
Post- o. Telegrafunderrättelser. [2933-2935]
samt vid: Roslagsgat. 32

Riddaregat. 20 (Postk.) Dalag. 48
Banörg. 5 Handtverk:g.34(Postk).
Linneg.: 9 & 11 (Postk). tömmas: Kungsholmsg. 38 tinmno.«:
Karlavag. 38 \ 1/ t' tidi Kungsbroplan 1 i . t' tidiStureg. 52 ..2 l~me l igare HöglJergsg 40 (Postk.) .!2 l~me l igare
Strandväg. 49 (an foreg .• grupps Götg. 79 . . Iau foreg .• grupps
Långa raden 4 I korsbaudslådor. Götg. 86 korsbandslådor.
'I'egnersgatan 2 Ad. Fredr. torg4(Postk.)
Odengat. 58 J Hornsgatan 40 J
Odeng. 29 Hornsgatan 77
För lokalbefordran afsedda försändelser j"ån samtliga lådor utsändas: Söckendagar
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[2935J Telegrafunderrättelser. .
Telegrams hemlighållande. Såväl tele- grammets text; 6. Afsändarens namn (kan

grams innehåll som namn å afsändare och äfven affattas i förkortad formeller uteslutas).
adressat skola hemlighållas under aflagd eds- Adressen, som måste innehålla minst två
förpliktelse aftjänstemännen vid telegrafver- ord, bör för större städer innehålla uppgift
kets stationer; järnvägarnes telegrafpersonal å gata och husnummer eller, i saknad däraf,
är i allmänhet icke edsvuren men vid strängt adressatens yrke eller annan dylik an-
ansvar ålagd att hemlighålla såväl taxerade visning.
telegrams innehåll som afsändares och emot- Adressen kan affattas i i!fverenskommen el-
tagares namn. ler förkortad form efter uppgörelse mellan

. Telegrafverkets ansvar för telegram. adressaten och adresstationen. För inregi-
För de olägenheter eller förluster, som för strering af dylik adress skall till adress-
en korrespondent kunna uppstå genom orik- stationen i förskott erläggas en årlig af-
tigt telegraferadt eller expedieradt, uteblif- gift af 10 kronor. Enahanda afgift erlägges
vet eller för sent framkommet telegram, för inregistrering och iakttagande af korre-
ansvara telegrafförvaltningarna icke i vid- spondents begäran, att till honom adresserade'
sträcktare mån, än att den erlagda beford- telegram må regelbundet undervissa timmar
ringsafgiften under vissa omständigheter aflämnas på särskildt uppgifna ställen.
kan återbekommas. Öfverenskomna eller förkortade telegram-

Telegramoriginal. Telegram skall vara adresser få icke utan särskild anmälan hos
läsligt skrifvet :ned latinska bokstäfver och Telegrafstyreisen bildas af personnamn -
med vanliga siffror. för- eller tillnamn - ej heller genom sam-

Språk. Telegramtexten kan affattas på mandragning af person- eller firmanamn
klart eller på hemligt språk,hvilket senaresön- (t. ex. »Gdmuller» af G. D. MUller, »Lind-
derfaller i Iffverenskommet språk och chiffer- grencomp.» af Lindgren & Comp.).
språk, detta senare åter bestående antingen af Såsom fullt tydliga telegramadresser till
arabiska siffror med hemlig betydelse eller abonnenter å rikstelefon godkännas de, som inne-
ock af bokstäfver med hemlig betydelse. Såsom hålla adressatens tillnamn, bokstäfverna»Rt»
klart språk få användas de flesta let'vande (rikstelefonabonnent) samt namnet å den cen-
språk samt latin. tral- eller växelstation inom rikstelefonnätet,

Ofverenskommet språk skall bestå af ord, med hvilken adressatens telefonapparat är
hvilka icke tillsammans bilda någon begriplig närmast förbunden. Finnas flera abonnenter
mening på ett eller flera af de för korrespon- med samma tillnamn vid en och samma
den s på klart språk medgifna tungomål. station, måste telefonnumret tilläggas efter

Uppställningen sker i följande ordning: 1. bokstäfverna Rt.
Tillfälliga uppgifter, såsom =RP= (förut- Ordberäknin~. Såsom ett ord räknas i
betaldt svar); = TC = (kollationering); telegrammer pa klart språk ord om högst
=PC= (mottagningsbevis); =FS= (vidare- 15 bokstäfver eller siffertal dm högst 5 siff-
sändning); =TMx= (x-adresser); »Gång- ror. I telegrammer på öft'M'enskommet språk
bud», »Ilbud», =XP= (express betald); »Ex- beräknas största ordlängdentill tio bok-
presn ; =Z= (presstelegram): »Urgent» eller stäfver eller fem siffror; i telegrammer på
=D= (iltelegram); 2. Adressatens namn och chijfe>'språk till fem siffror eller fem bok-
adress; 3. »Telefon» (vidarebefordring pr stäfver. I adressen räknas dock namnet på
telefon); 4. Adresstationens namn; 5. Tele- adresstationen alltid såsom ett ord.
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[2936] 'l'slegrafunderrättelser .
Såsom särskilda ord räknas: 1.Ord förenade kan ske med telefon utan särskild kostnad,

genom bindestreck; 2. Ord skilda genom så framt adressaten är telegrafverkets abon- ,
apostrof; 3. Enstaka skriftecken, bokstäiver nent. Om däremot adressaten icke .är tele-
eller siffror, understrykningstecken, paren- grafverkets abonnent, men likväl har eller
teser och anföringstecken. af afsändaren .uppgifves hafva telefonför-

Sammansättningar och förändringar af bindelse med adress-stationen, skallafsända- ,
ord, stridande mot språkbruket, äro icke ren för telefonbefordringen erlägga en ,afgift,
tillåtna. Dock kunna såsom ett ord utan af 10 öre. Telegrammer kunna dessutom från
apostrof eller bindestreck sammanskrifvas, sista telegrafstationen inom landet vidare-
hvart för sig: namn på städer och länder, befordras: med post i canliqt. brefmot en af-.
släktnamn, tillhörande en och samma per- gift af 10 öre; med post i rekommeaderadt
son, namn på ställen, torg, bulevarder, gator bref mot en afgift af 25 öre; med gångbud,
och andra' slag. af farvägar; namn på far- hvilket befordringssätt ej far äga rum på
tyg; samt hela tal, bråk, decimaltal och längre afstånd än 1,5 nymil *), mot en afgift
blandade tal, skrifna med bokstäfver. af ~o öre för hvarje påbörjad km" minsta

Följande tecken räknas alls icke: skilje- afgift 50 öre; med ilbud, som städse använ-
tecken, bindestreck, apostrof och alinea des för längre afstånd än 1'5 nymil, mot en
(beteckning för ny rad); samt beteckningen afgift af 40 öre för hvarje påbörjad km.,
Rt i adressen. Såsom särskilda siffror eller minsta afgift l krona. '
bokstäfver skola däremot räknas: 1. Punk- För afgående utländskt telegrams vidare-
ter, kommata. binde- och bråkstreck, som befordring vare sig med post eller särskildt
ingå i bildandet af tal eller bokstafsgrup- bud erlägges å den svenska afgångsstatio-
per; 2. Bokstäfver, som bifogas siffror för nen i allmänhet ingen afgift.
att utmärka ordningstal eller husnummer, Förutbetalning af svar kan äga rum. Er-

Utstrykning, ändring eller öfverskrifning lägges afgift för inländskt telegrafs var om
skall vara vitsordad af afsändaren eller högst 5 ord, införes före adressen »Svar be-
hans ombud. taldt» eller =RP= eller »Reponse payee».

Bestyrkande af afsändare ns underskrift Erlägges afgift för mer än 5 svarsord vid in-
kan intagas i telegram, och erlägges därför ländsk korrespondens eller för utländskt
endast vanlig ordtaxa. svarstelegram, införes sammastådes sävar be-

Telegraminlämningsställen äro telefon- taldt x» eller »Reponse payee X» eller '
s-tationer, hvilka emottaga på svenska språ- =RPx=.
ket affattade telegram för befordran till or- Därest mottagaren af ett telegram med"
ter inom alla länder. förutbetaldt svar icke begagnar sig af den b,;

De äro i rikstelefonkatalogen utmärkta för svarets afiåtande honom af mottagnings- ,
genom beteckningen ti,: • stationen tillställda llsvarsanvisningD, kan

Telegramexpeditioner. A ett större antal den för svaret erlagda afgiften återbetalas,
telefonstationer på landet äro inrättade tele- till afsändaren, För detta ändamål Mr:
gra'fMXP8l!.itioner, hvilka befordra på svenska a) vid inländsk korrespondens adressaten
språket affattade telegram till och från or- öfversända anvisningen .till afsändarensom
ter inom alla länder. därefter äger att, inom loppet af tre måna-

Dessa telefonstationer äro i rikstelefon- der efter anvisningens utfärdande och emot
katalogen utmärkta genom beteckningen tx. dennas aflämnande å det ursprungliga tele-

Kvitto å iulämnadt privattelegramerhålles grammets inlämningsstation, därstädes åter-
på begäran mot en afgift af 5 öre. bekomma svarsafgiftens belopp; och b), i

,Intelefonering af telegram till telegraf- fråga om telegram från Sverige till utlan-
station kan äga rum antingen mot deposi- det afsändaren innan utgången af tre må- ,
tion af telegramafgifterna och viss ersätt- nader efter anvisningens utfärdande hos
ning för räkningshållningen eller ock, efter Telegrafstyreisen göra skriftlig framställning
öfverenskommelse med stationsförestånda- om åtgärds vidtagande för beloppets återbe-
ren, mot erläggande af 5 öre för hvarje tele- talning. .
gram jämte 2 proc. af de bokförda telegram- Anvisning för betaldt telegrafsvar får-
afgi!terna. användas såsom likvid för afgående telegram

Angifvande af befordringsväg. Om af-] __ ~ __
sändare af utländskt telegram angifv:it *) Fullständig "Ortförteckning för Sueri-
annan befordringsväg än den vanliga, ålig- ges teteqrafanetalter" finnes numera å hvarje..
ger det honom att vidkännas den förhöjning telegrafstation, upptagande såväl namn å alla ,
i porioafgiften, som däraf kan föranledas; inom 15 km. afstånd från stationen belägna;
men själfva viabeteckningen taxeras icke. ställen som äfven deras olika afstånd .däri-

Vidarebefordring af telegram inom landet, .f,_ra_o,n_..,
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Telegrafunderrättelser. [2937J
icke blottvidden station, som utfärdat anvis- porto. Framför adressen införes »Iltele-
ningen, utan vid hvilken som helst annan gram» eller »Urgent» eller blott = D = .
telegrafstation i riket. Af telegrafverket Angående iltelegrams utsändande, se neo
utfärdad anvisning mottages såväl vid sta- dan under »Telegramutdelning».
t~ns soIJ.l d~ en~kilda järnväga!nes statiol:.er Lokal-iltelegram befordras mot tredubbla
sason:..hk~.ld ~or tel~gram, pa samm~ s~tt portot för ett vanligt lokal tele gram med
som järnvägsförvaltningarnas svarsanv~snm- samma ord antal. Samma föreskrift gäller
gal' motta.gas Vld. telegrafverkets statl?ne:. om ilsvar å lokaltelegram .
. MottaQmngsbevls. ~el~grafisk uppglf~ a Press-iltelegram, se Presstelegram.

tl~en, da tele~ram b.hfVlt adressaten t~n- Teleqram med flere adresser å samma
stalldt',kan el'~alla~, da IlMottagmngsbeVlsll, ort. Ett och samma telegram kan adres-
~A~cuse de :.eceptlOn» eller. blott .0= JlC~ seras till flere mottagare på en och samma
mfores framfor .~dress~n. Afglften harfor ar ort eller till en och samma mottagare i
densamma ~om for .vanligt telegram om.5 ord: flere särskilda hemvist på en och samma

.Mottagnmgsbevls :per post kan erhall~~ lort. Vanlig afgift för första telegramaf-
fraga om te.~egram till utlandet, om a!san- skriften samt 40 öre pr 100 ord eller del
dare~l framfor adressen tecknar IlAccu~.e re- däraf å hvarje extra afskrift. För detta
ception postal» eller =PCP= samt erlagger ändamål inskrifves framför adressen nx
en särskild afgift af 40 öre... adresser» eller »x adresses» eller =TMx=.

Kollationerade telegram. Onskas ett tele- Adresstationens namn utsättes endast en
gram kolla~ioneradt, införes fra~för adres- gång, i slutet af adressen. l'elegram, som
sen »Kollationeras» eller »Collationnement» skola befordras öfver de nordatlantiska kab-
eller blott =TC =, och erlägges härför en till- Iarna få icke hafva flera adresser.
läggsafg~ft af en fjärdedel utaf ..portot för Telegram att försändas vidare med tele-
:tt va7~ltgt te.~egra~. af samma längd, dock f Af" d e f ett telegram kan ge-Icke mindre an 250re. gra . san ar. a .. ,.

Kollationeradt inrikes iltelegram Minst n.?m att framfo.r ad!essen satta: »Vidare-
atgift (f" 5 d)" 1 k fö h .a såndes» eller IlFaire suivre» eller blott =FS=or or ar rona, or varje b" t l t'd" d . dord däröfver 15 öre. egara e egraIJ.lme s v~ are san nmg me

L k It I I bl d d t telegraf, dock l regel ICke utom Europas .
o a e e~ra!11. nO?I, ~n al; ra or. er, gränser. Likaså kan telegramadressat ge-

Stockholm ta till befordran l vanlig ordning k iftli ..] ller b t ldt t'" t
inlämnas telegram, adresserade till per- nom s n .lg anma an e .er ~ a o ~ans. e-
son er, som äro bosatta å samma ort. Till telegram till tel~grafstat~on forbehalla SIg,
adressater, som äro boende utom stadens att telegrammer, som dit ankom.,?a under
telegrambäringsområde och icke äro abon- hans adress, varda honom ef~e:sanda med
nenter å rikstelefonen i det nät, som lyder teleg:af under .en anna.~ ad.re,s, ~?m ~an
under Stockholms centraltelefonstation be- uppgif'ver ... Af&,lfterna.. for vidaresändning
fordras lokaltelegram med gångbud 'eller och .~ftersandIllng erlagg~s, af mottagarer~.
post mot därför fastställda afgifter, som R~ttelsetel~gram (IlTelegramm~. recti-
erläggas af afsändaren. Portot för ett lokal-I ~catIfIl). Afs~ndare el~er adres~at ager att
telegram utgår med hälften af portot för ett m?m atta ..manader, raknadt fran. och med·
vanligt telegram. Minsta afgift 25 öre. manad:Jl1 .nast eft~r den under hVIl~en tele-

Lokaltelegram befordras i vanlig ord- gra~ inlämnats till befo:.dran, .begara. upp-
ning genom telegrambärare. som, i händelse lysnmg eller meddela .foresknft angaende
tclegrafsvar blifvit begärdt, är skyldig att samm~ telegram. !Iva.l'je telegram,.som af-
efter tillsägelse vänta under 5 minuter för ser rättelse, fullständigande eller aterkal-
detsammas medtagande. lande. af ett redan afsändt eller unde~ be-

Iltelegram hafva företrädesrätt framför fordnng varande telegram, sk~ll utväxlas
andra privattelegram både i fråga om tele- u"tesluta~.de mellan telegrafst~~lOnerna och
grafering och utsändning. sasom tjanstet~legr~m; men darfor s~allaf

Inom riket' utväxlas dylika telegram den, ~om b~gar rattelsen etc.,. erlaggas:
tillsvidare allenast mellan telegrafverkets !I) .afglften for de~. telegram, s?m mn.efattar
egna stationer. Iltelegrammer till eller Ifraga:~ar,!1nde be~aran; b) afgl.~ten for sva-
ifrån järnvägsstationer befordras allenast å ret, nar ~adant ertordr.~s ell~! askas. Dessa.
telegrafverkets linjer med förmånsrätt. Il- afglft~r aterbetalas, d!l'rest rattelsetelegr!lm-
telegram kunna befordras till de flesta met föranledts af fel fran telegrafverkets sida.
länder inom och utom Europa, dock ej Tillbakatages eller återkallas ett tele-
till Schweiz och Storbritannien samt i all- gram, innan dess afsändning begynt, äger
mänhet ej till telegrafstationer i Indien, afsändaren återbekomma den erlagda afgiften
Afrika och Amerika. Afgift t7'edubbelt efter afdrag af 20 öre. Har telegrammet
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[2937] Telegrafunderrättelser.
redan afgått kan detsamma återkallas alle- ' Afskrift af telegram utlämnas endast på
nast genom taxeradt rättelsetelegram. skriftlig ansökan af afsändaren, mottagaren

Presstelegram, d. v. s. telegrammer af- eller enderas befullmäktigade ombud. Lösen,
sedda att offentliggöras geuom .tidnings- förutom' stämpel a/gift, 40 öre, pr lODoId
pressenekunna sändas inom landet samt till eller del däraf. Utlämnas afskriften å en
Danmark, Frankrike, Italien, Luxemburg, telegrafstation, utgör stämpelafgiften 50 öre.
Norge, Portugal, Storbritannien, Tunis, Un- Mottages afskriften från Telegrafstyreisen,
gem, Österrike, Algeriet, Azorerna och Sene- är samma afgift 1 krona.
gal. Mi,njmitaxan är i regel densamma som för RättegångsfullmBkt. Telegram, hvarige-
vanliga telegrammer, men ordtaxan är ned- nom rätte&,ångsfullmakt gifves, affattas af
satt, i allmänhet till hälften af den ~9r den, som a vederbörande station uppvisar
vanliga telegrammer gällande ordtaxa. Ar hufvudskriften, sålunda, att främst införes

, ordantalet udda, beräknas portot efter när. ordet»Kollationeras» eller beteckningen
mast högre jämna ord antal. Dylika tele- = TO = och därefter adressen med uppgift å
gram måste varaaffattade på klart språk adressaten och den station, dit fullmakten
samt i sin helhet publiceras. skall aftelegraferas, hvarefter i telegrammet

Press-iltelegram befordras utom riket en- införes själfva fullmakten i ordagrann öfver-
dast till Norge och Danmark. Afgift tre- ensstämmelse med den uppvisade hufvud-
dubbelt porto mot vanligt presstelegrams. skriften, Härefter jämför telegraftjänste-

Signaltelegram (från eller till fartyg på mannen telegrammet med hufvudskriften
sjön). Afgift 80 öre för signaleringen, och kontrollerar riktigheten af hvad som
oberoende af ordantalet. För öfrigt vanlig efter adressen införts i telegrammet samt

. telegramafgift. tillfogar sist sitt intyg, hvarmed äfven
Väderlekstelegram, innefattande under- hufvudskriften förses. "

rättelser och förutsägelser rörande väder- Rättegångsfullmakten måste för att gälla
leken, kunna från vissa in- och utrikes vara ställd till viss man och icke till inne-
orter dagligen erhållas mot en afgift be- hatvaren. '
räknad efter 100 kronor pr år. Dessa tele- Telegrammets taxering och befordring äga
gram äga vid befordringen företrädesrätt rum i enlighet med de för »kotlauonerade
frarnf ör privata telegram, och gäller denna telegram» gällande föreskrifter. Har kolls:
rätt ,äfven beträffande dylikt telegrams af- tioneringsafgift ej.erlagts för telegrammet,
lämnande till adressaten. ' gäller ej fullmakten inför domstol. .'

Nyårstelegram, försedda med datum- Aterbetalning af porto äger rumföT
beteckningen lit, kunna aflämnas under de- telegram, som genom telegrafinrättningens

- cember månad hvarje år. De tillställas förvållande icke nått sin bestärmnelu.Lika'så
adressaten nyårsdagen. återbetalas i händelse af telegraferingifel por-

, Telegrambref. Telegram kan i bref in- tot för telegram på hemligt språk med för-
sändas till telegrafstation för att därifrån utbetald kollationering samt portot för sådant
afsåndas, Sådant telegram inlägges, åtföljdt telegram på klart språk, hvilket till följd af
af omakulerade vanliga frimärken till samt- telegraferingsfelet uppenbarligen icke kunnat
liga telegramafgifternas belopp, i kuvert, uppfylla sitt ändamål. Vidj?irsenadframkomst
hvilket förseglas och frimärkes samt förses återbetalas portot, när telegrammet icke
med påteckningen »Telegrambref» i nedre uppnått sin bestämmelse tidigare, än det
vänstra hörnet. hade kunnat framkomma med post. eller

Därest afsändaren å kuvertet tecknar ock när dröjsmålet; öfverstigit: 1) 12 timmar
»Express» samt därå anbringar ytterligare för inrikes telegram eller telegram till grann-
20 öre i frimärken såsom expressafgift, var- länderna; 2) 24 timmar för telegram till
de! å sådan ort, där särskild af postverket det öfriga Europa, däri inbegrlpet.å.lgeriet,
aflönad brerbärare finnes anställd, telegram- Tunis. Ryska Kaukasus och Asiatiska Tur-

'prefvet så snart som möjligt efter postens kiet: 2) 3 gånger 24 timmar uti alla andra.
ankomst befordradt med särskildt bud från fall. För stats- och iltelegrammer minskas de
postanstalten till telegrafstationen. under 2) och 3) upptagna tider till hälften.

Telegrampostanvisningar kunna utväxlas .A.nsökningom portorestitution börgöras inom
såväl inom riket som med utlandet genom 5 månader. (Se i öfrigi; hvad ofvan.är före-
förmedling af de flesta svenska postkontor. skrifvet beträffande »Rättelsetelegram».)
Såväl inbetalning som utbetalning af medel Telegramoriginalens förvaring. Tele-
för dylik anvisning äger rum å postkontor. gramoriginalen samt koncepten till an-
'I'elegrampostanvisningen utskrifves af tjän- komna telegram äfvensom de begagnade
steman å.inbetalningspostkontoret. Se i öf- telegrafpappersremsorna förvaras under en
rigt [29,27J. tid af åtminstone 8 månader räknadt från
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Telegrafunderrättelser.
och med månaden näst efter den, under
hvilken telegrammen inlämnats, med iakt-
tagande af sådana försiktighetsmått, att
handlingarnas innehåll ej kommer till obe-
höriga personers kännedom.

Efter utgången af de sålunda bestämda för-
varingstiderna förstöras omförmälda hand-
lingar under nödig kontroll.

Telegramutdelning. Telegram kan afläm-
nas antingen i adressatens ke moist eller
ock poste restante (= GP=) eller tele,qrapke
restant (= TR =); eller ock kan det befordras
till adressatens hemvist medels telefon.

Onskas ett telegram »poste restante» be-
handladt såsom rekommenderadt bref, skrif-
ves »Poste restante recomsnasuieeut. = GPR = ).
"Sättes före adressen !>Egenltändi,qt!> eller

»Remettre en mains propres» eller beteck-
ningen =MP=, aflämnas telegrammet i
adressatens egna händer. Atecknas det-
samma !>Aflämnas iippet» eller »Hemcttre
oUllcrt'l>eller beteckningen = RO =, kan tele-
grammet öfverlämnas öppet till hvem som
helst af medlemmarne eller tjänarne i
adressatens familj.

Genom att framför adressen införa någon
af beteckningarna DJJa.qojlämnin,qD eller
DJOU1'D eller =J =, kan afsändare förbe-
hålla sig, att telegram icke tillställes
adressaten nattetid. Iltelegram, som natte-
tid ankommer till en telegafstation af första
klass, skall dock alltid utsändas genast.

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

T I ttaeaa I St kh l • C Algeriet och 'I'unts .. 0 ••••••••••••••e egram mo agas l oc o m a: en- Marocko: Tanger ..........•..........
tralstationen, Skeppsbron 2 (öppen hela dyg- Senegal .•.••.•.....•..............•....•
net): Filialstationerna (öppna kl. 9 f. m.-9 Tripolis _ .

e. m.) vid: Norrlandsgatan 2*; Jakobsgatanl;================::'";"C"~
27*; Drottninggatan 72*; Karlavägen 23;
Storgatan 25*; Helgeandsholmen: Riksdags-
huset*; Handtverkaregat. 34*; Södermalmst.
4*; å Börsen (öppen under börstimmen) ; i
Grand Hötel- Södra Blasieholmsh. 6 & 8;
Nya Posthuset Vasagatan 28-34* o. Oden-
gatan 55" samt Telegraminlämningsställena, in-
rättade vid: Mynttorget 4; Sturegatan 6;
Banergatan 5; 'l'egnersgatan 18; Hornsgatan
52; Götgatan 33 (å filial postkontoret) och
Riddarholmshamnen 12.

[2938J
1.

Taxa

[2937-2f138]

För inländskt telegram DIll högst ;; ord erlägges
ett porto af 25 öre Innehåller telegrammet flera än
;) ord, ökas portot med s öre för hvurje öfverskju-
tande ord.

För
Ihvar'je

2 ord, lord
mer-~-~---

2,00 0,75
0,80 0,15
0,90 0,20
1,00 0,25
0,801 0,05

0.602 0,0;')
0,80 0,20
1,80 0,65
1,00 0,30

1,40 0,45
1,50 0,50
2,40 0,95
0,90 0,20
2,00 0,75
1,40 0,45
0,80 0,15
1.30 0,40
0,90 0,20
0,80 0,15
0,8C1 0,05
1,00 0,30
0,90 0,20
0,80 0,15

1.10 O,:JO
0,80 0,1;;
0.90 0,20
0,90 0,25
0,90 O,2i'i
1,50 0.50
0,803 0,15
0,90 0,20
0,90 0,20

1,10 0,30
1,30 0,40
B,40 1,4;)
1,80 0,65

Ord- I
taxa.w

0,95
1,00
2,35
2,35
3,35

• Stänges sön- och helgdagar kl. 4 e. m.

1 gäller äfven för B till och med 10 ord.
2» »» 3 » » » 6 »
3» ]J» 3 och 4 ord.
* Upptager endast kostnaden för korrespondens

med den ort inom resp. områden, dit portot ä~
lägst och, där flera befordringsvägar finnas, för
korrespondens å den billigaste.

]f'ö,. telegram till inrikes orter.

2. F ö,. telegram till utrikes orter.

A. Europeisk taxering.

Till
Azorerua 0.0 ••• , ••••• 0.0 •••••••••••••••

Belgien ...............................•.
Bosnieu och Heraegovina ...••.......
Bulgarien ....•....... " 0.0 •••••• 0.0 , ••

Danmark: i allmänhet.. ..
från svenska stationer vid Oresund
till danska vid d:o .

Frankrike ..•....•. 0.0 •••••••• , 0.0 ••••••

Färöarna ... 0.0 ••••••••••••••••••• o-o ••

Gibraltar .••................ ~.~~•......
Grekland, fastlandet och öarna Por os, l

Korfu och Euboea ..............•.•.

~ff;;:.~~~JLf [[ [f f ff f f f [f/f i; i ;;~I
Luxemburg ..•..............•.....••.
Malta ....•.••........•......•.......•.
Montenegro ...........•...• ~•.........
Nederländerna •. , ...••....
Norge ...••.•..•.............. ,.
Portugal .••........•...............•..
Rumänien ...•.••.........•...•.•....•.•
Ryssland: Finland ....••............
Ryssland: öfriga Europeiska samt

Kaukasien och Transkaspien ...••.
Schweiz ...•••.........•..............
Serbien ....••••.......•••...............
Sparrian ..•..........•........•..•..•.
Storbritannien ' ...........•..
Turkiet: Europeiska och Asiatiska .•.
Tyskland .
Ungern ....•...............••.•.........
Österrike ...............•..•.•.•.......

B. Utomeuropeisk taxering.

Afrika
(undantagandes Algeriet, 'I'unis, Marocko,

Senegal och 'l'ripoli):
Egypten .........................•..•.....•....
Madeira '" ..........•.•.
Afrikas östkust ........................•.•.•.•..

~ ~~~~~:i"::::::.::::::::::::::::::::::1
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[2938-2941J Telsgrafunderrättelser. -: Telegrafanstalter.
Fäsaberg Kärna

Köla1=-- Ame~ika:, ---"--1
I
För~llta Staterna o. Kanada ... 0.0 ••• ••• ••••• ,\

Bermuda ...•...••.••......••....•••............

l
1\IexikO "..
Sydamerika .....•...........•.•............. \
IVästindien, Kuba ...••....•••......•...........

I Asien
(undantag. Asiat. Turkiet, . I

Kaukasien och Transkaspien) :

~;~~~~n:::.::.::.::::::::::::::::::::::::::::::::::1
1

Indien, Brttiska ....•.........•.••..•.•.•...•.
Japan •.......•........ , ...........•....•..... "

li~~:::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::::1
lP . uerSlen .• 0:" •.••. :.:.~ ••• "0 •••••••••••• 0.0 •••
Ryssland: ASIat. (Stbtrfen) ...........••.......•
[Australiens fastland ......•.....•.............

I
Nya F.aledonien .........•••......•.....••.•..

, Nya Zeeland ...•.•......•.................••....
Tasmanien •••.•••...•••••.•••..•..........••.

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

[2939B ".; ,Telegrafanstalter,
som äro inrättade å orter där äfven postanstalt finnes,
äro upptagna i förteckningen öfver dessa, se [2915]
o. mlj., och där betecknade med '1'.

Öfriga telegrafanstalter äro:
Ammer I Björneborg
Ankarsvik Bodbyn
Asby Bodum
Askeby Borås gården
Aspa Borås nedre
Aspö Bredåker(Norrb)

Bremö (jämväl
tfon- Q. signal.
station)

Brännö
By
Backaskog
Böne

Badelunda
Berg (Östg.)
Bergebom
Bergslags Gran-

gesberg
Bergslags Ställ-

dalen
Billesholm
Biskopskulla
Bjursele

Edefors
Edshultshall
Eldris
Ellös
Engelholms

värn
Engelholms

hamn
Engeltofta
Eriksberg

Dal
Djursätra

Fagervik
Falun norra
Fillsta
Fjällåsen
Fröjered
FyIlinge

i.uo
270
1:80
3,20
1,95

Gimdalen
Gotska SandöiJ.
Grällsta
Gärdsta

Lunds västra
Lungre
Långnäs
Löa
Löt

Malmö ångfålje·
station

Malmön
Matarengt
Mo
Morkarlby
Munkedals bruk

Nikkala
Njutånger
Nolby (Vnr!.)
Nordmark \
Nordstyrsö
Norrlands Norr

by
Näset
Näshulta

OIskroken
Oskarshäll

Pajerim

QVJ se Kv

Rarnlösa
Rostocks brunn
Ryckelsby
Råbelöf
Räfsön
Rössö

Sevalla
Sikås
Sjögränd
Skogshamn
Skatviken
Sofiero
Startorp
Stensbo
Stora Haddcbo
Stora Halla
Storkåge
Storsand

Storvreta
Strånäset
Strömstorp
Sundbo-Ham-

mar
Sunnanå
Svarisbo
Svartlå
Svedvi •
Säröbanaus

Göteborg
Sättna
Södertälje ut-

hamn

Taflebord
'I'immeled
Tjufkil
Torpa
Tranemu
'l'relleborg

nedre
Träne
Tu'llgarn '
Tången

Ulfön (Vnr!.)

Vagersta
Vallen
Vaxholms fäst-
"ning

Vettelanda
Vinga
Visnum
Vojakkala
Västra EneIly

Yxern

lbyfjord
Åhushamn

Öddö
Ödsmål
Öjebro
Öllsjö '
Öravattnet
Öringe
örebro södra
Östbyn '
östersjön
Östrand

Tel efon und er rätte Ise r.
[2941J Rikstelefonen.

Rikstelefonnätet, som numera är utsträckt till nästan alla delar at' Sverige,
är jämväl förbundet med ntländska orter:

i Norge, i Danmark och i Tyskland.

Abonnentens rättigheter: 1) Afgiftsfria samtal med Abon.nementskontraktet afser vanlig oäggappa·
öfriga abonnenter då samtalet berör endast en cen- rat. Onskas annan apparattyp eller apparatutbyte,
traltelefonstationsort. 2) Samtal med alla andra skall härför erläggas stadgad mellangift.
orter i rikstelefonnätet mot särskild afgift, 31 'I'ele- Taxa: a) för affäretelefon med direkt ledning inom
fonering af telegram till och från telegrafstation Sthlm 50 kronors årsafgift samt 50 kr. inträdesafgift,
mot endast räkningsafgift (5 öre pr ajgående tele- hvilken senare afgift jämväl må erläggas med 10 kr.
gram och 2 proc. af förskotterade telegramafgif"ter). vid ledningens fullbordande samt 10 kr. i rorsta kvar-
4) Samtal med icke-abonnent, hvilken därvid ge- talet af hvartdera af de därpå följande fyra första'
nom telegrafverkets rorsorg tillkallas till samtalet; kalenderåren; b) för bostadstelefon inom Sthlm 50
den härför erforderliga budskickningen verkställes kr. årsafgift, ingen inträdesafgi't; c) mr ledning ut-
dock endast inom vederbörande telegrambätings- om Sthlm afgifter enligt a) med tillägg af 25 kr.

, område och draJler en särskild afgift at' 25 öre. i inträde och 10 kr. pr år för hvarje påbörjad
Abonnement a rikstelefon kan ske i Stockholm ä half km. utanför stadens tomtreglerade område; d)

Rikstelefonbyrån. Slottsbacken 8 n. b., samt i lands- ror anknytning inom samma egendom inom hvilken
orten å Statens telegraf. eller telefonstationer. hufvudapparaten är anbragt 30 kr. pr år; el ror an·

1,90
O se
1:90
4,55
3,75
4,15
1,10
0,65
280
3:45
2,80
2,80

Hackas
Hamra (Sörm!.

län)
Handsjön
Hedekas
Helsingborgs
ångfärjestation

Hemling
Herrevads-

strömmen
Hisingen
Hornö
Husås
Hvalstad
Hven
Håknäs
Hägersten
Hättan
Höganäs. Nedre
Högsäters by
Högås
Hörnäs
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Ignaberga
Irsta

Jarhois

Karlstacls östra
Kastellegården
Kengis
Kinnekulle
Klefva Orust
Klockestrand
Kläppe kyrkås
Kläppen
Kollekärr
Kornhall
Kornsjö (Norge)
Korpickyla
Koskats
Krokstrand
Kukkola
Kungsgården
Kvistofta
Kvitsle



Telefon underrättelser.
knytning inom annan egendom enahanda afgift med
tillägg af 25 kr. i intr. och 10 kr. pr år för hvarje
påbörjad half km. ledningslängd; f) för extra klockas
anbringande 3 il. 6 kr. pr år; g) f6rflyttning af telefon-
apparat 2, 5 eller 15 kr.; h) för samtal med inrikes
orter följ. afgifter: för hvarje påbörjad period af tre
minuter med ort inom 10 mil 10 fl 15 öre, inom 25
Ini! 30 öre, inom 60 mil 50 öre, inom 80 mil 75 öre,
inom 100 mil l krona, inom 120 mil 1 kr. 25 öre,
inom 140 mil 1 kr. 50 öre, inom 160 mil 1 kr. 75
öre och utanför 160mil 2 kr.; i) för samtal med
Norge, Danmark och Tyskland utgå afgifter allt efter
orternas belägenhet i olika zoner, hvilka afgifter för
vanligt samtal med Stockholm om 8 min. utgöra vid
samtal med Norge resp. kr. 1: 50,2: -,2: 50 och 3: -,
vid samtal med Danmark resp. kr. 1:50 och 2:-
och vid salutal med 'I'yskland resp. kr. 2: bO, 3 och
3: 50.

Telefonsamtal: Förutom vanliga telefonsamtal ex-
pedieras å rikstelefonens interurbana ledningar föl-

jande klasser af samtal:
a) ilsamtal eller sädana som med företrädes-

r ä t t framför vanliga samtal expedieras så snart som
möjligt antingen efter beställningen eller efter visst
af rekvirenten uppgifvet klockslag; samt

b) seriesamtal eller sådaua som efter törut-
gången öfverenskommelse förmedlas dagligen eller
särskilda men alltid samma dagar i veckan mellan
samma apparater ä viss för hvarje serie till såväl
varaktighet som begynnelse lika tid.

Interurbana samtal, vare sig inom Sverige eller
därifrån till Norge eller Danmark, få icke räcka längre
tid än under 2 perioder (6 minuter), i fall annat sam-
tal under tiden eller dessförinnan blifvit beställdt.

Tidsindelning af samtal. För åstadkommande af
en jämnare och bättre expedition äro de större tele-
ronlinjerna ti-dsiruiel ade, så att under bestämda mi-
nuter af hvarje timme vissa stationer utefter linjen
stå i förbindelse med hvarandra.

Med kännedom om den tid, under hvilken korre-
spondenternas stationer hafva samtalsutväxling med
hvarandra - hvarom underrättelse lämnas å sta-
tionerna - är abonnent i til!f<ille att lättare iakttaga
tid för samtal.

Adressering af telegram till rikstelefonabonnent·
Rikstelefonabonnent har i sitt telefon-
nummer äfven telegramadress, därigenom
att adressatens egenskap af rikstelefonabonnent får
i en telegramadress angifvas med bokstäfverna sRt»,
utan att denna beteckning vid inrikes
ielegrafering inberäknas i telegrammets
taxering underkastade ordantal.

Antomatlska telefonapparater, uppsatta på olika
ställen i Stockholm, förmedla samtal för 10 öre med
platstelefon, och för resp. 10 och 25 öre med station
i annat nät, med hvilket platsabonnent äger kost-
nadsfritt samtala allt eftersom samtalet är vanligt
sådant eller ttsarntal.

[2942J Stockholms Allmänna och
Bell Telefonaktiebolag.

Nätets ntsträckning:

Stockholms Allmänna Telefonaktiebo.
lags verksamhetsområde omfattar Stockholm samt
kringliggande landsbygd inom 70 km:s omkrets från
Stortorget. Af bolaget äro anlagda telefonnät i stä-
derna Stockholm, Vaxholm, Norrtälje, Upsala, Enkö-
ping, Sigtuna, Mariefred. Strängnäs, Södertälje och
Trosa, hvarjämte växelstationer å landsbygden finnas

[2941-4998]
anordnade vid. Adelsö, Aspö, Bammarboda, Barkarby,
Berg, Bergsbrunna, Bergshamra, Blidö, Boglösa, Bro,
Bromsten, Brottby, Bränninge, Bålsta, Dalarö, Dan"
deryd, Djursholm, Drottningholm, Dufbo, Dufnäs,
Ekerö, Ekolsund, Enhörna, Enköpingsnäs, Ensta,
Experimentalfåltet, Fauna, Fittja, Fjäderholmen,
Flottsund, Fogdö, Gnesta, Granholmarne, Grillby,
Grödinge, Gröndal, GU8tafsberg,~Gustafsvik, Hackets,
Haga, Hagalund, Haghulta, Hammarby, Hillersjö,
Huddinge, Hufvudsta, Håtuna, Häggeby, Härad, Hö'
ganäs, Järna Karlberg. Karlsudd, Knifsta, Kulla,
Kummelnäs. Kungshatt, Kungsängen, Köpmanholm.
Lagnö, Lidingö, Liljeholmen, Lillkyrka, Litslena,
Ljusterö, Lunda, Långbrodal. Långtora, Länna, Län-
nersta, Malmby, Mellansjö, Munsö, Muskö, Märsta,
l\:1örtsunda, Norrsunda, Nynäshamn, Odensala, Pen-
ningby, Petersberg. Pilkrog, Ramsta, Rasbo, Besarö ,
Riddersvik, Rindö, Rotebro, Runmarö, Rönninge,
Saltsjöbaden, Sikla, Skanstull, Skarpnäck, Skarpö,
Skokloster, Skurubro, Skå, Skägga, Sorunda, Spånga,
Stallarholmen, Stegesund, Stocksund, Stora Essingen,
Storängen, Strömma, Sturehof, Stäket, Sundbyberg,
Svinninge, Söderby, Södertörn, Tappström, Taxinge-
Näsby, Tibble, Toresund, Tranbygge, 'I'ranebergebro ,
Tumba, Tungelsta, Tureberg, Turinge, Tyresö, Täby,
Ulriksdal, Upsalanäs, Vallby, Vansö, Vassunda, Vax-
holms Grenadjärer, Velamsund, Vårdinge, Vårholma,
Vänngarn, G Värm_~ö, Vät:~an, "y.ästerhaninge, Åker,
Åkersbro, Asby, Alfsala, Algö, Ofvergran, Öfverselö,
Örby, Örsundsbro, Ösmo, Östnora.

Bellbolagets verksamhet utöfvas endast inom
Stockholm och omfattar apparater med begränsadt
fri samtalsrätt.

Abonnentens rättfgheter :
1) Samtalsrätt utan afgift till bolagens hela nät

(med mer än 43,000 abonnenter). 2) Afgiftsfri sänd-
ning till telegrafstationen af telegram, som abon-
nent intelefonerar till bolagets telegrambyrå. 3) Be-
fordring enligt billig taxa (25 öre för 10 ord, adres-
sen oräknad) af telefonmeddelanden till adressat
inom Stockholm.

Taxa:
a) för direkt ledning inom Stockholm och obe-

gränsadt fri samtalsrätt inom Allmänna och Bell-
bolagets hela telefonnät årl. 80 kr. för egen, och 60
kr. för enkelt kombinerad jämte för sistnämnda slags
abonnement å affärstelefon inträdesafgift af 50 kr.
(eller lO kr. årl. i 5 år). Mot årsafgift af 100 kr.
ntan inträdesafgift tillhandahålles apparat med direkt
ledning och obegränsadt fri samtalsrätt med ap-
paraten jämväl för samtlige abonnenter ii. apparat
med begränsadt fri samtalsrätt); b) för telefon med
begränsadt fri samtalsrätt dels 10 kr. i inträdesafg.,
dels 36-45 kr. för 100 samtal i kvartalet och 10
öre för hvarje öfverskjntande (fria samtal till alla
stjärnabonnenter) ; c) för anknytning inom samma
egendom, inom hvilken hufvudapparaten är anbragt,
30 kr. pr år; d) för direkt ledning till växelstation
om Sthlm dels 50 kr. årligen jämte expeditions-
kostnad dels inträdesafg. beroende pli linjens längd;
e) för flyttning af telefonapparat inom Stockholm 5,
10 il. 15 kr.

Fel
å ledningar och apparater anmälas å Felbyrån,
och anmärkningar mot expeditionen hos Förestån.
darinnan. Upplysning om abonnentnummer, SOlD
ej återfinnes i katalogen, erhålles af Nummerby rån.

Upplysningar
om abonnement m. m. lämnas af Abonnements.
byrån (öppen 9 f. m.-5 e. m.) Bolagens Kassa.
kon tor äro öppna 9-5.-~-------
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[5000 a]

'~=~

:~ På (l~n· natursköna. t:!(lingön ~
'--=---:? är under anläggning

(Idlngö' "VIllastad
mtd aess uälbdägna'

Bpggnads=tomt~r• ,

\1att~n=o~baflOPPSI~dnjngarsamt br~dspårjg. dUbbdspårig

> €I~ktrisk järnväg
und~r arbete.

€1~l\trjSI\b~l~sning anordnas.
Jlfstånd från Stur~Plan tm "nlastad~ns ~~ntrum '

ca 6.000 meter.
1so .,matomt~r försålda und~r I

sommaren 1906.

Kotftori StockbOlm,
stareaaran 1.

, Rlkstel, 28 26..'LR1i==-~.~
Kontor il Cidin\lött. '

RIkstel.
Bidiilgö 60.
RlIm. teJ .

l2idingö 1 00.



[5000 b]

~~~~~

o J. E. ZACHRISSON
Akeri &: Renhållningsverk.

Verkställer:
GårdsrenhåIlningar

SchaIUnings-, Sprängnings- Ci}.
Grundläggningsarbete~

samt alla slags arbetskörslor.
Kontor:CA stallar: 18Surbrunnsgatan

.flUm. Tel. 6297 Rikstel 2916
Stallar: Rålambshof. .flUm. Tel. 18795 •

. Tjärhofsgatan 6 " J0281.

f·~~""""""I"-I~' """"~1
Järn rostar och trä brinner,

men betan står emot såväl vatten som eld I

~ ~ Betonbolaget ~
t ARCUS ARCUS'..t I STOCKHOLM l
I utför som specialitet

iIiI/k/III, ""lIr, {lik, 1101lr, tls/erller, 1I1I1I1I/erIII. III.
- af Artnerad Beton.

Armerade håltegelhvalf (system Bremer)I bästa bjälklag för boningshus. I
L!l~~""""I"I~""~[!]~ -




