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

t49 151 Järnvagsunderrättelser. 
Inom Stockholms stads omrade Bro följande jarn- 

vägsstationer belagna : Stockholms central, vid Vasa- 
gatan. Stockholms norra vid norra Bantorget' Karl-  
berg, h d  ~örs t r andsvä~en ;  Norrtull, vid ~olna'vBgen; 
Stockholms ostra, vid Valhallavagen; Stockholms stads- 
gård, i Stadsgirden, (med expeditionslokaler i huset 
n:o 10 n b. diarstades); Li.leholrnen vid Libeholms- 
vagen; Ä~fsjö; Albano vid Roslagsgatan; Vartan,  vid 
Sturevagen; Saltsjbbadens~amvagsstation, i Stadsgir. 
den, och Stockholms södra, vid Bangardsgatan. - 
Expedition för ank. tullgods i Centralsaluhallen, 
Knngsgatan 67. 

[49 161 Befordring a f  resande. 
Persontraflg ombesörjes icke af stationerna Stock- 

holm norra, Stockholm stadsgarden, Norrtull, 81- 
bano och Vartan. Af Stockholm bstra expedieras 

Jfånadsbiljetter, I I  och III klass, gallande för % 
biljetten namngifven persons resor med aila ordina- 
rie bantag (vid fard med snälltag dock endast mot 
lösen af vanlig tillaggsbiljett) under ett visst antal 
hela minader % en viss banstracka, erhallas a sta- 
tionerna efter senast en timme i förvig gjord rekvi- 
sition. 

Partibiljetter, II och III klase, gallande för 20 enkla 
resor for v1Ss person eller för viss person jamte 
vissa af hans familjemedlemmar till ett antal af 
hbgst sex for hvaqe biljett med alla ordinarie ban- 
tag (vid fard med snalltig dock endaat mot lösen af 
vanlig tillaggsbiljett) forsBljas tillsvidare B Stock- 
holms centralstation till stationer och hallplatser 
.,d liqjerna gtockholm-~nesta och stockholm-upp 
sala samt till Vagnharad (II klass dock endast till 

del stationer) Giltighetstiden är, om partibil- 
resande endast till och f r in  Stockholm-Roslagens 
jkrnvägars stationer och af Saltsjbbadens jhrnvägs 
station endast tiil och fr in  denna järnvägs stationer. 

A öfriga stationer expedieras resande och resgods 
till och fran alla i svens9  samtrafik-en deltagande 
jiirnvsgar, samt dessutom a Stockholms centïalstataon 
till och fran vissa stationer i utlandet. 

Vid Centralstationen p n e s  en särskild afdelning 
f6r expedition af lokaltagen norrut och till Väslerås 

jetter anvkndas af mer in fem 2 
,,,t i bfriga fall 3 afstamplingsdagen in- 
berbhad. 

Knpongbiljetter gzllande t te  manader för resor inom 
landet kunna efter fbregiende bestallning erhallas B 
statens ~ l ~ ~ & ~ ~ ~ ~  resehyr%; fbr dessa biljetter gälla 
i bfrigt samma bestammelser som for vanliga enkis 
biljetter.' 

vid stationshusets norra anas, Vid 
denn; olokalstation» af@ och ankomma - P& ett 
par undantag när - alla t%g, som enl. gallande tid- 
tabell hafva sin slutpunkt, eller i omvand riktning 
sin ntg%ngspunkt, vid nigon af stationerna Ulriks 
dal, Vasby, Sundbyberg, Spanga, Riddersvik eller 
Kungsangen. 

BiljettfarsäZjningen vid Stockholms stationer bör- 
jar: for snäll-, person- och blandade t ig  30 minn- 
ter för godstag senast 16 minuter före tagets utsatta 
afg%ngstid. 

Vid s toc~ho lms  centralstation äger dessutom 'for 
k'opsförsajlning rum mellan S f. m. och 7 e. m. till 
samma eller pafolaande dag afgiende t ig  af saval 
Person- som sittplatsbiljetter. De senare som be- 
tinga ett pris af 25 Ore, berhttiga resande till reser- 
verad sittplats fran Stockholm C i nagot af de f r in  
denna station utgiende Statens järnvbgars snalltag. 
Till tredje klass alljas sistnämnda biljetter dock 
endast till dagsnhlltagen till Malmo och Göteborg. 

Som biljetter till ett flertal stationer vid enskilda 
jX1?1v%gar äfvensom till längre bort belagna mindre 
statsbanestationer ej finnas tryckta utan miste ut- 
SBrifvas bbr kbpare af dylik biljett for att med viss- 
het kurha paräkna erhalla sidan, barom framstula 
begaran semst 15 minuter före resp. tags afgan€!. 

Anmärkning mot oriktig biljett och varl ing skall 
genast, innan biljettköparen lämnar luckan, jramstal .  
las, emedan intet ajseeade därå sedermera fastes .  

För barn som fYllt 3 men ej 12 k löses biuett 
mot haif afgift. ~ a r n  under S ars aldel, som atröuer 
Bldre person, och för hvilket shrskild plats e j  bega- 
res, befordras ntan afgift och ntan sPrskild biljett. 
I trafik med utlandet (undantagandes med Norge och 
Finland) hr %Idersgränsen 4 resp. 10 ar. Direkta 
biljetter till halft pris till och frin danska stationer 
knnna ej lösas fbr barn mellan 10 och 12 ar. D i  
barn mellan S och 4 %r 6 danska sträckor befordras 
afgiftsfritt, utfardas i trafik med Danmark biljetter 
for dylika barn endast till vederbörande gräns- 
station. 

För afbrott i resa galla sarskilda bestiimmelser, 
om hvilka underrattelse kan erhailas genom veder- 
börande npplysnings- eller biljettexpedition. 

S o f v a g n a ~ ,  I,lI och In klass, g% i natt%gen vissa 
Wer, angående hvilka hanvisas till gällande tid- 

tabell, och meddelas med afseende p& dessa vagnar 
fbljande 

I klass sofknp6 har en iiggplats 11 klass i hel. 
k p é  fyra och i halfknp6 tv% liggplhtser, III klass i 
helknpé sex och i halfknp6 tre liggplatser. 

För sofplats erligges ntöfver vanligt biljettpris 
24: 00 h. l I, 12: 00 kr. i 11 och 6: 00 b. i m klassens 
ya@ pr natt, 

 MO^ denna afgift Br resande, som s& önskar, be 
rhttigad att % sin sofplats medtaga ett barn som 
innehar half biljett till ifragavarande vagnsklass[ 
barn, för hvi&a half afgift, aga att mot lösen 
af en sofplatsbiljett gemensamt begagna en sofplats. 

Sofvagnsplats i de f r in  Stockholm afgiende tagen 
afvensorn l de f& ~ ~ ~ l i ~  ~~~b~~~ ~ i ~ l  och KG. 
penhamn utgiende sofva&arna, besAlles t% Statens 
Jarnvagars resebyra eller i dess filial i ~ ~ ~ d i ~ k ~  
Kompaniet hyarvid sofplatsaigiften genast erlagges. 
per (fbr resa i riktning sbderut och mot @ete. 
borg R 1826 samt och mot -istiania R 1924) 
far bestallning ske endast under loppet af dagen , 
omedelbart fbre den natt, sofpiatsen skall begagnas, 
och skall salunda bestalld sofplats vara utlost se- 
nast kl. 3 e. m. resdagen. 

Restaurationsvagn medföres i dagsnalltigen Stock- 
ho lm-~a lmö  och s t rnkholm-~~teborg samt 8 
kan stockholm ~ - ~ ~ l l ~ a ~  i persontag n.r 102. 

~b~~~~~~~~ af hel vagn eller vagnsafdelning i 
t i g  sker hos stationsinspektoren a tagets ntgings. 
station, Bestauning a hel vagn m b t e  24 tim. 
mar och & vagnsafdelning minst en timme före 
tigs %fgkng. 

Sjukvagnar, sarskildt inredda för befordran af sjuka 
personer, finnas efter rekvisition tillgängliga vid ett  
antal afstatsbanornas &tioner, daribland ~ t ~ ~ k h ~ z ~ ~  

Sjukvagn f%r vid behof ing% p% enskilda tig,","gar afsamma sparvidd som statsbanorna. ~ö~ 
hvarje i vagnen befordrad lbsas tv& bil. 
jetter och for hvarje ytterligare resande i vagnen 

* Innehafvare af kupongbiljett äger att utan vi- 
dare formaliteter af bryta sin resa % hvarje kupongs 
begynnelse- eller slutstation. 
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en biljett till III klass. För sjuk person, som far- 
das utan yardare, skola tre biljetter lösas. Minsta 
afgift för sjukvagnen är  dock 10 kr. till hvarje i 
transporten deltagande järnväg. 

För erhallande af dylik plats skall likareintyg, att 
den sjuke är i behof af transport i sjukvagn, företes. 

Fasta biijetter till utlandet kunna utan förutbe 
stallning erhallas % Statens järnvägars resebyra samt  
Centralstationen till bl. a. föijande platser: Basel, 
Bergen Berlin Bremen, Dresden Frankfurt am M. 
~reifsGald ~ i m b u r g ,  f anno ve; Helsingör Kristi! 
ania, göl;, Köpenhamn, ~cipzig,  Liibeck,  a ar vik. 
Itostock, Sassnitz, Stettin, Stralsund, Trondhjem och 
\krarnerniinde samt till de större stationerna % de 
norska och danska järnvägslinjerna. n ofvannämnda 
resebyrå försäljas äfveu biljetter och reserveras hytt- 
platser för alla viktigare %ngb%tssträckor inom Sve- 
rige och fr%n Sverige till Köpenhamn, Kristiania och 
Lubeck. 

Förenämnda resebyr8 Vasag. 1, hvilken äfven med- 
delar upplysningar rörande persontrafiken, halles 
öppen söckendagar 9 f. m. till 6 e. m., sön- och helg- 
dagar 10 f. m. till 3 e. m. Under juni, juli och 
augusti söz- och helgdagar 10 f. m. till 1 e. m. 
(Telefoner för upplysningssökande: Jamvägen, Upp- 
lysningen, samt för upplysn. aug. utlandet Riks 
209 36 och Järnv. 3 18. 

[49 171 Resgods. 
Bör hvarje personbiljett, hvar% resgods skall pol- 

letteras, löses i biljettluckan en tilltaggsbiljett a 50 
öre. Härförutom berättiga vanliga personbiljetter i 
svensk trafik samt kupongbajetter i allmänhet till af- 
giftsfri pollettering af 25 (% barnbiljett 12) kg. resgods. 
Däremot f%r resgods icke afgiftsfritt medföras % m%- 
nadsbiljetcer och partibiljetter. För trafiken med ut- 
landet gälla särskilda bestämmelser. Till Stockholm 
ankommande resgods kan afhtamtas omedelbart efter 
dess urlastning ur  tig. Bör tullpliktigt resgods fr%n 
utlandet h u e s  vid Centralstationen en särskild afdel- 
niug, hvilken hales  öppen för tullviaitering vid alla 
tider, d% t ig  med direkta förbindelser fr%n utlandet 
ankomma samt dessutom mellan kl. 12 och 2 och 
6-7 e. m. söckendagar samt 6-7 e. m. sön- och 
hälgdagar. 

Expeditionerna för afgsende resgods öppnas och 
stangas samtidigt med biljettluckorna; och bör res- 
gods vara inlamnadt minst 30 minuter före tigets 
utsatta afgingstid. Vid resgodsets inlämnande %ligger 
agaren att  tillika anamna biljetten för att märkas. 
Sedan vikten blifvit utrönt och likvid erlagd i res- 
godsluckan för möjl'gen beiintlig öfvervikt, %terf%s 
biljetten och erh%lles resgodsbevis eller biljett % res- 
godsöfvervikt försedd med samma nummer, som är  
%satt resgodspersedlarna. Från  resgods, som inlämnas, 
böra äldre resgodsmärken v a r a  borttaqna, emedan 
sådana lätt föranleda felsändning. Resgods utlamnas 
p% best&mmelsestationen till den resande eller hans 
ombud mot resgodsbevisets eller öfverviktsbiljettens 
samt tilliggsbiljettens %terstillande. Tydlig adress 
% resgodset underlattar dess säkra transport. För 
effekter, som af resande medtagas i vagnen, an- 
svarar järnvägsförvaltningen icke. 
. Vid Stockholms Central äger förpollettering af res- 
gods till samma och följande dags tag rum mellan 
kl. 9 f. m. och 4 e. m. 

Velocipeder och sparkstöttingar, som för personligt 
bruk medföras, emottagas tiil befordran i resgods- 
magasinet. Biljett löses i resgodsexpeditionen till 
pris av 1: 00 kr. för sparkstötting eller ensitsig, tv% 
hjulig velociped, utan motor 2: 00 kr. för annan veloci- 
ped utan motor. For velociped med motor är  afgif- 
ten beroende p% transportlangden; närmare upplys- 
ning om afgiften erhalles % resgodsexpeditionen. 
Den resande är skyldig att dar förete sin personbiljett 
för afstimpling. 

För resgods, som icke afhämtas inom 12 dagtim- 
mar (räknadt frin? 7 f. m.) efter ankomsten, erlagges i 
magasineringsafgift 20 öre pr  dag och kolli, dock 

och telefonunderrättelser. 
minst 50 öre pr  sändning. Magasinspengar för sön- 
ocli helgdagar debiteras icke. 

Resgods, som kvarligger efter 48 timmar, räknadt 
ifr%n ankomstdagen skall afhtamtas % Stadsbudsför- 
eningens magasin, kl. S. Kyrkog. 8. 

''1 TranspOpt af lefvande djur. 
Smärre djur inbegripet hundar fA afgiftsfritt 

medtagas i perkonvagn om de förviras i emballage 
af ickeatörre omfang i n  vanligt handresgods samt 
alla medresande i samma afdelning af vagnen $&r- 
till lamna sitt samtycke. I vissa statens järnvä- 
gars t%g som medföra tredje klassens-vagnar för 
sittresadde, m% särskild för rökare afsedd afdelning 
i tredje klassens vagn - dock ej i sofvagn - upp- 
latas för resande, som medföra hundar utan att 
dessa äro förvarade i emballage. För hund som med- 
föres i dylik vagnsafdelning löses hundbiljett. Trans. 
port i öfrigt af hundar, kattor och dylika djur,  i bur 
eller koppel, äger rum i resgodsfinka mot lösen af 
hundbiljett för hvarje djur i biljettexpeditionen. 
Priset för sidan biljett är detsamma som för en 
half tredje klassens personbiljett. Andra mindre 
husdjur i burar befordras s%som il- eller fraktgods 
efter särskild fraktberäkning. För hästar och större 
djur utg%r frakten med viss afgift pr  vagn för s% 
vidt icke djurantalet ar mindre än 6 i fraga om större 
hasta7 och mindre än 10 i fr&a om boskapskreatur 
och mindre hastar, i hvilket fall frakten iitg8r med 
lagre afgift, beroende p% djurantalet. I hvarje för 
transport af lösa djur använd vagn är  ägaren'bLrät- 
tigad att afgiftsfritt medsända till bestammelsesta- 
tionen en v%rdare. Vid langre transporter, trans- 
porter nattetid äfvensom d% omlastning under vägen 
är erfo'rderlig ar  ägaren skyldig medsända v%rdare 
i enlighet med stationsförest%ndarens % afsändnings- 
stationen föreskrifter. Hastar skola alltid atföljas 
af virdare. 

Lefvande djur fönaras afgiftsfritt vid mottagnings- 
stationen endast O timmar efter ankomsten, darefter 
debiteras magasins- ellervagnspengar beräknade pr 
timme. 

[49 ''1 Itgods. 
iigods kan afsandas frin samtliga Stockholms stad 

tioner med undantag af Stockholm norra, Norr- 
tull, Earlberg samt Stockholm Stadsg%rden. Ilgods 
till station % Stockholm-Raslagens jarnvägar o. till 
station % Stockholm-Saltsjöbanans järnväg skail in- 
llmnas % resp. Stockholm östra station o. Saltsjö- 
banans station Stadsgarden. Frakten för ilgods be- 
räknas efter vikt, med afrundning af vikten för l i t -  
tare, enstaka kollin till 2, 5 och 10 kg. och för tyngre 
sandningar till närmast högre tiotal kg. 

Ilstyckegods, som skall befordras med visat tag 
m&ste vara inlamnadt & Stockholms central senast i 
timme o. % öfriga'stationer senast en half timme före 
ifragakommande tags afgangstid. Ilstyckegods mot- 
tages endast i det fall att godsets form omfing vikt 
och öfriga beskaffenhet medgifva godsets hastiia in- 
och urlastning. 

Icke tullpliktigt ilgods anlsommer till samtliga 
Stockholms stationer med undantag af Stockholm 
norra, Norrtull samt Karlberg. Tullpliktigt ilgods 
ankommer till Stockholm norra tullexpedition utom 
d% det ?ii- afsedt att utföras till Stockholms frihamn 
d& det ankommer till Vartan, eller det skall undeg 
tullkontroll utföras fr%n Stockholm med fartyg, d% 
&dant gods äfven kan ankomma till Stadsgarden. 
ilstyckegods, som ankommer till nigon af stationerna 
Stockholms central, södra eller östra, utsändes ome- 
delbart efter ankomsten genom A.-B. Transportkom- 
paniet till adressaten om bostadsadr. finnes upp- 
gifven. Fr%n öfriga stationer underrättas emottaga- 
ren genom utsand nnotisn om godsets ankomst. 
För ilstyckegods, som ej afhimtats inom 12 dagtim- 
mar (se 4921) efter ankomsten erlaggas magasins- 
pengar enl. taxa hvarvid en minsta afgift af 50 öre 
pr  sändning debiteras. 



[49 201' . Fraktgods. 
Vid transport % jarnvag indelas fraktgods i:  stycke. 

gods och vagnslastgods. Som styckegods betraktas 
hvarje försiindelse, hvars vikt icke uppg%r till 2,500 
kg., och som vagnslastgods hvarje försändelse, hvars 
vikt uppgår till, eller för hvilken frakt beräknas för 
minst 2.500 kg. 

Styckegods kan ajsändas fran samtliga Stockholms 
stationer medundautag afCentralstationen, Karlberg, 
Norrtull och statsbanornas station i Stadsg%rden. 
Brakten för styckegods beräknas efter en minsta 
vikt af 40 kg. och dirutöfver för jämna tjugotal kg. 

Styckegods ankommer till samtliga Stockholms sta- 
tioner med undantag af Centralstationen, Karlberg, 
Norrtull och Stockholm Gtadsg%rden. 

I fr%ga om tullpliktigt fraktgods gäller hvad ofvan 
sagts om tullpliktigt ilgods. 

Styckegods, som ankommer till n9gon af statio- 
nerna Stockholm norra eller södra, utsändes genom 
A.-B. Transportkompaniet till adressaterna om bo- 
stadsadress finnes uppgifven. Till de adressater, som 
Mnsagt sig utsändningen genom A.-B. Transport- 
kompaniet, utsändes notis. Ofriga stationer under- 
rätta emottagaren genom utsändande af unotisv om 
ankomsten af gods. Är godset ej afhamtadt inom 
12 dagtimmar (se 4921) efter mottagen underrättelse 
om godsets ankomst f%r emottagaren erlagga maga- 
sinspengar enl. taxa, hvarvid en minsta afgift af 60 
öre pr  sändning debiteras. 

&ds som kvarligger outlöst % Stockholm norra 
B dygn efter mottagen underrättelse om godsets au- 
komst öfverlämnas tii1.A.-B. Transportkompaniet för 
förvaring. Bör denna förvaring äger nämnda bolag 
rätt att uppbara en afgift af 10 öre pr  dygn och 100 
kg. samt en minsta afgift af 50 öre pr  sandning. 

Mot i taxan sarskild angifven, ligre afgift, hvilken 
erlagges vid inlamningen, f% tomkarl och tomsäckar, 
som varit använda för transport af smakreatur, födo- 
amnen, salt, spannm%l, gryn, mjöl, frö, gödnings- 
ämnen foderämnen och trikol %terg% fran emottag- 
nings- 'till afsändningsstationen, när %tersändandet 
sker inom åtta dagar, räknadt fr%n varans ankomst. 
P% samma villkor f% rep, som användts vid hö- och 
halmtransporter vedmatt presenningar basimattor 
och kreatursbinhalen %te;sändis till afekndningssta- 
tionen. Mjölkflaskor af plit, lavilka %tersaudas inom 
samma tid, %tergi mot en inskrihingsafgift af 20 
öre pr  sandning. För .  tomfat och andra karl samt 
1Ldor hvilka inom 30 dagar itersändas till station 
fr%n hvilken de ankommit fyllda, beräknas frakten 
efter billigare tariff än eljest. 

Vagnslastgods kan afsändas frhu samtliga Stock- 
holms stationer med undantag af Stockholms central 
och Karlberg. Vid S t o c k h o l m s  n o r r  a s t a t i o n 
expedieras ioke i vagnslaster ben, kreaturs-, bensin 
bleckaffall, bleckplht, bleckslageriarbeten, bleckva! 
ror bly blyplit blyskrot, buteljer cement, block 
samt &fre osligade slipade eller polerade arbeten 
diraf äfveisom fordar för cementgjutning fotogen 
faltsht,  gips och gipssten, glas, fönster-) och fö; 
speglar, grafvirdar af jarn och sten, grus, gödnings- 
ämnen, opreparerade (gödsel och stallströ), hackelse 
och halm, hudar, alla slag, hö, järn och s t i l ;  de 
under afd. 4-7 under denna rubrik i godsindelnin- 
gen till statens järnvägars taxa nämridavaror, äfven- 
som pl%t och platsmide kalk och kalksten koks 
koppar, -plit och .trad, krha; kvarnstenai-, lerailump: 
maskiner och maskingods, maskin- och vagnssmörja 
metaller i tackor, mässing i tackor, oljor alla slag: 
petroleum sand skrot, slagg och slaggsten, snic- 
keriarbeten till byggnader, stenkol, talg, tegel, tenn, 
torf (bränntorf och torfbriketter, torfkol och torf- 
kolsbriketter torfströ och torfmull) trakoi och trä- 
kolsstybb, trisyra, trävaror och vassiör. Dessa varu- 
slag f% lastas och lossas vid nigon af stationerna 
Norrtull Albano Vartan Stockholm stadsgtlrden 
eller stdokholm skdra. vii6 Stockholms östra station 
expedieras ioke i vagnslaster ben, kreaturs-, grus, 
gödsel (stallströ), halm, hö, kalk, koks, lump, sand, 
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skrot snickeriarbeten till byggnader etc. sten sten- 
kol, Legel, torf, torfströ, torfmull, träkhl, trivaror 
och vassrör. 

Frakten för vagnslastgods beräknas efter en minsta 
vikt af 2,500 kg. Vikten för vagnslastgods. ahundas 
till narmast högre 100-tal kg. Minsta afgift för trans- 
port af en vagnslastsändning är 10 kr. 

För transport af möbler o. d. kan hel vagn p% sar- 
skilda villkor förhyras. För vagnslastsändning m&ste 
vagn p% förhand bestillas. 

Vagnbeställning bör ske jöre kl. 12 middagen söcken- 
dagen före lastningsdagen, helst skriftligt enligt for. 
mulär, och anses förfallen, om lastning ej pabörjats 
inom 12 dagtimmar (se 48 21) efter det vagn erhallits 
Stationsförestandaren kan fordra en deposition af 5' 
kr. pr bestalld vagn, som förverkas, om vagnen e j  
blir använd, och är berättigad att mottaga vagnbe. 
stallning muntligen eller pr telefon samt göra an. 
teckning därom, hvilken anteckning vid tvist har 
vitsord. Vid otillräcklig vagntiilghg skola vagnar 
Uklämnas i följande ordning: 1) för lik, 2) för lef. 
vande djur, 3) för ilgods, 4) för fraktgods, som är  
underkastadt hastig förstöring, 5) för annat gods. 

Om bestalld vagn icke är  fardiglastad senast 12 
dagtimmar (se4921) efter det vagnen ställts till rekvi- 
rentens disposition, debiteras vagnspengar med 60 
öra i timmen, dock högst 5 kr. pr  dygn. 

Vagnslastgods ankommer till samtliga Stockholms 
stationer med undantag af Stockholms central och 
Karlberg. Underrättelse om ankomsten af gods del- 
gifves mottagaren genom utsänd .notis. eller telefon. 
Vagnarskola vara lossade senast l2 dagtimmar (se 4821) 
efter den tidpunkt, d% underrättelse lämnats om vag- 
nens ankomst, eller, om underrattelse ej kunnat 
lämnas, fr%n den tidpunkt vagnen ankommit till' 
stationen. Ar mottagaren färdig pibörja lossningen 
innan vagnen stallts till mottagarens förfogande räk- 
nas ofvannämuda 12 dagtimmar f r in  den tidpunkt 
d% vagnen blifvit inväxlad till den plats inom sta? 
tionsomradet, dar varorna skola afnamtas. Efter 
namnda tids förlopp debiteras vagnspengar (se ofvan). 

FUr transport af åkdon bålar och lik samt af lo- 
konrotiv och järnväg8fordAn gälla särskilda bestäm- 
melser, om hvilka underrättelser lämnas af oederbö- 
vande station eller godsexpedition. 

Tnllgods. Expeditionen för ankommande tulzqoas 
(il- och fraktgods) % Stockholm norra station h%lles 
öppen hvardagar kl. 9 f. m.-5 e. m. - Expeditio- 
nen är belagen i Centralsaluhallen, Kungsgatan 67. 

[4921] Efterkraf. Upplagstid. 
Hemforsling. 

Godsförsandelser kunna af afsändaren belaggas med 
efterkraf intill godsets värde, hvilka inkasseras genom 
järnvägens försorg mot en provision af en procent 
af efterkrafsbeloppet d% efterkrafvet uppg%r till 
högst 100 kr. ~fverst>iger efterkrafvet 100 kr. utgir 
provisionen för de första 100 kr. med en och 
för öfverskjutande belopp med en half procent. Bör 
utbetalande af efterkrafsbeloppen % försändelserj'rån 
Stockholms central och norra finnes inrattad en sar- 
skild expedition i huset Vasagatan 8,  hvilken hLlles 
öppen för allmanheten söckendagar fr%n 10 f. m. 
till 2 e. m. Efterkraf % försändelser fran öfriga sta. 
tioner och expeditioner utbetalas % afsändningssta-. 
tionen resp. expeditionen. 

Trafikant är berattigad att för alla godsslag (med 
undantag af lefvande djur) beräkna den fria last- 
nings-, lossnings- eller upplagstiden i dagtimmar- 
hvarmed förstas tiden fr. 7 f. m. till 7 e. m. söcken: 
dagar. Sedan den afgiftsfria tiden utlupit, erligges 
för lefvande djur en magasinsafgift enl. taxa för hvarje 
pibörjad timme och för annat gods för hvarje bör- 
jadt dygn, hvarvid sön- och helgdagar medräknas en- 
dast ifr%ga om lik och lefvande djur. Trafikant 
som icke önskar f% sitt gods hemforsladt d A.-B: 
Transportkompaniet, skall darom göra skriftlig an- 
mälan % vederbörande station eller expedition. 

INDUSTRISA,KTIEBOL. VI R1 N G 
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[49 221 I. Jiirnvags-, post-, telegraf- och telefonunderriittelser. 
E49 221 Expeditioner o. magasin. 

Bör in- o. utlimning af il- och fraktstyckegods hallas expeditioner och magasin i 
Stockholm öppne fbr allmanheten foljande tider: 

/ Albano ............... / 8-12 f. m., '8 f m.-l e .m.  I Stochholm C. 
2-5 e m. I 

Vartan .................. 8-12 f. fn., 8 D 
2-5 e. m., l 

SlockhoZm R. 1 
för ank. fraktstycke- 
gods .................. 8f.m.-4e.m.7 n 

for avg. fraktstycke- 
gods .................. 10 B -5 D 18 B 

Glockholm C. 
för ank. i lstroke~ods 8 *.m.-4 e.m.I8 D 

S>ockholm S .  
fbr ank. fraktgods ... 

D avg. n ... 
n ilgods ........... 

L~Zieholmen ............ 8-12 f. m . '8 n 

för ank. gods 8-10 f. m., 1-2 e. m. 
D avg. B 7-10 B 1-2 B 

vid Stockbolm S. 8-10 f. m. 
D Llljeholmen 9-10 f. m 

Bör vagnslastgods hLllas expeditionerna öppna 
sockendagar I f. m.-7 e. m. 

Betriiffande tullgods (se 49 20). 

Notiser om ankommet gods utsindas icke under 
son- och helgdagar. 

LI - 
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Postunderrilttelser. [49 25: 

[4925] Uppgift B postanstalterna i riket. 
De med Ku~siw stil tryckta äro postkontor eller postexpeditioner, de senare 

särskildt utmärkta medelst beteckningen pzp. De öfriga äro poststationer. 
Tecknet t efter postkontors namn angifver, a t t  å platsen lokalbrefbäring finnes 

anordnad. 
Af de efter p o s t  s t a t i o n e r n a s  namn gjorda beteckningar utmärker: 

l) a t t  poststation hålles öppen endast under viss del af året. 
a t t  posten till och från sålunda betecknad poststation uteslutande be- 

fordras med gående bud (gångpost eller landtbrefbarare), samt at t  fördenskull 
i fraga om utvaxlingen af paket vikten är begränsad till 1 kilogram för paket 
i allmänhet och till I'/% kilogram för paket, för hvilket postafgiften redovi- 
sas med tjänstefrimärken. 
v. framför nämnda beteckning 2) betyder viwtertiden, S. sommartidew. 
Efter postortnamnen finnes äfven angifvet det län, inom hvilket postanstalt är 

belägen. 
Posteqedition har i det hela beträffande postförsändelsers mottagande och ut- 

lämnande samma befogenhet som postkontor. Dock utväxlas genom post- 
exp~dition endast i n  r i ke s telegrampostanvisningar. 

Vid poststation hvarken mottagas eller utlämnas vare sig inrikes eller 
utrikes telegrampostanvisningar, hvarförntom poststations befogenhet är 
begränsad därutinnan, att  i fråga om postanvisningar t i l l  utrikes ort 
i repe1 endast sadana till Danmark och Norge mottagas, samt at t  i f r & ~ a  
om ynkasseringshandlingar dylika t i l l  utlandet icke mottagas. 

- 
w Bokstafven T betecknar att  orten finnes telegrafanstalt. 



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

Bondersbyn Nbtn 
Bondatorp (Bons- 

torp) $) Jkpg 

Botilsater V m 1  T 
Botsmark Vbtn 

Boviken Vrm'. 
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I. Järnvägs-, post-, telegraf- och telefon-underrättelser. 
GöingefridhemKrist 
Gökalund Klmr 
Gökhem Skbg 
Gölingstorp Alfsb 
Göringen Kpbg T 
Görviksjön Jmtl 
Gössäter Skbg T 
Göta Älfsb T 
Göteborg 1 t Gbrg T 
Göteborg 2 t Gbrg T 
Göteborg S f Gbrg T 
GBteborg 4 t Gbrg T 
Göteborg G t Gbrg T 
fföteborg 6 t Gbrg T 
Göteborg 7 t Gbrg T 
Göteborg 8 Gbrg T 
Göteborg 9 Gbrg T 
Göteborg l0 Gbrg T 
Göteborg Il t Gbrg T 
Göteborgs Frihamn 

Gbrg 
Götene Skbg T 
Göteryd Kron . 
Götlunda Oreb 

Hablingbo Gotl 
Habo Skbg T 
Haokasbyn, se Hak- 

kasbyn 
Hackva Oreb 
Hack%s Jmtl T 
Hafdhem Got1 T 
Hafgard Mlm 
Hafrida, se Hawida 
Hafsnäs Jmtl 
HafstenssundGbrgT 
Hafverövallen Vnrl 
Hagalund Sthlm 
Hagaryd Oatg 
Hagaström uiflb T 
Hagelsrum Klmr 
Eagfors  pxp Vrml T 
Hagge Kpbg T 
Hakkasbyn Nbtn T 
Halasjö 2) Skbg 
Hallabro Blek T 
Hallaudsis 2) Hail 
Hallaryd Eron 
Halleby Östg T 
Hallen Jmtl T 
Hallinden Gbrg 
Hallingeberg %)Klmr 

T 
Hallsberg t Öreb T 
Hallstahammar pzp 

Vstm T 
Hallstavik Sthlm 
Halltorp Klmr T 
Hallvards Got1 
Hallviken Jmtl T 
Halmstad t Hall T 
Halna Skbg 
Hamburgsund 

Gbrg T 
Hammar öreb T 
Hammarslund Krist 
Hammarstrand Jmtl 

T 
Hammarö Vrml T 
Hammenhög Brist T 
Hammerdal Jmtl T 
Hamneda Kron T 
Hamra G'aflb 
Hanaskog Erist 
Handen Sthlm T 
Haparanda t Nbtn T 
Haraby Jmtl 
Hmads Nbtn T 
Haraldsm%laEimr T 

Harbonas Vstm 
Hardebergs Mlm T 
Hardemo Oreb 
Harestad Gbrg 
Harg Sthlm T 
Hargshamn Sthm T 
Harlösa Mlm T 
Harminger CiBflb T 
Harnäs Ups T 
Harplinge Hall T 
Harsjön Söam 
Harspringet Nbtn 
Hassel Vnrl 
Hasselfors ÖrebT 
Easslarp Mlm T 
Basslerör Skbg T 
Easslö Z) Blek 
Easteröd Z )  Gbrg T 
Eaurida 9 )  Jkpg 
Heberg Hall T 
Heby Vstm T 
Hedared AIfsb 
Hedaslatt Ostg 
Hede Jmtl T 
Hedernora t Kpbg T 
Hedensberg Vstm T 
Hedensbyn Nbtn 
Hedensö Södm 
Hedenaset Nbtn 
Hedesunda Gaflb T 
Hedeviken Jmtl 
Hedningsflokälen 

Jmtl 
Heduoret Nbtn T 
HedvigsdalErist T 
Hedvigsforsbruk 

Gäflb 
Hejde 8) Got1 
Helgebodafors Vrml 
Helgum Vnrl T 
Hellvi (fot1 
Heldingborg, se Häl- 

singborg 
Helvi se Hellvi 
~ e l % g  Skbg T 
Hemavan Vbtn 
Hemberget Vbtn 
HemfjZll v%r o. höst 

2) Vbtn 
Hemfosa Sthlm T 
Hemling Vnrl 
Hemse Gotl T 
Hemsjö Blek T 
Hennan Gaflb T 
Henriksdal Sthlm 
Hensmhla Kron T 
Hen%n Gbrg T 
Hernösand, se Earnö- 

sand 
Herrestad Ostg 
Eerrljwnga Ältsb T 
Eerrhkra Z) Eron 
Herräng Sthlm 
,Hessleholm,seHaa8le- 

holm 
Hestra Jkpg T 
Hid Älfsb 
Hidingebro 'Öreb T 
Hidingsta Oreb T 
Hillared Älfsb T 
Hillerstorp JEpgT 
Hillsand Jmtl 
Hfmlc Hall T 
Himmeta Vstm 
Hindby Mlm T 
Hinders- s. 9)Nbtn 
Hindis Alfsb T 
Hinneryd Kron . 
Hishult Hall 
Hjerpen, se Jarpen 

'Hjerpliden, se Jarp 
liden 

Hjerpks, se S&rp&s 
Hjo t Skbg T 
Hjoggböle Vbtn 
Hjortahammar 2) 

Blek 
Hjorted Eim 
Hjorteds stat.KlmrT 
Hjortkvarn Örbr T 
Hjortsberg? Kron T 
Hjorttorp Alfsb 
Hjulsbro~Ostg T 
Hjulsjö Oreb T 
Hjzlmedal 9 )  Gbrg 
Hjälstaby Ups 
Hjälteby Gbrg 
Hjältevad Jkpg T 
Hjarnarp Krist 
HjärsAs 9) Erist 
Hjärtsäter Alfsb T 
Hjärtum Gbrg 
Hof Krist 
Hofg%rden 2) Gbrg 
HofmansbygdBlekT 
Hofrnamntorp Kron T 
Hofors pxp  Gaflb 
HofslAtt Jkpg T 
Hofsta Öreb T 
Hofva se Hova 
h of ven is et, seHove. 

näset 
Hofverberg, se Ho- 

verberg 
Hoga Gbrg 
Hogdals MedbyGbrg 
Hogstad Ostg 
Hogstorp Gbrg T 
Hohultslatt Kron 
Hohög Mlm T 
Hok Jkpg T 
Holafors Jkpg 
Holje Blek T 
Holmby Mlrn T 
Holmedal Vm1 T 
Holmedals Bergerud 

Vrml 
Holmeja M m  T 
Holmfors Nbtn 
Holmsjö Blek T 
Holmsund Vbtn T 
Holmsveden Giaflb T 
Holmikra Erist 
Holmön v%r o. höst 

Z) Vbtn 
Holsbybrunn Jkp T 
Holsljunga Älfsb T 
Holsaker Kpbg 
Eoltsljunga, se Hols- 

ljunga 
Hook se Hok 
=orda Jkpg T 
Horn Ostg T 
Horna stat. Erist T 
Horndal Epbg T 
Hornmyr Vbtn 
Hornsborg Eron T 
Hmnsö Klmr T 
Horred Alfsb T 
Hortlax Nbtn 
Hossmo Eimr T 
Hotagen Jmtl T 
Hoting Vnrl T 
Houf se Hof 
HOT: Skbg T 
Hovenaset Gbrg 
Hoverberg Jmtl T 
Huaröd Erist 
Huddinge Zfhlnr T 
Huddungeby Vstm 

-Hudene Älfsb 
Hudiksaall + GXflb 
Hufvudsta, se HU- 

vudsta 
Huggenäs Vrml 
Hullarydsby Jkpg 
Hult Jkpg T 
Hultaberg D i s t  
Hultafors Älfsb T 
Hultagard Jkpg T 
Hultanäs Kron 
Hultarp Klmr1 
Hultom Vnrl 
Hnlisfred Elmr T 
Hultsjö Jpkg 
Hulan Kpb!: 
Hummelstad Elmr 
Hundsjö Nbtn T 
Hunestad Hali 
HumebergaMlm T 
Hunnebostrand 

Gbrg T 
Hurva Mlm T 
Husaby f )  Skbg 
Husbondliden Vbtn 
Ezcskvarna t Jkpg T 
Husum Vnrl T 
Huvudsta Sthlm 
Hvalinge Hall 
Hvarf Ostg T 
Hvellinge Mlm T 
Hvena Elmr T 
HvetZanda t Jkpg T 
Hviderup Mlm T 
Hvitaby Erist T 
Hvitsand Vrml 
Evittarvd Kron T 
~vittin;e,seVittin~e 
Hvitvattnet, se Vit- 

vattnet 
Hviti, se Vit% 
Hybo Qnflb T 
Hycklinge Ostg 
Hyllinge gruva 

Erist 
Hyllstofta Erist T 
Hylta Krist 
Hyltebruk Jkpg 
Hyssna Älfsb 
H% Gaflb 
Hibol Äifsb 
HBbygird Gbrg 
H%cksvik ~ l f s b  
H%fverud ALfsb 
Hakanbol Vrml T 
Hakanryd Krist 
H%kansö Nbtn T 
HAkantorp Skbg T 
H%lmas Vbtn 
Haksberg Kpbg 
Haksvik, seH%cksvik 
H%lahult Oreb 
HBlland Jmtl T 
Hallsta Södm T 
Hinger Jkpg T 
H%ngsdala Skbg 
Hinick Gaflb 
Härsback Vstm T 
Hisjö Jmtl T 
Haslöf Mlm T 
Hadinge Jkpg T 
Hatia Ostg 
Häfverö Sthlm T , 

Häfverösund8thlmT 
Hagerstad Ostg 
Kaggdinger Vnrl 
Häggeby Ups 
Häggenas Jmtl T 
Haggsjövik Jmtl 
Haggum n) Skbg 

Häglinge Erist 
l ~ a l j a r p  Mim T 
Haljebol Vrml 
Hallabäck Jkpg T 
Hallaström Vbtn 
Hallberga Södm T 
HallbybrunnSödrnT 
Halle Gbrg 
HäZZeforspxp Öseb T 
Halleforsnäs Södm T 
Hallekis Skbg T 
Hällerum lUmr 
~ ~ i i e s j ö b y  Jmtl 
Hallestad Östg T 
Halles8ker Z) Hall 
Hallevadsholm 

Gbrg T 
Hallevik Blek 
Halleviksstrand 

Gbrg T.. Hallingsjo -&sb 
Hallnis Vbtn T 
Hälsingborg t MlmT 
Halsingenybo Gaflb 
Halsingmo GPflb 
Hälsö Gbrg 
Häradsbygden Kpbg 
Haradsbäck Z) Bron 
Haradshammar Ostg 
Hnrkeberga Ups 
Härnösand t Vnrl T 
Harryda Gbrg T 
Härsjön Blek T 
H%%sseiby villastad 

Sthlm 
Hässlebysanatorium 

Jkpg 
Rassleholm t Krist T 
Hästbo GPflb. T 
Hastholmen Ostg T 
Hastveda Krist T 
Höckerstad Ostg 
Höfversby, se Hö- 
* versby 
Höganäs Mim T ' 
Högaskog Jkpg 
Högbo Gäflb 
Högboda Vrml T 
Högdabas Vbtn 
Högen Cfiflb 
Högerud Vrml 
Högestad MlmT 
Högfors Vstm T 
Högland Vbtn 
Högsby Klmr T 
Högsjö Södm T 
Högsten Södm 
Högsäter Älfsb T 
Höje Vrml T 
Höjsmölla 
Hökedalen.,Alfsb T 
Hökerum Alfsb 
Hökmarksby Vbtn 
Hökmora Vstm 
Hökon Krist T 
Hököpinge Mlrn T 
Hölö Södm 
Höusinge M m  
Hönön Gbrg 
Hö?, se Höör 
Hörby t Mlm T 
Höreda Jkpg 
Hörja %st 
Hörken Oreb T 
Hörle Jkpg T 
Hörnea Vbtn 
Hörnsjö Vbtn T 
Hörviken Blek 
Hössna Älfsb 
Eöversby Östg T - 





I. Järnvägs-, post-, telegraf- och telefon-underrättelser, 
T,amhult Kron T i Lillöeda Vbtn h Lund t Mlm T i Mala Erist T I Moekfiärd Knbe T 

- .  
järv Limmared Älfsb T Lungsjöbacken ~ n r l  Malgovik Vbtn Xoharad ~ k p g  

T,nndskrona + MlmT I Linaalf Nbtn I Lunzsund V m 1  I Malinesbo Enhe 1 Moliden Vnrl T 

Eandaforskiflb T 
Landrryd Jkpg T 
Landsbro Jkpg T 
Landsiarv. se Lans- 

Lane Gbrg T 

~ i m a - H ~ b g  I ~ u n d b ~  UG T 
Limedsforsen Kpbg Lundsbergsskola 

T Vrml 
Limhamn Mlm T LundsbrunnSkbeT 

Lauker 2) Nbtn Lista Södm L%n& Vrml ManEorp Ostg T Moskojarvi ATtn 
Laxarbv alfsb I Listerbv Blek I Linebacka Gaflb l Marbick Hall T I Mossebolund Alfsb 

Gbrg 
Lane-Ryr Gibrg 
Lannaskedebrunn 

Jkpg T 
Lannavara Nbtn 
Lansjarv Nbtn 
Lanotrhsk Nbtn 

Lejpolarvi Nbtn Ljungaverk Vnrl Langedrag Gbrg Marieholm Mlrn T Motala verkstad pxp 
Lekeryd Jkpg Ljungby t Kron T Langemila Klmr T Marielund Ups T Ostg T 
Leksand Kpbg T Ljungbyhed Erist T LanglotElmr l I Mamestad t Skbg T Motjamshyttan 
Leksber* Skbe T Liungbvholm Klmr Lineridna Rlmr Mark Oreb T I Vm1 T 

Malen Erist 
Malesander Ustg 
Nalgomaj var o. höst 

z )  Vbtn 

Lemnhult J h ~ g  / L,jungskile Gbi 

 ofa alfa ~ k b g  l? 
Mogata Ostg 
Moheda Kron T 
Moholm Skbe T 

Lmdome Hall T 
Lindstorp Klmr 
Lindas Eimr T 
Lingbo Gadb T 
Lingbed Epbg 
Linghem Ostg T 
f,znkovzno t Oste T 

Lenhofda l rön Ljunga ~ m t l  - ~Irngtiask Nbtn T ( n ~ a r s f j ~ l ~ , ~ .  %) Vbtn ~ i i l s e r y d  ~k$g 
Lennartyfors Vrml I Liurhalla Älfsb ILaneudden s. SINhtn iMarsio Sodm IMultra Vnrl T 

LyckoGa 2) Gbrg T 
Lycksele Vbtn T 
Lyckasgard Jkpg 
Lyrestad Skbg 
Lyse Gbrg T 
Lysekil t Gbrg T 
Lvsvik Vrml T 

Vrml 
Lerbo Sbdm 

Lerdala Skbe Ljusne Gaflb T Lackeby Elmr T 
ro v n) Sthlm Lanern dste  

Liatorp Eron T Lockn&tation Jmtl LBrbro Gotl 
Taiden Tnri T I Locimevi Iilmr I I;aiii T 

Malmb I t Mlm T 
Nalmo 2 t Mlm T 
Malmo 4 t Mlm T 
Halmb 6 t Mlm T 
Illalmb 7 t Mlm T 
Alalmo frihamnMlm 
Maluno Hobe T 

Lesjofors Vrml T 
Lessebo Eron T 
Leufstabruk, se Lof. 

stabruk 
Lia Hall T 
Liared Alfsb 

--- - 

l 
- 

l 
-u- - - - u  - 

Lidensboda Vnrl T Lofsdalen Jmtl hs t r iuge Södm 
Lidhult Kron T Lofta 2) Elmr Löberöd Mlm T 
Lidingö-Brevik Loftahammar Eimr Löddeköwinge Mlm 

Mora-Noret H p b g ~  
Morgong%fvaVstm T 
Morgirdshammar 

Kpbg 
Xorjarv Nbtn T 
Mormorsgruvan 

Oste 

Maritrand t Gbrg T 
MarsvinsholmIMlmT 
Martebo Got1 T 
Maspelosa Ostg T 
Masugnsbyn Nbtn 
Matfors Vnrl T 

Sthlm I Lidingö villastad Loka Oreb T 
Sthlm 

Munkabungby Krist 
T 

Munkarp s)Mlm I 
Munka%g%rd Krist T 
Munkedal Gbrg T 
MunMohoeen Jmtl 

Qustorp Vnrl T 
Ljustrask Nbtn 
Ljusvattnet Vbtn 
Ljusa Nbtn T 
Lobonas Gaflb 
Lockam Mlm T 

Lii1n:i.i Kron T Loinliiu Illin T I.ui<tabriik ['ps 
Liilsjiiherg Jiutl Lomiu;ir~.d Jkpg I.i,h.e~tud nIliu T 
l i k  l 'l Lommrlanda Cihra Liifilicrr Vbrn T 
LiZjrholn~entSthlmT Lomsjö Vbtn I ~ögde'a Vbtn 
Liljendal 2) Vrml Loning Vnrl Lökebacken Gbrg 
Lilla Edet Alfsb T Loris .Tmtl T lTiiiknm Yn.1 T 

~hggesta ~ Ö d m  
Langhem Alfsb T 
Langlum Skbg 
Lanna station Sthlm 
Lannas Oreb 
Lhuwe s) Sodm 

-. - . - . -. - 
Lönashult Eron 
Lönueberga Eimr T 
Lönnskog Vrml 

~illholmt&isk Vbtn 1 Loverslundglmr I Lösen Blek T 

Matterod Enst  
Mattila Nbtn 
Mattisudden Nbtn 
Mattmar Jmtl T 
Medalby Jkpg 
Medbon 9 )  Gbre 
Medevi Ostg " 
Medle Vbtn 
1CIedskogsheden 

G'aflb 
Medstugan Jmtl 
Mediker 9 )  Vstn 
Mehedeby Ups 
Mellansel Vnrl T 

Munkfors Yrml r 
Munksund Nbtn 
Nunktorp Vstm 
Muonionalusta var 

o host 2) ~ b t n  
Muoskosel Nbtn 

17Iellansjö Gäflb T 
Mellbystrand l) Hall 
Mellerud Alfsb T 
Mellösa Södm T 

I Mem 8) Ostg T 
Meselefors Vhtn 

' 

~ ö t t ~ < ~ - ~ m r  T  isterh hult  lir I Mjälldrunga Alfsb 
Mackmyra QXflb T Mjöbäck Alfsb T 
Madangsholm Skbg Mjöhult Mlm T 
T l Mjölby t Ostg T 

Maglehem,,Erist T Mjörnsjö Alfsb T 
Maera 2) Alfsb Miösiöbv Vbtn 

Mestocka 9 )  Hall 
Midskog Skbg 
'Midsommarkransen 

Sthlm 
Millesvik V m 1  
Milletorp Jkpg 
Mistelis 2) Kron 

Lillhirdal Jmtl T 
Lillie Ostg T 
Lillkyrka Ureb 
Lillmarieby Jmtl 
Lillpite Nbtn 
Lillsjbdal Elmr T 
Lillsiöhöeen Jmtl T 

IMurjek Nbtn T 
Murum 2) blfsb 
Muskö v. 2) Sthlm 
Myckelgensjö Vnr 
Myra Vrml 
Myrekulla Älfsb 
Myresjö Jkpg T 
Mvrheden Vbtn T 

Lucksta Vnrl T 
Ludgo Södm 
Ludvigsborg Mlm 
Ludvika Epbg T 
Lugnet Kron 
Lugnvik Vnrl T 
Luenis Skbe T 

~ i i s r y d  Bfsb  T 
Mansarp Jkpg T 
MZnserud Vrml 
Minstadskulle Hlfab 1 T 

I l ans isen Jmtl T 
Mirbacken Vm1 
Mardaklef Älfsb 

I  ilarh höjden Sthlm 
Mirserum Blek T 
Marsta Sthlm T 
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Vasterhden Vbtn 
Västerljung Södm 
Vasterlösa Ostg 
Västertiyserum 

Kimr 
Vistertisjo Vnrl 
VBstervtk t Klmr T 
Vasterds t Vstm T 

Vistgärde Kpbg T 
Vksthnde Got1 T 
Vhstland Ups 
Vistra Bodarna 

Alfsb 
Vastraby Mlm 
Västra Emtervik 

Vrml T 
Västra Harg 2) Ostg T 
Vistra Karup r i s t  
Vkstra Klagstorp 

Mlm 
Viistrakulla Klmr 
Vastra Nöbbelbf 2) 

Mlrn T 
Vistra Tornp Krist T 
VastraTunhem Alfsb 
Vastrum Klmr 
Vattersnäs ~ k p g  
Vatb Sthlm 
Vaxbo Wiflb 
VaqÖ t Kron T 
Vaxvik TTrml 

Ydre 2) ~ s t g  T 
Yngsjö 2) Krist 
Ysby Hall 
Ystad t Mlm T 
Ytterbergsbyn Tmtl 
Ytterby Gbrg 
Ytterenhbrna Södm 
Ytterhogdal Jmtl 
Yttermalung Kpbg 
Yttersjön Vbtn 
Ytteran Jmtl T 
Yxenhult Rnst  T 
Ywranäs Kron 
Yxnerum Ostg 
Yxskaftkilen Jmtl 

Zinkgrufvan Oreb 

Åboda Kron 
Åby psp  Ostg T 
Abydal Gäflb 
Abyggeby Giiflb-T 
Åfard Alfsb 
a h i s  p z p  v rist T 
Åkarp Mlm T 
Akeholm Blek T 
Åker Jkpg 
Åkerby Up8 
Akernäs Nbtn 
Åkersberga Sthlm T 
Akersrunö Sthlm 
bkers styokebruk 

Södm T 
akerström Gbrg 
bkulla Hall 
ilandsdal Ups T 
Ålberga Södm T 
Ålberga g k d  Södm 
Åled Hall 
Hlem Klmr T 
Ålshult Kron T 
Alsäng Oreb T 
Hminne Jkpg T 
Åmmeberg Oreb 
Bmolfors pxpVrmlT 
Åmotsbruk a f l b  
Amseie Vbtn 
Am& t Alfsb T 

BYR * 

Tarendö Nbtn 
Tirna Vstm T 
Tärnaby Vbtn 
Tirnsjö Vstm T 
T&xan Jmtl 
Töcksfors,.Vrml T 
Töftedal Alfsb 
Tofva, .se..Töva 

~~?~~j~l~Hall 
Tbre Nbtn T 
Torcboda t Skbg T 
Tornikra Blek T 
Tdsse Alfsb T 
Töva Vnrl T 

Ucklum Gbrg T 
Uddebo Älfsb T 
Uddeholm Vrml T 
Uddevalla t Gbrg T 
Uddevalla bad 1) 

Gbrg 
Ufvered a) Skbg 
Uggletorp. Klmr T 
Uleberg Alfsb 
~ l f s b y  ~ r m l  T 
Ulfshyttan ~ p b g  T 
Ulfstorp Skbg T 
Ulfsunda Sthlm 
Ulfaker, se Ulviker 
Ulf0 Kron T 
Ulfbhamn v. 2) Vnrl 

(Ulfon T) 
Ullared H a l l T  
Ullatti Nbtn 
Ul1bergstriisks)Vbtn 
Ullersäter Oreb T 
Ullervad Skbg T 
Ullfors Ups 
Ullanger Vnrl T 
UZricehamn,t Llfsb T 
Ulrika Ostg 
Ulriksdal Sthlm T 
Ulriksfors Jmtl 
Ulvaskog s. Z) Vbtu 
Ulvaker Skbg 
Ulv%sa Ostg 
Umeå t Tbtn T 
Umfors Vgn 
Umgransele Vbtn 
Umnäs Vbtn 
Unbyn 2) Nbtn 
Undenäs Skbg 
Undershker Jmtl T 
undrom ~ n r l  T 
Ungskär v. 2) Blek 
Unnsryd Jkpg 
Ununge Sthlm T 
Upperud Alfsb 
Uppharad p z p  Äifsb 

T 
Upplandsbodarna 2) 

UP8 
Upplands Ekeby Ups 
Upplandstuns Ups 
Upplaedsvas6g p z p  

Sthlm 
Uppsala t Ups T 
Uppikra Mlm 
Upsalstjarn Vrml 
Urshult Kron T 
Ursviken Vbtn T 

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

Vackerslätt Klmr 
Vad Kpbg T 

- 1 5  H A M N G A T A N  1 5  

Vadensjo Mlm T 
Vadsbro Södm T 
Vadstena t Ostg T 
Vaggeryd Jkpg T 
Vagnharad S0dm.T 
Vakern Kpbg T 
Valbo GBflb T 
valaernarsvfk östg T 
Valla Södm T 
vallarum ~ 1 , ~  
vallberga ~ ~ 1 1  T 
vallby ~1~ T 
vallentuna sthlm T 
Valleras ~~b~ T 
Vallhalla Sbdm 
vallyarra ~1~ T 
Vallnäs Jkpg T 
vallsta T 
vallvik ~ a f l b  
vall&ra mim T 
valsberga gödm T 
valskog vstm T 
valtorp 8kbg 
valisen oreb T 

;:g::b&:n8,"t; 
vanneboda oreb T 

~ ~ ~ ~ & ~ ~ b , $  T 
Vara Skbg T 
v a ~ b e r g  t T 

~ ~ ~ ~ ~ ~ c , * , ~ g $ b t n  T 
Varg0n T 

skbg T 
Varnumsbue Älf& 
Va'01a sk& 

T 
Varshult 

Varutrask Vbtn 
s) Gbrg 

Vasselhyttan Oreb 
Nbtn 

Vassijanre mtn T 
T 

Ups T 
VattjOm Vnrl T 
Vaxholm t Sthlm T 
Veberöd T 
Vebomark Vbtn 
Veckholm Ups 
Veda Vnrl T 

~ , " ~ ~ ; g ~ H ~ ~ ~ ;  
Vederslöv 
Vedev& Oreb T 
Vedum skbg T 
VegbY AIfsb T 

~ ~ f n g e l ~ a l ~ ~ m  
*e~byslktt Krist T 
Vekerum T 
velanda Alfsb T 
Velen Vrml 

~ ~ ~ ~ l ~ ~ t l  T 
Venersborg, se Va- 

nersbo~g  
Veqlan Kpbg 
Ventlinge Klmr 
Verfveln, se Vemein 
Verkebäck Klmr T 
Verlebo Klmr T 
Vernarno, se Varnamo 
Verum S) Knst 
Verveln dstg T 
Vessigebro Hall T 

JBNKOPIMGS) 

Vesaland, se Väst. 
land 

Vestervik, se Väster- 
vik 

Vesteväs, se Visterds 
Vestbo As, se Vist- 

boas 
Vettsta Ups 
Vexto, se Vdq'ö 
Via Giflb T . 
Viby Krist T 
Vickleby Elmr 
Vidtskofle Krist 
Vidtskbfleby Z) Krist 

T 
Vidökna Södm 
Vidösteni Kron T 
Vifstavarf, seVivsta- 

varf 
Viggbyholm Sthlm 
Vigge Jmtl T 
Trikarbyn Kp' g T 
Vikastation Kpbg T 
Viken Mlm T 
Vikersvik Oreb T 
VikmanshyttanKpbg 

T 
Viksberg Epbg . 
Viksjö Vnrl T 
Viksjöfors Gäflb 
Viksmon Vnrl 

E::2mYnB Vbtn T 
Villands Tinga Z) 

Krist 
Vilshult Blek T 
Vzmmerby t Klmr T 
Vimo Epbg T 
Vinberg Hall T 
Vindelgransele Vbtn 
Vindeln Vbtn T 
Vzngäkei Södm T 
Vinköl S) Skbg 
Vinninga Skbg T 
Vinnb Krist T 
Vinslöf Iirist T 
Vinterasen Oreb 
Vintjkrn Kpbg 
Vintrie Mlm T 
Vintrosa Oreb T 
~ i ~ ~ d ~  npg 
Virestad s) Kron 
Virsbo Vstm T 
Virseriim Klmr 
VirBbruk Södm 
Visborgsslatt 2) ~ o t i  
Vzsby t Got1 T 
Visingsö v.,?) JkpgT 
Viskafors ~ l f s b  T 
Viskan Vnrl T 
Vzslanda Eron T 
VissefJkrda Klmr T 
Visseltofta Z) Krist 
Viste-Askjum 

Skbg 
Vistinge Ostg. 
Vistträsk Nbtn 
Vitberget Nbtn 
Vittangi Nbtn 
Vittinge Vstm T 
Vittsjb Brist T 
Vittskovle, se Vidk. 

skofle 
Vittskovleby,se Vidt- 

skofleby 
Vitvattnet Nbtn 
Vit& Nbtn 
Vivstavarf Vnrl T 
Volgsjbfors Vbtn 
Vollsjö Mlm T 

Vormsele Vbtn 
Voxna Gäflb T 
Voxnabnik Giaflb 
Voxtorp, se Vixtorp 
Vrena Södm T 
Vreta, se Storvreta 
Vretakloster Ostg T 
Vretavik Sthlm 
Vreten Skbg T 
Vretstorp Oreb T 
Vngstad Jkpg T 
Vr& 2) Kron 
Vraka Klmr 
Vuollerim Nbtn T 
Vilberg Vrml 
Vale Jmtl T 
VAmhus Kpbg 
Vansaarden Nbtn 
Variga Z) Ostg 
VBngaby Skbg 
Vangsjo Vbtn 
Vardaberg pstg 
Vargkrda Alfsb T 
V&rvik v. Z) Alfsb 
Vithult Jkpg 
VBxtorp Hall 
Vackelsang Kron T 
Viddö Sthlm 
Virldobacka Sthlm 
Viderstad Ostg 
Vaderiim Klmr T 
Vafra Gbrg .. 
Vafversunda ostg 
Vagsele Vbtn 
Vagsjbfors Vrml 
VQa Vnrl 
Vanersborg t ÄlfsbT 
Vangdala 8)  Alfsb 
Vangelsby Vnrl T 
Vanjanrträsk Vbtn 
Vannas t Vbtn T 
VBrendseke Kron 
Varhulta Södm 
Varing Skbg T 
Varmdö kyrkplats 

Sthlm 
Varmlands Björne- 

borg Vrml T 
Värmlands Brattfors 

2) Vrml 
Virm1.s Bro Vrml T 
Virmljs Hedas Vrml 
Varm1:s Nysäter 

Vrml 
Virm1:s Säby Vrml T 
~ i r m i : s  Salboda 

Vrml 
Varmskog Vrml 
Varnarno i Jkpg T 
VärnanBs 2) Klmr 
VBrsjö Krist T 
VirsBs Skbg 
Vartan Sthims st. T 
Vgrbbacka Ha11 T 
Vasby, se Upplands- 

visby 
Vase Vrml T 
Vistanberg Vrml 
Vastanfors Vstm T 
Västanhede Kpbg 
Vastanhog Mim 
Vistbo&s Jlvg 
Visterbyhytta Kpbg 
VästerfirneboVstmT 
Vastergarn 2) Got1 
Visterhaninge 

Sthlm T 
Vasterhiske Vbtn T 
VBsterhUs Vnrl 
Vasterlanda 2) Gbrg 

JURIDHSWA 



-p- 

C49 361 Bestämmelser om postförsandelsers taxering m. m. 

Bref, kortbref, brefkort och korsband. 

A. Inrikes. 

. För bre f ,  annat än lokalbref, utgör be- 
fordringsafgiften 15 öre för vikt af t. o. m. 
20 gram, 30 öre för vikt öfver 20 t. o. m. 125 
gram, 45 öre för vikt- öfver 125 t. o. m. 250 
gram och 60 öre för vikt öfver 260 t. o. m. 
600 gram. Tyngre försändelser taxeras icke 
såsom bref. 

Loke lbre f  kostar 10 öre för första, 20 
öre för aiidra, 80 öre för tredje och 40 öre 
för fjärde viktsatsen. , 

Kor tbre f  äro afsedda for slutet skriftligt 
meddelande och saIuh8llas för 16 öre. 

B r e f k o r t  betalas, d& det inköpes frin 
postverket, eller frankeras, d i  blankett till 
detsamma blifvit för enskild persons räkning 
tillverkad, med 10 öre; bre f k o r t  med f ö r u t  
b e t a l d t  svat 20 öre. 

För att kunna behandlas shsom bref skall 
försändelse hafva brefformat, d. v. s. hafva - --~ 

s8dm form och äfven i öfrigt vara af s&- 
dan beskaffenhet, att försändelsen kan buntas 
tillsammans med andra bref och att tydliga 
aftryck af datumstimpeln kunna anbringas 
å försändelsens s8val fram- som baksida 
utan att försändelsen skadas. Dylik inrikes 
försändelse får i allmänhet icke öfverstiga 
40 centimeter i längd, 30 centimeter i bredd 
och 3 centimeter i tjocklek. 

Afsändare af postförsändelse bör antin- 
gen för hand eller med stämpel eller på an- 1 
nat typografiskt sätt augifva äfven s i t t  namn 
och s i n  adress antingen öfverst a försändel- 
sens framsida eller i dess baksida. I fråga 
om alla försändelser med postförskott samt 
s. k masskorsband och s. k. utgifvarkors- 
band - äfvensom paketförsändelaer - är 
angifvnnde af afsändarens namn och adress 
obligatoriskt. 

För vanligt inrikes bref ar det medgifvet 
att använda s. k. föns te rkuver t ,  d. v. s. 
kuvert, försedt med en genomskinlig öpp- 
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ning, hvari enom den å själfva brefinneh&llet 
tecknade adgressen &r synlig. Adressen maste 
emellertid vara tecknad i brefvets längdrikt- 
ning och tydligt framträda genom >fönstret*, 
hvilket mhste utgöra en verklig del af om- 
slaget. Ifrågavarande del skall hafva s&dant 
läge, a t t  den icke hindrar anbringande af 
datumstampel, samt vara 58 beskaffad, att  
adressen utan svhighet kan läsas äfven vid 
artificiell belysning och att skriftliga anteck- 
ningar kunna&omslagets adresisidaverkställas. 
Bref, för hvilket såsom omslag användts fön- 
sterkuvert af annan beskaffenhet an nu sagts, 
mottages icke till befordran. I en del främ- 
mande länder äro fönsterkuvert förbjudna 
eller endast under vissa villkor till8tna. Be- 
gagnar man dylikt kuvert för bref till ut- 
landet, kan det sålunda inträffa, rttt brefvet 
blir behandlrtdt som obestallbart. 

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

vikt l kilogram och störatn utsträckning 
45 cm., med undantag af tr cksaker i 
form af rullar, hvilka f& ha&a en dia- 
meter ej öfverstigande 10 cm. samt i 
längd hålla högst 75 cm.); 

a f  f a r s  h a n d l i n g a r :  5 öre per 100 gram, 
dock så att  minsta afgift per stycke skall 

vikt, form och yttre beskaffenhet gälla 

utgöra 15 öre, om riksförsändelse, och 10 
öre om lokalförsändelse (i afxeende å 

samma föreskrifter som för trycksaker); 
v a r u p r o f :  5 öre per 100 gram, dock så 

a t t  minsta afgift per stycke skall utgöra 10 
öre (högsta vikt 500 gram och största 
omfång 30 cm. i längd, 20 cm. i bredd 
och 10 cm. i tjocklek, utom för varuprof 
i form af rullar, hvilka f& hafva cn dia- 
meter af högst 15 cm.). 

Korrespondent, som till postbehandling 
samtidigt aflämnar ett större antal andra in- 
rikes trycksakskorsband än utgifvarkorsband 
af sins emellan lika vikt och lika format 
- m a s s  k o r s b an  d - kan vid befordrinqs- 
afgiftens erläggande medgifvas rabatt med 10 
procent å det afgiftsbrlopp, som enligt den 
vanliga korsbandstaxan  kall ute;&. För att  
få behandlas s&som messkorshand skola minst 
2,000 försandelsersamtidigt aflämnas af sam- 
ma korrespondent, och á hvarje försändelse 
skall vara medelst t r  ck angifvet ordet maas- 
korsband jämte afsädarens namn och adress. 
Masskorsband f& icke rekommenderas eller 
beläggas med postförskott. Anmälan om 
försandning af masskorsband skall i förväg 
göras till postmästaren eller afdelningsföre- 
~t&ndaren vid det postkontor eller den post- 
kontorsafdelning, dar inlämningen är avsedd 
att  aga rum. I &dan anmälan skall med- 
delas. förutom afsändarens namn och adress.. 

och telefonunderrättelser. 

uugefärliga antalet försändelser liksom ock 
hvarje försäudelses vikt, och s8vida icke mel. 
lan korrespondenten och vederbörande post- 
mastme eller afdelningsföreståndare annor- 
ledes öfverenskommes, skall anmälan, hwr-  
om nu är  fråga, ske fyra dagar före aflem- 
nandet till postbehandling. Masskorsband 
skols vid inlämnaudet vara sammanförda i 
lämpliga bundtar. Lokalförsändelser skola 
vara skilda fr&n andra försändelser. Inläm- 
ning af masskorsband f&r icke ske s ö p  eller 
helgdag. Masskorsband skola icke frimärkas 
eller afstimplas. Postverket har förbehhllit 
sig rätt att, i den m&n ahdant med hänsyn 
till den öfrige posten4 behandlin kan finnas 
nödigt, uppskjuta saväl masskorsiands afaän- 
dande från inlämningspostanstalten som dy- 
lika försändelsers utdelande till adressat. 

För korsband, hvars innehåll uteslutande 

Har i korsbandsförsändelse bref eller an- 
nat skriftligt meddelande, än som för dylik 
försändelse är särskildt medgifvet, blifvit f ö r  
stucket, eller finnes dylikt skriftligt medde- 
lande B själfva försändelsen eller desa om- 
slag anbragt på sådant satt, at t  uppenbarli- 
en afsedt är att  undandraga detsamma ve- 

ierbörande postexpedienta uppmärksamhet, 
böte afsändaren 6 kronor och försändelsen 
varder icke med post vidare befordrad eller 
till adressat utlämnad. 

Följande äro de viktigaste undantagen från 
förbudet att  i trycksaksförsändelse, afsedd 
att befordras s&som korsband, medsända hand- 
ukrifna meddelanden: 

å t r y  c k t a  v i s i t k o r t  samt å jul- och 
nyhrskort m& för band tilläggas afsandarens 
adress och titel äfvensom lyckönskningar, 
tacksägelser, beklaganden af sorg och andra 
höflighetsbetygelser, uttryckta antingen med 
h ö g s t  f em o r d eller medelst allmänt brnk- 
liga begynnelsebokstafver (a. t. a. och dylikt); 

till rattade korrekturark få bifogas därtill 
hörande manuskript; 

pá bjudi~ings- och kallelsebref, som ute- 
slutande i den i n r i k e s  postutväxlingen be- 
fordras, inå ifyllas den inbjudnes eller kal- 
lades namn, datum, klockslag och stille för 
sammankomsten samt dennas karaktär: 



á böcker, broschyrer, tidningar, fotografier, 
g r a v e r  och musikalier och i allmänhet på 
hvarje litterärt eller konstnärligt alster, ehvad 
detsamma är framstilldt medelst tryck, gra- 
vyr, litografi eller autografi, far anbringas en 
tillägnan besttlende af en enkel artighets- 
betygelse; äfvenså f& bifogas en faktura rö- 
rande själfva försändelsen; 

p& beställnings- eller subskriptionsblanket- 
ter betraffande bokhandelsvaror, böcker, tid- 
ningar, gravyrer och musikalier ma skriftligen 
angifvas de arbeten, som bestillas eHer ut- 
bjudas, hvarjämte blankettens tryckta med- 
delanden ma helt eller delvis öfverstrykas 
eller understrykas. 

Kort med rubriken Bref kort (Carte postale) 
eller liktydli t uttvck på något annat språk 
kunna beforfras efter taxan för trycksaker, 
under förutsiitttiing att de motsvara de all- 
manna villkoren för sistnämnda slags för- 
sandelser. 

I den inrikes postutviixlingen skola, hvad 
aughr afgiftspliktiga -försHndelser, i allmän- 
het shviil befordrings- som wsurans-, rekom- 
mendations- och postförskottsafgifter erläg- 
as af vederbörande afsändare vid försin- 

(ielsernas aflämnande till postbefordran (fr an- 
keringstvsng). 

Om inrikes brefförsändelse, i frága om 
hvilken gäller frankeringstvkng, ofrankerad 
eller ofullständigt frankerad inkommer ur 
brefl&da eller i lösväska, behandlas försän. 
delsen p& följande satt: 

är försändelsen ofrankerad, och afsändarens 
namn cch adress finnas angifna B försiindel- 
sens yttre eller, i frBga om korsband, á för- 
sändelsens yttre eller i densamha, samt af- 
sändaren är boa t t  inlämningsorten, och 
försäudeIsen ännu icke befordrats frhn nämn- 
da ort, Bterställes försändelsen till afsända- 
ren; eljest expedieras ofrankerad bregörsan- 
delse till adressorten för att hembjudas 
adressaten till inlösen; 

o&llständigt frankorallt, med postförskott 
ej belagdt vanligt bref eller brefkort expe- 
dierw till adressorten för att hembjudas 
adressaten till inlösen; annan ofulzstandigt 
frankerad j8rsandelse behandlas pd, sätt ofvan 
beträffande ofrankerad försändelse är sagdt. 

Fiir utbekommande af inrikes ofrankerad 
eller ofullständigt frankerad brefförsändelse, 
som erbjudes adressaten till inlösen, har 
denne att  erligga dela felande assurans-, 
rekommendations-, postförskotts- eller ex- 
r f g i f t ,  när dylik afgift förekommer, 

els ock - med vissa, särskildt stipulerade 
undantag - dubbla beloppet af den felande 
befordringsafgiften. 

Postafgiften för afgiftspliktigt, med post. 
förskott ej belagdt vanligt bref eller brefkort 
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liksom postafgiften för afgiftspliktigt, med 
postförskott ej bela dt vanligt korsband om 
högst 100 grams vi!t skall, när afsindaren 
har att vidkännas afgiften och denna icke 
bokföres, erläggas pB det satt, att försändel- 
sen genom afsundarens försorg förses med 
frimärken till varde motsvarande afgiftsbe- 
loppet. Detsamma gäller äfven andra af- 
giftspliktiga, med postförskott ej belagda 
vanliga korsband, nar minst 20 stycken af 
sins emellan lika vikt samtidigt aflämnas. 

Befordringsafgift för andra afgiftspliktiga 
försändelser än shdana, som nyss omförmälts, 
samt assurans-, postförskotts- och express- 
afgifter äfvensom afgift för mottagningsbevis 
rörande inrikes försändelse eller rörande post- 
anvisning till utlandet skola, såvida icke af- 
gifterna bokföras, erläggas antingen kontant 
eller medelst frimärken, som af afsändaren 
åsättas vederbörande försändelse eller adress. 
kort. Det är emellertid önskvärdt, att jäm- 
väl betraffande försändelser af de slag, som 
här afses, afsändaren i största möjliga ut- 
sträckning själf ombesörjer frimärkningen. 

Utgifvarekorsband och masskorsband fri- 
märka~ emellertid icke. 

Reko mm end a t ion  af vánligt bref, lokal- 
bref, kortbref, brefkort eller korsbandsför- 
sändelse afser dels betryggande af dylik för- 
sändelses behöriga framkomst, dels rättighet 
för af  s ä n d a r  e n till utbekommande af er- 
sättning af postmedlen för förkommen eller 
rikadad dylik försändelse. E r s ä t t n i n g  f ö,r 
f ör kom m en d y l i  k fö rs  andel  se  ( p r  e - 
skr ip t ions t id  inom n a t t  och  $r e f t e r  
fö rsände lsens  inlzimnande), utgd,r utan 
afseende innehallet med 36 kronor, och 
för bref, som framkommit i skadadt skick 
(preskriptionstid inom 60 dagar efter det för- 
stindelsen kommit adressaten tillhanda) med 
skillnaden mellan detta belopp och värdet af 
hvad brefvet d& innehöll. Bestämmelsen om 
eventuell ersättning jämväl för skadadt  rek. 
bref gäller äfven i utväxlingen med Danmark 
och Norge. Rekommendationsafgiften utgår, 
utöfver vanlig befordringsafgift, med ett be- 
lopp af 20 öre. 

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

Anm. Därutöfver erlägges: i förekommande 
fall a) för Legaran om adress för -  
ändr ing  eller å t e r t a g a n d e  35 
öre för hvar försändelse; b) för ex. 
p ressu tde ln ing  en särskild afgift 
af 50 öre för hvar försändelse; c) för 
vidimation af  hnndl ingar  i re- 
kommenderadt bref 25 öre pr  ark; 

STORSTA L I P F O R S A K R I N G S B O L A G  
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9. for hvar öfverskjutanden7ikt af 20 

gram eller del däraf; 
enkelt b r e f k o r t  20 öre per stycke; 
b r e f k o r t  med betaldt svar 40 öre ; 
korsband:  t rycksaker :  10 öre per50 

gram (högsta vikt 2 kg.); 
affärshandl ingar:  10 öre per 50 
gram (minsta afgift 30 öre per stycke 
och högsta vikt 2 k~ . ) :  

d} för mot tagn ingsbev is ,  som 
begäres vid rekommenderad försän- 
delses aflämnande och som, försedt 
med adressatens kvitto B samma för- 
sändelse, Bterstalles till afsändaren, 
ett belopp af 15 öre; begäres dylikt 
bevis senare, kostar det dubbelt; e) 
för r e k l a m a t i o n  i de fall då mot- 
tagningsbevis ej blifvit begärdt, 30 
öre; och f) för registrering eller den 
handräckning, som postanstalt på 
korrespondents begäran lämnar mc- 
delst införande i sarskild, af honom 
anskaffad bok af de till honom an- 
kommande värdeförsändelser, 5 öre 
för hvar försändelse; g) för l ivi t t  o 
beträffande erlagdt tull-, lösen- eller 
postförskottsbelopp och rörande in- 
köp af blanketter 10 öre. 

Jämför afdelningarna > P o s t f ö r s k o t t ,  
samt d f r i g a  bestämmelser .  liar nedan. 

[4937] B. Utrikes. 
I utväxlingen med utlandet får bref icke 

å nagon sida hafva en utsträckning af mer 
än 46 'centimeter. Dock f&r, om försändel- 
sen har formen af en rulle, längden utgöra 
högst 75 centimeter och diametern högst 10 
centimeter. 

Befordringsafgiften utgör : 

för begäran om aclressföräudriug eller 
& t e r t  a g a n d e  b0 öre per försändelse; 

3 e x p r e s s  u t  de ln ing  (medgifven i fr. om 
försändelser till de orter i Danmark, 
där postkontor eller postexpedition 
finnas, samt till Kristiania, Arendal, 
Bergen, Drammen, Fredrikstad, Hau- 
gesund, Kristiansand, Skien, Stavanger 
och Troudhjem i Norge): 50 öre pcr 
stycke ; 

> m o t t a g n i n g s l ~ e v i s :  20: resp. 40 öre 
per stycke; 

r r e k l a m a t i  o n (d& ej mottagningsbevis 
begärts): 40 öre. 

2) vid postutväxling ned öfriga Fländer 
och orter såv%l inom som utom Världspost- 
föreningen : 
€'er afgående f r  a n  kerad t b r  ef:  30 öre för 

vikt af högst 20 gram; 45 öre för 
vikt öfver 20 till högst 40 gram; 60 
öre för vikt öfver 40 till högst 60 
rram O. s. v. med till air*^ a€ 15 öre 

, 
, 
, 

1) vid postutväxling med D anm a r  k (med 
F ä r ö a r n a  och Grönland)  F i n l a n d  och 
Norge: 
för bref i vikt icke öfverstigande 606 gram: 

20 öre för vikt af högst 20 gram, 40 
öre för vikt öfver 20 till högst 125 
gram, 60 öre för vikt öfver 125 till 
högst 25OWgram, 80 öre för vikt öfver 
250"till högst 500 gram; 

för tyngre bref: sammi avgift som för ett 
bref om samma vikt till ntomskandi- 
naviskt land (se nedan); 

för b r e f k o r t :  15 öre per $tycke; 
b re fkor t  med f ö r u t b e t a l d t  s v a r  30 

öre per stycke; 
r k o r s b a n d  

t rycksaker :  10 öre per 50 gram 
(högsta vikt 2 kilogram); 
a f  f ä r  shand l ingar  10 öre perbogram 
(minsta afgift betr. förs. till Danmark 
eller Norge 20 öre och betr. förs. till 
Finland 30 öre per stycke och högsta 
vilit 2 kg.); 
v a r u p r  o f 10 öre pcr 60 gram (minsta 
afgift 20 öre per stycke och (högsta 
vikt 500 gram); 

3 rekommenda t ion  af bref, breflrort 
dler korsbandsförsändelse: 30 öre per 

- försändelse ; 

v a r u p  ro  f 10 öre 6 0  gram (minsta 
afgift 20 öre per stycke och högsta 
vikt 500 gr.); 

3 r e komm e n d a t i o n  af bref,% brefkort 
eller korsbandsförsändelse : 30-öre'per 
stycke ; 

> begäran om a d r e s s f ö r ä n d r i n g  eller 
återtagande 60 öre per försändelse; 

> e x  ressu tde ln ing  (medgifven till de 
&sta euro eiska och nilgra~utorne~iro- 

- peiska lin s er): 60 öre per stycke; 
3 mottagningsbevis :  30 resp. 60 öre per 

s t y'c ke, allteftersom beviset begtires 
samtidigt med eller efter~försändelsens 
intimnande ; 

> rek l amation (d& ej mottagningsbevis 
begärts) 60 öre. 

Äfven ofrankerade eller blott delvis fran- 
keradesvanliga bref och brefkort&unnali 
allmänhet postbefordras till utrikes orter. De 
få då lösas af adressaterna med i regel dubbla 
beloppet af felande franko. Diremot mhste 
korsbandsförsändelse, för att ' vinna:postbe- 
fordran till utrikes ort, vara atminstone del- 
vis frankerad. Kattigheten att icke eller en- 
dant delvis frankera fiörs%ndelser till utlandet 
af nu ifrigavarande slag iir emellertid icke 
tillamplig 5 bre€ och brefkort eller andra 
fiörsändelser, som försändas i tydlig afsikt 
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att undslippa frankering. E'rhn utlandet an- 
ländt obetaldt eller ofullständigt betaldt bref 
eller brefkort liksom ofullständigt betaldt 
korsband löses af mottagaren med dubbla 
beloppet af felande befordringsafgift, dock 
?ninnt 20 are. 

återtagande 35 öre 1,er forsändelse; b) för ex- 
pressutdelning 60 öre; c )  för jntyg ang. värde- 
innehållet 50 öre; d) för mottagningsbeTis 15 
resp. 30 öre; e) för reklamation 30 öre;kf) för 
registrering 6 öre per försändelse; g) för upp- 
räkning. af värdebrefs innehhll 50 öre. 

Gdr rekommmenderad intern. brefpost- 
försändelse förlorad, ersättes den afsändaren 
med 36 kronor, för såvidt förlusten ej härrört 
af oundvikliga iiaturförhhllanden eller dylikt 
I förbindelse med vissa linder - exempelvis 
Danmark och Norge - iitgör icke ens sist- 
namnda omstandighet hinder för ersättnings 
beviliande. 

" 

149391 B. Utrikes. 
Utvtlxling af assurerade bref äger riim med 

de flesta europeiska och några titomeuropei- 
ska länder. 

Dylika 1)ref taxeras s%lunda: 
1:o) B e f o rd  r ings  a f  g if  t :  sdsom för van- 

liet bref af samma vikt till samma ort; 
I ;anliga eller rekommenderade brefpost- 

försändelser må i regel .ej inneslutas föremål 
af guld eller silfver, myntstycken, adelstenar 
eller andra dyrbara förema, likasom ej heller 
p& sådant sätt må befordras föremål som iiro 
underkastade tull. Ej heller f$ föremål, som 
äga handelsvarde, befordras till utrikes ort 
shsom varzrprof. &Om nu nämnda föreskrifter 
öfverträdas, utsätter sig afsändare för möjlig- 
heten att fk försändelser af ifrågavarande 
slag återsända såsom obestallbara. 

För användning i postutväxling med de flesta 
länder inom V%rldspo tföreningen kan all- 
inänheten erhålla s. a. s v a r s  kupon  ge r. 
Dylik kupong, hvars salupris utgör 45 öre, 
kan i hvart och ett af ifrågavarande länder 
utbytas mot ett frimärke h 60 centimer eller 
motsvarande belopp. Från utlandet inghngen 
svarskupong fhr i Sverige utbytas mot fri- 
märke till belopp raf 30 öre. 

Assurerade bref. 
[4938] A. Inrikes. 

Bref med värdeinnehhll, afsedda för befor- 
dran mellan eller å orter, kunna assureras till 
obegränsadt Iielopp, men värdet får icke an- 
gifvas till högre belopp i n  som motsvarar 
verkliga värdet å det, som finnes inneslutet 
i försändelsen. 

Postafgiften sammansättes sålunda: 
1:o) Befordr ingsafg i f t :  shsom för van- 

ligt bref; 
2:o) Assuransafg i f t :  
30 öre för värdebelopp af högst 500 kr.; 

b0 öre för värdebelop öfver 500, men ej 
öfver 1,000. kr.; för vär!ebelopp öfver 1,000, 
men ej öfver 100,000 kr. erlägges 60 bre för 
1,000 kr. med tillagg af 10 öre för hvarje öf- 
verskjutande värde af 500 kr. eller del diiraf; 
för värdebelopp öfver 100,000 kr. erlägges 
20 kr. 30 öre för 100,000 kr. med tillä g af 
10 öre för hvarje öfverskjutande värfe af 
1,000 kr. eller del däraf. 

Anm. Uärutöfvef erlägges i förekommande 
fall: a) för begäran om adressförändring eller 

-2:o) Rekommenda t ionsafg i f t :  e 30 öre 
per bref; 

3:o) Assuransafg i f t ,  utgaende fil hvart 
belopp af 260 kronor eller del diaraf med 
8 öre för bref till Danmark (med Faröarna 
och Grönland) eller till Norge äfvensom till 
Pinland samt för hvart belopp af 300 francs 
eller del däraf: 

med 8 öre för bref till Tyskland; 
med 12 öre för bref till Belgien, Danzig, 

Frankrike med Korsika och Algeriet äfven- 
som Monako, Litauen, Luzembu~g, Mente?- 
onwcidet, Nederländerna. Polen, Schweiz, Tjec7co- 
slovokie~ samt Osterrike; 

med 16 öre för bref till Estland, Italies, 
Rumanien, Spanien med Baleariska och Km 
narieöarna äfveneom Andorra, Storbritanrt6en 
och Irland samt Unger?&; 

med 20 öre för bref till Island, Kinn(kines. 
postanst.), Lettla~td samt Po~tzcgal med Azo- 
rerna och Madeira; 

med 24 öre för bref till Ardien, Argm- 
fina, Brasdien, Eyypfen, Britt. Indien, ATe- 
derl. Indirn, Japan samt Tunis; 

med 28 ore för bref till Abessiniel?,, Alan- 
nien och Chile. 

I öfrigt se posttaxan. 
Högsta medgifna assuransbelopp för bref 

till utlandet varierar i allmänhet fran 6,000 
till 10,000 francs, men utgör exempelvis för 
bre€ till Finland 120,000 francs. Assurans till 
obegränsadt belopp är medgifven för varde- 
bref till Danmakk, Island och Norge äfven- 
som till Romanien, Schweiz, Tyskland och 
Ungern. 

Anm. För ass. bref till utlandet erläggas 
i förekommande fal1 enahanda särskilda af- 
gifter for begäran om adressförändring, för 
expressutdelniog o. s. v. som för oassurerade 
bref. 

E r s a t t n  i ng för förkommen inrikes eller 
utrikes assurerad försäridelse (preskriptions- 
tid inom natt och dr efter försändelsene af- 
lämnande till postbefordran) utgår med hel+ 
det angifn a värdet. Varder dylik försän- 
delse under postbehandlingen st4 skadad, att 
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hela eller n8.gon del af föraandelsena inne- 
h&ll g8tt förloradt, Sger - därest ersätt- 
ningsansprAk frainetäilta rörande inrikes var- 
deförsändelse inom 60 dagar efter det för- 
agndeleen kommit adressaten tillhanda och 
rörande utrikes värdeförsändelse inom natt 
och Ar efter aflamnandet till postbefordran 
- afsandaren (eller, hvad utrikes värdeför- 

I siludelser beträffar, i förekommande fall 
adrevsaten) af postmedlen åtnjuta ersättning 
motsvarande assuransbeloppet, dar försändel- 
sens hela innehAl1 förkommit, men eljes skill- 
naden meilan gamma belopp och värdet af 
det, föraändelsen befunnits innehAlla. 

I öfrigt eiiller, i tillämpliga delar, i frå a 
om ersättning för förkomna eller ekadafe 
utrikea assurerade försändeleer hvad ofvau 
ar ssgd.t~om~odtgörelse för bortkomna re- 
kommenderade dyliks. t 

Askar med angifvet varde. 
1 älidani&l '&tt möjliggöra snabbare befor& 

ren till ntla*det af s&dana mindre varnföre. 
mal, hrilkas f6rsindning som paket skulle 
medföra alltför stor tidsiitdräkt, bar med en 
del främniande postförvaltningar öfverens- 
kommite om ömsesidig allm, 
brefposten af askar med angifvgt cäl.de, Dy. 
lik hrsr anordnats med Be7gien, 

Egypten,JPrankrike, ItalCz, &uzem- 
bwrg, NedWldlnáerna, Schweiz, Storbritannien 
och Ivla&, Tyskland, Ungm samt Osterpilje. 
Högsta medgifna vikt för dylik försandelse är 
1 kilogram.] De afgifter, som skola vid in- 
lämuandet iippbäras, iitgöra dels befordrings- 
afgift, hvilkenei Sverige skall utga med 16 
öre per 50 gram af försändelsens vikt, dock 
lagst BOIöre, dels ock rekommendations och 

[49 40) Postanvisningar. 
Genom de fasta postanstalterna finnes all- 

iuäpheten beredt tillfalle att medelst post- 
anvisning försända penningar inom riket &f- 
yensom till ett flertal främmande länder och 
orter. A den till blanketten för inrikes post- 
anvisning hörande kupon ar det afsandareii 
obetaget att införs de skriftli a meddelanden, 
eom han kan önska eöra. %hahanda med- 

och telefonunderratteleer. 

gifvande gäller äfven i allmänhet beträffande 
i n t e rn a t i o ne l l a postanvisningar (se under 
149 421 men ej i frttga om 8. k. listpostau- 
visningar d. v. s. engelska eller amerikanska 
(se under [49 431). 

Den poststationer medgifna rätt att till 
befordran mottaga postanvisningar gäller 
i regel, förutom postanvisningar till inrikes 
orter, allenast s&dana till orter i Danmark 
och Norge. 

Postanvisning skrifves 8. blankett, som 
afgiftsfritt tillhandah8lles 8. hvarjc postan- 
stalt; och användas olika slag af' blankett, 
allteftersom anvisningen a) är stilld till in- 
rikes ort, b) utgöres af internationell anvis- 
ning i allmänhet eller c) utgöres af post- 
anvisning till nagotdera af föUande länder: 
Storbritannien och Irland (samt de länder och 
orter, hvilkas utväxling af postanvisningar 
förmedlas af engelska postförvaltuingen), 
Amerikas Förenta Stater äfvensom Kanada. 
Inrikes postanvisning gäller under en manad 
fr&n den dag, d i  anvisningen blifvit afstäm 
l?d.vid inlämningspostansta1ten. ~eträffauj; 
~ l t i g h e k n  af internationell po?ta?visni?iig 1 

allmanbet ar stadgadtt att anvisning g&ller, 
förutom den månad, hvarunder den utst&llts, 
1 manad O n i  anvisni8gen förskrifver sig fr811 
europeiskt land, 2 mhnader, om drn förskrif- 
ver sig frtin Egypten, ntomeuropeiska Turkiet 
eller T~inis, och 6 mhader, om den forskrif- 
Ver sig frAn annat utomeuropeiskt land. För 
engelska, amerikanska och kanadensiska post- 
anvisningar utgör giltighetstiden 12 manader 
för~itom den, under hvilken anvisningen blif- 
vit utstilld. 

[49 411 A. Inrikes. 
assurai~safgift till samma belopp som beträf- 
fande assurer&$ bref till land. 
I shdan försändelse far icke inneslutas brbf 
eller anteckning, som kan ersätta brefväx- 
ling. Däremot ar det icke förbjudet att 
inneslutaztullplikti a ftörem81, och ask med 
nngifvet värde skafi fördenskull i den man 
sadant lir föreskrifvet betriiffande aket till 
vederb6rande land, r8ra Atföljd B! en eller 
flera tulldeklarationer. 

- 70 öre för belopp öfver 500 men ej 
öfver 750 kronor; samt 

80 öre för belopp öfver '750 Irrouor 
till och med 1,000 kronor. 

Anm. För begäran om adressförändring 
eller Atertagande, för expressut- 
delning, för mottagningsbevis o. 
s. v. erläggas i förekommsnde fall 
enahanda sarskilda afgifter som 
beträffande breff'örs%ndel~er i all- 
miinhet. 

Högsta auvisningsbelo~~: 'ioo0 

Afgift: 20 öre för belopp af högst 5 kronor; 
30 öre för belopp öfver 5 meil ej 

öfver 60 kronor; 
40 öre för belopp öfver 50 rnen ej 

öfver 100 kronor; 
60 öre för belopp öfver 100 meii ej 

öfver 260 kronor ; 
60 öre för belopp öfver 250 men ej 

öfver 500 kronor ; 



Postunderrättelser. 

[49 421 B. internationella (i allmänhet). 
Danmark (med Färoarna) samt Norge. 

Anvisningartia utställas i k r  o n m y n t. 
Högsta anvisningsbelopp : det belopp som 

motsvarar 1,000 svenska  kronor. 
kfgift: 80 öre för belopp af högst 5 kronor; 

40 öre för belopp öfver 5 men ej 
öfver 60 kronor; 

öre för 50 men ej 
öfver 100 kronor; 

6a öre för belopp öfver 100 men ej 
öfver 260 kronor ; 

90 öra för belopp öfver 250 men ej 
öfver 600 kronor; 

I krona 16 öre för belopp öfver 500 
men ej öfver 750 kronor; $amt 

I krona 40 öre för belopp öfver 750 
men ej öfver 1,000 kronor. 

Island. Anvisningarna utstallas i k r  on mynt. 
Högsta anvisningsbelopp 720 danska kr  o 
n or. 
Finland, vissa postanstalter. Anvisningarna 

utstiillas i finska mark  och penni. 
Högsta anvisningsbelopp: det belopp som 
motsvwar 700 svenska kronor.  
Argentina. 

, Anvisningarna utstallas i argentinskt mynt 
(guldpesos och centavos). 

Högsta anvisningsbelopp: 200 guldpesos. 
Belgien (Belgique), Frankrike (France), med 
Korsika och Algeriet (Algérie) samt Mo- 
nako, Portugal med Azorerna och Madeira, 
Schweiz (Suisse) med Lichtenstein, Tunis 
(Tunisie). 
Anvisningarna utstillas i 

f rancs  och centimer. 
Högsta anvisningsbelopp: 1,000 francs. 
Chile. 
Anvisningarna utstallas i chi len s k t mynt 

(pesos och centavos). 
Högsta anvisningsbelopp : 5 00 p e s o s. 
Egypten- 
Anvisningarna utstallaa i e n g els  k t mynt 

(pund sterling, shillings och pence). 
'Högsta anvisningsbelopp: 40 pund sterling. 
Italien med San Marino, italienska koloni- 

erna i Eritrea och LZbyew. 
Anvisningarna utställas i i t a l i ensk t  mynt 

(lire och centesimi). 
. Högsta anvisningsbelopp : 1,000 lire. 

Japan äfvensom Korea. 
Anvisningarna utetallas i japanskt  mynt 

(yen och sen;. 
Hbgsta anvisningsbelopp: 400 yen. 
Lettland. 
Anvisningarna utställas i svenska kronor 

och öre. 
Högsta anvisningsbelopp: 800 kronor. 
Nederländerna och Nederlandska Indien. 

THULE S K A N D ~ N ~ ~ I E N S  

[49 42-49451 
Anvisningarna utställas i r1 e d'er l än d:slc t 

mynt (floriner och cents). 
Hö sta anvisningsbelopp : 500 f l  o rim e r  

(%ederle Indien 480 Roriner>. 
Spanien. 
Anvisningarna i. s ~ a n ' s k t  

(pesetas och centimos). 
=.ögsta anvisningsbelopp: 1,000 
Tyskland. 
Anrisningarfia utstallas i mynt. 
Högsta anvisningsbelopp uppgick hösten 1928 
till 800 kronor. 

utst.las i err ikis la  
H ~ ~ ~ ~ o ' , v i ~ n i n g s b e l o p p  up&ck hösten 
1923 till 10 miIjoner österr. kronor. ' , - 

I öfrigt se Brefposttaxan. 
Pos ta fg i f ten  för  in te rna t ione l l  p o s t -  

anv isn ing  till andra främmande lander 
au Danmark eller Norge utgtlr med 50 öre, 
d&belop et icke öfverstiger 60 kr., och med 
1 kr., !h beloppet öfverstiger 50 men ej 
100 kronor. För internationell postanvis- 
ning tl högre belopp utghr afgiften med 1 
krona för de första 100 kronorna samt 50 
öre för hvarje phbörjadt ytterligare huudra- 
tal kronor. 
Expressutdelning, mot afgift af 60 öre, 

kan erhilllas beträffande postanvisning till 
de viktigare orterna i Danmark, äfvensnm 
till Kristiania, Arendal, Bergen, Drammen, 
Fredrikstad, Haugesund,~Kristiansand, Skien, 
Stavanger och Trondhjem i Norge. Jämväl 
för postanvisningar till de flesta europeiska 
och nhgra utomeuropeiska länder kafi ex- 
pressutdelning erhtlllas, mot afgift af 60 öre. 
De afgifter, som i förekommande fall skola 
utg& för begäran om adressförändring, för 
mottagningsbevis o. s. v., äro likaledes de. 
samma som för brefförsändelser i allmänhet. 

C49431 C. Engelska och amerikanoka (s. k. 
listpostanvisningar). 

Storbritahnien med Irland, Brittiskalndien, 
Brittieka besittningar och~postanstalter 1 
Asien, Afrika, Amerika (beträffande post- 
anvisningar till Kanada, se nedan) och 
Australien, äfvensom, genom brittiska post- 
verkets förmedling, i Bolivia, Costa Rica, 
Ecuador, Nya Kaledonen och Franska In- 
dien, Grekland, Hohduras, vissa orter i 
Kina, Mexiko, Neder1ändska:Guyana och 
Nederländska Västindien, Palestina samt 
Syrien och Libanon, Peru, Salvador, Siam 
och Uruguay. 
Anvisningarna utstallas i enge lsk t  mynt 

(pund sterling, shillings och pence). 
Högsta anvisningsbelopp: 40 pund sterlibg; 
. dock att för postanvisufng till vissa af 
--v- 

STORSTA L ~ F P Ö R S Ä K R ~ N G S B O L Ä ~  
Ansvarssumma cia 990,000,000 kronor. 
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hvilka maste ängifvas. 
Expressutdelning af anvisningar, tillhö- f49451 Paketförsandelser. 

rande gruppen-C, kan e j  jerhhilas. A. Inrikes. ' 1  För befordran till inrikes ort mottages 

i4943-49451 I. Järnvägs,, post-, telegraf- ocli telefon-underrättelser. 

ifragav. Ztiridcr maxiinibeloppet utgiir 20 
pund sterling. 

A f g i f t :  50 öre för belopp af 50 kronor 
eller del däraf. 

Kanada (Dominion o j  Canada): Erittiska 
Kolumbia, _Nya $Brunswick, Nya Skotland, 
Prins Edwards ö. 
Anvisningarna utstallas i k an  a d e n s i s k a 

d o l l a r s  o c h  cents.  
Högsta anvisningsbelopp: 100 dollars. 
A f g i  f t :  50 för belopp af 50 kr. eller del 

däraf. 
Amerikas Förenta Stater (Et~ts-Unis d'AmB- 

rique) med >- Alaska, "merikanska Jung- 
fruöarna (Virginiska';önrna), Amerikanska 
Samoa, Hawaii (Sandwich-öarna), Panama- 
kanalomradet, Porto Rico ocli Filippi- 
nerna, Guam -afvensom Cuba. 

Anvisningarna utstiillas i a m  e r i  k a n s  k a  
d o l l a r s  o c h  cents .  

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

eller del däraf. 
Mottagningsbevis meddelas icke beträf 

fande amerikanska anvisningar. Kupongen 
till rysk, engelsk eller amerikansk postanvis- 
ning far ej användas till annat skriftligt med- 
delande än ang. afsändarens namn och adress. 

fardade telegraml)ostanvisningen, själf «iii- 
bestyra densammas aflämnande till vederbö- 
rande telegrafstation och dur erlägga belö- 
pande telegramafgifter. 

1 fraga om det högsta belopp, hvarzi an- 
visning mzi utstallas, tiden för anvisnings 
giltighet m. m. gälla i tillilmpliga delar 
samma bestämmelser för telegrampostanvis- 
ningar som för vanliga postanvisningar. 

1 likhet med vanliga telegram och p i  
samma villkor som dessa kunna telegrampost- 
anvisningar befordras sssom iltelegram eller 
med telegraTsvar betaldt samt bli fbremhl för 
kollationering, mottagningsbevis, vidare sän- 
dande med post eller framlämnande genom 
expressbud. 

Genom öfverenskommelse mellan post- och 
telegrafverken är träffad den anordning, att 
persbn, för hvilken telegrampostanvisnings- 
belopp är afsedt, genom telegrafverkets för- 
sorg omedelbart underrättas om anvisningens 
ankomst, samtidigt med att själfva telegram- 
met rörande anvisningen tillställes vederbö- 
rande postkontor. A postkontoret hzilles dylik 
anvisning under ankomstdagen adressaten till 
handa. Därefter bestalles den i den för 
vanliga postanvisningar gällande ordning. 

149441 Telegrampostanvisningar. 
Tillfalle är jämviil beredt allmänheten till 

försändning af penningar medelst Telegram- 
posfanvisninqar saväl inrikes till och frlln 

" 
paket af högst 50 kilograms vikt.. Eivarje 
paket skall vara itföljdt af ett adresskort, 
Irivara mottagarens tydliga och fullständiga 
adress sngifves A den tillhörande kupongen 
m& afsindaren teckna meddelande anpående 

de flesta postkontor i riket som ock till och 
fr8n orter i de flesta i vanlig postanvianings- 
iitväxling deltagande europeiska och nigra 
utomeuropeiska länder't (dock icke t. ex 
Amerikas förenta stater). 

Afsändare af telegrampostanvisning har 
att  erlägga. 

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

2. Telegramafgift, beräknad p& samma 
satt som för vanligt telegram. 

Till telegrampostanvisning skola användas 
blanketter af de särskild& slag, som post- 
verket tillhandah&ller. Afsändaren har att 
ifylla blanketten, hvarvid till annat främ- 
mande land än Danmark eller Norge använ- 
des franska spritket. Afsändaren iiger i tele- 
grammet införa särskildt meddelande till 
adressaten och ni& därvid använda hvilket 
sprak som helst. 

Det &ligger sfsandare att, sedan han vid 
inbetalningspostanstalten erhållit den ut- 

försäiidelsen. Men därutöfver f&r icke göras 
nggot meddelande af enskild nat~i r  eller af 
beskaffenhet att ersatta ett bref. 

B e f o r d r i n g s a f g i f t :  
80 öre, om paketets vikt uppgzir till 

högst ett kilogram; 
1 krona 10 öre, om paketets vikt öfver- 

stiger ett, men ej tre kilogram; 
1 krona 40 öre, om paketets vikt öfver- 

stiger tre, men ej fem kilogram; 
f ö r p a k e t , v ä g a n d e ö f v e r 5 k i l o g r . :  

1 krona 40 öre för de första 6 kilo- 
grammen och därefter 80 öre för hvart 
öfverskjutande helt kilogram eller öf- 
verskjutande del däraf. 

För skrymmande gods förhöjes befordrings- 
afgiften med 50 procent. 

Afsändare af inrikes paket kan tillförsäkra 
sig, att  paketet blir befordradt med snabbast 
möjliga gostlägenhet (sasom i l  p a k e t )  genom 
att, utöfver vanlig postbefordringsafgift, er. 
lägga särskild tillgggsafgift, utgörande - 
förutom stadgad expressafgift, när jämväl 
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expressutdelning å adressorten begares - 
1 krona 40 öre för hvar vikt af 5 kilogram 
eller del däraf. 

För as s n r e r a d t  paket skall till ofvan 
anförda befordringsafgift laggas en särskild 
assuransafg i f  t, som utgAr i enlighet nied 
d e  för inrikes bref med augifvet värde har 
ofvan anförda grunderna. 

I fråga om särskild afgift för paket, be- 
lagdt med p o s t f  ö rskot t ,  se nedan under 
postförskott (=efterkraf). 
Apm. Utiöfver förenämnda afgifter erlaggas 

i förekommande fall för begäran 
om adressförändring eller äterta- 
gande, för expressutdelning, för mot- 
tagningsbevis o. s. v. enahanda sär- 
skilda afgifter som beträffande bref- 
försändelser (se under [49 361 i 
slutet). 

Belöpande postafgifter för paket skola er- 
Iag M vid afiämnandet till postbefordran. 

fstundas kvitto öfver inlämnadt oassure- 
rat paket, bör adresskorb aflämnas i två exem- 
plar, af hvilka det ena Hterfås, försett med 
inlämningspostanstaltens datumstampel. 

A adressorten utlämnas försändelsen till 
adressat endast mot behörigt kvitto. 

Paketafsändaren äger att vid paketets af- 
Iamnande meddela, huru med paketet bör i 
hindelse af obestillbarhet förfaras. Harut- 
innan kan afsändare af inrikes paket före- 
skrifva, att paketet skall tillstallas annan 
adressat, försäljas eller förstöras. Dylik 
föreskrift skall af afsändaren tecknas å så 
väl paketet som adresskortet. Inrikes paket, 
hvarom sädan föreskrift icke meddelats, 
kommer i hiindelse af obestiillbarhet att 
återsändas och att erbjudas afsändaren, mot 
att denne erlägger returporto. 

Om inrikes paket gått förloradt, helt eller 
delvis beröfvats sitt innehhll eller pá annat 
sätt skadats, medan paketet statt under post- 
verkets värd, är afsändaren berättigad till 
ett skadesthnd, motsvarande verkliga värdet 

.af förlusten, tillgreppet eller skadan, s& framt 
ej dessa förorsakats genom afsändarens fel 
eller försumlighet eller äro en följd af for- 
sändelsens egen beskaffenhet. Pkadeståndet 
kan dock icke öfverstiga 20 kronor för hvarje 
paket utom beträffande paket med högre 
vikt an 6 kilogram, för hvilket skadestandet 
mA kunna utgä intill belopp, motsvarande 4 
kronor för hvarje kilogram eller del af kilo- 
gram af paketets vikt. 

[4946] Bu Utrikes. 
Danmark (med Färöarna) samt Norge. 
Befordringsafgif t ,  om paketets vikt ej 

öfverstiger 1 kg: 90 öre per paket; om pa- 
ketets vikt öfverstiger 1, men ej 3 kg: 1 

VIKING SKOKRAM 

Postunderriittelser. C49 45-49461 
krona 30 öre per paket; om paketets vikt 
öfverstiger 3 men ej 5 kg: 1 kr. 70 öre per 
paket; om paketets vikt öfverstiger 5 kg: 1 
kr. 70 öre för första 5 kg. och darefter 80 
öre för hvarje öfverskjutandekg.eller deldaraf. 

Befordringsafgiften skall städse erläggas 
vid försändelsens aflämnande till postbehand- 
ling. Maximivikt: 25 kilogram. 

Afsändare af ett icke skrymmande paket 
af högst 5 kilograms vikt kan genom er- 
läggande af en tilläggsafgift af 1 krona 70 öre 
försäkra sig om paketets befordran med snab- 
baste möjliga postlägenhet (stisom ilpaket).  

För assur  e r  ade  paket tillkommer dels 
en expeditionsafgift af 30 öre, dels-en assu- 
ransafgift af 8 öre för hvart belopp af 250 
kronor eller del däraf. 

För paket, belagdt med p o s t f ö r s k o t t  
(se nedan), tillkommer utöfver befordrings- 
och, i förekommande fall, assuransafgift sär- 
skild postförskottsafgift, namligen: 
för belopp af högst 5 kronor. . . . . 66 öre, 
D > öfver 5 men ej öfver 50 kr. 45 x 
D 3 50 > . > 100 66 B 

> a 100 r B > 250 r 76 D 

a B 250 D 500 B 1 krona 
D > 500 , x 8 750 » 1 krona 

öre. 
för belopp af högst 760 men ej öfver 1,QOO 

kronor I k r o ~ t a  30 öve. 
Högsta belopp för postförskott till Dan- 

mark och Norge utgör det belopp, som mot- 
svarar 1,000 svenska kronor. 

Öfriga länder och ,orter. 
S. k. co l is  pos t  au x - internhtionelIa 

postpaket om Kögst 5 kilograms vikt - kunna 
befordras till alla europeiska och de flesta 
utomeuropeiska lander. Befordringsafgiften 
för dylikt paket från Sverige om högst 1 
kilogram resp. högre vikt t. o. m. 5 kilogram 
utgår, vid begagnandet af lämpligaste be- 
fordringsväg (i allmanhet vägen öfver Tysk- 
land, men för paket till Estland, Finland 
samt Storbritannien och Irland resp. direkta 
sjöväg), med nedan angifvet belopp, som 
alltid vid inlamnandet betalaa, nämligen för 
paket till Belgien 1: 55 resp. 2: 60; Estland 
1: 75 resp. 2: 80; Finland 1: 85 resp. 3: 20; 
Frankrike 1: 66 resp. 2: 60 (vid uppkommet . 
afbrott af paketpostutväxlingen mellan Tysk- 
land och Frankrike befordras postpaket från 
Sverige till sistn. land via Danmark reap. 
Belgien eller England enl. särskilda taxor); 
Grekland 3: 50 resp. 4: 40; Island 2: 00 resp. 
3: 40; Italien 2. 70 resp. 3: 60; Jugoslavien 
2: 30 resp. 3: 20; Lettland (via Estland) 2: 00 
resp. 3 20, Litauen 2: 20 resp. 3: 60; Luxem- 
burg 1: 60 resp. 2: 65; Nederländerna 1: 80 
resp. 3:OO; Polen 1: 75 resp. 2: 80, Portugal 

A 
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resp. 3: 00. I Öfrigt se Paketposttaxan. 
Till flertalet i utväxlingen af postpaket L4947j Postf~rskott (=efterkraf). 

deltagande länder far icke befordran af s. k. 

14946-49472 I. Järnvägs-, post-, telegraf- och telefon-nnder&ttelser. 

med Azoriska öarna och Madeira ", 20 resp. stad, Haugesund, Kristiansand, Skien, Sta- 
3: 30; Ryssland (genom estniska postför- ' vanger och Trondhjem; 
valtningens förrhedling) : 2: 70 resp. 3: 60; 1 för postpaket till Storbritannien och Irland 
Schweiz 1: 70 resp. 2: 85; Spanien 2: 20 vid befordran via Göteborg; 

skrgmmande paket iiga rum. Dylika paket 
mottagas för befordran, mot förhöjd afgift, 
allenast till de länder, i hvilka i sådant 
hilnseende särskildt lämnas uppgift B post- 
anstalterna. 

Till vissa Ifnder kunna p d s t p a k e t inom 
särskildt assuransmaximum äfven assureras. 
hvarjämte postförskott kan begäras B dylikt 
paket till vissa europeiska samt några f6 
utomeuropeiska länder. Vid assurans utgår 
en silrskild expeditionsafgift af 30 öre per 
paket. Utöfver befordrings- och expeditions- 
afgift utgår assuransafgift med i allmänhet 
enahanda belopp som för assurerade bref. I 
frhga om pos~örskottsafgiften se [4947]. (Be 
träffande assurans och postförskott a paket 
till Danmark, Norge och Finland, se ofvan.] 

Genom öfvereuskommelse med postförvalt. 
ningen i Amerikas Förenta Stater har anord- 
nats direkt befordran mellan Sverige och 
nämnda stater via Malmö (resp. Göteborg) 
-New ork af oassurerade, ej med postför 
skott gelagda postpaket, vägande högst 10 
kg. Afgiften för befordran till Amerika af 
dylikt paket utgör: 1 kr. 20 öre för högst l kg.. 
2 kr. 20 öre för mera än 1 t. o. m. 3 kg. 
3 kr. 20 öre för mera an 3 t. o. m. 5 kg. 
samt för hvarje öfverskjutande kilogram 1 
krona. Mot erläggande af vanlig rekommen 
dationsafgift - :;O öre - kunna dessa paket 
>registreras>. 

Mot tagn ingsbev is  betrllffande post 
paket kunna i allmänhet erh811as. Afgift 
20 resp. 40 öre för paket till Danmark, Fin. 
land eller Norge och 30 resp. 60 öre för pa 
ket till utlandet i öt'rigt. För s. k. registre 
radt paket i den direkta iitvaxlingen mellar 
Sverige och Amerikas Förenta stater utgöi 
afgiften för mottagningsbevis 20 öre. 

E x p r e s s n t d e l n i n g  af paket till utlan 
det kan erhållas: 

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

för paket till följande orter i Norge: Kri 
stiania. Arendal. Bergen, Drammen, Fredriks 

resp. 3: 60; Storbritannien och Irland: vid 
direkt befordran från Göteborg 1 krona 60 
öre för högst 1 kg., 2: 60 för högst 3 kg. och 
3: 60 för högst 5 kg.; Tjeckoslovakien 1: 65 
för högst l kg.; 2. 60 för högst 5 kg.; Tysk- 
land jämte Saar-området; (till Danzig och 
Memel gälla högre taxor) 1: 50 resp. 2: 40; 
Ungern l :  95 resp. 3.00; Osterrike 2: 10 

Postförskottsförsändelse - hvarmed för- 
st8s sådant bref, kortbref, korsband eller 
paket, som icke får till adressaten utlämnas 
utan att denne erlagger ett försändelsen 
åtecknadt penningbelopp, som därefter till- 
handahålles afsandaren - befordras till in- 
r ikes  ort (därvid högsta medgifna postför- 
skottsbeloppet utgör 1,000 kr.) mot erläg- 
gande af a) befordringsafgift s&som för fullt 
frankerad brefpostförsändelse eller, i fiire- 
kommande fall, paketpostförsänddse af sam- 
ma vikt till samma ort och b) postförskotts- 
afgift, utgörande enahanda belopp som post- 
anvisningsafgift. För rekommenderad post- 
förskottsförsändelse tillkommer rekommen- 
dations- och för assnrerad assuransafgift. 

I frBga om postförskottsförsändelse till 
ut1 ande t gäller, att postförskott meddelas 

rekommenderade eller assurerade, men ej 
B vanliga bref afvensom - i vissa fall - 
a paket, samt att högsta medgifna postför- 
skottsbeloppet i fråga om fölsändelser till 
Danmark och Norge är det belopp, sum 
motsvarar 1,000 svenska kronor men eljest 
i allmänhet utgör 1,000 francs eller mot- 
svarande belopp i vederbörande annat 
myntslag. För postförskott 5 brefpostfor- 
sandelse till annat främmande land iln Dan- 
mark eller Norge har afsändare att - ut- 
öfver befordrings- och, i förekommande fall,' 
rekommendations- eller assuransafgift - er- 
lägga en särskild postförskottsafgift av L0 
öre. För postförskott å paket - dar skdant 
är medgifvet (hvarom posttaxan meddelar nar- 
mare upplysningar) utg&r - utöfver befor- 
drings- och, i förekommande fall, assurans- 
afgift - en silrskild postförskottsafgift med, 
i allmänhet, 60 öre per belopp af 50 kronor 
eller öfverskjutande del däraf men i fråga 
om paket till England med 20 öre per be- 
lopp af 20 kronor (beträffande Danmark och 
Norge se ofvan särskildt meddelade bestäm- 
melser). 

Postförskott tillhandahålles adressaten för 
inlösen under 14 dagar, ankomstdagen ohe- 

för paket till Tyskland; 
för postpaket till en del and&, i posttaxan 

angifna länder. 
Afgiften för expressutdelning af paket till 

utlandet är 40 öre. 
Närmare underrättelser om villkoren för 

den internationella paketpostutvaxlingen läm- 
nas & postkontoren. 
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[49 481 Inkassering. I dan, postverket i Sverige och;& andra sidan, 
postverken i en del andra, hufvudsakligen 

räknad, dock att för paketpostförskott från 
Storbritannien och Irland, ifr&gavarande tid 
utgör 16 dagar. 

Afsändare af postförskottsförsandelse äger 
rätt att  förordna om försändelsens utläm- 
nande tili adressaten antingen utan postför- 
skottsbeloppets utkrafvande eller mot ligre 
postförskott än det ursprungligen angifna. 

Den omständigheten, att en försändelse är 
belagd med postförskott, berättigar icke i 
och för sig afsändaren att, om försändelsen 
går förlorad eller skadas, medan densamma 
befinner sig i postverkets v&rd, erhslla er- 
sättning af postmedlen. Om emellertid in- 
rikes postförskottsförsändelse genom förbi- 
seende utlämnats, utan att postförskott ut- 
krafts, är afsändaren berättigad att af post- 
medlen åtnjuta ett mot postförskottet sva. 
rande belopp. Har försändelse med postför- 
skotts afsändts under rekommendation eller 
assurans gälla \i frsga om ersättning vid för- 
lust eller skada samma bestämmelser som 
för rekommenderade och assurerade försän- 
delser, å hvilka ej hvila postförskott. Be- 
träffqnde oassurerade paket med postförskott 
gälla likaledes enahanda be~tämmelser i detta 
afseende som för dylika utan postförskott. 

Från det influtna ostförsliottsbeloppet af- 
drages af den utldnlska adresspostanstalten 
dels en inkasseringsafgift, utgörande i Dan- 

. mark och Norge 15 öre och i öfriga utlan- 
det i allmänhet 15 centimer eller motsva- 

a rande belopp i adresslandets mynt, dels ock 
vanlig postanvisningsafgift, beraknad å rest- 
beloppet. 

Inrikes. Till inkassering gcnom postver- europeiska länder, såsom Danmark, Norge, 
ket mottagas kvittenser, fakturor, löpande Qskland m. fl., verkstalles inkassering af var- 
skuldförbindelser. växlar. ränte. och utdel dehandlinear. som sändas från det ena lan- 

Postnnderr&ttelser. [49 47-49 481 
vidtagas icke. Men postkontor å plats, ditr 
person, som är berättigad att verkstalia växel- 
protest, finnes att tillgå, ombesörjer:p& ford- 
ringsägares begäran - hvilket tecknas á 
ofvannämnda inkasseringsförteckning - pro- 
tastering af viixel, som postkontoret mot- 
t. :it för inkassering. Afsändare bör ej  
glömma att å omslaget till inkasseringsför- 
sändelse angifva sitt namn och sin adress. 
Inkasseradt belopp varder, efter afdrag af 
den särskilda inkasseringsafgift hvarom:nedan 
%mäles, 9ch vanlig postanvis&ngsafgift, till- 
stalldt fordringsägaren genom postanvisning. 

Nar fordringsbelopp genom ostverket in- 
kasserats, upptages en sarski1dl)inkasserings- 
afgift af 10 öre, om det inkasserade belop- 
pet icke öfverstiger 50 kronor; 20 öre, om 
beloppet öfverstiger 50 men icke 100 kro. 
nor; 80 öre, om beloppet öfverstiger 100 
men icke 500 kronor; samt 40 öre, om be- 
lo pet öfverstiger 500 men icke 1,000 kronor. 

Bärest fordringshandling, som för inkasse- 
ring genom postverkets försorg aflamnats till 
postbehandling i rekommenderadt eller assu- 
reradt bref, g8r förlorad, innan postverket 
afgifvit redovisning för inkasseringsuppdra- 
get, är afsändaren berättigad til1:godtgörelse 
efter samma grunder, som gälla beträffande 
rekommenderadt eller assureradt bref, som 
förkommit, medan detsamma varit i postver- 
kets vzird. 

När inrikes inkasseringsup drag icke kun- 
nat verkstillas, upptages ej iniasserin safgift, 
och för värdehandlingens htersändanfe utgår 
intetgporto. 

Utrikes. Genom förmedling af. å ena si- 

ningskuponger äfvensom htlottade eller eljest 
till inlösen förfallna värdepapper samt i all- 
mänhet alla utan omkostnader betalbara 
handels- eller andra valutor. Hvarje inkas- 
seringeuppdrag får afse högst 1,000 kronor. 
Inkasseringshandlingarna - kvitterade af 
fordringsägaren och uppförda å en skärskild 
förteckning, hvartill blankett tillhandahzilles 
å postanstalterna - afsändas i rekommen- 
deradt eller assureradt bref till det postkon- 
tor som hm att, direkt eller genom under- 
lydande poststation eller Iandtbrefbärare, 
verkstalla inkasseringen. I samma bref få 
ej inneslutas värdehandlingar, afsedda att in- 
kasseras hos flera än en gäldenar, hvaremot 
flera handlingar rörande samma gäldenär 
må inneslutas i samma bref, om alla hand- 
lingarna samtidigt äro förfallna till inlösen. 
Laga åtgärder för fordringars indrifvande 

det till Jet' andra. Vardebeloppet för de 
handlingar, som i en och samma försändelse 
inneslutas, får ej öfverskrida 1,000 francs eller 
en motsvarande summa i hvarje särskilat 
lands mynt. Handlingarna inlaggas af af- 
sändaren i behörigen frimärkt kuvert af det 
slag, som B postanstalterna halles allmän- 
heten tillhanda, och adresseras under rekom- 
mendation till den postanstalt, hvilken skall 
ombesörja inkasseringen. 

Den afgift, som skall erläggas utaf afsan- 
dare af bref med inkasseringsbandlingrtr, är 
i Sverige densamma, som ut &r för ett  re- 
kommenderadt .bref af försäofelsens vikt. 

Från beloppet af hvarje inkasserad värde- 
handling afdrages en inkasseringsaf ift af 
30 centimer eller motsvarande b3opp i 
adresslandets mynt. I svensks posttjänsten 
utgör denna inkasseringsafgift för mottagna 

S~ANDINAVIENS S T ~ R I N Q S B O L A G  
- 

- Summa kontant v E l 1  de försäkrade 25,400,000 kronor. 
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internationella inkasseringsuppdrag 20 öre. 
Vidare afdrages dels vanlig postanvisnings af- 
gift, dels ock, i förekommande fall, å värde- 
handling belöpanfle afgift till inkasseringslan- 
dets'statskassa. Aterstoden af det inkasserade 
beloppet omsättes af inkasseringspostanstal- 
ten i en postanvisning, ställd till värdehand- 
lingarnas afsändare. 

I den internationella inkasseringsrörelsen 
upptages för hvarje företedd men icke inlöst 
värdehandling en afgift af i regel 10 h 20 
centimer eller motsvarande belopp För haud- 
Iingens Pttersändande utgår ej särsiildt porto. 

r49491 Abonnerade tidningar och tid- 
skrifter. 

För postabonnerade inrikes tidningar och 
tidskrifter d. v. s. sådana, som genom 
postverkets förmedling förskrifna, utgöres 
postafgiften af dels förskrifningsafgift och 
dels befordringsafgift. Postverket8 årligen 
utkommande tidningstaxa meddelar uppgitter 
a tidningarnas prenumerationspris äfvensom 
belöpande postafgifter. 

Prenumeration genom postverket, s. k. 
postabonnemang, medgifves endast å tidning, 
som utkoiilmer minst fyra gånger om aret, 
och kan i regel endast erhållas beträfhnde 
tidning, som utgifves S annallort. A tid- 
ning, hvillien utkommer högst 1 gång i vec- 
kan, må prenumeration dock ske jämväl vid 
postanstalt 9. den ort, dar tidningen utgifves. 
på enahanda villkor som vid rekvisition af 
tidning, soin htkommer tt annan ort. 

Varda tidningsexemplar, af vederbörande 
utgifvare aflämnade till utgifningsortens post- 
anstalt för postbehandling såsom korsband, 
må, efter å postanstalten afliimnad skriftlig 
anmälan af utgifvaren, postbefordringsafgif- 
ten beräknas efter sammanlagda vikten af 
de p8 en gång till postbehandling afliimnade 
försändelserna; och skall för sådana korsband 
(u t g i  f var k o r s ban  d) afgiften utgöra l 2  öre 
för hvarje vikt af halft kilogram. Hvarje 
gång utgifvarkorsband aflamnas till postbe- 
handling skall emellertid befordringsafgiften 
beräknas för minst två kilogram. 

För ö fverf  l y t t  n i n g  från en till annan 
utdelningspostansxalt af abonneradt tidnings- 
eller tidskriftsexemplar betalae, för hvar 
glng sådant begäres, 25 öre per exemplar. 

I Sverige, Danmark, Finland eller Norge 
utkommande tidningar kunna. ömsesidigt ge- 
nom postverkens förmedling rekvireras åt 
abonnenter i resp. linder. Då dylikt abonne- 
mang öfverflyttas från ett till annat af dessa 
länders postområden, upptages en öfverflytt- 
ningsafgift af 60 öre. 

JONKOPINGSS 

och telefoiiunderrattelser. 
Jämväl tidningar och tidskrifter som ut- 

gifvas i utlandet i öfrigt, kunna i allmiinhet 
rekvireras genom abonnemang å den post- 
anstalt genom hvilkeu de skola utdelas, samt 
betalas enligt särskild, å postkontoren till- 
gänglig taxa. 

.- 
C49501 bfriga bestämmelser. 

E XP' tde'ning 'ger när afsan- 
dare genom att å postförsändelse teckna or- 
det e x p r e s s  begärt, att densamma så skynd- 
samt som möjligt (oberoende af vanlig ord- 
ning) skall adressaten tillstillas. Express- 
utdelning är ej medgifven i fråga om utgifvar- 
korsband. 

För utveling af 1ö sva s k a  skall utgå en 
expeditionsafgift af 1 krona 50 öre i kvar- 
talet, då lösväskan afsändes från postanstal- 
ten högst 4 ggr i veckan, med 3 kronor 
i kvartalet, d& Iösväskan afsändes mer an 4 
ggr i veckan; dock att myndigheter m. fl., 
som tillerkänts tjänstebrefsrätt, aga använda 
Iösväska,ntanatt dirför erlägga någo n afgift. 

P o s t a f g i f t e r n a s  bokförande  och gill- 
dande kvartalsvis i stallet för betalning för 
hvar slirskild försändelse kan på vissa vill- 
kor och mot fastställds afgifter aga rum. 

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

I d e n t i t e t s k o r t  utfärdas vid hvarje post- 
anstalt (ej brefsamlingsstille), för att vid 
behof kunna användas som legitimations- 
handling för utfående af värdeförsändelser 
och postanvisningsmedel äfvensom för ut- 
tagning å postsparbanksbok. Dylikt kort, 
som gäller under tv8 års tid fran afstimp- 
lingsdagen, förses med innehafvarens foto- 
grafi och kortfattade personalbeskrifning samt 
hans egenhändiga namnteckning. Afgiften 
för ett identitetskort är 50 öre. 

R e k l am a t i  o n rörande viss försändelse 
kan ske å livarje postanstalt men äfven å 
Kungl. Generalpoststyrelsens Reklamations- 
kontor (Nya posthuset, Vasag. 28-34) hvarje 
söckendag, under tiden september-maj kl. 
930 f.  ni.-445 e. m. och under juni-augusti 
kl. 9,ao f. m.-3,15 e. m. För reklamation af 
postförsändelse erlägges en afgift af 30 öre 
beträffande inrikes försiindelse, 40 öre betr. 
förs. till Danmark, Finland eller Norge samt 
60 öre betr. förs. till öfriga utlandet. Dock 
utgår icke afgift för reklamation af sådana 
försändelser, beträffande hvilka mottagnings- 
bevis blifvit begärdt. 

JURIDISKA BYRA - I 5  H A M N G A T A N  I 6  



Postala upplysningar Iiitiiuitu afgiftsfritt 
af u p  l y s n i n g s b y r k n ,  Centralpostkon- 

, tofet, $asag. (ing. i stora hallen t h.), öppen 
9,30 f. m.-4,30 e. m. Tlf 148 63. 
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[49 5'11 
Tider för postkontorens öppethållande 

Postkontoret Sthlm I (Centralpost- 
kontoret) : 

Afdelningarna f ö r  afgående och ankom- 
rnande brefposter (ingång från Vasagatan): 
Söckendagar kl. 8 f. m.-8 e. m. 
Sön- och helgdagar kl. 9-11 f. m. samt kl. 

1-4 e. m. 
(De f a c k e n  -s,  k. boxa r  
- h&llas tillgängliga dagligen kl. 7 f. m.- 
11 e. m.) 
~ i ~ ~ k ~ ~  i Centralpostkontorets hall h5lles 
öppen för frankoteckensförsäljning Iivardagar 
kl. B f. m.-7,30 e. m. 
Paketafdelningen (ing, fran hörnet af Bryg- 

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

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

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

u t r i k e s  p a k e t  (Kungsgahn 76 och V* 
sag. 13): 

Söckendirgar kl. 9 f. m.-6 e. m. 
' S ö p  och helgdagar kl. 9-10 f. m. 

A tullexpeditionen vid Vasagatan afhaintas 
paket frin England och Amen@ :amt 
remde paket fran Tyskland. dfrlga paket 
f& afhämtas i tullexpeditionen vid Kungs- 
gatan. 

Tidningsafdelningen (ingang finn Mästersa. 
muelsgatan): 

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

För inlimning af tidningar: 
Söckendagar kl. 8 f. m.-7 e. m. 

Postkontoret  Sthlm 2 (Lilla N gatan 6). 
Afdelningarna fö r  afgaende ocg ankom- 

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

-2 e. m. 
(De amerikanska facken h8llas tillgängliga 

dagligen kl. 7 f. m.-l0 e. m.) 
Paketexpeditionen : 

Söckendagar kl. 9 f. m.-7 e. m. 
O''' kl' f' m. 

-2 e. m. 

VIK1 NG SKQKR#M 

Postunderrättelser. [4950-4.9521 
Postkontoret Sthlm 3 (Sveavägen al), 

> D 4 (Högbergsgatan 40), 
S D 5 (Linnégatan 9 & Il), 
> 6 (Odengatan 68), 
D 7 (Mästersamnelsg.FS), 
> 8 (Kungsholmsgat. 28), 
> > I I  (Renstjernasg. 16), 

: l2 (S:t Eriksgatan'al), 
> I4 (Riddaregatan 47), 

, I5 (Arsenalsgatan g),' 
> > 16 (Rödbodtorget)," 

17 Hornsg. 71. 
3 I9 (Birgerjarlsg. 90), 
D 20 (Ringviigen 98), 
Y > 21 (Karlbergsvägen 52) ; 

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

e. m. 
(De vid postkontoret Sthlm 7 inriittade ame- 

rikanska facken hAllas tillgängliga söckend. 
f. m.-8 e. 

f. m.-2 e. m.) 
Stockholms lokalportoomrade. 

Inom Stockholms lokalportoomr&de, son1 
omfattar Stockholms stad med Brännkyrka 
och Bromma församlingar äfvensom Solna, 
Splnga, Danderyds och Nacka socknar, 
Djursholms stad samt Sundbybergs, Stock- 
siinds, Lidingö och Saltsjöbadens köpingar, 
äro följande postanstalter belägna: 

Asptcdden,Bromsten, Djztrsholm, Djzcrskol?ns 
Danderyd, D,juruholms Osby, Enskede, E q e -  
rimentaljältet, Fa!/rrsjö, Hagalund, Ifegtriks- 
dal, Hzffoudsta, Hässelby villasfad, Lidingö- 
Brerik, Lidingö villaxtad, Liljekolmen I, Lil- 
jeholmen 2, ~ i d ~ ~ ~ ~ ~ ~ k ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~ ä l ~ ~ h ö j d ~ ~ ~ ,  
Roslags Niisby, Rdsunda, Salfsjöbaden, Salt- 
sjö-Dtcfniis, Saltsjö-Järla, Saltsjd-Nacka, Salf- 
sjd.~torängen, Sknrsätrcc, p&nqa, Stock]to,olm 1, 
Stockho?m 2, Slock?iotm 3f~t ick~toim 1. Stock- 
holm 5, Stockho'*% 6, Stockholm ?, Stockholm 8 ,  
Stoelckolm 9, Stockkolrn II, Stockholm 12, Stock- 
hulm 13, Stoekholnz 14, Stoekl~olm 15, Stock 
holw 16, Stockl~olnz 17, Stock7~olrn 19, Stock- 
helna 20, Stockholm 21, Stockholm 50, Stoct- 
holms Ftihamn, Stocksund, Sundbyberg, Sd-  
dertörnr vi22astad, Tomteboda, Ulfsrrnda, Ul- 
riksdal, värtan, dusjö, ~ ~ ~ ~ , o l ~ i k ~ ~ .  

E49521 Brefsamlingsstiillen. 
A vissa platser inom hufvudstaden hafvaan- 

ordnats s. k. brefsamlingsställen, hvilka äga be- 
fogenhet att  fr&n allmänheten emottaga de& 
till s8väl inrikes som utrikes orter adressera- 
de bref, kortbref, brefkort och korsband, van- 

*Det %r afsedt ett varen 1924 indraga postkontoiet 
Sthlm 15 och samtidigt flytta postitontore~8thlni 
16 till Qustaf Adolfs torg 18. 

INDUSTRISAKTIEBOL. VI K= 
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liga eller rekommenderade, dele ock till in- 
rikes orter samt till orter i Danmark och 
Norge adresserade bref med angifvet varde 
af Ehögst femhundra kronor, vanliga post- 
ativisningar till inrikes orter samt till orter 
i Danmark och Norge äfvensom paket, s&- 
väl vanliga som assurerade, dock ej med 
högre vikt än 10 kilogram och ej till högre 
anpifvet värde än femhundra kronor. 

A postanstalt af ifrbgavarande slag för- 
säljas s&val frimarken och brefkort som ock 
frankokuvert och kortbref. 

N&gon utdelning af försändelser vid eller 
frBn dessa anstalter ifdgakornmer där- 
emot ej. 

B. n. &ro dylika brefsamlingsstlllen i verk- 
samhet A följande platser inom hufvudsta- 
den: 

i huset n:r 18 & 20 vid Hamngatan (Nor- 
diska komp. varuhus) med benämning Stock 
h o h  13; hBlles öppet samma tider som varu- 
liueet ; 

i huset n:r 1 vid Allmänna gränd B Djur- 
gsrden med benämning Stockholm 9; hålles 
öppet hvnrd. kl 9 -10 f. m. och 1-6 e. m. 

149531 Stockholm är, med hansyn till 
brefbsringen, indeladt i 6 särskilda post. 

utdelningsomraden, på sätt å den 
kalendern medföljande kartan 

finnes angifvet. 
adess* oeteckTtingar 

fastställda: 
~~d~~ ~~~~~l~ och  ungsh holmen Stock. 
holm C. 

, broarna 
holmeii, Riddarholmen och Strömaborg, 
Stockholm St. 
Södermalm Stockholm Sö. 

> Ostermalm, västra, Stockholm O. 
, östra Djurgarden 

Skeppaholmen I(antellholmen 
irolm O. Dj. 

, Vasastaden eller öfre 
holm Va. 

Genom angifvruide & förssndelse, sm skall 
af brefilrare utdelas, jamväl af 
ningsområde kan afsändare medverka till 
snabbare utdelning. 

 il^ hvilket postutdelningsomr&de hvarje 
gata, gatudel och husnummer 
gifyes närmare i ett hafte med titel .Adres- 
senng af postförsändelser tiil Stockholm>, 
hvilket gratis ueamnaa B hva je 
1 Adressafdelningens namnregister gr ock för 
hvarje där upptagen person angifvet, inom 
hvilket postutdelningsomr&de han är bo- 
ende. - - - 
A.-13. SVENSKA METALLVERKEN 

och telefonuiiderrilttelser. - 
C49543 Skall till Stockhol~n a&csserad post 

jörs&tdelee afhamtos, 
är uppgift B utlimningspostanstalten tillräck- 
lig postadress. Post till adressater å Kastell- ' 
och Skeppsholqen utbäres dock genom pkt 
Sth 14 men afhämtas B pkt 8th 15. 

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

UtlämningspostansEalter i Stockholm &TO: 
Stockholm I Postkontoret vid Vasag. 28-34 
Stockholm 2 , vid Lilla Nygatan 6. 
Stockholm 3 B r Sveavagen 31. 
Stockholm 4 , , Eögbergsgatan 40. 
Stockholm 6 , LinuBgatan 9 & 11. 
Stockholm 6 .r Odengatan 58. 
Stockholm 7 . . Mästersamuelsg. 3. 
Stockholm t m B Kungsholmsgat. 28. 
Btockholm I I  B Renstjernasgat. 16. 
Stockholm 12 D s S:t Eriksgatan 21. 
Stockholm I4 , 2 Riddaregatan 47. 
Stockholm 16 Arsenalsg. 9. 
Stockholm 16 , Rödbotorget 1. 
Stockholm 17 , Hornsg 71. 
Stockholm IQ , B Birgerjarlsgatan 90. 
Stockholm 20 D a Ringvägen 98. 
Stoekl~olm 21 s Karlbergvägen 52. 

Genom att ~ B b r e f ~ a ~ ~ e r o c h k u v e r t m e d -  
dela egen fullstindig postadress bör bref- 
skrifvare i Stockholm sjalf bidraga därtill, 
att aflåtna svar adresseras på det siitt, som 
erfordras för snabb och säker beställning 
eller utlämning i Stockholm. 

Korrespondenter, som icke iakttaga dessa 
anvhningar, hafua att tillskfifva sig ajUlfva 
följderna af denna sin ttnderldtenlret. Daraj 
Ran följa icke blott försenande utan afven jull- 

obestLallbay'ef' 

Brefbäringaturer, omfattande vanliga bref- 
försändelser, postabonuerade tiduingar samt 
vanliga paket ej öfverstigande 1 kg.s vikt, 

Iihardagar f. m', f' m. 
2,a 6 e. m. söndagar och helgd. kl. 10,4 6 f. m.: 
värdeförsändelser (assuransbeloppet f&r icke 
öfverstiga 1,000 kronor), postanvisningar och 
assurerade paket (med högst '>0°0 
augifvet värde) ej öfverstigande 1 kg:s vikt 
utdelas endast h~ardagar  KL. 9 J m. OCK I 
e. ?>i. Vanliga paket öfver 1 kg:s vikt utsän- 
das hha~dagar kl. 8 f. m. samt I a. m. För 
dylikas hemforsling upptages särsliild afgift. 

C49 561 Frimärkssutomater 
finnas ̂ i ~ ~ p s a t t a  a följande platser: 

fb No"ma1m: Ceutral~OstkOntOret, Hotor- 
get, ROda@g.-TegnBrsg.i Iiarlbergsvägen- 
Nomrbackag., Drottuh. 76i Norra Bantar- 
get, St. Vattug.-Drottningg., Sabbatsberg, 
Odenplan, Centralstationen, Gustaf Adolfs- - 
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Telegrafunderrittelsey. 

torg, Tegelbacken, Dalag.-Karlbergsvägen, 
Observatorieplan, Vasag.-Kungsg., Roslagsg. 
-Odeng., Regeringsg.-Hamug., Riksdags- 
huset, Tegnérsg. 18 ; 

8, iCungsholrnen: F1emingg.-S:t Eriksg., 
S:t Eriksplan, Kungsbroplan, Haudtve~kareg. 
-Agneg.; 

& Ostermalm: Earlaväg.-Sibylleg., Strand- 
väg.-Ban6rg., Stureplan 6, Lilljansplan, Lin- 
n6g. 9-11 (Sthlm 5); 

i Staden inom broarna:' Riddarhmtorget 
-St. Nyg., Triewaldsgränd 2, Skeppsbron 
2, Stortorget, Lilla Nyg. 6 (Sthlm 2); 

B Södermaln~: Nytorget, Nosebacketorg, 
Södermalmstorg, Hornag.-Torkel Knuts- 
sonsg., Götg.-Blekingeg , Södra Bantorget, 
Folkungag. 40. 

r49 611 
Telegrafunderrattelser. 

(I nedanstáende bestilmmelser äro beträffande 
telegrafkorrespondenaen mes vissa länder 
restriktioner gällande, hvamm underrättelse 
lamnas å telegrafstationerna.) 

Telegrams hemlighillande. Såväl tele- 
grams innehåll som namn å afsändare och 
adressat hemlighállas under afgifven edsför- 
biidelse af tjänstemännen vid telegrafver- 
bet ; järnvägarnes telegrafpersonal är i all- 
mänhet icke edsvuren men vid strängt ansvar 
&lagd att hemlighhlla sáväl taxerade tele- 
grams innehkll som afsandares och adressats 
namn. 

Telegrafverkets ansvar; f6r telegram. 
För de olägenheter eller förluster, som för 
en korrespondent kunna uppstå genom orik- 
tigt telegraferadt eller expedieradt, uteblif- 
vet eller för sent framkommet telegram, an- 
svara telegrafförvaltningarna icke i vidsträck- 
tare mån, än att den erla da befordringsaf- 
giften under vissa omstiniigheter kan hter 
bekommas. 

Telegramoriginal. Telegram skdl vara 
Itisligt skrifvet med latinska bokstäfver och 
med vanliga siffror. 

Sprsk. Telegramtexten kan affattas pá 
klart eller PB hemligt sprBk, hvilket senare 
sönderfaller i ÖJverenskommet språk och chii- 
ferspr&k, detta senare áter bestaende antingen 
af arabiska siffror med hemlig betydelse eller 

1 ock af bokstitfuer med Itentlig betydelse. 
Ofverenskommet sprik skall best8 af ord, 

hvilka icke tillsammans bida n8gon begrip- 
lig mening p& ett eller flera af de för kor- 
respondens klart sprák medgifna. 

Uppställningen sker i följande ordning: 1. ' TiilfBlliga uppgifter, sås<im = &P = (förutbe- 
I taldt svar); =- TC y (kollationering); = PC 
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(mottagningsbevis); = E'S =(vidaresandning); 
= TMx s (xadresser); >GAngbud>, a ilbud^ 
(>Expr&s>); = XP = (g8ng- eller ilbud be- 
taldt); >Urgent. eller = D = (iltelegram); 2,  
Adressatens namn och adress; 3. Rt (riks- 
telefonabonnent, telegrammet vidarebefordras 
pr telefon); 4. Adresstationens namn; 6. Te- 
legrammets text (telegram utan text äro äfven 
tillåtna); 6. Afsändarens namn (kan äfvon 
affattas i förkortad form eller uteslutas). 

Adressen, som måste innehalla minst tv& 
ord, bör för större stader innehhlla uppgift 
B gata och husnummer eller, i saknad däraf, 
adressatens yrke eller annan dylik -anvis- 
ning. 

Adressen kan affattas i öfverensko~~inien 
eller förkortad form efter uppgörelse mellaii 
adressaten och adresstationen. For inregi- 
strering af dylik adress skall till adressta- 
tionen i förskott erlaggas en årlig afgift af 
20 kronor. Enahanda afgift erlagges för 
inregistrering och iakttagande at korrespon- 
dents begiiran, att till honom adresserade 
telegram må regelbundet under vissa timmar 
afliimnas p särskildt uppgifna ställen. 

Onskar orrespondent tillförsäkra sig skydd 
mot att af honom vid viss stationregistrerad 
telegramadress sedermera varder %r annans 
räkning registrerad vid annan station, erläg 
ges i förskott en &dig afgift af 20 kronor. 

Såsom fullt tydliga telegramadresser till 
abonnenter å rikstelefon godkännas de, som 
innebilla adressatens tillnamn, bokstafverna 
~Rtv  samt namnet zi den central- eller växel- 
station inom rikstelefonnätet, med hvilken 
adressatens telefonapparat är närmast för- 
bunden. Finnas flera abonnenter med samma 
tillnamn vid en och samma station, m&ste 
telefonnumret tillaggas efter bokstifverna Rt. 

Ordberakning. SBsom ett ord rlknas i 
telegram pá 7daj.t språk ord om liögst 15 
bokstäfver eller siffertal om högst 5 siffror. 
I telegram p8 öf~erenskommet spiåk beräknas 
största ordlängden till 10 bokstäfver eller 5 
siffror; i telegram p& chifferspråk till 5 siff- 
ror eller 5 bokstäfver. I adressen raknas 
dock namnat pzi adresstationen alltid sasom 
ett ord. 

Sásom särskilda ord räknas: 1. Ord för- 
enade genom bindestreck; 2. Ord skilda ge- 
nom apostrof; 3. Enstaka skriftecken, bok- 
stafver eller siffror, understrykning~teckeil, 
pareriteser och anföringsteckei~. 

Sammansättningar och förändringar af ord 
stridande mot sprkkbruket, iiro icke till8tna. 
Dock kunna sásorn ett ord utan apostraf 
eller bindestreck sammanskrifvas, hvart för 
sig namii p& stader och länder, släktnamn, 
tillhörande en och samma person, namn p& 
stallen, torg, b-ag 

STORSTA L I F F O R S A K R I N C ~ S B O L , A O  
-- Vinst till de försakrade 1922 : Over 2,117,000 kronor. -~ 
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torg, Tegelbacken, Dalag.-Karlbergsvägen, 
Observatorieplan, Vasag.-Kungsg., Roslagsg. 
-Odeng., Regeringsg.-Hamug., Riksdags- 
huset, Tegnérsg. 18 ; 

8, iCungsholrnen: F1emingg.-S:t Eriksg., 
S:t Eriksplan, Kungsbroplan, Haudtve~kareg. 
-Agneg.; 

& Ostermalm: Earlaväg.-Sibylleg., Strand- 
väg.-Ban6rg., Stureplan 6, Lilljansplan, Lin- 
n6g. 9-11 (Sthlm 5); 

i Staden inom broarna:' Riddarhmtorget 
-St. Nyg., Triewaldsgränd 2, Skeppsbron 
2, Stortorget, Lilla Nyg. 6 (Sthlm 2); 

B Södermaln~: Nytorget, Nosebacketorg, 
Södermalmstorg, Hornag.-Torkel Knuts- 
sonsg., Götg.-Blekingeg , Södra Bantorget, 
Folkungag. 40. 

r49 611 
Telegrafunderrattelser. 

(I nedanstáende bestilmmelser äro beträffande 
telegrafkorrespondenaen mes vissa länder 
restriktioner gällande, hvamm underrättelse 
lamnas å telegrafstationerna.) 

Telegrams hemlighillande. Såväl tele- 
grams innehåll som namn å afsändare och 
adressat hemlighállas under afgifven edsför- 
biidelse af tjänstemännen vid telegrafver- 
bet ; järnvägarnes telegrafpersonal är i all- 
mänhet icke edsvuren men vid strängt ansvar 
&lagd att hemlighhlla sáväl taxerade tele- 
grams innehkll som afsandares och adressats 
namn. 

Telegrafverkets ansvar; f6r telegram. 
För de olägenheter eller förluster, som för 
en korrespondent kunna uppstå genom orik- 
tigt telegraferadt eller expedieradt, uteblif- 
vet eller för sent framkommet telegram, an- 
svara telegrafförvaltningarna icke i vidsträck- 
tare mån, än att den erla da befordringsaf- 
giften under vissa omstiniigheter kan hter 
bekommas. 

Telegramoriginal. Telegram skdl vara 
Itisligt skrifvet med latinska bokstäfver och 
med vanliga siffror. 

Sprsk. Telegramtexten kan affattas pá 
klart eller PB hemligt sprBk, hvilket senare 
sönderfaller i ÖJverenskommet språk och chii- 
ferspr&k, detta senare áter bestaende antingen 
af arabiska siffror med hemlig betydelse eller 

1 ock af bokstitfuer med Itentlig betydelse. 
Ofverenskommet sprik skall best8 af ord, 

hvilka icke tillsammans bida n8gon begrip- 
lig mening p& ett eller flera af de för kor- 
respondens klart sprák medgifna. 

Uppställningen sker i följande ordning: 1. ' TiilfBlliga uppgifter, sås<im = &P = (förutbe- 
I taldt svar); =- TC y (kollationering); = PC 
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(mottagningsbevis); = E'S =(vidaresandning); 
= TMx s (xadresser); >GAngbud>, a ilbud^ 
(>Expr&s>); = XP = (g8ng- eller ilbud be- 
taldt); >Urgent. eller = D = (iltelegram); 2,  
Adressatens namn och adress; 3. Rt (riks- 
telefonabonnent, telegrammet vidarebefordras 
pr telefon); 4. Adresstationens namn; 6. Te- 
legrammets text (telegram utan text äro äfven 
tillåtna); 6. Afsändarens namn (kan äfvon 
affattas i förkortad form eller uteslutas). 

Adressen, som måste innehalla minst tv& 
ord, bör för större stader innehhlla uppgift 
B gata och husnummer eller, i saknad däraf, 
adressatens yrke eller annan dylik -anvis- 
ning. 

Adressen kan affattas i öfverensko~~inien 
eller förkortad form efter uppgörelse mellaii 
adressaten och adresstationen. For inregi- 
strering af dylik adress skall till adressta- 
tionen i förskott erlaggas en årlig afgift af 
20 kronor. Enahanda afgift erlagges för 
inregistrering och iakttagande at korrespon- 
dents begiiran, att till honom adresserade 
telegram må regelbundet under vissa timmar 
afliimnas p särskildt uppgifna ställen. 

Onskar orrespondent tillförsäkra sig skydd 
mot att af honom vid viss stationregistrerad 
telegramadress sedermera varder %r annans 
räkning registrerad vid annan station, erläg 
ges i förskott en &dig afgift af 20 kronor. 

Såsom fullt tydliga telegramadresser till 
abonnenter å rikstelefon godkännas de, som 
innebilla adressatens tillnamn, bokstafverna 
~Rtv  samt namnet zi den central- eller växel- 
station inom rikstelefonnätet, med hvilken 
adressatens telefonapparat är närmast för- 
bunden. Finnas flera abonnenter med samma 
tillnamn vid en och samma station, m&ste 
telefonnumret tillaggas efter bokstifverna Rt. 

Ordberakning. SBsom ett ord rlknas i 
telegram pá 7daj.t språk ord om liögst 15 
bokstäfver eller siffertal om högst 5 siffror. 
I telegram p8 öf~erenskommet spiåk beräknas 
största ordlängden till 10 bokstäfver eller 5 
siffror; i telegram p& chifferspråk till 5 siff- 
ror eller 5 bokstäfver. I adressen raknas 
dock namnat pzi adresstationen alltid sasom 
ett ord. 

Sásom särskilda ord räknas: 1. Ord för- 
enade genom bindestreck; 2. Ord skilda ge- 
nom apostrof; 3. Enstaka skriftecken, bok- 
stafver eller siffror, understrykning~teckeil, 
pareriteser och anföringsteckei~. 

Sammansättningar och förändringar af ord 
stridande mot sprkkbruket, iiro icke till8tna. 
Dock kunna sásorn ett ord utan apostraf 
eller bindestreck sammanskrifvas, hvart för 
sig namii p& stader och länder, släktnamn, 
tillhörande en och samma person, namn p& 
stallen, torg, b-ag 

STORSTA L I F F O R S A K R I N C ~ S B O L , A O  
-- Vinst till de försakrade 1922 : Over 2,117,000 kronor. -~ 
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af farvagar; 1i:tmii p& fartyg; hela tal, brtik, 
decimaltal eller blandade tal, skrifna med 
boketafver; samt husnummer bestående af 
siffror och bokstafver. 

Skiljetecken, biiidestreek och apostrof 
skola i regel hvarken taxeras eller aftelegra- 
feras. Onskar afsändare dessa teckens afte- 
legraferande, angifves detta med orden .med 
skiljetecken* (ITP), hvilka icke taxeras, 
hvaremot hvarje skiljetecken taxeras som ett 
ord. Alinea (beteckning för ny rad) aftele- 
graferas i inlilndska telegram men taxeras 
ej, ~ ~ ~ ~ ~ g n i ~ ~ ~ ~  med eller litan telefon- 
nummer i adressen icke. sär- 

siffror eller boksyafrer &aremot 
räknas. punkter, kommata, binde- och bråk- 
streck, som ingå i bildandet af tal eller bok- 
stsfsgrupper. 

Utstrykning, ändring eller Öfverskrifning 
skall vara vitsordad af sfsfindaren elier hans 
ombud. 

Bestyrkande af afsändarens underskrift 
kan intagas i telegram, och erlägges därför 
endast vanlig ordtaxa. 

Telegraminlämningsställen emottaga på 
klart svenskt, danskt eller norskt språk af. 
fattade telegram för befordran till orter 
inom alla tinder. 

De sro i Rikstelefonkatalogen 
genom beteckningen ti. 

befordra på klart 
svenskt, danskt eller norskt sprhk afattade 
telegram till och orter inom 

Dessa expeditioner äro i rikstelefonkata- 
logen utmärkta genom beteckningen tx. 

Kvitto å intimnadt privattelegram erhtiues 
pP begäran mot en afgift af 10 öre. 

Intelefonering af telegram till telegraf- 
station kan aJ telefonabonnent äga rum mot 
erlaggande af 20 öre för hvarje telegram samt 
dessutom af öre för hvarje tiobl 
taxerade ord i telegrammet. Korrespondent 
kan på gjord f ö r e intelefonerandet 
af telegrammet erhalla kopia af detsamma 
mot en afgift af 50 öre. 

Vidarebefordring af telegram inom landet 
kan ske med teleim utan särskild kostnad, 
s5 framt adressaten ar telegrafverkets abon- 
nent. Om adressaten icke sr 
grafverkets abonnent, men har 
af uppgifves hafva telefonförbin- 
delse med adress-stationen, skail afsandaren 
för telefonbefordringen erlagga en afgift af 
10 öre. Telegram kan dessutom fran adress- 
stationen vidarebefordras: med post i vanligt 
bref mot afgift som för vanligt inrikes href 
af lugsta viktsats, hvartill kommer, ;m brefvet 
vekommenderas, en ytterligare afgift af 20 öre; 
med-&ngbud, hvilket b e f o r d r i n g s s  j ffr 

JONKOPIMGS 

och telefon-undeirättelser. 
äga rum pB längre afst&nd uti 5 kilom."), 
mot en afgift af 50 öre för hvarje påbörjad 
km., minsta afgift 1 krona; med ilbud för 
lingre afsthnd än 5 kilom., mot en afgift 
af 1 krona för hvarje pAbörjad km., minsta 
afgift 2 kronor. 

För afgående z~tlandskt telegrams vidarebe- 
fordring vare sig med post ellersärskildt bud 
erlagges å den svenska afgaiigsstationen i 
allmanhet ingen afgift. 

Förutbetalning af svar kan äga rum. Er- 
l%ges afgift för inlandskt telegrafsvar om 
högst 10 ord, införes före adresses >Svar be- 

=RP= *RB~Onse paydem. 
Vid utlandsk korrespondens samt dh svars- 

afgift för mera an 10 ord vid inlandsk kor- 
respondens erlagges, skall till nyss niimnda 
beteckning fogas en siffra utmarkande det 
antal ord, för hviket svarsafgift erlägges 
(ex.: 10, 15). 

Anvisning för betaldt telegrafsvar kan an- 
vändas till betalning för ett telegram inom 
en tid af hö st 42 dagar fr&n den dag, den- 
samma utf~r8ats. 

Darest mottagaren af ett telegram med 
förutbetaldt svar icke begagnar sig af deil 
för svarets aflBtande honom af mottagnings- 
stationen tillstallda *svarsanvisning*, kan den 
för svaret erlagda afgiften Aterbetdas till 
afsandaren. För detta ändamhl bör: a) vid 
inländsk korrespondens adressaten antingeu 
öfversanda anvisningen till afsändaren, som 
därefter äger att, inom loppet af tre manader 
efter anvisningens utfardande och emot deii- 
nas aflämnande ti det ursprungliga telegram- 
mets inlämningsstation, därstades Pterbe- 
komma svarsafgiftens belopp, eller ock in- 
lämna anvisningen a n8gon telegrafverkets 
station, som darefter föranstaltar om svars- 
afgiftens Aterbetalning till telegnlmafsandti. 
ren; Och b) i fraga om telegram från Sverige 
till utlandet afsändaren innan utgangen af 
tre månader efter anvisningens utfardande 
hos Telegrafstyrelsen eller B intamningssta- 
tionen göra framställning om Btgärds vid- 
tagande för Hterbetalning' 

Svareanvisning far användas s8som likvid 
ar afgPende telegram icke blott vid den sta- 
tion, som utfardat anvisningen utan vid 
hvilken som helst annan telegraiststion i ri- 
ket. Af telegrafverket utfardad anvisning 

*) En >Post- och Telegrafortförteckning> 
af synnerlig fullständighet iitgafs Hr 1909 
samt halles standigt aktuell genom ett i re- 
gel årligen utkommande supplement, och äro 
dari orternas afstånd frtin närmaste telegraf- 
station angifna. Den finnes tillgiinglig H hvarje 
telegrafstation. 
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inottages såviil vid statens som de enskiida framför adressen >x adresser, eller )x adres- 
järnvägarnas\ stationer stlsom likvid för tele- ses eller = TMx= . Adresstationens namn 
gram, liksom ock järnvägsförvaltningarnas utsättes endast en gHng, i slutet af adressen. 
svarsanvisningar mottagas vid telegrafverkets Telegram att forsändas vidare med tele- 
stationer. graf. Afsändare af ett telegram kan genom 

Mottagningsbevis. Telegrafisk uppgift tl att framför adressen sätta: >Vidaresändes> 
tiden, dH telegram blifvit adressaten till- eller *Faire suivre, eller blott =F'S= be- 
ställdt, kan erhtlllas, om .Mottagningsbevis>, gära telegrammets vidaresändning med tele- 
>Accus6 réception, eller blott =PC= graf, dock i regel icke utom Europas grän- 
iniöres framför adressen. Afgiften härför är ser. Likaså kan telegrdmadressat genom 
densamma som för vanligt telegram om 6 ord skriftlig anmälan eller betaldt tjänstetelegram 

Mottagningsbevis per post kan erhHllas i till telegrafstatiou förbehAlla sig, att tele- 
fr8ga om telegram till utlandet, om afsän- gram, som dit ankomma under hans adress, 
daren framför adressen tecknar ~Accusé r6- varda honom eftersända med telegraf under 
ception postal- eller =PCP= samt erlägger en annan adress, som han uppgifver. Afgif- 
en särskild afgift af 20 öre. . terna för vidaresändning och eftersändning 

Kollationerade telegram. Onskas ett tele- erläggas af mottagaren. 
gram kollationeradt, införes framför adresben Rättelsetelegram. (Service tax61 (ST). 
>Kollationeras* eller >Collationnement> eller Afsändare eller adressat äger att inom tio 
blott =TC=, och erlägges härför en till- månader, räknadt fr&n och med mhnaden 
läggsafgift af en fjärdedel utaf afgiften för näst efter den under hvilken telegram in- 
sjalfva telegrammet. lämnats till befordran, begära upplysning 

Lokaltelegram. Vid samtliga telegrafsta- eller meddela föreskrift angående samma te- 
tiouer i riket fH till befordran i vanlig ord- legram. Hvarje telegram, som afser rättelse, 
ning inlämnas telegram, adresserade till per- fullständigande eller Aterkallande af ett redan 
soner, som äro bosatta a samma ort. Till afsändt eller under befordring varande tele- 
adressater, som äro boende utom stadens gram, skall utväxlas uteslutande mellan tele- 
telegrambäringsomrade och icke äro abon- grafstationerna och shsom tjänstetelegram'; 
nenter & Telegrafverkets telefoner, befordras men darför. skall af den, som begär rättelsen 
lokaltelegram med g8ng- eller ilbud eller etc., erläggas: a) afgiften för det telegram, 
med post mot dirför faststallda afgifter, som som innefattar ifrhgavarande begäran; b) af- 
erlilggas af afsändaren. Portot för ett lokal- giften för svaret, när shdant erfordras. Be- 
telegram utgör l kr. för 20 ord och 10 öre träffande ST-telegram, som innehhller adres- 
för ytterl. två-tal ord. satens begäran om repetition, erlagges ingen 

Iltelegram hafva företrädesrätt framför afgift för det afgiend~ ST-telegrammet utan 
andra privattelegram btlde i fråga om tele- endast for hvarje orci, som skall repeteras, 
grafering och utsändning. dock minst 80 öre. Dessa afgifter iterbeta- 

Inom riket utväxlas dylika telegram tills- las, darest rättelsetelegrammet föranledts af 
vidare allenast mellan telegrafverkets egna fel å telegrafverkets sida. 
stationer. Iltelegram till eller ifr&n järnvags- Tillbakatages eller atei'kallas ett tele- 
stationer befordras allenast & telegrafverketa gram, innan dess afsändning begynt, äger 
linjer med förmånsrätt. Iltelegram kunna afsändaren återbekomma den erlagda afgif- 
befordras till de flesta länder inom och utom ten efter afdrag af 20 öre. Har telegrammet 
Europa. Afgift tredubbelt porto. Framför redan afgått, kan detsamma hterkallas alle- 
adressen införes »Iltelegram> eller >Urgent? nast genom taxeradt rattelsetelegram. 
eller blott =D=.  Mindre brådskande telegram mot nedsatt 

Anghende iltelegrams utsändande, se nedan afgift. (TélBgrammes différés ) Nedsättning i 
under n telegram utdelning^. telegramafgiften med intill femtio procent är 

Lokal-iltelegram befordras mot tredubbla medgifven beträffande privattelegram till vissa 
portot för ett vanligt lokaltelegram med utomeuropeiska länder, i det fall att tele- 
samma ordantal grammet icke behöfver befordras förrän ejter 

Press-iltelegram. se Presstelegram. telegram, som äro belagda med ful1 afgift. 
Telegram med flera adresser p& samma bylika telegram skola vara helt och hållet 

ort. Ett och samma telegram kan adres affattade på klart språk, hvarvid dock endast 
seras till %era mottagare p& en och samma antingen franska språket eller något af de 
ort eller till en och samma mottagare under afgångs- eller adresslandets språk, hvilka äro 
olika adresser pH en och samma ort. Vanlig cillåtna vid internationell telegrafering pfi 
afgift för sjalfva telegrammet samt 40 öre klart sprak, f& användes. Siffertal skola ut- 
f6r hvarje utskrift om högst 100 ord, utom skrifvas med bokstafver. Telegram utan text 
den första. För detta ändam81 inskrifves äro ej till8tna. Därest shdant telegram icke 



o. 8.-v.) ar 16 c e h e  p'er ord, dock miust l lyxblrinkeit. ~f n#rn;da tilYiipgssfeift, kfven - 
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framkommit till adressaten inom 84 timmar 
efter detsammas inlimningii afghngsstatiorien, 
befordras det i tur med telegram mot full af- 
gift. Telegrampostanvisningar samt signal- 
och radiotelegram Btnjuta emellertid icke har 
ornämnd nedsättning af afgiften. 

Presstelegram, d. v. s. telegram afsedda 
att offentliggöras genom tidningspressen, 
,kunna sändas inom landet samt till Albanien, 
Algeriet, Azorerua, Belgien, Bulgarien, Dan- 
mark, Danzig, Estland, Finland, Frankrike, 
Färöarna, Grekland, Island, Italien, Jugosla- 
vien, Kanarieöarna, Lettland, Luxemburg, 
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ru- 
manien, Ryssland, Schweiz, Spanien, Spets- 
bergen, Storbritannien, T'eckoslovakien, Tit 
iiis, Tyskland, Ungern, bsterrike, Nordame- 
rikas förenta stater, Canada, Argentina, Filip- 
pinerna, Japan och Kina. Ordtaxan är i 
allmänhet hälften af den för vanliga telegram 
gällande. (Inländskt presstelegram samma 
afgift som för lokaltelegram). Dylika tele- 
gram maste vara affattade p& klart språk samt 
i sin helhet publiceras. 

Press-iltelegram befordras utom riket en- 
dast till Danmark och Norge. Afgift tre- 
dubbelt porto mot vanligt presstelegrams. 

Radiotelegram kunna numera, genom för- 
medling af de stationer för tr&dlös telegra- 
fering (kuststationer), som i de flesta länder 
finnas inrättade, utväxlas med sådana fartyg 
p& bafvet, hvilka äro försedda med trhdlos 
telegraf (fartygsstationer) eller genom signa- 
lering eller på annat sätt kunna sätta sig i 
förbindelse med ett med radiotelegraf försedt 
fyrfartyg (i. Sverige för närvarande allenast 
fyrskeppen dlands ref och Grundkallen). 

Utom sedvanliga uppgifter angående adres- 
saten skall adressen i radiotelegram till far- 
tyg innehålla uppgift jämväl B fartygets namn 
(och fartygets auropningssignal, om det finnes 
flera fartyg med samma namn) samt namnet 
3 den kuststation, Ufver hvilken radiotele- 
grammet skall befordras. 

..4fgiften för radiotelegram &r aammaneatt 
af vanlig telegramafgift, kustafgift och far- 
tygsafgift. Knst- och fartygsafgifterna äro 
ganska växlande, men f& ej överstiga 60 
resp. 40 centimer per ord, med ratt för ve- 
derbörande förvaltnihg att upptaga en mini- 
miafgift motsvarande högst afgifteii för 10 
ord. 

For de svenska kuststationerna (Boden, 
Gottlaud, Göteborg, Harnösand, I<arlskrona, 
Vaxholm och Triilleborg) är kustafgiften 20 
öre pr ord, dock minst 2 kronor pr radio- 
telegram. SBsom exempel p& fartygsafgifter 
m& nämnas, att fartygsafgiften för Wilson- 
båtarna (Götebore-Bull. Kristiania-Hull 

och telefon.underrattelser. 

1,60 francs per telegram, att afgiften tör Det 
Forenede Dampskibselskabs båtar (linjen 
Eöpenhamn-Newyork) är 30 centimer per 
ord, dock minst 3 fraucs per telegram för 
korrespondens öfver svenska krist~tationer, 
o. s. v. För svenska flottans fartyg iipptagcs 
icke nhgon fartygsafgift. . 

Radiotelegram skola vara försedda med 
tjäustebeteckningeu =Radio,, hvilken icke 
taxeras. Samtliga afgifter för radiotelegram 
skola erliggas af afsändaren. 

Vid radiotelegrafisk befordran $ro tillåtna 
telegram med betaldt svar, telegram med 
Ii~llatioueriug, telegram att vidarebefordras 
med siirskildt bud eller med post, telegram 
med flera adresser, telegram med mottag- 
ningsbevis per telegraf eller post (dock en- 
dast ~Bvidt anghr befordran på telegrafnätets 
linjer af telegram till fartyg pB hafvet), bc- 
talda tjanstetelegram med undantag af så- 
dana, genom hvilka begäras repetition eller 
upplysning (på telegraflinjerna iiro dock alla 
slag tillåtna) samt iltelegram (dock endast 
B telegraflinjerna). 

Uppgifter om kust- och fartygsstationer- 
nas namn, räckvidd, taxa o. s. v. kunna rr- 
hållas nr den internationella radiostations- 
förteckningen, hvilken finnes tillgänglig B 
samtliga telegrafstationer och ett antal järn- 
vägsstationer. 

Signaltelegram (frhn eller till fartyg på 
hafvet). Afgift 80 öre för signaleringen, 
oberoende af ordantalet. För öfrigt vanlig 
telegramafgift. 

Väderlekstelegram äro dels fr&n Meteoro- 
logiska Centrtrlanstalten utgående allharbna 
uäderlelcetelegram, innefattande underrättelser 
och förutsägelser rörande väderleken, dela 
ock fr$n samma anstalt utg8ende speciella 
vnderleksfelegram till jordbrukets, flottnings- 
aörelsens och luftseglingens fromma (»jord- 
obsr, >vindobs>, ~f lygobs~ a ressobsa). De 
kunna erhållas mot en afgi8beriiknad efter 
60 B 100 kronor per år, utom hvad angar 
jordbrukstelegrammen, för hvilka afgiften är 
allenast 2 kronor per kalendermsnad eller del 
däraf, 6 kronor för kalenderkvartal och 15 
kronor för kalenderår. 

Julaftons- och nyArstelegram, försedda 
med datumbeteckningen resp. a4/is och '/i, 

kunna aflämnas under december mhnad hvarje 
&r. De tillställas adressaten julafton resp. 
ny&rsdagen. 

Lyck6nskningstelegramblanketter. Mot 
erläggande af en särskild tilläggsafgift af 70 
öre kan afsändare af telegram till telegraf- 
anstalter i Sverige, Danmark och Norge & 
telegrammet å ankomststationen utskrifvet 
h siirskild. konstnärliet utförd blankett. s. k. 



TelegrafunderrHt telser. r49651 
för telegram till Danmark och Norge, till. 
f d a  V,-delar #venska Nat&malförenii.len mor 
totbprkuloa och Svenska Vanföreanstaltens ceta- 
tralkommitt6. 

Telegrambref. Telegram kan i bref in. 
sändas till telegrafstation för att därifrfin 
afsändas. S&dant telegram inlägges, htföljdt 
af omakulerade vanliga frimärken till samt- 
liga telegramafgifternas belopp, i kuvert, 
hvilket förseglas och frimärkes samt förses 
med phteckningen >Telegrambref> i nedre 
vänstra hörnet. 

Därest afsändhren B kuvertet tecknar 
.Express, samt där6 anbringar ytterligare 
50 öre i frimärken shsom expressafgift, var- 
der & shdan ort, dar särskild af postverket 
aflönad brefbärare finnes anställd, telegram- 
brefvet s& snart som möjligt efter postens 
ankomst befordradt med särskildt bud fr&n 
postanstalteu till telegrafstationen. 

Telegrampostanvisningar kunna utväxlas 
shval inom riket som med utlandet genom 
förmedling af de flesta svenska postkontor. 
Stival inbetalning som utbetalning af medel 
för dylik anvisning äger rum A postkontor. 
Se i öfrigt [49 441. 

Afskrift af telegram utlämnas endast pi 
skriftlig ansökan af afsändaren, mottagaren 
eller enderas befullmäktigade ombud. Lösen, 
förutom stampelafgift, 40 &e per 100 ord 
eller del diraf. Utlämnas afskriften B, en 
telegrafstation, utgör stampelafgiften 1 krona 
Mottages afskriften från Telegrafstyrelsen 
är samma afgift 2 kronor. 

Rätteg~ngsfullmakt. Telegram, hvarige- 
nom rattegangsfullmakt gifvea, affattas al 
den, som B vederbörande station uppvisal 
hufvudskriften, sålunda, att främst införee 
ordet >Koilationeras) eller beteckningen 
=TC= och därefter det taxering underkastade 
ordet >Ritteg&ngsfullmakt, samt adressen 
med uppgift ti adressaten och den station 
dit fullmakten skall aftelegraferas, hvareftei 
i telegrammet införes själfva fullmakten i 
ordaarann öfverensstimmelse med den upp 
visade hufvudskriften. Härefter jämför tele 
graftjänstemannen telegrammet med hufvud 
skriften och kontrollerar riktigheten af hvad 
som efter adressen införts i telegrammet sam1 
tillfogar sist sitt intyg, hvarmed äfven huf. 
vudskriften förses. 

Rättegtingsfullmakten maste för att gälla 
vara ställd till viss malt och icke till inne. 
hafvaren. 

Telegrammets taxerbl  och befordring äga 
rum i enlighet med e för ,kollatiolaeradc 
telegram* gällande föreskrifterna. Om det 
ankommande telegrammet ej är försedt med 
crntecknin om verkstalld kollationering, gäl. 
ler ej fulfmamskten infiör domstol. 

THULE SKANDINAVIENS SI? 
Anavu~n 

Aterbetaining af porto ä er rum för 
telegram, som genom telegra8nrättningens 
förrtillande icke ndtt san óest$mmelse. Likas6 
hterbetalas i händelse af telegraferingsfeel por- 
tot för telegram på hemligt sprak medflför- 
utbetald kollationering samt portot för &dant 
telegram pa klart sprak, hvilket till följd af 
telegraferingsfelet uppenbarligen icke kunnat 
uppfylla sitt ändamhl. Vid försenad framkomst 
aterbetalas portot, nar telegrammet icke up 
natt sin bestämmelse tidigare, än det ha& 
kunnat framkomma med post, eller ock när 
dröjsmalet öfverstigit: 1) 12 timmar för in- 
rikes telegram eller telegram till grannlän- 
derna; 2) 24 timmar för telegram till det öfriga 
Europa, däri inbegripet Algeriet, Tunis, 
Ryska Kaukasus och Asiatiska Turkiet; 3) 3 
ganger 24 timmar uti alla andra fall. För 
stats- och iltelegram samt betalda tjänste- 
telegram minskas de nnder 2) och 3) upp- 
tagna tider till hälften. Ansökning om porto- 
restitution bör göras inom 5 msnsder. (Se 
i Bfrigt hvad ofvan äar föreskrifvet beträffande 
> Rättelsetelegram>.) 

Telegramoriginalens fBrvaring. Tele- 
gramoriginalen förvaras under en tid af 
Iltminstone 10 mhnader, räknadt fr&n och 
med m&naden näst efter den, under hvilken 
telegrammen inlämnats, med iakttagande af 
sådana försiktighetsmhtt, att handlingarnas 
innehall ej kommer till obehöriga personere 
kännedom. 

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

Telegramutdelning. Telegram kan afläm- 
nas antingen i adressatenu hemvist eller ock 
poste restante ( = GP =) eller télégraphe re- 
stant ( = TR =) ; eller ock kan det befordra6 
till adressatens hemvist medelst telefon elIer 
enskild telegraf. 

Onskas ett telegram >poste restante, be- 
handladt siisom rekommenderadt bref skrif- 
ves .Poste restante recomnzand6e, ( = G ~ R  .= ). 

Sattes före adressen , EgenMndigtr eller 
rmains propres, eller beteckningen = MP-. , 
aflämnas telegrammet i adressatens egna 
händer. Atecknas detsamma =öppet* elIer 
>ouvertr, kan telegrammet öfverllimnas öp- 
pet till hvem som helst i adressatens familj. 

Genom att framför adressen införa n&gon 
af beteckningarna ~Dagaj&mning~ eller 
*Jour,, kan afsändare förbeh&lla sig, att 
telegram icke tillställes~ adressaten nattetid. 
Iltelegram, som nattetid ankommer till en 
telegrafstation af första klass, skall dock 
alltid utsändas genast. 

Förutom genom begäran om iibefordran 
kan afsändare af telegram till en första 
klassens station genom att framför adressen - - 
RSTA L I F F O R S A K R I N G S B O L A G  
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Telefonunderrattelser. 
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Telefonunderr#ttelser. Om kostnaden för rikssaintal l'kmnar vederbörande 
rikstelefonist p% begaran upplysning. 

[4991] 
Förutom vanliga telefonsamtal expedieras % riks- 

telefonens riksledningar : 
Rikstelefon jämväl f. d. a> i l m m t a l  eller sA"da som med f ö r e t r ä d e s .  

Stockholmstelefon. 
Rikste'lefonnätet, som numera %r utsträckt 

till ella delar af Sverige, är jämval förbun- 
det med ut28mdska orter: i Norge, i 
mark och i Tyskland samt med Torne& och 
en del närliggande stationer i Finland. 

Rikstelefonnätet är numera helt samman- 
shget med Stockltolmstelefons nät. 

*bonnentens rättighezer: *fgiftsfria samtal (för 
abonnenter inom ~ t ~ ~ ~ h ~ l ~ ) ~ ~ d d ~ ~ t ~ t i ~ ~ ~ ~ ,  hvilka 
enligt af K. ~ a j : t  faststallt telefonreglemente till. 
höra s~~~~~~~~~ SödertEUe taxeomraden. 
samtal med alla andra i fikstelefornatet mot 
sarskild .fgift. 3) ~ ~ l ~ f ~ ~ ~ ~ i ~ ~  af telegram till 
fran telegrafstation mot intelefoneringsafgift af zá 

..öre för första tiotalet och med tillagg d fem öre för 
hvarje ytterligare paliörjat tiotal ord och 4) Samtal 
med icke-abonnent, hvilken mot sarskild afgift ge- 
nom teleurafverkets försorg kallas till samtalet. 

dnmäl& om abonnement å rikstelefon kan ske i 
Stockholm B RikstelefonbyrIIn, Brunkebergstorg 2, 
samt i landsorten till vederbörande telegrafkommis- 
sarle. 

Uppgift % kostnaden för telefonabonnemang finnes 
införd i början af rikstelefonkatalogen. Upplysnin. 
gar hErom kunna vidare erhallas Abonnemangs- 
byrln, Bninkebergstorg 2. 

r a t t  framför vanliga samtal expedieras s% snart som 
möjligt antingen efter bestillningen eller efter visst 
af rekvirenten uppgifvet klockslag; 
B) s e r i e s a m t a l  eller sadana som efter förut. 

ghgen  öfverenskommelse förmedlas dagligen eller 
sXrskilda men alltid samma dagar i veckan mellan 
samma apparater II viss för hvarje serie till sIIv%l 
varaktighet som begynnelse lika tid samt 

c) b l i x  t s a m t a l  eller sbdana med företradesratt 

fiieE i ~ ~ ~ , l " ~ ~ ~ g a  di,bbel periodafgift ooh 
blixtaamtal 100 kronor plus dubbel periodafgift. 

För samtal, som utvixlas inom landet under tiden 
kan  kl. 7 f. m. till kl. 9 f. m. och fran kl. G e. m. 
till kl. 11 e. m. utgå nedsatta afgifter. 

Rikssamtal, vare sig inom Sverige eller sarifran 
till Norge. Danmark, Finland eller Tyskland, f% icke 
racka Yangre tid än under 2 perioder (6 meuter), 
1 fall annat samtal finnes att befordra p% ledningen. 

Adressering af telegram till telefonabonnent. 
T e l e f o n a b o n n e n t  h a r  i s i t t  t e l e f o n n u m -  
m e r  a f v e n  t e l e g r a m a d r e s s ,  ditrigenom att 
adressatens egenskap af telefonabonnent Pir i en 
telegramadress betecaas  med bokstXfverna wRtn, 
med eller utan telefonnumret, u t a n  a t t d e n n  a 
b e t e c k n i n g  v i d  i n r i k e s  t e l e g r a f e r i n g  i n -  
b e r a k n a s  i t e l e g r a m m e t s  t a x e r i n g  a n d e r -  
k a st a d e o r  d a n  t al. 

Telefonautomater, uppsatta p% olika stallen i 
Sto&kholm förmedla samtal för 20 öre plus even- 
tuellt föreiommande periodafgift: 
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med hästar Cgl lastbil 
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Telefoner: 29 16. Norr 62 97, Norr 
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