.
Agnesberg (I b)O' Elfsb.
Alafors (II) Hall.
Alanäset (II) Jmtl.
Albano (II)*O' Sthrn.
Alby (I b)* Ynrl.
Alböke (II) Klmr.
Alfta (I b) Geflb.
Alfvesta d" Kron.
Algutsboda (I b) X Kron.
Alingså s t d" Elfsb.
Allerum (III) MIm.
Almu~ge (III) Sthrn.
Almvik (I b) d" Khm.
Alsen (I b) J mtl.
Alsheda (III) Jkpg,
Alsjöholrn (III)x Klmr.
Alstad (II) d" MIm.
Altuna (III) Ystrn.
Alnnda (III) Ups.
Anderslöf MIm.
Anderstorp (III)X Jkpg.
Andrarum (ilI) x Krist.
Aneby (la)* d" Jkpg.

Angarn (III) Sthrn.
Angelstad (l b) d" Kron.
Ånkarsrum (l a) d" Klrnr.
Anundgård (III)x Ynrl.
Anundsjö (III)x Yml.
Arboga tO'Ystrn.
Arbrå (l a)" d" Geflb.
Arholrna (III)X d" Sthm.
Arjeploug (III) X Nbtn.
ArlöE (l b)* d" Mlrn.
Arvidsjaur (lII)X Nbtn.
Arvika t d" Werrnl.
Asa (III)X Kron.
Asarurn (II) Blek.
Asker (III) Öreb._
Askersund d" Oreb.
Askeröd (II) d" MIm.
Asklanda (III) X Elfsb.
Asrnundtorp (II) d" MIm.
Aspås (III) J mtl.
Attarp (II) Krist.
Ave sta d" Kpbg.
Axvall (I a ) d" Skbg.
Backaryd (III) Blek.

Backe Ynrl.
Baggetorp (l b)" d" Södm.
Balingslöf (II) * d" Krist.
Balingsta (III) Ups.
Bankoberg (I b)* d" Östg.
Bankeryd (II) *d" Jkpg.
Barkarö (II1)x Ystm.
Barkeryd (II) Jkpg.
Barlingbo (II) d" Gotl.
Barsebäck (III) X Mhn.
Beckaskog (II) Krist.
Bellö (II) Jkpg.
Bengtsfors (il) Elfsb.
Berfandal (lID Gbrg.
Berg (I a) d" Östg.
Berga (II) d" Klrnr.
Bergagården (III) Hall.
Bergby (l b) Geflb.
Bergqvara (II) d" Klrnr.
Bergsbrunna (I1)* d" Ups.
Bergshamra (III) Sthm.
Bergsjö (II) Geflb.
Bergslags Hörken(II)O'Öreb·
Bergvik (l bjx Geflb.
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Bernshammar (I b) \:f Vstm. Borrby (II) X Krist. I Dalstorp (III) X Elfsb.
Bersbo (I b) el' Östg. Borås t el' Elfsb. i Dalum (II) el' Elfsb.
Bettna (il) el' Södm, Bosebo (Hl) x Jkpg. IDanderyd (II) Sthm.
Bexheda (II) Jkpg. Botilsäter (III) Wrml. [Dannemora (l b) el' Ups.
Bie (I b) Södm., Bottnaryd (II)" X Jkpg. IDannike (III) Elfsb.
Billeberga (I b) el' MIm. Boxholm el' Ostg. IDannäs (III)X Jkpg.
Billesholms grufva(lI)ifMlm. Brandstorp (I b) Skbg. I Degeberga (I b) "Krist.
Billinge (II) MIm. Bredared (II) Hall. ,Degerfors el' Oreb.
Billingsfors Elfsb. Brodaryd (II) Jkpg. [Degerön (II)* if Ostg.
Bispberg (I b) el' Kpbg. Bredsjö (II) if Öreb. ;Deje (l b) d' Wrml.
Bispgården (Il) Jmtl. Bro (II) d" Ups. IDelsbo (l b) if Geflb.
Bjerges (II) if Gotl. Brobacka (III) 1<Jlfsb. IDerome (I b) if Hall.
Bjernum (II) Krist. Broby (I b) Krist. Dingtuna (Il) d' Vstm.
Bjersjölagård (I b) d' 311m. Brodalen (II) Gbrg. IDjupviken (II) l) Vbtll.
Bjuf (I b) el' MIm. Broddarp (II) Elfsb. [Djma (I11)X Kpbg.
Bjurbiick (Hlj x Skbg. IBroddbo (II) * if Vstm. Djurhamn (lIl)x Sthm.
Bjurholm (II) v:.btn. jBroddetor.p (II) d" Skbg. ,Donmarfvet(l b)eJ'Kpbg.
Bjurkärn (III) Oreb. Brokind (H) Östg. IDorotea (II1)X Vbtn.
Bjursås (III)x Kpbg. Bromölla (Il) d" Krist. Drer (IIl)X Kron.
Bjuråker (III)X Geflb. Brottby (Il) Sthm. IDrottningholm d" Sthm.
Bjärkaryd (11I)X Jkpg Brunflo (I b)" d' Jmtl. IDrängsered (III)X Hall.
Bjästa (I b) d" Vnrl, Brunnby (III)X }llm. iDufe d d' Jmtl.
Björke (III)x Elfsb. Brunsberg (Il)" d" Wrm1. [Duss (III) Gotl.
Björkeberg (III)x Östg. Bruzaholm (II) O' Jkpg. IDylta bruk (Il) Öreb ,
Björketorp (l b) el' Elfsb. Brålunda (II) d' Elfsb. jDädesjö (III) Kron.
Björklinge (III) Ups. Brånahult (Lllj x Klmr. iDörarp (III) Kron.
Björkvik (III) Södm. Braeke (l b)* O' Jmtl. IEd (l b) d" Elfsb.
Björna (III)X Vnrl. Brönnestad (Il lj x Krist. [Edane (I b) * d' Wrml.
BjÖrnebOrgs.statClb)*eJ'wrmIIBrös ..arp (II..) Krist. IEdebo (II) Sthm.
Björnlunda (I b)*d' Södrn. Bnrze (Il)X Gotl. Edebäck (l b)d' Wrml.
Björsäter (l b) if Östg. Burgsvik (I b) el' 1101,1. Edsberg (III) Öreb.
Blackstad (III) Klmr. IBurse.ryd (II) X Jkpg. Edsbro (III) Sthm.
Blentarp (III) MIm. Burträsk (II) Vbtn. Eds bruk (I b) Klmr.
Bl~d~berg (II) d" Elfsb. IButtle o (II) O' Gotl. Edshult (III) X Jkpg.
Blido (III)x Sthm. Bygdeå (Ib) Vbtn, lEdSleSkOg (III) Elfsb.
Blomskog (III) Wrml. Byske (I b) d" Vbtn. Edsvalla (I b) if Wrml.
BI~vik (III) Östg. Byvalla (Il)* if Kpbg. Edsvärn (III) Skbg.
Blagda (I b) d" Klmr. Bålsta (II) if Ups,. Efveröd (II» Krist.
Bo (III) Sthm. Bångbro (I b) if Oreb." Eggby (III) Skbg.
Boarp (III) Kron. Bånghammar (I b) if Orb. Ek (III) Skbg.
Boda (II) * if Wrml. Bårslöf (IlI)x MIm. Ekeby (II) if MIm.
Boden Nbtn. Båstad if Krist. Ekedalen (I b) if Skbg.
Bodsjö (III)x Jmtl. Bäckebo (III) Klmr. Ekerö (III) X Sthm.
Bofors (l a) if Oreb. Bäckefors (II)if Elfsb. Ekolsund (II) if Ups.
Bograngen (II) WrmJ. Bärby (Il) d" Ups. Ekshärad (l b) Wrml.
Bogsta (II) Södm, Böda (II) Klmr. Eksjö t if Jkpg.
Bohult (II) if Klmt. Bön (III)x EHsb. Eksund (II)* if Östg.
Bokenäs (III) Gbrg: Börringe (I b) ..eJ' .MIm. Elfdalen (I a) Kpbg.
Bolmen (l b) if Kron. Börrum (I b) Ostg. Elfkarleö (I b) if Ups.
Bollnäs if Gefib. Bössgård (III) Hall. Elfsbacka (l a) Wrml.
Bolmsö (II1)X Jkpg. CharlottenbergifWerml. Elfsbyn (II) Nbtn.
Bolstad (III)x Elfsb. Charlottenlund (l a) if MIm. Elfsjö (I b)* if Sthm.
Bondstorp tIl) Jkpg. Cimbrishamn if Krist. Elfsjöhyttan (III) Wrml.
Borensberg if Ostg. Daglösen (II) if Wrml, EIgarås (I b) , d" Skbg.
Borgholm if Kalm. Dala (II) if Skbg. Elghult (III)X Kron.
Borgstena (II) if Elfsb. Dala Husby (Ib) Kpbg. EIgå (III) Wrml.
Borgvattnet (III) Jmtl. Dalarö if Sthm, Ellekulla (III)X Elfsb.
Borgvik (l b) Wrml. Dalhem orr»: Klmr. Elmeboda (III) Kron.
Borlänge (I b) if Kpbg. Dalkarlsberg (Il) if Öreb. Elmestad (III) Elfsb.
Born (l b) Kpbg. Dalskog (lI)if Elfsb. Elmhult if Kron.
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Emarp (II) el' Jkpg. . Flen (I b) * el' Södm. Ga g nef Kpbg.
Emmaboda (Il) el' Klmr, Flisby (II) * el' ·Jkpg. Ga.mla Lödöse (Il) Elfsb.
Enafors (I b)* if JemtI. Fliseryd (II) Klmr. Gamla Upsala (II) el' Ups.
Engebacken (II) el' Gbrg. Flodafors (III) Södm. Ga mI e b y el' Klmr.
Engelholm t el' Krist. Floda station (Il) *el' Elfsb. Gammalkroppa(II)d'WrmI
Engelsberg (I!) el' :Vstm. Fläckebo (II) Vstm. Garpenberg (I b) Kpbg.
Engsösund (III)X Vstm. .Fläskjum (Il) EJ1sb. Gefsjön (II) Jemtl.
Enhörna (Il) flödm. Fogdhyttan (II) Wrml. Gejersdal (II) el' WrmI.
EnkeIsrud (IlI) Elfsb. Fogelfors (III) Klmr. Geijersholm er b)el' Wrml.
Enköping t el' Ups. Fogelsta (Il) * el' Östg. Gefle t el' Geflb.
Enslöf (II) Hall. Fogeltoftå (III) Krist. Gellersta (III) Öreb.
Enviken (II) Kpbg. Foglaryd (III) Elfsb. Gellivare (III) Nbtn.
Enånger (I b) Geflb. Foglavik (Il) * el' Elfsb. Gemla (II) Kron.
Erikslund (I b)* el' Vnrl. Foglum (II!) Skbg. Gersnäs (II) Krist.
Erikstad (I!) el' Elfsb. Forsa (III)X Geflb. Gerum (III) Skbg.
Eringsboda (II) Blek. Forsaström (I b) el' Klmr. Getinge (II) Hall.
Ertemark (III) Elfsb. Forserum (II) * el' Jkpg. Gideå (III) Vnrl.
Ervalla (II) el' Öreb. Forshammar (II) el' Westm. Gillberga Wrml.
Eskelhem (III) GotI. Forsheda (II)if Jkpg. Gimo (l b) Ups.
Eskilstuna t d" Södm. Forshem (III) Skbg. Gissarbo (I b) Westm.
Eskilsäter (II!) Wrml. Forshult (Il) if KImr. Gislaved Jkpg.
Eslöf if Malm. Forsmark (II) Sthm. Gistad (I b) * if Östg.
Espered (III)X Elfsb. Fors station (I b)* if Kpbg. Gladhammar (III) Klmr.
Esperöd (I b) if MIm. Forsvik (I b) Skbg. Glafva (I b) Wrml. •
Esphult (II!)x Krist. Franshammar (II) Geflb. Glanshammar (III) Oreb.
Espö (II) MIm. Fredrika (II) Vbtu. Glemminge (II) X Krist.
Essunga (II) Skbg. Fredriksberg (I a) Kpbg. Glimåkra (II) Krist.
Estuna (III) Sthm. Fredsberg (III)X Skbg. Glommersträsk (Il lj x Nbtn.
Etelhem (Il) if Got!. Fremmestad (III) Skbg. Glömminge (III) Klmr.
Fagerhult (II) Klmr. Fridened (I b) if Skbg. Gnarp (I b) Geflb.
Fagersanna (I b) * if Skbg. Fridhem (II) Krist. Gnesta d" Södm.
Fagerås (I b) * d" Wrml. Fridlefstad (III) Blek. Gnosjö (II) Jkpi'
Falerum (I b) d" Klinr. Frinnaryd (I b) * if Jkpg. Godegård (I b) if Östg.
Falkenbergt if Hall. Fristad (I b) d" Elfsb. Gothem (III) Gotl.
Falköping t d" Skbg. Fritsla (I a) if Elfsb. Grafvarne (III) Gbrg.
Falköp.-Ranten(Ib)*el'Skbg. Fryeled (II) X Jkpg. Grafversfors (II) * el'Östg.
Falsterbo bruk (III) Klmr. Frykerud (III) Wrml. Granbergsdal (I b) el' Öreb.
Falun t d" Kpbg. Frykata (II) * d" Wrml. Grangärde (I b) el' Kpbg.
Fanthyttan (III)X Öreb, Frånö (I b) Vnrl. Gravendal (I a) Kpbg.
Farstorp (IlI)X Krist. Frändefors (II) if Elfsb. Grebbestad (I b) Gbrg.
Fellingsbro er b) if Öreb, Fränsta (I b) * d" Vnrl, Grenna t d" Jkpg.
Femsjö (III) Jkpg. Frödinge (I!) Klmr. Grillby (II) if Ups,
Figeholm (I b) d" Klmr. Frölunda (Il) Elfsb. Grimmared (III)X Elfsb.
Filipsta d t d" Wrml. Fröskog (I b) Elfsb. Grimslöf (l b) if Kron.
Finja (II) d" Krist. Fröslida (II) Hall. Grimatorp (II) * el' Jkpg.
Finnerödja (I b)" d" Skbg. Frdsved (UJ) Skbg. Gripenberg (Il) * if Jkpg.
Finnmossen (Il)d" '\Vrml. Frovi d" Oreb. Grislehamn if Sthm.
Finnsko!!,a (III) WrmI. Fulltofta (II) MIm. Grolanda (III) Skbg.
Fillshyttan (I b) el' WrmI. Funäsdalen (I!) Jmtl. Grums (I b)el' Wrml.
Finspong el'ÖstO'. Furusund (II) if Sthm. Grundsund (III)x Gbrg.
Fiskeby (II) * if 'östg. Fårhult (J. b) if Klmr, Grunnebo (I!) el' Elfsb.
Fiskebäckskil (I b) Gbrg. Fårö (III)X GotI. Gryt (I!) Östg.
Fittja (IIl) Sthm. Fårösund- (II) d" Gotl. Gryteryd (III)x Jkp,.g.
FJelkestad (III) Krist. Fägred (III) Skbg. Grythyttehed el' Oreb.
FJelkinge (I b) d"Krist. Färgaryd (II) X Jkpg. Grängesberg (I b) el' Kpbg.
Fjella (III) Elfsb. Färila (I b) Gefib. Gränsta (Il) Sthm.
Fjellbacka (I b) el' Gbrg. Färjestaden (n) Klmr. Gräsberg (II) el' Kpbg.
Fjerdingslöf (Il) el' MIm. Föllinge (II1)X JmtI. ' Gräsmark (I b) WrmI.
Fjäl (I b) Vilrl. Föra (III) Klmr. Grästorp (l a) if Skbg.
Fjärås (IIl) Hall. Förlösa (III) Klmr. Grödinge (III) Sthm.
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Grönahög (I1I)X El! b. Harestad (III) Gbrg. Holså.ker (I b) Kpbg.
Grönskåra (!II) Klmj' Harg (II) Sthm. Hommentorp (II) Krist.
GnalöC (II) Krist. Harlösa (III) X MIm. Hook (II) Jkpg.
Guldsmedshyttan (II) Öreb. Harmånger (I b) Gelleb. Horn (I b) if Östg.
Gnllabo (II) X Klmll. Harnäs (II) if Ups. Horndal (I b) * if I\:pbg.
Gullered (I1I)X Elfs~. Hasselfors (II) * if Öreb. Horred (I b)if Elfsb.
Gullholmen (III)X Gbrg. Hasslebro (II) MIm. Hossmo (III) Klmr.
Gnllspång (I b) if Skbg. Hasslerör (III) Skbe. Hotagen (III)X Jmtl.
Gnmlösa (III)X Krist. Hanrida (II) Jkpg.' Huaröd (III)X Krist.
Gunnarp (II) Hall. Heby (I b) ,. if Vstm. Huddinge (II) " if Sthm.
Gnnnarskog (III) Wrml. Hede (III) Jmtl. Huddungeby (III) Vstm.
Gnnnarstorp (II) if Krist. Hedemora t if Kpbg. Hndiksvall t if Gellb.
Gnnnilbo (I b) Vstm. Hedensberg (II) if Vstm. Hnlt (II) if Jkpg.
Gnsselby (II) if Öreb. Heuensö (III) Södm. Hulterstad (III) Klmr.
Gustaf (I b)ci" Kpbg. Hedentorp (III) Elfsb. Hultsfred (I b) if Klmr.
Gust. Ad. kapell, (III) Skbg. Hedesunda (II) Geflb. Hunestad (III) Hall.
Gustafsberg (I b) Sthm. Hedeviken Jmtl. Hurfva (I b) if MIm.
Gustafsfors (II) Elfsb. Hejde (III) X GotI. Husqvarna (II) Jkpg.
Gusum (II) Östg. Helgum (II) Vml. Husum (I a) if Vnrl.
Gysinge Geflb. • Hellefors (I b) ci" Öreb. Hvalinge (III)X Hall.
Gyttorp (II) if Oreb. Helleforsnäs (II) if Södm. Hvarf (III) X Östg.
Gårdby (III) Khnr. Hellekis (l b) Skbg , Hvena (I b) if Klmr.
Gåsö (III) X Gbrg. Hellestad (I b) if Ost. H v ctl a n d a if Jkpg.
Gäddede (III)X Jrntl. Hellevikstrand (III) X Gbrg. Hvitsand (III) Wrml.
Gällared (III) Hall. Hellingsjö (III) Elfsb. Hycklinge (III) Östg.
Gällaryd (III)X Jkpg. HeIsingborg t if MIm. HyllstoCta (II) if Krist.
Gällö (l b) * if Jmtl. Helvi (III) X GotI. Hyssna (III) Elfsb.
Gärdhem (III) Elfsbl Hemse if GotI. HaboI (IIl)x Elfsb.
Gärds-Köpinge (III) X Krist. Hemsjö (II) if Blek. Håkanbol (II) d" WrmI.
Göddelöf (III)X MIm. Hennan (I b) ,. if Gellb. Håkantorp (I b) if Skbg.
Gölingstorp (II) Elfsb. Henån (III)X Gbrg. Hållsta (II) if Södm.
Göteborg t if Gbrg. Hernösand t 0' VrnI. Hånger (III)X Jkpg.
Götened (III) Skbg. Herrhult (II) if Wrml. Hängsdala (III) Skbg.
Göteryd (III) Kron. Herrljunga if Elfsb. Häna (III) Östg.
Götlunda (III) Öreb. Hessleholm if Krist. Häfverö (III) Sthm.
Hablingbo (III)X GotI. Hosslnnda (III)X MIm. Hägerstad (II) Östg.
Habo (Il) * if Skbg1. Hidinge (III) Öreb. Häggdånger (III) X VnrI.
Hackvad (III) Öreb. Hietaniemi (III) Nbtn. Häggeby (III) Ups.
Hackås (III) Jmtl. Hindby (Il) if MIm. Häggenås (II) Jmt!.
Hafdhem (III) GotI. Hinneryd (III) Kron. Häggum (!II)X Skbg.
Hafverö (Il) Vnd. I Hishult (III)X Hall. Häglinge (lII)X Krist.
Hagby (III) Klmr. Hjelteby (III)X Gbrg. Häradsbäck (IlI)X Kron.
Hagelsrum (II) Klmr, Hjeltevad (II)d" Jkpg. Härenad (III) Elfsb.
Hagfors (I b) Wrm1. Hjernarp (II) Krist. Hästbo (Il) * if GeHb.
Hallaryd (III) Kron. Hjerpen (I b) ,. if JemtI. Hästholmen (II) if Östg.
Halleby (l b) if Östg. Hjerpås (II) if Skbg. Hästveda (I b) ,. rfl Krist.
Hallen (Il) Jmtl. Hjersås (III)X Krist. Höckgården (III) Bkbg.
Hallingeberg (III)X Klmr. Hjertum (III) Gbrg. Höfversby (l b) if Östg.
Hallstahammar(Ib)XifVstm. Hjo t if Skbg. Höganäs if MIm.
Halmstad t if Hall. Hjorted (I b) if KlIIlJ· Högby (III) Klmr.
Halna (III) Skbg. Hjortqvarn (I b) if Oreb. Högerud (III) Wrml.
Halsberg if Öreb. Hjulsjö (l b) Öreb. Högförs (I b) if Vstm.
Hammar (III) Öreb. Hoby (I b) Blek. Högsjö (II) * if Södm.
Hammarö (III)X Wrml. Hofmansbygd (II) if Blek. Högsäter (III) Elfsb.
Hammenhög (II) Krist. Hofmantorp (I b) if Kron. Högsätersby (l b) WrmI.
Hammerdal (I b) Jmtl. Hofva (I b) Skbg. Hökedalen (I b) Elfsb.
Hamneda (III) Kron. Holmedal (III) Wrml. Hölö (III) Södm.
Haparanda t if Nbtn. Holmeja (II) if MIm. Hörby MIm.
Harads (nI) Nbtn.1 Holmsjö (II) if Blek. Höreda (Ill)X Jkpg.
Bardemo (III) Öreb. Holmsveden (I b) * if Gellb. Hörja (Ill)x Krist.

I
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Hörk (I b) cI' Öreb.
Hörle (II)cI' Jkpg.
Hörnäs (II) Vnrl.
Hörnp (II) x Krist.
Hössna aIl)x Elfsb.
Höör cI' MIm.
Idre (II) Kopparb.
Ifö (III) X Krist.
Igelstorp (II) • cI' Skbg.
Ingarö (III)x Sthm.
Ingatorp (II) cI' Jkpg.
Ishult (III) Klmr.
Jakobsberg (n) cI' Sthm.
J emjö (III) Blek.
J emshög (I b) Blek.
Jenny (I b) cI' Klmr.
J erfsö (I b) • if Gefib.
J erle (II) cI' Oreb.
Jerna (I b) * if Sthm.
Jernboås (I b) Öreb.
J ernskog (III) Wrml.
Jerrestad (II) Krist.
Jockmock (III)x Nbtn.
J önsberg (III) Östg.
J ensered (II) * cI' Elfsb.
Jonstorp (III)x MIm.
Jula (II) cI' Skbg.
Jularbo (I b) • if Kpbg.
Jungskola (III) Skbg.
Junsele (I b) Vnrl.
Jäderön (II) Södm.
Järbo (I b) • cI' Gefib.
Järeda (nI) Klmr.
Järfva (II) • cI' Sthm.
Jät (III) Kron.
Jönköping t if Jkpg.
Jörlanda (III) Gbrg.
Jörn (Il) Vbtn.
Kaflås (n) if Skbg.
Kalfsvik (III) Kron.
Kall (III) Jmtl.
Kalmar t cI' KImr.
Kappelshamn (III)X Gotl.
Karesuando (II) Nbtn.
Karlanda (III) Wrml.
Karlberg (II) Sthm.
Karleby (II) Wstm.
Karlsborg if Skbg.
Karlsby (Il) • cI' Östg.
Karlsfält (III) MIm.
Karlshamn t cI' Blek.
Karlskoga (II)· if Öreb.
Karlskrona t c1' Blek.
Karlslund (1 b) Skbg.
Karlstad t cI' Wrml.
Karlstorp (n) Jkpg.
Karmansbo (I b) Wstm.
Karpalund (Il) Krist.
Karsjö (I b)· eJ' Gefib.
Kastlösa (IU) Klmr.,

Postunderrättelser .
Katrineholm cI' Södm. Kylingared (III)X Elfsb.
Katthammarsvik (II) Gotl. Kyrkhult (III) Blek.
Kettilstorp (I b)· cI' Skbg. K;rrkås (III)~ Jmtl.
Kil cI' Wrml. Kafalla (il) Oreb.
Kila (III) Wrml. Kållerstad (II) Jkpg.
Kilafors (II) • if Gefib. Kållängen (III) Skbg.
Kilanda (III) Elfsb. Kårböle (I b) Gefib.
Killeberg (I b) • c:f Krist. Kårehogen (I b) Gbrg.
Kilsmo (I b) • if Öreb. Käfsjö (II) Jkpg.
Kingelstad (II) MIm. Källunge (III) Gotl.
Kinna (I a) cI' Elfsb. Kärfsta (II) cI' Vnrl.
Kinnared (III) Hall. Käringö (III)X Gbrg.
Kinneved (III)x Skbg. Kärrgrufvan (I b) d' Vstm.
Kisa cI' Östg. Köla (III) Wrml.
Kivik (III)X Krist. Köping t cI' Vstml.
Klef (III) Elfsb. Köpmannebro (I b) cI' Elfsb.
Klefva (III) Skbg. Lagmansholm (II)· cI' Elfsb.
Klenshyttan (Il) cI' Kpbg. Lanolm cI' Hall,
Klintehamn cI' Gotl. Lakvik (I b) cI' Öst.
Klippan if Krist. Lamhult (I b) • cI' Kron.
Kloten (II) cI' Öreb. Landberga (III)X Vstm.
Klågerup (Il) cI' MIm. Landeryd (II)if Jkpg.
Klädesholmen (III) X Gbrg. Landskrona t cI' MIm.
Knaby (II) Ups. Landvetter (III) Gbrg.
Knifsta (I b) • cI' Sthm. Lannaskede (il) Jkpg.
Knislinge (III) Krist. Larf (III) Skbg.
Knäred (III) X Hall. Larslund (II) d'!. Södm.
Kolbäck (l b) cI' Vstm. Laxå (II) * cI' Oreb.
Kolhammar (II1)X Sthm. Lekeryd (II) Jkpg.
Kolsva (I b) cI' Vstm. Leksand cI' Kpbg.
Konsternd (11) Wrml. Lekvattnet (III)X Wrml.
Kopparberg cI' Öreb. Lekåsa (III) Skbg.
Korpilombolo (II) Nbtn. Lena (II) if Elfsb.
Körsberga (il) cI' Skbg. Lenhofda (I b) Kron.
Korsnäs (I a) if Kpbg. Lennartsfors (III) Wrml.
Kortfors (I b) cI' Öreb. Lenna station (II) cI' Sthm.,
Kosta (I b) X Kron. Lennäs (III) ÖreD.
Kristdala (II) Klmr. Lerum (I b) • cI' Elfsb.
Kristianopel (III)X Blek. Lessebo (I b) if Kron.
Kristianstad t cI' Krist. Leufsta bruk (I a) Ups.
Kristineberg (II) cI' MIm. Liared (III) X Elfsb.
Kristinelhamn t cI' Wrml. Liatorp (I b) • cI' Kron.
Kristvalla (III)X Klmr. Liden (III) Vnrl.
Krokuni (I b)·cI' Jemtl. Lidköping t cI' Skbg.
Krokstad (III) Gbrg. Liljeholmen (I b)" cI' Sthm.
Krylbo (H) • if Kpbg. Lilla Edet cI' Elfsb.
KråksllUlt (II) Jkpg. Lilla Månstorp (III)X MIm.
Kråksmåla (III) Klmr. Lilleskog (II) cI' Elfsb.
Kräcklingbo (III) Gotl. Lillherrdal (II) Jmtl.
Kräcklinge (ilI) Öreb. Lillkyrka (III) Öreb.
Kuddby (III) östg. Lillsjödal (il) cI' Klmr.
Kullsveden (I b) cI' Kpbg. Lima (II) Kpbg.
Kulltorp (II) Jkpg. Limhamn (III) MIm.
Kumla (II) • cI' Oreb. Limmared (il) Elfsb.
Kungelf cI' Gbrg. Linderås (ilI)X Jkpg.
Kungsbacka cI' Hall. Lindesberg t cI' Oreb.
Kungsgård (I b) cI' Gefib. Lindfors (II) if Wrml.
Kungsängen (II) cI' Ups. Lindstorp (III)X KImr.
Kungsiter (III)X Elfsb. Lindås (II) cI' KImr.
Kun~sör (I b) cI' Vstm. Lingbo (I b) • cI' Gefib.
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Linghem (II)" d' SJ tg. Malma (III)X Skbg. Muoniuniska (II) Nbtn.
Li nkö.p in g t d' OSlg. Malmbäck (II) Jkpg. Myckleby (III)X Gbrg.
Linneryd (II) Kron. Malmköping Södm. Myrbacka (I b) Kpbg.
Listerby (II) Blek. Malmslätt (II)'" d' J) Östg. Myrekulla (III)X Elfsb.
Lit (II) Jmtl. Malmö t d' MIm. Målaskog (I b) d' Kron.
Ljugarn (II)X Gotl. Mal ung Kpbg. Målerås (II) d' Kron.
Ljung (I b),eJ' Elfsb. Malå rm», Vbtn. Målilla d' Klmr.
Ljungby d' Kron. I Mantorp (I b)" d' Östg. Månsarp (II) Jkpg.
Ljungdalen (III) X Jomtl. Margretehill (I b) d" Geflb. Månstad (II) Elfsb.
Ljungskile (I b) Gbrg. Mariannelund (I b) d" Jkpg. Märsta (l b)" d" Sthm.
Ljungå (III)X Jmtl . Marieberg (II) c!' Mim. Möja (III)X Sthm.
Ljusdal d" Geflb. Mariedam (I b) '" d" Öreb. Möklinta (lII)X Vstm,
Lj u sn e d" Geflb. Mariefred d" Södm. Mölle (III) MIm.
Ljusterö (III)X Sthm. Marieholm (I b) d" MIm. lYIölltorp (I b)" d" Skbg.
Ljustorp (III)X Vnr!. Mariestad t d" 8kbg. Mölnbacka(I a) d" Wrml.
Lobonäs (III) Geflb. Markaryd (II) Kron. Möinbo (I b) >\< d" Sthm.
Locknevi (III)x Klmr. Marrna (II) ef' Ups. Mölndal (I a) Gbrg.
Lofta (III)X Klmr. Marstrand t d" Gbrg. Mönsterås d" Klmr.
Loftahammar (II) Klmr. Marsvinsholm (I b) d" MIm. Mörarp (II) d" MIm.
Lofvened (II) d" Skbg. Matfors (I b) d" Vnrl. Mörby Sthm.
Lomma (III) X MIm., Matteröd (IlI) X Krist. Mörbyiånga (I a) d" Klmr.
Lommaryd (II) Jkpg. Mattmar (I b) "d" Jmtl. Mörkö (III)X Södm.
Los (II) Geflb. Medalby (III)X Jkpg. Mörlunda (II) c!' Klmr.
Ludgo (III) Södm. Medevi (II) d" Östg. Mörrum (II) Blek.
Ludvigsborg (II) Mim. Melen (II) Jmtl. Mörsill (I b)" d" Jemtl.
Ludvika d" Kpbg. Mellansjö (I b) "d" Geflb. Nedansjö (II) c!' Vnrl.
Luleå t d" Nbtn, Mellernd (I a) ef' Elfsb. Nederkalix c!' Nbtn.
Lund t d" MIm. Mellösa (II) d" Södm. Nederlnleå (I b) Nbtn,
Lundby (II) d" Ups, Merserum (II) Blek. Nolhammar (I b) d" Klmr.
Lundby Stommen, (III)Skbg. Millesvik (II) Wrrnl. Nerikes Bo (III) X Öreb.
Lundsbrunn (III) Skbg. Mistelås (II) Kron. Nerikes Kil (III) Öreb.

- Lunnarp (II) Krist. Misterhult Kim. Nerikes Knista (III) Öreb.
Lur (III) Gbrg. Mjellby (III)x Blek. Nerikos Täby (III)X Öreb.
Lycke (III) Gbrg. Mjelldrunga (III) Elfsb. Nettraby (II) Blek.
Lyckeby (I b) Blek. Mjölby (I b) '" d" Östg, Nianfors (III)X Geflb.
Lycksele d" Vbtn. Mo (II) Vnrl. Nissafors (II) Jkpg.
Lyrestad (III) Skbg. MofaIla (II) d" Skbg. Nol (II) d" Elfsb.
Lysekil t d" Gbrg, Moheda (I b)" d" Kron. Nor (II) Wr.!11l.
L,ysvik (l b) WrmLl Mro h ol m d" Skbg. Nora t d" Oreb.
Langaryd (IlI)x Jkpg. Mohärad (II) Jkpg. Norberg d" Vstm.
Långasjö (III) Kron. Mokärnshyttan (Ib)eJ'Wrml. Nordanö (II) d" Vstm.
Långbanshyttan (III) Wrml. Molkom (I b) d" Wrml. Norderö (III)x Jmtl.
Långbron (I b) Elfsb. Mollaryd (II) Elfsb. Nordingrå (III)X Vml.
Långemåla (III) Klmr. Mollösund (III)x Gbrg. N ordmaling c!' Vbtn.
Långlöt (III) Klmr. Mon (II)d" Elfsb. Norra Degerfors(II)d"Vbtn.
Långrådna (II) Klmr. Mora d" Kpbg. Norra Fjöle (II) Wrml.
Långsertid (I b) Wrml. Morgongåfva (Ib)"'d"Vstm. Norrala (II) Geflb.
Långtora (III) Ups. Morshyttan (I b)" d" Kpbg. Norra Möckleby (III) Klmr.
Läckeby (III) Klmr. Mortorp (III) Kimr. Norra Rörum (III)X MIm.
Länghem (III) Elfsb. Morup (II) Hall. Norra Vi (III) Östg.
Lärbro (III) Gotl. Mosås (II) '" <:f. Öreb. Norra Vrarn (II) Krist.
Löberöd (l b) d' MIm. Motala t d" Östg. Norrbo (II) Geflb.
Löderup (III)X Krist. M~tala Verkstad (I b) >\< d" Norrbyås (III) Öreb.
Löfvestad (I b) er MIm, Östg. Norrkila (II) Gbrgv
Liifånger (I b) d" Vbtn. Movik (III) Elfsb. Norrköping t d" Östg.
Lönneberga (II) d" Klmr. MuIlsjö (II)" d" Skbg. Norrtelje t d" Sthm.
Magiehem (III) Krist. MuIseryd (II) Jkpg.. Norrtull (II) '" d' Stlm.
Kagneskog (III) Wrml. Munkaljungby (II) X Krist. Norsesund (II)" d" Elfsb.
}Iajorna (I b) Gbrg. Munkarp (II) Malm. Norsholm (I b) '" d' Östg.
Kalexander (III)X Östg. Munktorp (II) d" Vstm. Norsjö (II) Vbtn.
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Norunga (III) X EIfsb.
Nosaby (II) Krist.
Nottebäck (III) Kron.
Ny (III) X Wrml,
Nya Lerdala (II) Skbg.
Nybro (I a) el" KImr.
Nye (II) Jkpg.
Nygård (II) el" Elfsb.
Nyhem (III)X Jmtl.
Nyhyttan (ID d" Wrml.
Nykil (III) Ostg.
Nykroppa (I b) el" Wrml.
N yköping t d" Södm.
Nyland d" Vnrl.
Nyskoga (III) Wrml.
Nås Kpbg.
Näflinge (III) X Krist.
Näfveqvarn (III) Södm.
Näiden (I b) "'d" Jemtl.
Niimdö (III) X Sthm,
~ärtuna (III) x Sthm.
Näsby (II) Jkpg.
Näsbyholm (II) d" MIm.
Näshult (I a) Jkpg.
Näsinge (III) X Gbrg.
Näsräm (III)X Wrml.
Nässjö d" Jkpg.
Nässundet (II) d" Wrml.
Näsum (III) X Krist.
Näsåker (III) Vml.
Nätarn (II) Jkpg.
Nösslinge (III)X Hall.
Nösund (III)x Gbrg.
Nött ja (III) X Kron.
Ockelbo (I b) '" d" Geflb.
Od (III) Elfsb.
Odensviholm (III) Klmr.
Offerdal (II) Jmtl.
Ofvanåker (I b) Geflb.
Okna (I b)~'"d" Östg.
Olofsholm (III)X Gbrg.
O n sa l a el" Hall.
Oppeby (III) Östg.
Oppmanna (II) Krist.
Ore (II) Kpbg.
Oreberg (III)x Skbg.
Ormaryd (II) el" Jkpg.
Ornäs (II) el" Kpbg.
Oroust Gbrg.
Orre/ors (II) el" Kron.
Orresta (II) el" Vstm.
Orrskog (II) el" Ups.
Orrviken (III) J mtl.
Orsa (I a) Kpbg.
Oskarshamn t el" Klmr.
Öskarsström (II) el" Hall.
Othem (III) Gotl.
Ottebol (II) * d" Wrml.
Ottenby (II) d" KImr.
Otterbäcken (II) el" Skbg.
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Otterstad (III)x Skbg. Ringarum (II) Östg.
Ou sby d" Krist. Ringkarleby (III) Öreb.
Ovesholm (II) Krist. Ringstorp (I b) el" Östg.
Oviken (III) Jmtl. Riseberga (I b) Krist.
Oxelösund (II) d" Södm. Risen (III) X Hall.
Oxie (II) d" MIm. Robertsholm (I a) d" Gellb.
Pajala (II) Nbtn. Rockneby (II) Klmr.
Partilled (II) '" d" Gbrg. Rogslösa (III) Östg.
Pataholm (II) Klmr. Rogsta (III) X Geflb.
Persberg (I a) d" Wrml. Roma (II) el" Gotl.
Persnäs (III) Klmr. Romelanda (III) Gbrg.
Perstorp (II) d" Krist. Romfartuna (III)X Vstm.
Pilgrimstad (I b) '"d" Jmtl. Ronehamn (II) X d" Gotl.
Piteå t d" Nbtn. Ronneby d" Blek.
Pjetteryd (III) Kron. Rosersberg (I b) '" el" Sthm.
Porla (III) '" l) Öreb. Roslagsbro (III)X Sthm.
Prostköp (II) d" Östg. Rosshyttan (II) '" d" Vstm.
Prestnäs (III) Kron. Rotebro (II) ..•d" Sthm.
Puka vik (II) Blek. Rumskulla (II) X KImr.
På arp (II) d" MIm. Runsten (III) Klmr.
Pålsboda (II) '" d" Öreb. Runtuna (III) Södm.
Pålstorp (III)X Elfsb. Rute (III) Gotl.
Påryd (III) KImr. Ryd (I b) if Kron.
Påskallavik (II) Klmr. Rydaholm (III) Jkpg.
Qvarsebo (III)X Östg. Rydbo (III)X Sthm.
Qvibille (II) Hall. Rydboholm (I b) d" Elfsb.
Qvickjock (III)X Nbtn. Rydsgård (I b).d" MIm.
Qvicksund (II) d" Södm, Rydsnäs (III) Ostg,
Qvidinge (I b) d" Krist. Ryningsnäs (II) if Klmr.
Qviinge (II) Krist. Ryl' (II) d" Elfsb.
Qville (III) Gbrg. Ryssby (I b) d" Kron.
Qvistbrn (II) Öreb. Råby (III) Södm.
Qvistrum Gbrg. Råda Wrml.
Ragunda Jmtl. Rådmansö (III)X Sthm.
Ramdala (III) .Blek. Rågeiund (II) Hall.
Ramfall (III) Ostg. Råggärd (III) Eltsb.
Ramlösa Brunn (II) d" MIm. Råneå d" Nbtn.
Ramnäs (I b) d" Vstm. Rånnum (II) if Elfsb.
Ramqvilla (III)X Jkpg. Rällså (II) el" Öreb.
Ramsberg (I b) Öreb. Rämen (II) d" Kpbg.
Ramsele (I b) Vm1. Ränte (III) Kron.
Ramsjö (I b) "'d" Geflb. Räppe (II) d" Kron.
Ransby (I b) Wrm1. Rätan (III) Jmtl.
Ransta (II) d" Vstm. Rättvik (II) Kpbg.
Ransäter (I b) Wrm1. Rö (II) Sthm.
Rasbo (III) Ups. Röddinge (III) MIm.
Rasbokil (III)X Ups. Rödeby (II) d" Blek.
Ratan (II) d" Vbtn. Rödön (III} Jmtl.
Raus (I b) if. MIm. Rök (III) Ostg.
Re~na (III) Öst. Röke (III) X Krist.
ReJmyra (III) Östg. Rölanda (III) Elfsb.
Rekarne (II) d" Södm. Rönö (III)X Östg.
Renneslöf (III)X Hall. Röst.ånga (I b) MIm.
Resele (III) Vnrl. . Sala t el" Vstm.
Resville (III) Skbg. Saleby (III) Skbg.
Riala (III)X Sthm. Salstad (I b) d" Skbg.
Riddarhyttan (II) d" Vstm.: Sanda (II) Got!.
Rimbo (III) Sthm. Sandarne (l b) Geflb.
Rimforssa (II) Östg. Sandby (II) Krist.
Ringarnåla (III) X Blek. Sandhamn (III) X el' Sthm.
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Sandhem (I b) '" c?' kbg. Skltts-Hvellinge (III) MIm. Stoby (II) Krist.
San'dhnlt (III)X EIfs

i
• Skallerud (III) Elfsb. Stocka (I b) X c?' Geftb.

Sandsjö (I b) '" c?' Jkipg. Skåre (I b) "c?' Wrml. Stock'l1'yd (I b) '" c?' Jkpg.
Sandviken (I b) c?' <:iefib. Skällinge nn». Hall. Stockholm t c?'
Sankt Anna (III)X Östg. Skällvik .nn 6stg~ Stora Bjurl1111(III) Skbg.
Sankt Ibb (III)X M]m. Skärkind (I b) c?' Ostg. Stora Mellösa (IIl) Öreb.
Sankt Olof (III)X Kl·ist. Skärstad (II) Jkpg. Stora Rör Kalm.
Seffle (I b)eJ' Wrml.l Sköfde t c?' Skbg. Stora Skedvi (II) c?' Kpbg.
Seffle Köping (I b) Wrml. Skölfvenecl (Il I) Elfsb. Stora Sundhy (III) Södm.
Segerstad (III) Wrml. Sköllerst[t (III) Öreb. Stora Tuua {I b)eJ' Kpbg.
Seglingsberg (II) c?' 'Vstill. Skönnarbo (I b) c?' Ostg. Stora Wreta (II) c?' Ups.
Seglora (III)X Elfsb

l
• Slite (II) c?' Gotl. Storebro (III) d" Klmr.

Segmon (I b) c?' Wrml. Slätth,ig (II) Kr01l. Storfors (I b) c?' Wrm1.
Sexdrega (III) Elfsb.1 Slättåkra (IJI)x Hall. Storlien (I b) '" c?' Jemtl.
Sidensjö (III) Vnrl , Slättäng (III) Skbg. Storsjö (I b) C\, KImr.
Sigtuna (I b) Sthm. Slöinge (II) Hall. Storvik (I b) '" d" Geflb.
Sikfors (I b) d" Öreb. Smedhy (II) c?' Klmr. Storå (II) d" Öreb.
S~ljanslläs (III)X Kpbg. Sm e d j e backe u o' Kpbg. Strand (II) EHsb.
Sillerud (I b) Wrml.' Smec1storp(II)X Krist. S treng1läs t d" Södm.

. Simonstorp (II) '" c?' Östg'. Smålandastenar (1I)eJ' Jkpg . Striberg (Il) d" Öreb.
Singö (III)X Sthm. Snafiunda (III) Öreb. Strålsnäs (l b)" c?' Östg.
Sjöbo,,:(IIl) MIm. Snärshult (II) Kron. Strångsjö (II) " c?' Södm.
S~öbol (II) Kron. Solberga (Il) " d" Jkpg. Striitjära (I b) X Geflb.
SJögestad (II) '" Ostg. Sollebrunn (I b) Elfsb. Stri) (III) X Krist.
Sjörup (III)X MIm. lSo l l c f t e å c?' Vrnl. Ströfvelstorp (H) X Krist.
Sjösås (III)X Kron. \Sollerö (II) Kpbg. Ström Jmtl.
Skabersjö (II) c?' MIm. Sommen (I b) ". O Jkpg. Strömsholm (Il) d" Vstm.
Skanör (II) c?' MIm. Sonnarp (III) Mh,p, Strömstad t d" Gbrg.
Skara t c?' Skbg. \Svnstorp (II) d" Ostg. Stugun (II) Jrntl.
Skarstad (III) Skbg. Sersele (III) X Vbtn. Styrsö (III) Gbrg.
Skattkärr (II) ,. c?' 1" rrnl. ISorunda (III) Sthm. Stång~ (II) d" •Gotl.
Skede (III) Jkpg, Spannarp (11) d" Krist. Ställberg (II) Oreb.
Skederid (III)X Stb:m. Sparreholm (l b) '" c?' Södm. 8tälldalen (II) c?' Öreb.
Skedvi (III) X Vstm. Sperlingsholm (II) Hall. Stöllet er b) VY rml.
Skee (III) Gbrg. Spjutsbygd (Il) d" Blek. Störlinge (IlI) Klmr.
Skeen (II) Kron. Spånga (II) d" Sthm. Sund (I b) 6stg.
Skellefteå t d" Vbtn. Stabv Klm]'. Sundbyberg (Il) c?' Sthm.
Skene c?' Elfsb. _ I Staffa;storp (lI)d" MIm. Sundholmen (I b) d" Elfsb.
Skeninge t c?' Ostg. Stafre (I b)" if Jmtl. Snndsby (III)X Wrml.
Skepparslöf (II) Krist. Stafsjö (III) Södm. Su n d svall t d" Vnrl ,
Skeppianda (III) Elfsb. Stallarholmen (I b) Sörlm. Sunnansjö (I b) Kpbg.
Skeppsås (III) Östg. Stamnered (III)X Hall. Sunne d" WrmI.
Skifvarp (III)X MIm. Stehag (I b) •. c?' Mlm. Snnnemo (III) WrmI.
Skillingaryd (I b)eJ' Jkpg. Stenberga (II) Jkpg. Surahamrn~r (Ib) X d" Vstm.
Skillingmark (III) WrmI. Steneby er b) Elfsb. Surte (II) Gbrg.
Skinnskatteberg (I j) Vstm. Stengårdshult (II) Jkpg. Svabensverk (III) x Gefib.
Skirö (I b) Jkpg. Stenkumla (III) Gotl. Svanesund (I b) Gbrg.
Skog (II) Vnrl. Stensele (III)_X Vbtn. Svanskog (III) Wrml.
Skogstorp (II) c?' Södm. Stensta (II) Oreb. Svanstein (III)X Nbtn.
Skokloster (III)X Ups. Stenstorp c?' Skbg. Svanå (II) c?' Vstm.
Skorped (III) Vnrl, Stenung (II) Gbrg. Svarteborg (III) Gbrg.
Skredsvik (III)X Gbrg Stenåsa (III) Klmr. Svartsjö (III) Sthm.
Skrehall (II) Elfsb, Stigen (II) EIfsb. Svartvik (l b) Vnrl.
Skruf (II) c?' Kron. Stigsjö (III) Vnrl. Svartå (I b) "c?' Öreb.
Skräcka (II) c?' Knbg. Stigtomta (II) c?' Södm. Svedala (l b) c?' MIm.
Skultorp (II) '" c?' Skbg. Stjernhof (l b) ,. c?' Södm. Sveg (I b) Jmtl.
Skultnna (II) c?' \'Istm. Stjernhohn (II) if. Södm. Svenljunga Elfsb -,
Skurup (I b) c?' Mam. Stjernorp (IIl)X östg. Svennevad (II) c?' Oreb.
Skutskär (I b) c?' lIps. Stjernsnnd (l b) Kpbg. Svensbro (II) c?' Skbg.
Skyllberg (I b) '" er Öreb. Stjernyik (II) Vestm. Svensköp (III)X MIm.

I
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Svensta (UI) Jmtl. Tolånga (IU) MIm. Tåsjö (III)x Vnrl.
Svenstorp (I b) ci' MIm. Tomelilla (I b) el' Krist. Täby (II) Sthm.
Svinstad (IU)X Östg. Tommarp (U) Krist. Tämta (III)X EIlsb.
Svista (III)x Ups. Törbjörntorp (III) Skbg. Täng (I b) "'el' Jemtl.
Svängsta (II) el' Blek. Torekov (I b) X el' Krist, Tärendö (III) Nbtn.
Svärdsjö (II) Kpbg. Torestorp (III) Elfsb. Tärna (l!) el' Vstm,
Sya (I b) '" el' Östg. Torna-Dalby (II) MIm. Tärnaby (III)x Vbtn.
Synnerby (III) SUg. Torne (II) el' Kron. Tärnsjö (UI) Vstm.
S älsj ö el' Jkpg. Torp (II) '" Elfsb. Töckslors (I b) Wrml. •
Sälsjöström el' Kron. 'l'orpshammar el' Vnr!. Töre (II) Nbtn.
Sälvar (II) Vbtn. Torsby Wrml. 'l'öreboda (I a) '" el' Skbg.
Sälve (IU) Gbrg. TorshäIla el' Södm. Tösse (I b)eI' Elfsb.
Sämb (III) Elfsb. TorshäIla stat. (II) el' Södm. Ucklum (III) Gbrg.
Sämsta (III) Gborg. Torskog (III) Elfsb. Uddeholm (I a)eI' Wrml.
Särna (II) Kpbg. Torslanda (III)X Gbrg. Uddevalla t el' Gbrg.
Säter el' Kpbg. Torstunaby (III) Vstm. UIlstorp (II) el' Skbg.
Sätila (III) X EIlsb. Torsåker (I b) '" el' Geflb. tnre (II) el' Kron.
Söderbykarl (III) Sthm. Torsås (III)x Klmr. . Ulla red (III) Hall.
Söderfors (I b) el' Ups. Torsö (III)X Skbg. Ullersäter (I b) el' Öreb ,
Söderhamn t el' Gefib. Tortuna (II) el' Vstm. Ullånger Vnrl.
Söderköping t el' Östg. Torup (II)eI' Hall. Ulricehamn el' EIlsb.
Södertelje t el' Sthm. Torö (III)x Sthm. Ulrika (II) ÖstO'.
Söderåkra (I b) Klmr. 'l'ossene (I b) Gbrg. Undersåker (I t) '"el'Jemtl.
Södra Fogelås (II) Skbg. Totebo (I b) el' Klmr. Umeå t el' Vbtn. '
Södra Möckleby (III) Klmr. Traheryd (Il) Kron. Undrom (II) Vnrl.
Södra Rörum {III)X MIm. Tranemo (II) Elfsb. Unnaryd (II) Jkpg.
Södra Wi (II) Klmr. Transtrand (l b) Kpbg. Upphärad (II) el' EIlsb.
Sölje (I b) Wrml. Tranås (I a) '" el' Jkpg. Upsala t el' Ups.
SöIvesborg t el' Blek. Trehörna (lII)X 6stg. Ursbult (III) Kron.
Sörby (I b) '" el' Skbg. Trehörningsjö (III) ~ Vm!. Ursviken (III) X el' Vbtn.
Sörbygden (III)x Jmtl. Trekanten (II) el' Klmr. Uttersberg (II) el' Vstm.
Sörbytorp (III)x Krist. Trelleborg t el' MIm. Wadensjö (II) MIm.
Sösdala (II) '"el' Krist. Trollenäs (II) el' MIm. Wadsbro (I b) el' Södm.
'I'anum (I b) Gbrg. Trollhättan el' EIlsb. Wadstena t el' Östg.
'1'eckomatorp (I b) el' MIm. 'I'r osa el' Södm. Waggeryd (II) Jkpg.
Tenhult (I b)" el' Jkpg. 'frossnäs l) (I b) X Wrml. Wagnhärad (III) Södm,
Tibro (II) '" el' Skbg. Trlserum (III) Klmr. Walbo (II) el' Gefib._
Tidaholm (I a) el' Skbg. Trangsviken (I b)"'eI'Jemtl. Waldemarsvik el' Ostg.
Tidan (II) •. el' Skbg. Trädet (II) el' EIlsb. Walla (I b) •. el' Södm.
Tidavad (III) Skbg. Trönö (III)X Geflb. Wallhalla (III) Södm.
Tidesrnm (III) Östg. Tumba (I b)" el' Sthm. Wallsta (I b) '" el' Gefieb.
Tierp (I b) el' Ups. Tun (III) Skbg. Wallåkra (I b) el' MIm.
Tillberga (II) el' Vstm. Tuna (I b) el' Klrnr. WaIskog (II) el' Vstm.
Timmersdala (III) Skbg. Tunabergshammar(III) Södm. Walåsen (II) el' Öreb.
Tings Nöbbelö! (III) x Krist. Tunsta (III) Kpbg. Walö (II) Sthm.
Tingsryd (I b) Kron. l'ureberg (II) •. Sthm. Wamlingbo (III)X Got!.
Tingstäde (III) Gotl. Tutaryd (I b) el' Kron. Wanås (III)x Krist.
Tjerby (II) Hall. Tverred (III) EIlsb. Wara el' Skbg.
1') eIl mo 6stg. Tveta (III) X KIm!'. War berg t el' Hall.
T~ernäs (III)x Gefib. Tveten (II) Gbrg. Wartolta (I b) •. el' Skbg.
'!'Jernö (III)X Gbrg. Tving (II) Blek. Wasselhyttan (I b) Öreb.
TJurkö (III)X Blek. Tvååker (III) X Hall. Wassmolösa (I b) Klmr.
TJäran (III)X Sthm. Tygelsjö (III) MIm. Wattholma (I b) el' Ups.
Tjörn (II) Gbrg. Tynderö (III)x Vnrl. Wattjom, (II) el' Vnrl.
Tjörnarp (II) •. el' Krist. 'l'yngsjö (II) Kopbg. Waxholm(somm. t)eI'Sthm.
Toarp (I b) EI/sb. Tyresö (III)X Sthm. Weckholm (II) Ups.
Tobo (U) el' Ups. Tyringe (II) el' Krist. Weddige (I b)eI' Hall.
Tofta (I b) el'Hall. Tådened (III) Skbg. Wedevåg (II) el' Öreb.
ToIg (In) Kron. Tågarp (I b) el' MIm. Wedum (I b) el' Skbg.
Tollarp (II) Krist. Tånnö (III) X Jkpg, Weinge (III)x Hall.
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Wemmerlöf (II) X rist. Wislanda (l a) *' if Kron.
Wendelsby (III) Up . Wissefjerda (I a) if Kron.
Wendels station (II) if Ups. Wisseltofta (II) Krist.
W enersborg t if Elfsb. Wittangi (II) Nbtn.
Wenjan (II) X Kpbg. Wittinge (II) *' d" Vstm.
Werkebäck (I b) if !Klmr. Wittsjö (II) Krist.
Wermdö (II) Sthm. Wollsjö (I b) d" MIm.
WermI:s Bro (I b) if Wrml. Womb (III)x MIm.
Werml:s Säby (II) el' Wrml. Woxua (I a) Gellb.
Wermskog (III)X Wrm1. Woxtorp (III)X Hall.
Wernamo d" Jkpg. Woxtorpsby (II) Jkpg
Wersås (III) Skbg. Wrena (II) d" Södm.
Werum (II) Krist. Wreten (I a) d" Skbg.
Wessige (III)X Hall. Wretstorp d" Öreb.
Wessland (III) Ups.1 Wrigstad (I b) Jkpg.
Yestånfors (I b) Vstm. Wrå (II) Kron.
Vestbo As (II) Jkpg. Wåmhus (II) Kpbg.
Vester-Björsäter (III) Skbg. Wånga (II) X Östg.
Vesterby (I b) Kpbg. Wångaby (III) Skbg:.
Vesterfernebo (II) Vstm. Wårgårda (I b)" if Elfsb.
Vestergarn (III) X Gotl. Wårvik (III) Elfsb.
Vesterhanninge (III) Sthm. Wåthult (III)X Jkpg.
Vesterlanda (III) Gbrg. Wäddö (I b) Bthm.
Vesterlösa (III)X Östg. Wäderstad (I b) Ostg.
Vestertryserum (II) X Klmr. Wäderurn (I b) d" Klmr.
Vestervik t d" Klmr Wägsjöfors (III) Wrml.
Vesterås t d" Vstm. Wälinee (III)X MIm.
Vestkinde (III)x Gotl. Wängdala (III)x BUsb.
Vestra Boda (III) Kpbg. Wänge (II) *' d" Ups.
V:a Emtervik (III) Wrml. Wännäs (II) X Vbtn.
Vestra Harg (III) x, Ös!g. Wäring (I b) *' d" Skbg.
Vestra Husby (III) X Ostg. Wärnanäs (II) Klmr.
Vestra Karaby (III)X MIm. Wärtan (II) *' d" Sthm.
Vestra Karup(II) X Krist. Wäsby (!I)" d" Sthm.
V:a Vemmenhög (IIi) MIm. Wäse (I b) * d" Wrml.
Vesttibble (III) Ups. Wättak (UI) Skbg .
Wexiö t d" Kron. Wätö (III)x Sthm.
Wickleby (III) Klrnr. Ystad t d" Mlm.
Widtsköfle (II) Krist. YtterhogdaI (I b) Jmtl.
Wifstavarf (I b) d" Vnrl. Ytterån (I b)" if Jmtl.
Wiken (III) X d" MIm. yxnerum (IU) X Östg.
Wikersvik (II) d" qreb. 4by (I a)" d" Östg.
Wikmanshyttan(I b) d"Kpbg. 4hus (I b) d" Krist.
Wiksjö (II) Vnrl. 4karp (II) *' d" MIm.
Wiksta (III) Ups. 4ker (II) Jkpg.
Wilhelmina (III) X Vbtn. -4-kerby (III) Ups.
WillandsWånga(IU) XKrist. 4kersberg (III) d" Sthm.
Wimmerby t d" Klmr. 4kerström (III) Gbrg.
Windel Grausele Ifl.lj x Vbtn . .{).land(II) *' d" Ups.
Wing (II) Elfsb. 4Iberga (III) Södrn.
Wingåker d" Södm. 4Iem (II) Klmr.
Winninga (II) d" Skbg. 4lshult (II) d" Kron.
Winslöf (I b) d" Krist. 4mot (I b)" d" Wrml.
Winteråsa (III) Öreb. -å-mots Bruk (II) Geflb,
Wire da (II) Jkpg. Åmål t if Elfsb.
Wir serum (III) Klmr. Ånge (I b) *' d" Vnrl.
Wisby t d" Gotl.1 Åuimskog (I b) d" Elfsb.
Wisingsö (II)X Jkpg. lnn (I b)" if Jmtl.
Wiskabro (II) Hall. näset Vbtn.
Wiskan (II) d" Ynrl. re (I b) Jrntl.
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lorj e ng Wrml.
rröd (III)x Krist.
rset (II) X J kpg.
rstad (III) Hall.

D rsunda (II) Gellb.
.{).ryd(II) d" Kron.
4saka (III) EUsb.
4sarp (II) Elfsb.
Asbo .11'agerhult(II) Krist.
4sbo Ossjö (III) X Krist.
Asbro (I b) *' d" Öreb.
Asby (II) Vstm.
';'sele (II) Vbtn.
Asenhöga (II) Jkpg.
Åshammar (II)" d" Gellb.
1}.sheda(III) Kron.
-å-storp (I b) d" Krist.
Ätorp (I b) Wrml.
Åtvidaberg d" Östg.
Appelbo (II) Kpbg.
As Södm.
Ä.ttersta (IlI)X Södm.
Öckerö (IIDX Gbrg.
Qdeshiig Östg',
Qdestugu (Il) Jkpg.
Ofra Ullerud (III) Wrml.
Öfverkalix Nbtn.
Öfverselii (III) X SMm.
Öfvertorneå Nbtn
Öfverum (I b) if Klmr.
Qjebyn (I b) Nhtn ,
Qlands Segerstad (III) Klmr.
Qlands Smedby (III) Klmr.
Qljehult (III) Blek.
Qlme (I b) *' if Wrml.
Olmestads stat. (II) if Jkpg.
Qnnekiip (III) X MIm.
Qnnestad (I b) d" Krist.
Or (III) Elfsb.
Qrberga (III)X Östg.
Orbyhus (II) el' Ups.
Örebro t d" Öreb.
Öre grund d" Sthm.
Örkelljunga (II) Krist.
Orkened (II) Krist.
Qrnsköldsvik t if Vnrl.
Qrsjö (II) d" Klmr.
Qrslösa (III) Skbg.
Örsundsbro (I b) Ups.
Qrtofta (I b) *' if MIm.
Orträsk (III) X Vbtn.
Ösmo (II) Sthm.
Ostad (II) Gbrg.
Östadkulle (III) Elfsb.
Ostanbro (II) X Vstm,
Östanå (III) Sthm.
Östavall (I b) *' if Vnrl.
Östavik (III)X Vstm.
Qsteby (III) Gbrg.
Osterfernebo (II) Geflb.
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Österhanninge (III) Sthm,
Österkorsberga (II) Jkpg.
Österslöf (III) X Krist.
Östersund t d' Jmtl.
Östertibble (II)d' Vstm.
Österunda (UI) Vstm.
Östervallskog (III) X Wrml.

Postunderrättelser.
Östervåla (II) Vstm. Östra Rusby Östg.
Österökria (II)x Jkpg. Östra Karup (I b)c{' Hall.

Östhammar d' Sthm. Qstra Ryd (III)X Östg.
Östmark (I b) Wrml. Ostra Sallerup (III) X MIm.
Östraby (III)X MIm. Östra Torp (II) MIm.
Östra Emtervik'(I b) Wrml. Öttum (III) Skbg.
Östra Espinge (III) X MIm. ,Öxnered (II) d' Elfsb.

Underrättelser rörande poströrsändelsers taxering jemte de vigtigaste
poströrfattningar,

Bref, brefkort, och korsbands- och utgår ett porto (3 öre) för hvar
försändelser. vigt af 100 gram eller del deraf,

. Brefkort, afsedt att användas for kor-
A. Inrikes. tare meddelanden af beskaffenhet att icke

Vanligt bref, hvarmed menas sådant böra hemlighållas, betalas, då det inköpes
bref, som - utan att vara rekommenderadt från postverket eller frankeras, då blankett
eller assnreradt och utan att å detsamma till detsamma blifvit för enskild persons
finnes tecknadt postförskott- å postanstalt räkning tillverkad, med 6 öre; lokalbref-
aflemnas eller i någon dess' breflåda ned- kort kostar äfvenledes 6 öre och brefkort
lägges för att till annan ort befordras, eller med förut betaladt svar 12 öre.
som inläggas i breflåda, hvilken åtföljer K b d C- .. d l •. h?Il
post, diligens eller ångfartyg, eller som af- ors an s or.~an e se. ma mne a a
lemnas till landtbrefhärare eller ångbåts- trycksak~.r, ..affarshan~hngar ?c~ va-
expedition, taxeras sålunda: r.~pr.of. Forsandelse~na böra vara pa sadant

12 öre för l:a vigtsatsen (högst 15gram); s~tt mlagda,. at~ ~e lat~ehge~ kunna under-
24 öre ror 2:a vigtsatsen (öfver 15 till s~kas och fa ~J innehålla na:got bref eller

högst 125 gram); nagon handsknfven ant~cknmg, som h~r
36 öre för 3:e vigtsatsen (öfver 125 till ege;nskap~n af en ye!khg eller personl~g

högst 250 gram.) sknftvexhng. De fa lck.~.heller vara af sa-
Lokalbref, eller sådant bref, som vex- dan .?e~kaffe~h~.tatt skäligen befaras kan,

las mellan personer, boende i samma stad, det ofnga forsandeiser skola genom dem
köping eller by, der försändelsen till post- smutsas. eller taga skada. ....
befordran aflemnas, betalas med 6 öre (hög- ..Samtliga slag af kors~andsforsandelser
sta vigt 50 gram.) bora :ld inlemnandet till postbefordran

Anm. Afgiften för vanligt bref och frankeras. ....
för lokalbref bör af afsändaren Korsbandsforsandelse (frankerad) ta-
i forväg utgöras. För ofranke- xeras sålunda: l

radt eller otillräckligt fran- trycksaker:
keradt vanligt bref eller 10- inländska tidningar och tidskrif-
kalbref erlägges, utöfver belö- ter m. JU.: 2 öre per 50 gram; mi-
pande befordringsafgift, en sär- nimum 4 öre per stycke (vigt obe-
skild aviseringsafgift af 6 öre gränsad);
per försändelse. trycksaker i öfrigt: 4 öre per 50

Lösbref, hvarmed forstås sådant, vid gram (högsta vigt 2 kilogram);
endast en postanstalt behandladt bref, som, affärshandlingar: 4 öre per 50 gram;
utan att vara i breflåda nedlagdt, med lands- minimum 12 öre per stycke (högsta
vägspost, löst eller inneslutet i lösväska, vigt 2 kilogram);
fortskaffas mellan postanstalt och korre- varuprof och mönster: 4 öre per 50
spondent, den der vistas utom området af gram; minimum 8 öre per stycke (hög-
den stad, köping eller by, der postanstalten sta vigt 250 gram);
är belägen, betalas med 3 öre (högsta vigt otillräckligt frankerad korsbands-
100 gram). försändelse: dubbla beloppet af fe-

Anm: Tjensteförsändelse, hvilken såsom lande franko;
lösbref med post befordras, får i helt och hållet ofrankerad kors-
vigt uppgå till högst 1'/2 kilogram; bandsförsändelse lemnas obefordrad.
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Har i korsbandsrorsändelse bref eller för tyngre bref: 20 öre per }5 g~am; .

annat skriftligt meddelande än som för d;y- "ofrankeradt..bref: 25 ore for l:a VIgt-
lik försändelse är särskildt medgifvet blif- satsen (hogst. 15 gram).~ .
Tit förstucken böta afsändaren 20 kronor 50 öre för 2:a vIgtsatsen (ofver 15 till
och försändel;en varder icke med post vi- n h~.gst ~.25;ram);
dare befordrad eller till adressat utlemnad. ,5 ore for o :e vigtsatsen (öfver 125

.1.. till högst 250 gr.)
Rekommenda t ion af bref (afven lokal- för tyngre bref: 40 öre per 15 gram;

och lösbref), brefkort eller korsbands- "brefkort: 6 öre per stycke;
försändelse afser d~ls l~etryggande af dYl,lk förbrefkort med förut betaladt svar
försändelses behöriga tra~komst, dels rat- (endast till Norge): 12 öreper stycke;
tighet för. afsändar,en till ~~be~ommande "korsb,~ndsförsändelse (frankerad):
af ersättning af p.ostlI~.ed~.enfor forkomr.nen trycksaker: 5 öre per 50 gram;
eller skadad dylik försändelse. E.!sa.~t- affärshandlingar: 5 öre per 50 gram
ning för för~0n:t men. d.yhk fors a?-l (minimum 12 öre per .stycke); ..
delse (preSkrIptiOn.stld m om ett ~r varuprof: 5 öre per "O gram (mini-
efter försändelsens mlemnande) utgar, mum 10 öre per stycke);
utan afse ende å innehållet, me~ ~O kronor, otillräckliO'tfrankeradförsändelse
och för bref, s.om fraJ?kommlt l skadad~" (bref, brefkort eller korsbandsförsän-
skick (preskriptionstid 1T~om60 dagar ef~er delse): dubbla beloppet af felande
det försändelsen kornmit adressaten ti'll- franko;
handa) med skilnaden mellan d~tt~ bel~.pp ,rekommendation af bref, brefkort el-
och värdet af hvad. brefvet ~a mn~~oll.' ler korsbandsförsändelse: 18 öre per
Rekommendationsafglften utgar, utofver försändelse;
vanlig befordringsatgifb, med ett belopp af mottagningsbevis till rekommende-
18 öre. " rad försändelse: 12 öre per stycke;

för v id i expressbefordran af bref (för Norge
Anm. Derntöfver erlägges: a) ör VI 1-" endast till Kristiania): 20 öre per

mation af handlingar i reko m-
menderadt bref 25 öre per ark; b) stycke.
för mo t.ta'gn ing sb ev is, som be- 2) vidpostutvexlingmedöfrigaländeriEu-
gäres vid försändelses aflemnande ropa samt Algeriet, Amerikas Förenta sta-
och som, ~örsedt med adressatens ter Azoriska öarna, Cypern, Kanada, Egyp-
qvitto å samma försändelse, åter- ted Grönland Newfoundland, Persien (via
ställes till afsändar.~n, ett bel~pp Ry~sland elle~ Turkiet), asiatiska Turkiet,
af 12 öre och ..eJ f?r registrering asiatiska Ryssland, franska postanstalterna
eller den. handräckning, som ~?st- i Tunis och Tanger, italienska postanst~l-
anstalt pa I korr~sp~ndent~ ~.ega:an tema i Tunis och Tripolis, Madeira, K:;tnan~-
lemnar medelst införande l särskild, öarna och spanska besittmngarna pa Afn-
af honom lanskaffad bo~. af ~e ~Ill kas nordkust.
honom ankommande vardeforsan- för frankerad t bref: 20 öre per 15 gram
delser, 3 öre för hvar försändelse. " ofrankeradt bref: 40 öre per 15 gram;

Jemför «ÖfriO'a bestämmelsercchärue- " brefkort: 10 öre per stycke; d
d ,'" korsbandsförsändelse (frankera:)
an. B) Utrikes. trycksaker: 5 öre per 50 gram

I. affärshandlingar: 5 öre per 50 gram
Anm. Hvarken i bref eller i korsbandsför- (minimum 20 öre per stycke); .,

sändelse må inneslutas föremål af guld eller varuprof: 5 öre per 50 gram (mull-
silfver, myntstycken, juye!er, ell~r ~ndra d;:r- mum 10 öre per stycke);
barheter, likasom också Icke pa sådant satt "otillräckligt frankerad försän-
må. befordras föremål, som äro underkastaae delse (bref, brefkort eller kors-
tu.Il (Dock må myntstycken inneslutas i bandsförsändelse): dubbla beloppet
rekommenderadt bref till Norge och Dan- af felande franko;
mark). " rekommendation af bref, brefkcrt el-

ler korsbandsförsån Ielse: 18 öre
Befordringsafgiften utgör: per stycke;
1) vid postutväxling med Norge oeh " mottagningsbevis till rekommende-

Danmark samt med Färöarna: rad försändelse: 12 öre per styke;
för frankeradt b r ef i vigt icke örversti- " expressbefordran af bref (endast till

gande 2W g"ml" lnrikes , Tyskl und); 25 0" pm stycke.
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3) vi~ postutvexling med följande länder; 2:0) Assuransafgift:

Argentmska republiken, Brasilien Britiska
Indien, Chili, Columbias Förent~ stater, 3~. öre ~ör ~ärdebelopp af högst 500 kr.,
Costa Rica, Ecuador, Guatemala Rayti ~O ore for vardebelopp öfver 500, men ej
Honduras, Japan, Liberia Mexico' Nicara~ ofver ~,OOOkr., för värdebelopp öfver 1,000
gua, Paraguay, Persien (~ia Suez ~ch Bom- men ej öfver 5,090 kr. erlägges 50 öre fö:
bay), .Peru, San Salvador, San Domingo. ~,OOO~r. med t~llägg af 2 öre för hvarje
Sandviksöarna, Uruguay, Venezuelas För- ofverskj~tan~e varde af 100 kr. eller. del
enta Stater samt engelska, danska franska. ~eraf; for vardebelopp öfver 5,000, men ej
nederländska, portugisiska och' spanska ofv~r 50,000 kr. 1 kr. 30 öre för 5,000kr. med
c.?lonier. tIpagg af 15 öre för hvarje öfverskjutande
for frankerad t bref: 40 öre per 15 gram; varde a~ 1,000 kr. eller del.deraf; för värde-
., ofrankerad t bref: 60 öre per 15gram belopp ~!ver ..50,000 men ej öfver 100,000kr.
II brefkort: 15 öre per stycke; ~ kr. 5 ore för ..50,OOO.kr. med tillägg aflO
II korsbandsförsändelse (frankerad): ore för hvarie öfverskjutande värde af1,Ooo

trycksaker: 10 öre per 50 gram' kr. eller de deraf; för värdebelopp öfver
fl'" h d' ' 100,000 kr. 13 kr. 5 öre för 100000 kr med

a ars an. l ing a r: 10 öre per 50 tillägg af 5 öre för hvarje öfv~rssk'utande
gram (mImmu.~ 25 öre per stycke); vii rde af 1,000 kr. eller del deraf. j

varuprof: 10 ore per 50 gram (mi-
nimum 15 öre per stycke)' Anm. Derutöfver erlägges: a) för upp-

"otillräckligt frankerad för;ändelse räkning af penningebrefs innehåll 10 öre,
(bref, brefkort och korsbandsförsån- b) för vidimation af åtföljande handlinsar
delse): dubbla beloppet af felande 25 öre per ark; c) för mottagningsbevis "12
franko; öre; d) för expressbefordran 18 öre och e)

" rekommendation af bref, brefkortel- för registrering 3 öre; allt per försändelse.
ler korsbandsförsändelse : 18 öre
per stycke; B. Utrikes.

II mottag~.in~sbevis til! rekommende- Bref med angifvet värde intill här nedan
R" rad försändelse: 12 ..or~.per styc~e. omförmälda maximibelopp kunna försändas

h orfapde.. t~xenI!:gen af.. försändelser till till nedan upptagna länder och taxeras så-
oc ran öfriga lander hänvisas til l den å lunda:
hvar postanstalt tillgängliga "Taxa för post- .
försändelser" 1 ) B f d' f' ft • "'. :0 e or nngsa g i : sasom för van-

ligt bref af samma vigt till samma ort;
2:0) Rekommendationsafgift: 18 öre

Bre' med angifvet värde. per bref; ,
A. Inrikes 3:0) Assuransafgift, beräknad för hvart

B f .. • angifvet belopp af 144 kronor (200 francs)
'f re (afven lokal- och lösbref) med an- eller del deraf: (Se tabellen å följande sida)

gI vet varde, som vexlas mellan eller å or-. .
ter med postkontor kunna assureras till Er sä t.tn ing för förkommen assurerad
obegränsadt belopp. Hvad åter beträffar försändelse (preskriptionstid inom ett år
poststationerna, äro i berörda hänseende efter försän~elsens afiemnande till postbe-
stadgade följande maximibelopp: fordran) utgar med hela det angifna värdet.

20,000 ~ronor, om brefvet skall postbe- ~ arder dylik försändelse under pos~behand-
handlas VId poststation, tillhörande första lingen sa skadad, .att hela eller nagon del
klassens högre afdelning (la)' af försändelsens innehåll gått ·iorloradt
. 10,000 ~ronor, om brefvet' skall postbe- ege; afsänd~ren.-:- dere~t ~rsättningsan~

handlas V:~dpoststation, tillhörande första sprak fra.mstalts rorande inrikes värdeför-
klassens lagre afdelning (Ib), sandelse ll~om 60 dagar ef~er det försåndel-

5,000 kronor, om. brefvet skall postbe- sen kom~It a~:essa:~e~. tIllha~da och r?-
handlas VId poststation, tillhörande endera rande utrikes vardeforsandelse inom ett ar
af klasserna II och III. efter afiemnandet till postbefordran - af

T~ll de vid st~~ens jernvägar belägna postmedlen åtnjuta ers~tt~ing motsvara~de
stationer kunna sandas penningebref utan assuransbeloppet, der forsandelsens hela ID-
inskränkning i beloppet. nehåll förkommit, men eljest skilnaden mel-

Portot sammansättes sålunda: lan samma belopp och värdet af det för-
. 1:0) Befordringsafgift: såsom för van- sändeisen befunnits innehålla.

hgt bref;



--------1 Postunderrättelser.-----------1 ..... anvisning till och från land i Europa

I
Maximum I t~~1som till och från Nordamerika är bet.., __._

I
för hvart I er ::;;~ I u~del:. t!e månader oc~ anvisning till och

b f g et' ~ från ofnga utomeuropeiska land under sex
I re . o '"g t;l månader från inlemningsdagen. För åter-

I :< •..• ' sändningen utgår ej någon afgift.
I För bref till: I francs. \ öre. i A. Inrikes.
Belgien........................ 10,000 I 18 i Högsta anvisningsbelopp: 100 kronor.

[Danmark.. !.. Obegränsadt. 8 I Anm. För postanvisning till eller från
Danska kolonierna Iil I poststation, tillhörande endera af
Vestindien ..!.. Obegränsadt. 18 I klasserna I och II, utgör maximi-

Egypten (endast till beloppet 50 kronor och för post-

I
vissa postanstalter) .. 1

1

5,000 29 anvisning till eller från poststation,
Frankrike med Alge-] II tillhörande klass III, 25 kronor.·.IF::~~k~·k~·i~~i~~;..fÖd 10,000 18 I Afgift: 2~o~.I;eofcö:belopp af högst 50 kro-
jande: Guadeloupe.] 30 öre för belopp öfver 50, men ej
Martinique, Franskal I öfver 100 kronor.l Guyana, Senegam·'1 Anm. Anvisningens kupong kan användas
bien, Re union, Pon- I till skriftliga meddelanden afhvad
dichery och Cochin-I I slag som helst.

Gcrho..innlaa·n..d..··o··c·h··'1'·s··l·a··n··d···....11 Obe1g0r'a9nOsOadt'l29 För emottagnings bevis erlägges sär-
18 skildt 12 öre per försändelse.

Italien (endast till B. Utrikes.
vissa postanstalter).. 5,000 IS. Norge och Danmark.

Luxemburg.................. 10,000 i 18 Anvisningarna utställas i kronrnyn t.
Norge , Obegränsadt.] 8 Högsta anvisningsbelopp: 360 kronor.
Nederländerna ..··..···r·! 10,000 i 18 Afgift: 30 öre för belopp af högst 100
PortugaL .. ··· ·..·······1 10,000 I 25 kronor'
Portugisiska kolonier, I : 60 öre f5r belopp öfver 100, men ej
följande: San Iai ..o·1 " öfver 200 kronor;
(bland Cap Ver, e I 90 öre för belopp öfver 200, men ej
öarna), S:t 'I'home] i öfver 300 kronor;
(S:t Thome och Prin'l I 1 krona 20 öre för belopp öfver
cipe) samt Loandal : 300, men ej öfver 360 kronor.

liAn$.'o~a) , \ 150,000000'I 3168 Anm. Anvisningens kupong kan användas
IRUy:f:~ln~~·ä·F·i~i'~~d " till skriftliga meddelanden afhvad
. ,slag som helst.

I
(äfvensom Kalg~n, i Storbritannien och Irland.
Ourga, Peking och i • '11 . k
'I'ien-Tsin i Kina) ... Obegränsadt.l 18 Anvismngarna utstä as Ironmynt.

I
Högsta anvisnings belopp: 181 kr. 20 öre

Serbien 5,000 i 18 (= J; 10 sterling).

j
Spanien, med Balea-I ! Kurs: J; 1 sterling = 20 shilling. (1 sh.

riska och Canariska '
.. d t till vi I = 12 pence) = 18 kr. 12 öre.

t oarna en as l VIssa Afgift: 50 öre för belopp af högst 50
I postanstalter ··""r',1 5,000 I 22 kronor;

I
SchweiZ.. ··..··..················I'Obegränsadt·'1 18 1 kr. för belopp öfver 50, men ej
'!:yskland Obegränsadt. 18 öfver 100 kronor;
Osterrike Ungern ....•... Obegränsadt, 18 1 kr. 50 öre för belopp öfver 100

Postanlvisningar. men ej öfver 150 kronor;
Medelst postanvisningar kunna verkställas 2 kr. för belopp öfver 150, men

mindre penningeliqvider vare sig å inlem- ej öfver 181 kr. 20 öre.
ningsorten eller an~an ort. Postanvisning Ob s.l För anvisning begagnas blankett
skrifves å blankett, somafgiftsfritt tillhanda- af det slag, som för inrikes postaavis-
hålles å hvarje postanstalt. Postanvisnings- ning är faststäldt. Kupongen får ej an-
belopp, tillhörande inrikes postanvisning, vändas till skriftligt meddelande.
som icke inom fjorton dagar efter anvis- Belgien (Belgique), Frankrike (France), AI-
ningens ankomst tilil adressorten uttages af geriet (Algcrie), luxemburg (Luxembourg)
adressaten, återbetalas till sfsändaren. Post- och Schweiz (Suisse).

I 42
I
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Anvisningarna utställas i francs och cen- Afgift: 54 öre för belopp af högst 9 del-

times. lars 41 cents (= 40 mark).
Högsta anvisningsbelopp: 500 francs. 27 öre för hvarje öfverskjutande be-
Kurs: 1 franc = 100 centimes = 72,5 öre. lopp af 4 dollars 70,5 cents (= 20
Afgift: 36 öre för belopp af högst 50 francs; mark) eller del deraf. .

och
18 öre för hvarje öfverskjutande be-

lopp af 25 francs eller del deraf.
Tyskland och Helgoland samt Konstanti- Hvarje paket skall direkt å postanstalt
nopel (Kejserl. Tyska postamtet derstädes). inlemnas samt vara åtföljdt af ett adress-
Anvisningarna utställas i tyskt mynt kort eller adressbref, som dock icke får vara

(mark och pfennig). försegladt; derå eger afsändaren, hvilkens
Högsta anvisningsbelo'pp: 400 mark. namn och adress bör uppgifvas, meddela
Kurs: 1 mark = 100 pfennig = 90 öre. sig rörande sättet och tiden för paketets
Afgift: 36 öre för belopp af högst 40 mark; afhemtande från adresspostanstalten, men

och - . får derutöfver icke göra något meddelande
18 öre för hvarje öfverskjutande af enskild natur eller af beskaffenhet att

belopp af 20 mark eller del deraf. ersätta ett bref. Derjemte skall af afsän-
AllIJ;l. Anvisningens kupong kan användas daren intygas och med dennes namnunder-

till skriftliga meddelanden af hvad skrift bestyrkas, att paketet ej innehåller
slag som helst, utom å anvisning eldfarliga, explosiva eller frätande ämnen
till Konstantinopel. eller ämnen, som kunna t.illfoga öfriga för-

Italien (Italie) och italienska postantalten såndelser någon skada. Al' försändelsen
i La Goulette nära Tunis. läst, får afsändaren afgiftsfritt vid adress-

Anvisningarnautställas i italienskt mynt kortet eller adressbrefvet foga den till Iå-
(lire och centesimi), s~ hörande nyckel. Till utrikes orter -

Högsta anvisnings belopp: 500 lire. med undantag för Danmark och Tyskland-
Kurs: 1 lire = 100 centesimi == 72,5 öl:e. äro dylika skriftliga meddelanden ej med-
Afgift: 36 öre för belopp af högst 50 lire, gifna. Paketförsändelse skall vara omsorgs-

och fullt och väl inlagd, så att densamma tål
18 öre föl' hvarje öfverskjutande be- vid att packas. I händelse postbefordrings-

lopp af 25 lire eller del deraf, afgiften vid inlemnandet \ betalas, böl' an-
_ teckning derom (franko) göras. Sådan an-

Nederlanderna (Pays-Bas), teckning verkställes å adresskort på kupon-
Anvisningarna utställas i nederländskt gen under afsändarens namn. Vägrar adressat

mynt (floriner och cents). att paketpostförsändelse utlösa, åligger det
Högsta anvisningsbelopp: 250 floriner. afsändaren att till Postverket utbetala be-
Kurs: 1 florin = 100 cents = 1 krona 52 öre. löpande befordringsafgift. A adressorten
Afgift: 36 öre för belopp af högst 25 flo- utlemnas försändelsen till adressat endast

riner; och mot behörigt qvitto, som tecknas å adress-
18 öre för hvarje öfverskjutande be- kortet, der sådant försändelsen medföljt.

lopp af 12t floriner eller del dcraf I paket må ej inneslutas försegladt eller
Portugal (t. v. endast Lissabon och Oporto). eljest tillslutet bref; sker sådant, är afsäu-
Anvisningarna utställas i portugisiskt daren förfallen till böter af 20 kronor

mynt (milreis och reis), Astundas qvitto öfver inlemnadt oassureradt
Högsta anvisningsbelopp: 90 milreis. paket, bör adresskort aflemnas i två exern-
Kurs: 1 milreis = 1,000 reis = 4 kronor plar, deraf det ena återfås, försedt med in-

4 öre. lemningspostanstaltens datumstämpel.
Afgift: 36 öre föl' belopp af högst 9,000 Ersättning för förkommet eller skadadt

reis ; och ass u r e r ad t ' paket utgår enligt samma
18 öre för hvarje öfverskjutande be- grunder som ersättning för förkommet eller

lopp af 4,500 reis eller del deraf, skadadt assureradt bref. Går oassureradt
Amerikas Förenta Stater (Etats-Unis de paket förloradt eger afsändaren att i er-

I'årnerique du Nord). sättning erhålla, om paketets vigt uppgår
Ånvisningama utfärdas i amerikanskt till högst 1 kilogram, 2 kronor, och om vig-

mynt (dollars och cents i guld). . ten utgör mer än 1 kilogram 4 kronor med
Högsta anvisningsbelopp : 50 dollars (= 212 tillägg dertill af 1 krona föl' hvarje 1/2 ki-

mark 50 pf.). logram, hvarmed vigt en öfverstiger 2 kilo-
Kurs: 1 dollar = 100 cents = 3 kronor 82,5 gram. Skadadt paket, som ersättes, till-

I = 4 mark 25 pf.). I faller Postverket.

Paketförsändelser.
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Till Stockholm ankommande, tullbehand- efter 30 öre föl' hvarje öfverskjutande halft

ling underkastadt p4ketgods, får af adressat kg eller del l eraf.
afhemtas å paketutlemningscxpcditioueu vid För ofrankeradt paket erlägges utöfver
central bangården. förenämnde afgifter en särskild tilläggsaf-

A. Ilnrikes. gift af 10 öre per paket. Frankering till
Paketförsändelse, som vexlas mellan orter blott en del är icke tillåten. Maximivigt:

med postkontor.Tår t vigt uppgå till högst 25 kilogram.
25 kilogram. A Iinie, der för landsvägs- För paket med angifvet värde tillkom-
postens befordran gemenligen endast en mer en assuransafgift af 8 öre för hvart
dragare användes, fortskaffas icke paket af belopp af 144 kronor eller del deraf; dock
större vigt än 10 kilogram. För paket till ej mindre äu 24 öre.
eller från poststation, tillhörande endera För försändelse af guld, myntad t
af klasserna I och II, utgör med vissa i eller i plantsar gäller, derest icke afsän-
postanstaltsförteckningen angifna undantag daren föredrager taxering deraf såsom af
maximivigten 10 killograrn och för paket vanligt paket, särskild taxa.
till eller från poststation af III:dje klassen Finland (med direkt lägenhet mellan
l'b kilogra!n. . s.vensk oc? finsk ~.rt). .. .

BefordnngsafgJ!ft: Bef'or d r in g s af'g if't: 50 ore for hvarje
s. k. småpaket: vigtenhet af ett halft kilogram eller del
30 öre, om paketets vigt uppgår till deraf, För ofrankeradt paket erlägges der-
ett halft kilogram; utöfver 25 öre för paket, vägande högst 5

50 öre, om pake~ets vigt öfverstiger ett kilogram, och 50 öre för paket af högre
halft men ej e~t helt kilogram; vigt. För paket med angifvet värde

tyngre paket: I tillkommer en assuransafgift af 8 öre för
30 öre för hvarje vigtenhet af ett halft hvart belopp af 144 kronor (200 francs)
kilogram eller del deraf utaf paketets eller del deraf med tillägg af stadgad re-
bruttovigt. kommendationsafgift, 18 öre.

För paket med angifvet värde skall Befordringsafgift för paket utan angifvet
till ofvan anförda befordringsafgift läggas värde af högst 3 kg i vigt till nedan upp-
en särskild assuransafgift, som - under tagna lämler utgör i kronor: för paket till
iakttagande af den för olika klasser af post- Belgien l: 98; Bulgarien 2: 88; Egypten,
stationer faststalda begränsning i beloppet Alexandria 3: 06, öfriga orter 3: 24; Frank-
för värdeförsändelse, som vid dem må post- ri ke, fastlandet l: 98, Algeriet, hamnorter
behandlas - utgår i enlighet med de för 2: 16, jernvägsstationer 2: 34; Italien 2: 52;
inrikes bref med angifvet värde här ofvan Luxemburg l: 98; Montenegro 2: 52; Neder-
anförda grunder. I länderna l: 98; Portugal, fastlandet 2: 88;

För assurerad försändelse af my n- Madeira 3: 24 och Asoriska öarna 3: 60;
tadt guld eller silfver tillämpas, för så- Rumänien 2: 52; Schweiz l: 98; Serbien 2:
vidt icke afsändaren föredrager att utgöra 52; Turkiet, Konstantinopel, via Varna,.3: 24,
afgifterna i enlighet med de för befordran via Triest 3: 06; Tyskland l: 62 och Oster-
af assurerade försänåelser i allmänhet gäl- rike-Ungern l: 98.
laude bestämmelser, e11särskild taxa, innefat- I öfrigt gälla särskilda taxebestämmelser.
ande såvä~. befor~rillg.~- som assuransafgift. Postförskott (= efterkraf).
An m, Utofver forenamda afgifter erlag- Postförskottsförsändelse - hvarrned för-

ges: a)Jö:: ~ppräk!!ing ~f en a~.su- stås sådant bref, korsband eller paket, som
re rad försändelses innehåll 100re; icke får till adressaten utlemnas utan att
b) för vidimation af åtföljande hand- denne orläesrcr ett försändelsen åtecknadt
ling~r 25 ö~e per. ark; eJ. för mot- penningebelgpp af högst 100 kronor, som
tagningsbevis 120re; d) for express- derefter tillhandahålles afsändaren å inlcm-
befo!dran .af s~åpake~ 18 öre och ningspostanstalten - befordras till inri-
e). f?r registrering 3 ore: allt per k e s o rt (till utrikes ort kan postförskott
forsanclelse'l icke begäras å korsband), Norge och Dan-

B. Utrikes. mark, mot erläggande af a) befordringsafgift
Norge och Danmark. såsom för vanligt bref eller paket af samma

Befordringsafgift: om paketets vigt vigt till samma ort och b) postförskottsaf-
ej öfverstiger 1112 k(1.:30 öre per half kilo- gift, utgörande enahanda belopp som post-
gram eller del deraf; om paketets vigt öf- anvisningsafgift. För postförskottsförsån-
verstiger PI., men I ej 3 kg: l kr. 20 öre delse till Tysokland gälla särskilda taxe-
per paket; om paketets vigt öfverstiger 3 bestämmelser. Apostförskottsbrefs-eller kors-
kg l kr. 20 öre fr första 3 kg och der- bands adressida eller 11 adresskort till post-
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förskottspaket tecknas: »Postförskott å - Sverige äfvensom, i förekommande fall, den
- - (med bokstäfver) kr. - - öre» samt stämpelafgift, somfq,r handelsvalutori Prank-
afsändarens namn och adress. Så snart af rike är fastståld. Aterstående beloppet öf-
adressat blifvit utlöst försändelse, å hvil- versändes af den franska postanstalten me.
ken hvilar postförskott, och underrättelse delst postanvisning till värdehandlingarnas
derom hunnit meddelas afgångsortens post- afsändare.
anstalt, utbetalas postförskottsbeloppet der- För inkasseringsuppdrag, som i Sverige
städes mot qvitto och återställande af in- verkställas, utgår förenämda inkasserings.
lemningsqvittot. Skulle adressat vägra att afgift med 10 öre per 20 kronor eller dej
utlösa försändelsen, eller kan densamma af af 20 kronor af det inkasserade beloppet,
en eller annan orsak honom icke tillställas, dock ej mer än 40 öre.
återsändes, der försändelsen utgöres afbref Varda åter värdehandlingarna ej vid upp.
eller korsband, sådan försändelse 14 dagar visandet eller senast inom 24 timmar der.
efter ankomsten från adress- till afgångs· efter inlösta, återsändas desamma kostnads.
orten. Obeställbart eller outlöst postför- fritt till afsändaren, dervid i korthet med.
skottspaket qvarligger tre månader, hvar- delas de upplysningar rörande anledningen
efter hos afsändaren göres förfrågan, huru- härtill hvilka erhållits.
vida det samma skall till honom återsån- Har det rekommenderade bref, som inne-
das, i hvilket fall ny befordringsafgift de- hållit värdehandlingarna, förkommit, eller
biteras. hafva de i brefvet inneslutna handlingar,

helt och hållet eller endast till någon del,
gått förlorade, och har icke förlusten upp-

Inkassering. kommit till följd af oundvikliga naturför-
Genom förmedling af postverken i Sverige hållanden eller dylikt (vis major), eger af.

och Frankrike verkställes inkassering af sändare, som inom ett år efter försandel-
värdehandlingar som sändas från det ena sens afiemnande till postbefordran derom
landet till det andra. Värdebeloppet för väcker anspråk, åtnjuta ersättning af Post-
de handlingar, som i en och samma för- verket med 36 kronor. Gå de inkasserade be.
sändelse inneslutas, får ej öfverskrida 360 loppen förlorade, ersättas desamma till fullo.
kronor, om inkasseringen eger rum i Sverige,
och 500 francs, om inkasseringen skall i Abonnerade tidningar och tidskrifter.
Fr~nkrike verkställas. För tidning eller tidskrift, som prenume-

A värdehandling, .för hvilken inkassering rations vis hos postanstalt förskrifves, utgår
i Frankrike äskas, skall inkasseringsbeloppet postbefordringsafgiften i allmänhet med 12'/2
angifvas med latinsk bokstafsskrift i franskt procent af priset hos utgifvaren, då tidnin-
mynt. Värdehandlingen bör derjemte inne- gen eller tidskriften utkommer 1 gång i
hålla uppgift på gäldenärens namn och veckan eller mindre ofta och med 25 pro.
adress samt vara försedd med afsändarens. cent af samma pris, då tidningen utkommer
egenhändiga qvitto. oft.\lre än 1 gång i veckan.

Handlingarna inslås af afsändaren i ku- Ofver in- och utländska tidningar och
vert af den beskaffenhet, som å postanstal- tidskrifter upprättade förteckningar, uppta.
terna hålles allmänheten tillhanda, och gande namn, utgifningsort,antal nummer och
adresseras till den postanstalt i Frankrike, pris för de särskilda abonnementstiderna,
som eger ombesörja inkasseringen. Nederst finnas å hvar postanstalt tillgängliga.
å kuvertet, å derför anvisad plats, angifves För öfverflyttning från en till annan
afsändarens namn och fullständiga adress. utdelningspostanstalt af abonneradt tid.

Kuvertet tillslutes af afsändaren. Aför- nings- eller tidskriftsexemplar betalas, för
sändeIsen, som bör direkt till postanstalt hvar gång sådant begäres, 25 öre per exem-
ingifvas, meddelas af postanstalten qvitto plar, om tidningen eller tidskriften utkom-
såsom för rekommenderad försändelse. mer högst 1 gång i veckan, men 50 öre per

Afgiften utgör 18 öre, deruti inbegripet exemplar, om tidningen utkommer oftare.
såväl rekommendations- som befordrings- .Derjemte finnes beredt tillfälle att få tid.
afgift. ning eller tidskrift, som i Stockholm ut.

Efter verkstäld inkassering afdrages från ~ifves och som under viss tid bör afnämare
det erlagda beloppet dels en inkasserings. a annan ort tillhandahållas, genom derva-
afgift, som i Frankrike utgör 10 centimes rande postkontors försorg till sådan upp.
per 20 francs eller del af 20 francs af det gifven ort under band försänd, emot erläg-
mkasserade beloppet, dock ej mer än 50 gande härför, utöfver hvad som belöper för
centimes, och dels den afgift, som belöper tidningens eller tidskriftens erhållande från

,för postanvisning å motsvarande belopp till utgifvaren äfvensom i porto för densammas
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befordran, i försko t kontant en särskild het må genom brefbärare hembäras och
expeditionsafgift af 25 öre för exemplar af som är adresserad till stad, der expressbe-
tidning eller tidskrirt, som utkommer högst fordran finnes inrättad, genom att å för-
en gång i veckan, men 50 öre för exemplar sändelsen teckna ordet express begärt att
af tidning, som utkd1mmer minst två gånger densamma så skyndsamt som möjligt (obe-
i veckan; allt berrknadt för hel månad roende af vanlig ordning) adressaten till-
eller del deraf. I. ställes. Afgiften härför utgör, förutom be-

Enligt mellan Sverige och Frankrike träf- löpande befordringsafgift, 18 öre.
fadt aftal är tillfäll6 beredt till direkt be- Förbudssedel för resande fortskaffas af
ställning af tidningar och tidskrifter fråp postiljon, som åtföljer landsvägspost, mot en
det ena till det an~ra af dessa länder. A afgift af 9 öre per stycke.
postanstalterna finnes tillgänglig en för- Lösväska, som utvexlas högst. en gång
teckning jemte prisuppgifter på sådana i dagligen, expedieras mot en årsafgift af 6
Frankrike och Algeriet utkommande tryck- -18 kronor. Fortskaffas lösväska någon del
alster, å hvilka vidl de svenska postanstal- af vägen med allmänna posten, betalas dess-
tern a upptages abonnement enligt före- utom från 1 kr. 50 öre till 3 kr. årligen.
nämda aftal. Postafgifternas bokförande och gäl-

Tidningsreqvisiti9n bör af abonnent å daride qvartalsvis i stället för betalning för
postanstalt skriftligsn afiemnas, för hvilket hvar särskild försändelse kan ega rum, der-
ändamål blankett till dylik reqvisition å est af korrespondenten å postanstalten de-
postanstalterna afgiftsfritt tillhandahålles. poneras medel, motsvarande belöpande post-
Reqvisitionen bör innehålla följande upp- afgifter, i hvilket fall afgiften utgör: då
gifter: a) namn å I tidning eller tidskrift, beloppet af de bokförda afgifterna för år
för hvilken abonnement äskas; b) dag från icke öfverstiger 75 kr. 8+ proc. deraf; då
och med hvilken abonneruentet är afsedt årliga beloppet öfverstiger 75, men icke
att vidtaga; e) tid (antal månader) för hvil- 112 kr. 50 öre: 7 kr 50 öre
ken abonnementet gäller och d) namn och 112 kr 50 öre - 150 kr: 9 "
fullständig adress på .den person, som verk- 150" - 225 " 11 " 25
stält abonnementet. 225 " - 300 " 15 "

Det biträde, som af Postverket lenmas 300" - 450 " 18 " 75
vid tidningsbeställning af nu i fråga va- samt för belopp öfver 450 om året utöiver
rande slag, sträcker sig dock icke vidare än förenämde afgift 2t proc. af öfverskottet.
till reqvisitionens lemottagande och effek- Har på eget äfventyr postförvaltare med-
tuerande samt abonnementsbeloppets redo- gifvit, att postbefordringsafgifter må, utan
visande till vederbörande tidningsutgifvare. att deposition egt rum, bokföras för att
Den reqvirerade tidningens expedition der- vid qvartalets utgång gäldas, utgår ersätt-
emot ombesörjes af tidningsutgifvaren och ningen med dubbla beloppet af ofvan an-
sker' under band direkt till abonnenten. gifna afgifter.
Vid dylik direkt tidningsbeställning ställer För bokförande af försändelser, hvilka
sig priset lägre än vid prenumeration ge- afsändaren sjelf åsatt frimärken, utgår af-
nom postanstalt, hvilket beställningssätt giften efter samma grunder, som gälla för
äfven kan fortfarande användas. räknings hållande med korrespondent, hvil-

ken deponerat medel för afgifternas gäl-
Ö dande.

friga bfstämmelser. Afläggning eller fack erhåller korre-
H e m b ä ri n g. Gienom postverkets bref- spondent, som afhemtar sina postförsändel-

bärare hembäras kostnadsfritt till adres- ser, mot afgift, som i Stockholm utgör 15
sat i allmänhet vanliga bref, lokalbref, kr. för helt år, 8 kr. för halft år och 5 kr.
lösbref, brefkort af alla slag, korsbands- för qvartal. I landsorten beror afgiften på
försändelser, abonnerade tidningar och öfverenskommelse med postförvaltaren.
trdskrifter, småpaket utan angifvet värde Frimärken, frankokuvert och bref-
och postanvisningair utan åtföljande anvis- k or t hållas å livar postanstalt till salu.
ningsbelopp, samt i Stockholm och de öf- Primärkesvalörerna äro 3, 4, 5, 6, 12, 20,
riga städer, om hvdlka sådant särskildt är 24, 30, 50 öre samt 1 krona. Brefkort fin-
föreskrifvet, af rekommenderade bref, post- nas å 6, 10, 12 och 15 öre. Frankokuvert
anvisningar med tr'llhömnde anvisnin.gsbe- betalas med 13 öre stycket, men 10 styc-
lopp samt bref och småpaket med angifvet ken erhållas för 1 kr 25 öre.
Tärde af högst 500 kronor. Rabatt af 2 proc. erhålles vid köp på

Expressbefordran eger rum, när af- en gång af 300 frimärken eller 100 franko-
sändare af sådan försändelse, som i allmän- kuvert eller brefkort.

I
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Postanstalt är ej förpligtad att till in- BretlAdorna

vexling af allmänheten emottaga frimärken t" . Ok d kl 5 7 9 /I f
i andra fall, än då, vid inlemnande af post- ommas. so ne aga! . , , ,10, ,30 • m.,
försändelser, frimärken aflemnas till högre 2, 4, 5, 8 e. m.; so Il- och helgdagar kl. 5,
belopp än det, hvartill afgifterna uppgå, 7, 9,10 f. m., I, 4, 5, 8 e. m.
då postanstalten återgifver skilnaden i pen- Staden:
ningar eller frimärken eller begge delarne. Kungl. Slottet, grön (= röd).

Anbringande af frimärken bör e&,arum Lilla Nygatan 6 (gamla posthuset).
i öfra högra hörnet af adress idan a bref, M.,ynttorget 4, R' d R'
brefkort af enskild tillverkning, korsbands- Rlddarholm~n, iksdagsns hus (un er iks-
försändelse, postanvisning samt å adress- R.dag?n) r ö d, ....
kort till·paket. Frimärke må ej anbringas lddarholmsha~nen,. Bäraregillets kontor
å försändelsens baksida. (under segla.tionstiden).

Skeppsbron 2 (Telegrafverkets hus).
Adressers affattande. I allmänhet bör » Riksbankens hus.

namnet å den postanstalt, der försändelsen » 16, röd.
skall utdelas, anbringas nederst i högra » 32, röd.
hörnet, helst med understrykning, hvar- Jerntorgsgatan 63, röd.
emot de närmare uppgifterna om adress a- Stora Nygatan 2.
tens hemvist eller bostad (såsom socken, Stortorget 7.
gård, gata och husnummer) införas å sär- Stadssmedjegatan 17, röd.
skild rad näst efter adressatnamnet. Un- Vesterlånggatan 50.
der namnet å en vid jernväg ej belägen » 72.
poststation bör inom parentes angifvas det Norrmalnu
län, der poststationen är belägen. A bref Arsenalsgatan 1.
till utrikes ort bör nederst å adres-ssidan an- Barnhusträdgårdsgatan 27.
gifvas adresslandet. Blasiiholmshamnen, Grand Hotell, röd.

Försegling. Derest icke till rekom- Drottninggatan 6.
menderads och assurerade bref användas ~~ ~~.
sådana kuvert, som, af postverket utlem- » 72'
nade, genom postanstalt försäljas, vid ~ 84'
hvilka kuverts försegling behöfvas endast ) fl •
2 o sigill, skall ~ rekommend~~'adt bref, inne- ~ 9~:rö d.
hallande penmngar eller vardesaker, vare G t f Ad If t 12. d t·· l t h dl' . os a o sorg- .
SIg .em l mn.es u en a~ mg uPPYI~as » '16(R dbergs hotell) röd.
eller Icke, anbrmgas af afsandaren 5 sigil], H n t 2'" d Y ,
!nnehåller. rekommenderadt ~ref deremot am!a an19: r o .
Icke pe~mmgar el~.er an~r~ värdesaker, er- Hötorz t 14 (N fil' lpo tko toret) rö d.
fordras Icke mera an 1 sigill. A assureradt J k b"eB ~rr~ la s n
bref skall, om innehållet icke uppvisas, af Kli.omsk e:gsga a O
afsändaren anbringas 5 sigill, men om inne- Kim ila~egat:n 3

64hållet uppvisas, 3 sigill af afsändaren och L ara ergsga an .
2 af postanstalten. Alla paket skola vara untmakaregatan 47.
förseglade så, att innehållet ej kan uttagas Malmskillnadsgatan 13.

d . d f" l' bb » 39.
me mm re orseg Igen ru as. Malmtorgsgatan 10 (hotell Kung Karl),röd.

Reklamation och anmälan om oord- Munklägersgatan 5. .
ning i brefbefordringen sker å Kong!. Mäster-Samuelsgatan 52, röd.
Generalpoststyrelsens Reklamationskontor Norra Blasiiholrnshamnsn 1.
(Nya posthuset 2 tr., öppet söknedagar kl. Norrbro, Bazaren, röd.
10-2) eller å närmaste postanstalt. Re- Norrlandsgatan 8, röd.
klamation handlägges kostnadsfritt, men vid » 49.
reklamation af värdeförsändelse till Norge, Norrtullsgatan 6.
Danmark, Tyskland och Finland bör an- » 12.
vändas löpsedel, för hvilken afgiften utgår Regeringsgatan 43.
med samma belopp som för vanligt bref » 59, röd.
om enkel vigt till samma ort. » 77.

. Nya Kungsholmsbrogatan 30 (Centralpost-
kontoret) = röd.

Skeppsholmen, Vestra boställshuset.
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Stora Badstugatan 3~. Sture gata Il, 24.

» » 4'J & 45. Villagatan 11.
Stora Gråbergsgatan 34. Östra Humlegårdsgatan 46.
Stora Surbrunnsgat.an 8. Siidermalm:
Östra Trädgårds'gatart 4, r öd. Björngårdsgatan 10.

Kungsiolmen: Göthgatau 17 (Södra fllialpostkontore t) r öd.
Handtverkaregatan 5 & 7 (Myntet), röd. » 29, röd.

» 18 (Kungs holms filial- » 48.
postkontor) röd. » 56 (tömmes endast 4 ggr dagl.

» 34
1

enligt anslag å lådan).
Stora Kungsholmsgatan 2 & 4. Hornsgatan 40, röd.
Trädgårdsgatan 13. » 56, rö d.

Landet utom Kungsholmstull. » 68.
Sjukhemmet. l Hornstullsgatan 1.
Marieberg. T" I d t 2 o » 30 (tömmes endast 4 ggJ"
Konradsberg. o:mes en as ganger om dagl. enligt anslag å lådan).
Kristineberg.J agen. IKatarina Högbergsgata 8.
Hornsberg. Nedre Stadsgården 14 A.

Ladugårdslandet: Pilgatan 31.
Grefgatan 34. Stora Glasbruksgatan 6.
Jungfrugatan 11. I Södermalmstorg, Bazaren, röd.
Nya Qvartersgatan 13. Södermanlandsgatan 19.
Nybrogatan 49, röd, 'l immcrmansgatan 27.
Riddaregatan 17. Tjärhofsgatan 20.

« 27, röd (Ladugårdslands fi- « 87.
lialpostkontor). Djurgården:

Stora Humlegårdsgatan 24, rö d. Allmänna gränd, hörnet af Slätten (töm-
Storgatan 2, röd. mes endast 4 ggr dagl. enligt anslag å

» 14. lådan).
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Tiden för postkontorens öppethållande.
Central postkontoret. För inlemning af tidningar:

(R"db dt . t) Söknedagar kl. 10 f. m.-7 e. m.
o o orge. Sön- och helgdagar kl. 3-5 e. ni.

Afdelningen rör afgående poster:
Söknedagar kl. 8 f. m.-9 e. m. Postkontoret i staden.
Sön- och helgdagar kl. 8-11 f. m., 1-5, (Lilla Nygatan 6).

6-9 e. m. Afdelningen för afgående poster:
Afdelningen för ankommande poster: Söknedagar kl. 8 f. m.-9 e. m.
Söknedagar kl. 8 f. m.--!) e. m. Sön- och helgdagar kl. 8---11 f. m., 1-5,
Sön- och helgdagar kl. 9-11 f. m. samt 6-9 e. m.

1-5,6-9 e. m. Afdelningenförankommandeposter:
Söknedagar 8 f. m.-9 e. m.

Brefbärare~xpeditionen: Sön- och helgdagar kl. 9-11 f. m., 1-5
Söknedagar kl. 8 f. m.-9 e. m. och 6--9 e. m.
Sön- och helgdagal'l kl. 8-11 f. m. samt

1-2 och 7-8 e. m. Paketexpeditionen:
Söknedagar kl. 9 f. m.-9 e. m.

Paketexpeditionen: Sön- och helgdagar kl. 9--11 f. rn., 1--2
Söknedagar kl. 9 f. m.--·9 e. m. och 6-9 e. m.
Sön- och helgdagar 9-11 f. m., 1-5 och

6-9 e. m.
p ostv er kets tidningse xp edition·.

För prenumeration å tidningar:
Sölmedagar kl. 10 fl m.-t 3 e. m.
Sön- och helgdagar kl. 10-11 f. m.

Filialpostkontoret å Norrmalm.
(Hötorget 14.)

Söknedagar kl. 8 f. m.-8 e. m.
Sön- och helgdagar kl. 10-11 f. m., 1-2

och 7-8 e. m.



664 Postunderrättelser.
Filialpostkontoret å Södermalm. Förenade post. och te/egrafanstalteB

(Göthgatan 17.) å Kungsholmen.
Söknedagar kl. 10 f. m.-8 e. m. (H dt k t 18 )
1:)" - och helgdagar kIlO· -11 f m 1-2 an ver arega an .

o~ch 7-8 e~ m.' .., Alla dagar kl. 9 f. m.-9 e. m.
Förenade post- och telegrafanstalten

åLadugårds/andet.
(Fyrverkaregatan 5.)

Alla dagar kl. 9 r. lU.·-9 e. m.

Paketut/emni ngsexpeditio nen.
(Central bangården. )

Söknedagar kl. tIO f. m.~:t3 e. m.




