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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

G ö R  EDRA LIKVIDER 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 

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

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

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

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

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

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

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

[49 171 Resgods. ; 

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

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

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

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

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

timme. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



l 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[4921] Efterkraf. Upplagstid. 
Hemforsling. 

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

Trafikant är  berättigad att för alla godsslag (med 
undantag af lefvande djur) berakna den fria last- 
nings-, lossnings- eller upplagstiden i dagtimmar, 
hvarmed först&s tiden fr. 7 f. m trll 7 e. m sbcken- 
dagar. Sedan den afgiftsfria tiden utlupit, erlagges 
for lefvande djur en magasinsafgift enl. taxa fbi- hvarje 
p%bbqad timme och for annat gods £Or hvaqe bbr- 
jadt dygn, hvarvid sön- och helgdagar medraknas en- 
dast ifraga om lik och lefvande djur. Trafikant, 
som icke önskar f% sitt gods hemforsladt, af,A.-B. 
Transportkompaniet, skall darom gora skriftlig an- 
mblan % vederbbrande station eller expedition 
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[49 221 Expeditioner o. magaein. 
För in- o. utlamning af il- och fraktstyckegods haiias expeditioner och magasin i . 

Stookholm öppna for allmCiuheten % följande tider: 

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

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

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

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

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

Betraffande tullgods (se 49 20). 

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

Bel&?friI 
lördagar 
- 

18f.m.-2 e.m. 

8 D -2 D 

D -2 D 

I8 D --Z D 

8 D -2 D 
D D 

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

station Söckendagar 
utom lördag. 

j 2-5 e. m. i 

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

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

Stockholm C. 
för ank. ilstyckegods 
D avg. 

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

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

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

10 D  -5 D  

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

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

D ilgods ............ 8 D -5 D 
Liljeholmen ............ 8-12 f. m., 
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PostunderrBttelser. l 
i ,  149251 uppgift 4 postanstalterna i riket. 

De med kwsiv stil tryckta äro postkontor eller postexpeditioner, de senare 
särskildt intmirkta medelst beteckningen pxp. De öfriga äro poststationer. 

Tecknet f efter postkontors namn angifver, a t t  å platsen lokalbrefbaring finnes 
anordnad. 

Af d e  efter po s t s t  a t i o  n a r n  a s  namn gjorda beteckningar utmärker: 
l) a t t  poststation hålles öppen endast under viss del af året. 
*) at t  posten till och frin sålunda betecknad poststation utesltitdnde be- 

, fordras med gående bud (gångpost eller landtbrefbarare), samt a t t  fördenskull 
i fr%ga om utvilxlingen af paket vikten t begransad till 1 kilogram rör paket 
i allmänhet och till 1'19 kilogram för tjänstepaket. 

v. framför nämnda beteckning 2) betyder vintertiden, S. somvnartidm. 
fter postortnamnen finnes äfven angifvet det län, inom hviIket postanstalt är 

hal. i det hela beträffande postförsändelsers mottagande och nt- 
samma befogenhet som postkontor. Dock utväxlas genom post- 

expedition endast i n r i k e s telegrampostanvisningar. 
Vid poststation hvarken mottagas eller utlämnas vare sig inrikes eiier 

utrikes telegrampostanvisningar, hvarförutom poststations befogenhet ä r  
begränsad därutinnan, att i fråga om postanvisningar t i l l  utrikes ort 
i regel endast sådana till Danmark och Norge mottagas, samt att  i fika 
om inkasseringshandlingar dylika till utlandet icke mottagas. 

w Bokstafven T betecknar att a orten finnes telegrafanstalt. 

SMFVBE
Textruta
Denna text är ocr-tolkad. Detinnebär att du kan söka i dokumentet.Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Texten du ser är alltid likadan som i boken den kommer från.
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Björkabruk Vnrl 
Björköby Jkpg 
Björna Vnrl T 
Björnegarden Skbg 
Björneröd Gbrg 
Björnlunda Södm T 
BjörnsjZn Vnrl 
Björnstorp Mlrn T 
Björnänge Jmtl 
Björstiter Ostg T 
Björvallen Jmtl 
Rln.nkst,ad Klmr 
Biiliken Vbtn 
Blattnicksele Vbtn 
Elentarp Mlrn 
Bliasberg ~ L f s b  T 
Blidö Sthlm T 
Blixterboda Oreb T 
Blomberg Skbg T 
Blomskog Vrml 
Blomstermala Klmr 
T 

Blyberg Kpbg T 
BlLningsm%la Blek 
Blasmark Nbtn 
Blivik Ostg 
Blivikstrand Vbtn 
Bladinge Kron 
Blagda Klmr T 
Blbtbergat Kpbg 
Bo Sthlm 
Boalt Krist 
Boarp Kron 
Bodafors Jkpg P 
Bodbysund Vbtn 
Boden t Nbtn T 
Bodsjd Jmtl  T 
Boet Ost 
Bofors &eb 
Bogen Vrml 
Bogla Jkpg 
Bograngen Vrml 
Bohult Klmr T 
Bohus hlfsb 
Bohus Bjorkö Gbrg 
Bokenas Gbrg . 
Bollebygd Alfsb T 
Bollerup Krist 
Bollnas t Gaflb T 
Bollstabruk VnrlT 
Bolmen Kron T 
Bolmsb Jkpg 
Bomhus Gaflb 
Bomsarvet Kpbg T 
Bomsuud Jmtl 
Bondersbyn Nbtn 
Bondstorp (Bons- 

torp) Jkpg 
Bonashamn Jmtl 
Bor Jkpg T 
Borensberg Ostg 
Bornaflall Vbtn 
~ o r g b a m n  Ostg 
Borgholm t Klmr 
Borglunda Jmtl 
Borgsibbyn Vbtn 
Borgstená Älfsb 
Bornvattnet Jmtl 

Bosebo Jkpg 
Botilstiter Vrml T 
Botsmark Vbtn 
Bottnaryd Jkpg T 
Bovallstrand Gbrg 
l' 

~ o v i k e n  Vrml 
Boxholrn pxp Osig T 

Brandstorp Skbg T 1 Brantevik Krist T I ' 

Bringetöfta Jkpg 
Brintbodarne Knb T 

Erattbacken Vnrl T 
Bratteborg Jkpg T 
Bratten Vbtn 
BrattforshyttanVrml 
Braks Kron T 
Bredaryd Jkpg T 
Bredbyn Vnrl T 
Bredsel Nbtn T 

Bilsmene 2) skbg 
Brittatorp Bron 
Bro Ups T 
Broaryd Jkpg T 
Broby Krist T 
Brodalen Gbre T 

Back Kron T 
Bickaby Jkpg 
Bickalund s) Vrml 
Bickaskog Krist T 
Bickebo 9)  Klmr 
Backefors Älfsb T 
Backseda Jkpg 
Bil Got1 T 

Böda Klmr T I Böketofta Mlrn T 

' 

Bromsten Sthllm  örr rum Ostg 
Bromölla Krist T Börstig 9 )  Skbg 
Bronas Skbg Börtnan Jmtl 
Rrnttho Sthlm 

Derome Hall T 
Dikanas v&r o. höst 

2) Vbtn - 
Dimboby 9 Skbg 
Dingelvik Alfsb T 
Dingle Gbrg T 
Dingtuna Vstm T 
Diö Kron - - . . . . - 

Bilgviken Södm 
Biillö Jkpg 
Barby Ups T 
Bareberg Skbg 
Birfendal Gbrg 
Birnshammar, 

Bernshammar 
Barsbo, se Bersb 
Bäsksjö Vbtn 
BBverbick Nbtn 

Ek 8kbg 
Ekbyvall Skbg 
Ekeberga Kron 
Ekeby Mlrn T 
Ekebybruk Ups 
Ekedalen Skbg. T 
Ekefors Älfsb T 
Ekenassiön Jkwp 

se 

o 

Djupadal Blek T 
Djuptjarn Vnrl 
Djupvik Gbrg 
Djura Kpbg 
Djuramåla 2) Kron 
Djurhamn Sthlm 
Djurröd 2) Krist 
Djursholm Sthlm T 
Djursholms Dandt 

ryd Sthlm T 
Djursholms Osby 

Sthlm 
Djurslof Mlrn T 
Djurstorp Eimr 
Djur%s Kpbg T 
Djakneboda V% 
Dockmyr Jmtl T 
Docksta Vnrl T 
Dofverstorp, se Dc 

verstorn 

l- 

). 

Ekeryd Jk g T v 

Ekero ~ t h &  
Ekeskogsby Skbg 
Ekestad Krist T 
Eket Rnst T 
Ekhorfva Kron 
Ekhult Xlmr T 
Eklangen Sodm T 
Ekolsund Ups T 
Eksharad Vrml T 
Eksjo t Jkpg T 
Ekqjo sanatorium 

Jkpg 
Ekskogen Sthlm T 
Eksund Ostg T 
EktrQsk Vbtn T 
Eldsberga Hall T 
Elisberg Blek 
Euarbd 3) Krist 
Ellekulla se Alokulla 

%=fl& 
Brunna Ups T 
Brunnby Mlrn T 
Brunsbere Vrml T 

Bränninge Ostg T 
Brannland Vbtn T 
Brannövik Gbrg 
Brömsebro Blek T 

Rranan Jmtl 
Brita 2) Skbg 
Bräcke Jmti  T 
Bralme-Hoby Blek T 
Brandön 2) Nbtn 
Brannarp Hall T T 

Brösarp Krist T I Brötiemark .Ikne 

ChararlottenbergVrmlT DOGLCC Vbtn 
Charlottenlund Mlrn Domsjoverken Vnrl 
T I Donsö Gbrg 

Cirn6rishamn. se Wm- Dorotea Vbtn T 

I ~ a l a  ~ u s b i  ~ < b ~  
Dala Jarna Kpbg 
Dalarö Sthlm T 

Ellenö Älfsb T 
Ellbs Gbrg T 
Elmhult, se Älmliult 
Elofsrud Vrml 

~ a z s t o r p  Mim T 
Dajkanvik vår o. Köst 
3) Vbtn 

Dala Skbg T 
Dalafinnhyttan 

Kpbg 

I Dalaskedvi Kpbg 
Dalaåsbo Kpbg 
Dalhacka Älfsb 

Brannberg Nbtn .Dala Floda Kpbg T 
BrLnnfors Vbtn I Dala Girdsiö Knbe 

I Burgsvik Gotl 
Burträsk Vbtn T 

Sthlm T 
DrottningskBr Blek 
Drangsered Hall 
Drängsmarkby Vbtn 
Drömme Vnrl 
Dufed se Duved 

I   al hem Klmr 
Dalkarlsbere Oreb 

Enbo Ups 
Eneboga Södm 
Eneryda Kron 
Engelholm, se Angel- 

holm 
Enköping t Ups T 

~ u f h d l t ,  se Duvhult 
Dufnas. se Duvnas 

I Enviken Bpbg 
Enineer Gaflb T 

Enskede pxp Sthlm 
Enstaherm Södm 

I Erinesboda Blek 

Buttle Gotl T 
By kyrkby Kpbg 
Bya Skbg 
Byanim Jkpg 
Bydalen Jmtl 
Bygdetrask Vbtn 
Bvedea Vbtn T 
BGdsiijum ~ b t n  
Bygget Hall T 
Byholma Kron T 
Byringe Södm T 
Byske Vbtn T 
B v t o r ~  Hall 
~j.P.alia Kpbg T 
Byvattnet Vnrl 
Bålsta Ups T 
Bsngbro Oreb T 
Binghamrnar Oreb 
Birarvdsbv Jkwe 
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Dals Grinstad Alfsb 
Dals Hbgeq,Älfsb 
Dalsjbfors Alfsb. 
Dalskog Alfsb T 
Dals Lerdal Alfsb 
Dals Rostock~ifsb  
Dalstorp Alfsb 
Dalum a f s b  T 
Danielshammar Ostg 
Dannemora Ups T 
Dannike Älfsb 
Danniis Jkpg 
Degeberga Krist T 
Degerbacken Nbtn 
Degerfors Oreb T 
Degerhamn Klmr 
Degerselet Nbtn 
Degeron Ostg T 
Deie Vrml T 

e ann inge landa Kron 
Dbsjobro Mlrn T 

Ed Älfsb T 
Eda glasbruk Vrml 
Edane Vrml T 
Edebo Sthlm T 
Edebick Vrml T 
Edestads station 

Blek T 
Edsberg Oreb 
Edsbjbrke Vrml 
Edsbordet Vnrl 
Edsbro Sthm T 
Edsbruk Klmr T 
Edsbyn Ghflb T 
Edsele Vnrl 
Edsgatan V m 1  T 
Edshult Jkwp 

Ervalla Oreb T 
Eskelhem Gotl 
Eskilsryd Klmr 
Estalstuna t Sbdm T 
Eskilsbter Vrml 
Eslof t Mlrn T 
Espiniira Nbtn 
Esseboda Krist 
Essunga Skbg 
Essvik Vnrl 
Estuna Sthlm 
Etelhem Got1 T 
Ettebro Blek T 
Evedal 1) Kron T 
Evertsberg Kpbg 
Experimentalfiltet 

Sthlm T 

FaperSiSll Gbrg 



Fage~h1J.lt ;Klmr .
Fagerli4 Skbg .
Fagersanna Skbg'l'
FagersJö Sthl'!'
Fagersta 'Ystm T
Fagerviksverken
Vnrt-

Fagerås Vrml T
Faleruin Klmr T
Falkenberg t Hall 'r
Falköping t Skbg T
Falköping·Ranten t
,Skbg T
Falsterbo Mim T
Falsterbobruk I
KIm. ,

Falun t Kpbg T
Fanaholm Kron

~~~~?~j'G~\1
Faringe· Sthlm T
Farstorp 2) Krist
Flastnäs Vrml .
Fegen Hall T
Feuinosbro pxp Öreb

T '.~::s~~l~~!J~g
Fidenäs Got!
}I'iflered, se Frvlered
Figeholm 'Klmr T
Filip'lad t, Vrml T
Finja Krist T
Finnerödja Skbg T
Finnforsfallet 'Vbtn
Finnmossen Vrml T
Finnshyttan Vrml T
Finnskoga·Höljes
Vml

Finejö Klmr
FinapfJ.ng Östg T
Finsta Sthlm T
Fiskeby Östg'T
Fiskebäckskil Gbrg
T

Fisketorp Gbrg
Fisketången Gbrg
Fittjal Sthlm T,
"B'ivlered Älfsb
Fjugesta Öreb T
Fjäl Vml
Fjälle Mim T '
Fjälkestad 2) Krist
'Fj älkin~e Krist T
Fjälla Alfsb •
Fjällbacka Gbrg T
Fjällnäs 1) Jmtl
Fjällsjösil Vml
Fjällåsen Nbtn T
'Fj,ärdhundra VstmT
Fjärdingslöf )\'lIm T
Fjärdsjömåla I) Blek
Fj ärils Hall T
Flakeberg Skbg
Flatehult Klmr
Flåten Klmr
Flen t Södni T
Flisby JkpgT
Fliseryd Klmr T
Floby Skbg
Flodafors Södm
Floda stat. Älfsb T
Flugeby Jkpg
Flybo Kron T
Flyinge' MIm T
Flyn Ynr!
Fläsjön Jmtl
Fläcke bo Vstm
Flädie Mim T '
Flärke Vnr!

,~ ,

\

Flötningen Kpbg
Fogdarp MIm T
Fogdhyttan Vrml
Folkabo Skbg T
Folkesta Södm T
Folkärna :2) Kpbg
Fornäsa Ostg T·
Forsa Gäflb T
Forsaström Klmr T
Forsbacka Gäflb T
Forsed Vml'
Forserum Jkpg T
Forshaga pxp Vrml T
ForshammarVstm T
Forsheda Jkpg T
Forshem Skbg T
Forshult KImr T
Forsmark Sthlm
Forsmo Vnrl
Forsnäs Östg
Forssa, se Forsa
Fors' stat. Kpbg T
Forsvik Skbg
Fosieby MIm T
Fotevik MIm T
Fotskäl Älfsb
Frambo Skbg
Franshammar Gäflb
Fredrika Vbtn
Fredriksberg Kpbg
Fredriksdal Jkpg T
Fredriksfors Gäflb T
Fredros Yrml
Fredsberg Skbg
Freluga Gäflb T
Fressland Gbrg
Fridafors Kron T
Fridene Skbg T
FridhemsbergHall T
Friel Skbg
Frillesäs Hall T
Frinnaryd Jkpg T
Frissia se Fritsl a
Fristad Älfsb T
Fritsla pxp Älfsb T
Frosta·Hammarlun-
da Mim T

Fruvik Sthlm
Fryele(Fryeled) Jkpg
Frykerud Vrml
Fryksta Vrml T
Fränö. Vml T
Främlingshem Gädb
T

Främmesta't Skbg
Frändefors Alfsb T
Fränsta pxp Vnrl T
Frödinge KImr
Fröseke Kron
Fröskelås KI:tnr ,}
Fröskog Älfsb
Fröslida Hall T
Fröathult Vstml T
Frösunda Sthlm T
Frösve Skbg
Frövi Öreb T
Fu KPbg~T
Fulltofta MIm
Funäsdal n Jmtl
Furingstdd Östg.
Furuby Kron
Furudal Kpbg T
Furulunds station
Mim T

Furusund. Sthlm T
Furuön Ybtn
Fy;t')lnga Skbg
Fyr'äs' JiD tl T,
FågelbehtetJm.tl
Fågelbt~:'v.. 2) Sthlm

Fågelfors Klmr
Fägelmara Blek T
Fågelsj ö Gäflb
Fågelsta östg T
Fågeltofta 2) Krist
Fågelviken Gbrg T
Fåglavik Älfsb T
Fåglum Skbg
Fåker Jmtl
Fårhult KImr T
Fårö Gotl
Fårösund Gotl
Fägre Skbg
Fälhult Kron
Fällfors Vbtn T
Färgelanda Älfbs T
Färila Gäflb T
Färjestaden Klmr T
Fär!öv Krist T
Färnabruk Ystm
Föllinge Jmtl T
Fölsbyn Vrml
Föra Klmr
Förlanda '2) Hall
Förlösa KImr T
Förnäs Jkpg
FörslövsholmKristT

Gafsele Vbtn
Gagnef Kpbg T
Gamla Uppsala UppST '
Gamleby Klmr T
Gammalkil Östg
Gammalkroppa
VrmlT

Gammalstorp Blek T
Gammelstad Nbtn T
Gantofta Mim T
Garda Gotl
Gardvik Vbtn
Gargnäs Vbtn
Garn Älfsb
Garpenberg Kpbg
Garsås Kpbg T
Gate Skbg
Gejte, se Gäjte
Gefsjdn, se Gevsjön
Geijersdal Vrml '1'
Geijersholm Yrml T
Gellivare,seGältivare
Genarp Mim T
Gendalen Älfsb T
Genevad Hall T
Genvalla Jmtl
Gerflå Jmtl
Gerlesborg Gbrg
Gersnäs, Bt3 Gäranäs
Gesunden Jmtl
Getinge Hall T
Getä östg
Gevsjön Jmtl T
Gideä Vnr!
Gideåberg Vnrl
Gillhof Jmtl
Gimdalsby Jmtl
Gimgöl Södm
Gimo pxp Ups T'
Gimåfors 2) Vnrl
Gtsebo Jkpg
Giala.ed pxp Jkpg T
Gislöf Mim T
Gissebäck Jkpg
Gisselås Jmtl
Grsslarbo Vstm T
Gistad östg T ,
Gladhammar 2)KImr
Glafva, se Glava
Glafva Glasbruk, se
Glava glas bruk

Glanshammar Öreb
Glava Vrml T
Glava glasbruk Vrml
Glemmingebro

Krist T . \
Glimminge Krist T
Glnnåkra Krist T
Glindran Södm
Glissjöberg Jmtl
Glom:tnersträsk ,
Nbtn T

Glumslöf MIm
GläborgGbrg
Glömminge KImr
Glösbo Gäflb
Glöte Jmtl
Gnarp Gäflb
Gnesta t,Södm 'J'.
Gnosjö Jkpg T.
Godegård Ostg. T
Gonäs Kpbg
Gopshus Kpbg T
Gothem Gotl
Gottands Hässelby
Gotl

Gotlands Karby Gotl
Gottenvik ÖsIg
Gottne Vnr! T
Gottröra Sthlm
Gottskänt) Hall
Grafvarne Gbrg T
Grafversfors Östg T
Granberget Vbtn
Granbergsdal ÖrebT
Granbo Gäflb
Grangärde Kpbg
Graninge Ynrl '1'
GranIiden Vbtn
Gransjö Nbtn
Granö Vbtn
Gravendal Kpbg
Gravöl Vrml
Grebbestad Gbrg T
Grebo Östg ,
Grenntl, se Gränna
Grevbäck Skbg
Grevie Krist T
Grillby Ups T
Grimeton Hall
Grimmared 2)Älfsb
Grimnäs Jmtl .
Grimslöv Kron T
Grimstorp ..Jkpg T
Grimsås Alfsb T
Gringelstad Krist T
Gripenberg JkpgT
Grisslehamn SthlmT
Grofsta, se Grovsta
Grohed Gbrg
Grolanda Skbg
Gropen Öreb T
Gropptorp Bödm
Grovsta Sthlm
Grums Vrml' T
Grundsund Gbrg T
Grundtjärn Vnrl
Grunnebo Älfsb T
Grycksbo Kpbg T
Gryt östg
Gryteryd Jkpg
Grytgöl Östg
Grythyllehed Öreb T
Gråbo Älfsb T
Gråmanstorp Krist T
Gräddö Sthlm
Gräfsnäs,seGrävsnäs
q~räfveby, se Grä ve by
Grällsta Vstm
Grängen Öreb
Grängesberg t Kp):lgT

[4927J
Gränna t,JkpgT
Gränsfors Gä'f1b
Gränum Blek T
GräsbergKpbg 'T'
Gräsgärde KImr T
Gräsmark Vrml' ,
Gräsmyr Vbtn
Grästorp pxp Skbg,T :
Gräveby ÖrebT
Grävsnäs Älfsb T .., I
Grönahög 2)Älfsb
Grönskog Klmr T.
Grönskåra Klmr
.Grötingen Jmtl
Grötlingbo Gotl
Gualöv Krist T
Gubbhögen Jmtl
Gudhem Skbg
Guldsmedshyttan

Öreb '
Guliksberg Vnrl
Gullaboby KImr
Gullaskruf Kron T
GullbergÖstg T '
Gullberna, se Gull-,
- bärna \
Gullbrandstorp Hall
T

Gullbärna Blek T
Gullered Älfsb
Gullestorp Älfsb
Gullholmen Gbrg T
Gullringen KalmrT
Gullspång Skbg T,
Gullträsk Nbtn
Gumhöjden Vrml
Gumlösa 2) Krist
Gungvala Blek
Gunnarn Vbtn
Gunnarpsstora 2)
Hall

Gunnarsbyn Nbtn
Gunnarsjö 2) Älfsb
Gunnarskog Vrinl
Gunnarstorp Mim T
Gunnilse ÄlfsbT :
Gusselby Öreb T '
Gussjöbygden Norl
Gustav A:dolf Skbg
Gustavs Kpbg T
Gustavsberg !'?thlIil.
Gustavsfors Alfsb "T
GustavstorpBl~kT
Gusum Östg . '
Gyljen Nbtn
Gyllebo Krist T'.
Gylsboda Krist .T
Gysinge Gäflb T
Gyttorp Öreb T' ,
Gåfvetorp; se Gäve-
torp

Gårdby Klmr
Gårdnäs ,Vnr!T ,
Gårdsjö station Skllg
Gårdstånga MlIn T
Gärdveda Klmr T '
Gårelehöjden Vur!' ,
Gårrö Krist T
Gåsbomshyttan
Vrml

Gåseberg Gbrg
Gåshvarf Kpbg T
Gåsö GbrgT
Gåvetorp Kron T,'
G.åxsjö Jmtl-T,
Gäddede. Jmtl
Gäddeviksås 2)Kron
Gäddvik NbtnT"
Gäjte t Gäflb T., •
Gäfvunda· Kpbg,'J;::

INDUSTl.{I.A.KTIE:60L. V~KtN'('i
t '\ Ö R E.B 'RiO' ", .

- ---.'



[4928]
GlIllared Hall
GlIllaryd ('Jkpg
GlIllersta Oreb
Gällt"are' t Nbtn T
Gällstad Älfsb T
GlIllö'mtl T
Gämla K.T
GlIrdala östg
GlIrdhem Älfsb
GlirdnllsbynSJmtl
GlIrds Köpinge
_Krist T

Gärdslösa Klmr
Gärdsta Jmtl
Glirsnlls Krist T
Glisene-Eriksberg

Älfsb .
Göingefridhem Krist
Gökaiund KImr
Gökhem Skbg
Gölingstorp Älfsb
Görviksjön Jmtl
GösslIter Skbg T
Göta Alfsb T
Göteborg 1 t Gbrg T
Göteborg S t Gbrg T
Göteborg 4 t Gbrg T
Göteborg 6 t Gbrg T
Göteborg 6 t Gbrg T
Göteborg 1 t Gbrg T
Göteborg 8 Gbrg T
Göteborg 9 Gbrg T
Göteborg 10 Gbrg T
Göteborg 11 t Gbrg T
Göteborgs Frihamn

Gbrg
Götene Skbg T
Göteryd Kron
Götlunda Oreb

Hablingbo Gotl
Habo Skbg T
Hackasbyn, se Hak-

kasbyn
Hackva Oreb
Hackäs Jmtl T
Hafdhem Gotl T
Hafgärd MIm
Hafrida, se Baurida
Hafsnlls. Jmtl
Hafstenssund Gbrg T
Hafverövallen Vnrl
Hagalund Sthlm
Hagaryd Ostg
Hagaström Gällb T
Hagelsrum K1mr
Bag/ors pxp Vrml T
Hagge KpbgT
Hakkasbyn Nbtn T
Halasjö 2) Skbg
Hallabro Blek T
Hallandsäs 2) Hall
Hallaryd Kron
Halleby Ostg T
'Hallen Jmtl T
Hallinden Gbrg
HalllngeberK KlInr T
Hall.berg t Oreb T
Hallstahammar pxp

Vstrn T
Hallstavik Sthlm
Halltorp KImr T
Hall yards Gotl
Hallviken Jmtl T
Halm.tad t Hall T
Halna Skbg
Hamburgsund
. Gbrg T
Hammar Oreb T
Hammarslund Krist

1. Järnvägs-, posto, telegraf- och telefonunderrättelsel'.
Hammarstrand Jmtl Hidingebro Öreb T Hornsö Klmr T änger Jkpg T

T Hidingsta Öreb THorred Älfsb T Hängsdala Skbg
Hammarö Vrml T Hillared Älfsb T Horrmnnd Kpbg Hänick Gällb
Hammenhög Krist T Hillerstorp Jkpg T • Horj;lax Nbtn HärsbäckiVstm T
Hammerdal Jmtl T Hillsand Jmtl Hossmo K1mr T Häsjö Jmtl T
Hamneda Kron T Rimle Hall T Hotagen Jmtl T Häslöf M1mT
Hamra Gällb Himmeta Vstm Hoting Vnrl T Bädanberg .Vnrl
Hanaskog Krist Hindby MIm T Houf, se Hof Hädinge Jkpg T
Handen Sthlm T Hindersön s. 2)Nbtn Hova Skbg T HlIlla Ostg
Haparanda t Nbtn T Hindäs Älfsb T Hovenllset Gbrg Bäfverö Sthlm T
Baraby Jmtl Binneryd Kron Hoverberg Jmtl T HlIfverösundSthlmT
Harads Nbtn T Hishnlt Hall Huaröd Krist Hägerstad Ostg
HaraldsmälaKImr T Hjerpen, se Järpen Huddinge Sthln: T HlIggdänger Vnrl
Harbonäs Vstrn Ejerpliden, se Järp- Hnddungeby Vstm HlIggeby Ups
Hardeberga MIm T liden Hudene Ålfsb Häggenäs Jmtl T
Hardemo Oreb Ejerpäs, se Järpäs HudtklMll t Gäflb HlIggsjövik Jmtl
Harestad Gbrg Hjo t Skbg T Hnfvudsta, se Hu- Häggum I) Skbg
Harg Sthlm T Ejogg):>öleVbtn vudsta HlIglinge I) Krist
Hargshamn Sthm T Hjortahammar 2) - Huggenäs Vrml Häljarp MIm T
Harlösa MIm T Blek Hullarydsby J]l:pg HlIljebol Vrml
Harmänger GlIllb T Ejorted K1m Hult Jkpg T HällablIck Jkpg T
l'larnlls Ups T Ejorteds stat.KImrT Hultaberg ~rist Hällaström Vbtn
Harplinge Hall T Ejortkvarn Orbr T Hultafors Älfsb T HlIllberga Södm T
Harsjön Södm Ejort.sberga Kron T Hultagärd Jkpg T HällbybrunnSödmT
Hassel Vnrl. Ejorttorp Älfsb HultanlIs Kron Hälle Gbrg
Hasselfors Oreb T Hjnlsbro östg T Hnltarp KImr Hälle/grs pxp Öreb T
Hasslarp Mim T Hjnlsjö Oreb T Hultom I) Vnrl HälleforsnllsSödm 'I'
Jlasslerör Skbg T Hjälmedai I) Gbrg Hults/red KlInr T Hällekis Skbg T
Hasslö I) Blek Hjlllstaby Ups Hultsjö Jpkg Hällerum KImr
Hasteröd Il Gbrg T Hjälteby Gbrg Hulån Kpbg Hällesjöby Jmtl
Baurida 2) Jkpg HjältevadJkpg T Bummelstad KImr Bällestad Ostg T
Hoberg Hall T Ejllrnarp Krist Hnndsjö Nbtn T Hällesäll;er 2) Hall
Beby Vst!!' T Ejärsäs I) ~ist Hnnestad Hall Hällevadsho1m
Hedared Alfsb Ejllrtsllter Alfsb T Hunneberga MIm T Gbrg T
Hedasllltt Ostg Ejärtum I) Gbrg Hunnebostrand BlIllevik Blek
Hede Jmtl T Hof Krist . Gbrg T Hlilleviksstrand
Hedemora t Kpbg T Hofgärden I) Gbrg Hurfva MIm T Gbrg T .
Hedensberg Vstrn T Hofmansbygd Blek T Husaby Skbg Hällingsjö Ålfsb
Hedensbyn Nbtn HofmantorpKron T Husbondllden Vbtn Hällnäs Vbtn T
Hedensö Södm Hofors pxp Gällb Hu.k"arna t Jkpg T Häl.tngborg t MlmT
Hedenllset Nbtn Hofslätt Jkpg T Husnm Vnrl T Hälsingenybo Gällb
Hedesunda Gällb.T Hofsta Oreb T Huvudsta Sthlm Hälsingmo GlIllb
Hedeviken Jmtl Hofva, se Hova Hvalinge Hall Hälsö Gbrg
Hednlngsllokälen IJofvenllset, se Hove- Hvarf Ostg T Häradsbygden Kpbg

Jmtl näset Hvellinge MIm T Häradsblick I) Kron
Hednoret Nbtn T Hofverberg, Be Ho- H~ena KlInr T Häradshammar Ostg
HedvigsdalKrIst T verberg Hvetlando: t Jkpg T Härkeberga Ups
Hedvigsforsbruk Hoga Gbrg Hviderup MIm T Härnösand t Vnrl T

Gällb . Hogdals MedbyGbrg Hvitaby Krist T Hlirryda Gbrg T
Hejde Gotl Bogstad Östg Hvitsand Vrml Härsjön Blek T
Helgebodafors Vrml Hogstorp Gbrg T Hvittaryd Kron T Hässelby Tillastad
Helgum Vnrl T Hohnltslätt Kron Hvittinge,se Vittinge Sthlm
Hellvi Gotl Hohög M1m T Hvitvattnet, se Vit- Hässlebysanatorium
Hel.tngborg, se Häl- Hok Jkpg T vattnet Jkpg

stngboru Holafors Jkpg Hvltä, se Vitä Hä •• leholm t Krist T
Helsjön Älfsb Holje Blek T Hybo Gällb T Hästbo GMb T
Helvi, se Hellvi Ho1mby Mim T Hycklinge Ostg Hästho1men OsigT
Heläs Skbg T Holmedal Vrml T Hyllinge gruva Hästveda Krist T
Bemavan Vbtn Holmedals Bergerud ,Krist Höckerstad Östg
Hemberget Vbtn . Vrml Hyllstofta Krist T Höfversby, se Hö-
Hemfjäll vär o. höst Holmeja Mim T Hylta Krist versby

I) Vbtn Holmfors Nbtn Hyltebruk Jkpg Höganä. MIm T
Hemfosa Sthlm T Holmsjö Blek T Hynboholm Vrml Högaskog Jkpg
Hemling Vnrl Holmsnnd Vbtn T Hyssna Älfsb Högbo Gällb
Hemse Gotl T Ho1msveden Gällb T Hä GlIllb Högboda Vrml T
Hemsjö Blek T Ho1mäkra Krist Häberget Jmtl Högdalsäs Vbtn
Hennan Gäflb T Holmön, vår o. höst Häbol Älfsb Högen Glillb
Henriksdal Sthlm I) Vbtn Häbygärd ~brg Högerud Vrml
Hensmäla Kron T Holsbybrunn Jkp T Häcksvik Alfsb Högestad M1mT
Henän Gbrg T' Holsljunga Älfsb T Häfverud Älfsb, Högfors Vstrn T
Hernö.and,seHärnö. HolsäkerKpbg Häkanbol Vrml T Högland Vbtn

.and Holtsljunga,seHols· Häkanryd Krist Högsby KImrT
Herrestad Ö.~ig ljunga ' Häkansö Nbtn T Högsjö Södm T
Herrljunga Alfsb T Hook, se Hok Häkantorp Skbg ,T Högsten Södm
Herräkra 2) Kron Horda Jkpg T Häknäs Vbtn Högsäter Älfsb T
Herrling Sthlm Horn Ostg T Häksberg Kpbg Höje Vrml T
Hessleholm,seHäs81e. Horna stat. Krist T Häksm, seHäcksvik Höjsmölla Mim

holm Horadal Kpbg T Hålahult Öreb Hökedalen ..Älfsb T
Hest,!, Jkpg T Hornmyr Vbtn Hållalld Jmtl T Hökerum Alfsb
Hid Alfsb . I.ornsborg Kron T .Hållsta Södm T Hökmarksby Vbtn
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Karungi :Nbtn T Koler Nbtn
Karön 1) Blek Kolmärden Östg
Kastberga MIm T Kolmårdssanatoriet
Kastlösa Klmr Östg
Katrinebergs kapell Kolsva Vstm T

Gäfib Konga Kron T
Katriuf'holmtSödmT Kongsmarken MIm T
Kattarp Mim T Konsterud Yrml
Katthammarsvik I\fJpparberg Öreb T

Gotl Koppartorp Södm
Kattisafvan Vbtn Kopparäsen Nbtn T
Kavläs Skbg T Korpikä Nbtn
Kaxås Jmt! Korpilombolo Nbtn
Kedjeäsen Öreb Korsberga Skbg T
Kerstinbo Vstm Koren äs Kpbg T
KI'jfI 7HJ.e, se Kätting,., Korsträsk Nbtn
Kettilstad Östg Korsän Gällb
Ktanäs Kron Kortebo Jkpg
l\i{ Vrm T Kortfors Öreb T
Kila Vrml Koskivara Nbtn
Kilafors Gäfib T Koskullskulle Nbtn
Kilanda Älfsb T
Killeberg Krist T Kosta Kron
Kilsmo Öreb T Koster v, ') Gbrg T
Kilvo Nbtn Kouka, se Kuouka
Kimstad Östg T Kovland Ystm
Kingelstad MIm T Krageholm .) MIm
h' 'mo Älfsb T Kragenäs Gbrg T
Kinnahult Älfsb Kramf ore Vnrl T
Kinnared Hall T Krampen Vstml T
Kinnarp Skbg T Krapperup Mim
Kinnemalma Skbg Kristdala Kimr
Kinstaby Gällb T Kristianopel .) Blek
Kiruna t Nbtn T r'\"ristiaftstadtKristT

Kaffatorp Krist T «u« Östg T Kristinehamn t Vrml
Kalläs, se Kavläs Kivik Krist T T
Kaisepakte Nbtn KJe/Unge, se Käjtinge Kristvalla Klmr
Kalfsjöholm, se Kjula Södm Krokbäcken Yrml

Kal vsjöholm Klacka-Lerberg Krokek Östg
Kalfsund, se Kalv. Öreb Krokom Jmtl T

sund Klackberg Ystm Kroksjö Vbtn
Kalfsvik,seKalvsvik Klafreström Kron T Krokstad Gbrg
Kalfträsk, se Kalv, Klagshamn Mim Krokvik Nbtn T

träsk Klagatorp Mim T Krutmöllan MIm T
KAlix Nbtn Klaräsen Vrml Krylbu t Kpbg T
Kalixfors Nbtn T Klasaröd Mim Kråksh ult Jkpg
Kall Jm I Klastorp Södm Kräksmäla Klmr

·Jakobsberg Sthlm T Kallholmen Vbtn Klefshult, se Klevs. Kräkviken Älf.b
Jarhois Nbtn Kallhäll Sthlm hult Krångede .Tmt!
J enny Klmr T Kaltinge Blek Klefva, se Kleva Krängfors Ybtn T
Joekmoek, se Jokk· Kallrör Jmt! Klenshyttan Kpbg T Kräbbleboda Krist

. mokk Kallsebo Klmr Kleva Skbg Krägga Ups
. J;oeström Vbtn Kallsedet Jmtl Klevshult Jkpg T Kräklingbo Gotl
Johannisberg Vnrl T Kalmar t Klmr T Klinga.Östg T Kräklinge Öreb
Johannishus Blek T Kalvsjöholm Älfsb Klintehamn Gotl T Kuddby Östg T'
Johansfors Hall Kalvsund Gbrg T Klintemåla Klmr Kutvakangas Nbtn
J okkfall Nbtn Kalvsvik Kron Klinten Sthlm Kulladal Mim T
Jokkmokk Nbtn T Kalvträsk Vbtn l>tippan Krist T Kullavik Hall
Jonsberg Östg T Kangosfors Nbtn Kloekrike Östg T Kullsveden Kpbg
Jonsered Älfsb T Kappelshamn Gotl Klosteraågen Mlm Kulltorp Jkpg
-Ionatorp Mim Kappsta Södm Kloten Oreb Kullåkra Blek T
Jordberga MIm Karbenning Ystm T Klutmark Vbtn. Kn-mla Öreb T
Jordholmen MIm Karesuando Nbtn Klägerup Mim Tr. Kummelby Östg T
··Jormvattnet Jmt! Karlanda Yrml Kläekeberga Kim T Kungelj, se Kungälv
Judeby Ynrl Karl·Gustaf 2) Älfsb Klädesholmen Gbrg Kungsbacka t Hall
Jugansbo Vstm T Karlholmsbruk Ups T Kungsgärden Gällb
Jukkasjärvi Nbtn Karlsburg, Skbg T Klässbol Vrml Kungshult Mim T
Jula Skbg T Karlsby Ostg T Klöfsjö .TmtlT Kungsryd Skbg
Jularqo Kpbg T Karlsdalsbruk Öreb Knaby Ups T Kungstorp Mim T
Julita Södm T Knaften Vbtn· Kungs ängen Ups T
Jungskola Skbg T Karlshamn t Blek Kneippbaden Östg T Kungsäter Älfsb
Junosuando Nbtn Karlskoga t Oreb T Knifsta, se Knivsta Ku·"gsör pxp Ystm T
Junsele Ynrl T Karlskrona t Blek T Knifvingaryd KlmrT Kunoälv t Gbrg T
Junselevallen Yurl Karlslund Öreb T Knivsta Sthlm T Kuouka Nbtn
Juoksengi Nbtn T KOr/Slod t Yrml T Knutby Sthlm T Kusfors Vbtn
Jäekvik, vår o, höst IKarlstorp Jkpg IKnypplan Ups T Kusmark Ybtn

2) Nbtn Karmansbo Ystm T Knäred Hall T Kuttaboda Kron
Jädersbruk Vstm T Karpalund Krist T Kode Gbrg Kvarn Östg
Jäderön Södm 'KarsJo Gällb T IKolland, se Kovland Kvarnabo Alfsb
Jädraås Gällb Karud Yrml Kolback Vstm l' IKvarnamäla Kron T

Hökmora Vstm
Hökön Krist T
Hököpinge Mim T
Hölö Södm
Hönsinge Mim
Hönön Gbrg
Hör, se Höör
Hörby t Mim T
Höreda Jkpg
Hörja Krist
Hörken Öreb T
,Hörie .Tkpg T
Hörneä Vbtn
Hörnsjö Vbtn T
Hörviken Blek
Hössna Älfsb
HÖl'ersby Östg T
Höviksnäs Gbrg
Höör Mim T

Idala Hall
Idbyn Ynrl
Ideholm Kron
Idkerberget Kpbg
Idre Kpbg
Ifö, se Irä
Igelstorp Skbg T
Iggesund Gällb
Ignaberga Krist T
Ilingetorp Klmr
Jmtorsmo Vnrl
Immeln Krist T
Indal Ynrl T
Ingarö v. Bthlm
Ingatorp Jkpg T
Ingelsby Öreb
Ingeistad Kron T
Ingelsträde Mim T
Ingmär Yrml
Innervik Vhtil
InSJö" Kpbg T
Isgrena Ups \
Ishult Klmr
Istrum Skbg
Isum Got!
Ivö. 2) Krist

Postunderrättelser.
Jäfrebyn Nbtn
Jäger Gbrg
Jäla Skbg
Jälluntofta Jkpg
Jämjöslätt Blek T
Jämserum Klmr
Jämshög Blek T
Jämshögsby Blek T
Jämtlands Sikäs

Jmtl
Jämtön Nbtn
Järbo Gällb T
,Järfsö, se Järvsö
Järkvitsle Vnrl
·Järie Öreb T
Järläsa Ups
Järna Sthlm T
Järnboås Öreb
Järnbrott Gbrg T
Järnf'orsen Klmr T
Järpen Jmt! T
Järphden 2) Yrml
Järpäs Skbg
Järrestad Krist
Järved Ynrl
Järvsö Gällb T
Jät Kron
Jättendal Gällb
JönMping t Jkpg

T
Jönåker Södm
Jörlanda Gbrg T
rörn Ybtn T
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Kvarnbacken Jmt!
Kvarnby MIm T
Kvarnbysund Vbtn
KvarnlyekanKlmr T
Kvarnsjö Jmtl
Kvarnsveden Kpbg T
Kvarnån Vnrl
Kvarsebo Östg T
Kvibille 2) Hall
Kvickjoek, se Kvikk.

jokk
Kvicksund Södm T
Kvidinge Krist T
Kvikkjokk, vär o.

höst 2) Nbtn
Kville Gbrg T
Kvillsfors Jkpg T
Kvismaren Öreb T
Kvistbro Öreb T
Kvitsleby Vnrl
Kvänum Skbg T
Kylingared, se Kö-

lingared
Kyrkdal Vnrl
Kyrkebo Skbg
Kyrkesund Gbrg
Kyrkheddinge Mim T
Kyrkhult Blek T
Kyrkotorp ") Jkpg
Kyrk-Stoby Krist '
Kyrktäsjö Vnrl
Kyrklis Jmtl T
Käge Vhtn
Kågeröd Mim T
Källandsö Skbg
Källekärr Gbrg
Källered Gbrg
Källerstad J kpg
Kålltorp Skbg T
Känna Kron T
Kåraboda 2J Blek
Kärböle Gällb T
Kårehogen Gbrg T
Kåremo Klmr T
Kärgärde Jmtl
Kårsta Sthlm T
Kåtebol Gbrg
h·äni"ge MIm
Kälarne Jmt!
Kälfvene Skbg
Källaberg Klmr T
Källby Skbg T
Källeryd Älfsb
Källna Krist T
Källsjö 2) Hall
Källstorp Mim T
Källunge Got!
KäJlö.Knipplan

Gbrg
Kärda JkPl: T
Kärlsäsen Kpbg
Käringön Gbrg T
Kärraboda Krist
Kärrbo Vstm
Kärrbäck Nbtn
Kärreberga Krist T

~~~&~:a~l~:T
Kärsvik Kalm
Kättilsmäla 21 Skbg
Kättilstorp Skbg T
Kättinge Östg T
Köfra Jmtl T
Köinge Hall r
Röjasäg Vnr]

. Köjaviken..Vnrl
Kölefors Ostg
Kölingared iUfsb
Kölsillre Ynrl T
Köping t Ystm T
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Köpingebro Mlm T
Köpmanholme!!ynrl
Köpinannebro Alfsb

T

Labacken Vstm
Lackalänga Mim T
Lafsjön Vbtn
Lagan Kron T
Lagmansered 2)Älfsb
Lagmansholm Alfsb

T
Lahalm t Hall T
Lahti Nbtn
Laiksjöberg Vnr!
Lakaträsk Nbtn T
Lakvik Östg T
Lamhult Kron T
Landafors Gäflb T
LandPryd Jkpg T
Landsbro Jkpg T
Landsjärv , se Lans-

järv
Landskrona t Mim T
Landsort 2) Sthlm T
Landvetter Gbrg T
Landön Jmtl
Lane Gbrg T
Lane-Herrestad 2)

Gbrg
Lane-Byr Gbrg
Lannaskedebrunn

Jkpg T
Lannavaara Nbtn
Lansjärv Nbtn
Lappträsk Nbtn
Larf Skbg
Larslund Södm T
Latikberg Vbtn
Latnrpabruk öreb T
Laukcr Nbtn
Laxarby Älfsb
Laxsjö Jmtl T
Laxviken Jmtl T
Laxd Öreb T
Ledbergskulle Östg
Lejpojärvi Nbtn
Lekeryd Jkpg
Leksand Kpbg T
Leksberg Skbg T
Leksboda Kpbg
Lekvattnet Vrml
Lekåsa Skbg T
Lemnhult Jkpg
Lenhofda. Kron
Lennartsfors Vrml
Lenungshammar

Vrml
Lerbo Södm
Lerbäck Oreb T
Lerdala Skbg
Lerum Älfsb T
Lesjöfors Vrml T
Lessebo Kron T
Lenfstabruk, se Löf·

stabruk
Levede Got!
Lia Hall T
Liared Älfsb
Liatorp Kron T
Liden Vnr! T
Lidensboda Vnr! T
Lidhult Kron T
Lidingö-Brevik

Sthlm
Lidiugö villastad

Sthlm
.Lidköping t Skbg T
Lidnäs Kron T
Lidsjöb~rg .Irnbl

l. Järnvägs-, posto, telegraf- oeh telefonunderrättelser.
Likenäs Vrml T LommelandaGbrg Löfvestad Mim T Mem 2) Östg T
Lilj,holmen t Sthlm T Lomselenäs Vbtn Löfånger Vbtn T Meselefors Vbtn
Liljendal 2) Vrml Lomsjö Vbtn Lögdeå Vbtn Mestocka Hall
Lilla Edet Älfsb T Loning Vnrl Lökebacken Gbrg Midskog Skbg
Lilla Harrie Mim T Loräs Jmt! T Lökom Vnrl T Midsommarkransen
Lillebyn Alfsb Los Gäflb 'r Lönashult Kron Sthlm
Lilleskog Älfsb T Loshult Krist Lönneberga Klmr T Millesvik Vrml
Lillhamra' Gäflb Lotorp Östg Lönnskog Vrml Milletorp Jkpg
Lillholmsjö Jmtl T Lottefors Gäflb Lönsboda Krist T Mistelås Kron
Lillholmträsk Vbtn Lovene Skbg T Lörstrand Gäflb T Misterhult Klmr
Lillhärdal Jmtl T Loverslund Klmr Lösen Blek T Mjillldrunga Älfsb
Lillie östg T Lucksta Vnrl T Löttorp Klmr T Mjöbäck Alfsb T
Lillkyrka Oreb Ludgo Södm Mjöhult Mim T
Lillmarieby Jmt! Ludvigsborg Mim Mac~yra Gäflb T MJölbY t östg T
Lillpite Nbt'n Ludvika Kpbg T Madångsholm Skbg Mjörnsjö Älfsb T
Lillsjödal Klmr T Lugnet Kron T Mjösjöby Vbtn
Lillsjöhögen Jmt! T Lugnvik Vnrl T Magiehem Krist T Mobodarne Gäflb T
Lillån Öreb Lugnäs Skbg T Magra 2) Älfsb Mocktjärd Kpbg T
Lillögda Vbtn Luleå t Nbtn T Majenfors Kron T MofaJla Skbg T
Lima Kpbg Lund t Mim T Mala Krist T Mogata östg
LimedsforsenKpbg Lundby Ups T Malen Krist Moheda Kron T

-T 'Lunds bergsskola Malexander Östg M otiotm Skbg T
Limhamn M)m T Vrml Malgomaj vår o. höst Mohärad Jkpg
Limmared Alfsb T LundsbrunnSkbgT 2) Vbtn Moliden Vnrl T
Linaälf Nbtn Lungsjöbacken Vnr! Malgovik Vbtn ]floiko", pxp Vrml T
Linderås Jkpg Lurigsund Vrml Malingsbo Kpbg Mollaryd Alfsb
Linderöd Krist T Lunnarp Krist T Malmbergrt t Nbtn T Mollö,~und Gbrg T
Lindesberg t öreb T Luppio Nbtn Malmby Södm T Mon Alfsb T
Lindfors Vrml T Lur Gbrg Malmbäck Jkpg T Mora t Kpbg T
Lindholmen Sthlm E Lycke Gbrg T Malmköping Södm Mora-Noret KpbgT
Lindome Hall T Lyckeby Blek T Malmslätt Östg T Morgongäfva Vstm T
Lindstorp Klmr Lyckorna 2) Gbrg T Malmö 1 t Mlm T Morgårdshammar
Lindås Klmr T Lycksele Vbtn T Malmil 2 t Mlm 'r Kpbg
Lingbo Gäflb T Lyckäsgärd Jkpg Malmil 4 t Mim T 'Morjärv Nbtn T
Linghed Kpbg Lyrestad Skbg Malmil 6 t Mim T Mormorsgruvan
Linghem ÖstgT Lyse Gbrg T ]flo/mö 7 t Mim T Östg.
],inköping t Ostg T Lysekil t Gbrg T Malmö frihamn Mim Morshyttan Kpbg T
Linnebäck 2) Öreb Lysvik Vrml T Malung Kpbg T Mortorp 2) Klmr
Linneryd Kron Långared 2) Älfsb Malungsfors KpbgT Morup Hall
Linsäll Jmt! T Längaryd Jkpg Maläträsk Vbtn T Moshult Kron
Lisbro Hall T Längasjö 2) Kron Mangen Vrml Moskojärvi Nbtn
Lista Södm Längastrom 2)Klmr Mangskog Vrml Mossebolund Älfsb
Listerby Blek Längav Vrml Mantorp Östg T Mosstena Södm

tl:~~~p~llbY Blek t~~~~:~k~=lfl~ ::~r~:el~~~JipgT :~:l~oFre~r
Ljugarn. Got! Längbansände Vrml Marieberg Mim T Motala t Östg T
Ljung Alfsb T Långebro Krist T Mariedam Oreb T ]Ilo/ala verkstad pxp
Ljungaverk Vnr! Länged Alfsb M ariefred t Södm T östg T
Ljungby t Kron T Längedrag Gbrg Marieholm Mim T Motjärnshyttan
Ljungbyhed Krist T Längemäla Klmr T Marieiund Ups T Vrml T
LjungbyholmKlmrT Länglöt Klmr Mariestad t Skbg T Movik Alfsb
Ljunggärden Vrml Längrådua Klmr Mark Öreb T Mullholm vär och
Ljunghuseni) Mlm T Längsele Vnrl T Markaryd Kron T höst 2) Nbtn
Ljungsbro östg Längserud Vrml Markitta Nbtn Mullhyttemo Öreb T
Ljungskile Gbrg T Längshyttan Kpbg Marma Ups T Mullsjö Skbg T
Ljungä Jmt! Längs,iöby Vbtn MarmaverkenGäflbT Mulseryd Jkpg
Ljurhalla Älfsb Längträsk Nbtn T Marsfjäll väl' o. höst Multrä Vnr! T
Ljusdal t Gäflb T Längudden Nbtn s) Vbtn Munkaljungby Krist
Ljusfallshammar Längviksmon Vl)rl Marsjö Södm T

Ösig Längås Hall T Marstrand t Gbrg T Munkarp 2)Mlm T
Ljusfors Östg Längäskans Jmtl MarsvinsholmIMlmT Munkaägärd Krist T
Ljusne Gäflb T Låstad Skbg Mariebo Got! T Munk,dal Gbrg ~
Ljusterö v. 2) Sthlm Läckeby Klmr T Maspelösa Östg T Munkflohögen Jmtl
Ljustorp Vnrl T Lägern Östg Masugnsbyn Nbtn Munkfors VrIilI T
Ljusträsk Nbtn Läggesta Södm Matfors Vnr! T Munksund Nbtn
Ljusvattnet Vbtn Långhem Älfsb T Matteröd Krist Munktorp Vstm
Ljusä Nbtn T Längjum Skbg Mattisudden Nbtn Muodoslompolo
Lobonas Gäflb Länna station Sthlm Mattmar Jmtl T Nbtn
Lockarp Mim T Lännäs Öreb Medalby Jkpg Muoskosel Nbtn
Lockne station Jmtl Läpp" Södm Medbön 2) Gbrg Murjek Nbtn T
Locknevi Klmr Lärbro Gotl Medevi Östg Murum 2) Älfsb
Lotsdalen Jmtl Lärje Gbrg T Medle Vbtn Muskö v, 2) Sthlm
Lofta 2) Klmr Lästringe Södm Medatugan Jmtl Myckeigensjö Vnr
Loftahammar Klmr Löberöd Mim T Medäker Vstn ' Myra Vrml
Lofvene, se Lovene Löddeköpinge Mlm Mehedeby Ups Myrekulla Älfsb
Loka Öreb T . Löderup.,Krist T Mellansel Vnr! T Myresjö Jkpg T
Lokabrunn l) Öreb Lödöse Alfsb T !MellanSjö Gäflb T Myrheden Vbtn T
Lomkärr Nbtn T Löfberga Jmt! Mellbystrand l) Hall Mälaskog Kron T
Lomma Mlm T Löfriset Gäflb Mellerud Alfsb T Målerås Kron T
Lommaryd Jkpg Löfstabruk Ups MeUösa Bödm T Mälilla kyrkby Klmr

JURIDISKA BYRÅJONKOPINGS
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Postunderrättelser.

Nafvestabro, se Na·
vestabro '

Nattavara Nbtn T
Navestabro Ups
Nedansjö Vnrl T
Nederede Vorl
Nelhammar KImr T
Nerikes, se Närkes
Nettraby,seNättraby
Neva Yrrnl T
Nianfors Gällb
Nickebo 2) KImr
Niemisei Nbtn T
Nikkala Nbtn
Nilsby 2) Vrml
!ilissafors Jkpg T
!iIitia Älfsb
!ilittkvarn Kpbg
!iljurunda Vnr! T
'ilol Älfsb T
!ilolby Vrml
'ilor Vonl T
"Vora t Öreb T
Vorberg Vstm T
'ilorbyvallda Hall
'ilordals Järn Ålfsb
'ilordantjäl Vnr!
~ordanä MIm T
'ilorderäsen J mt!
~orderön Jmtl T
ilordingrä Vnrl T
Ilordmaling Vbtn T
~orhyttan Kpbg
~orjeby Blek
~e rmlösa Östg
,ornäs Kpbg
~orra Bergnäs Nbtn
~orra Björke Älfsb
,orra Fjöle Vrml

VIKING SKOKRÄM

[4931J
Raus MIm T
Rautas Nbtn T
Ravlundabro Krist T
Redvägsbrunn .~lfsb
Refsund .Imtl T
Reftele Jkpg T
Refvingeby MIm T
.Refvingehed l)Mlm T
Regna Östg
Regnsjö, se Rengsjö
Rejmyra Ostg
Rekarne Södm T
Remmenedal Ålfsb
Rengsjö Gällb
Renholmen Vbtn
Renland Älfsb
Rensjön Nbtn T
Rent järn Vbtn
Repbäcken Kpbg T
Resele Vnr! T
Resmo Klmr
Resteröd Gbrg
Resville Skbg T
Resö 2) Gbrg
Riala Sthlm
Riddarhyttan Vstm T
Rimbo Sthlm 'l'
Rimforsa Östg T
Ringamåla 2) Blek
Ringarum Ö.~tg.
Ringestena Alfsb
Rfngkat-Ieby Oreb
Ringstorp Ostg T
Ringås Östg
Rinkaby Krist T
Rinnebäck MIm T
Ripa Krist
Ripats Nbtn
Risbäck Nbtn
Risen 2) Hall
Rissna Jmtl
Risudden Nbtn
Roåsjö 2) Älfsb
Robertsfors Vbtn T
Rockesholm Oreb T
Rockneby Klmr T
Rogslösa Östg T
Rogsta Gällb
Roknäs Nbtn T
Rolfstorp Hall
Romakloster Got! T
Romanäs Jkpg
Romelanda Gbrg
Benehamn Got! '
Ronneby t Blek T
Ronnebybrunn l)

Blek T
Ronnebyredd Blek T
Rosenfors Klmr
Rosenholm Blek
Rosersberg Sthlm T·
Rosforsbruk Nbtn
Roslagsbro Sthlm
Roslags NäsbySthlm

T
Rosshyttan Vstm T
Rossön Vnrl
Rosvik Nbtn
Rotebro Sthlm T
Rottne Kron T
Rottneros Vrml
Rottnesund Vrml
Ruda Klmr T
Rudskoga Vrml T I
Ruggestorp 2) Östg
Rumskulla Klmr
Rundviksverken

Vbtn
Runemo Gällb T
Runhällen Vstm T
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[4932]
Runmarö Sthlm
Runnvika Kphg
:Runsten Klmr
Runtorp Klmr
Runtuna Södm
Ruokojärvi Nbtn·
Rusksele Vbtn.
Ruskträsk Vbtn
Rute Gotl
Rutvik Nbtn
Ryaherg Hall
Ryd I'Zo Kron T
Rydbo Sthl,,!. T
Rydboholm Alfsb
Rydsgärd ,,,nm T
Rydsnäs Östg
Rydöbruk Hall
Rynge Mim T
Ryningsnäs Klmr T
Ryl' Älfsb T
Ryssby Kron T
Räby Södm T
Räbäck Skbg T
Råda vrml T
Rädanefors ') Älfsb
Rädmansö Sthlm
Rädom Vnrl T

. 'Räggärd 2) Älfsb
Rähällan Gäflb T

. R,ln,å pxp Nbtn T
Rängedala Älfsb
Ränäs Sthlm T
Råsboda Vstm T
Råstorp Kron T
Rås on.ta I~;XP Sthlm
Räflanda Alfsb T
Räfvemäla Kron
Räfväla Kpbg
Räktjärv Nbtn
Rällsä Öreb T
Rämmen Vrml T
Rämshyttan Kpbg T
Bäunberg Vrml
Bännealöf Hall
Ränte Kron
Räppe Kron T
Räpplinge Klmr
Rätansbyn Jmtl T
Rättvik Kpbg T
Rö Sthlm T
Rödaled Krist T
Rödeby Blek T
Rödjenäs Jkpg
Rödupp Nbtn
Rödäsel Vbtn
Rödön 2) Jmtl T
Rögle Mim T
Röhl-Smedsta se

Röl-Smedsta
Röjan .Imtl

· Röjdäfors Vrml
Röjno'ret Vbtn
Rök östg
Röke Krist
Rölanda Älfsb
Böl-Smedsta Södm
Böuneshytta Öreb T
Rönninge Sthlm T
Rönnäng Ghrg T
Rönnöfors Jmtl
Rönö Östg
Rörberg Gäflb T .
Rörbäcksnäs Kpbg

· Rörström Vnrl
Rörum Krist
Rörvik .Jkpg

•Rörösjön J mtl
Rö.mäla Kpbg 1]'
Röstbo Gäfleb·
RöstäDga MIm T

I. Järnvägs-, posto, telegraf- och telefonunderrättelser.
Sala t Vstm T SimlängsdaleJ;! Hall Skottorp Hall T Smälands Hällinge
Saladamm Vstm T Simonstorp Ostg T Skreanäs Hall T Jkpg
Salbohed Vstm ",,"ri,/wmn t Krist T Skredsvik Gbrg T SmällInds Rydaholm
Saleboda Blek Singö 2) Iilthlm Skrehall 2) Alfsb Jkpg T •
Saleby Skbg Sinnerskog Klmr Skruf Kron T· SmälandsstenarJkpg
Salstad Skbg T Siringe Jkpg Skrämträsk Vbtn T
Sal.eåker Vorl T Sjuberga Skbg Skröfven Nbtn Bmålands . Taberg
Saltoluokta l) Nbtn Sjul smark Nbtn Skultorp Skbg T Jkpg T
Saltsjöbaden Sthlm T Själevad Vnrl T Skultuna Vstm T Smögen Gbrg T
Saltsjö-DufnäsSthlm Sjöbo Mim .T Skurugata Östg Snaflunda 2) Öreb T

T Sjögestad Östg Skurup Mim T Snappahem Kron T
Saltsiö-Järla Sthlm Sj~holmen i\l.lm Skutskär Ups T Snogeröd Mim T
Saltsjö-Nacka Sthlm S~~marken Alfsb Skuttunge Ups Snyten Vstm T
Saltsjö-Storängen SJorup 2) Mim T Skyllberg Öreb Snärestad 2) Mim T

Sthlm T Sjöryd Kron Skyttmon Jmtl T Snärle Jkpg
Salän Kpbg Sjösa Sö<!:m Skyttorp Ups T Solberga Jkpg T
Sanda Gotl Sjötofta Alfsb T Skytts Tomarp Mim Solfvesta Klmr
Sandared ~lfqli.T Sj?t?rp.Skbg T Skytts Vemmerlöf Sollebrunn Älfsb T
Sandarne Gäflb T Sjövik Alfsb T Mim T Solle/,.ä t Vnrl T
Sandbäck Blek T Sjöändan Vrml Skälan Jmtl Sollenkroka Sthlm
Sandbäckshult Klmr Skabersjö Mim T Skå.uea Fagerhult Sollcrön Kpbg

T Skafböke 2) Hall Krist T Bolstadström Klmr
Skaftet Klmr Skäne-Tranäs 2)Krist Sommen Jkpg T

Sandhamn Sthlm T Skagern Vrml Skäpafors Älfsb Sonnarp Mim
Sandhem §kbg T Skagersbrunn l) 2) Skärby Gbrg Sonstorp Östg T
Sandhult Alfsb Vrml Skäre Vrml T Sorsel.e Vbtn
Sandreda Kron TSkagersvik Skbg Skäresta .!:istg Sorunda Sthlm
Sandsl~n Vnrl Skagsudde 2) Vnrl Skälboö Ostg Spannarboda Öreb T
Sandträsk Nbtn T Skal stugan Jmtl Skälderhus Krist T Spannarp Krist T
."ilJlId~itnl t Gäflb T Skanderäsen Jmtl Skälderviken Krist T Sparr,holm pxp
Sandoverken Vorl Skansholm Vbtn Skällinge Hall Södm T
Sangts Nbtn.. Skanör Mim T Skälls äter Älfsb l' Sparrsätra Ups T
Sankt Anna Östg <kara t Skb" T Skäl vik Sthlm Sparsör Älfsb
Sankt !bb Mim Ell':arhult MI;';. T Mömimge , Östg T Spaker-öd Gbrg
Sankt Olof Krist T Skarpemo Skbg Skäppebo Klmr Spenshult Hall
Sankt Sigfri!! Klmr Skartofta Mim Skäralid Krist T Sp'erlingsholm Hall
Sannäs 2) Gbrg T Skarvsjöby Vbtn Skärblacka Östg T Spetsebo Hall
Sappetsele Vbtn Skattkärr' Vrml T Skärhamn Gbrg T Spillersboda Sthlm
Satserup Mim T Skattungbyn Kpbg Skärkind Östg T Spjutsbygd Blek T
SattaJärvi Nbtn Skebobruk Sthlm T Skärlöf Klmr Spjutstorp Krist T
Saxtorp Mim T Skebokvarn Södm T SkärpIinge Ups Spjälkö Blek
Saxvattnet Vbtn Skedaborg Östg Skärsätra Sthlm Spor<l,a Jkpg
Schebobruk, se Bke- !;kedalagärd Hall TSkärvängen Jmtl T Sproge Gotl

bobruk Bkede Jkpg Skästra Gäflb T Sprängsviken Vnrl T
Sejfle, se SIl!fle Skedshult Klmr skö/de t Skbg T Spånga Sthlm T
Sege Mim T Skedvi Vstm Sköldinge Södm T Spårigenäs Klmr
Segeltorp 2) Sthlm Skee Gbrg T Skölfvene Alfsb Spöiand Vbtn T
Segerby Skbg Skegrie Mim T Sköllersta Oreb T Stabbarps grufva
Segerstad Vrml Sk,tlef!~& t Vbtn T Skönberga Östg Mim T'
Segersäng Sthlm TSkene Alfsb T Skönnarbo Östg T Stacketorp Klmr
S~l/lings1;>ergVstm T SkMtinge, se BUn· Skönnerud Vrinl T Stafl'anstorp MImT
Seglora Xlfsb nin qe .. Skönsberg Vnrl Stafre Jmtl T
Segmon Vrml T Skeppared 2) Alfsb Skönsmon Vnrl Stallarholmen Södm
Sellnäs Kpbg T Skepparslöf Krist T Skönvik Vnrl T Stalon väl' o. höst !I)
Selsjön :Vorl T Skeppsgärden Klmr Slimmingeby 2) Mim Vbtn
Seltjärn Vnrl Skeppshult Jkpg T Slite Gotl T Stamnared Hall
Sennan Hall T Skifarp Mim T Slottsbron Vrml T Stannurn Älfsb
Seskarö Nbtn Skifarps socker. Slussen Gbrg Stavaträsk Vbtn
Sexdrega Älfsb T bruk Mim T Slus.fors Vbtn StavBjö Rödm
Sibbhult Krist T Skifed Vrml T Slutarp Skbg T Stavsjöbruk Södm
Sidensjö Vorl SkiUingaryd pxp Slägarp Mim T Stegeborg Östg
!liggarud Skbg Jkpg T Släp Hall T StehagMlm T
Sigtuna Sthlm T Skillinge Krist Slätafly Klmr Stenbacken Nbtn T
Sikeä Vbtn T Skillingmark Vrml Slätmon Östg T Sten berga Jkpg
Sikfors Oreb T Skillingsfors Vrml Slättberg Kpbg T Stenbrotorp Skbg
Siknäs Nbtn Slrinnar'lyngen Hall Slättfall Klmr Stengärdshult Jkpg
SikBjöhöjdBn Vbtn Skinnskatteberg Slätthög Kron Steninge 2) Hall:-
Siksjöu Nbtn T Vstm T Slättäkra 2) HaU Stenkullen Älfsb.
Sikträsk Nbtn T Skirö Jkpg Slättän Vnrl Stenkyrka Gotl
Sil Vrml Skivsjöstrand Vbtn SWinga Hall T Stensbo Kpbg T
Silfvergärde Hall Skog Vnrl T Smedby Klmr T Stensele Vbtn
Silfverhöjden ÖrebT Skogaby Hall T Smedjebacken t Kpbg Stensjön Jkpg
Silfäkra Mim Skoghall Vrml T Sten stor p Skbg T
Silinge Sö.dmT Skoghult Klmr Smedstorp Krist T Stensträsk Vbtn
Si~iansnäs Kpbg ISkogSkärr Nbtn Smälands Anneberg Ste",,,,ysnnd Gbrg 1
Sillerud Vrml Skogstorp Södm T Jkpg Stenäsa Klmr
SiIlre Vnrl Skogsä Nbtn Smälands Burseryd Stidsvig Krist T
Silteby Gotl Skokloster Ups Jkpg T Stigsjö Vorl T
Bimeå Gäfib T Skorped Vorl T. Smålands B'arstor'p IStigtomta Södm T

I Simlinge Mim T' Skorpetorp Klmr . J:kpg Stillingsön Gbrg T
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I. Järnviigs-, post-, telegraf- och telefonlinderrättel~er. 
Tyringe Krist T 
Tystbergs Södm 
Tidene Skbg 
TAgarp RTlm T 
Talebo Klmr T 
Tinebro Nlm T 
Tangeberg Skbg 
Fingelanda Älfsb 'i 
i'innö Jkpg 
Tlsjö Vnrl T 
Tiby Sthlm T 
Täfvelsis Kron 
Tällberg Kpbg 
Talläng Jkpg T 
Tamta 2) Alfsb 
Tang Jmtl T 
Tznnäs Jmtl 
Tapperöd 311m T 
Tarendö Nbtn 
Tama Vstm T 
Tarnaby Vbtn 
Tärnsjö Vstm T 
Taxan Jmtl 
Töcksfors,,Vrml T 
Töftedal Alfsb 
Töfva se Töva 
~öl ledjö  Llfsb 
Tönnersjö 2) Hall 
Töre Nbtn T 
Töreboda t Skbg T 
Turnikra Blelr T 
Tösse Alfsb T 
Töva Vnr? T 

Ucklum Gbrg T 
Uddebo Älfsb T 
Uddeholm Vrml T 
Uddevalla t Gbrg T 
Uddevalla bad l ]  

Gbrg 
Ufvered 2) Skbg 
Cgglehult Kror; 
Uggletorp Klmr T 
Uleberg Alfsb 
Ulfsby Viml T 
Ulfsbyttan Kpbg T 
Ulfstorp Skbg T 
Ulfsiinda Sthlm 
Ulfaker. se Ulviker 
Ulfo Kron T 
Ulföhamn v. Z) Vnrl 

IIJlfön TI ~- - - - 

Ullared ~ á 1 1  T 
Ullatti Nbtn 
Ullersater Oreb T 
Ullervad Skbg T 
Ullfors Ups 
Ullinneer Vnrl T 
~ l r i c & G m n t ~ l f s b  T 
Ulrika Ostg 
Ulriksdal Sthlm T 
Ulriksfors Jmtl 
Ulvaskog s. 2) Vbtu 
Uiviker Skbg 
Ulvisa Ostg 
?imerZ t Vhtn 'P 
umfors  gir - 
Umgransele Vbtn 
Umnäs Vbtn 
Unbyn Nbtn 
Undenas Skhe 

Upplandsbodarna 
Ups 

Upplanda Ekeby Ups 
Upplandutiina Ups 
Upylandsuasby pxp 

Sthlm 

Urshult Eron T 

I Urasa Kron T 
Utanbro Sthlm 
Uttersberg Vstm T 
Uttersjobacken Vbtn 
Uttran Sthlm 
Utö v. 2) Sthlm 

Vaggeryd ~ k p ~ ' ~  
Vag??Karad Sodm T 
Vakern Kpbg T 
Valbo Gaflb T,  
Valdemarsozk Ostg T 
Valla Södm T 
Vallaruni M m  
Vallborea Hall T 

Vallnbs Jkpg T I Vaiista a n b  T 
Vallvik ~ a t i b  - 
Valllkra, Nlm T 
Valsborga Sodm T 
Valskoe Vcrtm T 
valtorp Skbg 
Valisen Oreb T 
Va,lii Sthlm 

I 
Yegeholm Mlm Viskan Vnrl T VBrmskog Vrml 
Veinge Hall T I Vislanda p r p  Kron T J'ä~nanao t Jkpg T 
Vejbyslatt Krist T Vissefjärda Klmr T Varnanbs z) Klmr 
Vekerum Blek T Visseltoita z) Krist VBrsjö Krist T 

I Velanda Älfsb T 1 Viste-Askium *I I Varsis Skbz 
1 Velen Vrml I Skbe " IVartan Sthims et. T 

I 
. -. - , - -. 

Vemdalen Jmtl T ~ i s t i n i e  Ostg Viröbacka Hall T 
TTendel Ups Vistträsk Nbtn Vasby, se Upplands- 
Venershorq. se 7%- Vitbarget Nbtn väsby 

?terstorg ' Vittangi Bbtn Vase Vrml T I Venian Kobe I Vittinge Vstm T I Vistanbera Vrml 

Verum 2) Krist Vit& Nbtn Vastergarn Got1 1 ~ervn in  iiatp T I ~ivstavarf  Vnrl T I Västerhaninee 

Ve&lingéGmr 
Ventzelholm Klmr 
Verfveln, se Verveln 
Verkeback Klmr T 
Verlebo Elmr T 
Vernarnn. se Värnamo 

- - - c ,  - 
Viisigibro Hall T 
Vessland, se Vist- 

land 
Vestbo Ås, se Väst- 1 bols 
Vestervik, se Väster- 

oiE 
V?S~P*&S, 88 V U S ~ ~ T ~ S  
Vetlsta Ups 
Vexib, se Vä j 8  
Via Oäflh T 

Vittsj6 Krist T 
Vittskövle, se Vidt- 

sköfle 
Vittskiivleby,se Vidt- 

sköfleby . 
'Vitvattnet Nbtn 

IVoimLn Vbtn I Sthlm T ' 

Västanfors  Vstm T 
Västanhede Kpbg 
Vastanbög Mlm 
Vistbols Jitpg 
Visterbybytta Kpbg 
V~sterfdrneboVstmT 

~o igse l e  ~ b t n  
Volgs,jöfors Vbtn 
Vollsjö Mlm T 
Vormsele Vbtn 

Visterhisie Vbtn T 
Vasterhus Vnrl 
Vasterlanda 8) Gbrg 
Västerliden Vbt,n 

Voxna Gaflb T 
Vomabruk Gäflb 
Voxtorp, se Vtxtorp 
Vreua Södm T 
Vreta se Storvreta 
Vretakloster Ostg T 

Vistra G e b y  Ostg 
Vastra Harg Ostg T 
Västra Husby Östg 

Vasterljun~ Södm 
~ ä s t e r l ö s a ~ ~ s t g  
Vastertryserum 

Klmr 
Vllstertisjö Vnrl 
Västervik t Klmr T 

~ I f ~ t a v a r f ,  GGIkst;. vaii - ~ & t l - r -  

l Vastra Karuu Krist 

Vretavik Sthlm Viisterds t Vstm T 
Vvetnn Skho T VlsteLrde Knbe T 

varf 
Viggbyholm Sthlm 
Vigge Jmtl T 
Vikarbyn lip g T 
Vika station Kphg T 
Viken nIlm T 
Vikersvik Oreb T 
VikmanshyttanKpbg 

T 
f iksberg Kpbg 
Vikniii Vnrl T 

Vastrakulla Klmr 
Vastra Nöbbelöf 2) 1 M l m T  
Vast& Torup Erist T 

T Vastra Snnhem Alfsh 

VBmhiis Kpbg 
Vinafjaraen Nbtn 
Vhnga Ostg 
Vangaby Skbg 
V&ngsjö Vbtn 
Virdsberg Ostg 
Virgarda alfib T 
Virpik v. 2) a!fsb 
Vlthult Jkpg 
Vixtorp Hall 
Vackelsina Kron 

Vara Slrbg T 
Varherg t Hall T 
Varekil Gbrg T 
Vargbacken Nbtn T 
Vargön Alfsb T 
Varmsätra V ~ t m  

I~assbot ten Gbre I Vinoiker Södm T 

Varnbem Skbg T 
Varnumskulle Älfsb 
Varola Skbg 
Varshialt Kron 
Vartofta Skbg T 
Varutrask Vbtn 

~ i k i j ö f o r F k ~ f l b  
Viksmon Vnrl 
Viksta Lips 
Vilhelmina Vbtn T 
Villands Vinga 2) 

Krist 
Vilshult Blek T 
Vimmerby t Rlmr 
Vimo Kpbg T 
Vinberg Hall T 
Vindelpansele V1: 
Vindeln Vbtn T 

Vattholma Ups T Vinterhsen Oreb 
Vattjom Vnrl T Vintfirn Kpbg 
Vaxholm t Sthlm T i Vintrie Iflm T 

Vasselhyttan O&b 
Vassen Nbtn 
Vassijaure Nbtn T 
Vassmolösa Klmr T 

Viddö ~ t G m  
Vlddöbaoka, Sthlm 
Vaderstad Ostg 
Vdderum Klmr T 
Vifra Gbrg 
Vafversunda 6str. 

Vinköl a) Skbg 
Vinninga Skbg T 
Vinnö Krist T 
Vinslöf Krist T 

Vedborm Klmr Virserum Klmr 
IVeddiee Hall T IVirlbruk 90dm 

Vastrum Klmr 
Vattersnäs Jkpg 
Vatö Sthlm 
Vaxbo Giflb 
Viixjö t Kron T 
Vixvik Vrml 

Veberbd Mlm T 
Vebomark Vbtn 
Veckholm Ups 
Veda Vnrl T 

Vintrosa Oreb T 
Vireda Jkpg 
Virestad Kron 
Virsbo Vstm T 

I I Ununge S o i m  T Vederilöv Kron Visborgsslatt z) Got1 Vrml - Äby pï.p öst- T 
Upperud ALfsb Vedevlg Öreb T Visby t Gotl T Varml:s SZbyVrmlT Åbydal Giaflba 
Upphurad pxp  Älfsb Vedum Skbg T Visingsö v.,!) Jkpg T V6rml:s Balboda ifyggeby Giflb T 

T Vegby &fsb T Viskafors Alfs T Vrml . ard Alfsb 

i 
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Vägselo Vbtn 
Vagsjöfors v-1 
Vaja Vnrl 
~ & , , ~ ~ ~ h ~ ~ ~  t XIfsb T 
Vingdala a)  Älfsb 
Vingelsby Vnrl T 
,,anjaurträsk vbtn 
vannas t vbtn T 
virendseke 
varhult& södm 
Varing skbg T 
Varmdö kFblitts 

Sthlm 
värmlands ~ j ö ~ ~ -  

borg vrml T 
Värmlands Brattfors 

Vrml 
Varm1:s Bro Vrml T 
Virm1:s Hedis Vrml 
Virm1:s Nysäter 

Ydre Ostg T 
Ydrefors Ustg 
Yngsjö Krist 
YSby 

t lWlm T 
Ytterbergsbyn Jmtl 
Ytterby Gbrg 
Ytterenhörna Södm 
Ytterhogdal Jmtl 
Yttermalung Kpbg 
Yttersjön Vhtn 
Ytterin Jmtl T 
Yxenhult Krist T 
Yxnanäs Kron 
Yxnerum Ostg 
Y~skaftkälen Jmtl 

zinkgrufvan oreb 

&boda 9) Kron 



AJ~UU p ~ p  Krist T 
Akarp Mlm T 
Akeholm Blek T 
Åker Jkpg 
Akerby Up8 
Bkernäs Nbtn 
Akersberga Sthlm T 
Akers Runö Sthlm 
Akers styckebruk 

Sbdm T 
Akerström Gbrg 
&kulla Hall 
Ålandsdal Ups T 
ilberga Södm T 
Albergs gard Södm 
Åled Hall 
Ålem Klmr T 
Alshult Kron T 
als'ana Oreb T 

Åskott Jmtl 
askyrka Skbg 
Asljunga Erist T 
Aslatt Skbg 
Åsmon Vnrl 
Astebobere Älfi 

' 

Astorp ~ Z s t  T 
Askrask vbtn T 
Asumtorp,,ai.ist 'i 
Asunden Aifsb 

Åsenhöga Jkpg 
Asensbruk Alfsb 
Asgarn ~ p b g  
Åshammar G%db T 
Åsheda, se Aseda 
Askilje Vbtn 
A-skloster Hall 

Åsvittinge Oetg I i toro  .Vm1 
Äliindiby Vbtn 
Aminne ~ k p g  T 
Ammeberg Oreb 
ámolfors pspVrmlT 
Åmotsbruk Gäflb 
Amseie Vbtn r 

"nn Jmtl  T l Alfsbacka V m 1  
inänet Vbtn T Älfsbyn Nbtn T 
Ardala Södm Alfsared Älfsb T 

Atl>iduberg t bstg 

Adelfors Jkpg T 
blandsbro Vnrl T 
Älekulla Älfsb 
Alfdulen Kabe T 

Amil t Alfab T 
Ange Vnrl T 
Angsta Jmt! 
Animskog blfsb T 

Äifdais~sen x i h g  
Alfho Giflb 
~lt'karleö Ups T 
Alfros Jmtl T 

Åryd Kron T ~ l ~ a r x s  Skbg T 
Åsaka alfsb I Alshohed " Giiflb 

Åre Jmtl T 
-4rj8ng Vrmi T 
Årset Jkpg 
Årstad 9 )  Ball 
Årsunda G%flb 

Åsarna Jmtl T ~ l i h u i t s b ~  Eron 
Åsarp Älfsb T AlgsjObs Vbtn 
Åsa station Haii T Alaviken Sthlm T 

Äifqo Sthlm T 
Alfsjöhyttan Vrmi 
Alfvan Ostg T 
Alfvestorp Oreb T 
Älianaen Alfsb T 

Åsbro Oreb T I &lga 
isbv Vstm T Alme 

Vrml 
iboda Kron 

Åsebyfors Vrmi Ajmestad 2) Älfsb 
Asedu Kron T Almhult Kron T 
Asele Vbtn T Ändebol Södm 
Åsen Eron T Äng Jkpg 

Postundsrrattelser, 
i Anaebacken Gbre T l Ofveri~m Elmr T I Ostaröd Krint 

I AngesbynNhtn Oje station Kpbg T Osterbymo ~ k f g  
Angesdal Vbtn gjkroken Elmr Osterede Jmtl 
Aneesviken Nbtn I Olands CTi.Bau3.rrl 1 iisterforsa Vnrl 

i l Äientnna 2) Ups Blmr . 
Arla [Arila] Södm T OlandsSkogsbgKlmr Osterjörn Vbtn T 

3b Artcmark Alfsb Olands Smedbv Elmr I T  iinterkorsberea ' -  .k 

Onneköp Mim Osterstad Ostg 
Jinnerun Mlm T I Artevsund t .lmti T 

T LtEafors Hall T 6nncstnd Hrist T 6stertibble kstm T l htran Hall T I Or Alfsb l Ostertilje Sthlm 
Attersta Södm Orastom Älfsb Ostervallskog Vrml 

I I Orafvan Vbtn J dstenbla V b  
Öckerö Gbrg iirbyhus Ups T iisterfis Vnrl T 
Odebore Alfsb T Orrbro t Oreb T finteriine Skbe T 

I Odenas 2) Alfsb 6regrund Sthlm T ~s t e rbkna  z) h p g  
&leshog pxp Ostg T Oreryd Jkpg I I Osthamrnar t Sthlm T 
Odestugu Jkpg OreLlf Vbtn Octmark Vrml 

I ödhult KJmr BrkrlQzcnga pxp Ostraby Mlm T 
Odskold Alfsb i östra Emtervik Vrml 
ödsm%l Gbre (irlen Skbe iistra Grefvie Mlm T 

- - ~ -  ~ - 

I 
., - -- 

U t i .~  Solipero Sbtn a i i< .<k i , i i i rr~t t t  Viirl T Osrru ~arsh"o 2 ) ~ i ; n r  
Ofru SrartlP Nbtn i)rnii%ii(l<lrii Tbto ostra Kuriip 21 Hall 
Glre L'llernd i'r1111 'J t ; r ~ e r ~ ~ ? u s b r i ~ n i ~ J k ~ ~  i i s t r ~ ~ I ~ , i i ~ ~ ~ p l ~ y J Z r i s t  y 

t f v r i s c l ~  Siidin ;istadkiillo ~ l t ' s b  &!ini Skbg 'L 
r,t'\er.;Ltui, Ystnl T ()stafor'. iirist T tjvt-01 >flin 
A!w>.to..?w,i SIIIU ij.;tan9.j(; 0rt.b l o x : ~ l ~ ~ i ~ l ~  .Jlfsb 
otrt~riiiriiigcuV~~rl'P ()st:iul ~ t l ~ l n i  Usiierc<l Xlteb T 

Ofverammer Jmtl 
Ofverby Gbrg T 
Ofverenhörna Södm 
Ofverghrd Vnrl 
Ofverhogdal Jmtl T 
Ofverhörnla Vnrl 
Ofverkalix Nbtn T 
Ofverklinten Vbtn 
iifverlida Älfsb T 

- - 
Orsjö Klmr T 
Orslösa Skbg 
Orsundsbro Ups 
Ortofta n1lm T 
Orträsk Vbtn T 
Osjöbol Kron 
Oskeviksby Oreb 
ikmo Sthlm T 
Knsiöebrd Krist T 

Ostra Malsjo Vrml 
Ostra Xyd Ostg 
Ostra Sallerup. Mlm 
Ostra Stenby Ostg T 
Ostra Sönnarslöf , 

Krist 
Ostratorp Mlm T 
~straTranemoAlfsbT 
Ontra Vram Krist 



r49361 I. Järnvägs-, post, telegraf- och telefonunderrättelser. 

C49 361 'Bestämmelser om postförsandelseis taxering m. m. 

Bre$, kortbref,  brefkort och korsband. 

A. Inrikes. 

För b r e f ,  annat än lokalbref, utgör be- 
fordringsafgiften 15 öre för vikt af t. o. m 
20 gram, 30 öre för vikt öfver 20 t. o. m. 125 
gram, 45 öre för vikt öfver 125 t. o. m. 250 
gram och 60 öre för vikt öfver 2.50 t. o m. 
600 gram. Tyngre försändelser taxeras icke 
sasom bref. 

L o k a l b r e f  kostar 10 öre för första, 20 
öre för andra, 30 öre för tredje och 40 öre 
för fjarde viktsatsen. - Området fiir lokal- 
brefporto anges i sista stycket af [4951]. 

K o r t b r e f  äro afseddn för slutet skriftligt 
meddelande och saluh&llas för i 6  öre. 

B r e f k o r t  betalas. då det inköpes fritn 
postverket, eller frankeras, da blankett till 
detsamma blifvit för enskild persons räkning 
tillverkad,med 1 0 ö r e ; b r e f k o r t m e d f ö r u t  
b e t a l d t  svar 20 öre. 

För  att  kunna behandlas sasom bref, skall 
försändelse vara af sådan beskaffenhet, att 
tydliga aftryck af datumstämpel kunna an- 
bringas a förstindelsens sival fram- som bak- 
sida utan att  försändelsen skadas. Dylik in- 
rikes försändelse får i allmänhet icke öfver- 
stiga 40 centimeter i längd, 30 centimeter i 
bredd och 5 centimeter i tjocklek. 

Afsändare af postförsändelse bör antin 
gen för hand eller med stämpel eller på an 
nat typografiskt sätt angifva afven s i t t  namn 
och s i n  adress aiitingen öfverst ä försändel- 
aens framsida eller S dess baksida. I fråga 
om alla törsändelser med postförskott samt 
e. k. masskorsband och s. k. utgifvarkors- 
band - äfvensom paketförsandeluer - ar 
angifvande af afsändarens namn och adress 
obligatoriskt 

För rekommenderad försändelse, som icke 
innehaller peuningar, äfvensom för vanlig 
breftörsändelse med eller utan postförskott 
är det medgifvet att  använda s. k. fön  s t e r -  
k u v e r t .  d. v. s. kuvert, försedt med en 
genomskinlig öppning, hvarigenom den a 
sjalfva brefinnehallet tecknade adressen är 
synlig. Adressen maste emellertid vara teck- 

' 
nad i brefvets längdriktning och tydligt fram- 
träda genom ~föustretr, hvilket, nar fråga är  
om rekommenderad försändelse, maste utgöra 
en verklig del af omslaget. Ifrågavarande 
del skall hafva sådant läge, att  den icke 
hindrar anbringande af datumstimpel, samt 
vara nå bt.skaffad, att  adre~sen utan svhrig- 
het kan läsas äfven vid artificiell belysning 
och att  skriftliga anteckoingar kunna 8 omsla- 
gets adressida verkställas. Bref, för hvilket 

shsom omslag användts fönsterkuvert af annan 
beskaffenhet än nu sagts, mottages icke till 
befordran, liksom ej heller försändelse, hvil- 
kens omslag är helt och hålletgrnomnkinligt 
eller försedt med en öppning, genom hvilken 
iniieh&llet blottas. 

K o r s b a n d  taxeras såliinda: 
t r y  ck  s a k e r :  5 öre per 100 gram (högsta 

vikt l kilogram och största utsträckning 
45 cm., med undantag af trycksaker i 
form af rullar, hvilka få hafva en dia- 
meter ej öfverstigande 10 cm. samt i 
längd hålla högst 75 cm.); 

a f f ä r s  h a n d l i n g a r :  5 öre per 100 gram, 
dock så att minsta afgift per stycke skall 
utgöra 15 öre. om riksförsandelse, och 10 
öre om lokalförsandelse (i affieende å 
vikt, form och yttre beskaffenhet gälla 
samma föreskrifter som for trycksaker); 

v a r n p r o f :  5 öre per 100gram,dock så 
att  minsta afgift per stycke skall utgöra 10 
öre (högsta vikt 500 gram och största 
omfång 30 cm. i längd, 20 cm. i bredd 
och 10 cm. i tjocklek, utom för varuprof 
i form af rullar, hvilka fA hafva en dia- 
meter af högst 15 cm.). 

Korrespondent, som till postbehandling 
samttdigt aflämnar ett större antal andra in- 
rikes trycksakskorsband än utgifvarkorsband 
af sina emellan lika vikt och lika format 
- m a s s  k o r s  b an  d - kan vid befordrings- 
afgiftens erläggande medgifvas rabatt med 10 
procent a det afgiftsbelopp, som enligt den 
vanliga korsbandstaxan skall utgå. För a t t  
1a beliandlas sasom maaskorsband skola minst 
2,000 försandelser samtidigt aflämnas af sam- 
ma korrespondent, och % hvarje försändelse 
skall vara medelst t ck angifvet ordet mass- 
borrband jämre afsän7arens namn och adress. 
Masskorsband ffi icke rekommenderas, assure- 
ras eller beläggas med postförskott. Anmälan 
om försäudning af masskorsband skall i förväg 
göras till postmästaren eller afdelningsföre- 
standaren vid det postkontor eller den post- 
kontorsafdelning, där inlämningen ar avsedd 
att  aga rum I sadan anmälan skall med- 
delas, förutom afsändarens namn och adress, 
ungefarliga antalet försändelser liksom ock 
hvarje försändelses vikt, och såvida icke mel- 
lan korrespondenten och vederbörande post. 
mastare eller afdelningsföreståndare annor- 
ledes öfverenskommes, skall anmälan, hvar- 
om nu är fraga, ske fyra dagar före afläm- 
nandet till postbehandling. Masskorsband 
skola vid inlamnandet vara sammanförda i 
lämpliga bundtar. Lokalförsändelser skola 
vara skilda frfin andra försändelser. Inlam- 
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Postunderrättelser. [49 361 
ning af masskorsband fBr icke ske söm eller 
helgdag. Masskorsband skola icke frimärkas ' 
eller afstamplas. Postverket har förbehållit 
sig rätt att, i den mBn sådant med hänsyn 
till den öfriga postens behandling kan finnas 
nödigt, u~pskjuta såväl masskorsbands afsän- 
dande fran inlämningspostanstalten som dy- 
lika försändelsers utdelande till adressat. 

För korsbaud, hvars innehB1l uteslutande 
utgöres af skrifter med punkter eller bok- 
stifver i arbete till bruk för blinda 
(S. k. b l in  d skrift), skall befordringsafgiften 
utgå för hvm af 1,000 gram eller öfver- 
skjutande del däraf med 5 öre; utgörande 
maxi&vikten för dylik fijrsändelse 3 kg. 

För befordran af s. k. u t gif o 
band  gäller särskild taxa, hvarom närmare 
under [49 491 

Korsbandsförsändelser böra vara pB sådant 
sätt inlagda, att de lätteligen kunna 
sökas. 

Har i korsbandsförsändelse bref eller an- 
riat skriftligt meddelande, än som för dylik 
försändelse är särskildt medgifvet, blifvit för- 
stucket, eller finnes dylikt skriftligt medde- 

a försändelsen eller dess om- 
slag anbragr på sådant sätt, att nppenbarli- 
gen afsedt är att undandraga detsamma ve- 
derbörande postexpedients uppmärksamhet 
böte afsändaren kronor och försändelse; 
varder icke med post befordrad eller 
till adressat utlämnad. 

Pöljande äro de viktigaste undantagen från 

ändamål i den tryckta texten lämnade tom- 
rum ; 

å böcker, broschyrer, tidningar, fotografier, 
gravyrer och musikalier och i allmänhet på 
hvarje litterärt el!er konstnärligt alster ehvad 
detsamma är framstilldt medelst tryck, gra- , 
vyr, litografi eller autografi, får anbringas en 
tillägnan bestBende af en enkel artighets- 
betygelse; äfvenså får bifogas en faktura (med 
faktura likställes räkning, vare sig kvitterad 
eller ej) rörande försändelsens innehåll; 

på bestallnings- eller subskriptionsblanket- 
ter beträffande bokhandelsvaror, böcker, tid- 
ningar, gravyrer och musikalier må skriftligen : 

angifvas de arbeten, som beställas eller ut- 
bjudas, äfvensom priserna B nämnda arbeten; 

i priskuranter, annonsofferter, börs- och 
marknadsnoteringar, handelscirkulir och 
spekt få införas eller ändras siffror och alla 
andra meddelanden, som äro att hänföta till 
uppgifter om varans pris. 

Kort med rubriken Brefkort (Carte postale) 
eller liktydligt uttryck på något annat språk 
kunna befordras efter taxan för trycksaker, 
under förutsättning att de motsvara de all- 
männa villkoren för sistnämnda slags för- 

s ä ~ d ~ ~ ~ ; n r i k e s  postutv~xlingen skola, 
angår afgiftspliktiga försändelser, i 
het såväl befordrings- som assurans-, rekom- 
mendations- och postförskottsafgifter äfven- 
som, i postgirorörelsen, afgift för inbetal- 
ning&ort erläggas af vederbörande afpran- 

mrbudet att i t17cksaksf6isändelse, afsedd / dare vid försäidelsernsa aflämnande till post- 
att befordras såsom korsband, medsända hand- 
skrifua meddelanden : 

å t r ?c k t a v i  s i t k o r t och illustrerade kort 
äfvensom å jul- och nyårskort samt i den 
inrikes posttjänsten, phsk- och pingstkort 
m& för hand tilläggas afsändsrens adress och 
titel äfvensom lyckönskningar, tacksägelser, 
beklaganden af sorg och andra höflighetsbe- 
tygelser, uttryckta antingen med högst  fem 
o r d eller ,medelst allmänt brukliga begynnel- 
sebokstifver (a. t. a. och dylikt); 

till rättade korrekturark få bifogas därtill 
hörande manuskript; 

i tillkännagifvanden om handelsresandes 
ankomst f&r angifvas namnet på den resande, 
dag, klockslag och namnet p& den plats, han 
ämnar besöka, äfvensom uppgift & hvar han 
tager in; 

på bjudnings- och kallelsebref, som ute- 
slutande i :en i n r i k e s  postutväxlingen be- 
fordras, nis ifyllas den inbjudnes eller kal- 
lades namn, datum, klockslag och stalle för 
sammankomsten samt dennas karakfar;. 

B trycksak, afsedd för uteslutande i n r i k e s  

beg~nr/[e;;",eff~;;;d;;~g~ om 
hvilken gäller frankeringstvång, ofrankerad x 

eller ofullständigt frankerad inkommer ur 
breflåda eller i lösväska, behandlas försän- 
delsen p& följande sätt: 

är försändelsen ofrankerad, och afsändarens 
namn cch adress finnas angifna 9, försändel- 
sens yttre eller, i fråga om korsband, å för- 
sändelsens yttre eller i densamma, samt af- 
sändaren är bosatt & inlämningsorten, och 
försändelsen ännu icke befordrats fr&n nämn- 
da ort, Aterställes försändelsen till afsända- 
ren; eljest expedieras ofrankerad brefförsän- ' 
delse till adressorten för att hembjudas 
adressaten till inlösen; 

ojuzlstandigt jrankeradt, med postförskott 
ej belagdt vanligt bref eller brefkort expe- 
dieras till adressorten för att hembjudas 
adressaten till inlösen: annan ofullst&ndlgt 
jrankerad jörsandelse behandlas p$sätt ofvan 
beträffapde ofrankerad försändelse är sagdt. 

Fiir utbekommande af inrikes ofrankerad 
eller ofullstandigt frankerad brefförsändelse, 
som erbjudes adressaten till l,inlösen, har 

o s t b e f o r d r a n ~ l l f ö r a s  siffror i för dettaldenne att erläggs dels felande assurans-, 
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[4936-49371 I. Järnvägs-, post-, telegraf- 

rekommendations-, postförskotts- eller ex- 
pressafgift, när dylik afgift förekommer, 
dels ock - med vissa, särskildt stipulerade 
undantag - dubbla beloppet af den felande 
befordringsafgiften. 

Postafgiften för afgiftspliktigt, med post- 
förskott ej  belagdt vanligt bref eller brefkort 
liksom postafgiften för afgiftspliktigt, med 
postförskott ej belagdt vanligt korsband om 
högst 100 grams vikt skall, när afsändaren 
har a t t  vidkannas afgiften och denna icke 
bokföres, erläggas på det satt, at t  försändel- 
sen grnom atsandayens försorg förses med 
frimärken till värde motsvarande afgiftsbe- 
loppet. Detsamma gäller äfven andra af- 
giftspliktiga, med postförskott ej belagda 
vanliga korsband, när minst 20 stycken af 
sins emellan lika vikt samtidigt aflämnas. 

Befordringsafgift för andra afgiftspliktiga 
försändelser än sådana, som nyss omförmälts, 
samt assurans-, rekommendations-, postanvis- 
nings-, postförskotts- och expressafgifter äfven- 
som afgift för inbetalningskort, uppräkning, 
vidimation och för mottagningsbevis rörande 
inrikes försändelse eller rörande postanvis- 
ning till utlandet skola, såvida icke afgifterna 
bokföras, erlaggas antingen kontant eller me- 
delst frimärken, som af afsändaren åsättas 
vederbörande försändelse eller adresskort resp. 
annan handling. Det är emellertid önskvärdt, 
a t t  jämväl beraffande försändelser af de slag, 
som har avses, afsändaren i största möjliga nt- 
sträckning själf ombesörjer frimärkningen. 

Utgifvarekorsband och masskorsband fri- 
märkas emellertid icke. Afgiften för dylika 
försändelser skall, när den icke bokföres, er- 
läggas kontant. 

R e k o m m e n d a t i o n  af vanligt bref, lokal- 
bref, kortbref, brefkort eller korsbandsför- 
sändelse afser dels betryggande af dylik för- 
fändelses behöriga framkomst, dels rättighet 
för a f  s ä n d a r e n  till utbekommande af er- 
sättning af postmedlen för förkommen eller 
skadad dylik försändelse. E r s ä t t n i n g  f ö r  
f ö r k o m m e n .  d y l i k  fö r sände l5e  (pr  e-  
s k r i p t i o n s t i d  i n o m  n a t t  o c h  & r  e f t e r  
€ö r s a n d  e l s e n  s i n l ä  m n a n  de), utgår utan 
afseende B innehållet med 36 kronor, och 
för bref, som framkommit i skadadt skick 
(preskriptionstid inom 60 dagar efter det för- 
s'ändelsen kommit adressaten tillhanda) med 
belopp, motsvarandeverkliga värdet afskadan, 
dock högst 36 kronor. fiestämmelsen om 
eventuell ersättning jämväl för s k a d a d t  rek. 
bref gäller äfven i utväxlingen med Danmark, 
Finland eller Norge. Rekommendationsaf- 
giften utgär, utöfver vanlig befordringsafgift, 
med ett belopp af 20 öre. 

Penningar, huru  ringa beloppet an m å  vara, 
hör. n l r l r i n  niindn9 med port annnt ä n  i 
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och telefonunderrattelser. 

rekommenderad eller assurerad försändelse, 
medelstpostanvisning eller medelst anvandande 
a f  postverkets girororelse. 

I sammanhang harmed erinras, att  adressat 
skall å värdeförsändelse - liksom å post- 
anvisning - betecknas med sitt verkliga namn 
eller sin firma. Förkortad adress får således 
icke användas å dylik försändelse. 

Anm. Darutöfver erliigges:.i förekommande 
fall a) för Legaran om a d r e s s  f ö r  - 
ä n d r i n g  eller å t e r t a g a n d e  35 
öre för hvar försändelse; b) för ex-  
pressutd .e ln ing en särskild afgift 
af 30 öre för hvar försändelse; c) för 
v i d i m a t i o n  a f  h a n d l i n g a r  i re- 
kommenderadt bref 25 öre pr ark; 
d )  för m o t t a g n i n g s b e v i s ,  som 
begäres vid rekommenderad försän- 
delses aflamnande och som, försedt 
med adressatens kvitto å samma för- 
sändelse, aterstalles till afsändsren, 
ett belopp af 15 öre; begäres dylikt 
bevis senare, kostar det dubbelt; e) 
för r e k l a m a t i o n  i de fall då mot- 
tagningsbevis e j  blifvit begärdt, 30 
öre; och j) för registrering eller den 
handräckning, som postanstalt p& 
korrespondents begäran lämnar me- 
delst införande i sarskild, af honom 
anskaffad bok af de till honom an- 
kommande varde förs andel se^, 3 öre 
för hvar försändelse; g) för k v i t t o  
beträffande erlagdt tull-, lösen- eller 
postförskottsbelopp och rörande in- 
köp af blanketter 10 öre. 

Jämfor afdelningarna ,P o s t f ö r s  k o t t >  
samt ~ O f r i g a  b e s t ä m m e l s e r *  här nedan. 

C49371 B. Utrikes. 

I utväxlingen med utlandet får bref icke 
å nggon sida hafva en utsträckning af mer 
än 45 centimeter. ~~~k far, om försändel- 
sen har formen af en längden utgöra 
högst 75 centimeter och diametern högst 10 

~ ~ f ~ ~ d ~ i ~ ~ ~ ~ f ~ i f t ~ ~  utgör : 

1) vid postutväxling med D a n m a r k  (med 
F ä r ö a r n a  och G r ö n l a n d )  F i n l a n d  och 
N o r  g e: 
för bref i vikt icke öfverstigande 500 gram: 

16 öre för vikt af högst 20 gram, 30 
öre för vikt öfver 20 till högst 125 
gram, 45 öre för vikt öfver 125 till 
högst 250 gram, 60 öre för vikt öfver 
250 till högst 500 gram; 

för tyngre bref: samma avgift som för ett 
bref om samma vikt till ntomskandi- 
naviskt land (se n~dan) ;  



galler enahanda modererade taxa som vid in-l 2:o) ~ a s u r a n s a f ~ i f t :  
rikes försändning. 30 öre för viirdebelopp af högst 600 kr.; 

. - 

för b r e f k o r t :  10 öre per stycke; 
b r e f k o r t  med f ö r u t b e t a l d t  s v a r  20 

öre per stycke; 
D korsband1 

t rycksaker :  5 öre per 60 gram 
(högsta vikt 2 kilogram; 3 kg. betr. 
enstaka ex. af bok); 
a f  f ä r  s ha n dl in  g a r  6 öre per50gram 
(minsta afgift 15 öre per stycke och 
högsta vikt 2 kg.); 
va ru  pr  of 5 öre per 50 gram (minsta 
afgift 10 öre per stycke) och (högsta 
vikt 500 gram); 

> rekommendation af bref, brefkort 
eller korsbandsförsändelse: 20 öre per 
försändelse ; 

, begäran om adress  f ö r  ändr ing  eller 
& t  e r t  agande  36 öre per försändelse ; 

2 e x p  r essu t delqing, me$ifven i fr. om 
försändelser till orter I Danmark eller 
Norge endast å shdana, där postkontor 
(eller postexpedition) finnes: 50 öre 
per stycke; 

D mottagningsbevis:  15 resp. 30 öre 
er stycke; 

r d r e i i a m a t i o n  (da ej mottagningsbevis 
begärts): 30 öre. 

2) vid postut?äxling med öfriga 18nder 
och orter siväl Inom som utom Världspost- 
föreningen : 
ter afgående f rankerad t  bref :  25 öre för 

vjkt af högst 20 gram; 40 öre för 
a k t  öfver 20 till högst 40 gram; 55 
öre f6r vikt öfver 40 tlli 60 
gram o. 8. v. med tlllsgg af 15 öre 
för hvar öfverskjutande vikt af 20 
gram eller del däraf; 

enke l tbre fkort15örepers t~cke;  
br ef k o r t  med betaldt svar 80 öre ; 
korsband1 
trycksaker:  6 öre per 60 gram (högsta 

vikt 2 kg.); 
l a f  f rahandlingar: 5 öre Per 50 

gram (minsta afgift 25 öre Per stycke 
och högsta vikt 2 kg.); 
va ruprof  5 öre per 60 gram (minsta 
afgift. 10 öre per stycke och högsta 
vikt 500 gr.); 

r rekommendation af bref, brefkort 
eller korsbandsförsände~se: 20 öre per 
stycke; . 

r begaran om a d r  essf ör and r in g eller 
, återtagande 45 öre Per försändelse; 

i e x  reasutdelning (medgifven till de 
lesta euro eiska och nagra utorneuro- 
peiska läncfer): 50 öre per stycke; 

1 För korsband innehllllande bl ind s k r i f  t 

VIKING SKOKR#M INDUSTRISAKTIEBOL. VIKING 
O R I B R O  -- 

Postunderrattelser. [49 3 
för mottagningsbevis:  S6 resp. 60 öreper 

stycke, allteftersom beviset begäres ' 
samtidigt med eller eftef försändelsens 
inlämnande; 

8 rek lamat ion  (d& ej mottagningsbevis 
begärts) 60 öre. 

Äfveu ofrankerade eller blott delvis fran- 
kerade vanliga bref och brefkort kunna i 
allmänhet postbefordras till utrikes orter. De 
få då lösas af adressaterna med i regel dubbla 
beloppet af felande franko. Idittigheten att 
icke eller endast delvis frankera bref och 
brefkort till utlandet är emellertid icke till- 
lämplig å försändelser, som försändas i tyd-, 
lig afsikt att undslippa frankering. Från ut- 
landet anläudt obetaldt eller ofullständigt'be- 
taldt bref eller brefkort liksom ofullständigt 
betaldt korsband löses af mottagaren med 
dubbla beloppet af felande befordringsafgift. 

G&r r e k O m m m en d e r ad  intern. brefpost- 
försändelse förlorad, ersättes den afsändaren 
med 36 kronor, för såvidt förlusten ej härrört 
af oundvikliga naturförhållanden eller dylikt. 
I förbhdelse med Danmark, Finland eller 
Norge iitgör icke ens sistnämnda omstandig- 
het hinder f i  ersältoinga beviljande. 

I vanliga eller rekommenderade brefpost- 
försändelser m& i regel ej inneslutas förem81 
af guld eller silfver, myntstycken, ädelstenar 
eller andra dyrbara förem&l. Ej  heller få före- 
mål, som äga handelsvärde, befordras till ot- 
rikes ort såsom varuprof. Om nu nämnda 
föreskrifter öfverträdas, utsätter sig afsändare 
för möjligheten att få försändelser af ifrhga- 
varande slag återsända sasom obestillbara. 

För i postutväxling med de flesta 
länder inom ?&ldspostföreningen kan all- 
mänheten erhålla s. k. svarskuponger .  
Dylik kupong, hvars salupris utgör 30 öre, 
kan i hvart och ett af ifrågavarande Pinder 
utbytas mot ett eller flera frimärken motsva- 
rande afgiften för ett vanligt bref af enkel 
viktsats till utlandet. Från utlandet ingången 
svarskupong får sålunda i Sverige utbytas 
mot frimärke till belopp af 25 öre. 

Assurerade bref. 
[q9 381 A. Inrikes. 

Bref med värdeinnehåll, afsedda för befor- 
dran mellan eller å orter, kunna assureras till 
obegr&nsadt belopp, men får icke an. 
gifvas till högre belopp än som motsvarar 
verkliga värdet å det, som finnes inneslutet 
i försändelsen. 

Postafgiften sammansättes sålunda: h 

1:o) Befordringsafgif t :  sasom för van- 
ligt bref: 
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50 öre för värdebelop öfver 600, men ej sändelsen kommit adressaten tillhanda och 
öfver 1,000 kr.; för videbelopp öfver 1,000, 
men ej öfver 100,000 kr. erlägges 60 öre för 
1,000 kr. med tillagg af 10 öre för hvarje öf- 
verskjutande värde af 500 kr. eller del däraf; 
för värdebelopp öfver 100,000 kr. erlägges 
20 kr. 30 öre för 100,000 kr. med tillägg af 
10 öre för hvarje öfverskjntande varde af 
1,000 kr. eller del däraf. 

Anm. Därutöfver erligges i förekommande 
fall: a) för begäran om adressförändring eller 
återtagande 35 öre per försändelse; b) för ex- 
pressutdelning 50 öre; c) för intyg ang. värde- 
innehållet 50 öre; d) för mottagningsbevis 15 
resp. 30 öre; e) för reklamation 30 öre; f )  för 
registrering 3 öre per försändelse; g) för upp- 
räkning af värdebrefs innehåll 50 öre. 

E49 391 B. Utrikes. 
Utväxling af assurerade bref äger rum med 

de flesta europeiska och några UtomeuroPel 
ska länder. Bland undantagen märkas Ame- 
rikas Förenta Stater och Kanada. 

Dylika bref taxeras shlunda: - 
1:o) Befordr ingsafg i f t :  såsom för van- 

ligt bref af samma vikt till samma ort; 
2:o) Rekommenda t ionsafg i f  t :  20 öre 

per bref; 
3:o) Assny a n s a  f g i f t ,  ntgående betragan- 

de bref till Danmark (med Färöarna och Grön- 
lmd) eller till Norge äfvensom till Finland 
med 10 öre för hvart belopp af 300 kronor 
.ler del af 300.kronor samt be~äffande bref 
till utlandet i ofngt med 10 ore for hvart 
belopp af 300 francs eller del af 300 francs. 

Högsta medgifna assuransbelopp för bref 
till utlandet varierar i allmänhet från 6,000 
till 10,000 francs, men utgör exempelvis för 
bref till Nederländerna 24,000 francs, för bref 
till Italien 3,000 francs och för bref till 
Ryssland i regel allenast 1,000 francs. As- 
surans till ?begränsadt belopp trmedgifve~ för 
värdebref till Danmark, Danzig, Flilland, 1s- 
land, Norge, Rumänien,Saarområdet,Schweie, 
Tyskland och Ungern. 

Anm. För ass. bref till utlandet erlaggas 
i förekommande fall enahanda särskilda af- 
gifter för begäran om adressförändring, för 
expressutdelning O. S. v. som för oassurerade 
bref. 

E r  sa t t n i n g  för förkommen inrikes eller 
utrikes assurerad försändelse (preskriptions- 
tid inom natt och hr efter försändelsens af- 
lämnande till postbefordran) utgår med hela 
det angifn a värdet. Varder dylik försän- 
delse under postbehandlingen all skadad, att 
hela eller n8gon del af försändelsens inne- 
håll g&tt förlora&, äger - därest ersätt- 
ningsansprhk framställts rörande inrikes var- 
deförsändelse inom 60 dagar efter det för- - 

rörande utrikes värdeförsändelse inom natt 
och år efter afiämnandet till postbefordran 
- afsändaren (eller, hvad utrikes värdeför- 
sändelser beträffar, i förekommande fall 
adressaten) af postmedlen åtnjuta ersättning 
motsvarande assuransbeloppet, där försändel- 
sens helainnehåll förkommit, men eljes skill- 
naden mellan samma belopp och värdet af 
det, försändelsen befunnits innehalla. 

I öfrigt giiller, i tillampliga delar, i fråga 
om ersättning för förkomna eller skadade 
utrikes assurerade försändelaer hvad ofvan 
är sagdt om godtgörelse för bortkomna re- 
kommenderade dylika. 

Assurerade askar. 
I ändamhl att möjliggöra befordran med 

brefposthastighet till utlandet af sådana min- 
dre varuföremål,hvilkas försändning som paket 
skulle medföra alltför stor tidsutdräkt, harmed 
en del friimniaude postförvaltningar öfverens- 
kommits om ömsesidig utväxling med allm. 
brefposten af ansurerade askar. Dylik ut- 
växling har anordnats med ~ ~ l ~ h ,  Dan- 
mark Dartzig, Egypten, Frankr~ke, Italien, 
~uze)ntbur~, Nederlanderna, Saarområdet, 
Schweiz Storbritannien och Irland, Turkiet, 
~?jskla?k, Ungern samt Osterrike. Högsta 
rnedgifna vikt för dylik försändelse är 1 kilo- 
gram. Största rnedgifna format är 30 centi- 
meter i längd samt 10 (:entimeter i bredd och 
10 centimeter i tjocklek. De afgifter, som skola 
vid inlämnandetuppbaras, utgöra dels befor- 
dringsafgift, hvilken i Sverige skall utgå med 
15 öre per 50 gram af försändelsens vikt, dock 
lägst 60 öre, dels ock rekommendations- och 
assuraiisafgift till sammabeloppsombeträffan- 
de assureradt bref till land. I 
&dan försändelse får ickeinneslutas bref eller 
anteckning, som kan ersätta brefviiarling. Icke 
heller ghngbara myntstycken, banksedlar eller 
andra värdepapper, ställda till innehafvaren, 
Säkerhetshandlingar eller något, som kan hän- 
föras under rubriken affarshandlingar. Där- 
emot är det icke förbjudet att innesluta 
tullpliktiga föremål, och ask med angifvet 
värde skall fördenskull, i den mhn sådant 
är föreskrifvet beträffande paket till veder. 
börande land, vara htföljd af en eller flera 
tu]ldeklarationer. Det är rnedgifvet att i för- 
sändelsen innesluta en öppen faktura, in- 
skränkt till sådan handlings vasentliga upp- 
gifter, liksom ock en afskrift af askens adress, 
med angifvande af afsändarens adress. 

C49 401 Postanvisningar- 
Genom de fasta postanstalterna finnes all- 

mänheten beredt tillfille att medelst post- 
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, 
anvisning försänd; penningar inom riket &f- 
vensom till ett flertal främmande länder och 
orter. A den till blanketten för inrikes post- 
anvisning hörande kupong är det afsändaren 
obetaget att införa de skriftliga meddelanden, 
som han kan önska göra. Enahanda med- 
gifvande gäller äfven betraffande s k a n d i  - 
naviska  äfvensom i allmänhet in te rna t io -  
nel l a  postanvisningar (se under L49421 men 
ej i frtiga om s. k. listpostanvisningar, d. v. s. 
engelska $Uer amerikanska (se under ~ 4 9  431). 

Den poststationer rnedgifna rätt att till 
befordran mottaga postanvisningar gäller 
i regel, förutom postanvisningar till inrikes 
orter, allenast sådana till orter i Danmark 
och Norge. 

PostanvlsGng *fves blankett, som 
afgiftsfritt tillhandah8lles å hvarje postan- 
stalt; och anviindas olika slag af blankett, 
allteftersom anvisningen a) är ställd till in 
rikes ort, b) utgöres af skandinavisk post- 
anvisning (till Danmark eller Norge), c) ut- 
göres af internationell anvisning i allmänhet 
eller d) utgöres af p~stanvisning~till n%got- 
dera af följande länder: Storbritannien och 
Irland (samt de länder och orter, hvilkas ut- 
växling af postanvisningar förmedlas af engel- 
ska postförvaltningen), Amerikas Förenta 
Stater äfvensom Kanada. Inrikes postanvis- 
ning gäller under en m8nad från den dag, då 
anvisnitigen blifvit afstämplad vidinlämnings- 
postanstalten. Skandinavisk postanvisning 
gäller 1 kalendermånad, utstillningsmånaden 
oräknad. Beträffande giltigheten af interna. 
tionell postanvisriing i allmänhet är stadgadt, 
att anvisning gäller, förutom den ,mänad, 
hvarunder den utstallts, 1 kalendermtlnad, om 
anvisningen förskrifver sig frin europeiskt 
land, 2 mhnader, om den förskrifver sig fr&n 
Egypten, eller Tunis, och 4 månader, om den 
förskrifver sig fr8a annat utomeuropeiskt land. 
~ö~ engelska, och kanadensiska 
postanvisningar utgör giltigbetstiden 12kalen- 
dermånader, inbetalningsmanaden oräknad. 

[49 411 A. Inrikes. 
Högsta anvisningsbelopp : 1,000 k r o no r. 
Afgift : 15 öre för belopp af högst 5 kronor; 

25 öre för belopp öfver 5 men ej 
öfver 50 kronor; 

L 35 öre för belopp öfver 50 men ej 
öfver 100 kronor; 

45 öre för belopp öfver 100 men ej 
öfver 250 kropor; 

68 öre för belopp öfver 260 men e j  
öfver 500 kronor; 

66 öre för belopp öfver 500 men ej 
öf'ver 750 kronor; samt 

?h öre för belopp öfver 750 kronor 
till oeh med 1,000 kronor. 

Poskunderriittelser. , 
Anm. För begäran om adressförändring 

eller htertagande, för expressut* 
delning, för mottagningsbevis o. 
s. v. erläggas i förekommande fall 
enabanda särskilda afgifter som 
beträffande brefförsändelser i all- 
mänhet. 

[49 42 a] B. Skandinaviska. 

Danmark (med Färsarna) Samt Norge 
(med Spetsbergen). 
Anvisningarna utstillas i danskt resp. norskt 

k r  o nm y n t. 
Högsta anvisningsbelopp: det belopp sqm 

motsvarar 1,000 svenska  kronor. ! 

Afgift: 30 öre för belopp af högst 5 krdiror; 
40 öre för belopp 'ófver B men ej  

öfver 50 kronor; j .  

50 öre för bdopp a v e r  50 rhen ej* 
öfver 100 kronor; 

65 öre för belopp öfver 100 men f$ 
öfver 250 kronor.! 

90 öre för belopp ofver 250 men ej 
öfver 50G kronor; 

I krona 15 öre för belopp öfver 50b 
men ej öfver 750 kronor; earnt; 

1 krona 40 öre för belopp iöfvw 7m 
men ej öfver 1,000 kronor. ' 

[49 42 C. Internationella (i allmzhhet). 
Argentina- 
Anvisningarna utstillas i a r  ge n t i  ns  k t  m p t  

(guldpesos centavos)* 
Högsta. anvisnings be lo^^ 2d0 galapeso'. 
Belgien (Belgique), Belgiska Kongo, frank- 

rike (France), med Korsika och Algeriet 
(AlgBrie) jämte åtsk. andra besittninghr 
samt Monakoy Marokko (franska 
zonen), med AzOrerna : Ma- 
deira, äfvensom vissa andra besittningar, 
Saaromedet, Schweiz (Suisse) med iioh- 
tenstein, Tunis (Tunisie). 

Anvisningarna utsballas i 
f rancs  och centimer. 

Högsta anvisningsbelapp i allmänhet : 1,000 
f 

Chile. 
Anvisningarna utstallas i ch i l en s k t mynt 

(pesos och centav~s). 
Högsta anvisningsbelopp : 6 0  0 p e s o a. , 
Danzig. 
Anvisningarna utställas i danz iger  g u l d e n  

och pfennig. 
Högsta anvisningsbelopp: 1,000 guld&. 
Egypten. 
Anvisningarna 'utställas i e n g e l s k t  mynt 

(pund sterling, shillings och ~ence). 
Högsta anvianingsbelopp: 40 pund sterliig 
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Estland. 
Anvisningarna utställas i estn. mark  och 

penni. 
Högsta anvisningsbelopp: 80,000 m a r k. 
Finland, vissa postanstalter. Anvisningarna 

utstallm i finska mark  och penni. 
Högsta anvisningsbelopp : 8,000 m ark. 
Island. Anvisningarna utställas i isländskt 

mynt (kronur och aur). 
Högsta anvisningsbelopp : 1,000 k r o n ur. 
Italien med San Marho, italienska koloni- 

erna Eritrea, Italienska Somaliland, Juba- 
land och Libyen. 

Anvisningarna utställas i i ta l ienak t mynt 
(lire och centesimi). 

Högsta anvisningsbelopp : 1,000 l i r  e. 
Japan äfvensom Korea. 
Anvisningarna utställas i japanskt  mynt 

(yen och sen;. 
Högsta anvisningsbelopp : 400 y en. 
Lettland. 
Anvisningarna utsttillas i svenska kronor 

och öre. 
Högsta anvisningsbelopp: 800 kronor. 
Litauen (med Memelomrildet). 
Anvisningarna utsttillas i l i t a u i s k t  mynt 

(litas och centas). 
Högsta anvisningsbelopp: 2,000 litas, 
Nederländerna och Nederländska Indien. 
Anvisningarna utställas i neder ländsk t  

mynt (floriner och cents). 
Hö sta anvisningsbelopp: 500 f lo r iner  

(%eded. Indien 480 floriner). 
Palestina. 
Anvisningarna utställas i e ng e l s k t mynt 

(pund sterling, sh~llings och pence). 
Högsta anvisningsbelopp: 20 pund sterling. 
Spanien med Kanarieöarna och Andorra 

äfvensom Marokko (spanska zonen). 
Anvisningarna utstallas i spans k t mynt 

(pesetas och centimos). 
Högsta anvisningsbelopp: 1,000 pesetas. 
Tjeckoslovakien. 
Anvisningarna utställas i t j eck  o s1 ov ek- 

i s k t  mynt (kronen och heller). 
Högsta anvisningsbelopp: 3,000 kronen. 
Tyskland (se sarsk. uppgifter för Danzig 

och Saaromrhdet). 
Anvisningarna utstillas i tyska r iksmark 

och pfennig. 
Högsta anvisningsbelopp: 800 riksmark. 
Ungern. 
Anvisningarna utställas i ungerska  kro- 

nen. 
Högsta anvisningsbel&pp: 15 milj. kronen. 
Osterrike. 
Anvisningarna ntstallas i ö s t e r r i k i s k t mynt 

(schillinge och groschen). 
Högsta anvisningsbelopp: 1,000 schillinge. 

.Z öfrigt se Brefpoattaxan. 

JONKOPINOS 

och telefonunderrättelser. 

Pos ta fg i f ten  för  in te rna t ione l l  pos t -  
anv isn ing  utgår med 50 öre, dhbeloppet 
icke öfverstiger 50 kr., och med 75 öre, da 
beloppet öfverstiger 50 men ej 100 kronor. 
För internationell postanvisning å högre 
belopp utg%r afgiften med 75 öre för de 
första 100 kronorna samt 25 öre för hvarje 
pabörjadt ytterligare femtiotal kronor. 
Expressutdelning, mot afgift af 50 öre, 

kan erhållas beträffande postanvisningar till 
de viktigare orterna i Danmark, Finland och 
Norge äfvensom beträffande postanvisningar 
till de flesta andra europeiska och nhgra utom- 
europeiska länder. De afgifter, som i förelrom- 
mande fall skola ut& för begäran om adress- 
förandring, for mottagningsbevis o. s. v., äro 
likaledes desamma som för brefförsandelser 
i allmänhet. 

C49431 D. Engelska och amerikanska (s. k. 
listpostanvisningar). 

storbiitannien äfvensom Irland, Brittiska 
Indien, Brittiska besittningar och postan- 
stalter i Asien, Afrika, Amerika (beträf- 
fande postanvisningar till Kanada, se nedan) 
och Australien, äfvensom,.g.enom brittiska 
postverkets förmedling, i Bolivia, Costa Rica, 
Ecuador, Franska Indien, Grekland, Hon- 
duras, Mexiko, Nederländska Guyana och 
Nederländska Västindien, Persien, Peru, 
Portug. Indien jämte Macao, Salvador, 
Siam, Sydafrikanska Unionen och Uruguay. 
Anvisningarna utstallas i engel  s k t  mynt 

(pund sterling, shillings och pence). 
Högsta anvisningsbelopp: 40 pund sterling; 

dock att för postanvisning till vissa af 
ifrggav. Iander maximibeloppet utgör 20 
pund sterling. 

Afgif t :  50 öre för belopp af 50 kronor 
eller del däraf. 

Kanada (Dominion o j  Canada). 
Anvisningarna utstAllas i k an a d ens i s k a 

d o l l a r s  och cents. 
Högsta anvisniligsbelopp: 100 dollars. 
Afgif t :  60 för belopp af 50 kr. eller del 

däraf. 
Amerikas Forenta Stater (Etate-unis d'Amé- 

rique) med Alaska, Amerikanska.Jung- 
fruöarna (Virginiska öarna),Amerikanska 
Samoa. Hawaii (Sandwich-öarna), Panama- 
kanalomradet, Porto Rico och Filippi- 
nerna, Guam äfvensom Cuba. 

Anvisningarna utställas i amerikans k 
do l la r s  och  cents. t 

Högsta anvisningsbelopp: 100 dollars. 
Af i f t :  50 öre för belopp af 50 kronor 

eyler del däraf. 
Mottagningsbevis meddelas icke betraf- 

fande amerikanska anvisningar. Kupongen 
till engelsk eller amerikansk postanvisning 
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f&r ej användas till annat skriftligt meddelan- 
de än ang. afsändarens namn och adress, 
hvilka maste angifvas. 

Expressutdelning af anvisningar, tillhö- 
rande gruppen D, kan ej erh&llas. - 
1491141 Telegrampostanvisningar. 

Tillfille är jämväl ber& till 
försändning af penningar medelst Tezegram- 
postan&ningar saväl inrikes till och frhu 
de flesta postkontor i riket som ock till och 
frhn orter i ett flertal i postanvisnings- 
utväxling deltagande europeiska och nagra 
utomeuropeiska länder (dock icke t. ex. 
Amerikas förenta stater). 

Afsändare af telegrampostanvisning har 
att erlägga: 

1. Vanlig postanpisningsafgift samt, om 
utbetalningsbevis begäres, den vanliga afgif. 
ten för dylikt bevis. 

2. Telegramafgift, beräknad ps samma 
sätt som för vanhgt telegram. 

Till telegrampostanvisning skola användas 
blanketter af de skskilda slag, som post. 
verket tillhandahhller. Afsändaren har att 
ifylla blanketten, hvarvid till annat fram- 
mande land än Danmark, Finland ellerNorge 
användes franska sprhket. Afsändaren äger 
i telegrammet införa särskildt meddelande till 
adressaten, och m& sadant meddelande af- 
fattas p& språk, som i t e l e g r a r n u t ~ ~ l i n ~ e n  
med adresslandet är tillatet. 

Det &ligger afsändare att, sedan han vid 
inbetalningspostanstalten erhallit den ut- 
färdade telegram post an vi an inge^ sjalf om 
bestyra densammas aflämnande till vederbö- 
rande telegrafstation och där erlägga belö- 
pande telegramafgifter. 

1 frhga om det högsta belopp, hvar& an 
visning m& utstallas, tiden för anvisnings 
giltighet m. m. gälla i tillimpliga delar 
samma bestammelser för telegrampostanvis- 
ningar som för vanliga postanvisningar. 

1 likhet med vanliga telegram och pa 
samma villkor som dessa kunna telegrampost- 
anvisningar befordras shsom iltelegram eller 
med telegrafsvar betaldt samt bli fbremål för 
kollationering, mottagningsbevis, vidare san- 
dande med post eller framlämnande genom 
ex ressbud. 

genom öfverenskommelse mellan post- och 
telegrafverken är träffad den anordning, att 

Postunderriittelser. r49 43-49 4681 

handa. Därefter bestalles den i den för 
vanliga postanvisningar gällande ordning. 

r49 451 Postgiro. 
Jamlikt statsmakternas beslut förmedlar 

svenska postverket s. k. postgirorörelse i en- 
lighet med bestämmelserna i kungl. förord- 
ningen den 11 juli 1924. Hithörande trans- 
aktloner äro besläktade med 
rörelsens metoder men: mera bankmässigt 
ordnade och ställa sig för allmänheten be- 
tydligt billigare. Den nya rörelsen innebär, 
att postverket mera direkt och p& ett smi- 
digare sätt än genom öfriga postalazverk- 
samhetsgrenar underlättar verkställandet af 
likvider. Hvem helst så önskar, en enskild 
person likaväl som en affärsfirma, ett bolag, 
en förening o. s. v., kan lata hos postverket 
upplägga ett konto för sin räkning, a kontot 
göra insättningar samt beordra utbetalningar 
antingen i kontanter eller medelst öfverföring 
(givering) till vederbörande fordringsägares 
postgirokonto, darest äfven denne öppnat ett 
d~l lkt .  

Kontoinnehafvares ordres i ena eller andra 
afseendet till postverket verkställes förme. 
delst särskildt faststillda kortblanketter, som 
af postverket tillhandahAllas och portofritt 
befordras. 

Postverkef, äger i postgirorörelsen uppbära 
följande afgifter: 

1) för hvarje inbetalning af högst 50 
kronor 10 öre, 
för hvarje inbetalning öfverstigande 
60 kronor 20 öre; 

2) för hvarje utbetalning en grundafgift 
af 6 öre samt en tilläggsafgift af 2 
öre för hvarje phbörjadt hundratal kro- 
nor af det belopp, som skall utbetalas, 
dock att utbetalning till kontoinne- 
hafvaren f r h  dennes eget konto är af- 
giftsfri. 

För girering utglr ingen afgift. 
Riinta, t. v. 1,s procent for Ar, g?ttgöres 

i allmänhet & medel, som under viss före- 
skrifven tid innesta å postgirokonto. 

För hvarje ghng ett postgirokonto under- 
gatt nagon förandring, erhaller dess ime- 
hafvare besked därom från postgirokontoret 
i generalpoststyrelsens postsparbankebyr&. 

Närmare underrättelse rörande denna rörel- 
ses detaljer meddelas & postkontoren. 

- u, 

person, för hvilken telegrampostanvisnings- 
belopp ar afsedt, genom telegrafverkets för- 
sorg omedelbart underrättas om anvisningens 
ankomst, samtidigt med att själfva telegram- 
met rörande anvisningen til2ställes vederbö- 
rande postkontor. A postkontoret h&lles dyiii 

c~~~~ Paketf&,sandelser. 
A. inrikes. 

För befordran till inrikes ort mottages 
paket af höget 50 kilograms vikt. Hvarje 
paket skall vara átföljdt af ett adresskort, 

anvisning under ankomstdagen adressaten till hvarh mottagarens tydliga och fullständiga 
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tagningsbevis o. 8. V. enahanda sär- ransafgift af 1 0 % ~ ~  f6r hvart'belopp af 300 
skilda afgifter som beträffande bref- kronor eller del däraf. 
försiindelser (se under r49 361 i 

[49 46a-49 46bl I. Järnvägs-, post-, telegraf- och telefonunderrattelser. 

adress angifves. A den tillhörande kupongen l 
må afsiindaren teckna meddelande angående 
försändelsen. Men därutöfver får icke göras 
n%got meddelande af enskild natur eller af 
beskaffenhet att  ersätta ett bref. 

Befordringsafgif t :  
60 öre, om paketets vikt uppgar till 

högst ett kilogram; 
90 öre, om paketets vikt öfverstiger ett, 

men ej tre kilogram; 
1 krona 20 öre, om paketets vikt öfver- 

stiger tre, men ej fem kilogram; 
f ö r  paket ,  vägande  ö fver  5 kilogr.: 

1 krona 20 öre för de första 5 kilo- 
grammen och direfter 60 öre för hvart 
öfverskjntande helt kilogram eller öf- 
verskjutande del daraf. 

För skrymmande gods förhöjes befordrings 
afgiften med 60 procent. 

Afsändare af inrikes paket kan tillförsäkra 
sig, att paketet blir befordradt med snabbast 
möjliga ~os t l ä~enhe t  (sasom i l p a k e t )  genom 
att, utii?er.vanl$ postbefordringsafgift, er- 
lägga sarskild tilläggsaf@ft af 100 procent 
h befordringsafgiften, ehvad densamma afser 
vanligt eller skrymmande paket, dock tigst 
med l krona per paket. 

F6r a s s u r e r a d t  paket skall till o f v y  
anförda befordringsafgift raggas en särskild 
assuransafgif t ,  som i enlighet med 
de för inrikes bref med angifvet värde här 
ofvan anförda grunderna. 

I frQa om särskild afgift för paket, be- 
lWdt med ~ o e t f ä r s k o t t ,  se nedan under 
postförskott (=efterkraf). b 
Anm. u t ö l e r  förenämnda afgifter erkggas 

i forekommande fzll för begäran 
om adressförändring eller ilterta- 
gande, för expressutdelning, för mot- 

att htersändas och att erbjudas afsändaren, 
mot att denne erlägger returporto. 

Om inrikes paket gått förloradt, helt eller 
delvis beröfvats sitt inneha11 eller p& annat 
sätt skadats, medan paketet stiitt nnder ost- 
verkets vPrd, är afsändaren berättiga$ till 
ett skadestand, motsvarande verkliga viirdet 
af förlusten, tillgreppet eller skadan, sa framt 
ej dessa förorsakats genom afsändarens fel 
eller försumlighet eller äro en följd af fö r  
sändelsens egen beskaffenhet. Skadeståndet 
kan dock icke öfverstiga 20 kronor för hvarje 
paket utom beträffande paket med högre 
vikt än 5 kilogram, för hvilket skadeståndet 
m8 kunna utg8 intill belopp, motsv8rande 4 
kronor för hvarje kilogram eller del af kilo- 
gram af paketets vikt. 

[4946 b] B. Utrikes. 

Danmark (med Faröarna) samt Norge. 
Befordringsafgif t ,  om paketew vikt ej 

öfverstiger 1 kg: 90 öre per paket; om pa- 
ketets vikt öfverstiger 1, men ej 3 kg: 1 
krona 30 öre per paket; om paketets vikt 
öfverstiger 3 men ej 5 kg: 1 kr. 70 öre per 
paket; om paketets vikt öfverstiger 6 kg: 1 
kr. 70 öre för första 5 kg. och &arefter 80 
öre för hvarje öfverskjutandekg. eller del däraf. 

Befordringsafgiften skall stadse erläggas 
försändelsens aflämnande till postbehand- 

ling. Maximivikt: 26 kilogram. 
Afsändare af ett paket af högst 5 kilo. 

grams vikt kan genom erläggande af dubbel 
befordringsafgift försäkra sig om paketets be- 
fordran med snabbast möjliga postlägenhet 
(s&som ilpaket).  

För assurerade paket tillkommer dels 
en eweditionsafvift af 20 öre. dels en assu- 

- 
slutet). 

Belöpande postafgifter för paket skola er- 
&g s vid aflamnandet till postbefordran. . 

Etundas kvitto öfver inlämnadt oassure- 
rat paket, bör adresskort aflämum i två exem- 
plar, af hviika det ena återfås, försett med 
inl$mningspostanstaltens datumstämpel 

A adressorten utlämnas försändelsen till 
dressat endast mot behörigt kvitto. 

Paketafsändaren äger att vid paketets af- 
lamnande genom föreskrift, tecknad å såväl 
paketet som adresskortet, meddela, huru med 
paketet bör i handelse af obestallbarhet för- 
faras. Härutinnan kan afsändare af inrikes 
paket föreskrifva, att paketet skall tillstälïas 
annan adressat, försäljas eller förstöras. In- 
rikes paket, hvarom sadan föreskrift rckemed- 
delats, kommer i handelse af obest$llbarhet 

Öfriga länder och orter. 
S. k. col is  p o s t a u x  - intern6tionella 

postpaket om högst 5 kilograms vikt - kanna 
befordras till alla europeiska och de flesta 
utomeuropeiska länder. Befordringsafgiften 
för dylikt ~ a k e t  frPn Sverige om högst 1 
kilogram resp. högre vikt t. o. m. 5 kilogram 
utgår, vid begagnandet af lämpligaste be- 
fordringsväg (i allmänhet vägen öfver Tysk- 
land, men för paket till Estland samt Lett- 
land via Estland, Finland, Storbritannien och 
Irland resp. direkta sjöväg), med nedan an- 
gifvet belopp, s o  m a l l t i d  vid in lämnande  t 
b e ta las ,  nämligen för paket till Albanien 
2: 20 resp. 3: 45; Belgien 1: 55 resp. 2: 55; 
Bulgarien 2: 35 resp. 3: 75;  Danzig 1: 80 resp. 
2: 90; Estland 1: 55 resp. 2: 55; Finland 1: 70 
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Postunderriittelser. 149463. 
resp. '2: 9O;'Frankrike 1:~55 resp. 2: 65; Grek- 
land 2: 60 resp. 4:00; Irland (via England) 
2: 20 för högst 1 kg., 3: 10 för högst 3 kg. 
och 4: 00 för högst 6 kg.; Island 1: 80 resp. 
3: 10; Italien 2: 00 resp. 3: 25; Jugoslavien 
1: 95 resp. 3: 20; Lettland (via Estland) 1: 55 
resp. 2: 90; Litauen med Memelomrddet 2: 00 
resp. 3: 25; Luxemburg 1: 30 resp. 2: 30; Ne- 
derländerna 1: 60 resp. 2: 70; Polen 1: 60 
resp. 2: 70; Portugal med Azoriska öarna 
och Madeira, fastlandet 1: 85 resp. 3: 00, öarna 
2: 95 resp. 4: 05; Rumänien 1: 80 resp. 2: 90; 
Ryssland via Estland eller Finland 2: 45 resp. 

l 3: 25, via Tyskland 3: 10 resp. 4: 35; Saar- 
omradet 1: 40 resp. 2: 35; Schweiz 1: 45 resp. 
2: 65; Spanien 2: 00 resp. 3: 25; Storbritan- 
nien vid direkt befordran frán Göteborg 1 
krona 45 öre för högst 1 kg., 2: 35 för högst 
3 kg. och 3: 25 för h6gst 6 kg.; Tjeckoslo- 
vakien 1: 40 för högst 1 kg.; 2: 36 för högst 
6 kg.; Turkiet 2: 80 resp. 4: 20; Tyskland 
(till Danzig, Memel och Saaromrádet, se särsk 
taxor) 1: 40 resp. 2: 35; Ungern i :  80 resp. 
3: 10; bsterrike 1: 75 resp. 2: 70. I öf~igt - särskildt beträffande utväxlingen af colis 
postaux med utomeuropeiska länder - se 
Paketposttaxan. 

Till flertalet i utväxlingen af postpaket 
deltagande länder far icke befordran af s. k. 
skrymmande paket aga rum. Dylika paket 
mottagas för befordran, mot förhöjd afgift, 
allenast till de länder, hvilka i &dant 

INGA REMISSERKANNANDEN 
BEHUVAS VID LIKVID GENOM POSTGIRO 

Mottagn ingsbev is  beträgande post- 
paket kunna i allmänhet erhállas. Afgift: 
15 resp. 30 öre för paket till Danmark, Fin- 
larid eller Norge och 25 resp. 50 ore för pa- 
ket till utlandet i öfrigt. För s. k. registre- 
radt paket i den direkta utväxlingen mellan 
Sverige och Amerikas Förenta stater utgör - 
afgifteu för mottagningsbevis 20 öre. 

Expressu tde ln ing  af paket till utlan- 
det kan erhållas: 

för paket till de orter i Danmark, hvilka 
hafva postkontor eller postexpedition; 

för paket till Finland; 
för paket till de orter i &orge, hvilka hafva 

postkontor; 
för postpaket till Storbritannien ochIrland; 
för paket till Tyskland; 
för postpaket till en del andra, i posttaxan 

angifna länder. 
Afgiften för expressdtdelning af paket till 

utlandet är 50 öre. 
1 frfiga om befordran af i l p a k  e t  till vissa 

länder, se taxan. 
Närmare underrättelser om villkoren för 

den internationella paket ostutväxlingen - 
l särsk. beträff. s. k. tarif?pa k e t  - lämnas 
a postkontoren. 

\ 

[4947! Postförskott (=efterkraf). 

... - 
anstalterna. 

Till vissa Idnder kunna p o s t p a k e t  inom 
särskildt assuransmaximum äfven assureras, 
hvarjämte postförskott kan begäras á dylikt 
paket till vissa europeiska samt nagra f& 
utomeuropeiska länder. Vid assurans utgár 
en särskild expeditionsafgift af 20 öre per 
paket. Utöfver befordrings- och expeditions- 
afgift utgár assuransafgift med i allmänhet 
enahanda belopp som för assurerade bref. I 
fråga om postförskottsafgiften se [4947]. (Be 
träffande assurans och postförskott A paket 
till Danmark och Norge se ofvan.) 

Genom öfverenskommelse med postförvalt- 
ningen i Amerikas Förenta Stater har anord- 
nats direkt befordran mellan Sverige och 
nämnda stater via Malmö (resp. Göteborg) 
-Newyork af omsurerade, ej med postför- 
skott belagda postpaket, vägande högst 10 
kg. Afgiften för befordran till Amerika af 
dylikt paket utgör7,i kr. 20 öre för högst 1 kg., 
2 kr. 20 öre för mera än 1 t. o. m. 3 kg., 
3 kr. 20 öre för mera än 3 t. o. m. 5 kg., 
samt för hvarje öfverskjutande kilogram 1 
krona. Mot erläggande af vanlig rekommen- 
dationsafgift - 20 öre - kunna dessa paket 
,registreras r .  

hänseende särskildt lämnas umgift  ost- i Postförskottsförsändelse - hvarmed för- 
stas sádant bref, kortbref, korsband eller 
paket, som icke far till adressaten utlämnas 
utan att denne erligger ett försändelsen 
åtecknadt penningbelopp, som därefter till- 
handahálles afsändaren - befordras till in- 
r ikes  ort (därvid högsta medgifna postför- 
skottsbeloppet utgör 1,000 kr.) mot erläg- 
gande af a) befordringsafgift sásom för fullt 
frankerad brefpostförsändelse eller, i före- 
kommande fall, paketpostför~ndelse af sam- 
ma vikt till samma ort och b) postförskotts- 
afgift, utgörande enahanda belopp som post- 
anvisningsafgift. För rekommenderad post- 
förskottsförsändelse tillkommer rekommen- 
dations- och för assurerad assuransafgift. 

I fraga om postförskottsförsändning till . 
ut lande t  gäller, att i utväxlingen med &t. 
skilliga länder postförskott till de uti post- 
taxorna angifna maximibelopp meddelas a 
rekommenderade eller assurerade, men ej a 
vanliga bref äfvensom - i vissa fall - á 
paket. (I utväxlingen med England e n d a s t  
å paket.) 

För postförskott till Danmark eller Norge 
tillkommer utöfver befordrings- och, i före- 
kommande fall, assuransafgift följande sär- 
skilda postförskottsafgift, nämligen: - 
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för belopp af högst 6 kronor. . . . . 85 öre, 
> 3 öfver 5 men ej öfver 50 kr. 45 D 

a 60 > r > 100 a 65 r 
2 100 a 2 250 75 

* > 250 m > > 500 s 1 krona 
* 500 > B a s 750 » I krona 

för belopp af högst 750 men ej öfver 1,000 
kronor 1 krona 50 öre. 
För postförskott - till andra främmande lin- 

der än Danmark och Norge utgår - utöfver 
befordrings- och, i förekommande fall, assu- 
ransafgift - särskild postförskottsafgift med, 
i allmänhet, enahanda belopp som beträffande 
internationell postanvisning (se ofvan). I 
fråga om paket till England utgör den sär- 
skilda postförskottsafgiften 20 öre per belopp 
af 20 kronor. 

Postförskott tillhandahålles adressaten för 
inlösen under 15 dagar, ankomstdagen obe- 
räknad. 

Afsändare af p'ostförskottsfi'irsändelse äger 
rätt att förordna om försande?sens utläm- 
nande till adressaten antingen utan postför- 
skottsbeloppets utkräfvande eller mot lägre 
postförskott än det ursprungligen angifna. 

Den omständigheten, att en försändelse är 
belagd med postfurskott, berättigar icke i 
och för sig afsändaren att, om försändelsen 
går förlorad eller skadas, medan densamma 
befinner sig i postverkets v&rd, erhalla er- 
sättning af postmedlen. Om emellertid in- 
rikes postförskottsförsändelse genom Förbi- 
seende utlämnats, utan att postförskott ut- 
krafts, eller mot utkräfvande af ett lägre 
belopp än det å försändelsen angifna, är af- 
sändaren berättigad att af postmedlen åtnjuta 
skadestånd, hvilket dock icke i n8got fall 
m& öfverstiga postförskottsbeloppet. Har för- 
sandelse med postförskott afsändts under 
rekommendation eller assurans gälla i fråga 
om ersättning vid förlust eller skada samma 
bestammelser som för rekommenderade och 
assurerade försändelser, å hvilka ej hvila post- 
förskott. Beträffande oassurerade.pnket med 
postförskott gälla likaledes enahanda bestam- 
melser i detta afseende som för dylika utan 
postförskott. 

[49 481 Inkassering. 
InriRer. Till inkassering genom postver- 

ket mottagas kvittenser, fakturor, löpande 
skuldförbindelser, växlar, ränte- och utdel- 
ningskuponger äfvensom utlottade eller eljest 
tillkinlösen förfallna värdepapper samt i all- 
mänhet alla utan omkostnader betalbara 
handels- eller andra velutor. Hvarje inkas- 
seringsuppdrag får afse högst 1,000 kronor. 
Inkasseringshandlingarna - kvitterade af 
foregsägaren och uppförda å en särskild 

JONXOPIINGS 

och telefonunderrattelser. 

förteckning, hvartill blankett tillhandah&lles 
å postanstalterna, - afsändas i rekommen- 
deradt eller assureradt bref till det postkon- 
tor som har att, direkt eller genom under- 
lydande poststation eller landtbrefbärare, 
verkstalla inkasseringen. I samma bref få 
ej inneslutas vilrdehandlingar, afsedda att in- 
kasseras hos flera än en gäldenär, hvaremot 
flera handlingar rörande samma gäldenär 
må inneslutas i samma bref, om alla hand- 
lingarna samtidigt äro förfallna till inlösen. 
Laga åtgärder för fordringars indrifvande 
vidtagas icke. Men postkontor å glats, dar 
person, som är berättigad att verkställa växel- 
protest, finnes att tillgå, ombesörjer p& ford- 
ringsägares begäran - hvilket tecknas B 
ofvannämnda inkasseringsförteckning - pro- 
testering af vsxel, som postkontoret mot- 
tagit för inkassering. Afsändare bör ej 
glömma att å omslaget till inkasseringsför- 
sändelse angifva sitt namn och sin adress. 
Inkasseradt belopp parder, efter afdrag af 
den särskilda inkaveringsafgift, hvarom nedan 
förmales, 9ch vanlig postanvisningsafgift, till- 
ställdt fordringsägaren genom postanvisning. 

Nar fordringsbelopp genom postverket in- 
kasserats, upptages en sär?kild inkasserings- 
afgift af 10 öre, om det inkasserade belop- 
pet icke öfverstiger 50 kronor; 20 öre, om 
beloppet öfverstiger 50 men icke 100 kro- 
nor; 30 öre, om beloppet öfverstiger 100 
men icke 500 kronor; samt 40 öre, om be- 
lo pet öfverstiger 500 men icke 1,000 kronor. 

Bärest fordringshandling, som för inkasse- 
ring genom postverkets fersorg aflamnats till 

i rekommeuderadt eller assu- 
reradt bref, ghr. förlorad, innan postverket 
afgifvit redovisning för inkasseringsuppdra- 
get, är afsändaren berättigad till godtgörelse 
efter samma grunder, som gälla beträffande 
rekommenderadt eller assureradt bref, som 
förkommit, medan detsamma varit i postver- 
kets vhrd. 

När inrikes inkasseringsuppdrag icke kun- 
nat verkstillas, upptages ej inkasseringsafgift, 
och för värdehandlingens återsändande utgår 
intet porto. 

Utrikes. Genom förmedling af, & ena si- 
dan, postverket i Sverige och, å andra sidan, 
postverken i en del andra, hufvudsakligen 
europeiska länder, s&som Danmark, Norge, 
Tyskland m. fl. (ej t. ex. Finland), verkställes 
inkassering af vilrdehandlingar, som sändas 
fran det ena landet ti!l.det andra. Värde- 
beloppet för de handlingar, som i en och 
samma försändelse inneslutas, far ej öfver- 
skrida 1,000 francs eller en motsvarande 
summa i hvarje särskildt lands mynt. Hand- 
lingarna inläggas af afsändaren i behörigen 
frimärkt kuvert af det slag, som & postan- 
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abonnemangsterminer. För hvarje postabon- C49 501 
nemang skall postafgiften dock alltid utgöra Ofriga bestämmelser. 

minst 40 öre. Den afeift abonnent har E x ~ r e s s u t d e l n i n a  äger rum, när afsän- 

stalterna hålles allmänheten' tillhanda, och 
adresseras under rekommendation till den 

' pcmtanstalt, hvilken skall ombesörja inkasse- 
ringen. 

Den afgift, som skall erlaggas utaf afsan- 
dare af bref med inkasseringshandlingar, är 
i Sverige densamma, som utgar för ett  re- 
kommenderadt bref af försändelsens vikt. 

Från beloppet af hvarje inkasserad varde- 
handling afdrages en särskild inkasseringsaf- 
gift.Vidare afdragesdelsvanligpostanvisnings- 
afgift, dels ock, i förekommande fall, å värde- 
handling belöpade afgift till inkasseringslan- 
dets statskassa. Aterstoden af det inkasserade 
beloppet omsattes af inkasseringspostanstal- 
ten i en postanvisning, ställd till värdehand- 
lingarnlbs afsändare. 

I den internationella inkasseringsrörelsen 
upptages för hvarje företedd men icke inlöst 
värdehandling en uppvisningsafgift med 
varierande belopp. För handlingens atersän- 
dande utgár ej särskildt porto. 

[49 491 Abonnerade tidningar och tid- 
skrifter. 

För postabonnerade inrikes tidningar och 
tidskrifter, d. v. s. sádana, som varda genom 
postverkets förmedling förskrifna, har post- 
verket att tillgodorakna sig följande ersätt- 
ningsbelopp : 

l) en grundrfgift af 20 öre för hvarje 
abonnemang, oafsadt abonnemangsterminens 
längd ; 

2) 2 procent å den utgifvaren tillkom- 
mande afgiften, dock minst 10 öre; 

' 

3) 24 öre för hvarje nummer i veckan; 
utkommer tidning mindre ofta an en gång i 
veckan, utgår denna afgift likväl med 24 öre; 

4) 17 öre för hvarje helt eller phbörjadt 
kilogram af tidningens ársvikt. 

Afgifterna vid 2, 3 och 4 gälla för helt 
ar och utgå i förhållande därtill vid kortare 

PostunderrZttelser. [4948-49501 
mer å annan ort. Tidningsexemplar, som 
skall befordras efter postabonnemang, má icke. 
vara inbundet samt ej heller med dirtill 
hörande afgiftsfria bilagor öfverstiga 250 
grams vikt. 

Varda tidningsexemplar, af vederbörande 
utgifvare aflämnade till ntgifningsortens post- 
anstalt för postbehandling sasom korsband, 
m&, efter L% aflämnad skriftlig 
anmälan af utgifvaren, postbefordringsafgif- 
ten beräknas efter sammanlagda vikten af 
de p& en gång till postbehandling aflämnade 
försändelserna; och skall för sådana korsband 
(u t g i  f var k o r s  band) afgiften utgöra 12 öre 
för hvarje vikt af halft kilogram eller del 
däraf samt därjämte, hvad beträffar utgifvar- 
korsband, hvars vikt icke öfverstiger 26 gram, 
1 öre för hvarje försändelse. Por sådana ut- . 
gifvarkorsband, som sandas till de större tid- 
ningarnas återförsaljare (s. k. kommissionärs- 
korsband), kan i vissa fall medgifvas en till 
18 öre per helt kilogram eller del däraf mode- 
rerad taxa. Hvarje gång utgifvarkorsband af- 
lamnas till postbehandling skall emellertid 
befordringsafgiftan beräknas för minst två 
kilogrdm. 

För ö f v e r f l y t t n i n g  fr&n en till annan 
utdelningsposhnstdt af abonneradt tidnings- 
eller tidskriftsexemplar betalas, för hvar 
g8ng sådant begäres, 25 öre per exemplar, 

I Sverige, Danmark, Finland eller Norge 
utkommande tidningar kunna ömsesidigt ge- 
nom postverkens förmedling rekvireras åt 
abonnenter i resp. lander. Då dylikt abonne- 
mang öfverflyttas fr&n ett till annat af dessa 
länders postomrAden, upptages en öfverflytt- 
ningsafgift af 50 öre. 

J&mväl tidningar och tidskrifter som ut- 
gifvas i utlandet i öfrigt, kunna i allmänhet 
rekvireras genom abonnemang å den post- 
anstalt genom hvilken de skola utdelas, samt 
betalas enligt särskild, a postkontoren till- 
gänglig taxa. 

att erlägga för tidning skail vara jämnt del- 
bar med 5, hvarför, i förekommande fall, 
den utgifvaren tillkommande afgiften skall 
i erforderlig mån höjas. 

Prenumeration genom postverket medgifves 
endast á tidning, som utkommer minst fyra 
gånger om året, och kan i regel endast er- 
hållas beträff9nde tidning, som utgifves A 
annan ort. A tidning, hvilken utkommer 

dare genom att á postlföräändelse' teckna or- 
det e x p r e s s  begärt, att försändelsen eller en 
avi om densamma så skyndsamt som möjligt 
(oberoende af vanlig ordning) skall adressaten 
tillstillas. Expressutdelning är, ej medgifven 
i fråga om utgifvarkorsband, masskorsband 
eller inbetalningskort. 

För utväxling af I ö sv ä s k a skall förskotts- 
vis utgå en expeditionsafgift af 1 krona 60 

högst 1 gang i veckan, må prenumeration öre i kvartalet, då lösväskan afsiindes från 
dock ske jämväl vid postanstalt a den ort, postanstalten högst 4 ggr i veckan, och'med 
där tidningen utgifrres på enahanda villkor 3 kronor i kvartalet, d& lösvaskan afsändes 
som vid rekvisition af tidning, eom utkom- mer an 4 ggr i veckan; dock att myndigheter 



[4950-4951: I. Järnvägs-, post-, telegraf- 

m. fl.. som tillerkants tjänstebrefsrätt, äga 
anväuds lösväska, utan att  dirför erlägga 
någon  afgift. 

P o s t a f g i f t e r n a s  bo  k f ö r a n d e  och gäl- 
dande kvartalsvis i stallet för betalning för 
hvar särskild försändelse kan p& vissa vill- 
kor och mot faststallda afgifter äga rum. 

F r i m ä r k e n ,  f r a n k o k u v e r t ,  k o r t b r e f  
och b r e f k o r t  hållas å hvar postanstalt till 
salu. Vanliga frankotecken af de valörer, 
som äro mest gängse, finnas ock att tillgå 
hos af postverket antagna frimärksförsäljare. 

I d  e n  t i t e  t s k o r t  utfardas vid hvarje post- 
anstalt (ej brefsamlingsställe), för att  vid 
behof kunna användas som legitimations- 
handling för utfhende af värdeförsändelser, 
postanvisnings- eller postgiromedel afvensom 
för uttagning postsparbanksbok. Dylikt 
kort, som gäller under tre ars tid från afstiamp- 
lingsdagen, förses med innehafvarens foto- 
grafi och kortfattade personalbeskrifning samt 
hans egenhandiga namnteckning. Vid post- 
kontor här i riket utfärdadt identitetskort 
godtages saaom legitimationshandling jämväl 
i flertalet främmande länder. Undantag ut- 
gör bl. a. Amerikas Förenta Stater med be- 
sittningar, Storbritannien med besittningar, 
Estland, Lettland och Polen. A postexpe- 
dition eller poststation utfilrdadt kort gäller 
endast inom Sverige samt i Danmark och 
Norge. Afgiften för ett identitetskort är 50 
öre. 

R e k i a m  a t i o n rörande viss 66rsändelse 
kan ske å hvarje postanstalt men afven å 
Kungl. Generalpoststyrelsens Reklamations- 
kontor (Centralposthuset, Vasag. 28-34) 
hvarje söckendag, under tiden september-maj 
k1.9,30f.m.-4,45e. m.ochnnderjuni-augusti 
hl. 9 , ~  L m;a,ia e. m. För reklamation af 
postförsändelse erlägges en afgift af 30 öre 
beträffande inrikes försändelse, afvensom betr. 
förs. till Danmark, Finland eller Norge 
samt 50 öre betr. förs. till öfriga utlandet. 
Dock utgar icke afgift för reklamation af in- 
rikes tjänsteförsändelser eller af sadana för- 
sändelser, beträffande hvilka mottagningsbe- 
vis blifvit begärdt. 

Postala upplysningar Iamnas afgiftsfritt 
af upp lysn ingsbyr&n,  Centralpostkon- 
toret, Vasag. (ing. i stora hallen t. h.), öppen 
9,ro f. m.-4,30 e. m. Tlf 148 62. 

/ 

[49 511 
T i d e r  för postkontorens öppethållande. 

Postkontoret Sthlm I (Centralpost- 
kontoret): 

Afdelningarna för afgående och ankom- 
mande brefposter (ingång från Vasagatan): 
Söckendagar kl. 8 f. m.-8 e. m. 

och telefonunderrEttelser. 

Sön- och helgdagar kl. 9-11 f. m. samt kl. 
1-4 e. m. 

(De a m e r i k a n s k a  f a c k e n  - s. k. b o x a r  
- hallas tillgängliga dagligen kl. 7 f. m.- 
11 e. m.) 
Kiosken i Centralstationens vestibul hålles 
öppen för frankoteckensförsäljning söcken- 
dagar kl. 7 f. m.-8,30 e. m., s h -  och helgd. 
kl. 3-8,30 e. m. 
Paketafdelningen (ing. från hörnet af Bryg- 

garegatan och Klara N:a Kyrkogata): 
Söckendagar kl. 8 f. m.-$ e. m. 
Sön- och helgdagar kl. 9-11 f. m. samt 

1-4 e. m. 
Expeditionen för massinlamning af paket 

(ing. från Bryggaregatan). 
Söckendagar kl. 9 f. m.-7 e. m. 
T q l l e x p e d i t i o n e r n a  f ö r  a n k o m m a n d e  

u t r i k e s p a k  e t (Kungsgatan 76 och Va- 
sag. 13): 

Söckendagar kl. I) f. m.-5 e. m. 
Söv- och helgdagar kl. 9-10 f. m. 

A tullexpeditionen vid Vasagatan afhämtas 
paket från England och Frankrike samt assu- 
rerade paket från Tyskland. Ofriga paket 
f& afhämtas å tullexpeditionen vid Kungs- 
gatan. 

Tidningsafdelningen (ingang från Mastersa- 
muelsgatan): 

Kassaexpeditionen: 
Söckendagar kl. 10 f. m.-4 e. m. 

För inlämning af tidningar: 
Söckendagar kl. 8 f. m.-6,30 e. m. 
Sön- och helgdagar kl. 10-11 f. m. och 3- 

4 e. m. 

Postkontoret Sthlm 2 (Lilla N gatan 6): 
Afdelningarna OC8 

mande brefposter: 
Söckendagar kl. 9 f. m.-7 e. m. 
Sön- och helgdagar kl. 10-11 f. m. samt 1 

-2 e. m. 
(De amerikanska facken hhllas tillgängliga 

dagligen kl. 7 f. m.-9 e. m.) 
Paketexpeditionen: 

Söckendagar kl. 9 f. m.-7 e. m. 
8ön- och helgdagar kl. 10-11 f. m. samt 1 

-2 e. m. 

Postkontoret Sthlm 3 (Sveavägen 31), 
T 4 (Högbergsgatan 40), 
B r 5 (Linnégatan 9 & Il), 
3 3 6 (Odengatan 68). 
B 7 (Mästersamuelsg. E), 
S 8 (Kungsholmsgat. 32), 

> I O (Narvavägen 34), 
x II (Renstjernasg. 16), 
, D 12 (S:t Eriksgatan 21), 
Y 14 (Riddaregatan 47), 
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Postnnderriittelser. 

Postkontoret Sthfm 16 (Gustaf Adolfs torg), 
s D 17 (Hornsg. 71), 

S I9 (Birgerjarlsg. 90)) 
B 20 (Ringvägen 98), 
,9 , 21 (Karlbergsv4igen 62): 

Söckendagar kl. 9 f. m.-7 e. m. 
Sön- och helgdagar kl. 10-11 f. m. samt 

1-2 e. m. 
(De vid postkontoret Sthlm 7 inriittade a m e  

rikanska facken h&llas tillgängliga söckend. 
kl. 8 f. m.-9 e. m., sön- och helgd 8 
f. m.-8 e. m.; de vid postkontoret Sthlm 
16 dagl. kl. 7 f. m.-9 e. m.) 

Postkontoret  Lil jeholmen I iHomsg. 186) : 
Söckendagar kl. 8,30 f. m.-7 e. m. 
sön- och helgdagar 8,10-9,30 f. m. och 1- 

2 e. m. 
(De amerikanska facken hållas tillgängliga 

dagl. 7 f. m.-9 e. m.) 

Stockholms lokalportoområde. 
. Inom Stockholms lokalportoomr8de, som 
omfattar Stockholms stad med Brännkyrka 
och Bromma församlingar äfvensom Solna, 
Spånga, Danderyds och Nacka socknar, 
Djursholms stad, Lidingö stad samt Sundby- 
bergs, Stocksunds, och Salts~öbadens kö 
pingar, äro följande postanstalter belägna: 

Aspudden, Bromsten, Dj~rsholm, UjurshoInzs 
Dakderyd, U,jzw~holrns Osby, Enskede, E Z ~  
vimenta/jälfet, Fagerslö, Hnyalund, Henriks- 
dal, Hufvudsta, Easselby vilrosfad, Lidingö- 
Brevik, Lidittgö villa.tad; LiWeholmen I ,  Lil- 
jeholmen 2, .I.lidsom~tiarkranaen, Mala~höjdrn, 
Roslags Näsby, Rdswda,  Saltsjöbaden, Sult- 
sjö-Dufniis, Saltsjö-Järla, Saltsjö-Nack,~, Salt- 
sjö-Sturnngen, Sk trsätra, Spånia, Stockho1111 1, 
Storkholm 2, Stockholm 3, Stockha m 4 ,  Stock- 
helm 6 ,  Stockholm 6, Stoekhdm 7 ,  Stockholm 8,  
Stockh*~lm 9, Storlchc*lm 10, Stockholn~ II, Stock- 
holm 12, Stockh~lrn 13, Stf~ckholm 14, Stock- 
holm 16, ~toekRulrn n, St~ickholm 19, Stock- 
hl lm 20, StoChhdni PI, Sfo~khozni 00, S ~ O C ~ -  
holrnx F ihamn, Stocksund, Sundbyberg, Södw- 
törns villastad, Tornteooda, Ulfszclzda, Utriks- 
dal, Värtan, Alfsjö, Appelviken. 

[d9521 Brefsamlingsstallea. 
A vissa platser inom hufvudstaden hafva an- 

ordnats s. k. brefsamlingsställeu) hvilka äga be- 
fogenhet a t t  fr in allminheten emottaga del8 
till siväl inrikes som utrikes orter adressera- 
de bref. kortbref, brefkort och korsband, van- 
liga eller rekommenderade, dels ock för högst 
600 kronor assurerade bref till inrikes orter 
samt till orter i Danmark och Norge, vanliga 
postanvisningar till inrikes orter samt till orter 
i Danmark och Norge äfvensom inrikes eller - 
SAKRASTE KONTROLL OVER 

till nyssnamndagrannländeradresseradepaket, 
saval vanliga som assurerade, dock ej med 
högre vikt an 10 kilopam och ej  assurerade 
för högre belopp an 500 kronor. 

A postanstalt af ifrhgavarande slag för- 
säljas såväl frimärken och brefkort som ock 
frarikokuvert och kortbref. 

N&gon utdelning af försändelser vid eller 
&&n dessa anstalter ifrågakommer dar- 
emot ej. 

Brefsamlingsstille deltager i postsparbanks- 
rörelsen och hvad angår inlämning af inbe. 
talningskort å maximibelopp af l,oOOkronor, 

jäyaA. i $ ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ m l i n g s s t ä l I e n  i verk- 
samhet a följande platser inom hufvndsta- 
den: 

i het n:r 20 vid Hamngatan 
diska Komp. varuhus) med benämning Stock 
hohn 13; halles öppet samma tider som varu-. 
huset; 

i huset n:r 1 vid Allmänna gränd B Djur- 
gården med benämning Stockholm 9; h&lles 
öppet hvard. kl. 9-10 f. m. och 1-6 e. m. 

C49531 Stockholm är, med hänsyn till 
brefbaringen, indeladt i 6 särskilda post-, 

utdelningsomraden, på sätt  å den 
kalendern medföljande kartan 

finnes angifvet. 
desscc äro töliande beteekningar 

För . 
D Pi$demalm fltockhslm Sö. 

Ö*termalm, västra, Stoekhob 0. 
, D östra, jämte DjurgBrden, 

sl/eppsholmen och gastelbolmen stock- 
dm 0. DJ'. 

S Vhsastaden eller öfre Norrmalm Stock- 
hdlm Va. 

Gen m angifvande å försändelse, som skall 
af hrkärare  utdelas, jamväl af postutdel- 
ningsområde kan afsändare medverka till 
snabbhre utdelning. 

Till hvilket postntdelningsområde hvarje 
Latudel och husnummer hanföras, an- 

$;;s i , häfte med ,adres. 
af postförsändelser till Stockholm~, Kget gratis utlamna8 å hvarje postanstalt. 

I Adressafdelningens namnregister är ock för 
hvarje där upptagen person augifvet, inom 
hvilket postutdelningeomr&de han ar bo- 
ende' 
7 - - 
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[4954-49611 I. Jarnviigs-, post-, telegraf- och telefonunderrattelser. 

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- 

JONKOPINGS JglURHDISKA BYRA 
i 15 H A M N G A T A N  I 5  



[4954-49611 I. Jarnviigs-, post-, telegraf- och telefonunderrattelser. 
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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. 
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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- 
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dela egen fnllstdndig postadress bör bref- 
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kan föl;@ icke blort försemunde utan äfven full- 
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( 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 
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dylikas hemforsling upptages särskild afgift. 
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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 
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Ofverenskommet sprak ska11 bestilaf ord, 
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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 

Telegrafunderrattelser. [49 611 

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 

- -  - - - -  ---P- - 
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[49 63 
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. 



. - 

--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 
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