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Jernvägsu nd e rrätte Iser.
a) Om befordring af resande, resgods; jettluckorna; och bör resgods afienmas minst

och hundar. 10 minuter före tågets utsatta afgångstid.
Biljettförsäljningen vid Stockholms sta tio- Vid resgodsets inlemnande åligger egarpn

ner börjar: för snälltåg, person- och blan- att tillika aflemna biljetten för att mär-
dade tåg 1 timme samt för loka1- och gods- kas. Sedan vigten blifvit i expeditionen
tåg minst 15 minuter före tågets utsatta utrönt och liqvid erlagd föl' möjligen befint-
afgångstid och slutar 2 minuter före hvarje lig öfvervigt utöfver den medgifna frivig-
bantågs afgång. ten (25 kilogram för den som erlagt full

Anmä"kning mot oriktig bilfett och vexling biljcttlösen och 15 kg. för barn, som er-
skall qenast, innan bilj'ettköparen lemnar luckan, lagt half afgift), återfås biljetten och erhål-

framställas, emedan intet afseende derå seder- les kontramärke, försedt med samma mun-
mera fästes. mer, som är åsatt resgodspersedlarne. Från

För barn under 3 år erlägges ingen afgift, resgods, som inlemnas, böra äldre resgodsmär-
då barnet begagnar samma plats, som med- ken vara borttagna, emedan sådana lätt föran-
följande äldre person. PÖl' barn mellan 3 leda felsändning. Resgods utlemnas på be-
ocli 12 års ålder erlägges half afgift, dock stämmelsestationen till den resande eller
ej under 50 öre i första, 30 öre i andra och hans ombud mot återställande af erhållna
20 öre i 3:dje klassens vagn. kontramärken.

Resande (und, il. s. k. söndags tur- och För effekter, som af resande medtagas i
returbiljett) eger att afbryta sin resa vid vagnen, ansvarar icke jernvägsförvaltningen.
en mellanliggande station och derifrån fort- Frakten för hundar skall alltid erläggas
sätta till den i biljetten angifna bestäm- å afsändningsstationen.
melsestationen ~amma el~er följand~ dag b) R"rande transport af åkdon lik hästar
m~d annat °bantag, me~ vIlkor. ~tt vid af- o och boskapskreatur ' ,
stigandet a mellanstationen biljetten upp- ,". tt J ktt g att 'g bo"r' derfö . -eqvi-. r t t' r tO d f" tt f ar a la a a, va n or IVIsas or, s a rons or~s aJ.! aren or a

o
a reras på afsändningsstationen 24 timmar

honom forses med ~asknft om up:p~hallet. förut, derest egaren önskar att transporten
Polleteradt resgods utlernnas dock ej a uppe- k Il d b 'to" dt b' tO erk täll: I
h011 t t' t b' d d' kt till s a me es am an ag v r s a as.a ~,sa ionen , ~l an eror ras tre l fråga varande transportföremål böra i god
bastärnmelsestationen. tid h011 f" d' ° b ° d F ktT h tu b l' et (d k" d l a as ar Iga a angar en. ra en

ur- DC re ~ ~ue er ,,~n .os. . son ags kan betalas vare sig på afsåndnings- eller
tur- och returbiljett) salJ~s aret ?m mellan mottagningsstationen, undantagande för lik,
S~ockholm och alla statIooner hIto om Ka- för hvilka frakten alltid skall erläggas på
trlll~,h~lm, Krylbo" och (a Vesterasbanan) afsändnin sstationen. Vid transport af lik
Enköping, samt galla fr. o. m, den dag k Il dg b" l' b f' tt t f" tbil i tt k" t t "t Of'l' d s 'a ve er or Ig egra nmgsa es ore esl Je en rop s . o. m. nas pa o Jan e h k Il Iik åvid . k b h" . t . t"k d h b ätti "f. till r d oc s a l, savi a IC'e e ong III ygso ..ne o ag oc era iga a ven l ,Iesa me om detsammas balsamering företes, vara
sna.llt~g, un~antagan~es somm~rtlden natt- i neslutet i lufttät kista eller lår.
snalltagen till och fran Malmö, n

Dylika biljetter med 8 il. 14 dagars gil- c) Om transport af gods.
tighet säljas nnder sommaren till de flesta Gods indelas för transport å jernväg
kuststäderna samt några andra orter, paket-, il- och fraktgods.

Direkta biljeuer (öfver flera befordrings- De båda förra slagen befordras med det
leder) försäljas mellan Stockholm och föl- ordinarie bantåg, som snarast efter inlem-
jande städer på kontinenten: Altona, Ber- nandet bör framkomma till bestämmelseor-
lin, Bremen, Breslau, Danzig, Dresden, ten. Med nattsnälltåg försändes dock sådant
Hamburg, Kiel, Königsberg, Leipzig, Lu- gods endast till stationer bortom dagsnäll-
beck, Magdeburg, Paris rch Wien. tågens slutstationer.

MånadsbiV'etter, gällande för å biljetten Allt styckegod.s, som afiemnas till transport
namngifven persons resor hvilka dagar som på jernvägen, skall vara försedt med fullstan-
helst, under ett visst antal månader å en dig och tydlig adress, omsorgsfullt inslaget samt
viss bansträcka, erhållas å stationerna efter åtföUdt af fraktsedel enligt faststäldt forrnu-
förut gjord reqvisition. lär. Frakten kan betalas vare sig på afsänd-

Expeditionerna för emottagande af res- nings- eller mott'lgningsstationen: undanta-
gods öppnas och stängas samtidigt med bil- gan des föl' sådana varor, som stahonsbefälet
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658 Jernvägsunderrättelser.
anser underkastade hastig förstöring samt teras plats- och magasinshyra för hvart be-
för paketgods, hvarå fraktsedel ej inlemnats; gynnande dygn; för styckegods med 5 öre
skolande frakten för dylika varor ovilkorli- för hvarje begynnande vigt af 100 kg. samt
gen betalas på afsändningsstationen. Kände för vagnslastgods med 3 kr. for hvar vagn.
personer kunna dock, mot särskild lemnad
ansvarsförbindelse, få sända gods af hvad d) Ställen för inlemnande af il· och
slag som helst utan att erlägga frakt vid fraktgods.
afsändandet. Ilqod« kan för afsändning med bantåg in-

Gods emottages till befordran till hvil- lemnas vid Stockholms centralstation och Stock-
ken som helst jernvägsstation på kontirren- holms södra station, i godsexpeditionen i huset ner
ten samt ilgods äfven till London. 34 vid Skeppsbron samt i ilgodsexpeditionen i

Frakt beräknas i fråga om paketer för huset n:r 40 vid Grefthureqatan,
hvarje särskildt kolli, men for il- och frakt- Fraktgods kan for afsändning å jernväg in-
gods efter sammanlagda vigten af de i sänd- lemnas dels vid Stockholms norra station, dels vid
ningen ingående och på samma fraktsedel Stockholms södra station och dels vid Stadsgår-
upptagna varuslag; dock, hvad beträffar den eller Skeppsoro». (Från de båda sist-
fraktgods, med iakttagande af att endast nämda platserna expedieras dock endast
till samma godsklass hänforliga varor så- gods i vagnslaster; fraktsedel aflemnas å
lunda till sin vigt sammanräknas. expeditionen i huset n:r :34 vid Skeppsbron.)

Efterkraf å gods kan af afsändaren be-
gäras å afsändningsstationen, antingen för e) Tider för expeditionernas öppen-
utlagde omkostnader och transporter eller hållande.
ock för varans fulla värde; dock må ej Ilgodsexpeditionerna hållas for allmäuho-
efterkraf begäras å spirituösa varor för ten tillgängliga: de vid Stockholms central-
godsets .värde. Så snart från mottagnings- station iför afgående ilgods i stationshuset och
stationen ankommit underrättelse, att efter- för ankommande ilgods i huset N:r 70 vid
krafvet blifvit af mottagaren inlöst, ut- Klara Bergsgatan): sölcnedagar från kl. (;
betalas detsamma till atsändaren mot qvitto. f. m. till 8 e. m., samt sön- och helgdagar

För att med visst tåg befordras böra kl. 6-10 f. m. och 1-8 e. m.; den vid sö-
paketer och ilgods vara inlemnade minst 30 dra stationen alla dagar från kl. 7 f. m. till
minuter och Jraktgods minst två timmar före 7 e. m.; den vid skeppabron hvarje helgfri
dettas afgång. dag fr. kl. 8 f. m. till 6 e. m. och den vid

Paketer och ilgods, som ankommit till i Gref-Thuregatan söknedagar fr. kl. 9 f. m.
Stockholm eller dess omgifningar boende till 6 e. m.
personer, hemsändas till emottagaren mot Godsexpeditionerna vid Stockholms norra
ersättning, beräknad efter kollits vigt. och södra stationer hållas tillgängliga for

Fraktgods anmäles hos godsemottagaren allmänheten hvarje helgfri dag kl. 7 f. m.-
medelst tryckt I>notisI>och utlemnas endast mot 7 e. m. Expeditionen vid Skeppsbron alla
mottagarens eller dess skriftligen bifullmäktigade söknedagar kl. 8 f. m. -6 e. m.
ombuds egenhändiga qvitto derå. Den af af- Jernväg"ifterkraf å fraklgods utbetalas å
sändaren utfärdade fraktsedel, hvarå jem- den station, hvarifrån godset är afsändt, å
väl qvitto å erlagda frakt- och andra af- paketer och ilgods till stationer vid Stock-
gifter finnes tecknadt, tillställes dervid holm- Vesterås-Bergslagens jernväg å
alltid vederbörande emottazare. ilgodserped. vid centralstationen samt å

Anspråk på ersättning skall göras hos paketer och ilgods till alla öfriga stationer
stationsbefälet genast då godset aflemnas hos stationskassören, som '!träffas å l:sta.
till mottagaren och, då något kolli visar distriktets intendentsexpedition 1 tro upp
yttre märken till åkommen skada, anmälas till venstar i centralstationshuset alla sök-
innan samma kolli öppnas eller afföres från nedagar från kl. 11 f. m. till 1 e. m.
stationen. Tullafdelninglll vid Stockholms centralsta-

För gods, som ej inom 24 timmar efter tion hålles öppen alla söknedagar fr. kl.
ankomsten afhemtas från stationen, debi- 101/2 f. m. till 1/23 e. m.
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Postu nder rätte Ise r.
Uppgift å postanstalterna i riket.

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

ordnad.
Af de efter poststationernas namn gjorda beteckningar utmärker:

I a att poststation tillhör första klassens högre afdelning;
I b " första klassens lägre af d el n in g ;
II " "andra klassen;
III " "tredje klassen;
" att poststation är vid statens jernväg belägen;
') att poststation hålles öppen endast under sommarmånaderna.

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

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

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

Poststation af tredje klassen (III) eger postbehandla assurerade försän-
delser med högst 5,000 kronor, paketer af högst 1'/. kilograms vigt och p ost a n-
visni ngar intill belopp af högst 25 kronor stycket.

Till de vid st a t en s jemvägar belägna stationer kunna sändas penningebref
utan inskränkning i beloppet.

Efter postortnamnen finnes äfven angifvet det län, inom hvilket postanstalt är
belägen.
Adelöf (III)X Jkpg. Anderstorp (III)X Jkpg. Attarp (II) Krist.
Agnesberg (I b) Elfsb. Andrarum (III)x Krist. Avesta Kpbg.
Alafors (II) Hall. Aneby (I a)" Jkpg, Axvall (I a) Skbg.
Alanäset (I b) Jmtl, Angarn (III) Sthm. Backamo ') (I b) Gbrg.
Albano (II)" Sthm. Angelstad (I b) Kron. Backaryd (III) Blek.
Alby (I b)" Vml, Angskär (III) Sthlm. Backe Vnrl,
Alböke (II) Klmr. Änkarsrum (I a) Klmr. Baggetorp (I b)" Södm.
Alfta (I b) Geflb. Anundgård (Il l):« Vnrl, Baggå (I b) Vstrn.
Alfvesta Kron. Anulldsjö (II)x Vnrl. Balingslöf (II)" Krist.
Algutsboda (I b) X Kron. Arboga t Vstm. Balingsta (III) Ups.
Alingsåst Elfsb. Arbrå (l a)" Geflb. Bankeberg (Lb)" Östg.
Allerum (Ill) MIm. Arholma (III) X Sthm. Bankeryd (II)" Jkpg.
Almunge (III) Sthm. Arjeploug (III) X Nbtn. Barkarö (III)X Vstm.
Almvik (I b) Klmr. Arlöf (I b)" MIm. Barkeryd (II) Jkpg.
Alnö (I bl Jmtl. Arvidsjaur (lII)x Nbtn. Barlingbo (II) Gotl.
Alsen (I b) Jmtl. Arvika t Werml. Barsebäck (III)X MIm.
Alsheda (III) Jkpg. Asa (III)X Kron. Beckaskog (II) Krist.
Ahjöholm (lII)x Klmr. Asarum (II) Blek. Bellö (II) Jkpg.
Alstad (II) MIm. Asker (III) Öreb. Bengtsfors:(Il) Elfsb.
Alsterbro (III) Klmr. Askersund Öreb. Berfendal (III) Gbrg.
Alsters station (Il)" Werml. Askeröd (II) MIm. Berg (I a) Östg.
Altuna (III) Vstm. Asklanda (III)x EUsb. Berga (Il) Klmr.
Alunda (III) Ups, Asmundtorp (II) MIm. Bergagården (III) Hall.
Anderslöf MIm. Aspås (III) Jmtl. Bergby (I b) Geflb.
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Bergqvara (II) Klmr. Borensberg östg.
Bergsbrunna (II)OOUps. Borgholm Kalm.
Bergshamra (III) Sthm. Borgstena (II) Elfsb.
Bergsjö (II) Gefib. . Borgvattnet (lII) Jmtl,
Bergslags Hörken(II) Öreb. Borgvik (I b) Wrml,
Bergvik (l b)X Geflb. Borlänge (I b) Kpbg.
Bernshammar (l b) Vstm. Bom (l b) Kpbg.
Bersbo (l b) Östg. Borrby (II) X Krist.
Bettna (II) Södm. Borås t Elfsb.
Boxheda (II) Jkpg. Bosebo (III)x Jkpg.
Bie (I b) Södm. Botilsäter (II) Wrml,
Billeberga (l b) MIm. Bottnaryd (II) X Jkpg.
Billesholmsgrufva (II) MIm. Boxholm Östg.
Billinge (II) MIm. Brandstorp (l b) Skbg.
Billingsfors Elfsb. Breared (II) Hall.
Bispberg (l b) Kpbg. Bredaryd (II) Jkpg.
Bispgården (II) Jmtl. Bredgrind (l J:» Kpbg,
Bjerges (II) Gotl, Bredsjö (II) Oreb.
Bjernum (II) Krist. Bro (II) Ups.
Bjersjölagård (l a) MIm. Brobacka (III) Elfsb.
Bjuf (I a) MIm. Broby (I b) Krist.
Bjurbäck (lII)X Skbg. Brodalen (II) Gbrg.
Bjurholm (II) v:.btn. Broddarp (II) Elfsb.
Bjurkärn (III) Oreb, Broddbo (II)* Vstm.
Bjursås (III)x Kpbg, Broddetorp (II) Skbg.
Bjuråker (III)X Gefib. Brokind (II) ösgt.
Bjärkaryd (II1)X Jkpg Bromölla (II) Krist.
Bjästa (l b) Vnrl, Brottby (I b) Sthm.
Björke (III)X Elfs b. Brunflo (l b) * Jmtl.
Björkeberg (III)x Östg. Brunnby (III)X J\Hm.
Björketorp (I b) Elfsb. Brunsberg (II)OOWrml,
Björklinge (III) Ups. Bruzaholm (II) Jkpg.
Björkvik (III) Södm. Brålanda (II) Elfsb.
Björna (lII)X Vnrl. Brånahult (Ill) x Klmr.
Björneborgsstat. (Ib)OOWrml.Bräcke (I b)" Jmtl,
Björnlunds (l b).* Södm. Brönnestad (II1)X Krist.
Björsäter (I b) Ostg. Brosarp (II) Krist.
Blackstad (III) Klmr. Burge (Il)x Gotl,
Blentarp (III) MIm. Burgsvik (I b) Gotl,
Blidsberg (II) Elfsb. Burseryd (II) X Jkpg.
Blidö (III)X Sthm. Burträsk (II) Vbtn.
Blomskog (lID Wrml, Buttle (II) Gotl,
Blåvik (III) Ostg. Bygdeå (Ib) Vbtn.
Blägda (l b) Klmr. Byske (I b) Vbtu,
Bo (III) Sthm.· Byvalla (Il)" Kpbg.
Boarp (III) Kron. Bål-sta (II) Ups.
Boda (II)OOWrml, Bångbro (I b) Öreb.
Boden Nbtn. Bånghammar (l b) Örb.
Bodsjö (III)x. Jmtl. Bårslöf (III) x MIm.
Bofors el a) Oreb. Båstad Krist.
Bogen (III) Vrml, Bäckebo (III) Klmr.
Bograngen (II) Wrml. Bäckefors (II) Elfsb.
Bogsta (II) Södm. Bärby (II) Ups,
Bohult (II) Klmr. Böda (II) Klmr.
Bokenäs (III) Gbrg. Bön (III)X Elfsb.
Bolmen-Yl b) Kron. Börringo (I a).Mlm.
Bollnäs Gefib. Börrum (I b) Ostg.
Bolmsö (III)X Jkpg. Bössgård (III) Hall.
Bolstad (III)X Elfsb. Charlottenberg Werml,
Boridstorp (II) Jkpg. Charlottenlund (l a) MIm.

Cimbl'ishamn Krist.
Daglösen (II) Wrm!.
Dala (II) Skbg,
Dala Husby (Ib) Kpbg.
Dalarö Sthm.
Dalhem (III) X Kln:r.
Dalkarlsberg (I b) Oreb.
Dalskog (II) Elfsb.
Dalstorp (III)x Elfsb.
Dalum (II) Elfsb.
Danderyd (II) Sthm.
Dannemera (J a) Ups.
Darmike (III) Elfsb.
Dannäs (III) X Jkpg.
Degeberga (I.b) Krist.
Degerfors Oreb.
Degerön (II)OOÖstg.
Deje (l b) Wrml,
Delsbo (I b) Gefib.
Derorne (I b) Hall.
Dingtuna (II) Vstm.
Djupviken (II) Vbtn.
Djura (II)X Kpbg.
Djurhamn (lII)x Sthm.
Djurås (l b) Kpbg.
Dockmyr (I b) J emtl.
Domnarfvet (l b) Kpbg.
Dorotea (III)X Vbtn.
Drer (III) X Kron.
Drefvelstorp (l b) Mim.
Dr ottning h o lm Sthrn.
Drängsered (III)X Hall.
Dufed Jmtl,
Dufnäs (I b) Kpbg,
Duss (III) Gotl,
Dllta bruk (II) Öreb,
Dangebo (III) Kron.
Dädesjö (III) Kron.
Dörarp (IlI) Kron.
Ed (I b) Elfsb.
Edane (I b) * Wrml.
Edebo (II) Sthm.
Edebäck (I b) Wrml,
Edsberg (III) Öreb.
Edsbro (III) Sthm.
Eds bruk (I b) Klmr.
Edshult (III)X Jkpg.
Edsleskog (III) Elfsb.
Edsvalla (l b) Wrml.
Edsvära (III) Skbg.
Efveröd (II) Krist.
Eggby (III) Skbg.
Ek (III) Skbg.
Ekeby (II) MIm.
Ekedalen (I b) Skb!fi
Ekensholm (I b)X Södm.
Ekerö (III) X Sthm.
Ekolsund (II) Ups.
Ekshärad (I b) Wrml.
E ksj ö t Jkpg.
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Eksund (II)'" Östg. Finja (II) Krist.
Elfdalen (1 a) Kpbg. Finnerödja (1 b)'" Skbg.
Elfkarleö (I b) Ups. Finnmossen (II) Wrml.
Elfsbacka (1 a) Wrml. Pinnskoga (III) Wrml.
Elfsbyn (II) Nbtn. Pinshyttan (I b) Wrml.
Elfsjö (I b)" Sthm. Finspong d'Östg.
Elfsjöhyttan (III) Wrml. Finsta (II) Sthm,
Elfängen (II) Elfsb. Fiskeby (II) '" Östg.
EIgarås (I b) • Skbg. Fiskebäckskil (I b) Gbrg.
EIghult (III)X Kron. Fittja (III) Sthm.
EIgå (II) Wrml. Fjelkestad (II) Krist.
Elleholm (III) Biek. Fjelkinge (l b) Krist.
Ellekulla (III)X Elfsb. Fjella (III) Elfsb.
Elmeboda (III) Kron. Fjellbacka (I b) Gbrg.
Elmestad (III) Elfsb. Fjerdingslöf (II) .MIm.
Elmhult Kron. Fjäl (I b) Vnrl,
Emarp (II) Jkpg. Fjärås (III) Hall.
Emmaboda (II) Klmr. Flen (I b) '" Södm.
Enafors (I b)" Jomtl, Flisby (II) '" Jkpg.
Engebacken (II) Gbrg. Fliseryd (II) Klmr.
Engelholm t Krist. Flodarors (III) Södm.
Engelsberg (II) Vstm, Floda. station (II) '" Elfsb.
Engsösund (III) X Vstm. Fläckebo (II) Vstrn.
Enhörna (II) Södm, Fläskjum (II) Elfsb.
EnkeIsrud (IlI) Elfsb. Fogdhyttan (11) Wrml,
Enköping t Ups. Fogelfors (III) Klmr.
Enviken (II) Kpbg, Fogelsta (II) '" Östg.
Enånger (I b) Gelib. Fogeltofta (II) Krist.
Erikslund (I bY Vnrl. Foglaryd (III) Elfsb.
Erikstad (II) Elfsb. Foglavik (II) * Elfsb.
Eringsboda (II) Blek. Foglum (III) Skbg.
Ertemark (III) EIfsb. Forsa (III) X Geflb.
Ervalla (II) Öreb. Forsaström (I b) Klmr.
Eskelhem (II) Gotl. Forserum (II) '" Jkpg.
Eskilstuna t Södm. Forshammar (II) Westrn.
Eskilsäter (III) Wrrnl. Forsheda (II) Jkpg.
Eslöf d' Malm. Forshem (III) Skbg.
Espered (III) X Elfsb. Forshult (II) Klmr.
Esperöd (I b) MIm. Forsmark (II) Sthm.
Esphult (III)X Krist. Fors station (l b)* Kpbg.
Espö (II) MIm. Forsvik (I b) Skbg.
Essunga (II) Skbg. Franshammar (II) Geflb.
Estuna (III) Sthm. Fredrika (II) Vbtn.
Etelhem (II) Gotl. Fredriksberg (I a) Kpbg.
Fagerhult (II) Klmr. Fredsberg (III)X Skbg.
Fagersanna (I b) '" Skbg. Fremmestarl (III) Skbg ..
Fagerås (I b) '" Wrml. Fridened (I b) Skbg.
Falerum (I b) Klmr. Fridhem (II) Krist.
Ea l k e n b or g j Hall. Fridlefstad (III) Blek.
Falköping t Skbg. Frlnnaryd (I b) '" Jkpg.
Falköp.-Ranten (I b) '" Skbg. Fristad (I b) Elfsb.
Falsterbo bruk (III) Klmr. Fritsla (I a) Elfsb.
Falun t Kpbg. Fryeled (II) X Jkpg.
Fanthyttan (III) X Öreb. Frykerud (III) Wrml.
Faringe (II) Sthm. Fryksta (II) '" Wrml,
Farstorp (I1I)X Krist. Frånö (I b) Vm!.
Fellingsbro (I b) Öreb. Frändefors (II) Elfsb.
Femsjö (III) Jkpg. Fränsta (I b) '" Vnrl.
Figeholm (I b) Klmr. Frödinge (II) Klmr.
Filipstad t Wrml. Frölunda (II) Elfsb.
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Fröskog (I b) Elfsb.
Fröslida (II) Hall.
Frösved ..(III) Skbg.
Frövi Oreb.
Ful1tofta (II) MIm.
Funäsdalen (II) J mtl.
Furusund (II) Sthm.
Pårhult (l b) Klmr.
Pårö (III)X Got!.
Fårösund (II) Gotl.
Fägred (III) Skbg.
Färgaryd (II) X Jkpg.
Färila (I b) Geflb.
Färjestadeu (il) Klmr.
Föllinge (II) X Jmt!.
Förlösa (III) Klmr.
Gagnef (I b) Kpbg.
Gamla Lödöse (II) Elfsb ,
Gamla Upsala (II) Ups.
Gamleby Klmr.
Gammalkroppa (II) Wrrnl
Garpenberg (I b) Kpbg.
Gene t Geflb.
Gefsjön (II) Jeintl,
Gejersdal (II) Wrml.
Geijersholrn (I ~) Wrml.
Gellersta (III) Oreb.
Gellivare (III) Nbtn.
Gerula (II) Kron.
Gersnäs (II) Krist.
Geruni (III) Skbg.
Getinge (II) Hall.
Gideå (III) Vor!.
Gillberga Wrml.
Gimo (l b) Ups.
Gi s l a v e d Jkpg.
Gislarbo (I b) Westrn.
Gistad (I b) '" Östg.
Gladhammar (III) Klmr.
G1afva (I b) Wrrnl. ..
Glanshammar (III) Oreb.
Glemminge (II) X Krist.
Glimåkra (II) Krist.
Glornrnersträsk (III) X Nbtn,
Glömminge (III) Klmr.
Gnarp (I b) Geflb.
Gnesta Södm.
Gnosjö (II) Jkpg.
Godegård (I b) i Östg.
Gothem (III) Gotl.
Grafvarne (III) Gbrg ,
Grafversfors (11) '" Ostg.
Granbergsdal (I b) Öreb.
Gran~ärde (I b) Kpbg.
Graninge (I b) Vnrl.
Gravendal (I a) Kpbg.
Grabbestad (I b) Gbrg.
Gre nn a t Jkpg.
Grillby (II) Ups.
Grimmared (I1I)X Elfsb.
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GrimsIöf (I b) Kron. Hagby (III) KImr. Hjelteby (III)X Gbrg.
Grimstorp (II) * Jkpg. Hagelsrum (II) Klmr. Hjeltevad (II) Jkpg.
Gripenberg (II) * Jkpg. Hagfors (I b) Wrml. Hjernarp (II) Krist.
Grisiehamn Sthm. Hallaryd (III) J(ron. Hjerpen (I b) * JemtI.
Grolanda (III) Skbg. Halleby (I b) Ostg, Hjerpås (II) Skbg.
Grums (I b) Wrml. Hallen (II) JmtI. Hjersås (III)X Krist.
Grundsforsen (l b) Kprbg. Hallingeberg (II1)x Klmr. Hjertum (III) Gbrg.
Grundsund (III)X Gbrg. HaUstahammar(Ia) X Vstm. Hjo t Skbg.
Grunnebo (II) Elfsb. Halmstad t Hall. Hjorted (I b) Klmr.
Gryt (II) Östg. Halna (III) ,Skbg. Hjortqvarn (I b) Öreb.
Gryteryd (III)x Jkpg. Halsberg Oreb , Hjulsjö (I b) Öreb.
Grythyttehed Öreb. Hammar (III) Öreb. Hoby (I b) Blek.
Grängesberg (I b) Kpbg. Hammarö (II1)X Wrml. Hofmansbygd (II) Blek.
Gräsberg (II) Kpbg. Hammenhög (II) Krist. Hofmantorp (I b) Kron.
Gräsmark (I b) Wrml. Hammerdal (I b) Jmtl. Holva (I b) Skbg.
Grästorp (I a) Skbg. Hamneda (III) Kron. Holmedal (III) Wrml.
Grödinge (III) Sthm. Haparanda t Nbtn. Holmeja (II) MIm.
Grönahög (III) X Elfsb. Harads (III) Nbtn. Holmsjö (II) Blek.
Grönskåra (III) Klmr. Hardemo (III) Öreb. Holmsveden (I b) * Gefib.
Gualöf (II) Krist. Harestad (III) Gbrg. Holsaker (I b) Kpbg.
Guldsmedshyttan (II) Öreb. Harg (II) Sthm. Hook (II) J~pg.
Gullabo (II) X Klmr. Harlösa (TII)X MIm. Horn (I b) Ostg.
Gullered (III)X Elfsb. Harmåuger (I b) Gefieb. Horndal (I b) * Kpbg.
Gullholmen (III)X Gbrg. Harnäs (II) Ups. Horred (I b) Elfsb.
Gullspång (J b) Skbg. Hasselfors (II) * Öreb. Hossmo (III) Klmr,
Gumlösa (III) X Krist. Hasslebro (II) MIm. Hotagen (III) X J mtl.
Gunnarp (II) Hall. Hasslerör (III) Skbg, Huaröd (III)x Krist.
tiunnarskog (III) Wrml. Haurida (II) Jkpg. Huddinge (II) •. Sthm.
Gunnarstorp (II) Krist. Heby (I b) * Vstm. Huddungeby (III) Vstm.
Gnnnilbo (I b) Vstm. Hede (I b) Jmtl. Hudiksvall t Gefib.
Gusselby (II) Öreb. Hedemora t Kpbg. Hult (II) Jkpg.
Gustaf (I b) Kpbg. Hedensber'" (II) Vstm. Hulterstad (III) Klmr.
Gust. Ad. kapell, (III) Skbg. Hedensö (fIl) Södm. Hultsfred (I b) Klmr.
Gustafsberg (l b) Sthm. Hedentorp (III) Elfsb. Hunestad (III) Hall.
Gustafsfors (I a) Elfsb. Hedesunda ([1) Gefib. Hurfva (l b) MIm.
Gusum (II) Östg. Hedeviken Jmtl. Husqvarna (II) Jkpg.
Gysinge Gefib. Hejde (III)x Gotl. Husum (I a) Vnrl,
Gyttorp (II) Öreb. HeIgum (I b) VnrI. Hvalinge (lII)~ Hall.
Gårdby (III) Klmr. Hellefors (I b) Öreb, Hvarf (III)x Ostg.
Gåsö (III) X Gbrg. Helleforsnäs (II) Södm. Hvena (I b) Klmr.
Gäddede (III)X Jmtl. Hellekis (I b) S~bg. Hv et l a n d a Jkpg.
Gällared (III) Hall. Hellestad (I b) Ost. Hvitsand (III) yYrml.
Gällaryd (III) X Jkpg, Hellevikstrand (III) X Gbrg. Hycklinge (III) Ostg.
Gällö (I b) * Jmtl. Hellingsjö (III) Elfsb. Hyllstofta (II) Krist.
Gärdhem (III) Elfsb. Helsingborg t MIm. Hyasna (III) Elfsb.
Gärds-Köpinge (III) x Krist. Helvi (III)X Got!. Habol (III)X Elfsb.
Göddelöf (III)X MIm. Hemse Got!. Håkanbol (II) Wrml.
Gölingstorp (II) Elfsb. Hemsjö (II) Blek. Håkantorp (I b) Skbg.
Götaforsi (II) Jkpg. Hennan (I b) * Geflb. Hållsta (II) Södm.
Göteborg t Gbrg, Henån (II1)X Gbrg. Hånger (III)X Jkpg.
Götened (III) Skbg. Hernösand t Vrnl. Hångsdala (I a) Skbg.
Göteryd (III) Kron. Herrhult (II) WrmI. Håsjö (I b) * JmtI.
Götlunda (III) Öreb. Herrljunga Elfsb. Häfla (III) Östg.
Hablingbo (III)x GotI. Hessleholm Krist. Häfverö (III) Sthm.
Habo (II) * Skbg. Hesslunda (II1)x MIm. Hägerstad (II) Östg.
Hackvad (III) Öreb. Hidinge (III) Öreb. Häggdånger (III)X Vnrl.
Hackås (III) Jmtl. Hietaniemi (III) Nbtn. Häggeb~ (III) Ups.
Hafdhem (III) Got!. Hindby (II) MIm. Häggenas (II) Jmt!.
Hafrjda (II) Jkpg. Hinneryd (III) Kron. Häggum (!II)X Skbg.
Hafverö (II) Vnrl, Hishult (III)X Hall. Häglinge (II1)X Krist.



Häradsbäck (III)X Kron,
Härened (III) Elfsb.
Hästbc (II) '" Geflb.
Hästholmen (II) Östg.
Hästveda (I b) '" Krist.
Höckgården (III) Skbg.
Höfversby (I b) Östg.
Höganäs MIm.
Högby (III) Klmr.
Högerud (III) Wrml.
Högfors (I b) Vstm.
Högsjö (II) '" Södm.
Högsäter (II) Elfsb.
Högsätersby (I b) Wrml.
Hökedalen (I b) Elfsb.
Hölö (III) Södm.
Hörby MIm.
Höreda (III) X Jkpg.
Hörja (lII)X Krist.
Hörk (I b) Öreb
Hörle (II) Jkpg.
Hörnäs (II) Vml.
Hörup (II) y Krist.
Hörvik (IlI) Blek.
Hössna (III) X Elfsb.
Höör MIm.
Idre (II) Kopparb,
Hö (III) X Krist.
Igelstorp (II) '" Skbg.
Ileberg, (I b) Gbrg.
Ingarö (UI) X Sthm,
Ingatorp (II) Jkpg.
Ingelsby (II) Öreb.
Insjön (I b) Kpbg.
Ishult (II) Klmr.
Jakobsberg (II) Sthm.
Jemjö (III) Blek.
Jerashög (I b) Blek.
Jenny (I b) Klmr.
J erfsö (I b) '" Geflb.
J erle (II) Öreb.
J erna er b) '" Sthm.
J erna vikt (UI) Blek.
J ernboås (I b) Öreb.
J ernskog (III) Wrml.
J errestad (II) Krist.
Jettendal (II) Gefleb.
J ockrnock (III) X Nbtn.
Jonsberg (UI) östg.
J onsered (II) '" Elfsb.
J enstorp (III) X MIm.
Jula (II) Skbg.
Jularbo (I b) '" Kpbg.
Jungskola (III) Skbg.
Junsele (l b) Vnrl.
Jäderön (II) Södm.
Järbo (I b) '" Geflb.
Järeda (III) Klmr.
Järfva (II) '" Sthm.
Jät (III) Kron.
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Jönköping t Jkpg. Korsberga (II) Skbg.
Jörlanda (III) Gbrg. Korsnäs (I a) Kpbg.
Jörn (II) Vbtn, Kortfors (I b) Öreb.
Kaflås (II) Skbg. Kosta (I b) X Kron.
Kalfsvik (UI) Kron. Kristdala (II) Klmr.
Kall (III) Jmtl. Kristianopel (III) X Blek.
Kalmar t Klmr. Kristianstad t Krist.
Kappelshamn (IU)x Gotl. Kristineberg (II) MIm.
Karesuando (II) Nbtn. Kristinehamn t Wrml.
Karlanda (III) Wrml. Kristvalla (III)X Klmr.
Karlberg (II) Sthm. Krokum (I b)'" J emtl.
Karleby (II) Wstm. Krokstad (III) Gbrg.
Karlsborg Skbg; Krylbo (II) '" Kpbg.
Karlsby (II) '" Ostg. Kråkshult (II) Jkpg.
Karlshamn t Blek, Kråkamåla (III) Klmr.
Karlskoga (II) '" Öreb. Kräcklingbo (III). GotI.
Karlskrona t Blek. Kräcklinge (III) Oreb.
Karlslund (I b) Skbg. Kuddby (III) Östg.
Karlstad t Wrml. Kullsveden (I b) Kpbg.
Karlstorp (Il) J kI;~' Kulltorp (II) Jkpg.
Karmansbo (I b) ""stm. Kumla (II) '" Öreb.
Karpalund (II) Krist. Kungelf t Gbrg.
Karsjö (I b) '" Geflb. Kungsbacka Hall.
Kastlösa (III) Klmr. Kungsgård (I b) Geflb.
Katrineholm Södm. Kungsängen (II) Ups,
Kattorp (III) MIm. Kungsäter (III)X Elfsb.
Katthammarsvik (II) Gotl. Kungsör (I b) Vstm.
Ketti1storp (I b) '" Skbg. Kylingared (III)X Elfsb.
Kil Wrml. Kyrkesund (III) Gbrg.
Kila (III) Wrrnl. Kyrkhult (III) Blek.
Kilafors (II) '" Geflb. Kåfalla (II) Oreb.
Kilanda (III) Elfsb. Kållerstad (II) Jkpg.
Killeberg (I b) ~ Krist. Kållängen (III) Skbg.
Kilsmo (I b) '" Oreb. Kårböle (I b) Geflb.
Kingelstad (II) MIm. Kårehogen (I b) Gbrg.
Kinna (I a) Ell'sb. Käfsjö (II) Jkpg.
Kinnared (III) Hall. Kälarne (I b)* Jemtl.
Kinneved (III) X Skbg, Källunge (III) Gotl.
Kisa Östg. Kärda (II) Ikpg.
Kivik (II) X Krist. Kärfsta (Il):V nrl.
Klef (III) Elfsb. Käringö (III)X Gbrg.
Klefva (III) Skbg. Kärrgrufvan (I b) Vstm.
Klefshult (II) Jkpg. Köla (III) Wrml.
Klenshyttan (II) Kpbg. Köping t Vstml.
Kl in t e h a m u Gotl. Köpmannebro (I b) Elfsb.
Kli P P a n Krist. Lagmansholm (II) '" Elfsb.
Kloten (II) Öreb. Laholm Hall.
Klågerup (II) MIm. Lakvik (I b) Öst.
Klädesholmen (III) X Gbrg. Lamhult (I b) '" Kron.
Knaby (II) Ups. Landberga (III)X Vstm.
Knifsta (I b) '" Sthm. Landeryd (II) Jkpg.
Knislinge (II) Krist. Landskrona t MIm.
Knutby (II) Sthlm. Landvetter (III) Gbrg.
Knäred (III)X Hall. Larmaskede (II) Jkpg.
Kolbäck (I b) Vstm. Lannavaura (III) Nbtn.
Kolhammar (III)X Sthm. Larf (II) Skbg.
Kolsva er b) Vstm. Larslund (II) Södm.
Konsternd (II) 'Yrml. Laxarby (III) Elfsb.
Kopparberg Oreb. Laxsjö (III) Jemtl.
Korpilombolo (II) Nbtn. Laxå (II) '" Öreb.
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Lekeryd (II) Jkpg.
Leksand Kpbg.
Lekvattnet (III)X Wrm!.
Lekåsa (III) Skbg.
Lena (II) Elfsb.
Lenhofda (I b) Kron.
Lennartsfors (II) Wrml.
Lenria station (II) Sthm.
Lennäs (III)' Öreb.
Lerbäck (II) Öreb.
Lerum (I b) '" Elfsb.
Lessebo (I b) Kron.
Lenfeta bruk (I a) Ups.
Liared (III)x Elfsb.
Liatorp (I b) '" Kron. ,
Liden (III) Vnr!.
Lidköping t Skbg.
Liljeholmen (I b)'" Sthm.
Lilla Edet Elfsb.
Lilla Månstorp (III) X MIm.
Lilleskog (II) Elfsb.
LillherrdaI (II) Jmtl.
Lillkyrka (III) Öreb.
LillsjödaI (II) Klmr.
Lima (II) Kpbg.
Limhamn (III) MIm.
Limmared (II) Elfsb.
Linderås (III)X Jkpg.
Linetesberg t Öreb.
Lindfors (II) Wrml.
Lindstorp (III)X Klmr.
Lindås (II) Klmr.
Lingbo (I b) '" Gefib.
Linghem (II) '" Östg.
Li n k ö.p in g t Östg.
Linneryd (II) Kron.
LinselI (I b) J emtl.
Listerby (II) Blek.
Lit (Il) JmtL
Ljugarn (II) X Gotl.
Ljung (I b) Elfsb.
Ljungby Kron.
Ljungdalen (III) X J emt!.
Ljungskile (l b) Gbrg.
Ljungå (III) X J mt!.
Ljusdal Geflb.
Ljusne Gefib.
Ljusterö (III)X Sthm.
Ljustorp (III)X Vnr!.
Lobonäs (III) Geflb.
Locknevi (III) X Klmr.
Lofta (III) X KImr.
Loftahammar (II) KImr.
Lofvened (II) Skbg.
Loka t) (III) Öreb.
Lomma (III)x MIm.
Lommaryd (II) Jkpg.
Los (Il) Geflb.
Ludgo (III) Södm.
Ludvigsborg (II) MIm.

Postunderråttelser,
Ludvika Kpbg. Mattmar (I b) '" Jmtl.
Luleå t Nbtn. Matvik1 (III) Blek.
Lund t MIm. Medalby (III)x Jkpg.
Lundby (II) Ups, Medevi (II) Östg.
Lundby Stommen, (III)Skbg. MeIen (II) Jmtl.
Lundsbrunn (III) Skbg. Mellansjö (I b) •. Geflb,
Lunnarp (II) Krist. Me II e ru d Elfsb.
Lur (III) Gbrg. MelIösa (II) Södm.
Lycke (III) Gbrg. Mem (III) Östg.
Lyckeby (I b) Blek. Merserum (II) Blek.
Lycksele Vbtn, Millesvik (II) Wrml.
Lyngby (II) Krist. Mistelås (II) Kron.
Lyngsjö (II) Krist. Misterhult KIm.
Lyrestad (III) Skbg. Mjellby (III)X Blek.
Lysekil t Gbrg. Mjelldrunga (III) Elfsb.
L;rsvik (I b) Wrml. Mjöhult (W) MIm.
Langared (III) Elfsb' Miöl b y Östg.
Långaryd (II)X Jkpg. Mo (II) VmL
Långasjö (III) Kron. Mockfjärd (1 b) Kpbg.
Långbanshyttan (III) Wrml. Mofalla (II) Skbg.
Långbron (I b) Elfsb. Moheda (I b) •. Kron.
Långemåla (III) Klmr. M1oholm Skbg.
Långlöt (III) Klmr. Mohärad (II) Jkpg.
Långrådna (II) Klmr. l\fokärnshyttan (I b) Wrm!.
Långsele I b) Vm!. Molkom (I b) WrmL
Långserud (I b) Wrml. Mollaryd (II) Elfsb.
Långtora (III) Ups, Mollösund (III)X Gbrg.
Läckeby (III) Klmr. Mon (II) Elfsb.
Länghem (III) Elfsb. Mora Kpbg.
Lärbro (II) GotL Morgongåfva (I b)'" Vstm.
Löberöd (I b) MIm. Morsh.rttan (I b)" Kpbg.
Löderup (II)X Krist. Mortorp (III) Klmr.
Löfvestad (I b) MIm. Morup (II) Hall.
Löfånger (I b) Vbtn. Mosås (II) '" Öreb.
Lönneberga (II) Klmr. Motala t Östg.
MagIehem (II) Krist. Motala Verkstad (I b)'" Östg.
Magneskog (III) Wrml. Movik (III) Elfsb.
Majorna (I a) Gbrg. Mullsjö (II) '" Skbg.
Malexander (III)X Östg. MuIseryd (II) Jkpg.
Malma (III)x Skbg. Munkaljungby (II) X Krist,
Malmbäck (II) Jkpg. Munkarp (II) Malm.
Malmköping Södm. Munktorp (II) Vstm.
Malmslätt (II)" if ') Ostg. Muonioniska (II) Nbtn.
Malmö t MIm. Myrbacka (I b) Kpbg.
Malung Kpbg. Myrekulla (III)X ElCsb.
Malå (II)xVbtn. Målaskog (I b) Kron.
Mantorp (I b) •. Öst"'. Målerås (II) Kron.
Margretehill (I b) G'eflb. Målilla Klmr.
MarianneIund (I b) Jkpg. Månsarp (II) Jkpg.
Marieberg (II) MIm. Månstad (II) Elfsb.
Mariedam (l b) '" Öreb. Märsta (I b) ,. Sthm.
Mariefred Södm. Möja (III)x Sthm.
Marieholm (I b) MIm. Möklinta (III)X Vstm.
Mariestad t Skbg. Mölle (III) MIm.
Markaryd (II) Kron. Mölltorp (I b) •. Skbg.
Marma (II) Ups. Mölnbacka (I a) Wrml.
Marstrand t Gbrg. Mölnbo (I b) '" Sthm.
Marsvinsholm (I b) MIm. Mölndal (I a) Gbrg.
Mattors (I b) Vnrl. Mönsterås Klmr.
Matteröd (m) X Krist. Mörarp (II) MIm.



Mö r b y Sthm. .
MörbyIånga (I a) Klmr.
Mörkö (III)X Södm.
Mörlurida (II) Klmr.
Mörrum (II) Blek.
lIiörsill (I b)" J emtl.
Mörtfors (II) Klmr,
Nedansjö (II) Vml.
N ed er k a l ix Nbtn.
Nederluleå (I b) Nbtn.
Nolhammar (I b) Klmr.
Nerikes Bo (III)X Öreb.
Nerikes Kil (III) Öreb.
Nerikes Knista (III) Öreb.
Nerikes Täby (III)X Öreb.
Nettraby (II) Blek.
Nianfors (III)x Gefib.
Nissafors (II) Jkpg.
Nol (II) r?' Elfsb.
Nor (II) Wrml.
N ora t Öreb.
N or berg Vstm.
Nordanö (II) Vstm.
Norderö (III) X Jmtl.
Nordingrå (III) X Vnrl ,
Nordmaling Vbtn,
Norra Degerfors (II) Vbtn.
Norra :Fjöle (II) WrmI.
Norrala (II) Geflb.
Norra Möckleby (III) Klmr,
Norra Rörtun (III)X MIm.
Norra Vi (III) Östg.
Norra Vram (II) Krist.
Norrbo (II) Gefib.
Norrbyås (III) Öreb.
Norrkila (II) Gbrg.
N orrköping t Ostg.
Norrtelje t Sthm.
Norrtull (II) •. Sthlm,
Norsesund (II)" Elfsb.
Norsholm (l b) •. Östg.
Norsjö (II) Vbtn.
Norunga (III)X Elfsb.
Nosaby (II) Krist.
Nottebäck (III) Kron.
Notviken 1) (I b) Nbtn.
Ny (III) X Wrml.
Nya Lerdala (II) Skbg.
Nybro (I a) Klmr.
Nye (II) Jkpg.
Nygård (II) Elfsb.
Nyhem (l b)X Jmtl.
Nyhyttan (ID Wrml.
Nykil (III) Ostg.
Nykroppa (I b) Wrml.
Nyköping t Södm.
Nyland Vnrl,
Nynäs (II) Sthm,
Nyskoga (III) Wrml.
Nås Kpbg.

Postun derrä ttelser.'
Näfiinge (III) X Krist.
Nåfragöl (II) Blek.
Näfveqvarn (I b) Södm.
Nålden (I b) •. Jemtl.
Nämdö (III)X Sthm.
När (III) Got].
Närtuna (III) X Sthm.
Näs station (I b) Kpbg.
Näsby (II) Jkpg.
Näsbyholm (I a) MIm.
Näshult (I a) Jkpg.
Näsinge (III) X Gbrg.
Näsrärn (III)X Wrml.
Nässjö Jkpg.
Nässundet (II) Wrml.
Näsum (III)X Krist.
Näsåker (I b) Vml.
Nätarn (II) Jkpg.
Nösslinge (III) X Hall.
Nösund (lII)X Gbrg.
Nött ja (III) X Kron.
Ockelbo (l b)" Gefib.
Od (III) Elfsb.
Odensviholm (III) Klmr.
Offerdal (I b) Jmtl.
Ofvanåker (I b) Gefib.
Okna (I b)" Östg.
Olands Stafby (III) Ups.
Olofsholm (lII)X Gbrg.
Onsala Hall.
Oppeby (III) Ostg.
Oppmanna (II) Krist.
Ore (II) Kpbg.
Oreberg (III)X Skbg.
Ormaryd (II) Jkpg.
Ormastorp (III) Krist.
Ornäs (II) Kpbg.
Oroust Gbrg.
Orrefors (II) Kron.
Orresta (II) Vstm.
Orrskog (II) Ups.
Orrviken (III) J mtI.
Orsa (I a) Kpbg.
Oskarshamn t Klmr.
Oskarsström (II) Hall.
Oslä ttfors (I b) Gefieb.
Othem (III) Gotl.
Ottebol (II) •. Wrml.
Ottenby (II) Klmr.
Otterbäcken (II) Skbg.
Otterstad (III)X Skbg.
Ou sb y Krist.
Ovesholm (II). Krist.
Oviken (III) JmtI.
Oxelösund (II) Södm.
Oxie (II) MIm.
Pajala (II) Nbtn.
Partilled (II) •. Gbrg.
Pataholm (l a) Klmr.
Persberg (I a) Wrml.
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Persnäs (III) Klmr.
Perstorp (II) Krist.
Pilgrimstad (I b)" J mtl.
Piteå t Nbtn.
Pjetteryd (III) K;,ron.
Porla" (III) 1).Oreb.
Prestköp (II) Ostg.
Prestnäs (III) Kron.
Pukavik (II) Blek.
Påarp (II) MIm.
Pålsboda (II)" Öreb.
Påryd (III) Klmr.
Påskallavik (II) Klmr.
Qvarse bo (III) X Östg.
Qvibille (II) Hall.
Qvickjock (III)X Nbtn.
Qvicksund (II) Södm.
Qvidinge (I b) Krist.
Qviinge (II) Krist.
Qville (III) Ggrg.
Qvistbro (II) Oreb.
Qvistrum Gbrg.
Rabbclshede (III) Gbrg.
Ragunda Jrntl.
Ramdala (III) .Blek.
Ramfall (III) Ostg.
Ramlösa Brunn (II) MIm.
Ramnäs (l b) Vstm.
Ramqvilla (III)~ Jkpg.
Ramsberg (I b) Öreb.
Ramsele (I b) Vml.
Ramsjö (I b) •. Geflb.
Ransby (I b) Wrml.
Ransta (II) Vstm.
Ransäter (I b) Wrml.
Rasbo (III) Ups.
Rasbokil (III)X Ups.
Ratan (II) Vbtn.
Raus (I b) MIm.
Regna (III) Ost.
Rejmyra (III) Östg,
Rekarne (II) Södm.
Rengsjö (II) Gefib.
Rcnneslöf (III)X Hall.
Repplinge (III) Klmr.
Resele (I b) Vml.
Resville (III) Skbg.
Riala (III) X Sthm.
Ribbingslund (III) Södm.
Riddarhyttan (II) Vstm.
Rimbo (III) Sthrn.
Rimforssa (II) Östg.
Ringamåla (III).X Blek.
Ringarum (II) Ostg,
Ringkarleby (III) Oreb.
Ringstorp (I b) Östg.
Ripa (II) Krist.
Riseberga (I b) Krist.
Risen (III) X Hall.
Robertsholm (I a) Gefib.
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Rockneby (II) Klmr.
Rogslösa (II) Östg.
Rogsta (III) X Geflb.
Roma (II) Gotl.
Romelanda (III) Gbrg.
Romlartuna (III) X Vstm.
Ronehamn (II) X Gotl.
Ronneby t Blek.
Rosersberg (I b)" Sthm,
Roslagsbro (III) X Sthm.
Rosshyttan (II)" Vstm.
Rossön (III) Vnrl.
Rotebro (II)" Sthm.
Rottneros (II) Wrml.
Rudskoga (II) Wrml.
Rumskulla (II) X Klmr.
Runsten (III) Klmr.
Runtuna (III) Södrn,
Rute (III) Gotl.
Ryd (I b) Kron.
Rydaholm (II) Jkpg.
Rydbo (III)x Sthm.
.Rydboholm (I b) Elfsb.
Rydsgård (I b).. MIm.
Rydsnäs (III) Ostg.
Ryningsnäs (II) Klmr.
Ryl' (II) Elfsb.
Ryssby (I b) Kron.
Råby (III) Södm.
Råda Wrml.
Rådmansö (III) X Sthm.
Rågelund (II) Hall.
Råggärd (III) Elfsb.
Råneå Nbtn.
Bångedala (III) Elfsb.
Rånnum (II) Elfsb.
Rånäs (II) Sthm.
Räl1så (II) Öreb.
Rämen (II) Kpbg.
Ränte (III) Kron.
Räppe (II) Kron.
Rätan (III) Jmtl.
Rättvik (II) Kpbg.
Rö (II) Sthm,
Röddinge (III) MIm.
Rödeby (II) Blek.
Rödön (III) Jmtl.
Rögla (III) MIm.
Röjdåfors (I b) Wrm1.
Rök (III) Östg.
Röke (III) X Krist.
Bölanda (III) Elfsb.
Rönö (III)X Östg.
Rörum (II) Krist.
Röstånga (I b) MIm.
Sala t Vstm.
Salbohsd t) (I b) Vestm.
Saleby (III) Skbg.
Salstad (I b) Skb~.
Sanda (II) Gotl.

Postunderrättelser.
Sandarne (I b) Geflb. Skrehall (II) EUsb.
Sandby (II) Krist. Skruf (II) Kron.
Sandhamn (III) X Sthm. Skräcka (II) Kpbg.
Sandhem (I b) ,. Skbg. Skultorp (II) ,. Skbg.
Sandhult (III)X Elfsb. Skultuna (I b) Vstm.
Sandsjö (I b) •• Jkpg. Skurup (I b) MIm.
Sandviken (I b) Geflb. Skutskär (I b) Ups.
Sankt Anna (III)X Östg. Skvllberg (I b) ,. Öreb.
Sankt Ibb (III)X MIm. Skyllbergs bruk (II) Öreb.
Sankt Olof (III) X Krist. Skltts-Hvellinge (III) MIm.
Sankt Sigfrid (III) Klmr. Skallerud (III) Elfsb,
Sanne (III) Gbrg. Skåre (I b) ,. Wrml.
Sannäs (III) Gbrg. Skällinge (III) ~ Hall.
Seffle (I a) Wrml. Skäll vik (III) O~tg.
Seffle Köping (I b) Wrml. Skärkind (I b) Ostg.
Segerstad (III) Wrml. Skärstad (II) Jkpg.
Seglingsberg (II) Vstm, Sköfde t Skbg.
Seglora (III)X Elfsb. Skölfvened (III) Elfsb.
Segmon (I b) Wrml. Sköllersta (III) Öteb.
Sexdrega (III) Elfsb. Skönnarbo (I b) Ostg.
Sidensjö (III) Vurl , Slimmings (III) MIm.
Sigtuna (I b) Sthm, Slite (Il) Gotl.·
Sikfors (I b) Öreb. Slussen (III) Ghrg'.
Siljansnäs (III)X Kpbg. Slätthög (II) Kron.
Sillerud (I b) Wrml. Slättåkra (III)x Hall.
Simonstorp (II) ,. Östg', Slättäng (III) Skbg.
Singö (III) X Sthm. Slöinge (II) Hall.
Sjöbo (III) MIm. Smedby (II) KImr.
Sjöbol (I b) Kro!:!. Smedjebacken Kpbg.
Sjögestad (II)" Ostg. Smedstorp (II)x Krist.
Sjörup (III)X MIm. Smålandsstenar (II) Jkpg.
Sjösås (III) X Kron. Smögen (III) Gbrg.
Sjötofta (III) Elfsb. Snaflunda (III) Oreb.
Skabersjö (II) MIm. Snärshult (II) Kron ...
Skanör (II) MIm. Snöbergshyttan (II) Oreb.
Skara t Skbg. Solberga (II) ,. Jkpg.
Skarstad (III) Skbg. Sollebrunn (I b) Elfsb.
Skattkärr (II)" Wrm1. Sollefteå t Vrnl.
Skede (III) Jkpg, Sollerö (II) Kpbg.
Skedvi (III)X Vstm. Sommen (I b)" Jkpg.
Skee (III) Gbrg. Sonnarp (III) MIm.
Skeen (II) Kron. Sonstorp (II) Östg.
Skellefteå t Vbtn, Sorsele (II)X Vbtn.
Skene Elfsb. Sorunda (III) Sthm.
Skeninge t Öst"'. Spannarp (II) Krist.
Skepparslöf (II) Krist. Sparreholm (I b)" Södm.
Skeppianda (III) Elfsb. Sperlingsholm (II) Hall.
Skeppsås (III) Östg. Spjutsbygd (II) Blek.
Skifvarp (III) X Mim. Spånga (II) Sthm,
Skillingaryd (I a) Jkpg. Staby Klmr.
Skillinge (II) Krist. Staffanstorp (II) MIm.
Skillingmark (III) Wrml. Stafre (I b) ,. Jmtl.
Skillingsfors (III) WrmI. Stafsjö (II) Södm.
Skinnskatteberg (I b) Vstm. Stallarholmen (I b) Södm.
Skirö (I b) Jkpg. Stamnared (III) X Hall.
Skog (II) Vnrl. Stehag (I b) •. MIm.
Skogstorp (II) Södm. Stenberga (II) Jkpg.
Skokloster (III)X Ups. Steneby (I b) EUsb.
Skorped (III) Vnrl, Stengårdshult (II) Jkpg.
Skredsvik (III) X Gbrg' StenkurnIa (III) Got1.



Stensele (III) x Vbtn.
Stensta (II) Öreb.
Stenstorp Skbg.
Stenung (II) Gbrg.
Stenåsa (III) Kbnr.
Stigen (II) Elfsb.
Stigsjö (III) VnrI.
Stigtomta (II) Södm.
Stillingsön (1II) Gbrg.
Stjernhof (I b)" Södm.
StjernhoIm (II) Södrn,
Stjernorp (1II) X Östg.
Stjernsund (I b) Kpbg.
Stjernvik (II) Vestrn.
Stoby (II) Krist.
Stocka (I b) X Gefib.
Stockaryd (I b)" Jkpg.
Stockevik (III) Gbrg.
Stockholm t
Stora Bjurum (III) Skbg.
Stora Mell ösa (III) Öreb.
Stora Rör Kalm.
Stora Skedvi (I b) Kpbg.
Stora Sundhy (III) Södm,
Stora Tuna (I b) Kpbg.
Stora Wreta (II) Ups.
Store bro (III) KImr.
Storfnrs (I b) Wrml.
Storlien (I b) •. J emtl.
Storsjö (I b) Klmr.
Storvik (I b) •. Geflb.
Storå (II) Öreb.
Strand (II) Elfsb.
Strengnäs t Södm.
Striberg (Il) Öreb.
Strålsnäs (I b) •. Ösig.
Strångsjö (II) ,. Södm.
Stråtjära (I b) X Geflb.
Strö (III) X Krist.
Ströfvelstorp (11) X Krist.
Ström Jmtl.
Strömbacka (II) Geflb.
Strömsbro (I b) Geflb.
Strömsdal (I b) Kpbg.
Strömsholm (II) Vstm.
Strömstad t Gbrg.
Stugun (II) Jmtl.
Styrs ö (III) Gbrg.
Stanga (II) GotI.
Stäfvesjö (I b).Mlm.
Ställberg (II) Oreb.
Ställdalcn (II) Öreb.
Stöllet (I b) Wrrnl,
Stöpafors (II) Wrml,
StörIinge (III) Klmr.
Sundbyberg (II) Sthm.
Sundsandvik (III). Gbrg.
Sundholmen (I b) Elfsb.
Sundsby (I1I)X Wrml.
Sundsvall t Vnrl,

Postunderrättelser.
Sunnansjö (I b) Kpbg.
Sunne WrmI.
Surrnemo (III) WrmI.
Surahammar (I b) X Vstm,
Surt e (II) Gbrg.
Svabensv erk (III) X Geflb.
Svanskog (III) WrmI.
Svanstein (III) X Nbtn.
Svanå (II) Vstm.
Svarte borg (III) Gbrg.
Svartsjö (III) Sthm.
Svartvik (I b) Vnr l.
Svartå (I b) ,. Öreb.
Svedala (I a) MIm.
Sveg (I b) Jmtl.
Svenljunga Elfsb.
Svennevad (II) Oreb.
Svensbro (II) Skbg.
Svensköp (III) X MIm.
Svensta (III) J mtl.
Svenstorp (I b) MIm.
Svinstad (III) X Östg.
Svista (III) X L ps.
Svängsta (II) Blek.
Svärdsjö (II) Kpbg.
Sya (I b)" Östg.
Synnerby (III) Skbg.
Säfsjö Jkpg.
Säfsjöström Kron.
Säfvar (II) Vbtn.
Säfve (III) Gbrg.
Sämb (I b) Elfsb.
Sämsta (III) ') Gborg.
Särna (II) Kpbg.
Säter Kpbg.
Sätila (III) X Elfsb.
SöderbykarI (III) Sthm.
Söderfors (I b) Ups.
Söderhamn t Geflb.
Söderköping t Ostg.
SöderteIje t Sthm.
Söderåkra (I b) Klmr.
Södra Fogclås (II) Skbg.
Södra Möckleby (III) Klrnr.
Södra Rörum (III)X MIm.
Södra Wi (II) Klmr.
SöIje (I b) WrmI.
Sölv esb o r g t Blek.
Sörby (I b) •. Skbg.
Sörbygden (III) X J mtl.
Sörbytorp (III)X Krist.
Sösdala (II)" Krist.
'I'anum (I b) Gbrg.
'l'eckomatorp (I b) MIm.
'I'enhult (I b)" Jkpg.
'I'ibro (I b)" Skbg.
Tidaholm (I a) Skbg.
T'idan (II) '" Skbg.
Tidavad (III) Skbg.
Tidesrum (III) Östg.
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Tierp (I b) Ups.
TiIlberga (II) Vstm.
Timmersdala (III) Skbg.
'rings NöbbeIöf (III) X Krist.
Tingsryd (I b) Kron.
'l'ingstade (III) Gotl.
Tiwed (II) Gbrg.
Tjellmo Östg.
'I'jerby (II) Hall.
Tjernås (III) X Geflb.
Tjernö (III) X Gbrg.
'I'jurkö (III) X Blek.
Tjäran (III) X Sthm.
Tjöm (II) Gbrg.
Tjörnarp (II) ,. Krist.
Toarp (I b) Elfsb.
Tobo (II) Ups.
Tofta (I b) Hall.
Tolg (III) Kron.
'I'ollarp (II) Krist.
Tolånga (III) MIm.
TomeIilla (I b) Krist.
Tommarp (II) Krist.
Tomteboda (I b) Sthm.
Torbjörntorp (III) Skbg.
Tore'kov (I b) X Krist.
'I'orestorp (III) Elfsb.
Torna·Dalby (II) MIm.
Torne (II) Kron.

ITorp (II) •. Elfsb.
Torpshammar VnrI.
Tors b y WrmI.
'lo r sh å.ll a Södm.
TorshälIa stat. (II) Södm.
Torskog (III) Elfsb.
Torslanda (III)X Gbrg.
'I'orstunaby (III) Vstm.
Torsåker (I b)" Geflb.
Torsås (III)X Klmr.
'I'orsö (III) X Skbg.
'l'ortuna (II) Vstm.
'I'orup (II) Hall.
Torö (III) X Sthm,
'l'ossene (I b) Gbrg.
Totebo (I b) Klmr.
Traheryd (II) Kron.
Tranemo (II) Elfsb.
Transtrand (I b) Kpbg.
Tranås (I a) •. Jk12g.
Trehörna (III) X Ostg.
Trehörningsjö (III)X VnrI.
Trekanten (II) KImr.
'l'relleborg t MIm.
Trollenäs (II) MIm.
Trollhättan Elfsb.
Trosa Södm.
Trossnäs ') (I b) X Wrml.
'l'ryserum (III) Klmr.
Trångsviken (I b) '" Jemtl.
Trädet (II) Elfsb.
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Tr6nö (III)x Geflb. Wallåkra (I b) MIm. Wickleby (III) Klmr.
Tumba (I b) •• Sthm. WaIskog (II) Vstm. Widtsköfie (II) Krist.
Tun (III) Skbg. Walåsen (II) Öreb. Wifstavarf (I b) Vnr!.
'I'una (I b) Klmr. Walö (II) Sthm. Wiken (III) X MIm.
'I'nnabergshammar/Hl) Södm. Wamlingbo (III) X Got!. Wikersvik (II) Öreb.
'I'nreberg (II)" Sthm. Wankifva (II) Krist. Wikmanshyttan (I b) Kpbg.
Tntaryd (I b) Kron. Wanås (III)X Krist. Wiksjö (II) Vnr!.
Tverred (III) Elfsb. Wara. Skbg, Wiksta (III) Ups.
Tveta (III)X Klmr, Warberg t Hall. Wilhelmina (III)X Vbtn.
Tveten (II) Gbrg. Wartofta (I b)" Skbg. WillandsWånga(III)XKrist.
'I'vine (II) Blek. Wasselhyttan (I b) Öreb. Wimmerby t Klmr,
Tvååker (III) X Hall. Wassmolösa (I b) Klmr, WindeIGransele (III) XVbtn.
Tygelsjö (III) MIm. Wattholma (I b) Ups, Wing (II) Elfsb.
Tynderö (III)X Vnrl, Wattjom, (II) Vnrl, Wingå ker Södm.
Tyngsjö (II) Kupbg. Waxholm t Sthm. Winninga (II) Skbg.
Tyresö (III)X Sthm. Weckholm (II) Ups. Winslöf (I b) Krist.
T;rringe (II) Krist. Weddige (I b)Hal!. Winteråsa (III) Öreb,
Tadened (III) Skbg. Wedevåg (II) Öreb. Wireda (II) Jkpg.
Tågarp (I b) MIm. Wedum (I b) Skbg. Wirserum (III) Klmr.
Tånnö (III) X Jkpg. Vigeholm (III) Krist. Wi sb Y t Got!.
Tåsjö (III) X Vnrl , Weinge (III) X Hall. Wisingsö (Il) X Jkpg.
Täby (II) Sthm. Wemdalen (I b) J emt. Wiskabro (II) Hall.
Täng (I b) " Jemt!. WemmerIöf (II) X Krist. Wiskafors (I b) Elfsb.
Tärendö (III) Nbtn. Wendelsby (III) Ups. Wiskan (II) Vm!.
Tärna (II) Vstm. WendeIs station (II) Ups. Wislanda (l a)" Kron.
Tärnaby (III)X Vbtn. Wenersborg t Elfsb. Wissefjerda (I a) Kron.
Tärnsjö (III) Vstm. Wenjan (II) X Kpbg. Wisseltofta (II) Krist.
Töcksfors (l b) Wrm!. Werkebäck (I b) d" Klmr. Wittangi (II) Nbtn.
Töre (l b) Nbtn. Wermdö (II) Sthm. Wittinge (II)" Vstm.
Töreboda (I a)" Skbg. Werml:s Bro (I b) Wrm!. Wittsjö (II) Krist.
Tösse (I b) Elfsb. Werml:s Säby (II) Wrm!. Wollsjö (I a) MIm.
Ucklum (III) Gbrg. Wermskog (III)X Wrm!. Womb (III)x MIm.
Uddeholm (I a) Wrm!. Wernamo Jkpg. Woxna (I a) Geflb.
Uddevalla t Gbrg, Wersås (III) Skbg. Woxtorp (III)x Hal!'
Ulfstorp (II) Skbg, Werum (II) Krist. Woxtorpsby (II) Jkpg.
Ulfö (II) Kron. Wessige (III)x Hall. Wrena (II) Södm.
Ullared (III) Hall: WessIand (III) Ups, Wreten (l a).Skbg-.
Ullersäter (I b) Oreb. Vesfanfors (I b) Vstm. Wretstorp Oreb.
Ullånger Vnr!. Vestbo As (II) Jkpg. Wrigstad (I b) Jkpg.
Ulricehamn Elfsb. Vester-Björsäter (III) Skbg. Wrå (II) Kron.
Ulrika (II) Östg. Vesterby (I b) Kpbg. Wåmhus (II) Kpbg .•
Umeå t Vbtn. Vesterfernebo (II) Vstm. Wånga (II) X Östg.
Undersåker (I b)" Jemt!. Vestergarn (III)X Got!. Wångaby (III) Skbg.
Undrom (II) Vnr!. Vesterhanninge (III) Sthm. Wårgårda (I b)" d" Elfsb.
Unnaryd (II) Jkpg, Vesterlanda (III) Gbrg. Wårvik (III) Elfsb.
Upphärad (II) Elfsb. Vesterlösa (III)X Östg. WåthuIt (III)X Jkpg.
Upsala t Ups. Vestertryserum (II) X KImr. Wäddö (l b) SthI!1.
Urshult (III) Kron. Vestervik t Klmr Wäderstad (I b) Ostg.
Ursviken (III) X Vbtn. Vesterås t Vstm. Wäderum (I b) Klmr.
Uttersberg (I b) Vstm. Vestkinde (III)X Got!. Wägsjöfors (III) Wrm!.
Utö (III) Sthm. Vestra Boda (III) Kpbg. WängdaIa (III)x EIfsb.
Wadensjö (II) MIm. V:a Emtervik (III) Wrm!. Wänge (II) " Ups.
Wadsbro (I b) .Södm. Vestra Har~ (III)X Östg. Wännäs (II) X Vbtn.
Wadstena t Ost". Vestra Husby (III) X Östg. Wäring (I b)" Skbg.
Wagnhärad (III) Södm. Vestra Karaby (III)x MIm. Wärnanäs (II) Klmr.
Walbo (II) Geflb. • Vestra Karup (II) X Krist. Wärtan (II) " Sthm.
WaIdemarsvik Ostg. V:a Lysirk (II) Wrml. Wäsby (II)" Sthm.
Wall a (I b)" Södm. V:a Vemmenhög (II) MIm. Wäse (l b)" Wrml.
Wallhalla. (III) Södm. Vesttibble (III) Ups. Wättak (III) Skbg,
Wallsta (l b) " Gefleb. Wexiö t Kron. Wätö (III)X Sthm.



Ydre er b Östg.
Ystad t MIm.
Ytterhogdal (I b) Jmtl.
Yttermalung (III) Kpbg.
Ytterån (I b)" Jmtl.

Ixnerum(III)X Östg,
by (I a)" Ostg.

i
AbyggebY(II) Geflb.

hus (I b) Krist.
karp (II) '" MIm.
kel' (II) Jkpg.

4.kerby (III) Ups.
Äkersberg (III) Sthm.
4kerström (III) Gbrg.
~land (II) '" Ups,
~lberga (III) Södm.
e..led (II) Hall,
~lem (II) Klmr.
4-lshult (II) Kron.
~mot (I b)" Wrml.
4-mots Bruk (II) Geflb.
4-mål t Elfsb.
Ange (I b) '" Vnrl.
Ånimskog (I b) Elfsb.
4nn (I b)" Jmtl.
h-näset Vbtn.
~re (I b) Jmtl.
4rjeng Wrml.

trröd (III) X Krist.
rset (II) X J kpg.
rstad (III) Hall.

"rsunda (II) Gefib,
4ryd (II) Kron.
4saka (III) Elfsb.
Asarp (II) Elfsb.
Åsbo lTagerhult (II) Krist.
Åsbo Ossjö (III) X Krist.

Postunderrä ttelser,
4sbro (I b) •. Öreb.
Asby (II) Vstrn.
Åsele (II) Vbtn.
1senhöga (II) Jkpg.
~.shammar (II)" Geflb.
.i).sheda (III) Kron.
4storp (I b) Krist.
~torp (I b) Wrml.
Atvidaberg Östz.
~ppelbo (II) Kpbg.
As Södm.
i. ttersta (III) X Södm.
Qckerö (lID X Gbrg.
n d e shö g Östg'.
Qdestugu (II) Jkpg.
Odsköld (Il) Elfsb.
ödåkra (III) MIm.
Öfra Ullerud (III) Wrml.
Öfverkalix Nbtn.
6fverselö (III) X Södm.
Öfvertorneå Nbtn.
Öfverum (I b) Klmr.
Öjebyn (I b) Nbtn ,
Ölands Segerstad (III) IGnu.
Ölands Smedby (III) Klmr.
öljehult (III) ·Blek.
Ölme (I b) '" Wrm!.
Ölmestad s stat. (II) Jkpg.
Önneköp (III) X MIm.
Önnestad (I b) Krist.
Ör (III) Elfsb.
Örberga (III) y Östg.
6rbyhus (II) Ups.
Örebro t Öreb.
Öre grund Sthm.
Örkelljunga (II) Krist.
Örkened (II) Krist.
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Örnavik 1 (III) Blek.
Örnsköldsvik t Ynrl
Qrsjö (II) Kbnr.
Orslösa (III) Skbz.
Örsundsbro (I b) Ups.
Örtofta (I b) '" MIm.
Örträsk (III) X Vbtn.
Ösmo (II) Sthm.
östad (I b) Gbrg.
Östadkulle (III) Elfsb.
Östanbro (II) X Vstm.
Östanå (II) Sthm.
ustavall (I b) '" Vnrl.
Östavik (III)X Vstm.
Östeby (III) Gbrg.
Österfernebo (II) Geflb.
Österhanninge (III) Sthm.
Österkorsben;a (II) J'kpg ,
Österslöf (III) X Krist.
Östersund t Jmtl.
Österti bble (II) Vstm.
Österunda (III) Vstm.
Östervallskog (III)X Wnu!.
Östervåla (II) Vstm.
Österökna (II) X Jkpg.
Östhammar Sthm.
Östmark (I b) Wrml.
Östraby (III) X MIm.
Östra Emtervik (I b) Wrrnl,
Östra Espinge (III) X MIm.
östra Husby Östg.
Östra Karup (I b) Hall.
Östra Ryd (III)X Östg.
Östra Sallerup (III) X MIm.
Östra Torp (II) l\Hm.
Öttum (III) Skbg.
Öxnered (II) Elfsb.

Underrättelser rörande postförsändelsers taxering jemte de vigtigaste
:postfOrfattningar.

I
för vigt af t. o. m. 15 gram med 5 öre,
öfver 15 t. o. m. 125 gram med 10 öre
och öfver 125 t. o. m. :.::50gram med 15
öre.

Ufrankeradteller otillräckligt fr a n-
Vanligt bref eller sådant bref som k e r a d t vanligt brefellerlokalbrefbe-

med post- eller af landtbrefbärare fortskaf- talas med, förutom belöpande befordrings-
fas taxeras för vigt af t. o. m. 15 gram afgift, äfven en aviseringsafgift af 6 öre.
med 10 öre, öfver 15 t. o. m. 125 gram Brefkort, afsedt att användas för kor-
med 20 öre och ärver 125 t. o. m. 250 tare meddelanden af beskaffenhet att icke
gram med 30 öre. Tyngre försändelser böra hemlighållas, betalas, då det inköpes
taxeras ej såsom bref. från postverket eller frankeras, då blankett

Lokal bref, eller sådant bref, som å till detsamma blifvit för enskild persons
postanstalt behandlas, utan att med post räkning tillverkad, med l) öre; brefkort
eller af landtbrefbärare fortskaffas, taxerasl med förut betaldt svar 10 öre.

Bref, brefkort och korsbands-
försändelser.

A. Inrikes.
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Korsbandsförsändelse må innehålla Rekommendationsafgiften utgår, utöfver

trycksaker, affärshandlingar och va- vanlig befordringsafgift, med ett belopp af
ruprof. Försändelserna böra vara på sådant 20 öre.
sätt inlagda, att de lätteligen kunna under- .... .., .
sökas och få ej innehålla något bref eller Anm. Derutöfver erlagge~: a) för vi di-
någon handskrifven anteckning, som har matlon af handh.!1gar l rekom-
egenskapen af en verklig eller personlig ~enderadt bref 25 ore 'per ark; b)
skriftvexling. De få icke heller vara af så- f~~ mo~ta~llI~gsbevls, som be-
dan beskaffenhet, att skäligen befaras kan, gares vid ~?rsandelses aflemnande
det öfriga försändelser skola genom dem och som, forsedt med adressatens
smntsas eller taga skada. qv:~tto å. sam~~ försändelse, åter-

Samtliga slag af korsbandsförsändelser stalles ..till afsandar.~n, et~ bel~pp
böra vid inlemnandet till postbefordran af 12 ore och ej for registrering
frankeras. eller den handräckning, som post-

.. .. anstalt på korrespondents begäran
Kors bandsforsandelse (frankerad) ta- lemnar medelst införande i särskild

xeras sålunda: af honom anskaffad bok af de tili
trycksaker: honom ankommande värdeförsån-

inländska tidningar och tidskrif- delser, 3 öre för hvar försändelse.
ter m. m.: 1 öre per 50 gram; mi- Jemför <rÖfriga bestämmelser« här ne-
nimum 4 öre per stycke (vigt obe- dan!
gränsad); B. Utrikes.

trycksaker i öfrigt: 4 öre per 50 A H k . b f Il . k b d f"
gram (högsta vigt 2 kilogram)' .. nm. v.ar. en l re~. er l. ors an s or-

, sandels e ma inneslutas foremal af guld eller
affärshandlingar: 4 öre per 50 gram; silfver,myntstycken,juveler,ellerandradyr-

minimum 12 öre per stycke (högsta barheter, likasom också icke på sådant sätt
vigt 2 kilogram); må befordras föremål, som äro underkastade

varuprof och mönster: 4 öre per 50 tull. (Dock må mynts~ycken inneslutas i
gram; minimum 8 öre per stycke (hög- rekommenderadt bref till Norge och Dan-
sta vigt 250 gram); mark).

otillräckligt frankerad korsbands- Befordringsafgiften utgör:
försändelse: dubbla beloppet af fe- I a) vid postutvexling med Norge:
lande franko; .

helt och hållet ofrankerad kors- för frankeradt bre! i.vigt Icke öfversti-
bandsförsiindelse lemnas obefordrad. gande 250 gram = inrikes,

Har i korsbandsförsändelse bref eller för tyngre bref: 20 öre per 15 gram;
a.nna~ s~riftligt .~e~~el~nde, än s?m för d'y- "ofrankeradt bref: 20 öre för l:a vigt-
hk forsandelse ar sarskIldt medgifvet, blif- satsen (högst 15 gram)'
vit f~~st.~cken, böte afsändaren 20 kron~r 40" för 2'a igt atse C:fver 15 till
och försändelsen varder Icke med post VI- h?re o 2 . ;Im ~ n o
dare befordrad eller till adressat utlemnad. ogst 1 5 g a ), f 125

. 60 öre för 3:e vigtsatsen (ö ver
Re k ornm enda.t io n af vanligt bref lo- till högst 250 gr.)

kalbref), brefkort eller korsbands~örs~n- fr t re bref: 40 öre per 15 gram'
delse afser dels betryggande af dyhk för- or yng. ,
sändeises behöriga framkomst, dels rättig- "brefkort: 5 öre per stycke;
het f~r af's än da r en till u.~be~ommande "brefkort med förut betaldt svar
af ersättning af postmedlen for forkommen 10 "r per stycke'
eller skadad dylik försändelse. Ersätt- o e ,
ning för förkommen dylik försän- " korsbandsförsändelse (frankerad):
delse (preskriptionstid inom ett år trycksaker: 5 öre per 50 gram;
efter försänd.el.sens ,inlemnande) utgår, affärshandlingar: 5 öre per 50 gram
utan ~fseende a innehållet, me~ ~O kronor, (minimum 12 öre per stycke);
oc~ for bref? s.om fra~kommlt l skadadt aruprof: 5 öre per 50 gram (mini-
SkICk ~p~~sknptlonstld l!?'om 60 dagar e~ter v um 10 öre per stycke)'
det forsandeisen kommit adressaten täll- m ,
handa) med skilnaden mellan detta belopp "otillräckligtfrankerad försändelse
och värdet af hvad brefvet då innehöll. (bref, brefkort eller korsbandsförsän-
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delse): dubbla beloppet af felande I för brefkort: 10 öre per stycke;
franko;k' I " brefkort med förut betalat svar

" re ommendatlo:,: ~.f bref, brefk.ort el- (till Algeriet, Belgien, Bulgarien, Ca-
l~r .~orsba~dsforsandelse: 18 ore perl nada, Egypten, Frankrike, Grekland,
forsandeise, Grönland, Helgoland, Island, Italien,

" mottagningsbevis till rekommende- Luxemburg, Nederländerna, Portugal,
rad försändelse: 12 öre per stycke; Rumänien, Schweiz, Serbien. Spanien,

b f d f b f ( d t till Storbrittannien, Turkiet, Tyskland och
" expre.ss. e. or r a n ..a re en as l Österrike-Ungern) 20 öre.

Kristiania): 20 ore per stycke.
I b) vid postutvexling med Danmark "korsbandsförsändelse (frankerad):

samt med Färöarna: trycksaker: 5 öre per 50 gram;
för frankerad t bref: 12 öre för vigt af affärshandlingar: 5 öre per 50 gram

t. o, m. 15 gram; 24 öre för vigt af öf- (minimum 20 öre per stycke);
v.er 15 y., o m,125 gram; 36 öre for vigt v a r u p r of: 5 öre per 50 gram (mini-
ofver 1::!5 t. o. m. 250 gram. mum 10 öre per stycke);

för tyngre bref: 20 öre pr 15 gram; "otillräckligt frankerad försän-
» o Ir a n k era d t bref: 25 öre för l:a vigt- delse .. ~~ref, brefkort eller kors-

satsen (högst 1.5 gram); bandsförsändelse): dubbla beloppet
50 öre för 2:a vigtsatsen (öfver 15 af felande franko;

till högst 125 gram); " rekommendation af bre! brefkorteI-
75 öre för 3:e vigtsatsen (öfver 125 ler korsbandsförsändel~e: 18 öre
..till högst 250 gr.). per stycke;

for tyngre brer: 40 ore per 15 gram; tt' b . till k d.. I "mo ag n i n g s e v i s l re ommen e-
" b r e Ik or t: 6 ore per stycke; rad försändelse: 12 öre per stycke;
" brefk~.rt med förut betaldt svarl" expressbefordran af bref (endast till

12 ore per stycke; Tyskland): 25 öre per stycke.

" korsbandsförsändelse (frankerad):1
trycksaker 5 öre per 50 gram; 3) vid postutvexling med följande länder;
affärs.handlingar: 5 öre pr 50 gram A:gentins~~ republik~n, B:as,zien, Britiska In-

(minimum 12 öre per stycke)' dien, Chil; Columbias Forenta stater, Costa
.. .' . . Rica, Ecuador, Guatemala, Hayti, Honduras,

varuprof: .. 5 ore pr 50 gram (mini- Japan, Liberia, Mexico, Niearaqua. Paraguay.
mum 10 ore per stycke); Persien (via Suez och Bombay, Peru, San Sal-

" otillr ä ck ligt fr a nk er a d försän _ vador, San Domingo, Sandwichsöarna, Uruguay,
d e l s e (bref, brefkort eller korsbands. Venezuelas Förenta Stater samt danska, en-
försändelse): dubbla beloppet af fe- gelska, franska, nederländska, portugisiska.
lande franko; och spanska kolonier.

" rekommendation af bref, brefkort för frankeradt bref: 40 öre per 15 gram;
e.~le:.korsbandsförsändelse: 18 öre per ofrankeradt bref: 60 öre per 15 gram
försändelse: "
X

• b f' d f b f 20" "brefkort: 15 öre per stycke;., e p r e s s e o r r a n a re ore
per stycke. " brefkort med förut betaldt svar (till

2) vid postutvexlingmed öfriga länderi Eu- Argentinska republiken, Brasilien, Brit-
ropa samt Algeriet, Assab, Azoriska öarna iska Guyana, Bahamaöarna Tabago ~
Canada, Canarieöarna, Cypern, Egypten, Grön: Hayti, Britiska Indien, Chile, Colum-
land, Madeira, Neiofoundland, Nördamerikas bias Förenta stater, Costa Rico, Ecua,

förenta stater, Obock, Persien (via Ryssland dor, engelska kolonierna Barbados och
eller Turkiet), asiatiska Turkiet, asiatiska Lagas, danska kolonierna i Vestindien,
Ryssland, franska och italienska postanstal- Guatemala, Honduras, Japan, Jamaica,
ter i Tunis, Tripolis, spanska postorter i Ma- Liberia, Nederländska kolonierna, Ni-
rokko, och spanska besittningarna på Afri- caragua, Paraguay, Persien, Peru, Por-
kas nordkust : tugisiska kolonierna, S:t Lucie, S:t Sal-
for frankeradt bref: 20 öre per 15 gram' vador, S;t Domingo, San1wichs?arna,

, Seneqambien, spanska kolonierna t Ame-
" ofrankeradt bref: 40 öre per 15 gram; rika och Uruguay): 30 öre.
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~ 'för korsbandsförsändelse (frankerad): men ej öfver 5,000 kr. erlägges 50 öre för

trycksaker: 10 öre per 50 gram; • 1,000 kr. med tillägg af 2 öre för hvarje
affärshandlingar: 10 öre per 50 öfverskj~tan~e värde a~ 100 kr. eller de!

gram (minimum 25 öre per stycke)' deraf; for vardebelopp ofver 5,000, men ej
varuprof: 10 öre per 50 gram (mi: ö!v~r 50,000 ~!.1 ~!. 30 ör~ fö! 5,000~r. med
, imum 15 "re per stycke)' tIllagg af 15 ore for hvarje öfverskjutande

m o , värde af 1,000 kr. eller del deraf; för värde-
11 otillräckligt frankerad försändelse belopp öfver 50,000 men ej öfver 100,000kr.

(bref, brefkort och korsbandsförsån- 8 kr. 5 öre för 50,000 kr. med tillägg aflO
delse): dubbla beloppet af felande öre för hvarje öfverskjutande värde afl,OOO
franko; kr. eller del deraf; för värdebelopp öfver

" rekommenda tion af bref, brefkort el- 190~,OOOkr. 1~ kr." 5 öre ~ör}OO,OOO~r. med
ler korsbandsförsändelse: 18 öre tIpagg af 5 ore for hvarje öfversskjutande
per stycke; varde af 1,000 kr. eller del deraf.

" mottagningsbevis till rekommende- "A~m, Derutöf!er erlägg:es: 3;,) för u.pp-
rad försändelse: 12 öre per stycke. rakn!,ug .a~ pe~mng~~ref~ .mnehall 1q ore,

b) for vidimation af åtföljande handlingnr
Rörande taxeringen af försändelser till ~5 öre pe.: ark; c) för mottagni~~sbevis 12

och från öfriga länder hänvisas till den å o.:e; d~ for ~xpres~~efordran 18 ~re~.och e)
hvar postanstalt tillgängliga "Taxa för post- for registrering 3 ore; allt per försändelse.
försåndelser",

B. Utrikes.

Bref med angifvet värde intill här nedan
Bref med angifvet värde. omförmälda maximibelopp kunna försändas

till nedan upptagna länder och taxeras så-
A. Inrikes. lunda:

Bref (vanligt bref och lokalbref) med an- 1:0) Befordringsafgift: såsom för van-
gifvet värde, som vexlas mellan eller å or- ligt bref af samma vigt till samma ort·
ter med postkontor, kunna assureras till ..:.
obegränsadt belopp. Hvad åter beträffar 2:0) Rek omrnen da.t ions a.Ig if t: 18 ore
poststationerna, äro i berörda hänseende per bref;
stadgade följande maximibelopp: 3:0) Assuransafgift, beräknad för hvart

20,000 kronor, om brefvet skall postbe- angifvet belopp af 144 kronor (200 francs
handlas vid poststation, tillhörande första eller del deraf: (Se tabellen å följande sida.)
klassens högre afdelning (la); Ersättning för förkommen assurerad

10,000 ~ronor, om. bref~et .~kall po~tbe- försändelse (preskriptionstid inom ett år
handlas V:~dpoststat.lOn, tillhörande forsta efter försändelsens afiemnande till postbe-
klassens lagre afdelning (Ib), fordran) utgår med hela det angifna värdet.

5,000 kronor, om brefvet skall postbe- Varder d;rlik försändelse under postbehand-
handlas vid poststation, tillhörande endera lingen sa skadad, att hela eller någon del
af klasserna II och III. af försändelsens innehåll gått förloradt,

Till de vid statens [emvägar b lägn ege! afsänd~ren.-:- derest ~rsätt~~ngsa:n-
t ti k "d J . b e a a sprak framstalts rorande inrikes värdeför-

,fl a toner unna san as pennmge ref utan "d l . m 60 dagar fte d tf" " d linskränkning i beloppet. san e se I~O e. r e orsan e,,-sen kommit adressaten trIlhanda och ro-
Portot sammansättes sålunda: rande utrikes värdef?rsändelse inom ett år

. . . efter afiemnandet till postbefordran - af
.1:0) Befo r dr in g safg iffi: såsom for van- postmedlen åtnjuta ersättning motsvarande

hgt bref; assurans beloppet, der försändelsens hela in-
2:0) Assuransafgift: nehåll förkommit, men eljest skilnaden mel-

" " " .. lan samma belopp och värdet af det, för-
30 ore for varde belopp af högst 500 kr.; sändelsen befunnits innehålla.

:50 öre för värdebelopp öfver 500, men ej
öfver 1,000 kr., för värdebelopp öfver 1,000,
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i I l •...•- ningsorten eller annan ort. Postanvisning

I
"'" ~ >- skrifves å blankett, somafgiftsfritt tillhanda-I Maximum "'"aq g; å o •

I för hvart I er!$ s. h lles a hvarje postanstalt. Postanvisnings-
I bref. § 'O § belopp, tillhörande inrikes postanvisning,

I
o '" et> som icke inom fjorton dagar efter anvis-

, ,-----~ ningens ankomst till adressorten uttaj,es af
! För bref till: l' francs. I öre. adressaten, återbetalas till afsändaren. ost-
B l . I anvisning till och från land i Europa äfven

! e glen·,,···,,··,,············1 10,000 18 som till och från Nordamerika är betalbar
"BUlgarien ..".................. 10,000 22 under tre månader och anvisning till och
Danmark ... ".."." ..." ..".. Obegränsadt. 8 från öfrib"a utomeuropeiska land under sex

I
Dauska kolonierna iV . d' O d 8 månader från inlemningsdagen. För åter-

estin len ".." "..1 begränsa t. 1 sändningen utgår eJ' någon afgift.
[Egypten (endast till I'

l
, vissa postanstalter) .. , 5,000 20 A. Inrikes.
Frankrike m. Algeriet: 10,000 18 Högsta anvisningsbelopp: 100 kronor.
Franska kolonier, föl- Anm. För postanvisning till eller från

i jande: Guadeloupe, poststation, tillhörande endera af

I Martinique, Franska klasserna I och II, utgör maximi-
Guyana, Senegam- beloppet 50 kronor och för post-I bien, Reunion, Pon- I anvisning till eller från poststation,

I dichery , Cochinchina , tillhörande klass III, 25 kronor.
och N. Caledonien ... 10,000 I 29 Afgift: 25 öre för belopp af högst 50 kro-

I
GrÖnland och Island .. Obegränsadt'118 nor; och
Italien (endast till 30 öre för belopp öfver 50, men ej
vissa postanstalter).. 5,000 18 öfver 100 kronor.

ILuxemburg ".......... 10,000 l 18 Anm. Anvisningens kupong kan användas

I
Norge.;; " Obegränsadt. 8 till skriftliga meddelanden afhvad
Nederlanderna "........... 10,000 I 18 slag som helst.

IPortugal "...... 10,000 I 25 För emottagningsbevis erlägges sär-
[Portugisiska kolonier" skildt 12 öre per försändelse.
! följande: San lago 'r' i B. Utrikes.
i (bland Cap Verde i N h D k
i öarna), S:t Thomel I orge 00 anmar.
I (S:t Thome och Prin- I' Anvisningarna utställas i kronmynt.

I
Högsta anvisningsbelopp: 360 kronor.

cipe) samt Loanda Afgift: 30 öre för belopp af högst 100
(An!i'0~a)..".."..-.......... 5,000 I 36 kronor;

Rumamen .." ".., 10,000 , 18 60 öre för belopp öfver 100, men ej
Ryssland med Finlandl I öfver 200 kronor;
(äfvensom Kalgan.] I 90 öre för belopp öfver 200, men ej

I Ourga, Peking ochl I öfver 300 kronor;I Tien-Tsin i Kina) ... Obegränsadt.l 18 1 krona 20 öre för belopp öfver

I
Schweiz······· ..····..···········IIObegränsadt.1 18 300, men ej öfver 360 kronor.
SSerbi.en.. ·..·····d"..·B..·..I..···· 5,000 II 18 Anm. Anvisningens kupong kan användas

pamen, me a ea- till skriftliga meddelanden afhvad
I riska och Can ariska I slag som helst.
, öarna endast till vissa I Storbritannien och Irland.

I postanstalter 5,000 I 22 Anvisningarna utställas i kronmynt.
Turkiet ".................. 10,000 I 32 Högsta anvisningsbelopp : 181 kr. 20 öre
[Turkiet: Osterrikiska I (= .f, 10 sterling).
i postanstalterna i 'K urs: .f, 1 sterling" = 20 shilling. (1 sh.
I Beirut, Constantine- l ~ 12 pence) = 1 kr. 12 öre.
I pel, Saloniki och I Afgift: 50 öre för belopp af högst 50

I
Smyr.na via Triest .. Obegränsadt.: 25 kronor;

D:o VIa Varna "....... 10,000 'I 32 1 kr. för belopp öfver 50, men ej
'!'yskl~nd .." " Obegr~nsadt. 18 öfver 100 kronor;
iOsterrike-Ungem Obegransadt., 18 1 kr. 50 öre för belopp öfver 100

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

mindre penningeliqvider vare sig å inlem- ej öfver 181 kr. 20 öre.
43
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Obs.! För anvisning begagnas blankett Amerikas Förenta Stater (Etats-Unis de

af det slag, som för inrikes postaavis- l'Amerique du Nord och Canada).
ning är faststäldt. Kupongen får ej an- Anvisningarna utfärdas i amerikanskt
vändas till skriftligt meddelande. , mynt (dollars och cents i guld).
Belgien (Belgique), Frankrike (France), Al- Högsta anvisningsbelopp: 50 dollars (= 212
geriet (ålgerie), Tunis, Luxemburg (Luxem- mark 50 pf.),

bourg) och Schweiz (Suisse), Kurs: 1 dollar = 100 cents = 3 kronor 82,~
Anvisningarna utställas i francs och cen- = 4 mark 25 pf.),

times. Afgift: 54 öre för belopp af högst 9 dol-
Högsta anvisningsbelopp: 500 francs. lars 41 cents (= 40 mark).
Kurs: 1 franc = 100 centimes = 72,5 öre. 27 öre för hvarje öfverskjutande be-
Afgift: 36 öre för belopp af högst 50 francs; lopp af 4 dollars 70,5 cents (= 20

och mark) eller del deraf.
18 öre för hvarje öfverskjutande be-

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

(mark och pfennig). kort eller adressbref, som dock icke får vara
Högsta anvisningsbelopp: 400 mark. försegladt; derå eger afsändaren, hvilkens
Kurs: 1 mark = 100 pfennig = 90 öre. namn och adress bör uppgifvas, meddela
Afgift: 36 öre för belopp af högst 40 mark; sig rörande sättet och tiden för paketets

och afhemtande från adresspostanstalten, men
18 öre för hvarje öfverskjutande får derutöfver icke göra något meddelande

belopp af 20 mark eller del deraf. af enskild natur eller af beskaffenhet att
Anm. Anvisningens kupong kan användas ersätta ett bref. Derjemte skall af afsän-

till skriftlig» meddelanden afhvad daren intygas och med dennes namnunder-
slag som helst, utom å anvisning skrift bestyrkas, att paketet ej innehåller
till Konstantinopel. eldfarliga, explosiva eller frätande ämnen

Italien (!talie) och italienska postantalten eller ämnen, som kunna tilJ.foga öfriga för-
i Tripolis, La Goulette och Susa. sändelser någon skada. Ar försändelsen

Anvisningarna utställas i italienskt mynt läst, får afsändaren afgiftsfritt vid adress-
(lire och ·centesimi). kortet eller adressbrefvet foga den till lä-

Högsta anvisningsbelopp: 500 lire. set hörande nyckel. Till utrikes orter -
Kurs: 1 lire = 100 centesimi = 72,5 öre. med undantag för Danmark och Tyskland-
Afgift: 36 öre för belopp af högst 50 lire; äro dylika. skriftliga meddelanden ej med-

och gifna. Paketförsändelse skall vara omsorgs-
18 öre för hvarje öfverskjutande be- fullt och väl inlagd, så att densamma tål

lopp af 25 lire eller del deraf. vid att packas. I händelse postbefordrings-
_ . afgiften vid inlemnandet betalas, bör an-

Nederlanderna (Pays-Bas). teckning derom (franko) göras. Sådan an-
Anvisningarna utställas i nederländskt teckning verkställes å adresskort på kupon-

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

riner; och utlemnas försändelsen till adressat endast'
18 öre för hvarje öfverskjutande be- mot behörigt qvitto, som tecknas å adress-

lopp af 12t floriner eller del deraf. kortet, der sådant försändelsen medföljt.
Portugal (Azoriska öarne och Madeira, vissa I paket må ej inneslutas försegladt eller

postanstalter). eljest tillslutet bref; sker sådant, är afsän-
Anvisningarna utställas i portugisiskt daren förfallen till böter af 20 kronor.

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

4 öre. lemningspostanstaltens datumstämpel.
,A.fgift: 36 öre för belopp af högst 9,000 Ersättning för förkommet eller skadadt

reis; och ass.ureradt 'paket utgår enligt samma
18 öre för hvarje öfverskjutande be- grunder som ersättning för förkommet eller

lopp af 4,500 reis eller del deraf. skadadt assureradt bref. Går oassureradt
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paket förloradt, eger afsändaren att i er- B. Utrikes.
sättning erhålla, om paketets vigt uppgår Norge och Danmark.
till högst l kilogram, 2 kronor, och om vig- Befordringsafgift: om paketets vigt
ten utgör mer än l kilogram 4 kronor med ej öfverstiger 11/2 kg: 30 öre per half kilo-
tillägg dertill af l krona för hvarje '/2 ki- gram eller del deraf; om paketets vigt öf-
logram, hvarmed vigt en öfverstiger 2 kilo- verstiger 1'/z, men ej 3 kg: l kr. 20 öre
gram. Skadadt paket, som ersättes, till- per paket; om paketets vigt öfverstiger 3
faller Postverket. kg': l kr. 20 öre för första 3 kg och der-

Till Stockholm ankommande, tullbehand- efter 30 öre for hvarje öfverskjutande ha1ft
ling underkastadt paketgods, får af adressat kg eller del deraf.
afhemtas å paketutlemningsexpeditionen vid För ofrankeradt paket erlägges utöfver
centralbangården. förenärride afgifter en särskild tilläggsaf-

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

med postkoutor.får i vigt uppgå till högst 25 kilogram.
25 kilogram. A linie, der för landsvägs- För paket med angifvet värde tillkom-
postens befordran gemenligen endast en mer en assuransafgift af 8 öre f'ör hvart
dragare användes, fortskaffas icke paket af belopp af 144 kronor eller del deraf; dock
större vigt än 10 kilogram. För paket till ej mindre än 24 öre.
eller från poststation, tillhörande endera För försändelse af guld, myntadt
af klasserna I och II, utgör med vissa i eller i plantsar gäller, derest icke afsän-
postanstaltsforteckningen angifna undantag daren föredrager taxering deraf såsom af
maximivigten 10 kilogram och för paket vanligt paket, särskild taxa.
till eller från poststation af III:dje klassen Finland (med direkt lägenhet mellan
llb kilogram. svensk och finsk ort).

Befordringsafgift: Befordringsafgift: 50 öre för hvarje
s. k. småpaket: vigtenhet af ett h alf t kilogram eller del
30 öre, om paketets vigt uppgår till deraf. För ofrankeradt paket erlägges der-
ett halft kilogram; utöfver 25 öre för paket, vägande högst 5

50 öre, om paketets vigt öfverstiger ett kilogram, och 50 öre för paket af högre
halft men ej ett helt kilogram; vigt. För paket med angifvet värde

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

För paket med angifvet värde skall Befordringsafgift för paket utan angifvet
till ofvan anförda befordringsafgift läggas värde af högst 3 kg i vigt till nedan upp-
en särskild assuransafgift, som - under tagna länder utgör i kronor: för paket till
iakttagande af den för olika klasser af post- Belgien 1: 98; Bulgarien 2: 88; Egypten,
stationer faststalda begränsning i beloppet Alexandria via Triest 3: 06, via Neapel 3: 24.
för värdeförsändelse, som vid dem må post- öfriga orter 3: 24; Frankrike, fastlandet
behandlas - utgår i enlighet med de för l: 98, Korsika, hamnorter 2: 16, öfriga or-
inrikes bref med angifvet värde här ofvan ter 2: 34; Algeriet, hamnorter 2: 16, jern-
anförda grunder. vägsstationer 2: 34; Italien 2: 52; Luxem-

För assurerad försändelse af my n- burg 1: 80; Montenegro 2: 52; Nederländer-
tadt guld eller silfver ti'llärnpas, för så- na 1: 98; Portugal, fastlandet 2: 88; Ma-
vidt icke afsändaren föredrager att utgöra deira 3: 24 och Azoriska öarna 3: 60;
afgifterna i enlighet med de för befordran Rumänien 2: 52: San Marine 2: 52; Schweiz
af assurerade försändelser i allmänhet gäl- l: 98; Serbien 2: 52; Tripolis 2: 70; Tunis
lande bestämmelser, en särskild taxa, innefat- flere vägar fr. 2: 34-3: 06; Turkiet, Kon-
tande såväl befordrings- som assuransafgift. stantinopel, via Varna, 3: 24, via Triest 3: 06;
Anm. Utöfver förenämda afgifter erläg- Tyskland l: 62 och Österrike-Ungern 1: 98.

ges: a) för uppräkning af en assu- I öfrigt gälla särskilda taxebestämmelser.
rerad försändelses innehåll 10 öre; Postförskott (= efterkraf).
b) för vidimation af åtföljande hand- Postförskottsförsändelse - hvarmed för-
Iingar 25 öre per ark: e) för mot- stils sådant bref, korsband eller paket, som
tagningsbevis 12 öre; d) för express- icke får till adressaten utlemnas utan att
befordran af småpaket 18 öre och denne erlägger ett försändelsen åtecknadt
e) för registrering 3 öre; allt per penningebelopp af högst 100 kronor, som
försändelse. derefter tillhandahålles afsändaren å inlem-
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ningspostanstalten - befordras till inri- Afgiften utgör 18 öre, deruti inbegripet
kes ort (till utrikes ort kan postförskott såväl rekommendations- som befordrings-
icke begäras å korsband), Norge och Dan- afgift.
mark, mot erläggande af a) befordringsafgift Efter verkstäld inkassering afdrages från
såsom för vanligt bref eller paket af samma det erlagda beloppet dels en inkasserings-
vigt till samma ort och b) postförskottsaf- afgift, som i Frankrike utgör 10 centimes
gift, utgörande enahanda belopp som post- per 20' francs eller del af 20 francs af det
anvisningsafgift. För postförskottsförsän- inkasserade beloppet, dock ej mer än 50
delse till 'I'yskl an d gälla särskilda taxe- centimes, och dels den afgift, som belöper
bestämmelser. Apostförskottsbrefs eller kors- för postanvisning å motsvarande belopp till
bands adressida eller å adresskort till post- Sverige äfvensom, i förekommande fall, den
förskottspaket tecknas: »Postförskott å - stämpelafgift, scmfqr handelsvalutor iFrank-
- - (med bokstäfver) kr. - - öre» samt rike är faststäid. Aterstående beloppet öf-

, afsändarens namn och adress. Så snart af versändes af den franska postanstalten me-
adressat blifvit utlöst försändelse, å hvil- delst postanvisning till värdehandlingarnas
ken hvilar postförskott, och underrättelse afsändare.
derom hunnit meddelas afgångsortens post- För inkasseringsuppdrag, som i Sverige
anstalt, utbetalas postförskottsbeloppet der- verkställas, utgår förenämda inkasserings-
städes mot qvitto och återställande af in- afgift med 10 öre per 20 kronor eller dej
lemningsqvittot. Skulle adressat vägra att af 20 kronor af det inkasserade beloppet,
utlösa försändelsen, eller kan densamma af dock ej mer än 40 öre.
en eller annan orsak honom icke tillställas, Varda åter värdehandlingarna ej vid upp-
återsändes, der försändelsen utgöres afbref visandet eller senast inom 24 timmar der-
eller korsband, sådan försändelse ,14 dagar efter inlösta, återsändas desamma kostnads-
efter ankomsten från adress- till afgångs- fritt till afsändaren, dervid i korthet med-
orten. Obeställbart eller outlöst postför- delas de upplysningar rörande anledningen
skottspaket qvarligger tre månader, hvar- härtill, hvilka erhållits.
efter hos afsändaren göres förfrågan, huru- Har det rekommenderade bref, som inne-
vida det samma skall till honom återsån- hållit värdehandlingarna, förkommit, eller
das, i hvilket fall ny befordringsafgift de- hafva de <i. brefvet inneslutna handlingar,
biteras. helt och hållet eller endast till någon del,

gått förlorade, och har icke förlusten upp-
Inkassering. kommit till följd af oundvikliga naturför-

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

A värdehandling, för hvilken inkassering För tidning eller tidskrift, som prename-
i Frankrike äskas, skall inkasseringsbeloppet rationsvis hos postanstalt förskrifves, utgår
angifvas med latinsk bokstafsskrift i franskt postbefordringsafgiften i allmänhet med 10
mynt. Värdehandlingen bör derjemte inne- procent af priset hos utgifvaren, då tidnin-
hålla uppgift på gäldenärens namn och gen eller tidskriften utkommer 1 gång i
adress samt vara försedd med afsändarens veckan eller mindre ofta och med 20 pro-
egenhändiga qvitto. cent af samma pris, då tidningen utkommer

Handlingarna inslås af afsändaren i ku- oft.~re än 1 gång i veckan.
vert af den beskaffenhet, som å postanstal- Ofver in- och utländska tidningar och
terna hålles allmänheten tillhanda, och tidskrifter upprättade förteckningar, uppta-
adresseras till den postanstalt i Frankrike, gande namn, utgifningsort, antal nummer och
som eger ombesörja inkasseringen. Nederst pris för de särskilda abonnementstiderna,
å kuvertet, å derför anvisad plats, angifves finnas å hvar postanstalt tillgängliga.
afsändarens namn och fullständiga aj;l.ress. För öfverflyttning från en till annan

Kuvertet tillslutes af afsändaren. A för- utdelningspostanstalt af abonneradt tid-
sändelsen, som bör direkt till postanstalt nings- eller tidskriftsexemplar betalas, för
ingifvas, meddelas af postanstalten qvitto hvar gång sådant begäres, 25 öre per exem-
såsom för rekommenderad försändelse. plar, om tidningen eller tidskriften utkom-
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mer högst 1 gång i veckan, men 50 öre per i Öfriga bestämmelser.
exemplar, om tidningen utkommer oftare. Hembäring. Genom postverkets bref-

I Sverige, Norge eller Danmark utkom- bärare hembäras kostnadsfritt till adres-
mande tidning, som öfverflyttas från ett sat vanliga bref, lokalbref, lösbref, bref-
till annat lands postområde betingar en kort af alla slag, korsbandsförsändelser,
öfverflyttningsafgift af 1 krona. abonnerade tidningar och tidskrifter, små-

Derjemte finnes beredt tillfälle att få tid- paket utan angifvet värde och postanvis-
ning eller tidskrift, som i Stockholm ut- ningar utan åtföljande anvisnings belopp,
gifves och som under viss tid bör afnämare samt i Stockholm och de öfriga städer,
å annan ort tillhandahållas, genom derva- om hvilka sådant särskildt är Iöreskrifvet,
rande postkontors försorg till sådan upp- af rekommenderade bref, postanvisningar
gifven ort under band försänd, emot erläg- med tillhörande anvisningsbelopp samt bref
gande härför, utöfver hvad som belöper för och småpaket med angifvet värde af högst
tidningens eller tidskriftens erhållande från 500 kronor.
utgifvaren äfvensom i porto för densammas Expressbefordran eger rum, när af-
befordran, i förskott kontant en särskild sändare af sådan försändelse, som i allmän-
expeditionsafgift af 25 öre för exemplar af!het må genom brefbärare hembäras och
tidning eller tidskrift, som utkommer högst Isom är adresserad till stad, der express be-
en gång i veckan, men 50 öre för exemplar fordran finnes inrättad, genom att å för-
af tidning, som utkommer minst två gånger sändelsen teckna ordet express begärt, att
i veckan; allt beräknadt för hel månad densamma så skyndsamt som möjligt (obe-
eller del deraf. roende af vanlig ordning) adressaten till-

Enligt mellan Sverige och Frankrike träf- ställes. Afgiften härför utgör, förutom be-
fadt aftal, är tillfälle beredt till direkt be- löpande befordringsafgift, 18 öre.
ställning af tidningar och tidskrifter fråp Förbudssedel för resande fortskaffas af
det ena till det andra af dessa länder. A postiljon, som åtföljer Iandsvägspost, mot en
postanstalterna finnes tillgänglig en för- afgift af 9 öre per stycke.
teckning jemte prisuppgifter på sådana i Lö sv ä s k a , som utvexlas högst en gång
Frankrike och AI~eriet utkommande tryck- dagligen, expedieras mot en årsafgift af 6
alster, å hvilka VId de svenska postanstal- -18 kronor. Fortskaffas lösväska någon del
terna upptages abonnement enligt före- af vägen med allmänna posten, betalas dess-
nämda aftal. utom från 1 kr. 50 öre till 3 kr. årligen.

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

Det biträde, som af Postverket lemnas 225" - 300 " 15"
vid tidnings beställning af nu i fråga va- 300" - 450 " 18 " 75
rande slag, sträcker sig dock icke vidare än samt för belopp öfver 450 om året utöfver
till reqvisitionens emottagande och effek- förenämde afgift 21' proc. af öfverskottet.
tuerande samt abonnementsbeloppets redo- Har på eget äfventyr postförvaltare med-
visande till vederbörande tidningsutgifvare. gifvit, att postbefordringsafgifter må, utan
Den reqvirerade tidningens expedition der- att deposition egt rum, bokföras för att
emot ombesörjes af tidningsutgifvaren och vid qvartalets utgång gäldas, utgår ersätt-
sker under band direkt till abonnenten. ningen med dubbla beloppet af ofvan an-
Vid dylik direkt tidningsbeställning ställer gifna afgifter.
sig priset lägre än vid prenumeration ge- För bokförande af försändelser, hvilka
nom postanstalt, hvilket beställningssätt afsändaren sjelf åsatt frimärken, utgår af-
äfven kan fortfarande användas. giften efter samma grunder, som gälla för

räknings hållande med korrespondent, hvil-
ken deponerat medel för afgifternas gäl-
dande.
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Afläggning eller fack erhåller korre- Reklamation och anmälan om oord-

spondent, som afhemtar sina postförsändel- ning i brefbefordringen sker å Kungl.
ser, mot af&,ift, som i Stockholm utgör 15 Generalpoststyrelsens Reklamationskontor
kr. för helt ar, 8 kr. för halft år och 5 kr. (Nya posthuset 2 tr., öppet söknedagar kl.
för qvartal. I landsorten beror afgiften på 10-2) eller å närmaste postanstalt. Re-
öfverenskommelse med postförvaltaren. klamation handlägges kostnadsfritt, men vid

Frimärken, frankokuvert och bref- reklamation af värdeförsändelse till Norge,
kort hållas å hvar postanstalt till salu. Danmark, Tyskland och Finland bör an-
Frimärkesvalörerna äro 3,4,5, 6, 10,12,20, vändas löpsedel, för hvilken afgiften utgår
24, ~O, 50 öre samt 1 krona ... Brefkort fin- med 10 öre till Norge, 12 öre till Dan-
nas a 5, 10, 15, 20 oc~ 30 ore. Franko- mark samt 20 öre till Tyskland och Fin-
kuvert betalas med 11 ore stycket, men 10 land
stycken erhållas för 1 kr 15 öre. .

R a b a t t af 1 proc. erhålles vid köp på
en gång af 3 ark frimärken eller 100 franko-
kuvert eller brefkort. '

Postanstalt är ej förpligtad att till in- Tiden för postkontorens öppethållande,
yexling af al~.män~et~n .emottaga frimärken Centralpostkontoret.
l. aD:~ra fall, an. d~, vid inlemnande af~?st- (Rödbodtorget.)
försändelser, frimärken aflemnas till hogre . .. "'.
belopp än det, hvartill afgifterna uppgå, ..Afdelnlllgen for afgaende poster:
då postanstalten återgifver skilnaden i pen- S9knedagar kl. 8 f. m.-9 e. m.
ningar eller frimärken eller begge delarne. Son- och helgdagar kl. 8-11 f. m., 1-6,

An bringande af frimärken bör e~a rum 7-9 e. m.'
i öfra högra hörnet af adressidan a bref, Afdelningen för ankommande poster:
brefkort af enskild tillverkning, korsbands- Söknedagar kl. 8 f. m.--l) e. m.
försändelse, postanvisning samt å adress- Sön- och helgdagar kl. 9-11 f. m. samt
kort till paket. Frimärke må ej anbringas 1-6, 7 -9 e. m.
å försändelsens baksida. Brefbärareexpeditionen:

Adressers affattande. Iallmänhetbör Söknedagar kl. 8 f. m.-9 e. m.
namnet å den postanstalt, der försändelsen Sön- och helgdagar kl. 8-11 f. m. samt
skall utdelas, anbringas nederst i högra 1-2 och 7-8 e. m.
hörnet, h~.lst med un~erstrykning, hvar- Paketexpeditionerr:
emot de n.armare uppgIfterna. om adress a- Söknedagar kl. 9 f. m.--9 e. m.
t~ns hemvist eller bostad (~as~m s?ck~n, Sön- och helgdagar 9-11 f. m., 1-6 och
gard, gata och husnummer) införas a sar- 7-9 e m '"
skild rad näst efter adressatnamnet. Un- . . . . . .
der namnet å en vid jernväg ej belägen ..Tld.nll1gsexved~tl?n~n:
poststation bör inom parentes angifv1,ts det.. For ~renumeratlOn a tidningar:
län, der poststationen är belägen. A bref S~knedagar kl. 10 f: m -7 e. m.
till utrikes ort bör nederst å adress-sidan an- Son- och helgdagar kl. 10-11 f. m. och
gifvas adresslandet. 1-6 e. m.

Försegling. Derest icke till reko m- För inlemuing af tidningar:
n::enderade och assurerade bref användas Söknedagar kl. 10 f. m.-7 e. m.
sådana kuvert, som, af postverket utlem- Sön- och helgdagar kl. 3-6 e. nr.
nade, genom postanstalt försäljas, vid .
hvilka kuverts försegling behöfvas endast Pos~kontoret I staden.
2 sigill, skall å rekommenderadt bref, inne- . (LIlla.~ ygatap,,6).
hållande penningar eller värdesaker, vare ~fdell1ln~en for afgaende poster:
sig deruti innesluten handling uppvisas S9knedagar kl. 8 f..m.-9 e. m.
eller icke, anbringas af afsändaren 5 sigill. Son- och helgdagar kl. 8--11 f. m., 1-6,
Innehåller rekommenderadt bre f deremot 7-9 e. m.
icke penningar eller andra värdesaker, er- Afdelningenförankommandeposter:
fordras icke mera än 1 sigill. A assureradt Söknedagar 8 f. m.-9 e. m.
bref skall, om innehållet icke uppvisas, af Sön- och helgdagar kl. 9-11 f. m., 1-6
afsändaren anbringas 5 sigill, men om inne- och 7-·9 e. m.
hållet uppvisas, 3 sigill af afsändaren och Paketexpeditionen:
2 af postanstalten. Alla paket skola vara Söknedagar kl. 9 f. m.-9 e. m.
förseglade så, att innehållet ej kan uttagas Sön- och helgdagar kl. 9--11 f. m., 1--6
med mindre försegligen rubbas. och 7-9 e. m. .
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Filialpostkontoret å Norrmalm. Norrmalm:

(Hötorget 14.) Arsenalsgatan 1.
Söknedagar kl. 9 f. m.-9 e. m. Barnhusträdgårdsgatan 27.
Sön- och helgdagar kl. 9-11 f. m., 1-6 Blasiiholrnsharnnen, Grand Hotell, röd.

och 7-9 e. m. Drottninggatan 6.
» 28.

Filialpostkontoret å Södermalm. » 45.
(Göthgatan 17.) » (16.

Söknedagar kl. 9 f. mo-9 e. m. » 92, röd.
Sön- och helgdagar kl. 9· -11 f. m., 1-6 " » 93.

och 7-9 e. m. Gustaf Adolfs torg' 12.
» . 16(Rydbergs hotell), r öd.

Filia.!postkontoret å Östermalm. Hamngatan 19.
(34 Ostra Humlegårdsgatan eller Hötorget 14 (Norra filialpostkontoret) rö d.

o. 23 Esplanad en.) Jakobs Bergsgata 6.
S?cknedagar kl 9 fo m.-9 e. m. "Kammakaregatan 60 A.
Son- och Helgedagar kl. 9-11 f. m., 1-6 Klara Bergsgatan 64.

och 7-9 e. m. Kungsgatan 14, röd.
Förenade post- och telegraf.anstalten Malmskillnadsgatan 13.

åLadugårdslandet. »39. Oo

(Fyrverkaregatan 5 Riddaregatan 27.) Malmt9rgsgatan 10 (hotell Kung Karl), ro d.
Alla dagar kl. 9 f. m.·-9 e. m. Munklagersgatan 5. o_ . Mäster-Samuelsgatan 52, r ö d,

Forenade P!lst. och telegraf-anstalten "Norra Blasiiholmshamnen 1.
a Kungsholmen. Norrbro, Bazaren, röd.

(Handtverkaregatan 18.) Norrlandsgatan 1, röd.
Alla dagar kl. 9 f. m.-9 e. m. "» 49.

"N orrtullsgatan 6.
" » 12.
Regeringsgatan 43.

» 59, röd.
» 77.

Nya Kungsholmsbrogatan 30 (Centralpost-
kontoret) = röd.

tömmas: söknedagar kl. 5,30,7,30, 9,30, II "Skeppsholmen, Vestra beställshuset.
f. m., 2, 4, 5, 8 e. m.j sön- och helgdagar Stora Badstugatan 36.
kl. 5,30, 7,30, 9,30 f. m., I, 4, 5, 8 e. m. " » » 43 & 45.

De med stjema (") här nedan betecknade "Stora Surbrunnsgatan 10.
breflåder tömmas 30 minuter tidigare, en- "Trebackarlånggatan 2 C.
ligt de å lådorna anbragta anslag. "Uplandsgatan 34..

De röda lådorna tömmas under tiden 15 Östra Trädgårdsgatan 4, röd.
maj-15 november dessutom kl. 6e. m. Kungsholmen:

K 1 SI tt t t .. Stadenl:'k d "d l" d Handtverkaregatan 5 & 7 (Myntet), röd.
~ng. o e, ommes I a me ro a a nr. " » 18 (Kungsholms filial-

LIlla Nygatan 6 (gamla posthuset). postkontor) röd.
~ynttorget 4. . ."» 34 (tömmes endast 4 ggr
Riddarholmen, RIksdagens hus (under RIks- dagl. enl. anslag å lådan).

dagen) rvd. j) 19
Riddarholmshamnen, Bäraregillets kontor »' 84

(under seglationstiden). "Reparebansgata~ 46 (tommes endast 4 ggr.
Skeppsbron ~ (Telegrafverkets hus). dagl. enl, anslag å lådan.)

n Rlks~ankens hus o "Stora Kungsholmsgatan 2 & 4.~ ~g:~~t "Trädgårdsgatan 13.
Kornhamnstorg 61, röd. Landet utom Kungsholmstull.
Stora Nygatan 2. Sjukhemmet. l
Stortorl;\"et 7. o' Marieberg. 'I'ömmes endast 2 gånger om
Vesterlanggatan 19, rod. KO?r~dSberg'f dagen

» 50. Knstmeberg.·
»72. Hornsberg.

679

Paketutlemn ingsexpeditione n.
(Centralbangården.)

Söknedagar kl. +10 f. mo-i3 e. m.

Breflådorna
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Göthzatan 56 (tömmes endast 4 ggr dagl-

enligt anslag å lådan).
Hornsgatan 40, röd.

» 56, röd.
* » 76.

(fllialpostkon- *Hornstullsga.tan 1.
* » 65 (tömmes endast 4 ggr

dagJ. enligt anslag å lådan).
*Katarina Högbergsgata 8.

fl- Nedre Stadsgården 14.
"Pilgatan 31.
Stora Glasbruksgatan 6.
Södermalmstorg, Bazaran, röd.
*Södermanlandsgatan 19 (tömmes endast 4

~gr dagl, enl. anslag å lådan).
*Tlmmermansgatan 27.
*Tjärhofsgatan 20.
* « 87 (tömmes endast 4 ggr dagl,

enl, anslag å ladan). '
, Djurgården:

*Allmänna gränd, hörnet af Slätten (töm-
mes endast 4 /lgr dagl. enligt anslag å
lådan).

Ladllgårdslandet:
*Grefgatan 34. '
*Gref:Thuregatan 36.
Hamngatan 2, r ö d.
*Jnngfrugatan 11 A.
Norra Humlegårdsgatan ' 23

turet å östermalm) r ö d.
*Nybrogatan 49, röd.
*Riddaregatan 17.
Riddaregatan 27, röd (Ladugårdslands

lialpostkuntor).
Storgatan 1, röd.
* » 14.
*Strandgatan 23.
*Sturegatall, 30.
*Södra Humlegårdsgatan 24, rö d.
Villagatan 11.
Östr,a Humlegårdsgatan 46.

Södermalm.
Björngårdsgatan 10.
Göthgatan 17 (Södra fiIialpostkontoret) r öd.

» 29, röd.
» 50.

Teleg rafunderrättelser.
Allmän bestämmelse. Såväl telegrams Ordberäkning. Såsom ett ord räknas till

innehåll som afsändares och mottagares Sverge och till länder i gruppen A. (se ne-
namn skola hemlighållas under aflagd eds- dan) ord om högst 15 bokstäfver eller
förpltgtelss af tjenstemännen vid telegraf- siffertal om högst 5 siffror; till länder i
verkets stationer; hvaremot jernvägarnes gruppen B. (se .nedan) ord om högst 10
telegraftjenstemän i allmänhet icke äro ed- bokstäfver eller siffertal om högst 3 siffror.
svurne. Såsom särskilda ord räknas: 1. Ord för-

. enade genom bindestreck; 2. Ord skilda
Text. Tele&:ram skall vara sk!lfve~ med genom apostrof; 3. Ord i sammanställningar

latinska bokstafver och med vanliga siffror. stridande mot språkbruket; 4. De olika or-
o den i namn på städer, personer, ställen,

Språk. Telegr~mmer kunna affa!tas pa torg, gator, titlar, etc.; 5. Enstaka skrif-
klart språk eller ofverenskommet sprak eller tecken eller bokstäfver äfvensom under-
ock i chiffer. Såsom klart s~råk få ~nvä~- strykningstecken. '
das de flesta lefvande europeiska sprak OCh Såsom särskilda siffror räknas: 1. Punk-
Iatiu, Ord t~.ll öfverenskommst språk hem- ter, kommata och bråkstreck, hviIka ingå
tas ur ordböcker, hvilka under namn af i bildandet af ett tal; 2. Bokstäfver, som
l>Telegraph Code>? kunna :eqvlreras geno.~ vidfogas siffror för att utmärka ordningstal.
bokhandeln. Olika ordböcker finnas for Följande tecken räknas alls icke: skilje-
europeisk och utom-europeisk korrespondens. tecken, bindestreck, apostrof, anförings-

Uppställning sker i följande ordning: 1. tecken och alinea.
Tillfälliga uppgifter såsom »Rp» (förut- Utstrykning, ändring eller öfverskrifning
betaldt svar); l>TC» (kollationering); l>ORl>skall vara vitsordad af afsändaren eller
(mottagningsbevis); »FS» (vidaresändning); hans ombud.
»gångbndn, l>P!'» (postbetald); »XPll (ex- Bestyrkande af afsändarens underskrift
press betald); nilbudn; 2. Ad!cssatens na~n kan intagas i telegram. och erlägges här-
och adress, 3. sTelefon» (vidarebefordring för endast vanlig afgift:
pr telefon); 4. 'Ielegrafstefiouens namn; 5.
Telegrammets innehåll; 6. Msändarens namn Qvitto å inlemnadt telegram erhålles mot
(får i telegram till utlandet utelemnas). en afgift af 5 öre.
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Vidarebefordring af telegram med telefon Presstelegrammer kunna afsändas mot er-

kan ske utan särskild kostnad, så framt läggande af halfva vanliga portot för ett
telefonledning finnes från mottagnings sta- telegram af samma längd. dock minst 1
tionen till adressatens bostad; med post krona. Dylika telegrammer måste i sin
från mottagningsstationen. afgift 12 öre; helhet publiceras.
med gångbud, afgift 20 öre för hvarje på- Presstelegrammer kunna sändas utom ri-
börjad '/'0 mil, minsta afgift 50 öre; med ket endast till Norge och Danmark. Afgift
ilb~d, a~gift 40 ö,re för hvarje påbörjad '/'0 va~ligt grundporto samt 5 öre för hvarje ord.
mil, mmsta, afgrf~ ~. krona:: Med g,angbud Angbåtstelegram skall vara undertecknadt
sker befordrmg ej langre an 1'/2 mil. af befälhafvare eller kommissionär för ång-

Förutbetalning af svar kan ega rum för fartyg samt innehålla endast af~ändarens,
högst 30 svarsord. Betales afgift för 15 a?ressaten:~ och fart~gets na~n Je~te upp-
svarsord vid inländsk eller 10-ordio"t svar grft och forfrågan rorande tiden for fart y-
vid utländsk korrespondens, inför~s före p,ets afgång el!er, anko~st. .:"-fgift 60 öre.
adressen »Rp» (reponse payöe). Erlägges Ielegrammet far innehålla hogst 10 ord.
afgift för mer än 15 svars ord vid inländsk Signaltelegram (från eller till fartyg i
eller för mer eller mindre än 10-ordigt sjön). Afgift 1 "rona 50 öre för signa-
svar vid utländsk korrespondens, införes leringen, oberoende af ordantalet. För öf-
sammastädes »RPD 00 ord (rnots.), rigt vanlig afgift.

Mottagningsbevis. Uppgift å tiden, då Vä,~erlekstelegra,!,me~? innefa~tande u~-
telegram blifvit adressaten tillstäldt, kan derrattelser och förutsägelser rorande va-
erhållas då »mottagningsbevis» eller blott derleken!. k~nna af !rvarJe k.ommun eller
DeR» (accuse de reception) införes före llar:delsfo!elllng dagligen erhallas mot en
adressen. Afgift 1 krona vid inländsk, samt årlig afgrft af 100 kronor, . ..
såsom för 10-ordigt svar vid utländsk korre- . Tel~grambref. Telegram kan r b,~'ef~an-
spondens, das t.~ll telegrafstat,~on r ort., doer sa~~krlda

Kollationerade telegrammer. Önskas ett ~~'efbarare finJ.1as, for att denfr~n afsandas.
t l O' am kollatione .adt i fö f" e dr _ S~dant bref forses med anteckningen »Inne-
e e",rk, r l ' nd res 'rrC ar 'l~haller telegram» och frankeras med post-

sen» ollatr?nera;s») e ler en,. est») ..» ..(te e- frimärken såväl för postportot och express-
gram collatioune), och erlagges harfor ett f"fte (18" 'e) för t l g fe i g
tillägg af halfva telegramportot. :tifte~. or som e e ra r n s-

lItel.egrammer, ~vilka hafva företrädesrätt ~fskrift af telegram utlemnas endast till
fram~or andra pr:rvattelegrammer, framlem- afsändarcn, mottagaren eller enderas befull-
nas afven. nattetrd., mäktigade ombud. Lösen förutom stämpel
. Ino,m nket utvexlas dylika telegrammer 36nöre pr 100 ord eller del deraf.

fillsvidare allenast ~nellan telegrafverkets Aterbetalning af porto på grund af tele-
egna sta~roner. Afg.rft dubbla beloppet af graferingsfel eger rum allenast, när för tele-
p,?rtot for ett. vanligt tele&,ra~ af samma grammet erlagts kollationeringsafgift. Vid
langd. Framfor adressen införes »Iltele- försenad framkomst återbetalas portot, när
gram». , telegrammet kommit senare till adress-sta-

Iltelegrammer kunna befordras till de tionen än det hade kunnat framkomma
fl~st.a länder inom och ut~m E~ropa, dock med 1;0st, samt när försenandet öfverstiger
eJ trll Norge, Dan,~ark, ~ch:verz och Eng- 2 gånger 24 timmar i europeisk och 6 gån-
l~nd s8;mt r, allmanh~t ej trl~ telegrafs.ta- ger 24 timmar i utom-europeisk korrespen-
troner r Indien, Per~ren, Afrrka, Amerika dens. Ånsöknin~ om portorestitution skall
o~h t\~stralren. ~f~~ft tredubbelt porto. göras inom 2 manader för europeiskt samt
Framfor adressen införes »Urgent», inom 5 månader för utom-europeiskt tele-

Telegrammer med flere adresser å samma gram.
ort. Vanlig afgift för första telegramaf- T a x a
skriften samt 36 öre pr 100 ord eller del
deraf å hvarje extra afskrift. för

Telegram att försändas vidare med tele- 1. Telegram till inrikes orter,
graf. Afsändare af ett telegram kan ge- För inländsk telegram, hvilket icke inne-
nom att framför adressen sätta »)FS» (faire håller flere än 15 ord, erlägges enkelt porto
suivre) begära telegrammets vidaresändning af l krona, hvilket belopp ökas med 25 öre
med telegraf, dock icke utom Europas grän- för hvarje påbörjadt femtal af ord, hvar-
ser. .A.fgiften för vidaresändningen erläg- med telegrammets hela ordantal öfverstiger
ges af mottagaren. femton.
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2. Telegr.am till utrikes orter.

Telegrafstationerna i Riket äro följande:
De med E betecknade tillhöra Enskilda

jernvägsbolag; de med J äro Statens jern-
vägstelegrafb yråer,
Agnesberg. E. B~llesholmsgrufva. E.
Albano. J. Bispberg. E.
Alby. J. Bjerges. E.

1,50 I 0,30 Alfvesta. J. Bjersjölagård. E.
Alingsås. J. Bjn!. E.
Almunge. E. Bjästa.

1,50 0,25 Almvik. E. Björketorp. E.
Alstad. E. Björneborg. J.

0,20 Aneby. J. Björnlunda. J.
0,25 Angelstad. E. Björsätter. E.
0,25 Ankarsrum. Blidsber~ E.

~;~gt~~~e'J. ~~~~aj, .
040 Arholma. Bofors. E.
, Arlöf. J. Bohult. E.° 40 I Arvika. J. Bollnäs.

O'30 Askersund. Bolmen. E.
0'40 Askeröd. E. Borgholm.
0'35 Asmundtorp. E. Borgstena. E.
, Avesta. E. Borlänge. E.

2,75 0,55 Axvall. E. Borås.
3 50 O70 Baggetorp. J. Boxholm. J.
, , Ba1ingslöf. J. Bredsjö. E.

*) Här likasom annorstädes, der flera olika Bunkeberg. J. Bro. E.
befordringsvägar finnas, upptages endast Bankeryd. J. Broddbo. J.
kostnaden för korrespondens å den billigaste. Barlingsbo, E. Breddetorp. E.

Berg. Bromölla. E.
För hvarje ord: Berga. E. Brunflo. E.

Bergqvara. Brunnsberg. J.
Bergsbrunna. J. Bruzaholm. E.
Bergslags Grånges-Brålanda, E.

berg. E. Bräcke. E.
Bergslags Hörken. E. Brännö.

2,20 Bergslags Ludvika. E.Burgsvik.
1,75 Bergslags Ställdalen. Butle. E.
8,10 E. Byske.

13,25 Bernshammar. E. Byvalla. J.
Bersbo. E. Bålsta. E.

3,20 Bettna. E. Bångbro. E.
7,55 Billeberga. E. Bånghammar. E.

17,40 Billesholm. E. Båstad.

.A. Ett ord =15 bokstäfvereller
15 siffror.

Till
Norge .
Danmark, mellan svenska sta-

tionerna Helsingborg, Hö-
gauäs, Landskrona, Lund,
Malmö, Sofiero o. Viken, å
ena, samt danska stationer-
naCharlottenlund, Dragör,
Fredrikshorg, Hellebesk,
Hellerup, Helsingör, Horn-
brak, Kastrup,Kjöbenhavn,
Klampenborg, Bkodsborg,
Yedbrek och Valby, å an-I
dra sidan .

D öfriga stationer .
Tyskland .
Storbritannien, Europeiska

Ryssland(utom Finland),*)
Bulgarien .

Frankrike, Monaco, Monte-
negro, Bosnien, Herzego-
vina, Rumänien, Serb len

Belgien, Lnxenburg, Neder-
länderna .

Schweiz .
Österrike, Ungern .
Finland .
Malta, Kaukasien .
Spanien .
Europeiska Turkiet, Grek-

lands fastland .
Italien, Helgoland .
Portugal, Gibraltar .
Algeriet, Tunis .
Asiatiska Turkiet, kuststa-

tionerna .
» inre af landet .

B. Ett ord = 10 bokstäfvereller
3 siffror.

Afrika
(undantagande Algeriet, Tri-~~:Pt~~~~~~~~~~~~.~:.:~~~~~~
Madeira .
Ost- och Sydafrika .
Vestindien .

Amerika:
Förenta Staterna och Canada I
Mexico och Central-Amerika
Syd-åmerika 1

lägst I högst

Kr. I Kr.

För hvarje ord.

lägst I högst

Kr. Kr.
Asien

(undantag. Asiat. Turkiet o.
Kaukasien):

Arabien .
Kina .
Indien, Britiska .
J apan .
Java .
Persien .
Ryssland, Asiat. (Sibirien) I

Australien .

3,30 3,45
7,05 8,50
3,70 4,00
8,00 10,45
5,80 10,70
1,10 1,70
1,25 2,05

19,15 I 15,20

0,70 0,10

0,50
0,50
0,75

0,05
0,10
0,15

1,20
0,75
1,25
1,00
2,25
1,20

2,00
1,20
1,60
1,75

1,40
1,55
6,90
4,10

1,80
2,90
8,00
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Bäckefors. E. Falköping. J. Grislehamn. Hult. E.
Bärby. E. Falköpings stad. J. Grums. E. Hultsfred. E.
Börringe. E. Falun. Grunnebo. E. Hurfva. E.
Carlsby. J. Faringe. E. Grythyttehed. E. Husum,
Carlsdal. E. Fellingsbro. E. Grä.ngesber~. E. Hvalstad. E.
Charlottenberg. J. Figeholrn. Grasberg... Hvena. E.
Charlottenlund. E. Filipstad. Grästorp. E. Hvetlanda.
Cirnbrisharnn. Finja. E. Gullspång. E. Hyllstofta. E.
Daglösen. E. Finnerödja. J. Gunnarstorp. E. Håkanbol. E.
Dala. E. Finnmossen. E. Gunnebo. Håkantorp.E.
Dalskog, E. Finshyttan. E. Gusselby. E. Hållsta. E.
Dalarö. Finspong. Gustafs. E. Håsjö. J.
Dalkarlsberg. E. Finsta. E. Gyttorp. E. Hästbo. J.
Dalurn, E. Fiskeby. E. Gällö. J. Hästholmen.
Dannernora. E. Fjelkinge. E. Göteborg. Hästvada. J.
Degerfors. J. Fjellbacka. Habo. J. Höfversby.
D13erfors, se norra Fjellsjö. Hagfors. E. Höganäs.

egerfors. Fjerdingslöf. E. Halleby. E. Högfors. E.
Degerön. J. Flen. J. Hallsberg. J. Högsjö. J.

Der. E. Flisby. J. Hallstaharnmar. Hökedalen. E.
De sbo. Floda. J. Halmstad. Hör. J.
Derome. E. Fogelsta. J. Haparanda. Hörby. E.
Dingtuna. E. Foglavik. J. Harg. E. Hörken. E.
Djurås. E. Fors, J. Hargs hamn. E. Hörken , Bergslags, se
Dockmyr. J. Forsaström. E. Harnäs. E. Bergslags Hörken.
Domnarfvet, E. Forserum. J. Hasselfors. J. Hörle. E.
Drottnin~holm. Forsharnmar . E. Heby. J. Igelstorp. J.
Dufnäs. '. Forsheda. E. Hedemora. Iggesund.
Dufved. E. Forshult. E. Hedensberg. E. Ingatorp E.
Ed. E. Fridened. E. Hellefol'b. E. Insjön. E.
Edane .. r. Frinnaryd. J. Helleforsnäs. E. Jakobsberg, E.
Edebäck. E. Fristad. E. Hellestad. E. Jenny. E.
Edsvalla. E. Fritzla. E. Helsingborg. Jerfsö. J.
Ekdalen. E. Fryksta. J. Hernse. E. Jerfva. J.
Ekeby. E. Frändefors. E. Hemsjö. E. Jerle. E.
Ekolsund. E. Fränsta. J. Hennan. E. Jerna. J.
Eksjö. Frövi. E. Hernösand. Jonsered. J.
Eksund. J. Furusund. Herrevads kloster. Jula. E.
Elfkarleö. E. Fårhult. E. Herrhult. E. Jularbo. J.
Elfsjö, J. Fårösund. Herrljunga. J. Jurisele.
Elgarås. J. Gagnef. E. Hessleholrn. J. Jäder. E.
Elmhult. J. Gamla Upsala. E. Hindby E. Järbo. J.
Emarp. E. Gamleby. Hjeltevad. E. Jönköping.
Emmaboda. E. Gammalkroppa. E. Hjerpen. E. Kaflås. E.
Enefors. E. Gefle. Hjerpås. E. Kalmar.
Engebacken. E. Gemla. E. Hjo. Karlsborg. J.
Engelholm. Geijersholm. E. Hjorted. E. Karlsdal, se Carlsdal.
En~elsberg. E. Geyersdal. E. ~ortqvarn. E. Karlsharnn.
En öping. Girno. E. ofmansbygd. E. Karlskoga. J.
Erikslund. J. Gistad. J. Hofmantorp. E. Karlskrona.
Erikstad. E. Gnosta. J. Holmeja. E. Karlstad.
Ervalla. E. Godegård. J. Holmsjö. E. Karsjö. J.
Eskilstuna. Grafversfors. J. Holmsund. Katrineholm. J.
Eslöf. Granber~sdal. E. Holmsveden. J. Kettilstorp. J.
Esperöd. E. Grangår e. Hook. E. Kihl. J.
Etelhem. E. Grenria. Horn. Kilafors. J.
Fagersanna. J. Grillby. E. Horndal. J. Killeberg. J.
Fa~erås. J. Grimslöf. E. Horred. E. Kilsmo. J.
Fa erum. E. Grimstorp. J. Huddinge. J. Kinna.
Falkenberg. Gripenberg. J. Hudiksvall. Kinnared. E.
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Kisa.
Klenshyttan. E.
Klintehamn.
Klippan. E.
Kloten. E.
Klågerup. E.
Knaby. E.
Knifsta. J.
Knutby. E.
Kolbäck. E.
Kolforsen. E.
Kolsva. E.
Kopparberg.
Korsberga. E.
Korsnäs. E.
Kortfors. E.
Kramfors.
Krist~nstad.
Kristineberg. E.
Kristinehamn.
Krokom. J.
Krylbo. J.
Kullsveden. E.
Kumla. J.
Kungelf.
Kungsbacka.
Kungsgården. E.
Kungsängen. E.
Kungsör. E.
Kälarne. J.
Kärfsta. E.
Kärrgrufvan. E.
Köping.
Köpmannabro. E.
Lagmansholm. J.
Laholm.
Lakvik. E.
Lamhult. J.
Landeryd. E.
Landskrona.
Landsort.
Larslund. E.
Laxå. J.
Leksand.
Lena. E.
Lenna. E.
Lerbäck. J.
Lerum. J.
Lessebo. E.
Liatorp. J.
Lidköping.
Liljeholmen. J.

'Lilla Edet.
Lille skog. E.
Lillsjödal. E.
Lindesberg.
Lindfors. E.
Lindås. E.
Lingbo. J.
Linghem. J.

Telegrafstationer •
Linköping. . Märsta. J.
Ljung. E. Mölltorp. J.
Ljungby. E. Mölnbacka. E.
Ljungskile (ö. 1 Maj Mölnbo. J.

-30 Augusti). Mönsterås.
Ljusdal. Mörarp. E.
Ljusne. Mörbyiånga.
Lovened. E. Mörlunda. E.
Ludvika. E. Mörsill. E.
Luleå. Nedansjö. E.
Lund. Nederkalix.
Lundby. E. Nolhammar. E.
Lycksele. Nol. E.
Lysekil. Nora.
Löberöd. E. Norberg.
Löfvestad. E. Nordanö, E.
Löfånger (ö. 16 Maj- Nordmaling,

15 September). Nordmark. E.
Lönneberga. E. Norra Degerfors.
Malmbäck. E. Norrköping.
Malmslätt. J. Norrtelje.
Malmö. NorrtulI. J.
Mantorp. J. Norsesund. J.
Margretehill. E. Norsholm. J.
Marianelund. E. Nybro. E.
Marieberg. E. Nygård, E.
Mariedam. J. N yhem. J.
Mariefred. Nyhyttan. E.
Marieholm. E. Nykroppa. E.
Mariestad. Nyköping.
Marma. E. Nyland.
Marstrand. Näsbyholm. E.
Marsvinsholm. E. Nässjö.
Matfors. E. Nässundet. E.
Mattmar. E. Näsåker.
Mellansjö. E. Ockelbo. J.
Mellerud. E. Okna. J.
Mel1ösa. E. Onsala.
Mem. Ormaryd. E.
Mjölby. J. Ornäs. E.
Motalln. E. Orrefors. E.
Moheda. J. Orresta. E.
Moholm. J. Orrskog, E.
Mokärnshyttan. E. Oskarshamn.
Molkom. E. Oskarström, E.
Mollösund. Oslättfors. E.
Mon. E. Ottebol. J.
Mora. Ottenby.
Morgongåfva. J. Otterbäcken. E.
Morshyttan. J. Ousby. J.
Mosås. J. Oxelösund. E.
Motala. Oxie. E.
Motala Verkstad. J. Partilled. J.
Mullsjö. J. tad. J. Persberg. E.
:Munkedal. Perstorp. E.
Munkfors.E Pilgrimsta. J.
Munktorp. E. Piteå.
Målaskog. E. Prostköp. E.
Målerås. E. Påarp. E.
Målilla. E. Pålsboda. J.

Qvicksund. E.
Qvidinge, E.
Ragunda. J.
Ramlösa E.
Ramlösa brunn. E.
Ramnäs. E.
Ramsele.
Ramsjö. E.
Ransta. E.
Ratan. (ö. under seg-

la tionstiden).
Raus. E.
Rekarne. E.
Riddarhyttan. E.
Ringstorp. E.
Robertsholm. E.
Roma. E.
Benehamn.
Ronneby.
Rosersberg. J.
Rosshyttan. J.
Rotebro. J.
Ryd. E.
Rydboholm. E.
Rydsgård. E.
Ryningsnäs. E.
Ryr. E.
Ryssby. E.
Rahällan. E.
Råneå.
Rånnum. E.
Rånäs. E.
Rällså. E.
Rämen, E.
Räppe. E.
Rödeby. E.
Sala.
Salsta. E.
Sandhamn.
Sandhem. J.
Sandsjö. J.
Sandviken. E.
Seffle,
Seglingsberg. E.
Segmon. E.
Sikfors. E.
Simonstorp. J.
Sjögränd. E.
SJötorp.
Skabersjö. E.
Skanör.
Skara.
Skattkärr. J.
Skellefteå.
Skene. E.
Skeninge.
Skillingaryd. E.
Skogstorp. E.
Skruf. E.
Skräeka. E.



Telgrafstationer. 685
Skultorp. J. Sundholmen. E. Tullgarn.(ö.endastun-Winga. (tillika signal-
Skultuna. E. Sundsvall. der hofvets dervaro). station).
Skurup. E. Sunnanå. E. (ö. under Tumba. J. W~ng~ker. J.
Skutskär. , seglationstiden). Tuna. E. WT~nm!:ga.E.
Skyllberg. J. Sunne. T t d E Wmslof. E.
Sk . E S h u ary.. W' bytnnäs. . ura ammar. Tringe. E. ~s ,y.
Skåre. J. Svansbo. E. T1 . E WIskan. E.
Skärkind. E. Svanå. E. T~garPJ' . Wislanda. J.
Sk fd S tvik .ang , . W· f' d Eö e. ,var ·Y1'. 'I'ärna. E. ~ss~jer a. .
Skönnarbo. E. Svarta. J. '{,.. b d J Wittinge. J.
Skö 'k S d l E ore o a.. W 11·..· Eonvi . ve a a. . Törefors.T o SJO. .
Slite. Svennevad. E. T" E Virena. E.
Smedby. E. Svensbro. E. U'~taeh l' E Wreta (se St. Wreta).
Sm~djebacken. Sv~nstorp. E. Udd:v~l:~:' ":reten. E.
Smalandsstenar. E. Svängsta. E. U'lf.t. E Wretstorp. J.
S "b I tt E S J s Olp.. WO . ård Jno erg~ lyan. . • l.a.... . lJ1fÖ. E. ~lgaI a. .
Sofiero (o. endast underS~fs~~. J.: Ullersäter. E. W~derum. E.

hofvets dervaro). S~f~Jos~rom. E. Ullånger. W~n.ge. J.
Solberga. J. Sar?_ (o. under bad- Ulricehamn. ~~rmg. J.
Sollefteå. "tIden). Umeå. Vi~rtan. J.
Sommen. J. Sater. E. o .' W~sby, J.
S t E Söderfors, E. Undersåker. E. Wase. J.
Sons or~. :Ii Söderhamn. Upphärad. E. Ystad.

pannarp. . Söd 1," • Upsala Ytt o JSparreholm. J. o er..:opmg. . '" . '\ eran. .
S . t b d E Södertelje. Ursvik. (o. 16 J\1aJ-);xern. E.s~lt~;/~... Södertelje Öfre. E. 15 Nov.) 4by. J.

E Sölvesborg. Uttersberg. E. 4byggeby. E.
Staffanstorp. . Sörby. J. Wadsbro. E. AhllS.
Stafre. J. Sösdala. J. \Vadstena. 4karp. J.
Stehag. J. Taberg. E. Walbo. E. . 41and. J.
St~nstorp. J. Teckomatorp. E. Waldemarsvik, 4lshult. E.
Stigtomta, E. T h lt J \n 11 J II t JSti h f J en u . . ·r a a. . """mo. .

St~ernhol"E Thorskors. E. Wallsta. J. ~mål
jern o m.. T'b J \'N11°k' E A JSt k l ro. . a a ra.. o nge. .

StOCka.. d J Tidaholm. E. Walskog. E. A
4

nirnskog.E.
oc aly.. '{"d J \n 10 E ESt kh l l an. . rv a asen. . nn, ,.

St~~a ,rt~~. i~lelrbP.E. E ~arb' E. fhrå' ~'
Sto ebr E l erga. . 'ar ergo Åry. ,.

r 10.. Tjörnarp. J. Wartofta. J. sbro. J.
Storf?rs. E. Tobo. E. 'Wattholma, E. 4shammar. J.
Storl~e.n. ~' Tofta. E. Wattjom. E. 4storp. E.
Stors.J.o. E. Tomelilla. E. Waxholm. ~tvidaberg. E.
Storvik, J. Torekow. Veddige. E. Qfverum. E.
Stor-Vreta. E. Torne. E. Wedevåg. E. Olme. J.
Storå. ~. 'l'orpshammar. E. Wedum. E. Qlmestad. E.
Strengnas. Torshälla. E. Wendel. E. Onnestad. E.
Str~ber~. E. 'I'orsåker. J. Wenersborg. Örbyhus. E.
Stralsnas. J. Tortuna. E. Werkebäck. E. örebro.
Str~ngsjö. J. 'l'orup. E. 'Wermlandsbro. E. Qregrund.
Strömsbro. E. Totebo. E. Wermlands Säby. E. Ormon. E.
Strömsholm. E. Tranås. J. Wernamo. Ornsköldsvik.
Strömstad. Trekanten. E. Westervik. Orsjö. E.
St~n~a. E, Trelleborg. Westerås. Ortofta. J.
Ställdalen. E. 'I'rollenäs, E. Wexiö. ÖstavaJl. E.
Ställdale n, Bergslags, 'I'rollhättan. Wifstavarf. 0stersund.

se Bergslags Ställ- Trosa. Wiken. Östertibble. E.
dalen. Trångsviken. E. Wikersvik. E. Osthammar.

Sundbyberg. E. Trädet. E. Wikmanshyttan. E. Ö:mered. E.


