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Jernviigsunderrättelser. (2912J
Förteckning öfveralla svenska, 'norska' stationen till den resande eller hans ombud

'd'a'niskaoch, finska .kuponger med tillhörande mot återställande af erhållna kontramärken.
bestämmelser äfvensom karta kan likaledes Föl' effekter, som af resande medtagas i
erhållasetill pris af 25 öre. vagnen, ansvarar icke jernvägsförvaltningen.
!, -Sofvaqno» gå i nattågen å linierna Stock- Frakten för hundar skall alltid erläggas
holm-Malmö-Trelleborg, Stockholm-Göte- å afsändningsstationen.
borg, Stockholm-Kristiania, Stockholm->
Sundsvall, Stockholm-Storlien och Stock- b) Rörande transport af åkdon, lik, hästar
holm-s-Luleå, och meddelas med afseende på och boskapskreatur
dessa' vagnar följande: är att iakttaga, att vagn böl' derför reqvi-
":11' klass sofkupe hal' i helkupe två, i hal f- reras på afsändningsstationen 24 timmar
kupö' en liggplats, II klass i helkupe fyra förut, derest egaren önskar att transporten
och i halfkupö två liggplatser; skall med bestämdt ban tåg verkställas. I
, Iiggplats kan, i den 'mån utrymmet med- fråga varande transportföremål böra i god
gifver, erhållas pr natt i l:sta klassens vagn tid hållas färdiga å bangården. Frakten
mot afgift af 5 och i 2:dra klassens vagn kan betalas vare sig på afsändnings- eller
mot 1afgif t.: af 3 kr. (sommartiden 5 kr, å mottagningsstationen, undantagande för lik,
linien IStockholm-Trondhjem, 2 ggr i vec- för hvilka frakten alltid skall erläggas på
kall i förb, med ån~båtarne till N ord- afsändningsstationen. Vid transport af lik
kap), allt utöfver eljes gällande biljett- skall vederbörlig begrafningsattest företes,
pris, med rätt föl' resande, som betalt af- och skall lik, såvida icke behörigt intyg
gift· för samtliga liggplatser i en kupe, om detsammas balsamering företes, vara
att deri intaga jornväl ett större antal per- inneslutet i lufttät kista eller lår.
soner, än för hvilka liggplatser äro afsedda,
förutsatt att dessa alla äro försedda med c) Om transport af gods.
vauliga personbiljetter; två barn i ålder Gods indelas för transport å jernväg
mellan 3 och 12 år ega gemensamt begagna paket-, il- och fraktgods.
en liggplats; barn under 12 år, som åtföljer De båda förra slagen befordras med det
äldre person, hvilken innehar sofvagnsbiljett, ordinarie bantåg, som snarast efter inlem-
får". äfven om särskild sofplats icke begäres nandet bör framkomma till bestämmelseor-
för detsamma, resa i sofvagn utan lösen af ten. Med nattsnälltåg försändes dock sådant
särskild sofvagnsbiljett, men bör då begagna' gods i allmänhet endast till stationer bortom
samma soffa som den äldre åtföljande personen; dagsnälltågens slutstationer.

plats i sofvagn beställes i biljettexpedi- Allt styckegOdS, som aflemnas till transport
tionen vid Centralstationen; och tilldelas på jernvägen, skall vara försedt med fullstan-
platserna resp. rekvirenter i den ordning de dig och tydlig adress, omsorqsfullt inslaget samt
anmält sig och så, att biljetter till de åtföljdt af fraktsedel enligt faststäldt formu-
platser, som kunna anses fördelaktigast, lär. Frakten kan betalas vare sig på afsänd-
först utlemnas. nings- eller mottagningsstationen, undanta-

. Restau1'at';ollsvagn medföres i tåg n.r 7 å gandes för sådana varor, som stationsbefälet
linien Stockholm-Malmö. Tillträde endast anser underkastade hastig- förstöring, eller
för resande med I eller II klass biljetter, hvilkas värde icke med säkerhet motsvarar

Expeditionerna för emottagande af res- frakten, äfvensom för slutna kolli af obe-
gods öppnas och stängas samtidigt med bil- kant innehåll, samt för effekter, hvilka för-
jettluckorna; och hör resgods aflenmas minst sändas till afsändarens eget emottagande
10 minuter före tågets utsatta afgångstid. eller hvarå fraktsedel ej inlemnats; skolande
Vid resgodsets inlemnande åligger egaren frakten för dylika varor ovilkorligen betalas
att tillika aflemna biljetten för att mär- på afsändningsstationen. Kände personer
kas. Sedan vigten blifvit i expeditionen kunna dock, mot särskild lemnad ansvars-
utrönt -och liqvid erlagd för möjligen befint- förbindelse, få sända gods af hvad slag som
lig öfvervigt utöfver den medgifna frivig- helst utan att erlägga frakt vid afsändandet.
ten, 25 kilogram för den som erlagt full Gods emottages till befordran till hvil-
biljettlösen och 15 kg. för barn, som er- ken som helst jernviigsstation på kontinen-
lagt half afgift, (å kombinerade biljetter ten samt ilgods äfven till London.
se ofvan), återfås bilj etten \ och erhålles Frakt beräknas i fråga om paketer för
kontramärke, försedt med samma nummer, hvarje särskildt kolli, men för il- och frakt-
som är åsatt resgudspersedlamo. Från res- gods efter sammanlagda vigten af de i sänd-
gods, som inlemnas, btira.äldre resgodsmärken vara ningen ingående och på samma fraktsedel

'borttaqna, emedan sådana lättföranledafelsänd- upptagna varuslag; dock, hvad beträffar
inng. Resgods utlemnas på bestämmelse- fraktgods, med iakttagande af att endast
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[2913] .1~rJl\'ägsunderrättelser.
till samma godsklass hänförliga varors~·IStocklwlms östra 8tat~ 8tock1wlms-s~_"
lunda till sin vigt sanpnam:äkl!as,' _ (iot},ocll Stocklwl'fIV~~pidiämrtJll

Efterkraf å gods kan af afsändaren be- f/Jrlagd till huset 8tadsgård~t8 ,il samt i il·
gäras å afsändningsstationen, antingen fiir godsexpeditionen i huset nr- 8 vid, Kar~avijgen
utlag~e omkostnader oc~. transporter epel: och Karlbergsväge~-.8.-.. ; -j,".j' .J.L
ock for varans fulla varde; dock ma eJ Fralctgods 'kan for afsändning a Jerllvag af-
efterkrafbegåras å vin och spirituösa"var.or lemnas vid Stockholms norra',statWn (vid Stoek-
för godsets värde: Såsnart från mottagnings- holms norra station -expedieras icke i vagn's\.
stationen ankommit underrättelse, att efter- laster kreatursben, 'grIls, gödsel, staI1sti,ii.
krafvet blifvib af. mott.~garen inlöst, l ut-' Halm, hö! .kalk, saE:d,_~n, il~w,to!!, l>tdrf-
betalas detsamma till afsandaren mot kvitto. strö, torfmull,travaror, oen vassrör), vid

Efterkrafsprovisionen utgör en' procent af Stockho'tM_: södra .station, vid"8tflckholmsrÖ6tra
efterkrafvets belopp och afrundas uppåt till station och .vid Stadsgården. (Från ;S.tadsgll.r.-,
närmaste tiotal öre. den expodierasrdock-endast gods l vaWls-

För att med visst tåg befordras böra ~i!-ster; fr,ak~se~ell>aflem?-as år exp:editii)J),en
paketer ock ilgods vara inlemnade minst 30' l huset Stadsg~rd~n 18 A.) ~,; ~: , .. l>
minuter och.[raktgods minst två timmar före ) T"':d'fX': 'd't" (.:i öf

·n.·
dettas afgång e I er " vr expe I ronennas ppen-

• , i', l \i" • 0"

Paket, il- och fraktgods, som ankommit till "ål,land~ .•, r" r "
j Stockholm boende personer, hemsändas -Ilgodsexpeditionema hålla$ för allmäahe-. I

efter aftal mellan jernvä&,sstyrelsen och ten tillgängliga: de vid Stoc:ldlo!ins centr l-
Stockholms Expressbyrå till emottagaren station C/öT afgående ~lgods i stationshuset -och
mot ersättning, beräknad efter kollits vigt, för ankommande, ilgods i ~huset nr "70,Y'vid
såvida ej emottagaren skriftligen anhållit, Klarabergsgatan): sökneaagar från. kl., 7,
att sjelf få afhemta detsamma, . f. m. till 7 e. ;m., samt- sön- och helgdfsg".r

'Fraktgods anmäles hos godsemottegaren kl. 7-10 I: m, och l-O e.• ,L; denVl vid
medels tryckt ,»notis» o~h ~tlem~ en~~ mot södra stati~nen: sök;tedOflarj {"ån ,k? 7 I: ,n.
Illottagqrens eller dess skriftlt.gen bifullmaktagad6 till ~l.l7 e. m.. sanit -sö,,- och l helgdagar
ombuds. egenhändiga kvitto derå. -Den af af, Irå. kl.' 7e ,till 11 f. 111. liC'" från hl. hl ·tiil
sändaren utfärdade fraktsedel, hvarå jem- 6. e: m.; den, vid Stadsgården 18 Ä: sökne~
väl kvitto å erlagda frakt- och andra af- dagar fr kl.: 8 f. m .. till 6 e. m. och den
gifter finnes tecknadt, tillställes' dervid vid _Karlavägen : sökned. Irå,l<i kl. ''9 I -. m.
alltid vederbörande emotta~are. . till 6 e. m. och:Karlbergsväg'en'8:!$ökned~ar,

Anspråk på ersättning skall göras hos från kl. 9 f. m. till 6 e.'m .. -~,; ," " ':
. stationsbefälet genast -då godset aflemnas Godsexpeditionerna vid Stockholmsnörra t,

till mottagaren och alltid. inom 2~ ~im' och ~ödra stationer hålla~ tiJ]gäl1g1tg]i. .rör:
mar efter ankomsten, da nagot 'ko'lli visar allmanheten alla sökne,dfll/ar.,kl-i7' f. m.~7
yttre märken till åkommen skada, anmälas e. m. Expeditionen vid, StadsgårJeri ' 18 A:
mnen samma kolli öppnas eller afföres från alla söknedagar kl. 8 f. m ..:....o i: m~I ,

stationen. - Jer"nvägsif:terkraf. l]tbetalas' å. derl sta:ti<JiI,
'För gods, som ej inom 24,timmar efter hvarifrångodset är.,afsändt" döcli; med un- '

ankomsten afhemtas. från' stationen, .debi- dantag: af hvad beträffar. försändelser' -in:
teras phlts- och magasinshyra för.hvart.be- leninade 'vid .Stockholms central o~h, pOljra
gynnande. dygn;' för styckegods med' 5 öre station~r' sålunda, att-ode8,ll<IDma"ut·b"etälas
för hvarje llegynnande, vigt af t'()O:kg.(~inr å . Statens jernväg,ars 'expedition 'tör utbe-
sta beräknade b,elopp för' en säridning. är talanql) 'afl 'efterkraf'\',Klarl\bergsgatllll §&,
2.:' öre) samt -för vagnslastgods med 3 kl'; söknedagar frå~ 'kl.: 10: t,m. tilLl ~. m.
fOr hvar- vagn. »)1 Å Stockholrns södra station 'utbetalas efter,-

, .' kraf .mellan kl, Il. f. 'm. tH! :1 I!, m. samt
d) Ställen för inlemnande af paket-, il. å Stockholrhs östra' station mellan kb.9--,12

_ ' '. och fraktgods. f. !FJilfz.1del~i~gen vid St()~kholms ce~tl'alsta~ .
Paket- och Ilgods kan för afsänduing med tiou-hålles öppen 'ålla 'sökhedagarfr/ :kl. .

bantåg inlemnas' vid Stockholms centralstation, 10 f ..m., t~1l'5e." m. , " u ·u • l 'c



Postunderrättelser. - Postanstalter. [2915]

Postu n d er rätte Ise r,

[2915J Uppgift å postanstalterna i riket.

De med kursi» stil tryckta äro postkontor, de äfriga poststationer.
Tecknet t efter postkontors namn angifver, att å platsen lokalbrefbäring finnes

anordnad.
Af de efter poststationernas namn gjorda beteckningar utmärker:

I att poststation tillhör första klassen;
II " "andra klassen;
* att poststation är vid statens jernväg belägen;
') att poststation hålles öppen endast under viss del af året.

v. framför klassbeteckning å poststation betyder vintertiden, s. sommartiden,
Efter postortnamnen finnes äfven angifvet det län, inom hvilket postanstalt äi'

belägen.
Till första klassen hänföras sådana poststationer, hvilka äro belägna vid

jernväg, eller till och från hvilka post befordras med åkande bud eller med ångfartyg.
Vid sådan postanstalt utvexlas icke:

assurerade försändelser med högre angifvet värde än 20,000 kronor, för så vidt
poststationen icke iir belägen vid statsjernväg, då dit kunna från postkontor sändas
penningebref utan inskränkning i beloppet,

telegrampostanvisningar, eller
paket, hvilkas vigt öfverstiger 10 kilogram;

hvarjemte dylik postanstalts befogenhet är begränsad derutinnan,
att i fråga om postanvisningar till utrikes ort endast sådana till Norge och

Danmark mottagas,
att rörsändelse med postförskott å högre belopp än 100 kronor icke tillhanda-

hållas adressat, samt
att i fråga om inkasseringshandlingar endast dylika från utlandet behandlas.
Till an dra kl assen hänföras sådana poststationer, till och från hvilka post

uteslutande befordras med gående bud (gångpost eller landtbrefbärare). För dylik post-
anstalt gälla samma inskränkningar som för poststation af första klass, dock med den
ändring i fråga om paket, att vigten är begränsad till 1 kilogram för paket i allmän-
het och till 11h kilogram för paket, rör hvilket postafgiften redovisas med tjenste-
frimärken.J.- Vid de postanstalter, hvarest bokstafven T är utsatt, är äfven tele-
grafanstalt. Vid de med Rtf betecknade postanstalter utvexlas äfven såväl in- som
utländska telegram. Vid de med Tf betecknade postanstalter utvexlas telegram
endast inom Sverige samt med Norge och Danmark.
Abbekås II MIm Alnaryd l Blek Angskär v. l, s. Il Arlöf l MIm T Avesta t Kpbg Tf
Abisko l • Nbtn Alnö v. l, s. II Sthlm Arncberga l Östg Axelfors l Elfsb
Aborrträsk l Nbtn Vnrl Ankarsrum l Klmr Arnemark l Nbtn Axelvold l • MIm '1'
Adelöf II Jkpg AIsen l Jmtl Tf Arn.äsvall l Vnrl Axhult l Kron T
Adolfsfors I Vrml AIsheda (Alseda) l Annebern l • Hall T Arrte l MIm T Axmar l Geflb
Afvaf0r.s l • Nbtn Jkpg Annclöf'J: Mim T Arvidsjaur l Nbtn TfAxvall l Skbg Tf
Afvatrask l Vbtn... Annerstad II Kron Aruika t Vrml Rtf Backamo v. II s. l
Agnesberg I Elfsb T Alsjöholm II Kim Anstahyttan II Kpbg Asa II Kron Gbrg Tf
Alanäset TJmtl Alstad I MIm T Anten l Elfsb Asarum l Blek Backaryd I Blek T
Al!J,ano.1 • Sthlm TAIsterbro IKlmr Antnäs l Nbtn Asbysand I Östg Backa station Le Half
AllO.Yol .•Vnl?! '1' Alsters station l' Anundgård l vnri Aska l Östg T
Alböke l K1mr Vrml T (Alster) Anundsjö l • Vnrl T Asker l Öreb Backe Vnr! T
Ale I Nbtn Alters bruk II Nbtn Apelvik l Gbrg Askersund t Öreb '1' Baggetorp l • Södm
Alfta I Geflb Altuna l Vstml Aplared I Elfsb Askeröd l Mim 1.' T
.dl/"esta Kron Tf Alunda l Ups Arboga t Vstm '1' Asklanda l Elfsb Baggå l Vstm
AIgntsboda II Kron Alvastra l Östg Arbrå l • Geflb T Asmundtorp l MIm Baltngslöf'Le Krist T
Alingsås t Elfsb '1' Ambjörnarp II EUsb Arentorp I Skbg T Balingsta l Ups
Allerum II MIm Ammarnäs II Vbtn Ar-holma l Sthlm T Aspeboda l Kpbg Balsby l Krist
Almedal l • Gbrg T Anderslöf l MIm T Arild l 1) Mim IAspeäl· Vnrl Bander l Gotl
Almnäs l Sthlm '1' Anderstorp l Jkpg Arjepluog l Nbtn IAspäeII Jemtl Bankeberg Le ÖstgI'f
Almunge I Sthlm T Aneby l • Jkpg T Arkelstorp l Krist Attarp l Krist Bankekind l Östg
Almvik l Klmr Tf. ,Anl(elstad l Kron '1' Arkösund l Östg T Autsarfve I Gott .Bankeryd l. Jkpg T
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Postanstalter.
MänBarp l Jlj:pg 'id I
MänB~rud I V,rml .



Honn,eby t Blek T
Ronneby bruun ,I l)

Blek Tf '
_Röiiu~by redd I Blek
Roppered I Elfs b T
Rosendala I Jkpg
Rosenfors I Klmr .
Rosersberg I • SthmT
Rosforsbruk I Nbtn
RosJagsbro I Sthm
R01~shyttimI,D,:stm

Rossön, I VnrI
Bosvik I ]'!btn
Rotebro I • Sthm T
Rottne I Kron T
Rottneros I Vrml
Ruda I Klmr T
Budskoga I' Vrml
Rumskulla n Klmr
Itunemo I Geflb
Runhällen I Vstm
Bunmarö v. II, s. I

Sthm
Bunnvika I Kpbg
Runsten I Klmr
Buntuna I Södm
Rus)l'~räsk I Vbtn
Bute I Got!
Ryd I Kron T
Rydbo I Sthm
Bydboholrn I Elfsb T
Ryd~gård I J~Ilm T
Bydsnäs I Ostg
Rydöbuuk II Hall
Hynge I Mim T
Ryningsnäs I Klmr T
Ryl' I ,Elfsb T
Byssby I, Kron Tf
Råby I Södm
Råbäck I Skbg
Råda Vrml T
Rädanefors n Elfs b
Rådmansö I Sthrn
Bådom I Vnrl
någgärd II Elfs b
Råhällan I Geflb T
lIåneå Nbtn T
Rångedala I Elfb T
Ränn'um I Elfsj) T
Rånäs I Sthm T
Räsbo I Vstm
Råstorp r Kron
Räfl~l1<;laI Elfs]:>T
Räfvemäla I Kron
Räfy,tla II, Kppg
,Rällså I .Oreb T
Rä!pell I Vrrnl " "
RälP-slryttan I Kpbg

T,
Ränte I Kron
Rl'ppe,I Kron T '
Rätansbyn I Jthtl T
Rättvik I Kpbg T
Rö' I Sthm T ,
Rödaled I Krist
Rödeby I Blek l'
Rödön II Jmt!
Rögle I • M,m T
Röjdäfors I Vrml
Rök I Östg
,I\öke I Krist
R,ölanda I Elfsb
RönneshyttaI*ÖrebT
Rönninge I * Sthm T
Rönnäng v. Il, s r.

Gbrg Tf
RönB I Östg

",;ltörberg I Geflb
, R\iFlJäcksnäsn,Kpbg

Rörum I Krist
Rösmäla I Kpbg
Röstånga I Mim T

Sala t Vstm T
Sala damm I Vstm
Salbohed I l) Vstm
Saleby I Skbg
Salmis n Nbtn l'f
Salstad I Skbg T
Saltsjöbaden I Sthm

sa'ffsjö-D;'r';äS' 1
Sthm

Saltsjö-Jerla I Sthm
Saltskog I * Sthm T
Sanda I Got!
Sandared I Elf.b T
Sandarne I Geflb Tf
Sandby n Kl'ist
Sandbäck I Blek T
Sandbäckshult I

Klrnr .
Sandhamn v. II, s. I

Sthm T
Sandhem I • Skbg T
Sandhult II Elfsb
Sandreda I Kron T
Sandsjö I * Jkpg Tf
Sandträsk I *Nbtn T
Sandviken Geflb T
Sangis I Nbtn "
Sankt Anna n Ostg
Sankt 1bb n Mim
Sankt Olof I Krist
Sankt Sigfrid II Klmr
Sannäs I Gbrg
Satserup I Mim T
Saxtorp I MIm T
Schebo bruk I Sthlm
S~tfle t Vrml T
Sege I Mim' T
Segerstad II Vrml
Seglingsberg I Vstm

T
Seglora n Elfsb
Segmon I Vrml T
Sellnäs I Kpbg T
Selsjön I * Vnrl T
Semran I Hall
SeskaröI Nbtn
Sexdrega I Elfsb
Sibbhult I Krist
Sidensjö I Vnrl
Sigtuna I Sthm Tf
Si!>eäI Vbtn 'l'
Sikfors I Öreb T
Sjknäs II Nbtn
Sikträsk I • Nbtn
sn I Vrrnl
Silinge I Södm
Siljansnäs I KPbg
Sillerud I Vrml
Sillre I Vnrl
Simeå I • Geflb T
Simlinge I Ml~ T
Simonstorp I. OstgT
Simrisluunu, se Cim-

brishamn
Simtuna I Vstm
Singö II Sthni
Siringe I Jkpg
Sjuberga I Skbg
Själeyad I • Vnrl T
Sjöbo I Mim T
Sjögestad I Östg
Sjörup I Mim
Sjötofta n Elfsb
Sjötor.p I Skbg
Sjövik I Elfsb

Postanstalter.
Skabersjö I Mim T
Skafböke n Hall
Skagern I Vrrnl
Skallinge I Hall T
Skalstugan I Jmt!
Skanör I MIm
Skara t Skbg T
Skarhult I Mim
Skattkärr I. Vrml T
Skattungbyn I

Kpbg
Skeboqvarn 1* Södm

l'
Skedaborg I Ösig
Skedala gärd I Hall'!'
Skedalahed I l) Hall
Skede I Jkpg
Skedshult n Klmr
Skedvi II Vstm
Skee I Gbrg
Skegrie I Mlm T ,
Skelderviken I .Krist
Skellefteå t Vbtn T
Skene Elfsb Tf
Sken inge t Östg Tf
Skepared n Elfsb
SkepparslöfI Krist T
Skeppsgården I Klmr
Skeppshult I Jkpg
Skepptuna I Sthm
Skifarp I Mim T
Skifvarps socker-

bruk I Mim
Skifed I Vrml
SkillingarydI JkpgTf
Skillinge I Krist
Skillingmark I Vrml
Skillingsfors I Vrml
Skinnskatteberg I •

Vstm
Skirö I Jkpg
Skog I Vnrl
Skogaby I Hall
Skogstorp I Södm
Skogsä n Nbtn
Skokloster I Ups
Bkorped I • Vnrl
Skottorp I • Hall l'
Skrea I * Hall
Bkredsvlls I Gbrg T
Skrehall n Elfsb
Skruf I Kron l'
Skultorp I * Skbg T
Skultuna I Vstm T
Skurup I MIm Tf
Skuts kär I Ups T
Skuttunge I Ups
Skyllbergs bruk

Öreb
Skyttmon I Jmtl
Skyttorp I Ups l'
Skytts Vcmmer löf

Mim T '
Skåne-Tranås UKrist
Skäpafors I ~~lfsb
Skåre I • Vrml T
Bkäl'llnge n Hall
Skältsäter I Elfsb
Skäralid I Krist 'l'
Skärblacka I 'Östg Tf
Skärharnn n Gbrg
Skärkind I Östg T
Skärvången I Jmtl
Sköfd. t Skbg T
Skölfvened I Elfsb
Sköllersta I Öreb
Skönnarbo I Östg T
Skönnerud I Vrml
Skönvi.k I Vnrl T
Slimmingeby UMlm

Slite I Got! T
Slotts bron I Vrml
Slussen y, n, s I

Gbrg Tf
Slägarp I Mim
Släp I Hall
Slätafly n ,Kalm
Slätmon I Ostg
Slättberg I Kpbg T
Slätthög I Kron
Slättåkra I Hall
Slättäng I Skbg
Slöinge I *' Hall ~r
Smedby I Klmr 'r
Srnedjeöacken. t Kpbg

T
Smedstorp I Krist Tf
Smedsäng I Gelib
Smålands-Rydaholm

I Jkpg
Smålandsstenar

Jkpg T
Smålands Taberg

.Tkpg T
Smögen n Gbrg l'
Snaftunda n Oreb
Snappahem I Kron T
Snogeröd I Mim T
Snyten I • Vstm
Snärestad I Mim
Snöbergshyttan I

Öreb T
Solberga I • Jkpg l'
Solfvesta I Klmr
Sollebrunn I Elfsb
Sollefteå t Vnrl T
Sollefteä läger I l)

Vnrl
Sollerö I Kpbg
Sommen I • Jkpg l'
Sonnarp I Mim
Sonstorp I Östg T
Sorsele I Vbtn
Sorunda I Sthm
Spannarboda I.Öreb
Spannarp I • Krist T
Sparreholm 1'*Södm

T
Sparsör I Elfsb
Sperlingsholm I Hall
Spjutsbygd I Blek l'
Spjutstorp I Krist
Sprängsviken I Vrn)

l'
Spånga I Stblm T
Spöland I '* Vbtn
Stabbarps grufva

Mim
Staffanstorp I Mim l'
Stafre I • Jmtl T
Stafsjö I Södm
Stallarholmen I

Södm \
Stamnared n Hall
Stannum I Elfsb
Stegeborg n Östg
Stehag I * Mim l'
Stenbacken I * Notn
Stenberga I Jkpg
Stengårdshult I Jkpg
Steninge n Hall
Stenkurnla n' Got!
Stenkyrka I Gtl
Stensele I Vbtn
Stenetorp Skbg T f
Stenungsund I Gbrg

Tf
Stenäsa I Klmr
Stidsvtg I Krist
Stigsjö I Vnrl

[2921J '
Stigtomta I Södm T
Stilllngsön I GbrgTf
StjernhofI *Södm l'
Stjernholm I Södm

T
Stjernorp II Östg
Stjernsund I Kpbg
Btjernvik I Vstm ,
Stocka I Geftb
Stockaryd I • Jkpg l'
Stockevik Y. n, s, I

Gbrg Tf '
Stockholm t l'
Stocksund ,L Sthlm T
Stora Bjurum I Skbg
Stor Bosarp I Jpkg
Stora Hof I Skbg
Stora Hultrum I

.lkpg
Stora Levene I Skbg
Stora Mellby I EI~s,b
Stora MellösaI Öreb
Stora Rör Klmr T,~
Stora Sundby I'

Södm '
Stora Tuna I KpbgTf
Stora Vreta I Ups 't
Stordalen I • Nbtn
Storebro I Klmr T
Storfors I v-mr-r
Storhögen IJmt! .
Storlien I • Jmtl'T
StorsjöT Klmr 'T',
Storsund I • NbtnT
Stortorp I • Öreb
Storvik Geflb Tf
Storå I Öreb' l'
Strand I Elfsb
Strandvik I Kpbg
Strenanå« t Södm l'
StrengseredI Elfsb
Strilierg I Öreb l'
Strälsnäs I • östg l'
Strångsjö I • Södm T
Stråtjära I Geflb "
Strö U Krist
Bta-öfvelstorpII Krist
Strömbacka l' Geflb
Strömsbro I Geflb T
Strömsdals bruk' I

Kpbg
Strömsfors I Elfsb
Strömsholm I Vsbm

Tf'
Strömsnäs' bruk l

Kron T'
Stt'öms/ad t Gbrg I 'l'
Siröm susui Jmtl" Tf
Strömtorp I • Ör!'R
Stugsund I " Gefl]:>l'
Stugun I Jjllt!
Stumsnäs I Kpbg i

Sturefors I Östg' 'J
Sttrreholm I*l\'[Jn't'T
Sturkö n Blek
Styrsö I Gbrg
Stälboga I Södm T
Stånga I Gotl l'
Stängby I • 'JInm'
Stäfyesjö I Mim
Stäfvie I • Mim l'
Ställberg I Öreb l'
Ställdalen 'I Öreb T
Stöde I • Vnrl Tf
Stöllet IVrml
Stömne I Vrml
Stöpafors I vrml '
Störlinge I KI~f

,Sundborn I 'Kpbg!

~-~Biåp.d-och ;Lifförsäkrings-Aktiebolage~ SVEA. ,1~~DrQ!t,ni~gij~t,~'.
-i'9~C#7JZ!-",J;",,:'_( "~~'''''''l'"';'''''''''-' '"~'..•.•., '~->--.~-,. _v:"-'" :::5'



[2921] . , Postanstalter.
Sundbyberg IStblm Tontteboda ]''' Sthlm Tälebo I Klmr Vallsta l " G:eilb !J:

Tf . ' T U. Tänebro I MIm 'I" Valläkra l Mlm~T
Sunderby station I Toppeladugärd i Tångeberg I Skbgrj" ,Valsberga statJon! l

" Nbtn T, MIm 'fl. L 'fäng'ela'ndaIElfsbT Södm T oa·.m
SundholmenlElfsllT Södra Bärby I Klmr Torbjörn'torp'T Skbg Tähnö.J;i J]'1fg, Valsip I'Sthffi s 'Tf
Supdom U,1"iötn Söd~aJ"Hestra I Jkpg Torekov l Krist· I Täsjö'I'Vnrl J. ValskogJI,vstili"T
S d P n l Södra'RprnmU MIni 'Torestorp H Elfsb I Täby YStlilfn T valäseD. 'l' (Jreb' Tl
yr,:',1 ~ ~', " a., Södra Saridby I MI,,! 'forgäs I )l:pbg Täfvelsäs l Kron Valö"1 Sthlm' ,

Södrå Sunderbyn H Torhamn l 'lllek ., Täng, f o'" Jmtl T TI VamlingW' II
Sundssandvik Vi-H, Nbtn Torne l Kron T '. Tännils I Jmtl' ,. VaIikifva: l,'l{

s. I Gbrg 'J" t_I I' , , 'l Nb l le , '. Södia Vi l Klmr " 'I'orneträak-E "'Nbtn Tli,tBnllö .tn~~I. Vlwnebuda:tI
Sundsvall t Vnrl'T Södra.Åb~ l Mlm'T Torp'I.~ Elfsh 'I'~ Tarna I'Wolml-!I1""'Vansbrö1JliKp
Sunnansjö l Rpbg Söt arg) 1.'M1!r'.1,' Torpllh'ammar 'l A Tärnaby .'1<. f.I, S. '1I Vanå'" r K'rillt !1
Sunne Vrnl!(TlfJ,JP'1 s.ö. vimI :1'.,", ') Vnrl1.lJH:l I b~l~1 Vbtnil',.l :"l ·VanA.~' gä~-"n'Kli'st
'SilIJD'e:trf""hV'Dm},ll,'Sol 17 "t'iJtlfW'f1 Torrom I 'Vnrl·"" Tilrnsjö. I Vstm oj I Vara 'Skbg RtfJ;Jff
S~ahammarlvstm Sörby I "!Skbg T Torråkog I Elfsb • Tilxan ~Jm,tllf ::''', "'arbl'rg't' 'I

Sörbygilen 'I .Jmtl TQrsby Vrml- 'ff I ,Töeksfors' l VNIlI i VareJli'!"P'
Surte l Elfsb' o, Sörbytorp-Tl Krist Torsered H Elfsb Töfva l • Vnv!' '1" Varnh,h:h1'i:
SvabensverkIIGeflb Sörmark I Vrm!' Tnrshälla l Södm Tf Töllesj'1)H RlfBb}! , Varf6ftal I".r "1'
Svalöf I " MIm T' 'Sörsjön I"Kp)jg 'I'orshälla' station'·se Tönnersjö II'HaU11 Vasseltty'tf;aIi'I" eb
Svaneberg I SkJj'gT Söräng I Geflb' ,FolJ!:esta l l "-'f Töre (TlilTö.efor.,s)'l Vas~ijaure :r NlJfn
Svnnesund Gbrg Sösdala I" Krist T I'orsktnge I Jkpgl N~btn,11 J, d,jri Vassmollisa>l!:Klinr
Svanhals I östg ~ "Tor.kors se Th . i "7'~r"bdda t Skbg,.'I' Vattholfua i tIps! T
Svanskog I Vrml Tafnils I Jmtl Tf 'Torslanda H' Gb.g ,1']?rnåJnoa.I,Illekl·!' Vatljoin I " VDr!ft
Svanstein I Nbtn Tall!tiö I Vbtp Torstunaby I Vstm' Tosse 'I' ElfsblT ~! P1ifrho/m' t StJilIi{'Tf
Svanil I Vstin T Talläsen l " Geflb T Torsäker I" Heflb T !,;J, ,< "r"~' Jf, Veberöd' l MIm tf·
Svappavaara I Nbtn 'I'amsto'rp, se Th I Torsäng II Kpbg l Ueklunl l Gbrg .rr l Veekholm I Ups
Svartbyn H :Nbtn Tandö I Kpbg "'t!' Torsäs l Klmr· • , .Uddebi).:I"Elfstl1~ I Veds"i-Vnrl' T' .•.
Svarteborg I Gbrg Tannefors I Ostg " Torsö n.Skb.g) Uddenolm'I(iVtmf"ll Veddige r;iIäH''!i''
Svartnäs H Kpbg Tan'Däker II Jkpg 'I 'fortuna·Iystml.lV~ [JddeMUat G}rtgiT 'Veder~\öf;r Kron' 1
Svartorn I Jkpg Tanum I Gbrg " Torup I'Hall T, f Ul'v'ered H 'Skbg f I Vedevåg I Ötell'''r'
Svartsjö'I Sthlm Tanumshede I Gbrg Torö l Stlilm·' , Ulfs1ly"IdVrmb'"'' l Vedurti "I.SkbjtJ''l' }
'Svart'vik,I Vnrl T Tf-L" '" ' Tossepe r.Gbrg 'Tf I Ulfgh~an IIKpbg~ yegeholih>J:r".MIip,/T
Sval."tåI " Oreb T T••rsta!jl •. Öreb '" Tosta~ed)'l,lfJIllfsb~" Ulfsterp ~~k1JgIT,J Veinge"r~II"I~· TT
Svartöstade'nIINbtn Tattamåla I Blek o Totebo I'Klmr ''J!.J.. Ulfö l 'Kron <i""''" J Vekerum {JBlek I
Svedala I Mim Tf· 'ITaxing,;,Nä'sb;y1lI) TraherydT.IlKron:l, Vlföhanitr v. I "I~:, 'Velanaa'I'EI'f:l;bU!
Sveden I Geflb 'Södm T' "f"'.l ,Tranemo I ~lf"15K, 'J Vn;l" ~T -"fl VemdUIi;!>'l~lJliItl'
Sveg I :Jriltl T Teekomatorp I MI . Transtrand·l"Ripbg i Ullared y Hall 9"" r vendet'l. Ur/S'J"HV
Svenfjung<t ElfsbreU Tf ' r"." TraIiäs·I""'-';Jk Tf, Ullati'1V.!t;B,N'N1?t' Ve?~r'bol'g if E~<ti'1
Ilvennevaq r Öbg i Tegnaby I Kron 'T I Trehörna 1 ! Uller.äter'I Öreb' \l' Venian l Kpbp;f,lf,lT
Svensbro I Skbtn . I Tengeneil l Skbg']' Tr~hb''rnin Ullervad I Skbg . veIitIfl1geTL KfrIt1J 7

, Sv,~nb~:n i NMlmT Tenhult I " Jlhlg T Vnrl I' - ""ej"}, Ullänger I Vhrl Tt Verfveln' ~ östgAd
Svenskop fl JmtI Thamstorv :iJSkb~' Trekanten I kImr!!}' Ulriceha'm"tEIfs~lil VerIl:elliltl If&i':o/'f
Svenstavik I MIm l' 'fIlotsk'örs IJBlek T Trell:ärn.1' Kpbg,T ·Ulri!,", I' Ö~ig " f, ,I V<!rleo<5 Klilir'" 7
Svenstorp 'I Tibr\) I ''''Skbg 'Tf Trelleborg',f MIlli Tl Umelit'V'btn T>.,,"t. Ve'rindl:iI 'Stnf~.:ar
Syista I Ups k T Tida/w/'!' t Skb'gRtf Trensum"I WeIl:T; Unbyn.~ N1btn'~J':lJ 'ven\:lI"PBJöi'liellorg
Svängs~a I Bleg Tidan I " Sk1>gT I Tresk<fg'I Vi'ffiI ~ Undenils I SkbgiJ. i l'" v'rim T ~,I.'"
Svltrdsjö I Kpbd Tidavad I Skbg ) I Trolleholm I'Ml\n: UndersäkMI"!rmtl.'C '~'"""\:;-Bi>;..~~"";l
Svärtagård I SÖ 'fidesnlm I östg I Trollenäs IM1m'~ I Undrom Il' VIjrVTfj.v.erml.:". .EOI:;1(~.n,UT
Syo.I " Östg T 'l'f 'l'tprp Ups' T 10, Trollhättan tfElfsb''l1 Unnaryd I Jkpg){ jVepW,.1'flipJf tY mI
SYnftlge,I Sthlm 1; T!llberl!a,I "';tm!. T Trosa, f SöfuijHl'f o I 1'Jn'nng~I SthlfuJJ! ,TIm"":" ".;I,,"r
SYJPlerby H Skb TImansberg l Oreb' Tros~nlis:'I11'}~.'VrmlUPIl~dlll Elfllb'Y I ~~rm~Mg I}i,;5':rffil{
Sysslebäek I Vrilil Timmernabben II" I Trexlmlt I Klmr IUpphärad l''ElfSb:i] ,VPffif"0ygjJt.ng.~ .f
Sägen I KpIJg-'1"<' Klmr' • '0" Tryserllln' I'mImr~ UpsT)la t Ups T I >'il/W 1'1I .. "l'''''slY
Sägmyra'I )\1JlIg1.TI T.iJl:tm.JrsaalalI Skbg 'l'räWdd f'Sll:biT 11'T:P\lalanil·sr7I>Ui>sX.',' 'lf"'.~Il~O;I,j1
Sä/sjö Jkpii"rf' '" TimsforgJI Kion'; f Trång!itäil I'Vtrill~ Urshult I Kron ,1\0, •.,,> .r
Silby I,. Mim Ting'sf'Nlibbelöf Ii 'frärlgjlviRenT,,:rm'tl!JJUrsviken')l"Vbtnf!ff ~ anf diIf'ilf!'v'.'{
Sä/sjOs/röm Kron'T KristJ:lW " 'I Trildet {Elfstl'ITf/, I ·UräslllJ])TKronT?dA e~ .•'2J1S"!' 'o fI!Jl
Silfvar I v13tn "L{' 'ring.fYll t Kron'T Trörlriinge I1.'Hait 'F 'uit~Tsberg i VstlbiT Ve~tQqrA:sjl J;kNJ f
Säfvast I " Nbtn T Tingstilde l Gotl Trönö I Geflb Utö v. n, s. I Sthlm Vesterfernebo Tvatm
~SilfveI Gbrg Tisselskog n Elfsb Tulleräsen I Jmtl -;;estergarn ~I Gotl
SillIinge I • Öreb Tived l Skbg Tumba I" Sthlm T Vad I Kpbg \esterhanmnge l
Särastad Il) Gbrg Tjellmo I Östg Tumleberg I Skbg Vadensjö l" MIm T Sthm

.Slima I Kpbg " , Tjernils I~"Geflb 9 ~Tnn I S~Qg e e Q}"l'iisborg~In &4m~ :Y,e8ie!'llisked.1Lb,!n
Sltrö I 1) Hall Tf Tjernö n Gbrg Tuna l :KImr. f Vadsbro I Södin T vest~rIanda rr'Gth-g
Sätaröd I Krist T Tjureda I Kron <llI'giig8Ista'HSthni ~t voästeno t Ostg T Vesterlösa n Östg
Säter Kpbg Tf Tjurkö H Blek II Tureberg l • Sthlm VM~eryd I Jkpg T Vestertryseru 18Sätpa n 'Elfsb 'l;juSta' I UpS" ) I ' T\ftaryd r K!'r6ri'<N~ .agtfhilrlld! ~ Btidm .K1mrlOÄ ,::J'I
.giltra brunn IVstm Tjörnarp l," Ktist T" TV~1'I!eoifl Elfsb Tf ""I~I,. • Il'! l'[eslPrvik t Klmr T
SätraFal:rr.i1HlpISkl:rgTOl!rp I Elfsb till ,T rg I Sthlm T Vakern !,Kn1;)g rr A vesterds t Vstm T
Sättraby I stqm Tobo I Ups T' 'T :jllek~ Va~bo \ G1!flt.T . Vestgilrde l Kphg T
Söaerara~I "Geflb Todderöd l Göteb '~T I "lHll.l1 'F); VIä)Umril'ltrik l'Jstg T Vestliindel l Go'tI T
SöderbykarI I Sthm ToJta I Hall rr : Tvl4'ålJlJl,'n·,Vbtn '1\'V'lla'l-l"'§ödl!'i,1tf,:;.,V'!s,l:fab;v;~,'lfl:8l,f
Söderbiirke I KpbgTf Tofthög l MIm T 1 Tyg~8ji\ I I ,M~m'\Il. Kl'llbergaJ r, Hall,'!; Vestra "Emmrl ,I
SödeQ'oFs,I Ups".T Tofverum I:KlInr ·0 "fy111ngeI KImr" 'vallby'rMlnvT Vrm! l".~
S8i1e~hdm.,. t Gefl'b T Tolg'I)Kron, ''') 'Tynd~rö I·Vnr" ~~' ValleniunaI StIDIii'T' ~~wa Harg Ii, (o)iItg
SödsrhvidiIJge ~ " Tollarp :l ~rj8j; '1"'0 'lJjllgsjö il :~1;>g{ . V~~~-r.äsIt~pbg :2 rV~stra'IJ,!!sbY,'LI.Ö1'tg
,)\[lm '1'\:" ,Tolänlfa H iMlm ,Ib ~yringe I Krist.T . Vallhalla.I Siillw' - Vestra'Kl'l"llp,IID'jst

• Sqde,köpi,1f{l, t Östg T 'Comelill<l.ID:ist Tf ~ Täd~n8d: l Sltbif R" Vallkili!rY<I>MiW1."Ve8tr3 t Nöbbe]llfiH
ödert~re ~~ T T'?mma'1t,Iiffist!~T:-f!arpbl Mim T Va,Ilnils l Jkpg T MIm oJ";!"'!

Diottniaggatän .
.:.:.;;:.;;::;;;:;;;:;,;;:.;;.••'.,.;m••••.';;;..••,,.;;;..'",,""•••••••••.••2;;",;U ••••••••••••••.••••••••••••• -· •••• , •••••••• -- ••••••• -------------- ••



Postanstalter. - Postunderrättelser.
Vestra 'l'orupI Krist Vomb n Mim
·T Voxna d Gellb

I "Vestra Tunhem n Voxna "bruk I Geflb
Elfsb Voxtorp l Hall

Vestrum. n Klmr Vrena I Södm T
Vexbo n .Geflb Vreta, se Stora Vreta
Vexi,ö t Kron T Vreta Kloster l Östg
Via l Gellb T 'l'
Viby l Krist T Vreten l Skbg T
Vieklel:>y,l Klmr Vretstor-p Öreb Tf
Vidtskölle,l.ll:l'ist Vrigstad l Jkpg Tf
VidtskÖlleby n Krist VriliIl Kron,.~
Vidöstern I Kron Vuollerim I Nbtn

, Vifs\l\varf l Vnrl T Våle l Jmt!
Vigge l Jmtl Väm, se Vomb
Vikarbyn I Kp!:g T Vämhus l Kpbg
Vika station l Kpbg T Vånafjärden l Nbtu
Viken.IMlm. Vänga n Ostg
Vikersvik l Öreb .T Vängaby l Skbg
Vikmanshyttan l Värgärda l • Elfsb T
. Kpbg T Värvik l Elfsb

Viksberg I Kpbg Väthult n Jkpg
Viksjö I :Vnrl Våxtorp, se Voxtorp
Viksta I Ups Väckelsång I Kron T

. Viihelmina l Vbtn Väddö l Sthlm
Vill ands Vånga Il Väderstad l Östg

Krist. Väderum l Klmr 'l'
Viishult l Blek Väfversundsa l östg
Vimme,.py, t Kimr Tf 'Vägsjöfors l Vrml
Vimo l Kpbg 'r .vängdala n Elfsb
Vinberg l Hall Vängelsby n Vnrl
Vindeln I Vbtn Vannas Vbtn .rl'f
,Ving n Elfsb ·Väring I • Skbg '1'
Vi7lgliker Södm 'I'f Värnanäs II KImr
VinköLn Sk]Jg Värsjö l Krist T
Vinninga L Skbg '1.' Värtan I • Sthlm T
Vinnö l Krist Väsby l • Sthlm T
Vinslöl' I Krist T Väse l • Vrml '1'
Vintjern L Kpbg Vättak I Skbg
Virrtnie I Mim T Vätö I Sthlm
Vf.ntrosa I.Öreb 'l'
Vireda I Jkpg Ydre l'Östg
Viuestad II Kron Yngsjö II Krist
Virsbo I Vstm T Ysby l Hall
Virserum I Klmr Ystad t Mim T
Visborgs slätt J;IGot! ytter Enhörns I
Visby t Got! T Södm

.Visingsö v. n, s. Ytterhogdal l Jm tl
Jlqig ytter Malung n

Viskafors l Elfsb T Kpbg
~iska" l • Vnrl 'l' Ytterän l • Jmtl T
Vfslanda l Kron Tf Yxenhult l Krist
'vissefierdaI Klmr T Yxnerum l Ösig
Visseltofta II Krist
Vitsapiemi l Nbtn Zinkgrufvan l Öreb
Vittimgi l Nbtn
Vittinge l ·'Vstm 'l' Åby r>' Östg T

"Vittsjö 'l Krist T Åbydal l Gellb
Vollsjö I Mim T Abyggeby l Gellb T

Åhus l Krist T

i~~~l~~hBl~~
Åker l Jkpg
Åkerby l Ups
Åkernäs l Nbtn
,'(kersberga l Sthlm
Akers styckebruk l

Södm T
1kerström n Gbrg
Akeshög I l\flm
Åland l • Ups;,T
Ålberga I Södm
Äled l Hall ,
Ålem l Klmr T .
Ålshult l Kron T
Ålsta l Jmt!
Ålsäng l Öreb~T
Åminne l Jkpg ,
Åmmeberg l Öreb
,'(mot l • Vrml T
Åmots bruk l Gellb
Åmsele II Vbtn
Åmål t Elfsb T
Ange Vnrl T
Ånimskog l Elfsb T
,'(nn l • Jmtl T
Jnäset Vbtn
Åre l • Jmtl T
Årjeu(1 Vrml
Årset l Jkpg
Årstad n Hall
Årsunda l Gellb Tf
Åryd l Kron T
Åsaka l Elfsb
Åsarne I Jmtl
Åsarp I Elfsb 'l'
Åsa station I * Hall T
Åsbo Fagerhult l

Krist 'l'
Åsbo Össjö n Krist
X.sbro I • Öreb '1'
.}sby l Vstm T
Asebyfors l Vrml
Åsele Vbtn
Åsen I Kron '1'
Åsenhöga I Jkpg
Åshammarl' Geflb T
Å.sheda I Kron
Åskloster l * Hall T
Åsljunga l Krist T
Åstorp Krist Tf
Ästräsk l • Vbtn T
Åsumtorp l Krist
i\svittinge I Östg
X.torp I Vrml
Åtvidabel'g Östg Tf
Älandsbro l Vnrl T
ÄIgsjMs I Vbtn

Ängebo I GeJib
Ä.-ngesbynII Nbtn
Appelbo Il Kpbg
Ärila l Södm T
Äs l Södm Tf
ii.skekärr l Skbg T
Ätraf'ors l Hall
Ätran l Hall T
Ättersta n Södm

Odeborg I Elfs b
Ödenäs n Elfs b
6des!lög Östg 'l'
Ödestugu l Jkpg
Ödåkra r' JliI):ll,Tf.
Öfre Soppero v. I,

s. II Nbtn
Öfre Svaz-tlä l Nbtn
Öfre Ullerud I Vrml
Öfveramruer I Jmtl
Öfverby l Gbrg
(jf'ver' Enhörna I

Södm
Öfverhogdal l Jmtl
Öfverhörnäs I Vnrl
Öfverkalix l Nbtn
Öfverklinten l Vbtu
Öfverlida l Elfsb
Öf'verselö II Södm
Ofvertorneå Nbtn
ö"fver Turingen I

Vnrl
Öfverum l Klmr T
Oje kapell II Kpbg T
(jjebyn l Nbtn Tf
Olands Egby l Klmr
Ölands' Gräsgård ,l

Klmr
Ölands Segerstad I

KImr
Ölands "Smedby l

Klmr ..
ÖJjehult II Blek
Ölme l • Vrml T
Öl.serud l Vrml
Önneköp l lVIlm
Önnerup I' Mim T
Önnestad l Krist T
Öl' Il Elfsb
Öra-sto m IEl fsb
Qrbyhus l. Ups T.;
Orebro t Oreb rr
6,'egrulId Sthlm T
Öreryc1 l Jkpg
Qrkell,iungalKrist T
Orn l Göteb
Ör1l8kö'd,~vik t vnrl T
Örsjö l Klmr T
Örslösa l SJrbg

[292+-2922J
Örsundabro I Ups
Örtofta I • Mim T
Örträsk l Vbtn
Öskeviksby l Öreb
Ösmo l Sthlm
(jstad l Gbrg 'l'f
Ostadkulle II Elf'sb
Östafors I Krist
Östanbro n Vstm
Östanå l Sthlm
Östavall l • Vnrl Tf
(jstavik l Vstm
Ostbo Bohr l Jkpg
(jsterbymo l Östg
Oatenreruebo l Gellb
Öster Graninge I

Vnrl
Österhanninge I

Sthm
Österhaninge I *

Sthlm
Öster Jörn l Vbtn
Österkorsberga I
.. Jkpg
Usternoret I Ybtn
Österslöf l Krist
Östermind t Jmtl T

Östertibble I Vstm
T

Östervallskog I Vrml
Östervåla l Vstm
Östervärn l Mim T
Österås * Vnr1
(jsteräng l Skbg T
Osterökna II Jkpg
(jsthamrnar t Sthlm

T
Östmark I vn»i
Östraby Il Mim.
Östra Erntervtk v. II,

s. l Vrml
Östra Grefvie I Mlrn'I'
Östra Husby l Östg

T
Östra Karsbo II

Khnr
Östra Kamp" II Hall
Östra Ljungby lKrist

T
Östra Ryd l Östg
Östra Sallerup l Mim
Östra Stenby l Östg
Östra Torp I Mini '1'
Östra Vram I Krist
Öttum I Skbg
Övedskloster l Mlm

T
Öxabäck II Elfsb
Öxnered I Elfsb rr

[2922] Unde.~rättelser rörande postförsändelsers taxering jemte de vigtigaste
postförfattningar. .

Bref, kortbref, brefkort och korsbands- Lo k a l b r ef, eller sådant bref, som å
försändelsllr. postanstalt behandlas, utan att med post

. A. Inrikes. eller af Iandtbrefbärarc fortskaffas, taxeras
För b re f. som med post eller af landt- för vigt af t. o. m. 15 gram med 5 öre,

brefbärare fortskaffas, utgör befordrings- öfver Vi t. O. 111. 125 gram med 10 öre
afgiften 10 öre för vigt af t. o. m. 15 gram, och öfver 125 t. o. m. 250 gram med 15 öre.
20 öre för vigt öfver 15.t. o. m.125 gram. Kortbref, hvilka finnas i valörer å 5

'och 30 öre för vigt öfver 125 t. o. m. 250 och 10 öre, kunna användas till slutet skrift-
gram. l'Yngre. försändelser taxeras såsom ligt meddelande vid såväl lokalkorrespon-
~paket.dens som ock i äfrigt under iakttagftnd(l att

'·Bra.nd+\)dch!1L:iffötsäkrings~Ak:tiebolaget .SVEA. !13,Drottninggp.tan.
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Postunderrättelser.
B. Utrikes. afgift 10 öre per stycke

." 13efordringsafgiften utgör: vigt 350 gr.),
> 1) 'vid postutvexling med Norge samt för otillräckligt frankerad f'ö r s ä n-
Danmark med Färöarna och G'r ö n- delse (bref, brefkort eller kors-
land:' ' bandsförsändelse): dubbla beloppet
för' fr arrke ra.d t bref i vigt icke öfversti- af felande franko, dock så, att denna
,gande 250 gram = inrikes; portoafgift icke må öfverstiga den

för >tyIigl'e.1:lref: 20 öre per 15 gram; afgift, som upptages för ofrankerad
.för ofrankerailt bref: 20·öre.för l:a vigt- försändelse af samma slag och vigt.

satsen (högst 15 gram);. O"~ för rekommendation af bref, brefkort el-
40 öre för 2:a vigtsatsen (öfver 15 till "-. ler korsbandsförsändelse: 20 öre

högst 125 gram); per stycke;
60 öre för 3:e vigtsatsen (öfver 125 "expressbefordran af bref (endast till

till högst 250 gr.) Tyskland): 25 öre per stycke;
för tyngre bref: 40 öre per 15 gram; "mottagningsbevis: 10öreperstycke;

förbrefkort: 5 öre per stycke;' "reklamation rörande rekommenderad
;',,'brefkort med förut betaldt svar försändelse (då ej mottagningsbevis

,10 öre per stycke; begärts) 10 öre. , ,
för korsbandsförsändelse (frankerad), Går rekommenderad intern, brefpost-
, ti d n in ga r och ti d s k r ift er samt försändelse förlorad, ersättes den i allmänt

andra trycksaker: 5 öre per 50 gram het med 36 kronor (50 francs), för såvid-
; (högsta vig-t 2 kilogram); förlusten ej härrört af oundvikliga n,atur-
. affärshanalingar (högsta vigt 2 kg.) förhållanden eller dylikt, I förbindelse med

ochv ar u pr of (högsta vigt 350 gram): vissa länder - exempelvis Norge och Dan-
5 öre per 50 gram (minsta afgift 10 mark - utgör icke ens sistnämnda omstän-

:' " öre per stycke); dighet hinder för ersättnings beviljande.
JQr'o~il1J:äckligt frankerad försändelse ~vad åter b~träffar en del uto~.europeiska

s (bref, brefkort eller korsbandsförsan- lander - ~a8~m t. ex. AII!enka~, Förenta
delse): dubbla beloppet af felande Stater ,,- ,tI1la:mpas t. v, eJhes~ammels.en
franko' dock så att för ofrankeradt om ersattnmg for rekommenderad internatio-

ii' brefko;t från Norge portot tills vidare nell försänd~lse,,, . "
" utgår med 20 öre pr enkelt brefkort Hvad an~ar ~orbllldelse!! med. lander ut~m

. eller del af brefkort med betaldt svar' Verldspostföreningen - a hvilka uppgift
rekommendation af bref brefkort el~ finnes i den å postanstalterna för allmän-

" ler korsbandsförsändels~: 20 öre per heten tillgängliga taxa för brefpostförsän-
försändelse: delser - må erinras, dels att försändelsernas

., expressbefo;dran af bref: 20 öre per befordran genom vederb, postverks försorg
" ~tycke; i. mån~a fall .,icke kan påräkna~ längre än

ii", ~ptt.~gningsbevis 10 öre per stycke; t~ll grans en for Verldspost~orenm~en~ om-
reklamation' rörande rekommenderad råde, dels att rekommendation af forsande 1-

" försändelse (då ej mottagningsbevis ser endast delvis är medgifven, dels slut-
" begärts) 10 öre. . ligen, att mottagningsbevis icke förekomma

2', . , "," i förbindelsen med dessa länder, med undan-
",) v~d po~t~tve,mltng med dfnga lar~der tag dock beträffande försändelser till Kina.
ock, orter, saval ~nom ·S01n utosn. den s. k.
Jie~ldsposttqreningen:
för. afgående frankeradt bref: 20 öre per Bref med angifvet värde,

15 gram; A. Inrikes.
" ankommande ofrankeradt bref: 40 Bref (vanligt bref och Iokalbref) med an-

öre per 15 gram; gifvet värde, som vexlas mellan eller å 01'-
.,,' enkelt b r efko rt:,lO öre per stycke; ter med postkontor, kunna assureras till
,'" .h r e fk o r t med betaldtsvar 20 öre; obegränsadt belopp, Hvad åter beträffar
"kobbandsförsändelse (frankerad): poststationerna, äro i berörda hänseende

.ti d n in g a r och tidskrifter samt stadgade följande maximibelopp:
andra trycksaker: 5 öre per 50 gram 20,000 kronor, om brefvet skall postbe-
.(högsta vigt 2 kg.): handlas vid poststation, tillhörande första
affärshandlingar: 5 öre per 50 gram eller andra klassen;
(minsta, afgift 20 öre per stycke och 500 kronor, om brefvet skall postbehand-
högsta vigt 2 kg.): las vid poststation, tillhörande tredje klas-

: v~ruPröf.: 5 öre' per 50 gram (minsta sen - s. k. brefsamlingsställe (se nedlj-n),

:Brand:,~löcti(Liff'lh"säkrings-Aktiebolaget .SVEA. 13 Drottninggatan.
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[2925] Postunderrättelser.
Till de vid· statens jernvägar·belägna . med 25 öre för'ibref till}':Argehti1l8kaOl't'

stationer kunna från postkontor-sändas pen- pubZilrel~. da1l8ka kotonlem« t- VeStmilieii;låt.~
ningebref utan in's:l~ränkJ1ing<,i'beloppet. < skilliga fransk .i" kolonier äfvensom frans1fu~
. Portot sammansåttes sålunda:« . postanstalterna i,'1'wnger (Jlaroek,i) '(;eb1lfF

1:0) Bef'o rd ri n gts nf'g if't.: såsom för van- izaltzibm'; ·KamtrUntel'1,fto',.ie('sii'mt 'fi'ssa"ictål.i
ligt bref; _ - ' ~. snskacpostanstslter' i 'Tur:Jriet"och-i-'7'14poJt,1'

2:0) Aflsuransafgit;t:l)t~. l n (Berberiet); m,~ t. 'e< 'I~1l1'. !TIv~d'I't"grWf
30 öre för yärdebe~opp, afilMg~~ 5QO"kr., I med-29, 'öre rör brefotill B1!iHsliUflY'iedft#1I

50 öre 'för 'värdebelopp" öf:\'er .50'0; men,:ej med'l1del.:r''Biv1JIn0Qch 'ÅndIi1fllitllif·na1'Ivi ~lifI
öfver 1;000 kr.; -för värdebeloPIl9~'jer,l,i:)oOl: ~1·itis'ka.l·k:l'1r'ni'i!1:i; ChiZe,'L..EW;JtJh; Er'it/Ja,
men, ej öfver 5LQOOLkX'Iert~g~fi'el5,lb.·~,fe. IMl''fl:ti,'tl1Kilta\ (",iSl;aJl tYSka:Jl.po,sthns'taH~l'W
1,00o"lit ill~a 'tillagg a't''2''ore för Iijarje ,lIalta, Tunis. Konstantinopel -ooh \'A'd'rian-6''i
öfverskjutande värde af; 100 ~Ki'. eller del pel uti {f'.u1·kiet äf;venso!p"tY$ka'\)Ölt'-:tIfi~k~"
deraf; för värdebelopp öfver 5,000, men "ej -mefk 32 öre föt,rbret' till ,~tskil1iga'1Iortu!l
öfver 50,000 kr. 1 kr. 30 .öre för 5/000 kr: med gisiaka ko'lo/lUw; sa!ttt; l"fl fi l'('! •'IOvfl»! bt\lIf
tillägg af 15 öre för hvarje öfverskjutande] med f 36:;r öre, !or '~bref"'etill t.vis~S3,.Eb~r.itFg!~'tr
värde af 1,000 kr. eller del deraf; för värde- (,o8tdn3fa]J!;r-i"i 'Ki1tu,\\'äfvensonf vissal . 'an'dtli'
belopp, öfver 50,000 men ej öfver 100,000 kr. <1rterhi·~'l1vl1ki".t än! <!fe'o/vart abg'ilnå'.'T ..'j;f~oq
~ kr. _~ öre .~ör}10,OQO.kr. med }iIlägg aOp, li~nm_ ',me~töfyh ,~-e:~!äg~as i.)ff.i5re~offi~~
ore för-hvarje 0~V\l,r~k~.9ta~~evJ}}d,e,af~,OOOJ1!a;ndefalJ:.en~han1-'häii'sk~lda;I~\llf~~!l.~-Q ,
kr .. eller del daraf; fort vard.ehelopp .o~~ef' expressbefordl'aNfo'.~srJVlJf somflofyall"um10r·l:
100;000 kr. ~3.Jri. 5 öre' fpr 100,000 kr.,!,I.l(j'dmälts beträffande i'il'l+WesCtiret;!iifed angit '!
tHlä"'g af 5 öre för llvarje öfvers'kjMtande värde. " ? 'l '(.l . 'l~lllt~JUG1'l'l P-S

v~ra~ ~f l,OÖ~.kr: en~r !del.,d~~af)c,Jp. '0' H~d'Sä't1;:nl'~,lgför?f~!~om~~ iprj~~ '~~~I"
Anm .: Derutöfver erlag.ges I förekommande. p:trIkD's'as~ul'eJ'ad förs.anael~e (P.' feskri~tI,o~

f~ll.:. a) .för expressbefo):;ql'an 2~. öre; b) för ~i~;"jn0o/ lia~tl[~c,h'~:åi', ~~f't,er'f'örsä,hd'"el~eft~8
vidimation af ~andlm~ar 2~.,0l~e,P,~~,'ark; :aflemfntl.ndef ~Il~ '~?sWe'foi'g~~'il')}lIt~art.~~:d.s
c) for ~~otta~lDgsbeY1:s W .ore; ~~if~J;rh:, h~Ia;".d:~t}.anglf.~a''Var~et:''~.araer~~y,l~k:r{):r. r
klarnation 100re; e), for reglstterufg :3;'Öre gande;I>le"'undw:postbehamUIhgen'sa -Skit;,rr
perförsändelse ; f, [ör uppräkn~~g af'värae- l\It1nehela._ullB.Ie§'1lago'n~'d'elaf~T"~såhde14e.-r ,
brefs innehåll 10 öre. l\'~' innehM gå'tlf\födoratft ·!egle'r),..u, dere t a '::1

l f.'?, 't., ~ " pättnitfgslllnspräk'1rtamstä'lWiö)'itnlt1Fili\'1I'e
I ',' B.' Utrikes. m, ''1'\ ,~, fanl:e1'o.rsäffde'ls\!'.lTIomil 6i:t1 ååg4r06rWi ,de;l;t

" .. "" ;,.,\\. fQrsä'II(ite,}se1io<'lJroIrnfilt"'ltdie'iisatentrtmli\l.htda.~
('Bnef:. me~.· angIfv~t v\':-rg.-e"l'rjtIll ..belopp, och r.Öräfidc'SutJriIDislllfärdefö'rsantIJJlserlinoiiJS

som for Vissa afu nedanna:mnda,: lander ar nattiochl'år e~t~l' afIetiin~l\.\let· till postD"~3r
obegränsadt, .men för andra'begränsadt till d,ran9-UafsäMal'en (eliei4h'V'a'd 'iitii-k d'
olika. maximibel.opp, ta'Xe.ra8lI~~lu~da:. f@~SiirrdelS6~tl\e't'räftar,di/föfell'eclma ~Ii\j
."1:0) ,Befol'drmgs3!fig'~f,t:~~asom\for van .. adressateh')8'åf\1!p:'ostrpeglleiiT åt"i\jut~';E{ts1it .1

Iigt bref- af samma )vIgt. tIll samma ort; ning:motsvara1'lde a!lsnl'Äh~ero'p.p'e'll'iW 16r-&
2:0) R ek o,.1J1':.Ile,nd_at i on s-a'fgif.~: 20 öre sänu.elsens~fu·Ma;I inM'liMF';fi:1.f-ll:onl~itf .?tneti~

per. bref;<)" ~. ~~f<''')1fl" (:.~t " \ <,:.. - eljest'skiln&den IfielIafntlsam1liä;JB~I\fp~'»0~'-'
3:0) ':A.ss'utran' Ng~ftl'l{~gaeMe 'rör hvart värdet 'IlI1'Jdet,1,fötsänd'efseh Weril h'ts tinerl,

belopp af 250 'krOliorJeller d'el deraf med hålla. .bl," ? a . l Vtl!(
8 öre för bref"t!Uc)Yorge·oc.h ,nau7JiiJrk (med l' öfrig: gällel't~P1!i'lIdnpliga delar, i fl'~&a>
Fåröarna och Grönland) samt för. ,hvart om el sättninlf Oför(för~oIi!Da"e,m;f1Jskada<t~L
belopp af, 216\ kronor. ellli.r del.derafr.n.g l utrikes asl{1'tt);raae'(iföl'~än~)s'lJl:?h'tadJ6f~

med 18 öre fpr bref -t'illlBelgzilnl' B,lsniåt! ~, sagdtr'o:ifi~'godtgötelse f~f, 'b'Ortk6mn;Jore-
Berzeqoeina -Frunkrike med t211gerie.t och OO'r-kommenderade dyli~~o'r), r;~ 1"'11
sica ä.fyens~m Monaco Island,~Italien med 'f, fISI'l G~ l')v~O ~Y61 '11\\ \'.~
San Marino, ILuxemlJur§r. NeiJer.l.'amlerpa~rlJ,,,,'·' ',' p.o~tanvis.niiJljär,l~·'? ..
mäniell, Ry.,slq.~rJ,. med, einlandl[äfv:ensoID,v:id Il'Gan\)mJdelfaSia(lpOsta~s't~}tnn~~filJnes all.
befordl:al)·.öf:V~I!.R.l'&sla~d)f:v,issa"~yska,pO'§.t.;~äl~he~en ~el'~~t..'tiUf~B.~(~tlt~~~~ls~ po~t-
anstalter I ,KWll», "$el~1.l'etz;,rSI2l:b.ulD. 'Spaliitn a:~Vl'SR'lon§0fö~sa'i1daqp@nnl~g,ar1.non:friket af,
med .B,al~arbtkfJ.,,01,:;h.\QaJta1·i"i!iJå?·nl1läfvensom rensom till ;\(issi\ främnialnde)äna.~r'och orter.
;tnJon'a', Sjorbritli.ltnieJir.ock "hZund" rysk- IelI-fJåga J ({m1'de'liiliI'iltlJs postanvi~ningsrö-
ZtyU{.,s.a!Ut2l?~fe(~~,Ji1.'!7t1J!?;q ,I;(.r.' 1, ,~n~lf!i~HI~en gäller, a~~. ~~Ifp"s!kJJltbrl)if~en k');nAmed 2~ rore for IP,ef ItIll BuZga~n,';iV'l'ssa 'eddelas"J1l!s:tanVl.SlllIlg;·r;ar~e\fdia~t genom·
tyskl\ pqstllnst~~trr, ~qJ1fkl(o:clIO samtlPtfrtugål äfiinfa:Fp\j!itRöJilot~HiiJfriiis1tJ.\lYen!'poststatio-
med 4z9r~~q,l!fl~cei.ch ~adeirå; 'l l .eYJ1 her medgifna rätt :~ttfltm °llef'Ordr t·

. 8vamt lo~hclåffJjrs.äkrj(fg$e4ktieJrobitet ~~
va ;;gu $-..& '-" ,.J tL.L dU .. 3.2 .1; 1.. •



Pöstunderrät.telsar. [2926J
taga postanvisningar gäller, förutom post- För mottagningsbevis äfvensomför
anvisningar till inrikes orter, allenast så- reklamation (då mottagningsbevis
dana till orter i Norge och Danmark och ej begärts) erlägges särskildt 10
iakttages härvid, att poststationer icke få mot- öre och för expressbefordran 20
taga postanvisning å högre belopp än 100 kro- öre per anvisning.
nor. Alla af poststation utfärdade postarrvis
ningar likasom alla till stationen adresserade B. Internationella (i allmänhet).
anvisningar skola postbehandlas å det post- Mottagningsbevis rörande vanlig interna-
kontor!. under·"l:\:y.U~et poststatione~ lyder. tionel postanvisning kan begäras mot ~n af-

Beträffande utvexlingen af postanvisningar gift af 10 öre och reklamation af'dyli 1( an-
med utlandet skI!Jes e~ellan l nternatumeta Visning handlägges likaledes .mot en afgift
post an risn inq ar I allmanhet samt s. k. en- - då mottagningsbevis ej blifvit begärdt c-

g~.lska och ame'r'i/'>all~ka: Tnt ern.at.ionel a be- af 10 öre. Kupongen kan användas till
namn~.s de po~tanvIsnmgar,. son: utvex~as skriftliga meddelanden af hvad slag som
med länder, ~vI~ka deltaga I det mterna.~lO- helst, undantagandes dock hvad angå I:post-
nela postanvisningsafta.lsr; Under benam- anvisningar till Kongostaten och till ön
ningen engelska och a,nerika·'I.'ka innefattas Malta.
postanvisningar frå? och ~~llStorbritannien Expressbefordran, mot afgift af 20 öre,
med Irland, Amerikas Förenta Stater och kan erhållas beträffande postanvisning till
åtskilligal.än~er och orter, hyilka~ utvexling Kristiania, Bergen, Stavanger och Trondhjem
af pos~nn~nmgar med Svenge formedias ~f i Norge äfvensom till de vigtigare orterna
Storbr itanniska postverket eller ock Amen- i Danmark. Jemväl för postanvisning till
kas Förenta ~taters postve;k. TysklaIId, men ej de! öfriga utlande~. kall

Postanvisning skrifves a blankett, som expressbefordran erhallas mot afgift af
afgiftsfritt tillhandahålles å hvarje postan- 25 öre. '
stalt: och anväll:da~ olika sl.~g af. blaI,lke~t, Norge.
~~lteftersom ann.~nmgen.a) ar s~ald tIIlI,n- Anvisningarna utställas i kronmynt.
Il.kes ort,. b) utg~res af internationel ..anvis- Högsta anvisningsbelopp: 720 kronor.
nln~ eller c) utgores af engelsk-amerikansk Afgift: För anvisning lydande å 1tög"t 360
~yllk: ,IJ"'i1ws postanvisningsbelopp, som kronor:
Icke m0I,ll 30 dagar efter anvismngens an- 15 öre för belopp af högst 25 kronor,
tkom.s~tbbllt aldrets~lolrtefn.. uJtages Bafta~~ess;- Afgift: PÖl' an7'imillg lydande å högst 360
~n,. a er e a as. I a sa?- aren. e ra. aI,l' e kro nor, '

1fIltIg~eten af ,.nter~,at~onel ..pos~a,nv;snlllg .W iir» för belopp öfver 25 men ej
a;. stadgadt, att anYIslllng galle I intill ut- öfver 100 kronor; samt
gap gen a~ a~dra mal~a~en ef~er den, hvar- 15 öre för hvarje ytterligare belopp

. up.der. a~vlsnmgen .bhfvI! utfärdad, penna af 100 kronor eller del deraf.
!Id ..fO~'langes med I allmanhet fyra ma~ade~ För anvisning lydande å bdopp
l förbindelserna med ..utom-~ur?peIska länder ö/ar 360 till ooh. med Mgst 720
eller mellan dessa lander IIIbordes. Engel- l.

1 h . 'k k . t .. d t tron or :
~Kao~. amen ans a pos anvIsmng;,ar eremo 72 öre för de första 72 kronor samt
ar.9gallap~e under tolf kal~nderman~de;-, den 18 öre för hvart öfverskjutande be-NiFv~t~[s~~ld~' under hvilken anvisningen lopp af 36 kronor eller del deraf,

A. Inrikes. Danmark (med Färöarna).
Högsta anvesningsbelopp: 500 kronor. Anvisningarna utställas i kronmynt.
Afgift: 10 öre för belopp af högst 5 kr.; Högsta anvisningsbelopp: 360 kronor.

15· öre för belopp öfver 5 men ej Afgift: lika med afgiften för postanvisning
öfver 25 kronor; till NOl'ge, lydande å högst 360

25 öre för belopp öfver 25 men ej kronor.
öfver 50 kronor; Island (endast till Reykjavik). Anvisnin-

30 öre för belopp öfver 50 men ej garne utställas i kron mynt .
. öfver 100 kronor; Högsta anvisningsbelopp: 360 kronor,
35 öre för belopp öfver 100 men ej A fg i f t : enahanda afgift som för post.m-

öfver 250 kronor; samt visning till Jieigien m. fl. länder
40 öre för belopp öfver 250 till och (se nedan).
med 500 kronor. Finland, vissa postanstalter. Anvisningarne

Anm. Anvisningens kupong kan användas utställas i finsk'! mark och penni.
till skriftliga meddelanden af hvad Högsta anvisllir.gsllelopp: 500 finska mark.
slag som helst. Kurs: l finsk mark = 100 penni = 72,5 öre.

Br,anU,,,,.·och.:Lifförsäkr..ings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



(2927] Postulld~rrättelser.
B8lgi~n (Belgique), Frankrike (France), med ItlJlien med San " Mar~o>(ocb l itaije~~A
COrsiC8 och Algeriet (Algerie) samt Mo- . postanstalterna i A~ra~,\,~o.l\Ben-
nac«;I äfvensom franska postanstalten i Tri-I. ghazi, Canea, D,~razzo, •.Ker~n, )lll.ssaua,
polis '('l;ripoli de Barbaris), Luxemburg , ~cntari(iAlpan,i\\l\)iifv. ensolI\~~s~illiga ita-
(Luxembourg), ,Port~gal (med AZOl:iskli lienska postanstalter i Turkiet ceh i Tri-
öarna .och,Ma,dera), \Schweiz .<I'uisse), Tunis polis; Malta, " L',

(Tunisie);, Turkiet, (Turql).ie): franska post- Anvisnigil:ril:b:utställas ij ~åliel sk my,nt
anstalterna i Konstantinopel m,' ff;" orter (lire och centesirlli)V'~/ ~w:rjlf"l<JJOl~ ,
äf:vensom åtskilliga österrikiska postanstal- Hög'~ta lj:nviSllingsbelopp':' i,9O·oJl1'l.'1el1trtoW
ter i Turkiet ; i Kongostaten (Etat' inde- ~för poståtnvli'Sfiiifg'lW1't'InJtbWo'i' hvfi1kaqeli:~
p~ndent. du Congo): Banans, Bo~;i~eopqld: ...•.fåi?l~<På'''5J,fhög're'bel~IJpoän.'500'li'r;e:ji{w
ville och Matadi'; i Marocko. ffssafranska' Kurs: 1 lira g"100'eehtesiihil :"-''12,5"ore.{f
postanstalter och i Zanzibar': Zanzfbartfran- Nederlii1de~nå·:'(Pay.s.:Bas). oClifNeMl'liri'dl
ska postanstalten); i Kina: .vissa franska ska Indien~ (In(h!grnede!lapdaise~)1 ro"
postanstalter, ';, ~ .' ."Anvisningarn~ \:ut~tällas, 'i~n.eae~'}~ild' kt
AnVIsnmgarna .utställas-i fran cs qclVJen- mynt (flormer,oc1J\Lcents}'.',Jl lG'!l~H121V1.ll

t i m e s. ., l '" Högsta' 'anvisnirl'g'Bl)elop' , . tiillftl'lJ\·~d.~?l7i,
Högsta anvisningsbelopp. 1,000 fran/;s,1 dM'/fa:'t 50'0 LfiM.j~n~dm,Elb :UWwJilt!
Kurs: 1 franc = 100 centimes = 72,G öre läna}ka 'lW'il'~n"ll.n~nastn~!fjO fllOl'iÖle- .6

,. ..' 'Kurse' Pflo'rln<:6)l\)o'ceiit8 !=:- rRf(\frit!5~ö~1
-Tyskland med H.elgoland samt Tyska Syd· ." ,,,r', .) lil" . rlr'f'lt' i16'1tauA dllO
vestJAfr!)<a och Öst·Afrikanska Territoriet ,~~m,anl-~n'lJ:l~S 1P.. lt~~ftJ~rlP-;:nf k't:!>'" '1
(Tyska Ost-Afrika), Cal'olinerna, Kamerun:" nVl~nmg,arna,u st~ if, vl\PAth SI i 00
territoriet (Buea Kamerun Kribi' och Vie- (ler ocli Sam). • I t
·t'·) 'bl'''} L'b . 'M •. II·' . Högsta anvisningsbelopn' 500 leiqs.. 08ona", repu bon I ena, ~rs,.a-oarna K ' f l" J10" • b" F,W'12dL "w,IIrrai7tlA
(JaIUlt)~ Toga,området (Klein-Popo ' .{).c~ lU~S: \j,;}~)( = lPq qJöl}~'fl~urf8iö~Ji oll:hl~(iH
Lom~), Nya ~u!nea, (tysk.a, postanstalterna l Ser~!e~,! YlSi1t.lRosta~sw.J~~/;1lti1.rö 8 rH.!
Berhn~afen, Frledrlch,WIlhelms.hafen:. Her- !nv~sDl,..nga.tnaJ~wfiil)j!oJ.liJaIl&rc, ~)t !'l~nt
bertsböhe och. Step~ans~rt, ~8moaoa,rna sd1n~t.e.l' ~op.fPRr\,:J.jl! F.'9"hW.!·~ "flirt
(tIska -postenstälten l Apla), Slam (Bang~ Hog~ta am!smngsbelo~p(5'!J.1J; ~~,na.~NiJ
~ok och,Chiengmai), ~issa tY,skapo~t:tnstal~e: ~uf~~~,l"Mial.-\=: JO~IT~§' tfun't1t. o't~:iI
l Turkiet, Mll~ck~" och, KIDa', :~9: ."u. Osterrike-UngQJi:J\ ,ät1V~som ~0.lll~tI~nsoffi·
Anyisnwgama llt~tällas ,) tyskt IIi~nt ofrå!liJ~f8osnien",lfe~~eg'o:v!lt~ OG. ~1:i lA
I•.•(mark och prenmg)." ~ , . , An:v~sDliIgarna utst!tlla~) . f'osj"e.trokIsk·un-
,Högsta,.anvIsm~gs~elo~p:' $00 ~l},rk! Ulf, rJ~~rs;\lt lI\XP,\\~~~onoJ.<].Q,h~~~IÅ.~lr~, 6D:;:
. d.an~a~aud.es l, ,fragil, ~~, posta:~l.VlSnll~g~r1iog~ :!Jilv.ISRmgsl)~t9.PPiH1'H~9I~ lfJ,~H'rl

till Liberia, liya Gu~?t(Ja.och S~am" hvIll& ungerska kronor, l ot'"'nwbJl alf,
anvisningar få: lyda å högst ·400 m a'rk.' J) Kurs: 11,ö"~errikisk"u'!1ger k·",Yr.ilDaIFJ·~• J a \ A I"'. ~ l r ~JU ..•...QG.. 'P.:n."Ji1:s,n ,'- T

Kur~: l. ~ark '7', 100 pfE.ln~lg,~'901,ör~, ,J( heller -{'if :.,6clörq qobrl2~njll~iYl1s a:ta-göB
Argentinska republiken;.' ~L Egypt<:n. . J.'JJl.II,o~ s:a.aia!I0bfllllll!:
Anvisningatna~ utställas i arge nt.i n skt Anv~sDlnga.rnaO~1<??nlBlJ e g,y,ltth s kt. IJlblnt

mynt (pesos och centavos), l: i .~hvres och ~Ilhem~s),.. . ,_ .no,il\'.
Högsta anvisriingsbela'pp: 100 pesos. , ' Hogst3,.a~v,lsnmg~be4lP1?):\,~J811h~es:.11'glA
Kurs: 1 peso = 100 centavos-« a kr, 65 öre Kurs: 1 hvre = 1,000 milliemesje i.!Umm'or.
Bolivia. . . 'I ~ '," r + • ' :r'ul!~ie~j:ltJIrkisk.a) ~~&t"n1>~~l~t:,-=t.211)/i'lf)tnA
Anvisningarna utstälIås' i' Ib IlIi Hå ii~lit AnnsnIng~rnadnts€ällWl,~ tDlkls~liu~ynt
-myn:t"(pesos och ceptav'os).>.' (pund, pl~st~r och par~), ,O;)I~ ohoq .

llö~taT ahvismngsbelopp: 200' p e s'os. ' "fJ Hogsta[a!1~lsn.!l)gsbel~pp,t221o.~k!skllrJlU~j,
KlIrJ: 'l p'eso = 100 centaves =.Wkr.;B5 öre KP.DSHl L1t_ur~\&PUP~).·~!400n'~Iaster ull>
::J , l'., l .r·, t j ., ' kronor 52 or~·,'.cHDbc12nsJfl1e/l!'JJ (\Of
8ul~arl,en, VIssa post~nstalt~r. r.' 't Pos:ta,fgHtenlför-il))te~)ia,ti'olf.etl P'QJliJ[.
AnVIS!pl}garna., u~s~a~las. 'jI ibulgan kt anvisning (utom för sådAn:"ti\t' Nwge,
... ~yn ~I(le~ ?ch stotinki); fln~':::l.ll' '" I ( • i fråga livar'1ffi.se, of,v'an»)'(ll.tgOt::t1rog1A
:a:og~ta ånv isuingsbeloppi 5~0 fe"", ..." [I 18 Ö1'e för belopp af högsh18I~~:
Jtll;~s: 1 .r~w =; 100 stotm1n ~ 72,v, orl·.j' se öre för belopp öfver 18 men ej öfver
Chde.,J')[ t 'l'" '. . • , 36 krll{l@,l'\ tll'lnf,tl3oqma' sisT

r AlIvj!!.J}i»garna utställas i c~'ileni'~.k,t.n\y[lt 1"5.1"ii!({:..•,ggJiIRe!W!:\l8jlf~~.r[jj91meJ}I"~jI;"{ver
[",,~pe&P'soch c~ntavos), . ,)1 vll f:' l "II \"" ,,,~~,,,,,r9/1-9'J';rl"Wl.hIll~)ll ',t) :grrilIIII \~t,öi
l UQg-sta):anvlsn)ngsbljloPli: 20 o ·pes~s. Il..''' J'IF ('lte t ~ l' F.b~9.PP {J,fvtl ~ ~mW!s,~bq\ l'
lKw~:'I~ ,Ileso,'=lOO.c~nta\\os =,3.,~r,I~5 ore·,h '~2 ,k.rflnql,,;';h;J:h l ',OJl1o;l.;801f:J8s11:SJ.)

uz



Postunderrättelser. [2928]
"OW,Jö1'e fqr beropp öfver 72 men ej öfver från orter i. Belgien, oBulg,!:",~'en, Darim~rk

'IOS kronor; saint (dock icke till och fran Färöarna), Egyp·
c 18' ,ö~e för hvarje ytterligare belopp af ten,. Finland, Frankrike med Oorsica och ,.Al'-
,l 'd kronor eller del deraf. gerzet, Italien, Luxemburg, .. -I1.onaco,. Neder-

iänderna Norg~, P01'tugal(Lzssabon och Oporto),
C. Engelska och amerikanska. Rumäni;'l, Schnieiz, Serbien, Sto1'bri~.lLw(~:ifn

och Irlasid, Tunis, Tys1cland samt Oster'rzkeMottagningsbevis meddelas icke beträffan- och Unqern. . .
de engelskiltmerikanska anvisningar, hvar- Afsändare af telegrarupostanvisning har
emot reklamation rörande -dylika kan, utan

d f . k'ld f ift h" '" att erlägga: . '. . ,erläggan e 'a sårs I a gi ,an ang:Iggoras., 1.. Vanlig po~taE.':.lfl1mgsafgl~t ~amt, 9}n
1~U;tPongdednflårdej användas till annat skrift- utbetalningsbevis ~egai:es, den vanliga afgif-
ig lml1 e an .e an a;ng. afsändarens namn ten för dylikt beVIS. '

och adress, hvilka maste angifvas, . 2. Telegramafgift, beräknad på samma sätt
, E~p~essbefordra~ af oengelsk-amenkanska som för vanligt telegram. ,. .'
anvIsDI;ngar .kan eJ erhallas. . ._ Telegrampostanvisningar utstä~las. af post-
S;tor,b~'t~nme.n .".led Irla~d, .Glbraltar, Brl kontoret efter afsändarens sknftlIgaeller
Ilska ,Ind'e.n. B,rltlska b.esIUnmga!' och po~t- muntliga uppgifter å särskilda telegramblan-
anstalter I A~le~, Afrl~a, Amerika (betraf- ketter, hvilka ifyllas på .~ätt den tryckta
fande,P9sta~V1sDlngar t.IU'Canada, s~ ne~an) texten gifver anvisning. Onskar afsä~da!.e
o~.h. Australien" ,repu~l~ken C~lumbla, vissa få i telegrammet, utöfver ~vll;d som ,.ha~for
b~,ltls~a pos~anstalter I Turkl.et,. Ma~ocko sig till den egentliga anvismngen, infördt
och Kina, VIdare Danska Vestmdlen äfven- ytterligare meddelande till adressaten, rörande
som. Japan; '.. .; förfogandet öfver anvisningsbeloppet m.m.
A~vIsmnga~na. utställas I ~~·?nmynt... dylikt, har han att affatta detta meddelande
Ho~sta anvls.DIngs,helopp,: for postanvisning åderför afsedd plats på blanketten.

~~ll ,S,torb,ntanmen oc~ Irlan.~ 728 kr.?O I fråga om det högsta belopp, hv~rå. an-
o~e (~40 yu;nd sterling): for 12ostauvls- visning må utställas, tiden för anvisnmgs
DIng till ?fnga ..uppräknade lander. och giltighet m. m. gälla i tillämpligajdelar
ort~r 1~2 Kr. 20?re (= 10 p~n~ sterling), samma bestämmelser för telegrampostanvis-

Kurs: 1 pU!?d s~rlmg = ,20~.h.llllllgS (1 sh ningar som för vanliga postanvisningar.j
,=.12, penc~) -,18 kr. 22 ore. I likhet med vanliga telegram och pa samI!Ju

Afglf.t: 50 . örevför- belopp af"50 kronor vilkor som dessa kunna telegrampostanvis-
',' l 'eller ·del deraf. . . ningar befordras 'såsom iltele)Sram .ellerom~.d

qa,nada J:fJ'orn:inion c of .canada): Britiska telegrafsvar betaldt sa~t blIf~a f~relllal tor
Columbia, Nya Brunswick, Nya Skottland, kollationering, mottagningsbevis, VIdare san-
:f\ins Edwards ö. . dande med post eller framlemriande gen9m
Anvisnirigarna utställas i kronmynt. expressbud. , "_
Högsta anvisningsbelopp : 375 kr. (= 100 I allmänhet åligger det afsändare att, ~e-

kanadensiska dollars). dan han vid inbetalningspostanstalte.n erhål-
Kurs: "l donar 'i guld = 100 cents = 3 kr. lit den utfärdade telegrampostanvisningen,

75 öre. innesluten i försegladt kuvert, sjelf ombe-
Afgift:'50 öre- förbclopp af 50 kr. eller styra densammas aflemnande till vederbö-
, del:dä'raf:. ")~',t· , .' . . ,rande telegrafstation o:h till denna erlägga
Am~rlkas ~or~n~a'S~~ter (Eta~s- U~1Sd Ame- belöpande telegram~,fgIfter., i '_
.• rrque) "I1lid Hawaii (Sandwichs-öarna och Utställes emellertid telegrampostanvlsriing

P~rt~ R,ico.,... . vid gemensam post: och te!.egrafanst~lt,eger
.åJThvIsmugarna"utställas Lkromnynt. afsändaren på en gang erlagga alla förekorn-
Bögsta:'anvisnings belopp: .373 k r on o r (= mande afgift och har sedermera icke a~t

100 amerikanska dollars). taga befattning med anvisningens vidare '\>e-
Kurs: 1: dollar if guld- = 100 cents = 3 kro- fordran."
-vnor 73 'öre. " Genom öf'verenskommelse mellan post-
Afgift: 50: 'öre för belopp af 50 krorior och teleg-rafverken är träffad den anord-

eller del rderaf, ning, att person, för hvilken telegram-
postanvisningsbelopp är afsedt, genom.~ele.

,Telegrampostanvisningar. qrafcerket» försorg omedelbart u~~err.attas
Tillfälle är .jernväl beredt allmänheten till om anvisningens ankomst~, samtidIgt. Ill:ed

försändnin~ af penningar medelst teleqram- att sjelfva telegrammet rorande anVISnll1:
po)taft'fi8'ningar såväl' inrikes till oc~ från gen tillställes v:ederbö.~ande postkontOl:' I
de flesta .Post~9.n~0~! ri,!et, som .o~.k tIll och ·Stoc~holm afdelmngen for ankommande ·bref·

Brånct.ll"ot1inh!ifför_sa~rfngs-A~tiebolaget SVEA; 13 Drottninggatan:
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Postunderrättelser. [2930j
särskilda postförskottsafgiften 15 öre per Mozambique 3: 42; Natal jemte Echowe
15 kronor eller del deraf. (Zululandet) 2: 05 (för 1 kg.); Nederländerna

1: 80; Nederländska Antillerna 3: 78; Neder-
Öfriga !änder och orter. ländska Guyana 4: 14; Nederländska Indien

Befordringsafgift för s. k. colis p o s t a u x 4: 86; New-Foundland 1: 51 (för 1 kg.);
- hvarmerl afses internationela postpaket Nicaragua 3: 60; Nya Caledonien 4: il2:
intill en vigt af i allmänhet högst 5, men Nya Guinea, Tyska 3: 24; Nya Hebriderna
i fråga om utvexlingen med vissa länder 2: 77; Nya Seland 2: 41 (för 1 kg.); Nya
och orter, såsom Bulgarien och Spanien. jemte Sydwales 2: 41 (för 1 kg.); Oranje River
åtskilliga utomeuropeiska länder, högst 3 kolonien 2: 41 (för 1 kg.); Paraguay 4: 39
kilogram - till nedan upptagna länder ut- Persien 5: 29 (för 1 kg.); Peru 4: 50; Portu-
gör, vid begagnande af billigaste befordrings- gal med Azoriska öarna och Madeira 2: 78;
väg, i kronor: för paket till Algeriet 2: 16; Portugisiska Vestafrika il: 78; Queensland
Amerikas Förenta stater (jemte Hastai i och Britiska Nya Guinea 2: 41 (för 1 kg.)
och Porto R,tco) från 1: 51 till 6: 84, be- Rhodesien 3: 31 (för 1 kg.); Rumänien 2: il4;
roende på dels vigtsatsens storlek, dels be- Ryssland, europeiska (Finland inbegripet),
stämmelseortens mer eller mindre aflägsna vid befordran vid Tyskland 2: 34 och vid
läge; Annam 4: 32; Argentinska republiken befordran med direkt lägenhet till finsk
2: 59 (för 1 kg.); Bahamaöarne 1: 51 (för hamnort 1: 98 (se äfven, beträffande lt'inlllnd,
1 kg.); Bechuanaland 4: 21 (för 1 kg.); Bel- ofvan särskild meddelade taxebestämmelser);
gien 1: 62; Bermudasöarne 1:51 (för 1 kg.); Salvador 3:49 (för 1 kg.); Samoaöarna 3:
Bolivia 4: 68; Borneo 1: 51 (för 1 kg.); 24~ San Domingo 3: 89; San Marino 2: 34;
Bosnien-Herzegovina 2: 16; Brasilien 4: 68; Sit Helena 1: 51 (för 1 kg.); Sarawak (Bor-
Britiska Central-Afrika 3: 42 (för 1 kg.); neo) 1: 05 (för l kg.): Schweiz 1: 80; Sene-
Britiska Guyana l: 51 (för 1 kg.); Britiska gal 2: 88; Serbien 2: 16; Seychellerna 3: 60;
Honduras 1: 51 (för 1 kg.); Britiska Indien Siam 2: 41 (för 1 kg.); Spanien 2: 34: Stor-
2: 41 (för 1 kg.); Britiska Vestindien 1: 51 britannien och Irland: vid direkt befordran
(för 1 kg.); Britiska Ostafrika 1: 51 (för 1 från Göteborg 1: 30 för högst 1 kg., 2: -
kg.); Bulgarien '2: 70; Canadaväldet 2: 05 för högst 3 kg. och 2: 15 for högst 5 kg.
(1 kg.); Capkolonien 2: 05 (för 1 kg.); Ca 1'0- samt vid befordran å annan väg 2: 34 för
linerna jemte Marianerna. Marshallöarna högst 5 kg.; Straits-Settlements 1: 51 (för
och Palanöarna 3: 31 (för l kg.); Ceylon 1: l kg.); Syd-Australien 2: 41 (för 1 kg.);
51 (för 1 kg.): Chile 3: 96; China: tyska Transvaal 2: 41 för v l kg.); Tahiti 5: 76;
postanstalter 3: 24, franska postanstalter: Tasmanien 2: 41 (för 1 kg.); Togo-området
från 4: 32, britiska postanstalter: från 2: 52, 2: 52; Tonkin 4: 32; Tripolis 2: 52; Tunis
portngisiska postanstalter: från 1; 51; ja- 2: 70; Turkiet ~.: 34; Tyska Sydvest-A frika
panska postanstalter 3: 42; Cochinchina 4: 3: 24; Tyska Ost-Afrika il: 24; Tyskland
il2; Columbia' (republiken) 2: 41 (för 1 kg.): 1: 44; Uruguay 4: 14; Venezuela 3: 78;
Cooksöar.ne 2: 41 (för 1 kg.); Corsica 2: 16; Vest-Australien 2: 41 (för 1 kg.); Victoria
Costa Blca 2: 41 (för 1 kg.); Cypern l: 51 2: 41 (för 1 kg.); .. Zanzibar: franska post-
(för 1 kg.); Danska Antillerna 2: 41; Ecuador anstalten: 3: 60; Osterrike-Ungern 1:80. I
3: 96; Egypten 2: 70; Eritrea 3: 42 Falklands- de fall der ofvan angifna befordringsafgifter
öarne 1: 51 (för 1 kg.); Fidji-öarna 2: 77 (for angifvits gälla för paket af vigt intill ett
1 kg.); Frankrike 1: 80; Franska besittnln- kilogram, höjas de väsentligt för tyngre
garna i Vestafrika 3: 60; Franska Guyana paket.
3: 60; Franska Indien 3: 60; Franska Sudan Till flertalet i utvexlingen af postpaket
2: 88; Gibraltar 1: 51 (för 1 kg.) Grekland deltagande länder får icke befordran af s. k.
2: 52; Guadeloupe 3: 60; Guatemala 3: 49 (för skrymmande paket ega rum. Dylika pa-
1 kg.); Guldkusten 1: 51 (för 1 kg.); Hon- ket mottagas för befordran, mot förhöjd af-
duras (republ.) 2: 41 (för 1 kg.); Hongkong gift, allenast till de länder, å hvilka i så-
(kolonien) 1: 51 (för 1 kg.); Island 1: 08; Ita- dant hänseende särskildt lemnas uppgift å
lien 2: 34; Japan med Formosa 2: 2;3(for 1 postanstalterna.
kg.); Kamerunterritoriet 2: 52; Kiautschou Till vissa länder kunna postpaket inom
3: 24; Kongostaten 3: 24; Labuan 1: 51·(för särskildt assuransmaximum äfven assureras,
1 kg.); Lagos med britiska Nigerdeltat 1: 51 hvarjemte postförskott å, i vissa fall, högst
(för l kg.); Liberia 2: 41 (för 1 kg.); Luxem- 720, i andra fall högst 360 kr. kan begäras
burg 1: 62; Madagaskar il: 60; Malta 2: 88; å dylikt paket till - förutom Norge, Dan-
Marokko (Tanger) 1: 51 (för 1 kg.); Mar- mark och Finland (se ofvan)- vissa an-
tinique 3: 60; Mauritius 1: 51 (för 1 kg.): dra europeiska äfvensom några få utom-
Mexico 1: 51 (för. 1 kg.); Montenegro 2: 52; europeiska länder.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
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[2930] . Postunderrättelser.

Paket utan angifvet värde eller med an- Inkåss~ring.
gifvet värde af högst 1,000 kronor äfvensom Genom förmedling af} å ena sidan, post.
paket belagda med. P?s~försk~tt å högst verket i Sverige och, a andra sidan, post-
3.?0 kro~or kunna :pa bllhga .. v~lkorgen_om verken i Tyskland, Belgien, FrankriJre,.Jtaliep,
formedhng af en~k1ld sp~dltor l New-York Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal,
utvexlas. mella.n,. a ena ~ldan, alla postan- Rumänien Schweiz, Osterrike- Ungern (saint
stalter l Sv.enge och,.a andr~ sIdan? post- vissa öst~rrikiska postanstalter i Turkiet)
anstalterna a d~ orter l Amenkas Fore~tl:\ äfvtlllsom Egypten och Nederländska Indien,
Stater, Canadaväldet, Ne'Yfoun.~land, MeXIco verkställes inkassering af värdehandlhigår
o?h .Hawan, med hyllka jernvags- eller post- som sändas från det ena landet till d~tllan-
forb~ndelse underh~lles. .' .: ' dra. Värdebeloppet för de handlingar, som

Närmare underrättelser om vl~koren for i en och samma försändelse inneslutas,' får
denna paketpostbef?rdran lemnas. a post~.on. ej öfverskrida 720 kronor eller en motsva-
toren likasom ~etraffa~de tax~rlUgsbestam· rande surhma i hvarje särskildt lands mynt.
melser. m. ~. for.d.~n.mternatlOnella paket- Handlingarna inläggas af afsändaren i
postutvexlmgen l ofngt. behörigen frimärkt kuvert af det slag, som

. å postanstalterna hålles, allmänheten t.ill-
Postförskott (= efterkraf) , handa, och adresseras till den postanstalt,

- .. hvilken skall ombesörja inkasseringen.
Postförskottsförsändelse - hvarmed för- Den afgift, som skall erläggas utaf afsän-

stås sådant bref, kortbref, korsband eller pa- dare af bref med inkasseringshandlingar, är
ket, som icke får till adressaten utlemnas i Sverige densamma, som utgår för ett re-
utan att denne erlägger ett försändelsen kommenderadt bref af försändelsens vigt.
åtecknadt penningebelopp, som derefter till- Från beloppet af -hvarje inkasserad värde-
handahållesafsändaren-befordrastill inri- handling afdrages en inkasseringsafg~ft af
keso ort (dervid högsta medgifna postförskotts- 10 öre eller motsvarande belopp i adress-
beloppet utgör 500 kr.) mot erläggande af a) landets mynt .. Vidare afdrages dels vanlig
befordringsafgift såsom för fullt frankerad postanvisningsafgift dels ock, i förekorn-
brefpostförsändelse eller, i förekommade fall, mande fall, af värdehandling belöpande af·
paketpostförsändelse af samma vigt till sam- gift till inkasseringslandets statskassa. Ater-
ma ort och b) postförskottsafgift, utgörande stoden af det inkasserade beloppet omsättes
enahanda belopp som postanvisningsafgift. af inkasseringspostanstalten i' en -postanvis-
För rekommenderad postförskottsförsändelse .ning, stäld till värdehandlingarnes afsändare.
tillkommer rekommendations- och för assu- Oinlösta värdehandlingar återsändas kost-
rerad assuransafgift. . nadsfritt till afsändaren, dervid i korthet

l fråga om postförskottsförsändelse till meddelas de upplysningar rörande anled-
utlandet (dervid högsta medgifna postför- ningen härtill, hvilka erhållits.
skottsbeloppet utgör för vissa länder 720
kr., föl' andra alle,nast .. 360 kr. eller mot- Abonnerade tidningar och tidskrifter.
svarande belopp l frammande myntslag).. d •. 'd ' h 'd k 'ft
gäller, att för postförskott å bref'postförsiin- För- abonnera e.,tl n~ngar oc ti s n. er
delee afsändare icke har att _ utöfver be. e~ler så~ana, ..som .varda ge.~om postver.kets
fordrings- och, i förekommande fall, rek om- formedhn~. fo~sk~lfna, ~tgores' postafgIfte~
mendations- eller assuransafgift _ erlägga af. dels f?ISkIlfn~ngs~fgl~t och .dels befor.
någon särskild postförskottsafgift. Deremot drmgsafglft... Fö:rBkri/n!lIgsofyijte'n .utgår
utgår för postförskott 11 paket sådan afgift med: a) 10 ore for hv~rJe abo~nemang; och
med, i allmänhet, 15 öre per belopp af 15 b) 2 procent af de~ utgifvaren trllkomma;tde.
kronor eller öfverskjutande del deraf (se prenu~eratlons.~:glft, ~ock ej .un.~er 5 ore,
dock beträffande Norge och Danmark ofvan allt raknadt for helt ar och l f?rhållande
särskildt meddelade bestämmelser). ' . därtil~ för k?rtal'e ab?nnemangstr~er: Be-

l postutvexlingen mellan Sverige å ena, [or~n,,!gsajgijtef1:. ~erak~as .ock for ar och
samt dels Danmark, dels Tyskland, å andra ~ förhållande o dartill for ko.~tar~. abonn~-
sidan, har försöksvis vidtagits den anordning, mangstider salunda: a), 12 .ore .for h,yafJ,c
af afsändare af försändelse, belagd med post, I~~lm~er. l veck~n (denna afglft gll:ne~ afven
förskott, kan förordna om försändelsens ut- ~or tidning, ~vllken utkomm.~r Iflm,dre ofta
lemnande till adressat mot minskadt post- an en gång l veckan), men for tidn!ng, s?m
förskottsbelopp eller utan erläggande af post. utkommer med mer an 7 nummer l veckån,
förskottsbeloppet. .' o , 12 ..öre ~?r hvart ~eh ett. af 7 nummer oc~

, . , 6 ore for hval'Je öfverskjutande nummer l
-~-,--- lveckan , b) 6 öre för hvarje helt eller påbör.----------------
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Postunderrättelser. [2930J
jadt kilogram af tidningarnas sammanslagna Lösväska, som utvexlas högst en gång
vikt under nästföregående helårsperiod. dagligen, expedieras mot en årsafgift af 6

Varda tidningsexemplar, som blifvit i an- -18 kronor. Fortskaffas lösväska någon del
nan ordning' än genom postanstalt förskrif- af vägen med allmänna posten, betalas dess-
na, af vederbörande utgifvare aflärnnade till utom från 1 kr. 50 öre till 3 kr. årligen.
postbehandling såsom korsbandsförsändelser, Postafgifternas b okförande och gäl-
må, efter anmälan af utgifvaren, postbefor- dande qvartalsvis i stället för betalning för
dringsafgiften beräknas efter sammanlagda hvar särskild försändelse kan på vissa vil-
vikten af de på en gång till postbeltand- kor och mot faststäIda afgifter ega rum.
ling aflämnade försändelserna; och skall i Frimärken, frankokuvert, kortbref
sådant fall afgiften utgöra 12 öre för hvarje och brefkort hållas å hvar postanstalt
vikt af ett kilogram. till salu.

För öfverflyttning från en till annan Rabatt af 1 proc. erhålles vid köp på
utdelningspostanstalt af abonneradt tid- en gång af 3 ark frimärken eller 100 franko-
nings- eller tidskriftsexemplar betalas, för kuvert eller 100 kortbref eller 100 brefkort,
Inar gång sådant begäres, 25 öre per exem- Reklamation och anmälan om oord-
plar, om tidningen eller tidskriften utkom- ning i brefbefordringen sker å Kungl.
mer högst 1. gång i veckan, men 50 öre per Generalpoststyrelsens Reklamationskontor
exemplar, om tidningen utkommer oftare. (Nya posthuset, Vasag. 28-34 södra upp-

I Sverige, Norge eller Danmark utkom- gången 1 tr., öppet söknedagar kl. 10-3)
mande tidning, som öfverflyttas från ett eller å närmaste postanstalt. Reklamation
till annat lands postområde, betingar en af vanlig brefpostförsändelse handlägges kost-
öfverflyttningsafgift af 1 krona. nadsfritt, hvaremot för reklamation rörande

Derjemte finnes beredt tillfälle att få tid- värdeförsändelse eller postanvisning erlägges
ning eller tidskrift, som i Stockholm ut- en ltfgift af 10 öre. Dock utgår icke denna'
~ifves och som under viss tid bör afnämare afgift för reklamation af sådana försån-
a annan ort tillhandahållas, genom härva- delser, beträffande hvilka mottagningsbevis
rande postkontors försorg till sådan upp- blifvit begärdt.
gifven ort under band försänd, emot erläg- .
g.an~e härför, utö~ver ~vad som. belöper f.ör Tiden för postkontorens öppenhållande.
tld~lllgens ~ller tidskriftens e!.hallande från Central postkontorets (vid Vasagatan)
utgifvaren ~fv~.nsom l porto för dens~m~as Afd In' f"r fgående och ankommand
befordran, l ~orskott k.?nta~t en särskild e I11gar o barefposter: e
expeditionsafgift af 25 ore for exemplar af Sök d . kl 8 f m -9 e m
tidni!1g e~ler tidskrift, som ~tko~mer högst S~n~eoca:-helgåaga~ kl: 9-11 r.' m. samt kl.
en !fan!l' l veckan, men 50 o!e for e.xerpplar 1-6 e. m. (Den särskilda postanvisnings-
~f tidning, som utko.~mer m~?st två gapger afdelningen 9-11 f. m. samt 1-3 e. m.)
l veckan; allt beräknadt for hel manad (D k m e r ik a n s k fackenlhåll seller del deraf e s. . a l a ,a

Enligt särskilda mellan Sverige och åt- tillgängliga da~lige? kl. 8 f. m.-12 natt)
skilliga främmande länder träffade aftal, är Po.stkont?rets VId LIlla Nygatan Afdel-
tillfälle beredt till direkt beställning af mnqar for afgående och. ankommande
tidningar och tidskrifter från. det ena till Sök d .. kl ~rffpos~~. m
det andra af dessa länder. A postanstal- ~ ne agar . .. .m. e.. .
terna finnes till~änglig en förteckning jemte Son- och helgdagar kl. 9-11 f. m. samt
prisuppgifter pa sådana främmande perio- 1-3 e. ~: .
diska tryckalster, å hvilka vid de svenska ~akete~pedltJonerna I Centralpo.stkontoret
postanstalterna upptages abonnement enligt (mg. fran Bry.ggar.egatan) samt l Posthuset
förenämnda aftal. VId LIlla Nygatan:

Söknedagar kl. 9 f. m.-9 e. m.
Öfriga bestämmelser. Sön -oc~ h.elgdaga.r kl..9-ll f.m..samt 1-3 e. m.

Expressbefordran eger rum, när af- Exp e d ition en ~.Hotel Continental, Vasa-
sändare af vanlig försändelse, genom att gat.~n 22 A, for utlemnmg af ankomna
å försändelsen teckna ordet express be- .,utlandska paket:
gärt, att densamma så skyndsamt som S~knedagar kl. 10 f. m.-5 e. ~.
möjligt (oberoende af vanlig ordning) skall Son- och helgdagar kl. 9-10 f. m.
adressaten tillställas. Tidningsexpeditionen i Centralpostkontoret

Förbudssedel för resande fortskaffas af (ingång från Mäster-Samuelsgatan):
vaktbetjent, som åtföljer landsvägspost, mot För prenumeration å tidningar:
en afgift af 9 öre per stycke. Söknedagar kl. 10 f. m -7 e. m.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



[2930-2933J Postunderrättelser.
Söu-och helgdagar kl. 9-11f.1Il.{)ch 1--3e.m. i huset n.r 38 vid Pleminggatan,

För inlemning af tidningar: 'll]j II 5 vid Banergatan samt
Söknedagar kl. 10 f. m.-'-7 e. m. i lägenheten Lilla Rosenvik å Djurgården.
Sön- och helgdagar kl. 3---6 e. m. '

Brefbärareexp~ditionen i Centralpost- [?932J Breflådorna
'kontoret (ingång från hörnet af Vasa- tömmas:

, och M'äster·Samuelsgåtorna):
Sökuedagar u. 8 r. m.-9 e. m. ,söknedagar kl. 5,M, 7,30, 9,30. 10,30
Sön- och helgdagar kl. 9-11 f. m. samt ,f. m.; ,2,3,30, 4,45 6,30 (röda lådor) och

1 3 '~8 e. m.
.. - e. m. . 00 sön- och helgdagar kl. 5,30, 9,30 f. m.; 13,

Flha!postkontoren Vid R~dbodtorget, l\~alm- 6,30 (röda lådor) och 7,30 e. m. '
skilnadsgatan 46, ~?tgatan 33,. Linne- 'Obs. De längst bort från postkontoret- vid
gatan 11, Karlbergsvagen 6~Blåsieholms- Vasagatan uppsatta breflådorna tommas
hamnen 6 ~ 8 (Grand Hotel) samt vid l- 30 minuter tidigare enligt anslas å

..Adolf Fredriks torg 4: lådorna.,'" ,
S~lmedagar kl. 9 f. m.-9 e. m. BreNen utsändas ;
Sön- och helgdagar kl. 9-11 f. m., samt a ,

1-3 e In söknedagar: kl. 8,30 f. DI. (värdepost en
" ", ' half timme senare)" II f. m. (värdepost

For.ena~e post- och. !e~egraf.anstaltern.a, en kvarts timme senare), 12,15 e. m. (vär-
VId RIddaregatan (nn ~O) och Handtver- depost en half timme senare) 330 och

}aregatan .(n:r 18 A): 6,11; e. m.; " ,
S?-knedagar kl. 9 f. m.-9 e. m. .. söndagar: kl. II f. m.
Sön- och helgdagar kl. 9 f. m.-4 e. m.

[2933J Korsbandslådor
[2931J Brefsamlingsställen. äro uppsatta vid: I

. Malmsklln:g.46 (Postk.)
, A vissa platser inom hufvudstaden hafva Kungsträdgårdsgatan 4!tUT'Wt,as söknedagar:

anordnats s. o k. brefsamlingsställen eller, Riddaregat. 20 (Postk.) 5,30, 7,30, 9,30 o.
såsom den officiella benämningen lyder, Birger Jarls gata 17 10,30 f. m. samt 2,
poststationer ar tredje klassen, hvilka ega Slussplanen 61 3,30, 4,45,8, e. m.:
befogenhet att från allmänheten emottaga Skeppsbron 16 [sön. och. ltelgda''1ar.:
dels till såväl inrikes som utrikes orter Barnhusg. 14 5,30 o.' 9,30 f. m.
adresserade bref, kortbref, brerkort och kors- Rödbodtorget 2: samt 3 och 7,3oe, m.
bandsförsändelser. vanliga eller rekommen- Norrlandag. 1 J '
derade, dels ock till inrikes orter samt till Hötorget 14
orter i Norge och, Danmark adresserade bref samt vid:
med angifvet värde af högst femhundra kro- Banerg. 5
nor, postanvisni~gar å belopp a~.h?,gst ett- Götgatan 33 (Postk.)
hundra kronor afvensom paketförsändelser. Adolf tFredriks torz 4
såväl vanliga som' assurerade, 'dock ej till (Postk.) "
högre angifvet värde än femhundra kronor. Linneg. 9-11 (Postk),

A postanstalt af ifrågavarande slag hål- 'I'egnersgatan 2
las allmänheten tillhanda för inköp såväl Karlbergsväg. ~ (Postk.)
vanliga frimärken och brefkort som ock Handtverkareg.18 A(ll)
frankokuvert och kortbref äfvensom spar- Kungsholmsg. 38
märken. , Strandvägen 49

Nåzon utdelning af försändelser vid eller Långa raden 4
från dessa anstalter ifrågakommer deremot ej. Hornsgatan 40

F. n. äro dylika brefsamlingsställen i Hornsgatan 75 A
verksamhet å följande platser inom hufvud- För lokalbefordran afsedda försändelser
staden: , från samtliga lådor uteändas :

i huset n.r 7.5A vid Hornsgatan, Sokmedaqa»: 8,30 och 11 f. m. samt 12,u,
,» » » 107 vid Folkungagatan, 3,30 och '6,15 e. m. ,

II » » 18 vid 'I'egnersgatan, Söl.- och helgdagar: 11 f. m.

tömmas:
tf, timme tidigare
än föreg.' grupps
korsbandslådor. ,
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Teleg rafunderrättelser. [2935J

Telegrams hemlighållande. Såväl tele- telegrammer må regelbundet under vissa tim-
grams innehåll som namn å afsändare och mar afiernnas på särskildt uppgifna ställen.
adressat skola hemlighållas under aflagd eds- Ofverenskomna eller förkortade telegram-
förpligtelse aftjenstemännen vid telegrafver- adresser få icke utan särskild anmälan hos
kets stationer; jernvägarnes telegrafpersonal Telegrafstyreisen bildas af personnamn -
iir i allmänhet icke edsvuren. men vid strängt för- eller tillnamn - ej hel ler genom sam-
ansvar ålagd att hemlighålla såväl taxerade mandragning af person- eller firmanamn
telegrammers innehåll som afsändares och (t. ex. »Gdmuller» af G. D. Muller, »Lind-
emottagares namn. grencomp.» af Lindgren & Comp.).

Telegrafverkets ansvar för telegrammer. Såsom fullt tydliga telegramadresser till
För de olägenheter eller förluster, som för abonnenterårikstelifongodkännasde,sominne·
en korrespondent kunna uppstå genom orik- hålla adressatens tillnamn, bokstäfvema.nlit»
tigt telegraferadt eller expedieradt, uteblif- (rikstelefonabonnent) samt namnet å den cen-
vet eller för sent framkommet telegram, tral- eller vexelstation inom rikstelefonnätet,
ansvara telegrafförvaltningarna icke i vid- med hvilken adressatens telefonapparat är
sträcktare mån, än att den erlagda beford- närmast förbunden. Finnas flera abonnenter
ringsafgiften under vissa omständigheter med samma tillnamn vid en och samma
kan återbekommas. station. måste telefonnumret tilläggas efter

Telegramoriginal. Telegram skall vara bokstäfverna Rt.
läsligt skrifvet :ned latinska bokstäfver och Ordberäkning. Såsom ett ord räknas i
med vanliga siffror. telegrammer på klart språk ord om högst

Språk. Telegramtexten kan affattas på 15 bokstäfver eller siffertal om högst 5 siff-
klart eller på hemligt språk,hvilket senare sön- ror. l telegrammer på iifcer'enslwmmet språk
derfuller i iifverensl,ommet språk och chiffer- beräknas största ordlängden till tio bok-
.språk, detta senare åter bestående af antingen stäfver eller fem siffror; i telegrammer på
siffror eller ock af bokstiifuer med hemlig bety· olnff erspråli till fem bokstäfver eller fem
-delse. Såsom klart språk få användas de siffror. l adressen räknas dock namnet på
flesta lefvande språk samt latin. adresstationen alltid såsom ett ord.

Ofverenskommet språk skall bestå af Såsom särskilda ord räknas: 1.Ord förenade
'Ord, hvilka icke tillsammans bilda någon genom bindestreck; 2. Ord skilda genom
begriplig mening på ett eller flera af de apostrof; 3. Enstaka skriftecken, bokstäfver
för korrespondens på klart språk medgifna eller siffror, understrykningstecken, paren-
tungomål. teser och anföringstecken.

Uppställning sker i följande ordning: 1. Sammansättningar och förändringar af
'Tillfälliga uppgifter, såsom =RP= (förut- ord, stridande mot språkbruket, äro icke
betaldt svar); = TC = (kollationering); tillåtna. Dock kunna såsom ett ord utan
=PC= (mottagningsbevis); =FS= (vidare- apostrof eller bindestreck sammanskrifvas,
sändning); =TMx = (x adresser): »gång- hvart för sig: namn på städer och länder,
bud», =XP= (express betald); =Z= (press- släktnamn, tillhörande en och samma per-
telegram); »Urgent» eller =D=(iltelegram); son, namn på ställen, torg, bulevarder, gator
»ilbud»: 2. Adressatens namn och adress; och andra slag af farvägar; namn på far-
3. »Telefon» (vidarebefordring pr telefon); tyg; samt hela tal, bråk. decimaltal och
4. Adresstationens namn; 5. Telegrammets blandade tal, skrifna med bokstäfver.
text; 6. Afsändarens namn (kan äfven af- Följande tecken räknas alls icke: skilje-
fattas i förkortad form eller uteslutas). tecken, bindestreck, apostrof och alinea

Adressen, som måste innehålla minst två (beteckning för ny rad); samt beteckning-en
ord, bör för större städer innehålla uppgift Et i adressen. Såsom särskilda siffror eller
-å gata och husnummer eller, i salmad deraf, bokstäfver skola deremot räknas: 1. Punk-
adressatens yrke eller annan dylik an- ter, kommata, binde-. och bråkstreck, som
visning. ingå i bildandet af tal eller bokst afsgrup-

Adressen kan affattas i öfverenskommen el- per; 2. Bokstäfver, som bifogas siffror för
ler fiirkortad form efter uppgörelse mellan att utmärka ordningstal eller husnummer.
adressaten och adresstationen. För inregi- Utstrykning, ändring eller öfverskrifning
strering af dylik adress skall till adress- skall vara vitsordad af afsändaren eller
stationen i förskott erläggas en årlig af- hans ombud.
gift af 10 kronor. Enahanda afgift erlägges Bestyrkande af afsändarens underskrift
för inregistrering och iakttagande af korre- kan intagas i telegram, och erlägges for
.spondents begäran, att till honom adresserade telegraferingen deraf endast vanlig ordtaxa .
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[2936] _ Telegrafunderrättelser.
Telegraminlemningsställen emottaga på svarstelegram införes-sammastädes asvar be-

svenska språket affattade telegram för be- taldt Xl> eller »reponse payee x l> eller
fordring inom riket samt till Norge och =RPx=. .'
Danmark, mot alldeles samma afgift, som Derest mottagaren af ett telegram med
om telegrammen inlemnades direkt å en förutbetaldt svar icke begagnar sig af den
telegrafstation. ' för svarets aflåtande honom af mottagnings-

Telegramexpeditioner. Å ett större antal statio~en tillstäida »svar~anvig~ingJ), kan
telefonstationer på landet äro inrättade tele- d!ln for ..svaret erla!?da afgIfte!;1 ater~eta~!1s
gramexpeditioner, hvilka befordra på svenska till ~fsar;rd~ren. For detta andamal bor:
språket affattade såväl a/gående 80m ankom.~) VI~' tnlands~ ~orresp?nden~. adressaten
mande telegrammer till och från orter inom ofversanda anVIsm!Igen till afsåndaren, ~om
riket samt orter i Norge och Danmark. derefter eger .at!, Inom loppet af tre mana-

Dessa telefonstationer äro i rikstelefon- der efter anvismngens utfardande och emot
katalogen utmärkta genom särskild beteck- delmas aflemnande å det ursprungliga tele-
ning (tx), . . grammets inlemningsstaticn, derstädes åter:

Kvitto å inlemnadt telegram erhålles på b~komma svarsafgIfte?s belopp; I?ch b) l
begäran mot en afgift af 5 öre. fragil. o.~ telegr!lm fran S.venge ttU ?~UafJ-

. . _ det afsandaren Innan utgången af tre ma-
..Anglfvande a!. befordrmgsvag. Om. af- nader efter anvisningens utfärdande hos

sandare af ~tland.~ktoo telegram. ang~f!lt Telegrafstyrelsen göra skriftlig framställning
annan befordnngsvag an den vanliga, ålig- om åtgärds vidtagande for beloppets återbe-
~er det h~nom att vidkännas den..förhöjning talning.
l portoafgiften, som deraf kan ·foranledas.. Anvisning för bet(tldii telegrafsvar får

Vidarebefordring af telegram med telefon användas såsom likvid tör afgående telegram
kan ske utan särskild kostnad, så framt icke blott vid den station, som utfärdat anvis-
adressaten .är telegrafverkets abonnent. Om ningen, utan äfven vid hvilken som helst
deremot adressaten icke är telegrafverkets annan telegrafstation i riket.' Sådan anvis-
abönnent, men likväl' har eller af afsän- ning mottages af såväl statens som de en-
daren uppgifves hafva telefonförbindelse skilda jernvägarnes stationer såsom likvid
med adress-stationen, skall afsändaren för för telegram. .'
telefon befordringen erlägga en afgift af 10 M tt . b' T l fl k gif'. t •
öre. Telegrammer kunna dessutom från . O aqnmgs evrs, .e ~gra . s upp . a
sista telegrafstationen vidarebefordras: med tl~en, da tele~am b}~VIt adre~saten un-
post i vanligt bref" mot enafgift af 10 staldt, ,kan er~allas! da »mottagningsbevis»,
öre; med gångbud, hvilket befordringssätt e' ~A~cuse. de ~~ceptIonl> eller b~ott =~C~
får ega rum på längre afstånd än 1,5 mil *)~~!1fores framfor adr~ssen. "Afgiften. härför
mot en afgift af 20 öre för hvarie påbörjad ar densa~lD:a ~om for vanligt t~legra~ om
l/lO mil, minsta afgift 50 öre/ med iltud, 10 ord VId inländsk och 5 ord VId utlandsk
som städse användes for längre afstånd än kor~~spondens,. b' .. d
1 '1 mot e JO 'ft af 40 ". f" h . For mottagrrings ens roran e lokalte l

,5 mi , n argt ore or varje b t l f 'ft f 25 .. M tt
påbörjad 1110 mil, minsta afgift 1 krona g!am e.a as en a gi a. o;e. . O .• ag-
Allt detta gäller inländskt telegr m . ningsbevis per ,post kan erhl<tllas..r frag!,

.. •.. a , .om telegram till utlandet, om, afsåndareu
For .afgående u~landskt telegrams ..vldl!'re- framför adressen tecknar »Accuse reception

befordring vare SIg med post eller sarskIldt postal» eller =PCP= samt erlägger en sär-
bud ,erlägg.~s å ~en svens~a afgångsstatiö- skild afgift af 40 öre.
nen} allman~et ingen afglft. Kollationerade telegram. Önskas ett tele-
, ..Forutbet~lm~.g ~f~var kan ega rum. Er- am kollationeradt, införes framför adres-
lagges afglft .ro~. lllla~dskt telegrafs var om ren »Kollationeras» eller »Collationnement»
högst 10 ord, mfores före ad~essen»svar,be· eller blott =TC=.och erläggeshärföretttill-
tal~~ eller .=R~= el,~er »reponse pa;ye~». lägg af en fj'erdedel utaf portot för ett
Erlagges afglft for mer an 10 svarsord VId m- . l d k 'k .r 'd ..' 25
ländsk korrespondens eller för utländskt ~anltgt te egram,. oc IC e mm re an

ore.' .
Kollationera~t inrikes i1tel~gram. :Minst& ,

") Fullständig "Ortförteckning för S~eri- afgif~ (för 10 .. ord) är } krona 75 öre, för
.fles teleqrafanstalter" finnes numera å hvarje hvarje ord. derofver 15 ore.
telegrafstation, upptagande såväl namn å alla Lokaltelegram. Inom, bland andra orter,
inom 15 km. afstånd från stationen belägna Stockholm få till befordran i vanlig @rdning
'ställen som äfven deras olika afstånd deri- inlemnastelegrammer, adresserade till per-
från. " soner 'j orten; Till adressater, som aro bo-
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'I'elegrafunderrä ttelser. [2937j
satta utom stadens telegrambäringsområde telegram till telegrafstation förbehålla sig,
eller icke äro abonnenter å rikstelefonen i att telezramrner som dit ankomma under
det nät, som lyder under Stockholms central- hans ad~ess. varda honom eftersända med
telefonstation, befordras lokaltelegrammer telegraf under en annan adress, som han
med gångbud eller post mot därför fast- uppgifver. Afgifterna för vidaresändning
ställda afgifter, som erlägges af afsändaren. och eftersändning erläggas af mottagaren.
Portot för ett lokaltelegram u~går med hälf'- Rättelsetelegram (»Telegramme recti-
te~ af pOTtot e f~~' ett vanligt telegram. flcatif»). Afsändare eller adressat eger att
Mmsta afpft 2;) ore. . . inom åtta månader, rälmadt från ochj med

. Lokaltelegram befo~dras l va?lI~ ord- månaden näst efter den under hvilken tele.
nmg genom te~eg:ramba~:are, s~m, l haJ.1delse ram inlemnats till befordran, begära upp.
teleg~afs:'a~. blifvit .. begardt,. ar s~y.lchg a.~~rysning eller meddela föreskrift angående
efter tillsägelse vanta under 5 minuter f01 samma telegram. Dylikt telegram, som af-
detsammas medtagande. ser rättelse, fullständigande eller återkal-

Iltelegram, hvilka hafva företrädesrätt lande af ett reda, "ndt eller under be-
framför andra privattelegram, framlemnus fordring varande telegram skl111 utvexlas
från telegrafstation af l:a klassen äfven uteslutande mellan telegrafstationerna och
nattetid. såsom tjenstetelegram; men derför skall af

Inom riket utvexlas dylika telegram den, som begär rättelsen etc., erläggas:
tillsvidare allenast mellan telegrafverkets a) afgiften för det telegram, som innefattar
eg-na stationer. Iltelegrammer till eller ifrågavarande begäran; b) afgiften för sva-
ifrån jernvägsstationer befordras allenast å ret, när sådant erfordras eller äskas. Dessa
telegrafverkets linier med förmånsrätt. Af. afgifter återbetalas, der est rättelsetelegram.
gift tredubble. portot för ett vanligt tele- met föranledts af fel från telegrafverkets
gram af samma längd. Framför adressen in- sida.
föres »Iltelegram». . Tillbakatages eller återkallas ett tele-

Ilte.~egram. kunna befordras till de fle- gram, innan dess afsändning begynt, eger
sta lander morn och utom Europa, dock afsändaren aterbekomma den erlagda afgiften
ej ti.~l Sch~ei~ och Storbritl1nnieI! san:t i efter afdrag af 20 öre.
all~.anhet ej tIll t~legrafstat!oner lpIndien, Presstelegram d. v. s. telegrammer af.
Afnka och A.-menka. AfgI.ft tre.iubbeit sedda att offentliggöras genom tidnings-
porto. Framfor adressen införes »Urg ent» pressen kunna sändas inom Iandet samt till
eller blott - D - . ,. - -. Danmark, Frankrike, Luxemburg, Norge, Por-

Lokal-..lltelegram b.efordras mot tredubbla tugal, Storbritanuien, Tunis, Ungern, Algeriet
portot for ett vanligt lok~.ltel.eg.ram ,~ed och Azorerna. Minimitaxan är i regel deusam-
sam~na orqantal. Samma föreskrift galler masomförvanliga telegrammer.men ordtaxan
om Ilsvar a lokaltelegram. är nedsatt i allmänhet till hälften af den

Press·i1telegram, se Presstelegram. ~!jr vanlig~ telegrammer gällande ordtaxa.
Ar ordantalet udda, beräknas portot efter

Telegram med flere adresser å samma närmast högre jemna ord antal. Dylika
ort. F!tt och samma tele~ram kan adres- telegram måste vara affattade på klart språk
seras till flere mottagare pa en och samma samt i sin helhet publiceras
ort eller till en och samma mottagare i. '.
flere särskilda hemvist på en och samma Pres.s-Iltele~ra.m befordras utom n~et en
ort. Vanlig afgift för första telegramaf. dast till NOlge. och D~nmark. Afglft tre-
skriften samt 40 öre pr 100 ord eller del dllb~elt porto mot vaonlIgt pres.stelegrams. o
deraf å hvarje extra afskrift. För detta ..~,gnaltele9ram (fEan e~ler ~11lfart'yg pa
ändamål inskrifves framför adressen »)x sjön), Afglft 80. ore for signaleringen,
adresser» eller »x adresses» eller =TMx=. oberoende af ordantalet. För öfrigt vanlig
Adresbtationens namn utsättes endast en telegramafgift.
gång, i slutet af adressen. Väderlekstelegram, innefattande under-

Telegram att försändas vidare med tele- rättelser och förutsägelser rörande väder-
graf. Afsändare af ett telegram kan ge- leken, kunna från vissa in- och utrikes
nom att framför adressen sätta: »Vidare- orter dagligen erhållas mot en årlig af-
sändes» ell el'»Faire suivre» eller blott =FS= gift af 100 kronor. Dessa telegram ega
begära telegrammets vidaresändning med vid befordringen företrädesrätt framför pri-
telegraf, dock i regel icke utom Europas vata telegram, och gäller denna rätt äfven
gränser. Likaså kan telegramadressat ge- beträffande dylikt telegrams aflemnande till
nom skriftlig anmälan eller betaldt tjenste- adressaten.
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[2937] 'I'elegrafunderrättelser,
Nyårstelegrammer, försedda med datum- tioneringsafgift ej erla-gts för telegrammet,

beteckningen lit, kunna aflemnas under de- gäller ej fullmakten infpr domstol.
cember måna.d hvarje år. De tillställas Återbetalning af porto på grund af tele.
adressaten nyårsdagen.] graferingifel eger rum i fråga om telegram

Telegrambref. Telegram kan i bref in- på hemligt språ~ med fö~utbetald kollati~.
sändas till telegrafstation, för att derifrån nenng sa~t I f~aga on: sa~~nt telegram.på
afsåndas, Sådant telegram inlägges, åtföljdt k.lart sprak, hVllket: till ~olJd af- telegrafe-
af omakulerade vanliga frimärken till samt- ringsfelet .uppenobarbg~n ~cke kunnat upp-
liga .telegramafgifternas belopp, i kuvert, fylla sitt andamal. V~~försenad framkomst
hvilket förseglas och frimärkes samt förses aterb~tala~ ,porto~" nar te~.!'~ramme~ Icke
med påteckningen »Telegrambref» i nedre uppnatt sin bestämmelse tidigare, an det
venstra hörnet. hade kunnat framkomma med post, eller

Derest afsändaren å kuvertet tecknar ock när' dröjsmålet öfverstigit: 1) 1.2timmar
»E~press» samt därå anbringar ytterligare f?r inrikes telegra~eller tele~ram bil gran!!-
20 öre i frimärken såsom expressafgift, var- land~rn.~; 2) 24 .tlmm~: for .telegram ~m
der å sådan ort" där särskild af postverket det .ofnga Europa, den mbegrn?et. Algenet,
aflönad brefbärare finnes anställd, telegram- T.ums, H'ysk,:t Kaukasu.s och .A.sl!l'tlska Tur-
'brefvet omedelbart efter postens ankomst klet; 2) ..3 ganger 24 ~lmmar uti allaandra ,
befordradt medsärskildt bud från postan - fall. For stats- och il telegram.mer l!1111s~as
stalten till telegrafstationen. . de under 2) och 3) upptagna tider till half·

. . . . . ten. Ansökning om porto rest itu tio n bör
e ~.ele.grampC?stanvISDlngar kunna utvexlas göras inom 5 månader. (Se i öfrigt hvad

saval inom riket som med utlandet genom ofvan är föreskrifvet beträffande lJRättelse.
f~rI?e~ling af ,de flesta svenska: postkontor. telegram».)
'Sava l m betalning som utbetalning af medel' T I .<, I f" , . T l
för dylik anvisning äger rum å postkontor.' e eQr~morlglDa ens orvarIDg.. e e-
Telegrampostanvisningen utskrifve af tien- gramoriginalen s~!"t koncepten till an-

o 'b l' tk . s i öf komna telegramiäfvensom de begagnade
s~eman a m e~a nmgspos ontoret. Se I o - telegrafpappersremsorna förvaras under en
ngt [29.28]. o tid af åtminstqne 8 månader räknadt från

Afskrlft af telegram utlemnas endast pli. och med månaden näst efter den under
skriftlig ansökan af ~fs~ndarcn, motta~~ren hvilken telegrammen aflemnats, m~d iakt-
e~ler endera.~ befullm~ktlgad~.ombud. Losen, tagande af sådana försigtighetsmått, ,att
forutom stämpelfagift, 40 ore ~r 100. ord handlingarnas innehåll ej kommer till.obe-
eller- del deraf. ~ tleI?nas afs~nften a" en höriga personers kännedom. .
telegrafstation, .utgor st.ampelafglften 50ore, Efter utgången af de sålunda bestämda för-
-Mottages afsk!lften fran Telegrafstyrelsen,varinglltiderna förstöras omförmälda hand-
ar samma afglft 1 krona. lingar under nödig kontroll. ,

Rättegångsfullmakt. Telegram, .hvarige- Telegramutdelning. Telegram kan aflem-
nom rätte&,ångsfullmakt gifves, affattas af nas antingen iad1'essatens hemnist: eller
den, som a vederbörande station uppvisar ock poste 1'estanie (=GP=) eller teZCgraphe
hufvudskriften, sålunda, att främst införes re,'tante,(=TR=); eller ock kan det befordras
ordet »kollationeras» eller beteckningen till adressatens hemvist medels telefon.
=TC", och derefter ad.ress n:ed uppgift å Önskas ett telegram »poste restante» be-
adressaten och den station, dit fullmakten handladt såsom rekommenderadt bref skrif-
~ka~l aft~legraferas, hvarc~ter i telegrll:~met ves »poste restante reoommaadee» (= GPR=).
lllfor~.s s~elfva fullmakten lord.ag!ann ofver- I Sättes -före adressen I>Egenkänd'igtl> eller
ens~tammels~. med den ~PPvlsaae h?fvud- »Hem.ettre en main« propres» ellerbeteck-
skriften. -Härefter jemför telegraftJe~ste- ningen =MP=, aflemnas telegrammet i
mannen telegrammet med hufvudsknften adressatens egna händer. Atecknas det-
och kontrollera~ ~ktig:heten af hvad som samrna »Aflemnae: oppet» eller »Remettre
efter .adr~sse.n ,m~ort~ I telegrammet .~amt ouvert» eller beteckningen = RO =, kan .tele-
fogar der~ sist sitt m tyg, livarrned afven grammet öfverlemnas öppet till hvem som
huf~~dsk;lftenförses.. .' .. .. helst af medlemmarue eller tjenarne i

Rattel?angs!ulh~akten mast~. for ~tt~alla adressatens familj. .•
vara stäld till v,ss mall och 'Icke till inne- Genom att framför adressen införa nagon
hafvaren, " ', .. af, beteckningarna I>Dagaflemning/) eller

, Telegrammets taxering och befordring ega DJ01U'J) eller ;=J =, kan. afsändare förbe-
rum i, enlighet med de .för »kolliuionerade hålla sig, att teleg-ram icke' tillställ~s
telegram» gällande föreskrifter. Har· kona·: adressaten nattetid. Iltelegram, som natt,e·
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Telegrafunderrä ttelser.
tid ankommer till en telegafstation af första I=--
klass, skall dock alltid utsändas genast.

Förutom genom begäran om ilbefordran
kan afsändare af telegram till en första
klassens station i Sverig-e. Norge eller Dan-
mark genom att framför adressen införa
ordet »Nattlnid» påfordra telegrammets ut-
sändning genast efter ankomsten, oaktadt
telegrammet framkommer nattetid.

Telegram mottagas i Stockholm å: Cen-
tralstationen, Skeppsbron 2 (öppen hela dyg-
net); Filialstationerna (öppna kl. 9 f. m.-9
e. m.) vid: Norrlandsgatan 2"'; Jakobsgatan
27*; Drottninggatan 72*; Karlavägen 23; Rid·
daregatan 20*; Riddarholmen: Riksdagshu-
set"; Handtverkaregatan 18*; Södermalmst.
4"'; och Filialstationen å Börsen (öppen un-
der börstimmen), Grand Hötel>, Södra Blasie-
holmsh. 6 & 8, Nya Posthuset, Vasagatan
~8-34"', samt Teleqraminlemninqsstnllena, in-
rättade vid: Mynttorget 4; Sture gatan 6;
Banergatan 5; 'I'egnårsgatan 18; Hornsgatan
52; Götgatan 33 (å filial postkontoret) och
Karlbergsvägen 6.

* Stäng es sön- och helgdagar kl. 4 e. m.

Taxa
för

1. Teleqram till inrikes orter.
För inländskt telegram, som icke inne'

håller flere än 10 ord, erlägges ett porto
af 50 öre, hvilket belopp, när telegrammet
innehåller flere än 10 ord, ökas med 5 öre
för hvarje öfverskjutande ord.

2. Telegram till utrikes orter.

[2938J

A. Europeisk taaierinq,

rm
Azorerna ..•.•......................
Belgien .
Bosnien och Herzegovina .
Bulgarien .
Canarieöarne .
Danmark: i allmänhet .

från svenska stationer vid
Öresund till danska vid d:o

Frankrike .
Gibraltar .
Grekland, fastlandet och öar-

ne Poros och Euboea .
Öfriga Öar: .l Italien ..·· · · · ..··1

I Kreta .

I
Luxemburg- .
Malta 1

F1ir I
hvarje

2 ord. I ord I
mer.

2,00

i

0,75
0,80 0,15
0,90 0,20
1,00 0,25
2,00 0,75
0,80' 0,05

0,602 0,05
0,80 0,20
1,00 0,30

1,40 0,45
1,50 0,50
0,90 0,20
1,40 0,45
0,80 0,15
1,30 0,40

Montenegro 1

Nederländerna i

Norge 'I

Portugal .
Rumänien .
Ryssland: Pinland 'I

Ryssland: öfriga europeiSkat
samt Kaukasien och Trans-
kaspien I

Schweiz 1

Serbien '
Spanien .
Storbritannien .
Turkiet: europeiska och asi-

atiska .
Tyskland .
Ungern .
Österrike .

Algeriet och Tunis............ 1,10
Marocko: Tanger............... 1,30
Senegal .. 3,40
Tripoli 1,80

gäller äfven för 3 till och med
» » » 3» ]) »
» » » 3 och 4 ord.

B. Utomeuropeisk taxM·i'llg.

Afrika
(undantagande Algeriet, 'l'unis, Tri-
poli och en del af Vestafrika):

~]~~~~~ :.'.:::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::
Afrikas ostkust .

" sydkust .
vestkust ."

[2937-2938J

För

1

11 varje
2 ord. ord

mer.

0,90 l
0,80
0,801'

1,00 I
0,90
0,80 I

],10 I
0,80
0,90
0,90 I
0,90 i
1,50 I
0,80"r
0,90 .
0,90

0,20
0,15
0,05
0,30
0,20
0,15

0,30
0,15
0,20
0,25
0,25

0,50
0,15
0,20
0,20

0,30
0,40
1,45
0,65

10 ord.
6 »

Ord-=-
taxa."

1,35
1,00
2,35
2,35
3,35

Amerika:
Eörenta Staterna o. Canada .
Bermuda .
Mexico .
Sydamerika .
Vestindien, Cuba .

Aswn I(undantag. Asiat. Turkiet,
Kaukasien och 'l'ranskaspien):

Arabien 2,35
China i 4,15

'---~--
'* Upptager endast kostnaden för korrespondens

med den ort inom resp. områden, dit portot är
lägst och, der flera befordringsvägar finnas, för
korrespondens å. den billigaste.

1,30
270
1;80
3,20
1,95
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[2938-2939] Telegrafunderrättelser .. - Telegrafanstalter.

; IAs·ien.
Indien, Britiska .

~ : ~:~ .. :::::::::::::::::::::::::::: .::::::::::::::::: .: I
Parsien>" .' !
Ryssland: asiat. (Sibirien) 1

Australiens fastland 1

Nya Caledonien ~ ~
Nya Zeeland ---- !
Tasinanien -- --'

•• Telegram till Persien böra i allmänhet vara
atIattade på fnllt klart språk, franska eller persiska,
samt skrifna med latinsk stil.

[2939] Telegrafanstalter, . .
som tillika äro postanstalter, äro upptagna
i förteckningen öfver dessa, se r2915] o. följ.
och der betecknade med T, Rtf eller Tf.

Obs.! Af här angifna telegrafanstalter
emottaga vissa äfven utländska tgmr och
vissa endast skandinaviska tgmr. ' Jfr under
»postunderrä ttelser».

Ofriga telegrafanstalter äro:
Abisko ' I Bremön (jemväl Fagervik
Afvafors tfon- o. signal- Finnerödja
Alfvesta station) Fjelie
Alfta Broby Fjellåsen.
Anderstorp Broddby Flybo
Antnäs Brokind Fogelmara
Aplared Brunflo Fogelvik
Asarum Brunna Foglavik
Aspeboda Bräkne-Hoby Fors
Attarp Brosarp Forshem
Axelfors Brömsebro Forshaga
Axeltorp Bullarby Fotevik
Backaryd By Freluga
Badelunda Bäck Fridhem
Baggetorp Bäckaskog Fridhemsberg
Baggå Bäckefors Frinnaryd
Bankekind Bäl Främlingshem
Barnakälla Dagarn Furudal
Beläterön Dal Färlöf
Bergfors Dala Husby Fässberg
Bergqvara Degeberga Gantofta
Bergsjö. Deje Gefsjön
Bergslags Grän- Dejefors bruk Gellivare

gesberg Dimbo Gislaved
Bergslags Ställ· Dingle Glimminge

dalen Dufhult Glommersträsk
Bestorp Dufved Gnosjö
Billdal Dylta bruk Godegård
Billesholm Dynekärr Gopshus
Billinge Edsbro Gotska Sandön
Bjerlöf Edsbyn Granglirde
Bjerred Edsgatan Grimsås
Bjärka. Edshultshall Gringelstad
Björbo Efvedal Grinneröd
Björktiden Efverö.d Grohed
Björneborg Eldris Gräsgärde
Blixterboda Elfdalen Gullaskrnf
Blomberg Elfros Gullbringa
Blyberg Elfsered Gullringen
Boden Elfvestorp Gunnebo
Bodsjö EIgarås Gyllebo
Boduni Ellös Gylsboda
Bonisarfvet Enafors Gyainge
Bor Erken 'Gåshvarf
Borås nedre Eredal Gällö ,
Bovallstrand Evedal ' Gärdagården
Brandsmo Fag~'rsta l Gärds "köplinge

"

2'
35

14,55
8,75
1,10
0,65
2,80
3,45
2,80
2,80

Gärdsoäs~
Göringen
Götened
Hafdhem
Hagaström
Hagge
Hallabro
Hallstahammar
Halltorp
Hamneda
Handsjön
Handträsk
Hasatarp

.Heby
Hede
Hedekas
Hedesunda
Hellekis
Helsingborgs
ångfärjestatiou

Hemfosa .
Hesselby
Hestra
Hidingsta
Hillared.
Hillerstorp
Hjortsbergs
Hjulsbro
Hofors
Hofsta
Hofvetorp
Hogdal
Högstorp
Holtsljunga
Horda
Horleby
Hornsborg
Hornsö såg
Hosemo
Hundsjön
Hultsfred
Hv14.stod
Hvejlanda
Hvitaby
Hvitteryd
Håknäs
-Hänger
Hädinge
Häfverö sund
Hälfevadsholm
Hästbc ,
Hättan
Höganäs. Nedre
Högestad
Högsby'
Högsjö
Högäs
Hökön
Hör
Hörnäs
Ignaberga
Irsta
Jemshögsby
Jemsjösli\tt
Jockmock
Jons6red
Jugallsbo
Järnbrott
K!aisepakte
Kalixfors
Karbenning 1

Karlskoga
Karlstad östra
Kaningi. "
Kastellgården
Katrineberg

(Verm!.)
Kattarp ,
Kilafors
Kinnekulle

Kil.mo
Kiruna
Kisa
K,jellstorp
Kjerstinbo
Klefva (Göteb.

o. Bohnslän).
Klippan
Knypplan
Knäred
Kollekärr
Kolsva
Konga
Kopparåsen
Kornhall
Korpklef
Koskulls kulle
Kragenäs
Krampen
Krokom
Krökvik
Krylbo
Krängfors
Kukkola
Knllsta
Kumla
Kungsgården
Knngstorp
Kungsåra
Kvarnsveden
Kånn~
Kårböle

·Källby
Kärrs brygga
Köinge
Kölsillre
Lagan
Lagmansholm
Lerum
Lia' '
Lillherrdahl .
Limedsforsen
Limmard
Lingbo
Lis.
Ljungbyholm
Ljunghusen
Lunds västra
,Lyckeby
Långebro
Långsele
Länghem
Löa
Lönsboda
Lörstrand
LÖsen
Mackmyra
Magiehem
Majenfors
Malmö ångfä:t;'j-e

station -
Malmön
Mafungs-Eors
Mark
Markaryd, V:a-
Martebo
Matarengi
Matfors
Mattmar
Messbacken
Mjöbäck
Mobodarne
Molkom
Mon
Morgongäfva
Morjärv
Morkarlby
Mosås
Munkedals bruk
Munkfors

'Murjek
Målsryd
Mälarbaden
MässbackeIi
Mörsi! ,
Mösseberg .
Niemis ,f

Niemisel ..
Nissafors
Njutånger
Nordby
Nordmark
Norraryd
Norrhult
Norrhvidinge ,\
Norrköping, Ö:a
Norsesund
Notviken
Nyhamrnar
Nynäshamn .
Näiden
Näsby
Näsum
Nöbbelöf, V:a
Nöttö '
Ockelbo
Odensberg
Ofvanåker
Olofström
Ölsbacka .
OJseröd
OJskroken
Olaäter
Onslnnda
Opphem
Orrbyn
Orrekläpp
Oxberg
Oxelösund
Paijerim
Partilled
Pilgr,imsta
Qvarnlyckan
Qvidinge .
Qvissmarell
Rabbalskede
Raftnndabro
Ramdala
Ramlösa
Raneberg
Ransäter
Rantas
Refsund.
Rensjön.
Repbäcken
Riksgränsen
Rimforsa
Rockesholm

.Bosshyttan
Runerno
Rnnhällen
Rydbo
Råbäck
.Båsbo
Rii-storp'
Räfsön
Rämen
Rörberg
Rösmåla
Rössö
Röstånga
Sala 'damm
Sandbäckshult
S:t Olof
Schebo bruk
Seväfla
Sexdrega
Siksjön
Sikträsk
Silinge
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8jögränd
Sjörtip
Skarhult
Skattungbyn
Skedet
Skedevi
Skee
Skelderviken
Skeppshult.
Skifed
Skinnskutteberg
Skjerplinge.
Skogaby
Skorped
Skrea
Skultorp
Skällsäter
Skäralid
Skärhanui
Skästra
Sköllersta
Skönvik (öppen
blott 1/5-3°/9),

Slite
Släp
Hlutmon
Smedjebacken
Smedsäng
s.mälandS ]lYda'

l
holm

Snappahrm
Snyten

Suårest ad
Sofiero I
Sollefteå läger;

(öppen bloitl
1/5-3°/9).

Sorunda
Spannarboda
Spjutstorp
Spöland
Stabbarps gr:a
Stafre
Stehag
Steubackcn
Stensbo
Stordalen
Stors and
Stortorp
Btorvreta
Strömstors
Ströms torp
Sturerors
Stångby
Ställdalen
Sundören
Sunnansjö
SUlluanå
Sunne
Surt.e
Svaneaurid
Svansbo
Sveden
Svedvt

'I'elegrafanstalter.
Svenljunga
Svenshult
Säbv
SäUinge
Säm
Sii,röballans

Göteborg
Söderala
Söc1erbärke
Södertetje

hamn
Södertörn s

villastad
Södoråkra
Södru Vi
Sörby
Söt-äurr
Sösdala
'I'atlebord
Tandö
'I'anuetors
'I'anum
'I'arsta
Ttdau
'l'illberga
'rtmsrors
Tingsryd
'I'Ingsfäd e
Tjnfkil
Tjörllarll
'I'omen-ä sk
'I'orp

'I'elefonunderrättelser,

ut-

'I'orpa
'I'orpshammar
'I'orsåker
Torsås
'I'raheryd
'I'ranemo
Trolleholm
'I'råugsvtken
'I'rönö
'I'ul.laarn
Tungelsta
Tureberg
Tång, Nona
'I'å.ngelanda
Täng
'l'ä,rnsji>
'Lörnåkra
Uddebv
Ulfsi,,:
Ullared
Ulrikselal
Urshn1t
Uttersberg
Underaåker
Cuunge
Vad
Valbo
Valle]!
Yal.letås
Valsjö
Vanås
Van De-bo da

Vara
Vut-nhem
Yass ijaure
Vassmolösn
Vaxholms ftl.st-

ning
vemdalen
Verlfveln
Vernamo
Ycssigebro
Vostanfors
Yesterhuntuge
Viddetern
Yilshnlt
Vinberg
Vindehl
Vinga
v ing åker
Vinu ö

Yttsauienu
Vittillge
YOXllU
vretstorp
Vuol.lerim
vårgårda
Vär-ing
Ytterby
Ytter-ån
Yxenhult
Ysern

-'.byt] ot'd

[2939-2941J
Akal'p
.~keh()lm
Aleers Berg a
Akeshi.ig
.~land
.}millllC
Ann
.~näset
Are
Asheda
.~sumtol'p
Arrarors

ddebol'g
Ödsmåf
Öfre Utloi-ud
Öfverby
qfverhogdal
Öfverkalix
Öfverlida
örvertunngen
()nnerup
Örebro södra
Örme
Orn
Ortofta
OSIllO
Ostafors
Österhaninge
LJstersJöI1
Österås

Tel efan under rätte Iser.
[2941J Rikstelefonen.

Rikstelefonnätet, som numera är utsträckt till nästan alla delar af Sverige,
är jemväl förbundet med utländska orter:

i Norge, i D a u m a rk och l fys k l a n d,

Abonnentens rättigheter: l) Afglftsfrla samtal med' fonapparat 6 å 15 kr.; h) för samtal med inrikes
ufriga. abonnenter då samtalet berör endast en cen- orter följ. afgifter: för hva.rje påbörjad period af tre
traltelefonstationsort. 2) Samtal med alla andra minuter med ort inom 10 mil 10 å. 15 öre, inom 2S
orter i rikstelefonnätet luat särskild afgift. 3) 'I'ele- mil 30 öre, inom (lO mil 50 öre, inom 80 mil 75 öre,
fanering af telegram till (Ich från tele&rafstation inom 100 mil 1 krona, inom 120 mil 1 kr, 25 öre;
mot endast räkningsafgift (5 öre pr aJgaende tele- inom 140 mil 1 kr. 50 öre, inom 160 mil l kr. 'ii)
gram och 2 proc. af förskotterade telegramafgifter). öre och utanför 160 mil 2 kr.; il för samtal med
4) Samtal med icke-abonnent, hvilken dervid ge- Norge, Danmark och Tyskland utgå at'gifter allt efter
nom telegrafverkets försorg tillkallas till samtalet; orternas belägenhet i olika zoner, hviIka afgifter för
den härför erforderliga budskickningen verkställes vanligt samtal med Stockholrn om 3 min. utgöra vid
dock endast inom vederbörande telegrambärings- samtal med Norge resp. kr. 1: 50, 2: -, 2: 50 och 3: ~J

område och drager en särskild afgift af 25 öre. vid samtal med Danmark resp. kr. 1: 50 och 2:-
Abonnement å rikstelefon kan ske i Stockholm ä och vid samtal med Tyskland resp. kr. 2: 50, 3 och

Rikstelefonbyrån, Slottsbacken 8 n. b., samt i lands- 3: 50.
orten å Statens telegraf- eller telefonstationer, Telefonsamtal: Förutom nu brukliga telefonsam-

Abonnementskoutraktet afser vanlig väggappa- tal expedieras å rikstelefonens interurbana ledningar
"at. Onskas annan apparattyp eller apparatutbyte. följande nya klasser af samtal:
skall härför ,erlägB:as stadgad mel~anafgitt... a) ilsamtal eller sådana som med företrädes-

Taxa!':: a) for atfarstel~fon med dlrekt,led:?-lng ln?m r ä t t framför vanliga samtal expedieras sä snart som
Sthlm aO kro~ors årsafg1ft }amt 50 kr. inträdesatgirt, möjligt antingen efter beställningen eller efter visst
hy1lken ~enare afgift jemväl må erläggas .med 10 kr. af reqvirenten uppgifvet klockslag' samt
vid ledningens fullbordande samt 10 kr. l forsta qvar-. ' , ...
talet af hvartdera at' de derpä följande fyra första b) s e rl.e s a m t al eller sä.dana som efter förut-
kalenderåren; b) föl' bostadstelefon inom Sthlm 50 g.ängen ötverenakornmelse förmedlas dagligen eller
kr. årsafgift, ingen inträ.desafgi~t; c) för ledning ut. särskilde men alltId ~am~a dagar; I ve?kaD: mell~~l
om Sthlm afgifter enligt a) med tillägg af 25 kr. samma apparater å VISS tor. hvarje serie ti'll såväl
i inträde och 10 kr. pr år för hvarje påbörjad varaktIghet som begynnelse Iika tid,
half km. utanför stadens tomtreglerade område ; d) lnternrbana samtal, vare sig inom Sverige eller
för anknytning inom samma egendom inom hvilken derifrån till Norge eller Danmark, få icke räcka längre
hufvudapparaten är anbragt 30 kr. pr är; e) 161" an- tid än under 2 perioder (6 minuter), i fall annat sam ..
knytning inom annan egendom enahanda afgift med tal under tiden eller dessförinnan blifvit bestäldt.
tillägg af 26 kr. i intr, och 10 kr, pr år föl' hvarje Tidsindelning af samtal. För åstadkommande af
påbörjad half km. ledningslängd ; f) för extra klockas en jemnare och bättre expedition äro de större tele.
anbringande 3 il. 6 kr. pr år; g) för flyttning af tele- fonlinierna indelaele tidsindelade, så att under be.
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[29~1-2942) Telefonunderrättelser .
stämda minuter af hvarje timma vissa stationer ut-
efter !inien stä i förbindelse med hvarandra.

Med kännedom om den tid, under hvilken korre-
".'ondentemas stationer hafva samtalsutvexling med
hvarandra - hvarom underrättelse Iemnas ä sta-
tionerna - är abonnent i tillfälle att lättare iakttaga
tid för samtal. .

Adressering af t~legram till rikstelefonabonnent.
Rt k s t e Le ro n a b oh n en t har i sitt t e l e ro n-
nummer äfven telegramadress, derigenom
att adressatens egenskap af likstelefonabonnent fär
i en telegramadress angifvas med bokstäfvema .!tt.,
u tan a t t : denna beteckning vid inrike's
telegrafering inberäknas i telegrammets
.taxering underkastade ord antaL .

Antomatlska telefonapparater, uppsatta på olika
ställen i Stockholm, förmedla samtal för 10 öre med
platstelefon, och för 20 öre med station i annat nät,
med hvilket platsabonnent eger kostnadsfritt sam-
tala. Genom apparaten utvexladt samtal, som på-
kallats frän annat häll, betalas ej vid apparaten;

Skanstul!, Skarpnäck, Skarpö, !!kokloster, Skurubro,
Skä, Skägga, Sorunda, Stallarholmen, Stegesund,
Stocksund, Stora Essingen, Storängen, Strömm'a,
Sturehof, Sundbyberg, Svinninge, Söderby, Söder-
töm, Tappström, Taxinge·Näsby; Tibble, Toresund,
Tranbygge, Tranebergsbro, Tumba, Tungelsta, Ture·
berg, Turinge, Tyresö, Täby, U1riksdal, Upsala.Näs;
Vallby, Vansö, Vassunda, Velamsund, vonngsm,
Vermdö, Vesterhaninge,. Vårdinge, V/!rholma, Värtan,
~ker, Åkersbro, Åsby. Öfver·Gran, Öfver-Selö,' Örby,
Orsundsbro,Ösmo, Ostnora. '

Be Il b Ol a g e ts verksamhet utörvas endast inom
Stockholm och omfattar apparater med begränsadt
fri samtalsrätt .

Abonnentens rättigheter:
l) Samtalsrätt utan afgift till bolagens hela nät

(med mer än 35,000 abonnenter). 2) Afgiftsfri aänd-
ning till telegrafstationen af telegram, som abon-
nent intelefonerar till bolagets telegrambyrä. 3) Be-
fordring enligt billig taxa (25 öre för 10 ord, adres-
sen oräknad) af telefonmeddelanden till adressat
inom Stockholm. I

Tnxa:
a) for Ilirekt ledning inom Stockholm och obe-

gränsadt fri samtalsrätt inom Allmänna och Belt-
bolagets hela teletonnät dels inträdesafg. för affärs-
telefon af 50 kr. (eller tO kr. är!. i 5 är), dels ärl. 80

Nätets ntsträekning: kr, för egen, och 60 kr. för enkelt kombinerad (mot
S to e kho l DIS Å Il DI än n R T elefo n ak tf ebo. ärsRfgift aOOOkr. utan inträdesargift tillhandabälles

la g s verksamhetsomräde omfattar Stockholm samt apparat med .direkt ledning och. obegränsadt fri
kringliggande landsbygd inom 70 km:s omkrete frän samtalsrätt med apparaten jemväl fdr samtlige abon-
Stortorget. Af bolaget äro anlagda telefonnät i stä. nenter ä apparat med begränsadt fri samtalsrätt) ;
d~ma Stockholm, Vaxholm, Norrtelje, Upsala, Enkö. b) för telefon med begränsadt, fri samtalsrätt dels 10
pmg, Sigtuna, Mariefred, Strengnäs, SöderteJje och kr. i inträdesafg., dels 36-45 kr. för tOOsamtal i
'1'rosa, hvarjemte vexelstationer ä landsbygden änuas qvartalet och 10 öre för hvarje öfverskjutande (fria
anordnade vid Adelsö Almunge Aspö Barnmarboda samtal till ana stjernabonnenter}; c) fOr anknytuing
Barkarby, Berg, Bergsbrunna,' Berg~hamra, Blidö; inom .~{Lmma egendom, inom hvil~en .hufvudappa-
Boglösa, Bro Bromsten Brottby Bränninge Billsta . raten ar anbragt, 30 kr. pr är; d) for direkt lednml(
Carlberg D~larö Dana;,ryd Dj,irshOlm D;ottning: till vexelstation utom Sthlm 50 kr. ärligen och fri
holm, Dufbo Dufnäs Ek~rö EkolsUl~d Elfsala samtalsrätt inom bolagens hela nät, dels Inträdes-
Elgö, Enhöm~, Enköpihgs.näB, 'Ensta, Exp~rimental: afg. beroende på !iniens längd; e) för llyttning af
mitet, Fanna, Fitlja, Fjäderholmen, Flottsund, telefonapparat 5, 10 il, 16 kr.
Fogdö, Gnesta, Granholmarne,: Grillby, . Grödinge, Fel
~ustafsberg, ~usta~~vik, H!'cksta, Haga, Hagalund, ä ledningar och apparater anmälas ä Felbyrän,
H.ammarby, ..Hlller'l}.o,H.,;,ddinge, Hufvudsta, Hätuna, och anmärkningar mot exp.editionen hos s t a t i o n a-
K:lgeby, Harad, .Hoganas, Jema, Karlsudd, Kmf~~a, föreståndarinnan. Upplysning om abonnent-

a, KUlllme~.as, K,;,ng.~hat~,.Kungsänge~, Kop· nummer, som ej återfinnas i katalogen, erhällas af
manholm, ~agno, ..Ltdingö, Lfljeholmen, Ldflkyrka, Nummerbyrån.
Litalena. LJu~teroJ Lunda, Långtora. Länna, Län- •
ne~sta, Malmby, Mellansjö, Munsö, Muskö, Märsta, Upplysningar
Mörtsunda, Norraunda, Nynäs, Odensala, Penn'lngby, om .abonnement m.m. lemnas af Ab on n e me n t s-
P.etersberg!. Pilkrog, Ramsta, Basbo, Resarö, Bidders- byrän -{öpp.en9 f. m.-5 e. m.) Bolagens Kassa:
VIk, Rindö, Rotebro, Runmarö, Rönninge, Sikla, k o n t or äno; öppna ~-6. I

Stockholms Allmänna och
Bell Telefonaktiebolag.

[2942]

-_·_"M._.'~'--
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