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- 'Inom StOCkholms stads område äro följande jilrn· 'täg dock endast mot lösen af va",lig tilläl:lgsblJjett)
"\,ägssta.ioner belägn a : St~ckJoolins centrat, vid Vasa· fors~lj as tillsVidare å Stoc~liolms. cenjr aIst atlon till
'gataä;LStoc'khl>lms norra,' vid norra-B antorget; Karl·
stationer och häll platser vid lillJe"" ••. Stock!'olm:ll'erg; vid Rörstrandsvägen;
No.rrtuU, vid Solnavägen ; (inesta och ~tockho!m-Uppsal a :. Gll~lghetstiden är,'Sto.ckholms östra, vid V~lhIt11a:Vä~en;
StockJwlms stads- 6 månader raknadt fr o. m. af8tamP.l~g8dagen.
g&rå, i Stadsgården] (med expeditionslokaler
i huset ' KUPQ11ubiljetter
gällande tre månader t'ö~resor- inom
n:o '10 n' 'b.. därstädes);
Uljeholmen vid Liljehol us- landet kunn a efter föregående bestältning erhåll as"ägen; ';ilf8j~; Alban o vld,Roslagsg atan; Saltsjöbadens ä Staten .•.Järnvä~ar. ".e~e~yrå'Klaraberg.g .. 68-; ror
järnvägsstation. i Btadsgården, och Stockholms södra, dessa biljetter galla l o~r~gt samma bestämmelser
.vid Bangärdsgatan. Därjämte finnas af statens järn- .om för vanliga enkl •• bilJetter..
.
/
.
vägar inrättade inlämning sstallen för a!g&ende ilgods . S.u!vagrun:, l, II och III k~ås.,. gå 1.nattägen å Vl~S'"
i husen n:O 77 Karl(Jväg~n och i n:6 Ii A NorrtuttsHnjer, angående hvifka hänvtaas tIll gällande tidgatan. - -Expedition IOt ank. tullgods Tullpackhu set t abel l, och meddelas m~d afseende på dessa vagnar
·Kung.gatan 76.'
följande:
'.
l k'lass eofsupe har' i helkupe tvä, I halfkupe en
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B~fordrang af resande.
liggplats U kla ss i helkupe fyr a och I h aIfknpe tvi
,Per.ontrafik ombesöejes icke af stationerna Stock· lIggplat.~r, UI klass i helkupe sex och I halrkupekolm norra, Btockholm stadsgärden. Norrtull, AI- tre liggplatser.
I
.. b ••no och, Vitrtan: Af Stockholm östra expedieras
För .ofpl:lts erlägges utöfver vanligt biljettpris-:te.ande endast till och frän Stockbolm-e-Boslagens
25,00 kr. I l 12: 00 kr. I U och 5: QOkr. i IU klass ens. järnvägars stationer och af Baltsjöbadens järnvägs vagn pr natt.
station endast till och från denna järnvägs stationer.
Mot denna afgift är resande, som så önskar, bel öfrig a etatf oner expediera. re saude och resgods rättlgad att ä stn sofplats medtaga ett barn .• om.
till .och från aIla i svenska samtrafiken deltagande Innehar half biljett tilllfråg ••varande vagnssjasa (dock
järnv.ägar, aamtdessutom & Srockh.ohne centralstation ej i de direkta sotvagnarna till Tysklalld). Två barn,
till och frän viss a stattoner i utlandet.
för h vilka erlagts half afgift, äga att mot lösen af ""
Vid Oentraesfatio'ne11)illn.es en särskild atdelning sofplatsbiljett gemenaamt begagna en sotplats.
för exppditinn aj lokal~(Jg"n nort:'Ut och till Vösler&s
Sofvagnsplats i de från Stockholm afgåeude tågen
b,anan, belägen vid stationshusets norra ända.
Vid äfvensom i de från Berlin, Hamburg, Kiel och Ködenna ·»lokalstathm» afgå och ankomma - på ett penhamn utgående sofvagnarna, bestäfjes å Statens
par undantag när - alla tåg, som enl. gällande tid- järnvägurs resebyrå Klarabergsg. 68 eller i dess filial i
tabell hatva 'sin slutpunkt, eller i omvänd. rtktning Nor-dbska Kompaniet, hvarvld sofpl atsatgtrten genast
sin .utgångspunkt, vid någon af stationerna JärfVa, erlägges. Per telefon (för resa i riktniug söderutocb
- Vä.by; Sundbyberg, Späng a , Riddersvik eller Kungs- mot Göteborg R 1>126, samt norrut och mot Kristi·
";ingen.
aHIa R 1924)får beställning ske endast under loppet
JJiljt>tt/örsäljningen
vid Stockholms stationer bör- af dagen omedelbart före den Datt, sofpl atsen skall
jar:. för snäll·, person- och blandade tåg 30 minu- begagnas, och skall såtund a beställd aofplats vara
ter, f'or godståg sen ast 15 minuter före tåget. utsatte utlöst senast 4 timmar före resp tåg. afl(ång.
afgångstid.
Restaurationsvos», medföres i dagtågen StockholmSom biljetter till ett flertal stattoner vid ensktlda Malmö il sträckan Stockholm-MjiJlhy, järnvägar äfvensom till längre bort belägna mindre
åbon'np.'riIa1Ig
af hel vagn eller vagnsafdelning i
st a~baue.tatio~er
ej finn,:. tryckta ~tan måste ut- täg sker ho. stattonainspektoren
ä täg.ets utgä~g.skrifvas. bor k<?pare af dyh~ biljett, ~or att med ~~ss- station. Beställuing ä he.1 va$ll. måste go~as 24 t:mhet kunna påräkn a erhälla sädan, darom fr arnatälta mar och å vugusardelning minst e'IL timme före
begäran senast 15 minuter före resp. tågs afgäng.
täg s afl(äng.'Anmärkning
mot "riktig biljett och växliuy sk.all
SjukvuY'4ar, särskildt inredda för.befordran af sjuka.
,enast, innan b~ljl'ttkjjparen lämnar luckan,framstä1personer, finnas efter rekvisition tillgängliga vid ett
las.1e'llledan intp.t aferessde där& seder-mera f äetes,
antal afstatsbanornas stationer, därilJlalld Stockholm.
För barn, som fyllt 3 men ej 12 är, löses biljett central. Sjukvagn tär vid behof Ingå pä ensktlda
mot haIf afglft. Barn u~der 3 är. ålder, som ~tföljer järnvägar af samm ••• pärvidd ."m .tats1Janor~... I
Mdre person, och för hvifket särsktld plats ej begä- dylik vagn finnes en ardelnmg for Il och en for lU
res, befordras utan afgift och utan särskild biljett. kl. För hvarje i vagnen berordrad sjuk person lösas
I trafik med utlandet (undantagande. med Norge och två biljetter och för hvarje ytterligare
resande I
Flnl and) är äldersgränsen 4 resp. 10 är. Direkta vagnen en biljett till vederbörande vagnklass. Mln.ta
biljetter till haUt pris till och från danska stationer afglft för sjukvagnen .är dock 5 kr. till hv arje I tran ••
kunna ej lösas för barn mellan 10 och 12 är. Då porten deltagande järnväg.
barn mellan 3 och 4 år å danska sträckor befordras
För erhållande af dylik pl at•• kall läk areintyg, att
afgiftRfritt, utfärdas i trafik med Danmark biljetter den sjuke är i behof af transport i sjukvagn, företes.
iOr' dylik.~ barn endast till vaderbörande gränsFasta
öitjetter
till
utfa.,cJ,f':.t kunna utan förutbestation.
.
ställulng erhållas å Statens järnväg;>rs resebyrå,
För afbrott i resa gälla särskilda bestämmelser,
Klarabergsgatan 68. samt Oentratetattönen till bl. a.
o~ hvilka unde:rättelse kan. ~rhälla8 genom veder- följande platser; Bergen, Berlin,. Hamburg, Helsingör,
börande upptyentngs. eUer btljettexpeditiou.
.
Kristiania
Köpenhamn, Narvik, Sassnitz, TruudM{j1tadsbilp~ft,r,
II och rn klass, gällande r~r å hjeru och' Warueiunude, samt till de större statto,
biljetten namngifven persona resor med alla ordrna- nerna ä de norska och danska järnvägslinjerna.
Å
rie bantåg (vid ;Md med.nälltåg
dock endast mot otvanuämnd a resebyrå f'6rsäljas äfven bfljetter och
tösen af Ivanlig tilläggsbiljett) under ett vlsst ant al reserveras
hyttp latser för aU.. viktigare
ångbåt s"hela min ••der å en vi•• bansträck a, erhålla. å sta' _
~
.. . ..
.
tionerna efter aenast en timme i lorväg gjord rekvi- lnnehafv are af kupongbiljett ager att ut an VIJ *ition.
.
dare formaliteter a1bryta.. slu resa 4. hvarje ,kupongs
'·'ri".:_i,.pfJ.rtibiljett~r,JII' och Ill"klaRR,gällande för·20 enkla begynnelse. eller slutsta..tIon. .
.
.
EeJ39r med ~ll~ ordi~arie bantåg (vid färd med snäll-.
•• Abonnemang medglfves lcka tills VIdare.
l
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.. ~~k;:i:lJ~f;t:~~:J!"ttI);~~&~:'~11~<UlaKombinerade
biljptterk
förut .@.kedd be\..
~
stälIninI( erhållas å Statens.i~rnvägars res.ebyi'~,K'lara~ [.(~ il~6J(;,J':'IIansport .af lefvande d] ur:
l.
bergsg.68, Kombinerad b,ljett utfardas l S~er-lgeuteSmärre '·aror.
Inbegrtpet
hundar, fåafglft,sfntt
slutande för resa i Tyskland, Österrtke-Ungern, B~l. medtagas i person vagn, om de förvaras i emballagegarren, Bosnien, Herzegowina,
!I':urkiet,'. :SehVfe~~', af icke. större',O:mfåD~ än vanligt handre~~~~&~,8::tptri
Holland och Luxemburg.
alla medresande i samma at'delning af vagnen dar.,,~y}iJt,~W,~tt ~amm:,:n~Ht'l~ !ll~ttför resor "f. mil).~t till lämna sitt ,sllmtY!'k","l,y,iflSa'.!ltate)l~"jijJ'!lvä.
t .~.O<y.,,~IY-:&'r~åpg4\op~ ,~,ag~r'lnar ~at;nm,ap.la~da Iängdei;
vara tåg, som medröra. t~ed;}e·:,klsssen~c;vagp.,~4.&~or'
_r~!..Ae.
..
/lttäcl;:~r;"bl,j.i,~tten, .pm,'
j~;.t<\r" ut!l0~' från 6~.o sittreR.ande, må,sllrskild för rÖkar~'''fs.~'id.;a!<!<tl,!l'Pg,
.,"t.
o IQ..,.3., o.~O..km..t ,60 dagar, ,p.ar v,äglängde~. ~t~q:r i, tredje klassena \-gnl -,.,-dock teJ:rl,l&of';v;agJlvl---;V
upp- .
ft'ån 3,OQl .t. p.. m Ii"dqosm., ~O-dagar och, 'l~S,va\i' låtas .fiir reaande.Lsom <m,edföra)lunda., ,,uta1!<) ,att
'jN~p:gdenöfverstiger, 1i,000km. ,1?O.dagar. ~Ånvlkt fqr. dessa äro förvarade i embl1n.gec11rall~porct':
.
Ivli~~gQa8;~e:dg,i;fV~fil: ~cke ,å dessa bl~Jett~1;"'I' ,~<?mbl- hundar,
kattor
'och ,'dyl(ka ~)ur.;.:i bur ~ll~
. ,,"
~ljet~ .,1<.n:,re~/i(od~clldast'jls1<.nfvOrs samma äger rum i resgo~sfink:,\ mot -J?s.eu,',a.t\Ij,
.'
tIll,saI4ma.,~tatloner,.dlt fa'Sta 'biljetter rmnas för hvarjf' djur l QIl.l('lttQxpedltlou-elh.r\>P.r,H;;,~
.,\(or
e. 0''Resl(odS'et,'kan flllrifrån, ompolletteras,
sådan' biljett är, oberä1<na<Jt,don' ,·fön ,"~lJ.ga.lPer-,
,;.;,
.•r"f9rt~,ck9lpg, ö,fyer .v~?y~~ö.rand~ kuponger (Ver· sonbiljetter
utgå~nde liprqviijoriR.~a.tilHi.gm;'l!tt'gj;~'ten,:
\ !Jz~n<?hnls~c'-d~r ~~~rscl}e;lne.. fur zusa:r;nm~.D~tellbare detsamma
80m for .en "half.'tre~Je klaRs~na:~Jp.~aon. Falirs9\leinh~~te) "led tillhorande J>arta säljea å be- -btljett. Andra mi,n{lre'hus<ljur,!bur~r
befordras-så"stllllnfngsstället' till Pris af 70 'öre.
'..
som il. eller fraktgods efter sllrs.kild frak.~\l~r"t";liJ?-g"
För-enämnda .resebynä Klarabergsg. 68, hiVllken af· För hästar och större djur ,ptl(:\r frakteq med~~Y'''
{ !en" meddelar .y,pplY~hingarröran~e persontr:,fiken, afgift pr vagn 'för '\!~'vidt !.~'Ir(dJurllnt~let: lir ~indr,!,
aåIles oppen söckendagar 9 f. m, tIll 7 e. m., ~~>n~
och än 6 i fråga om Rto~re hästar oc~ .mlnd're' '3DflO 1helgdagar 'Hl f, m. till 7 e. m. (Telefoner for upp- fraga om boskapskreatur och mindre \lä.tar, (i' ihril.
"lysniI!l(,söl>and~: Jllrnv.ägen, Upplysningen
samt ket fan frakten utg:1.'"med fllgre, afgift, beroende 'P~.
oRiks,16304 och, 83 61i.)
.
djurantalet.
I hvarje, f'M tranRport af lö'sa'(ljonr''an:
.' ,
,
,
vänd vagn lir lI/(areti berllttigad1att-afgit't .••
,fri,tt''niedsända till bestärnmelsestatfonen
:en .rvård~~; 1.,'JVid,
,J4.9) 7]
Resgods.
längre transporter, transporter nattetid if,v:~iiSo~,dä
För hvarje personbiljett, hvarå resgods skall pol- omlastning under vägen'· 'är erforderlig li,r(Jä~a,ren
letteras löses i biljettluckan' en tdlläggsbfljett a 1i0 ,r.kyldit} medsända> vårdare i :enligliet"med '~tations~ '
å af~ändningsst31Uonenl' ·ioreskrifter -.
öre. H'ärförutom' berättiga va.nliga personbiljetter i före~tåndarens
" "
svensk trafik' samt kupongbiljetter Lallmänhet till af- Hästar skola alltid, åtföljas af-vårdare:
Lefvande djur förvaras afb'tftsfritt vid mottagntngsu'giftsfri pollettering af 25 (å barnbiljett 12) kg', resgods.
DlIremot, får resgods ick.e. afgiftsfr.itt medföras å må-. stationen endast ~ tim-nmr efter .ankom s'teh , ,därefter
nadsbtljetter och parti btljetter. For trafiken med ut- debiteras magastns- elter vagnspengar beräkltade,l;lpr
'
"\'
!landet gäl la särsk ilda. bestämmelser.
Till Stockholm timme.
ankommande'resgods'kan
afhämtas omedelbart efter [49 19]
.' Ilgods.
" , ,. ;,•...~
dess urlastning' ur tåg. För tllllpliktib't resgods från
Ilgods knn afsändas
från·samtlil{aStockholms,~ta~
utlandet finnes vid Centralstationen en särskild afdel- tioner med undantag af Htockholms norra. ,11~o-ds
nmg, hvilken hålles öppen för tulrvisitertng vid alla till statdon iLStockholm-e-Roslagena
järnvä~ar\ö. till
:' tider'. då tåg med direkta förbindelser från utlandet station å Stockholm - Baltsjöbanans järnvllg,skalHn"ankomma samt dessutom mellan kl. 12 och 1 söcken- lämnas å resp Stockholms ·ö&tra station, o. SaltRjö.o:
dagar.
'
•
banans sta.tion-Stadsgården. Vid ilgodRt"XPP.diti9J.~~.rna>
.: Expeditionerna
för afgående resgods öppnas och i n:o 77 Karlavägen -och n:o R A ' N orrtuklsgatan
stängas samtidigt med ~iljettluck~rna;
oc~ bör res- äfvensom vid expedtttonen i F>taOFlgården.1\ o..' ,Hr fä
gods vara inlämnadt mtnst 30 minuter fore tågets dock icke ilgodskollin af högre vikt, än r,or :kg.",.tför
utsatta afgångst d. Vid resgod,s~ts inlä~nande ~~igger befordran inlämnas,
Frakten för ilgods berä.k;nas
ägaren att tillika attämna biljetten for att markas. efter vikt, med afrundniug af vikten , för, Jät.tare1
<Sedan vikten blifvit utrönt och likvid erlagd i res- enataka kollin till 2.' 5, och 10 kg. .och (ör ~yngre'
godsInckan för möjligen befintlig öf'ver vikt, äterfäs sändntngar
till närmast högre tiotal kg.
c., f\ '
'biljetten ocherhåtles
resgodsbevis eller biljett å res.lIguue, SOUl skall beforur:aa med, v;isst tågJ:_~~~te
godsöf",\ervikt försedd m~d samma nummer, Bom ar vara inlänmadt ii. Stuckholms central senast L.tIlplD.~
. ,. \ 'åsatt reagodspersedlarna. Frdu re8qods, som inlämnas, o. öfriga stationer en half timme "före ifråga~~andec
böra äldre
Tf!sgodsm'ärke.n
vara
boruomia,
emeda-n
,. ,'. '. ' , , J" ','..; sJiana
ttitcförontedo f~lsänd1dng.
Resgods utlämnats tågs afgånM"tid,
Icke tnllpliktigt
ilgods ankommer "till" sam,tllga
'på bestämmelsestationen
till den resande' eller, hans Stcckholms stationer med undantag ..af, Stoesholms.
ombud mot reagodsbevisets eller ötvervtctsbtljettens
norra samt expeditionerna
n:o ,77 K;LrlavägenJ o~h
samt tilläggsbiljet.tens
äterstallande.
Tydl ig adress 8 A Norrtullaeatan.
7;u,llplikt1fjt
ilyod§ au,k~n~)~er (
ii. reagodset under-lättar
dess säkra transport.
För "U/id till Stockholms norra.
IJgo(ls."so~u ankommereffekter 80m H:f'resande medtagas i vagnen, an- till nägon af stationerna Htoc\{.'h'olmsqentra~,,~Q.4r~
svarar järnvägsförvaltningen
icke.
.,
.
eller östra, uteändes. .omedelbart efter, .aI).kO,m~WIL
Vetoct pt-drr octc, .~p(n·kstölt'1.lg"r, som ror personltgt genom A.·B. Tr-auapcrfknmpanfet..
till; f.~dreS;Ra~e;r;tt·Qm
oruk medföras emottagas tIll befordran l resgods- bostadeadr-. änneauppgtfxeu.
"tFr,ån öfljga.t-st;ttiQ1;&er'
inagasin~t.
Biljett löses i reAgodsexpedi~~oneD til,] underrättas
emottagaren genom utsänd IIDQU.ftkpm
<pris\af l: ön kr. för-ensitsig. tvåhjulig velociped utan godsets ankomst, För ilg9ds, .spm .ejiaf.l.l:ämtas,inom
j'Inotor el ler sparkAtötting;2: 00 kr ror annan velociped 12 dagtimmar (räknadt.från 71. m,,).efterJ,\Dkoml$r.en;
utan'm'otor:'6: '·O·kr.tör ensitsig, tvåhjulig motorveto- erläggas magaainspengarenl,~· taxa, .,hvaI,'Yid..ä,en.
ciped och '10':00 kr. för annan motorvelocrped och är minsta a.fgift a.f 25 öre pr sändning ,debi~eras.· i;i~.
den resande 'skyldig att där förete sin personbiljett
'for afstämplin~.
','
,,
,
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Fr!lktgods.'",::"~r,
,f'
.För resgods, som icke afuämtas inom 12 dagtImVid transport å järnva'g indelas fr!-!oktgods.i::
~;ty;J*e--\
mar (räkuarit fr~n 7 f....m.) efter ankomsten, erlägges i gods och vagnsäastgods.
Som. styckegods 'bet~!!kta"
!Jlagasin~r,\ngsa,fgift 10 öre pr .dag och kolli, dock h var e för"ändelse; hya~" v.cikt
..icke.,uRpg~~,till;!,pPO'
~mi.~t. ~:?,~!~',pt;} ~.ä,~cining.,\.
.
."
..
kg.• och som vagnslastgods h varje för.~ändel~~Hb,~JtJ:'S.f
~I R6sgods,
Bom kvarligger efter. 48 ttrnrnar-, raknadt vikt uppgår till, eller .h•."",s fr~kt, be,raJ<jl,!",fll~
,llllWJt.
-.- Enklår ooh I·tur och retur eller for rundresa. ~
2.500 'k,U.
,;,\
-t. ';';:'D ,h"m
'}CiW:r'
j

.---.-,~--
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• 1. Järnvägs-, post-, t~l~~ra.l1-o. WlefoDunderrättelser.

",~Iyckegod,g kan 'af';~1ulas ff~ sap>t!ig!',St.QI1ljholms s~da villl<or f~rl,J,.rras. För vagnsl"l'ltsli-ndning måste
-stationer med I}Dda!\tali!ai eentrals~'lt\onen, ii:'ar~\>erg vallri på löt.band beställas.
,
-och statebanornas
st,ation i S~d,.sgården., Frakten
VagnbestiiUiting
bör ske') före kl. 12 middagen
:1"6r styckegods berälp;llls efter en minstlll'l;ikt l'f 4.0 söc)<!'lndagen"fQre,lastningsdagen, helst skriftli~ en
kg. och därutöfver för jämna' tjugot/1l kg.
I \igi fOgIluläl\ och !WSBB,fQrfallen, om Iastntng.ej på-:
$tyckefJofl,s r,t,rtkqmmer, tilllsl'mtliga
Iltockholms sta- börjats inom 9 dagtimmar efter det vagn erhållite.
'tiolWI' ,\l\ed undantag af QeJil~ml~tat;iewelh:j{;arlberg Stati0jlsför!'stån4aren I kan, fordra en depo~ition af 6
-och, St<;lC1(hplmSta4sgil;tden. ,
, I J
I .'
kr, PF, beställd v3.gn, som förverkås, om vagnen ej
Till Sl;ock,bolms norra stl,\tiOjl,,ankomIDBf a),lt tull· .blrr ' /1nvänd, och är berättigad att mottaga, vagnbep/'iktigt st.yckegods. Dylikt gods i vagn!Uast~r all' ,ställl'1.inll ~untligen. eller pr tele~on sa!Ut g~r•• ankOinme, ttll Btockholms norra och Stockholm stads- t~cknm\, darom, bvilken antecknmg VId tVIst har
gården.
,,'
j
"]
.,',
,
vitsord'. 'Vid otillräcklig vagntijjgångskola
vagnar,
Styckjlgods, som an)<:Ol}lmertill någpjl af statio- utrininas I i följande ordning : 1) för lik, 2) f(jr le~.
nerna Stockholm norra, södra ~~I~B Nor,t1,lll, ut- yande djur, 3) för ilgods, 4.) för fraktgods, som är
-aändes genom A.,B. Transllortkompaniet
\ill adres- underkastadt hastig förstöring, 5) för annat gods.
saterna om bostadsadress finnes uppgifven,
Till de
Om beställd vagn icke är färdiglastad
senast 9
adresaatep., som afsagt sig ):\tsändnin'gep ~enom 'A.·B dagtimmar (se 4921) efter 'det vagnen ställts tillrekvi·
Transportkomj:>aniet, utsänae~,Ij9tis.
Of,riga ~tatio, rentens disposition, debiteras vagnspengar med 50'
ner underrätta
emottagaren genom, utsändande
af öre i timmen, dock högst, 6 kr. föl' det första dygnet.
snotts» om ankomsten af gods, Ar godset ej af Dessa afgifle., ökas successivt föl' påföljande dygn.
hämtadt
inom 12 dagtimmar (se 4921) efter dess
VaOgns(ustgods ankommer till samtliga StOCkl101mS
ankomst får emottagaren' ,erlägga magasinapengar stationer med undantag af Stockholms central och
enl, taxa, ltvll1,'vld'en minsta afgift af 25 öre pr sä,nd. Karlberg.
Vnderrättelse om ankomsten af gods delning debtteras.
_
I
,
gifveEllIDottagaren genom utsänd »notis».
Vagnarna
Gods. som,l\varligger
outlöst, å.,;N6rrtull eller skola vara lossade senast 9 dagtimmar <se 4921).
Stockholms norra, 48 timmae efter ankomsten öfver- efter den tidpunkt, då vagnen blif'vit inväxlad till den
lämnas till A.·B. 'I'ranaportkcrnpantet
för rorv·srillg. plats, inom st'!'tionsområdet,
d,är varorna s!<'ola af·
För denna förvaripg äRer näi\Inda bulag ;r:ätt att i1WP, hämtas.
Efter nämnda tids rörlopp debiteras vagnsbära en afgift af 15 öre 'pr dygn och 100 kg. samt pengar (se ofvau).
,
en minsta afgit:t ar 50 öre pr, säw;lning.
Por traneport a/ &kdon, båtar och lik samt af .zc-s
Mot i taxan särskild angifven, Iägre afgift, hvilken ko~~otiv och järnvägsjordon
gälla särskilda be8täm~
erlägges J vjd iJ;lläJ;Q.ningeD,fä tomkärl oop tomsäckar; m.~lser.t om hvilka Undf:TräUf',lser lämnas af eederbö- ~
som varit, använda fi;>rtransport af smäkreatp.r,j'ödorande sta;tiorz eller )god{JI~xpP(lition.
.
I.
,
ämnen,' salt; span,nmål, gwn, U!jö-~,{rö, gödningsTi,Ugods, , Tullexpeditionen
rör Il- och fraktgods
'ämnen, foae~ämnen och träkol, återgå från emottag-i ~amt v~l(IlslastgQds å, &tockholms norra, station hål·
ntngs- till afsändni)lgsst;;bionen" l;lä",å,t6fsändandet ~e~ öppen I,1vardagar kl. 9 f. m. - 6 e. m. - Expedtsk~r i'!g'!lJtla
dagor"rllknadt'fi'ån
varans ankomst. tionen är belägen i tullpackhuset vid KungsRatan'16.
På samma vilUlor få rep, s~m användts vid hö- och
'
.
I
'
halmtransporter,
vedmåt,t, -resenningar, oastwatlor [~92~J
Efterkraf. Upplagstid.
'
o.ch kreatu~sbind,.slell åters nd,a~ till. ,afsä.lldningssta. ,
Hemfersling.
tionen.
~Jolktl"l'lkor af pl-ä:t;hVIlk~ återsand.a.",lllom . GodsI6rsändelser kunna af arsändaren beläggas med
samma ttd, å~ergå ~ot en msk1'1fmngs,a.fgtft ,af 3.11k/trrlllra/ intill godsets 'Värde, h'vilka inkaaseraa genom
öre II'.'; s~ndp~g\t For tomfat oC~' andra kiiJ"1s!'mt järn vägens försorg mot en provision af en procent
lådo~, bvilka wo, m :>0 day.ar återsll,1\l!a~.1411statlOp, ~f 'efterkrafsbeloppet,
',dl'., efterkrafvet uppgår till
'från hvilken de a~om~I~JYUd;<, beräknaa frakten [iögst 100 kr. Ofver.tiger efterkrafvet 100 kr!, utRår
-etter biltigare tapff /1n elje~I.
~"
J
provisiOJfen '!öl' de lörsta 100kr, med enprocentoch
Vagnsla~!gods
kan a,tsändas .från samtliga Stocll;· för öfvtJrsJ<jutande belopp med en half procent,' För'
holma ~tatlOner n;ted undantag af Btockholms cen,tf.~l utbetalande ltf efterkrafsbeloppen å försändeläer fr&" ,
-och X:ar.lb~rg.., :V'd St'l,cl;:holms
norra
stat~~i/
Sto<khiJlms central oots-uorrsi ännes lndlttad,en sär~
-expedieras Ielle, l' vagn,sl",!ter. ben, ,kr~atul's", benetn,: skild expedition 'I huset neo h8 J{laraberg.g'ltan, ~l·
oleckatfall,
bleckplåt. btaekalagertarbeten,
bleeJ<~a' ken hålles öppen för allU!änhe'ten aöckendagår: från
rOf, pl~, !,IYplll.t,vbJY/'krpt, ,but~ljeF, ~e"1>e'\t.bloplf" 1<1f,u m, till 1 e. m, Efterkraf å försäil\delser från
s":I\lt ~'3rre, oSl,lpad~" .h~a~e eller ':P0le~a,de'!rbeten, öf'riga ~,9Honer och expedittonas- utbetåles ,å afSänd,dli.rB.f.'äfvellsbm fdrmar for cem"ntgjutu1Dg,~otogeh,
nlhgsstatiOllen resp' exgeditionen.
\.
f'al~..l1at, .gi'p~ ,och /p;~,sten", gla&. f<)llSter':.Pl'h )fö~1 '<J'rafik'aiW är berättfgali att för ali,a godsslag (mell'
"'nMlllor, l\rafv~rdar,~f,J~;O'(!I
sten, g~u~)flodIleI.gS. 11Oq"n.talllf at ')lefvand", djUr) beräkna. den' fria ,last·,
Jimn~n, oprepllrerade 11IÖd&M
och stM1s,tro.',hacfl.e1se ~illgB' JRssningJ;l' ellex upplagstfden i '4'\gtinuI!a, '
"'&( Mlinj 1Iullar,' allti'll!lag, 'hl>! järn' oell Bt~\, :<16' 'lNarill~ "förstä'. tiden.fr,
7 f. m. till {e:m, söcken~
under aM. 4-7 .,:,.nde?:denna rubrik i Rodsind.elnin. dagar. Sedan den afgiftsfria tiden utlupit. erlägges
gen täll statena Jarnva!!ars taxa nämnda varor, alven· för le~vande djur en ~
.
ift enl., tlll'a för,l:1varje·
80m plåt och p'JA,t~IJlWl:.,j"./k jWJ)ij,ka}l<sten,)l;o!<~, pll.börjad"tinime bcll fr
d'Stt'llr hvat.ie~börkOPRar,,~plåt och -tråd, krIta, kvarnftena~, le~~,~U1;nR,jal1~ dY~ ,hvary.:iq ~iit;l· Qc!Ihelg
medräknas enniaskiner ~~ch'rila$~in:go~§f,~~"löit<Ych''v'',itn's••iriör~ll, Il'li\t'J\1'åg~ )\>m'llik o~h: jefvan'd~ djur. 'rrallJ\:an4,
'Illel!a<lle:r
'1' t!,"k6r, mässl'l,g:IrtB;ck<')1'r,
oljor aill~ sl~g, ~Qm'l~f~' 9psl<ar få sitt gods hemfuråla
A.·B"
p~t;ol~u,!,\)s .••nd, s~o't,', ~l,!,gg oc~ !!l~,
~ gster., ~1'!c, ,!j;r.••n~IW\'tkompanif)t" ,i\kall,4i\r0m gör'l,
ig"an·
kBl'larbeten- tIll bYRgnad,er, o\enkol, taa tegel, tenn, l'l'älaP,. fl velll'rpiirande station ,'llle~'llx
n., ,
'torll (brä-nnt.orf öch fdrfbrlK\l~er, to'
o!,,-\\'phior~. ;
":"
",
-.
.
'. '
'
kbisohketter)
tOl-f-s'ftöocll1tlli-lmull),'trilk"01'(fch, MI. \'49'22-1 'I ,I'l
•.Ex~edltlonllr.
' j' l l • 'o '
kolsstybb, trlisyra, trävaror och vass: ör.-""De§så \<'ah\.~', JJEl<tl6dlttbner'Iför u- 'och frakt'goda' 'h!u4s i' r.egel
-slag få (ll>stas och 10ssas,'VlidlNorrtun ellBl' Albano, ö]lp-n",wr llllmänheten,aTla Böckentlagaqnel1an lit,!in.
Vld fjtOllkholmB östra ststion-expedie.as iCKei !vagns· pch 6 e. m. Undantag liärtlrli,n dtgl\rM expeditionerna
laster 'ben, l<reatnrs·,i!!"usl :göds61,Oltallstnö,l' halm, i n.'(JJ. d. 46 ej Karlavägen .och 8 A NorrtuUsf,latan.
hö, k'aU<:"J;.oks"lump .•Lll3-lld,·Jlkrot, .snickeriarbetell
~om, hållas öppna mellan' 9' ,f. m,· ocltl6. ef m.' 'Sön·
itll ,Qyggtl~d'lr etQ., sten" Btellkol, ,teg,el".\orf, .torf· "elI Jielgdaga~'hålla8 'iilgodBelOpedittonemal1\ C.erltral.
"trö, tollflQull"trälwl,fträv,aror
ochlv"",,rör.,;
",.<1],
~atiUl\en öPJjnf 7,10 f. m. OC,h11'" 'l'.-\l'" PC l,lIgdS.
.FrakteJ;\ föp,v~gnBlast,gQdsIberii<l<mas
ilften;en minsta
xpe 'tMnå\\."å ::fflIlH ..~~.'lfi01i~bJifl'f'Ii.n ·~C!:.l'(,!;m.,
":Ikt;af 2,p!)!\)l;g., \'ikt~.för
,vaglJ;'l1aatgdd•• afrun,das
c!>' ~5'''''J!l,~
a:lla ,G,frIg ~ods~,.p,
,n:a!t~B
.tIlL ;Illi.=,ltBlorIW!!"el
10Q.tiF1og"lMIjtabalafgift->föitrans
'an~a, •. NotIBer bl'n,Jank~metl go:ifH'litsll.hd'asn.c~e
.1'.9«' ~f;len tp.gnsl~tB~dninf!\'ä~
l"_ikr~,Ijm'iJ,
del' Bön,"OOOth'<l1gU...-gall.1
"niD
FÖ)l!~ABPo.r~~fLlnöl!lel!
'd,H:Ik~n!helrngn'på sär
"!I'fllhl,.J'".'. ~
il 'I.,,, '.1' ~"nf bill

'l-t
~'diler
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Järnvägs-, post-, telegraf'- och telefon-underrättelser.

Enafors Jmtl T
Drev 2) Kron
Bölebyn Nbtn
Blomstermåla Klmr Brodalen <!brg 'l'
Enbo Ups
Drevviken Sthlm
Brodd arp Alfsb
Bönan Gliflb
T
Eneboga Södm
Drottningholm
Broddbo Vsim 'l'
Börringe MIm T
~Blyberg Kpbg T
Eneryda Kron
Sthlm T
Broddetorp Skbg 'r
Börrum östg
:BHlningsmåla Blek
2
Engelholm, .se Ängel:
Drottningskär
)
Blek
.Brokind
Ostg
T
Börstig
I)
Skbg
måsmark Nbtn
holm
Drängsered Hall
Bromsten Sthlm
Börtnan Jmtl
Blävik östg
Enköping t Ups T.
Drängsmarkby
Vbtn
BromöIla
Krist
T
Börön
2)
Jmtl
Blävikstrand Vbtn
Enskede
Sthlm
Drömme Vnrl
Bronäs Skbg
Blägda KImr T
Enstaberg a Södm
Dune Gotl
Brottby Sthlm
CharlouenbergVrmlT
Blötberget Kpbg
Enviken
Kpbg ,
Brunflo Jmtl T
Oharlottenlund MIm Dunkel' Södm
Bo Sthlm
Enånger Gäflb T
Duved Jmtl T
Brunna Ups T
T'
Boalt Krist
Eriksberg Södm
Brnnnby MIm T
Oimbrishamn, se Sim- Duvhult Krist T
Boarp Kron
Eriksdal Mim T
Duvnäs Kpbg T
Brunsberg Vrml T
ri8hamn
Bodpysund Vbtn
Eriksfors Vnrl T
Dvärsätt Jmtl T
Brunst •• Vstm
Dagarn Vstm T
Bod'" t Nbtn T
Erikslund Vnrl T
Dyltabruk
Öreb
T
Bruzaholm Jkpg T
Daglösen Vrml T
Bodsjö ·Jmtl T
Erikstad Älfsb T
Dynekärr Klmr T
Brälanda Älfsb T
Dagsberg östg
Boet Östg.
Eringsboda Blek.
Dynäs Vnrl T
Bränahult Klmr
Dagstorp Mim T
Bofors Oreb
.
Erken Sthlm T
Dysjön Jmtl
Brånan Jmtl
Dala Skbg T
Bogen VrIDI
Erkheikki Nbtn
Dådran
Kpbg
Brät a 2) Skbg
Dala Finnhyttan
Bogla Jkpg
Ersmark Vbtn
Dängebo 2) Kron
Bräcke Jmtl T
Kpbg
Bograngen Vrml
Ersnäs Nbtn T
Dädesjö
Kron
Bräkne-Hoby Blek T Dala Floda Kpbg T
Bohult Klmr T
Brändön 2) Nbtn
Dala Gärdsjö Kpbg Dänningelanda Kron Ervalla Öreb T
Bohus Älfsb
Eskelhem 2) Gotl
Dösjöbro
Mim
T
Dal a Husby Kpbg
Bohus-Björkö Gbrg Brännarp Hall T T
Eskilsryd Klmr
t
Brännberg Nbtn
Dala Järna Kpbg
\ Bokenäs Gbrg
Eskilstuna t Södm T
Ed
Älfsb
T
Brännfors Vbtn
Dalarö Sthlm T
Bollebygd Älfsb T
Eda glasbruk Vrml] Eskilsäter Vrml
Bränninge Östg T. Dalboda Ups '
Bollerup Krist
Eslö/
t Mim T
Edane
Vrml
T
Brännland Vbtn T
Dalby Mim T
Bollnäs t Gäflb T
Espinlira Nbtn
Edebo 2) Sthlm T
Brömsebro Blek T
Dalfors Kpbg
Bollstabruk Vnrl T
'Esseboda
Kl:ist
Edel:läck
Vrml
T
Brosarp Krist T
Dalhem KImr
Bolmen Kron T
Essunga Skbg 'l'
Brötjemark Jkpg
Dalkarlsberg Öreb T Edestads station
Bolmsö Jkpg
Essvik
Vnrl
Blek T
Bullaren Gbrg
Dals Högen,.Älfsb
Bomhus Gäflb
Estuna Sthlm
Edsberg Öreb
Dalsjöfors Alfsb,
Bomsarvet Kpbg T Bullmark Vbtn
Etefhem Gotl T
Edsbjörke Vrml
Bunn Jkpg
Dalskog Alfsb T
Bomsund Jmtl
Ettebro Blek T
Edsbordet
Vnr!
Bureå
Vbtn
T
Dals
Lerdal
2)
Älfsb
Bondersbyn Nbtn
Eved ••l 1) Kron T,
Edsbro Sthm T
Burge Gotl
Dals Rostock Alfsb
Bondstorp (BonsExperimentalfältet
Edsbruk
Klmr
T
Burgsvik
Gotl
DalstorI>
Älfsb
torp) 2) Jkpg
Sthlm T
Edsbyn GäflD T
Burträsk Vbtn T
Dalum Älfsb T
Bonäshamn Jmtl
Edsele Vnrl
Buttle Gotl 'l'
Danielshammar 2)
Bor Jkpg T
Fagerfjäll
Gbrg
Edsgatan Vrml T
, Bya 2) Skbg
Östg
Borensberg östg
Fagerhult KImr
Edshult Jkp'g
Byarum Jkpg
Dannemera Ups T
Borghamn Östg
Fagerlid
Skbg
Edsleskog Alfsb
Bydalen Jmtl
Dannike Alfsb
Borgholm t KImr
Fagersanna -Skbg~', .
Edsvalla Vrml 'r
Bygdeträsk 'Vbtn
Dannäs Jkpg
Borglunda .Tmtl
Fagersjö Sthkm
Edsvåra Skbg
Bygdeä Vbtn T
Degeberg ••..Krist T
Borgstena Älfsb
Fagersta Vsim T
Efveröd
Krist
Bygdsiljum
Vbtn
Deger/ors
Oreb
T
Borgvattnet Jmtl
Fagerdk~verken
Ek Skbg
Degarhamn KImr
Borgviksbruk VrIDI Bygget Hall T
Vnrl
Ekbyvall
Skbg
Byholma Kron T
Degersel e:t libtn
Borlänge
t Kpbg
Fageräs VrIDI T
Ekeberga Kron
Byringe Södm T
Degerön Ostg T
Borrby Krist' T
Falerum
KImr T
Ekeby
Mim
T
Byske Vbtn T
. Deje VrIDl T
Borås t Älfsb T
Falkenberg
t Hall T
Bytorp Hall
DeTjeforsbruk Vrml Ekebybruk Ups
Bosebo Jkpg
Falköping
t Skbg 'l'
Ekedalen
Skbg
T
Byvalla Kpbg T
I
Botilsäter VrIDI T
Falköping-Banten
t
Ekefors Älfsb T
Byvattnet Vnrl
Delsbo Gäflb T
Botsmark Vbtn
Skbg T
Ekenässj ön Jkpg
Bålsta UP.s T
Derorne Hall T'
Bottnaryd Jkpg T
Falsterbo Mim T
Ekeryd Jkpg T
Dikanäs 2) Vbtn
Bovallstrand 2) Gbrg Bängbro Oreb T
Falst&rbobrukIKImr
Ekerö Sthlm
Bånghammar ÖrebT Dimboby 2) Skbg
T
Falun t Kpbg T
Ekeskollsby Skbg
Bäradsby Jkpg
Dingelvik Älfsb T
Boviken Vrml
Fanaholm 2) Kron
E;Jrestad
Krist
T
Båstad t Krist T
Dingle Gbrg T
Boxholm östg T
Fanbyn Jmii
Eket Krist T
Bätsjaur väl' o. !löst Dingtuna Vstm T
Brandsmo Älfsb T
Fanthyttan Oreb ,
Ekhorva Kron
2)Nbtn
Diö Kron
Brandstorp Skbg T
Faringe Sthlm T
Ekhult Klmr T
Nbtn T Djupadal Blek T
'Brantevik 2) Krist T Båtskärsnäs
Farstorp 2) Krist
Eklängen
Södm
-T
Djuptjärn Vnr!
Brattbäcken Vnrl T Bäck Kron T
Fastnäs VrIDI
Ekolsund Ups T
Bäckaby Jkpg
Djupvik Gbrg
Bratteborg Jkpg T
Fegen Hall Te
Ekshärad
VrIDI
T
Bäckaskog Krist T
Djura Kpbg
Bratten Vbtn
Fellingsbro Öreb T·<
Eksjö t Jkpg T
Bäckebo 2) KImr
Djuramäla 2) Kron
Brattfors Gäflb
Femsjö 2) Jkpg
Eksjö
sanatorium
Djurhamn Sthlm,
Brattforshyttan Vrml Bäckalund Vrml
Fensbol Vrml
Jkpg
Bäckefors ÅHsb T
Djurröd 2) Krist
Braäs Kron T
]'idenäs Gotl
Bäckseda Jkpg
Djursholm
Sthlm T Ekskogen Sthlm T
Bredaryd Jkpg T
Figeholm KImr T ..
Bäl Gotl T
Djursholms Dande- Eksund Östg T
Bredbyn Vnrl T
Fil/ps/ad
t VrIDIT
Ekträsk Vbtn T
Bälgviken Södm
ryd Sthlm T
Bredgrind Kpbg
FiDja Krist T
Elds
berga
Hall
T
Bällö
Jkpg
Djursholms
Ösby
Bredsel Nbtn T .
Finnekumla Älfsb
Elisberg Blek
Bärby Ups T
Sthlm
Bredsjö Öreb T
Finnerödja Skbg T
Eljaröd I) ~ist
Bäreberg Skbg
Djurslöf Mim T
Bredsätra 2) KImr
Ellekulla se Alekulla Finnforsfallet Vbtli
Bärfendal Gorg
Djurä.s .Kpbg T
Bredäkra Blek T
Finnmossen Vrml '1'
Ellenö
Älfsb
T
Bärnshammar,
se
Dockmyr
Jmtl
·T
Bredäng 2) Blek
Finnshyttan' V.l'Ii11
eT
Ellös Gbrg T
Bernshammar
Docksta Vnrl T
Brintbodarna
Kpb
Finnskoga-Höljes
Elmhult,
se
Älmhult
Bärsbo,
se
Bersbo
Dombäck
Vbtn
T
VrIDI
Bäsksjö Vbtn
Domsjö .•erken Vnr! Elofsrud Vrml
Brismene 2) Skbg
Finsjö Klmr
EmarpJkpg
B~verbäck Nbtn
Donsö 2) Gbrg
Brittatorp Kron
Emmaboda KImr T Finspång Östg T
Böda Klmr T
Dorotes Vbtn T
Bro Ups T
Emmaljunga Krist T Finsta Sthlm T
Böketoff ••Mim T
Doverstorp östg
Broaryd Jkpg T
Fiskeby -Ö8tgT
Emädalen Kpbg
Bökö Kron T
Dragsmark Gbrg
Broby.Krist T

,
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F"iSke:bilCkSkif\Gbrg 1l!'rosta'Ham,m,adhn'lGeiierSdal
Vrml T
Grisslehamn SthbnT &årdstång" MlIn'T '
T'
,
',da
MIm T
-Geijersholm Vrml T Grohed Gbrg
Gårdveda Klmr ',l'
Fisket<lipGbrg
'Fruvik
Sth'lm :
Gellivare,seGällivare
Grolanda Skbg
Gål'elehöjdenVnd '
Fisketängen Gbrg
Fryele(Fryeled)J'kpg
Genarp Ml!U '1.'
Gropen Öreb T
Gårrö Krist"T ' , "
Fitiija Sthlm T
Frykerud Vrml
Gendalen Ålfsb T
Gropptorp SÖdlD.
Gåsbornshyttan
Fivlered Ålfsb'
Fryksta v 2) Vrml T Genevad Hall T
Grovsta Sthlm
Vrml
,
Fjngesta Öreb T
Fr&nö Vnrl T
Genvalla Jmtl
Grums Vrml T
Gåseqerg 'Gbrg
Fjäl Vnrl
Främlingshem Gällb Gerilå Jmtl
Grundforsen Kpbg
Gåsvare Kpbg T,
\ FjlU~e 141mT
T
-'
Gerlesborg Gbrg
Grundsund ..Gbrg rl'
Gåsö Gbrg T
,,'
Fjälkestad 2) Krist
B'rämmestad
Skbg
Gersnäs, se Gärsnäs Grunnebo Alfsb T
Gåvetorp Kron 1""
FjälJtinge Krist T
Frändefors Alfsb T Getinge Hall T
Grycksbo Kpbg
Gåxsjö
Jmtl
'1',
,
Fjäll,,! :Ålfsb
.
Fränsta Vnd T
Getå Östg
Gryt Östg
J
Gäddede Jmtl "
u
Fjällhacka Gbrg T
Frödinge Klmr
Gevsjön Jmtl '1.'
Gryteryd J'kpg
Gäddeviksås 2):Kro;;
Fjällnäs 1) Jmtl
Fröseke Kron
Gideä Vnr!
Grythyt~ehed Or~b T Gäddvik Nbtn T' "
Fjällsjösil Vnrl
Fröskelås ..Klmr
Gldeåberg Vnrl
Gråbo Alfsb l'
Gäfle t Gällb Tf
,
Fjällåsen Nbtn T
Fröskog Alfsb
Gillhov Jmtl
Gråmanstorp Krist T Gäfvunda Kpbg T
Fjärdhundra Vstm T Fröslida Hall T
Girndalsby Jmtl
Grabbestad Gbrg T Gällared Hall
Fjärdingslö{ Mim T Frösthult Vstml T
Gimgöl Södm
Gräddö Sthlm
Gällaryd J'kpg
Fjärdsjömåla 2)Blek Frösunda Sthlm T
Gimo Ups T
Grällsta Vstm
Gällersta Öreb
,
Fjärås Hall T
Frösve Skbg
Gimofors v. 2) Vnrl Grängen Öreb
\ Gällivare t Nbtn T',
Flakeberg SkbgFrövi
Öreb T
Gisebo Jkpg
Grängesberyt
KpbgT Gällstad Ålf~b T","
Flatehult Klmr
Fu Kpbg T
Gislaved Jkpg T
Gränna t Jkpg '1.'
Gällö Jmtl :1",: .'
Flen t Södm' T·
, Fulltofta MIm
Gislöf MIm '1.'
Gränsfors Gäflb
GämlaK T
,
Flisby J'kpg 'I:
Funäsdalen .Jmtl
Gsssebäck Jkpg
Gränum Blek T
Gärdala Östg'
/
Fliseryd Klmr TFuringstad
Östg.
Gisselås Jmtl
Gräsberg Kpbg 'r
Gärdhem Ålfsb
\,
Floby Skbg
Furudal Rpbg '1.'
Giaslarbo Vstm T
Gräsgärde KImr T
Gärdnäshyn Jmtl
Flodafors Sq.dm
Furulunds station
Gistad Ostg T
Gräsmark Vrml
Gärds Köpinge, ( ,
Flöda stat. Alfsb '1.' MIm T
Gladhammar äjKlmr Gräsmyr Vbtn
Flugeby Jkpg
Furusund Sthlm T Glanshammar Öreb Grästorp Skbg T
G~:l~;a
1{]mr"1
Flybo Kron T·
Furuön 2) Vbtn
Glava Vrml T
Gräveby Örcb T
Gärsnäs Krist T
Flyin!(e MIm T
Fyrunga Skbg
Glemmingebro
Grävsnäs Ålfsb T
Gäsene-Errksberg
,
Flyn Vnr!
}j,yrås Jmtl T
Krist T
Alfsb
.,
Grödinge Sthlm
Flåsjön Jmtl
IFägelberget
Jmtl
Glimminge Krist T
Grönahög 2) Ålfsb
Göingefridhem Krist"
Fläckebo Vstm
FAgelbro v. 2) Sthlm Gltmåkra Krist T
Grönskog KImr T
Gökalund Klmr " ,
Flädie MIm T
Fågelfors Klmr
Glissjöberg Jmtl
Grönskåra Klmr
Gökhem Skbg
• Flärke Vml
Fågelmara Blek T
Glommersträsk
Grötingsjö Jmtl
Gölingstorp Alfsb
Flötningen Kpbg
Fågelsjö gällb
Nbtn .T
Grötlingbo Gotl
Göringen Kpbg ',l'
Fogdarp MIm TFågelsta
Ostg T
Glumslöv MIm
Gualöv Krist T
Görvthsjöu Jmtl
Fogdhyttan Vrml
Fågeltofta 2) Krist
Gläborg Gbrg
Gubbhögen Jmtl
(tössäter Skbg ',,'I.'
Folkabo 'Bkbg T
F,ågelviken Gbrg T
Glömminge Klmr
Gudhem Skb:
Göta Alfsb T ", ,
Folkesta Södm T
Fåglavik Ålfsb T
Glösbo Gällb
Guldsmedshyttan ' Göteborg 1 t Gbrg !]'",
Folkärna 2) Kpbg
Fåglum Skbg
Glöte Jmtl
Oreb
,Göteb'org 2 t Gbrg:'J>'
Fornåsa Östg T"
Fåker Jmtl
Gnarp Gäflb
Guliksberg Vnrl
'Götel/org 3 t Gbrg','I.',
Forsa Gällb T
' Fårhult Klmr T
Gnesta t Södm T
Gullaboby Klmr
Göteb'Qj'g 4 t Gbrg'l' ':
Forsaström
KImr '1.' Fårö Gotl
Gnosjö Jkpll T
Gullaskruv Kroa 'f
Göteborg (j t Gbrg '1' '
Forsbacka'Gällb TFårösund
Gotl
Godegård Ostg.T
Gullberg Östll T
Göteborg 6 t Gbrg''I.''
Forsed Vnr!
Fägre Skbg
Gonäs Kpbg
Gnllbrandstorp Hall 6'öt.cborg 7 t Gbrg '1:;
Forserum Jkpg T
Fälhult Kron
Gopshus Kpbg T
T
Göteborg 8 Gbrg T',
Forshaga Vrml T
Fällfors Vbtn T
Gothem Gotl
Gullbärna Blek ,T
Göteborg 9 Gbrg '"!-'"
ForshammarVstm T Färgaryd Jf,pg
Gotlands Hässelby Gullered Ålfsb
Göteborg 10 Gbrg;'l'/
Forsheda J'kpg T
Färgelanda Alfsb T
Gotl
Gullestorp Älfsb
Götene Skbg 'T
Forshem Skbg '1.'
Färila Gällb T
GotlandsKarby Gotl Gullholmen GbrgT
Göteryd Kron
Forshult Klmr T
Färjestaden
Klmr T Gottne Vnrl T
Gullringen Kalmr T Götlunda Öreb
ForsmarkSthlm
Färlöv Krist T
Gottröra Sthlm .
Gullspång Skbg T
'Forsnäs Östg
jj'ärnabruk Vstm
Grafvarna Gbrg T
Gullträsk Nbtn
Hablfngbo Gotl
Forssa, se 'Forsa
Föllinge JmtlT
Grafversfors östg T Gumlösa 2) Krist
Habo Skbg T '"
,
Fors' stat. KpbgT
Fölsbyn Vrml
Granberget Vbtn
Gungvala Blek
Hackasbyn. se H~k~
Forsvik Skbg
Förlanda . 2) Hall
Granbergsdal Öreb T Gunnarn Vbtn
kasbyn
,.' ,,\
Fosfeby MIm T
Förlösa Klmr T
Granbo Gällb
Gunnarpsstom 2)
Hackva Oreb
',
'Fotevik MIm T
Förnäs Jkpg
Grangärde Kpbg
Hall
Hackås Jmtl''I.' ',;"
Fotskäl
lfsb
Förslöv Krist T
Graninge Vnr! T
Gunnarsbyn Nbtn
Hafdhem Gotl T:r,~
Frambo Skbg
Granliden Vbtn
Gunnarsjö 2) Ålfsb Hafgård Mim', \~";
Franshammar, Gällb Gafsele Vbtn
Gransjö Nbtn
Gunn arskog Vrml
Hafrida, se Rau.i·id'~
Fre4rika Vbtn
Gagnef Kpbg T
Granö Vbtn
,,,,',,,
Gunnarstorp Mim T Hafsnäs Jmtl
Fredrlksberg,Kpbg'
Gamla Uppsala Upps Gravendal Kpbgo
Gunnilse Ålfsb T
Harstenssund Gbl'g'T
Fre,driksdalJkpg
T
T
Grebo Östg
Gusselby
Öreb ~~
Hafverövallen VnrI"
Fredriksfors Gällb T Gamleby Klmr T
Grenna, se Gränna
Gustav Adolf Skbg Hagalund Sthlm ' -'
Fredros V:rml
Gammalkil Östg
Grevbäck Skbg
Gustavs Kpbg T '
Hagaryd Östg"
__
Fredsperg, Skbg'
Gammalkroppa
Grevie Krist T
Gustavsberg Sthlm, Hagaström Uäll~ 'r,~
Freluga Gällb T
Vrml T
Grillby Ups '1.'
Gustavsfors Ålfsb T Hagelsrum ,Klm~
Fressland Gbrg
eJammalstorp Blek T Grimeton Hall
GustavstorpBlek TJ Hagfors Vrml '1.'"
Fridafors Kron T
Gammelstad'Nbtn T Grimetonsby 2.lHall Gusum Ostg
Hagge Kpbg'J;
Fridene Skbg T , Gantofta MIm T
Grimmared 2)Älfsb Gyljen Nbtn
•
Hakkasbyn ,Nbtn 'l'
Fridhe.msbergHallT
Garda Gotl
Grimnäs Jmtl
.
Gyllebo Krist T
Halasjö 2) Skog"
Friel Skbg
Gargnäs Vbtn
Grimslöv Kron '1.'
Gylsboda Krist T
Hallabro Blek '1.',
Frillesås Hall T
Garn Ålfsb
Grimstorp J'kpg T
Gysinge (j-ällb T
Hallandsås i) HaW,
Frj.nnaryd J'kpg T
Garpenberg Kpbg
Grimsås Ålfsb T
Gyttorp Oreb T'
Hallaryd Kron' '""
Frissia
se Fritsl..
GarsåsKpbg T
Gringelstad Krist T Gårdby KImr
Halleby Östg'T "
Fristad Alfsb T
Gate Skbg
Grinstad Ålfsb
G-årdnäs vnn T
Hallen Jmtl T
!~if;sla ~~b T.
Gefle, se Gäfle
Gripenberg J'kpgT \ Gårdsjö station Skbg Hallinden Gbl'g l'"

t

~~t
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H(llmön. väl' o. höst Hålland Jmtl T
aeie I;lödm ,
2) Vbtn
' Hällsta Södm T
Hönsinge Mim
Hall-Marby Jmtl 'l
Holsbybrunn Jkp T. Hången Jkpg'T.
Hönön Gbrg I
Halt.berg t Oreb '1'
Holsljunga i\.lfsb 'f' Hångsdala, Skbg
"H~r, se Uöör u, 1fT
Hallstahammar
HolsåkerKpb!':'
Hånick Glifl1;>
Hö,'by t MiD;l>.
T- ,
,VstIll T,\
'
Holtsljunga, se H9I6' Hårsbäck Vstm T
Höreda,Jkpg'
,\
Hal1sta"ik 'StJUm
ljunga
~
Håsjö Jmt~ T
Hörja Krist
'
Hantorp Klmr T
Hook, se Hok
Häslöf,llllIIJ:T
Hörken Oreb 'T,
Hallvards Gotl
Horda Jkpg T
HädiIlg,e Jkpg T
Hör!e Jkpg T
Hallviken Jmtl T
Horn östg T
Häfla Ostg
"
Hörneå Vptll
Hallmtad t Hall' T'
Horria stat. Krist T
HlifverQ Sthlm T _ Hörnsjö ,Jbtll T
Halna Skbg '
.
Horndal Kpbg T
Häfverösund StJUm HössnIt ,I(lfsb,
Hamburgsund
Hornsborg Kron T
'J;
Höver~bl. östg T
Gbrg T
holm
Hornsö .Klmr T
Hägerstad Ostg
Höviksnäs Gbrg.
Hammar Öreb THesfra
Jkpg T
Horred Älfsb T
Häggiläl1ger Vml
lI~ör Mlill 'f
. .r .
Hammaralund ;:Krist Hid Älfsb
\ Horflax Nbtn
Häggeby Ups
.
.
Ha~rmarstr,"Ind Jmt,l Hidingebro ..Oreb T Hossmo 'Klmr T
Häggenås Jmti T
ldala Hall'
,",
,
Htdingsta Oreb T
Hotagen .;rmtl T
;fläggsjövik Jmtl
Ideholm Kron
,
Hammarö Vrml T
Hillared Alfsb' 'T
Hoting Vml T
Häggum 2)' Sjrbg
1dkerberget Kpbg.
Hammenhög Krist T Hillerstorp Jkpg T
Houf, se\Hof
'Häglinge
2) Krist
1dre Kpbg
"~,
Hammerdal Jmtl T Hillsand Jmtl
Huaröd Krist
Häljarp Wm T
. Igelst •• Sthlm~,. .
Hamneda Kron 'f
Himle Hall T
HUddi,nge Stl1lm l' Häljeool Vrml ',Igelstorp
Skbg T. ,
Hamra Gällb
Himmeta Vstro
" Huddungeby Vstm r Häl1abiick;Jkpg T'
Iggesund Gäffb "
Hanaskog Krist
Hindby Mlm T
Hudene Alfsb
. Hällaströ,,\ Vbtll " Ignaberga Krist
Handen Sthlm T
Hindersön s. 2)Nbtn Hudiksv~ll,t
Gäflb
Hällbel'ga Södm '1;' Immeln Krist T
Haparanda t Nbtn T Hindäs Älfsb T
Huggenäs 'vrml
Hällb:(brunn.SödniT Indal Vml T
Haraby Jmtl
Hinneryd Kron
Hn llårydsby ~)Jkpll Hälle Gbrg
Ingarö v: Sthlm" .•
Harads Nbtll 'f
Hishult 11all
Hult Jkpg l'
Hällefors Oreb TIngatorp
Jkplf T ~
Haraldsmäla}!Jmr T Hjerpen, se Järpen
Hultaberg ~ri.!lt
HälleforsnäsSödm T Ingelsby öreb:'
•
Harbonäs Vs~m
Hjerpjiden, se Järp- Hultafors Alfsb T
Hlillekis.l>kbg'l'
J
Ingelatad Kro,,'X .
Hardeberga Ml,m T
liden'
Hultagärd Jkpg T
HällerUll Klmr
Ingelstrlide Mil)).t;
Hardemo Oreb
. Hjerpäs, se Järpas
Hultanäs 'Kron
Hällesjöby Jmtl
Ingmär- Vrnit " ,n'
Harestad;Gbrg
.. Hjo t Skbg T
Hultom Vml
'1 Hällest~d Qstg T
Jnnervik Vbtll ,
Harg ,Sthlm T '
Hjoggböla Vbt",
Hull6jred Kilnr, ~
Hällesäker 2) Hall
Insjön Kpbg T
Hargshamn ~thm l' Hjortahamanar 2)
Hultsfreds läger 1) Hällevadsholm
Isgrena Ups
Harlösa MIm, T
"
Blek'
",
Klmr
'Gbrg
T '
Ishult Klmr;
,Ramnäliger Gäflb T, Hjorfed Kim
I
Hultsjö Jpkg'"
Hällevik Blek'
Istrum Skb'" .
Harnäa Ups T •... Hjorfeds stat:KimrT Hulån Kpbg
l
Hälleviksstrand
Isum Gotl o -u :;.
Harplinge 'Rall T
Hjorfkvann 01''\11'T
Hummelstad K/1llJ:
Gbrg, T' ..
Ivö 2) Kris,t
·'u,U
Harsjön S.ödm-: ' Hjortsberga X~on T Hundsjö Nbtn T,L Hälliljgsjö AIfsb
01
HasselVnrl
'Jljorttorp
.~lf:,b ' Hunestad Hall
'HällJilis
Tbto T' .~ Jakob~oerg SuJiti1.~
Hasselfors Öreb T
Hjulsbro Ostg T •. Hunneberga Mlm T qäl.ingborg t MlmT ,Jarhojs Nbtll, e;, ~~
Hasslarp MIm-T
Hjulsjö Öreb T
Hunnebostrand
Hälaingenybo .Gäfib Jenny Kimrr"T"
,
Jlasslerör Skbg T'
Hjälmedai 2) Gbrg
Gbrg T
.. Hälsingmo Gäflb
JockmocJt, se 'Jokk,
Hasslö 2).Blek t
Hjälstapy Ups
Hurva Mim T
Hälsö (.\brg , " "
mokk
Hasteröd
Gbrg T Hjältepy Gbrg
Husaby 2) Skbg
Häradsbygden Kpbg Jol):annis9~rg.:Vll:J;\
1;
Haurida 2) Jkpg
Hjältevad Jkpg T
Husbondliden Vbtn HäradsbaC~ 2) 19'9n JohannisnusBfek.T.,
Heberg Hall T
Hjärnarp Krist
Buskvarna t Jkpg T Häradshammar östg JohansforsRall;
)I
Heby VSFm T '
Hjärsä~ 2) ~ist
Husum Vnrl T.
Härkeberga Ups,
Jcikkfall Nbtn' . c,
Hedared,Alfsb
Hjärtsäter Älfsb T
Huvudsta Sthbn
Härnös(lndt
Ynrl 'l' Jokkmokk Nbtn. 't
Hedasjlitt:Ostg"
. Hjärtum Gbrg'
Hvalinge Hall
Härryda'Gb,g T,;"
Jonsl),erg. Ostg'T, '-,
Hede Jmtl T
Hof Krist
'l
Hvarf ,Ostg:l-'
, Härsjörr Blek T,
Jonsered Älfsb '~:, "
Fledemo';a. t Kpbg T Hova ~kbg T;
Hvelffnge MIm T
Hässelby 'villastad , .Jonstorp Mim );:.,
Hedensberg Vstm T. Hovenäset 2),Gbrg
Hvena Kimr T
Sthlm
.. ' Jord1:>erga,Mlm.,",
Hellensbyn Nbtn;Iloverberg ,Tmtl T
Hvetianda
t Jkpg T Hässlebysanatoriuljl
Jordholmep,jlnm
'
H~den'sö.Södm
llQvetorp Ostg T' l HviiJerup Mim T
Jkpg"
.• , J'ermvattnet, vål' o'
Hed~näs~t' Nbtn,
Hofgärden 2) Gbng' Hvitaby ;Krist T
Hässleholm t Krist T
höst '2) Jmtl '
"
Hedesunda Gä41fT. Hofm,ansbygdBlekT Hvitsalld Vrml
Hästbo Gä11b T,
' Jud'eoy;vnrr:"!"'"
Heaeviken Jmtl .: HofmantorpKron T Hv,ittaryd KnlU T
Hästholljl6!l OgtgT
JugansDo Vslan 'I". ':
Hedntngsäokälen'
Hofors Gäflb"
'Hvlttinge,~seVittiIlge
Hlistveda K,ist T'
Ju
.~!in' ':
~Jmtl
' " ., Hofslätt Jkpg T
Hybo Gäflb T
Höpkerstoo'Qstg
J1
'T ,'" "~y,
Hednoret "Nbtn; T'" Rofsta ,Ö1'e]:>
T
Hyckl inge Östg
lIöUf'"äs'MiI\l, T
Jularb
bg\~":ii
HedvigsdaUuist T' Roga Gbrg
- Hyllinge'gruva
Högbp Gäflb
..
Julita Söilni
3'
Hedvtgsforsbruk '
Högdals MedbyGbrg
Krist
..
Bögboda YrmLT " Jungskol ••.·Skbg,~)l
O:.ä11b',
' ,"" Hogstad Ö~tg
..
Hynstofta 'Kri~t T
Höglj.a,lsäs VbtD ' Junosu, ••ndo Nbtti"
Hejda 2) Goll ",
HogstorP Gbrg T
ILylta. :K;rist
I Högen G;äflb
Ju,!s~le 'Vl11'l,~ '. ~
Helgebodafors Vrml Hohög MIm 'T
Hyltebru.k Jk'pg
J
IJ;ö/lerud V~,!,-l '
Junseleval1en .JV~.r1
Helgutn Vnr! T'
Hok Jkpg T
Hysana Alfsb
. . Högestad M1mT ,
Juo'
btn. T
Henvi Gotl
- Hotafors Jlip/l
Hå Gäfl» ,
Högfors Vstm T: ;" Jllckvi'
,l>, plist
Bel'ingborg, sell.äl- Holje Blek T
Håbol Alj'sb
Högland Vbtn
2) N,
sillgborg
.' l
Holmby MIm T
Häbygärd litbrg
HögS"ll Kimr T
J Jädersbruk Y~tm:~
Relvi, se HellVi'
Holmedal Vrml T'
Hä~ksvik :j,lfsb
Högsjö Södm T " Jäd~rön Södm'
",
Heläs S!>bl(T
Hol,)nedals Bergerud Häfverud ,Alfsp'
HögBten Si?d;rn , ". Jädraäs Gällb"
,.
Heh)lI"'an vbtn ,Vrml
Hå!lanbol Vrml' T' Högsäter Älfsb T
JäfrebY.Jl Nbm ,.jr.
Hemberget VbtJi'
Holmeja MIm T
Häkamyd Krist.
Höje Vrml 'T
-J. Jäger QbI'g " ' ,~y
Hem~jäll v'är.o.,hpllt Holmfors Nbtn
Häkll1lSöN~tri 1':
!töjsmölla MIm....
Jäla Skbg',
'"
2) Vbtn ' " . r' Halplsjö ,Blek T
Häkanto"p Skbg T
Hökedalen"Älfsp T
JälJuntoftä ,';.lkP!:~
Hemfosa'Stblm'T
Holmsund Vbtn T- Häksberg,Kpbg,
Hökerum Alf.~
" JämjÖ~lät~;;m<lJl;~'
Hemling Vnr!'
Holms ..•.
eden 9'ä111)T Häksvik, se HäckSYik Hökön Xrist T
.• JäU\serum'K;1mr ,.
flemae Gotl ,T,. ,( HOlmälira~ri.t
. Hälahu1.t ö1'eb
Hököp,inge Mll)l T.' Ji\~Shög.Bl'l~.t;!';

HaTllipgeberg2)Kl~!

Hemsjö 1I1ek T
Hennan Gli/l.b T ",
Henriksdal Sthlm,
Heusmäla Kron T
HeJi!\n Gbrg T
",
Hernösanå, se Härnlf·
sand.,
Herrestad Ö,~t~
Herrljung(J Alfsb T
Herräkra.2) Kron
Herräng Sthlm
He~serud Sthlm,
Hessleholm,se lIässle·

'or .

J,

2r

c

v

'

•.

L4930]

L

J ärnvågs-, posto, telegrafi och telefon-underrättelser.

Lyrestad 'Skbg
Malung Kpbg 'l'
MOl'tOl'P 2) Klmr
IMöl'sil Jmll 'r
Lindeine Hall T
Lyse Gbrg T
Malungsfors Kpbg'l' Morup Hall
Mörtfors Klnrr
Lindstorp Klmr
Ly."kil
t Gbrg '1'
Maläträsk Vbtn 'l'
Moshult Kron
Mösseberg 2) Skbg
Lindås Klmr T
Lyevik Vrml 'l'
Mangen Vrml
Moskojärvi Nbtn
'
Lingbo Gäftb T
Längared 2) Älfeb
Mangskol' Vrml
Mossebolund Älfsb Nattavara Nbtn 'l'
Linahed Kpbg
Längaryd -Ikpg
Mantorp Östg T
Mosstena Södm
Navestabro Ups
Linghem Östg '1'
Marbäck Hall T
Mosatorp Klmr
Nedansjö Vnrl 'l'
j,inköpin!!
't Östg T Längasjö 2} Kron,
Längaström 2}Klmr MariannelundJk,pgT
Mosäs Oreb T
Nederede Vnrl
Linnebäck 2) Öreb
Längav
Vrml
Marieberg
Mim
'l'
Motala
t
Ostg
T,.
Nederkalix
t Nbtn T
Linnetyd Kron
Långbacka Gäflb
Marledam Öreb T
Motalaverkstad Ostg Nelhammar Klmr T
LiJ;lsäll Jmtl 'I'
Längbanshyttan
Mariefred
t
Södm
T
'r
Nel\ikes,
se
Närkes
Lis Hall T
Vrml T
Marieholm Mim 'r
Motjärnshyttan
N~ttraby, se Nattra·
Lista Bödm
Långbansände
Vrml
Marielund
Ups
'l'
Vrml
..
T
by
Liaterby Blek
Långebro Krist 'l'
Mariestad
t Skbg T Movik Alfsb
Neva Vrml 'l'
ILit Jmtl 'I'
Långed Älfsb
Mark Öreb 'l'
Molllven Vnrl.T
Nianfors Gätib
Ljugarn Gotl
Längedrag Gbrg
Mark41'yd Kron 'l'
Mullhyttemo Oreb-T Nickebo 2) Klmr
Ljung Älfsb '1'
Längemåla Klmr T Markitta Nbtn
Mullsjö Skbg T
Niemisei Nbtn '1'
Ljungaverk Vnrl
LänglötKlmr
Marma Ups T
Mulseryd Jkpg
Nikkala Nbtn
},jungby t Kron T
Långrådua
Klmr
Marsfjäll
Vbtn
Multrå
Vnrl
T
Nilsby Vrml
LjlnigbyhedKrist
T
Marsjö Södm
Munkaljungby Krist Nissafors Jkpg '1'
LjungbyholmKlmr T Längsele Vnrl T
Längserud
Vrml
Marstrand
t
Gbrg
'1'
T
.
Nitta
Älfsb
Ljungdalen Jmt
MarsvinsholmIMlmT Munkarp 2)Mim T Nittkvarn Kpbg
Ljunglmsen Mim T Längshyttan Kpbg
Längträsk
Nbtn
T
Martebo
Gotl
'l'
Munkaågård
Krist
T
Njurunda
Vnrl T
Ljungsbro Östg
Längviksmon
Vnrl Maspelösa östg T
Munkedal Gbrg T
Nol Älfsb T
Ljungskile Gbrg T
Långås Hall T
Masugnsbyn Nbtn
Munkftohögen Jmtl Nolby Vrml
Ljungä Jm,tl
Längäskans Jmtl
Matfors Vnrl T
Munkfors Vrml T
Nor Vrml T
L,jurhalla -Alfsb
Matteröd Krist
Munksund Nbtn
Nora t Öreb T
[,jusdal
t Gäftb ''l' Lästad Skbg
LäckebY"Klmr T
Mattila Nbt".
Munktorp Vstm
Norberg Vstro 'l'
LjusfaUshammar
Lägern Ostg
Mattisudden Nbtn
Muonionalusta;
väl' Norbyvallda H.all
Östg
,
Läggssta S§dm)
Mattmar Jmtl T
o, höst 2) Nbtn
Nordals Järn ,A1!.gb
Lj usfors Östg
Länghem Alfsb T
Medalby Jkpg
Muoskosel Nbtn
Nordantjäl Vnrl
Ljusne Gäftb T
Medbön 2) Gbrg
Murjek Nbtn T
Nordauå Mim T
Lj usterö v. 2) Sthlm Längjum Skbg
Länna station Sthlm Medevi östg
Murum 2) Älfsb
Norderåsen J)Iltl
Ljustorp "'nrl T
Lännäs Öreb
Medle Vbtn
Muskö v, 2) Sthlm
Norderön Jmtl'll
Ljusträsk Nbtn
Läppe 2) Södm
Medskogsheden
Myckeigensjö Vnr
Nordingrä Vnrl T
Ljusvattnet Vbtn
Lärbro Gotl
Gäflb
Myr" Vrml..
Nordmaling
Vbtn 'l'
Ljuså Nbtn T
Lärje Gbrg T
Medstugan Jmtl
Myrekulla Alfsb
Norhyttan Kpbg
Lobonäs Gäftb
Lästringe Södm
Mehedeby Ups
Myresjö,Jkpg T
Norjeby Blek
Lockarp Mim T
Mellansel Vnrl T
Myrheden Vbtn T
Normlösa östg
Locknestation
Jmtl Löberöd Mim 'l'
Löddeköpinge Mim Mellansjö Gäflb T
Myssje [Myskje]
Nornäs Kpbg
Locknevi Klmr
Löderup ..Krist T
Mellbystrand l) Hall
Gäflb T
Norra Bergnäs s. 2)
LOftlt 2) Klmr
Lödöse
Alfsb
T
Metlernd
Älfsb
T
Mälaskog
Kron
T
:<fbtn
,
Loftahammar Klmr
Mellösa Södm T
Mäleräs Kron T
Norra Björke Älfsb
Lofvene, se Loven-e Löfberga Jmtl
Löfriset
Gäflb
Mem
2)
östg
T
Mälilla
kyrkby
2)
Norra
Fjöle
Vrml
Loka l) Öreb T
Löfstabruk Ups
Meselefors Vbtn
Klmr
Norra Greningen
Lomkärr Nbtn T
Löfvestad Mlm'T
Mestocka 2) Hall
Målilla station Klmr
Jmtl
Lomma Mim T
öfänger Vbtn T
Midskog Skbg
T..
Norrahammar
Jkpg
Lommaryd Jkpg
Lommeianda 2)Gbrg
gdeå Vbtn
Midsommarkransen
Mäl<lryd Alfsb T
T
Lökebacken Gbrg
Sthlm
Milnsarp Jkpg T
Norra Kedum Skbg
Lomsjö Vbtn
L~kom Vnrl T
Millesvik Vrml
Mänserud Vrml
Norrala Gaftb T
Loning Vnrl •
Loräs 2) Jmtl T
Lonashult Kron
Milletorp Jkpg
Mänstadskulle Alfsb Norra Lit Jmtl
Lönneberga Klmr 'r Misteläs 2) Kron
T
Norra Möckleby
Los Gäftb T
Lönnskog Vrml
Misterhult Klmr
Mänsåsen Jmtl T
Klmr
Loshult Krist
Lönsboda Krist T
Mjällbyby Blek
Mårbacken ..Vrml
Norraryd Kron T
Lottefors Gäftb
Lörstraad Gäflb T
MjälIdrunga Älfsb
Mårdaklef Alfsb
Norra Rörum 2) Mim
Lovene Skbg T
Lösen Blek T
Mjöbäck Älfsb T
Märdsjön Jmtl 'r
Norra Smedsbyn 2)
Loverslund Klmr
Löttorp Klmr T
Mjöhult Mim T
Mälarbaden l) Södm
Nbtn
Lucksta Vnrl T
....
T
Norra 'räng Klmr 'l'
Ludgo Södm
M~~lbY.t Qstg T,
Mälarhöjden Sthlm Norra Vi ,Ostg
Mackmyra Gäflb T
LudVigsborg Mim
Marserum Blek T'
Norra Vram Mlm'T
Madängsholm Skbg MjornsJo Alfsb '[
Ludeika Kpbg T
Norrbo Gäflb'
Lugnet Kron
T
' Mobod~rne Gäflb T Märsta Sthlm T
MockfJard
Kpbll
T
Mässbacken
Kpbg
T
Norrbyskär Votn
Magiehem Kl'ist T
LugIivik Vnrl \r
Mofalla i;lkb~ T
Möckeln Kron
Norrflärke Vnrl
M••gra 2) Älfsb
Lugnäs Skbg 'l'
Mogata
östg
Möckhult
Klmr
Norrfors Vbtn
Majenfors Kron T
Luleå t Nbtn T
Moheda ,Kron ;r
Möja Sthlm
Norrgärda 'Kron 'r
Mala Krist' T
Lund t Mim T
Moholm
Skbg
r
Mökliuta
Vstm
'r
Norrhult
Kron T
Malen Krist
Lundby Ups T
Mohärad Jkpg
Möl,jeryd 2) Blek
Norrköping
l t östg
Malexander Östg
Lunds bergsskol ••
Molkorn
Vrml
T
/
Mölle
Mim
T
T
'
Vrml
•
Malgomaj Vbtn
Moll~ryd Alfsb,
Mölltorp Skbg T
Norrköping 2 t östg't'
Lundsbrunn Skbg T Malgovik Vbtn
Mollo.~und Gbrg r
Mölnbacka Vrml T
Norrlimsta Vnrl
Lungsjöbacken Vnd Malingsbo Kpbg
Mölnbo Sthlm T
Norrsundet Gäflb
lIlalmberget t Nbtn :l' Mon Alfsb 'l'
Lungsund Vrml
Mora t Kpbg T
, Mölndal t Gbrg 'l'
Norrtälje
t Sthlm':l'
Malmby Södm T
Lunaarp Krist T
Mo~a.Noret KpbgT , Mölnlyc~e Gbrg 'r
Norrvidinge, Mim T
Malmbäck Jkpg T
Luppio Nbtn
MOIllongäfva Vstm '[ Mönsteras t lUmr 'r Norrviken Sthlm
Jjfalmköping
Södm
Lur Gbrg
Morgårdshammar
Mörarp Mim T
Norråkel' VJ:!rl,
Malmslatt östg 'r
Luvos 2) Nbtn
Kpbg
Mörby Sthlm
Norsesund Alfsb T
Lycke Gbrg T,
Malmö l t lVIlm T
MOrjärV Nbtn T
Mörbylänga KlmrT
Norsholm Östg 'l'
Malmö 2 t Mim T
Lyckeby Blek T
Mormorsgruvan
Mörkö Södm
Norsjö Vbtn T
Lyckorna 2) Gbrg T Malmö 4, t Mlm!1'
Östg.
Mörlunda Klmr 'l'
Norunga, se Närunga
l.yck se le Vbtn T
Malmö 6 t Mim '1'
Morshyttan Kpbll '1' Mörrum Blek T
Nosaby Krist '.
Malmö 7 t Mim T
L:l'ckäsgård Jkpg
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fPostunderrättelser.

Nossebro Skbgl', '
Okna Östg T
Pälsboda Öreb '1'
Rogslösa östg T , R~tanst>yn Jmtl',',l?
Nottebäek Kron.
Okome 2) Hat!
pälstorp 2) Älfsb
Rogsta Gliflb
' " RättvIk ~p!>g T ,:
Notviken .Nbtn
Olands Stafby Ups
Päläng 2) Nbtn
Roknäs Nbtn T
Rö Sthlm T
NuokBujärvi Nbtn
Oleby Yrml
Påryd Klmr
Rolfstorp Hall
Rödaled Krist t'
Nuortikon Nbtn'
Olofsholm "Gbrg
Påskallavik Klmr T Romakloster Got!. T Rödeby Blek T'
Ny Y'l'IIlI'
Olofstorp Alfsb T
Romanäs Jkpg
Rödjenäs Jkpg».
Nyadal Ynrl
Olofström Blek T
Qv, se Kv
Bornelanda Gbrg
, Rödupp ,Nbtn
Nya Varvet Gbrg
Olsbacka KpbgT
Bödön 2) Jmtl T .
Rommetorp östg
Nyborg Nbtn
'
OJseröd Krist T
Rabbalshede Gbrg T Ronehamn Gotl
Rögle l\<I1mT
Nybro t Klmr T
Olsäter Yrml T
R",flsjön Jmt!
Ronneby t Elak T
Röhl-Smedsta I se,
Nybybruk Södm T
Onsala .Hall T
Raggsj Ö Ybtn
Ronnebybrunn
1)
Röl-Smedsta
Nye' JkP!l
'
Onslunda Krist: T
Ragunda Jmtl r:e
Blek T
Röjdäfors Yrml
Nygärd AlfsbT
Oppeby Östg
Ramdala Blek T
Ronnebyredd Blek T Rök Östg .
Nyhammar Kpbg TOpphem
Östg T
Ramfall Östg T
Rosenfors Klmr
Röke Krist
'NyhamnslägeM1m
Oppmanna 2) Krist
Ramkvilla Jkpg
Rosenholm Blek
Rölanda" Älfsb
Nyhem Jmtl T
Oreberg 2) Skbg
Ramlösa Mim
Rosersberg SthlmT
Röl-Smadsta Sodm
Nyhyttan Yrml T,
Oringen Vnrl T
Ramlösabrunn IMlm Rosforsbruk Nbtn
Rönneshytta Oreb T
Nykil Östg T
I Ormaryd Jkp'g T
T
Roslagsbro Sthlm
Rönninge Sthlm-T
Nykroppa Yrml T
Ormastorp Krist T Ramnäs Ystm T
Roslags NäsbySthlm Rönnäng Gbrg T,
Nykvarn1'Sthlm T
Ormesberga 2). Kron Ramnäs kyrkbyYstm
T
Rönnöfors Jmtl
Nyköping t. Södm T Ormsjö Ybtn
Ramsberg Öreb T
Rosshyttan Ystm T Rönö Östg
,.
N.vland Ynrl T
Ornäs .Kpbg T
Ramsele Ynrl T
Rossön Ynrl
Börberg Gäflb T "
Nynäsgärd Sthlm T Ornö 2) Sthlm
Ramsjö Gäflb T
Rosvik Nbtn
Rörbä.cksnäs Kpbg'
Nynäshamn Sthlm TOrrbyn Nbtn T
Ramvik Ynrl T
Rotebro Sthlm T
Rörström Ynrl
Nyskoga:Yrml,
'Orrefor~ Kron T
Raudijaur,vår o-höst Rottne Kron T
ltörum Krist'
Nysätra' Ups,
Orrekläpp Gbrg T
, 2),Nbtn
Rottneros Yrml
Rörvik Jkpg
Nyteboda 11)Krist,'
Orresta Ystm T
Ranseröd Krist
Rottnesund Yrml
Röröijön JmtI \
Nyvång· Kirist
I
Orrskog Ups T
Ransta YstmT
Ruda Klmr T
Rösmåla Kpbgl';
NyåkerygtD.'.T
Orrviken Jmtl
Ransäter Yrml T
Budskoga Yrml T
Röstbo Gälleb
Nåtunga Alfsb,
Ors a Kpbg T
Rasbo Ups
Rumskulla Klmr
Röstänga Mlni'J1
Näs Kpbg
Osby Krist T
Rasbokil Ups
Runemo Gäflb T
Näflinge Krist
Osbyholm Mim 'l"
Ratan 2) Ybtn T
Runhällen Vstm T
sata t Vstm ,T l,
Näfragöl Blek
Oskar-Eredrfksborg
Raus Mim T
Runmarö Sthlm
Saladamm Vstnl ·rx'.
I Näfvekvarn Södm
Sthlm
Rautas Nbtn 'I'
Runnvika Kpbg
Salbohed Ystm'
Näfverkärret Ystm
Oskarshamn t Klmr T Ravlundabro Krist T Runsten Klmr
Saleboda Blek
Näkna' Östg.
Oskarsström Hall T Red vägsbrunn Älfsb Runtorp Klmr
Saleby Skbg
N,ii,jdenJmt!' T
Oslättfors Gäflb T
Refsund Jmt! T
Runtuna Södm
Salstad ;SkbgT ,
Nämdö v. 2) Sthlm
Ostvik Ybtn
Reftele Jkpg T
RuokojärviNbtn
Salsåker Vnrl 'I' .',J '
När .Got!
Othem Gotl
Refvingeby Mim T
Rusksele Ybtn
Saltsjöbadeio Sthlm'T
Närkesberg Öreb
Ottabol Yrml T
Refvingehed Mim T Ruskträsk Vbtn
Saltsjö'DufnäsSthlm
'Närkes Bo:O,eb
Ottenby Klmr
Regna Östg
, Rute Got!
T
".i'
Närkes Kil Oreb TOttenbygärd
Klmr
Regnsj ö, se Rengsj ö Rutvik Nbtn
Saltsj ö-Järla Sthlm .:
Närkes Täby 2) 9reb Otterbäcken Skbg T Rejmyra östg
Ryaberg Hall
Baltsjö-Nacka- Sthlm
Närkes ,Yinö 2) Oreb Ottsjö Jmt! T
Rekarne Södm 'T
Ryd Kron T
Saltsjö-St<;>rängen'.Närtuna Sthlm
Ousby, se Osby.•
Remmen. Älfsb
Rydbo Sthlm, T
Sthlm T .
Näsberg Nbtn
Ousbyholm, se Os- Rengsjö Gäflb
Rydboholm Alfsb
Saltskog Stlilm T,
.NäsbyhoJm Mim T
byholm
Rydsbrunn 1) Kro.B Salån Kpbg'
Renholmen Ybtn
:,',
Näshult Jkpg
Ovesholm Krist T
Benland Älfsb
Rydsgård Mim T .1 Sanda Gotl
I
'-. Näsmge, G.brg.T
Oviken Jmt! T
Rensjön Nbtn T
Rydsnäs Ostg
Sandared Älfsb ~'
Nässjö t .Jkpg T
Oxberg Kpbg T
Rent järn Vbtn
Rydöbruk Hall
Sandarne Gäflb'l'
Näs' station Kpbg
Oeetöeund Södm \.r Repbäcken Kpbg T Rynge Mim T
l'i'ässimdet Yrml T
Oxie Mim T
Resele Ynrl T
Rynin.gsnäs Klmr T
lImi"
T
' .
Nästansjö Vbtn
Resmo Klmr
Ryl' Alfsb T
Näsum' Krist T
Pajala Nbtn T.
Resteröd Gbrg
Ryssby Kron T
Sandhamn Sthlm T
.Näsviken Gäflb T
Palmeiund 2) Klmr Resville Skbg T
Råby Södm T
Sandhem Skbg 'J] " ,
liläsåker Ynrl T
Parteboda Ynrl T
Resö 2) Gbrg
Räbäck Skbg T
Sandhult Älfsj;l
,
Nätarn Jkpg"
Partille Gbrg T
Riala Sthlm
Bandråda Kron 'j''Råda Vrm! T
Nätfjebacka Alfsb T 'Pataholm 2) Klmr
Riddarhyttan
Ystm Rådanerors ~)'Älfsb Sandsjö Jkpg 'l',. '
Nättraby Blek T
. !;tello Nbtn T
'1'
Rådmanaö Sthlm I Sandslån Ynl'! ",'
•Nättrabyhamn BlekT Persberg Yrml T
Riksgränsen Nbtn T Rådom Ynrl T
Sandträsk Nbtn'1' ,
Nöbbele Kron
Persnäs ,Klmr T
Rimbo Sthlm 'I'
Råggärd Älfsb
NödingeÄlfsb
Perstorp Krist TRimforsa
Östg T
Rähällan Gäflb T
Nösslinge2) Hall
Persön Nbtn T
Ringamäla i) Blek
Räneä Nbtn T
Sangis Nhtn"
Nösund GbrgT
p'~tikträ~k Ybtn
Ringarum Östg
Rångedala Älfsb
Sankt Anna Ostg
Nött ja ,2) 'Kron
Piksborgi Kron 'l'
Ringestena Älfsb
Bänäs Sthlm T
Sankt lbb Mim
Pilagården Jkpg
Ringkarleby Öreb
Räsbo Vstm T
Sankt Olof Krist .'1'
{)bbhult Hall
Pilgrimstad Jmt! TRingstorp
Östg T
RåstorpKron
T I
Sankt Sigfrid Kiwi'
Obbola Ybtn
Piteå t Nbtn T
'Ringäs
Ostg
Råsunda Sthlm
Sannäs 2j Gbrg T
.Dcke Jmtl T
Pjesker 2) Nbtn
Rinkaby Krist T
Räflanda Älfsb T
Sappetsele Vbtn
Ockelbo GlIflb T
Pjätteryd Kron
Rinnebäck Mim T
Räfvemåla Kron
Satserup Mim 'j'.
Od Älfsb
i
Polcirkeln Nbtn T ;Ripa Krist
Räfvåla 2) Kpbg
Sattajärvi Nbtn
Odensala Sthlm
Porjus Nbtn
'Ripats
Nbtn
Räktjäry Nbtn
Saxtorp 'Mlm T
. Odensbacken Öreb T Porla Öreb '1'
Risbäck Nbtn
Rällså Oreb T
Saxvattnet Ybtn _
Odensberg Skbg T
Pressebo Älfsb T
Risen 2) Hall
Rämen Yrml T
Schebobruk, se SkeOdensjö Kron
Prästköp Östg T
Rissna Jmtl
Rämshytt n Kpbg'l'
bobruk
Odensviholm Klmr Prästmon Ynrl TRisudden
Nbtn
Rännberg Vrml
Seffle, .se Såfle
Offerdal.Jmtl T
Prästnäs. Kron
Roasjö 2) Å1fsb
Ränneslöf Hall
Sege MIm T
'o';
Oforsen YrmlT
Puottaure Nbtn
Robertsfors Vbtn T Ränte Kr
Segeltorp SthIm,'
Ofvanmyra Kpbg
Påarp Mim 'l'
Rockesholm Öreb T Räppe Kr n T
Segerby Skbg'.
Ofvanäker Gäflb T
Pålii:ärd Jmt!
Bockneby Klmr T
Räpplinga Klmr
Segerstad 2) Yrul1
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Segexsäng Sjhhn l' Skeppa~~löf Krist. T Släp Hall T'
Stensbo Kpbg T
~trömnäs Vnd
SelllingSber~ stm T Skeppsgärden Klmr Slätafly' 9) Klmr
Stensele Vbtn
,J
Strömsberg Ups
Beglore ~).
sb
SkeppShuIt, Jkpg :+: .Slätll\on östg T
Stensjön. Jkpg'" • c' Strömsbro Gällb:l.'
segmon Vrm T
Skepptuna' Sthlm': I ~lättbel'g ~pbg T
Stenst:Orp Skbg T
Strömsbruk Gä;ftb,
8ellnäs Kpbg T,
Skifarp Mim T ',." Slå"'ttfall Klmr'
Stenung •• ",a Gbrg'l' Ström!fdalsbruk ~ H
8elsjön Vnd T
Skifarps,
socker. Slätthög' 2) Kron
Stenås,,",2) Klmr
Kpbg
"','f!
Seltjärn VlIrl
bru:k:Mlm T
. Slättäkra Hall
"Sti'dsvig
Krist"T
l Strömsfors tÄlisb T
sennan Hall 'l'
Skifed ytIlll T
Slöinge &11 T
Stigsjö Vnrl T
Strömsholm Vstm T
Seskarö Nj;,>tn
Skilling"qd Skpg 'l' Smedby Kimr 'l' " Stigtomta Södm T
StrömsnäsbL"UkKrOOl
Sexdräga .ÄJfsb.T
Skillinge Krist
Smedjebacken t Kpbg Stilling'sön Gbrg T
T
i;li1)bhult Krist T , Skillingmark vrm).
T
. . "- Stjärnarve Gotl
'St1'ömstad
t Gbrg, T
Sidensjö Yprl ;
, Skillingsfo~s Vrml
Smedstosp Krist T Stjärnhof Södm T
Strömsund ;rmtl T. ,
Sigtuna Sthlm 'lf.
Skinnarlyngen 'Hall Smedsäng Gällb T I Stjärnhohn. Södm T: Strömtorp Oreb '"
Sikeä Vbtn, T
Skinnskatteberg
Smålands Anneberg StjärnOl'p Ostg
Stugsund Gällb 'U(,
Sikfors Oreb T
Vstm T
JkPg
Stjärnsund Kpbg
Stugun Jmtl T ".~
8i1mäs '~) Nbtn
Skir.Ö2) Jkpg
Smälands Bursery;~ Stjärnvik Vstro
Stumsnäs Kpbg l.'
Siksjöhiijden Vl;>tn Skoftebyn 2) Älfsb
Jkpg T
StockamöllanMlm
Sturefors Östg T·· ..
SiksjiiII 'Nbtn T
Skog Vnrl T
Smålands Farstol'p Stockaryd Jkpg~
SturehOlm MlmT',',
Siktrl\sk Nbtn T.
Skogaby Hall 'l'
Jkpll
Stockevik Gbrg T
Sturkö .2) Blek "
Sil VrIDl
Skoghafl, yrml
Smälands
Hellinge Stockhol'l' l t T
Styrsö Gbrg: T
.!~
Silfvergärde Hall
Skoghult Klmr
Jkpg
Stockholm' 2 t T
Stälboga SödIll T
Silfverhöjden ÖrebT' Sko,gskärr Nbtn
Smålands Rydal101m stockholm 3"t T ', n" Stänga Gotl T.
Silfäkra Wm'
Skogstorp
Södm T, Jkpg T
Stockholm 4 t 'l"
Stängby Mlm T.
Sillnge Södm ~r
Skogså Nbtn'
SmälandsstenarJkpg, StockhObrl 5 t T
Stäfvesjö Mim
Siljansnäs Kpbg
Skokloster 'ups
T
Stockholm 6' t T I .• Stäfvie Mim T
Sillerud Vrml
Skorped Vnrl T
Smälands
Taberg Stockholm 7 t T
Stäket Sthlm
Sillre Ytlrl
Skorpetorp Klmr
Jkpg T
Stockholm 8 t T
Ställberg Oreb T
Simeå Gällb T
Skottorp Hal.l T
Smögen 'Gbrg T
Stockholm 11 t T r l Btältdalen ÖrebT
Simlinge l\'Ilm or
Skrea Hall T
Bnåflunda 2) öreb T, StockllOlm 12-t"T
Stöcksjö .Vbtn
Simlängsdalen Ifall Skredsvik Gbrg T
Snappahem ,Kron T Stocklw!m 14 t T
Stöde Ynd !1!
S~m~nstorp östg T Skrehal1 2) ~lfsb
Snogeröd Mim TStockholm 15 t: T
Stöllet VrmJ.-T
Si11frllhanin tl~ristT Skruf Kron '1'
Snyten Vstm T
Stockholm"16 t T
Stömne Vrml.:
,"
Singö 2) Sthlm
Skrilmträsk Vbtn'
Snärestad'·MIm' 'l' " Stockholm '}7 t 'r
, Btöpafors Vrml . ,(
Siringe .Jkpg
Skröfven Nbtn
Snärle Jkpg
Stockholm 19 t T ,i Sulvik Vrml
'W'
Sjuberga Skbll
Skult<;>rpSkbg T
[Bolberga Jkpg'I! '
Stockholm 20 t T ,,'/ , Bundborn Kpbg' T
Sjulsniark Nbtn
Skultuna Vstm T
Solfvesta Kimr
Stockholm 21 "t T" I Sundbybe1'g t SthlIll
!>jlilevad Vnd Tt
SkUrugata Öst!( "
Sollebrunn Älfsb T Stooksund Sthlm T,
T
'"
Sjböo.l\<llm T.
Skurup MIm T
Solleft.et} t Vnd '1;' StoraBjurum 'Skbg- Sunderby station';";
Sjöges~ad Östg
Skutskär Ups T
Solleron Kpbg ,
.lStora Bosarp·Jpkg
Nbtn 'l'
SjölJ;olT.\l.nMim
Skuttunge Ups
Sommen JkpgT"
StoraHerrestadMlm
Sundholmen Älfsb!!'
Sjömark,m Älfso
Skyllberg Öreb.
Sonnarp ·Mlm '
• Stora HOf Skbg T.
Sundoni 2):Nbtn ..'
SJörup MIm T
Sl!:yttmon Jmt] T·r
Sonatorp östg T
' Stora Hultrum Jkpg Bundsandvtk ärGbrg
Sjöryd Kron
Skyttorp Ups T
Sorsele V'btn
Stora Levene- Skbg Sundsby Vrml."
Sjösa Södm
Sl!:ytts'I'omarp Mim Sorunda SthlIrr.
, Stora Mellby Alfsb 'l' Sundsvall t Vnrl '1\
Sjötoftå Älfsb T
Skytts
Vemmerlöf Spannarboda Ör~b' T Störa' MellösaÖreb Sunnansjö Kpbg!r'
Sjötorp s/<bg T
Mim T
l
Spannarp Kri~t T , T
. , Sunndals Ryr' Älfsb.
Sjövik Älfsb T
Skäne-Tranäs ~)Krist Sparreholm Södm T Stora Rör'Klml' T
Sunne Vrml Te
Sjöli.ndan Vrml
Skäpafors Älfsb
'Sparrsät~.a Ups T
Stora Sundby söam Bunnebo Vrml '1,.
Skabersjö Mim T
Skåre -V;nI\"T
Sparsö~. Alfsb
Stora 'l'Una Kpbg T
Suntak Skbg
- \
Skafböke 2) Hall
Skäresta Östg
, Spekerod Gbrg
Sto.ra Ved i) Klmr
Burahammar Vstro 'r
Skaftet:ltlmr
' Skälboö.ÖStg
Spen~hult Hall
Stota·Vreta,.sI>Stoi'- Surta' Mfsb T'."
Skageril VrIDl
Skälderhns Krist
Sperlmgsholni ,Hall
vreta
l Svabensverkå) Glillb
Skagersb'run,n 1) 2) Skälderviken
Krist Spetsebo Han
Storbriinnan Vbtn
Svalöf MIm T"'"
Vrml.
T,
..
Spiflensboda Sthlm Stordalen Nbtn T • Svanöberg Skbg T)'
Skager,svik Skog
Skällinge 2) Hall :
SPJutsbygd Blek T
Storebro Klmr T
SvaneSund Gbrg' T ';
Skagsudde Vnrl
Sk~llsäter :!Ifsj:>~
Spjlltstorp Kl'istT
Storf~l's 'VrJiJ.lT',"
Svanfors V1?tn· ','
Skalstll,llan JIlltl
Skanninge t östg T , SpJalko Blek
, Storhogen JmtL)
Svanshals'ÖstgT"
Skanderåsen Jmtl
Skäralid J{rist T
SpI'äbgsviken nrl T Storlien Jmtl ,T'
SVanskog Vrml' •...•
0;(
Skan!fholm V'btn
Skär]:>licka östg T Spänga Sthlm 'r'
Stornäset V1ll'l
Svanstein NbtnoT:
Skanör Mim T
Skärhamrr Gb;rg T
Spängenäs KImr..
:;;torsjö mmr '1' .
Svanvik Skbg • ,,,,;
Skara- t Skbg T
Skärkind östg T
Spöland Vbtn T
Storsund N'btn''1'.. ·'' Svanä VstmT
"\0•.
Skarhult Mim T
Skärlöf Kbrir . ~, Stabbarps > -', grnrva Stortorp Öreb T .." Svanöbruk VnrIL ",,'
Skarp,\1IDO
Skbg
Skärsittra'sthlm
'Mim
T.,
_ Sto'rvik' Gällb ~
'SvappavaI'a
Nbtn ••,"
Skartö'fta Mim.
Skärvången' Jmtl T Staffanst!'rp 'MImT Storviks Hammarby S.vartbyri':N'btn, " :J.
Skatt'kl\r)' Vrml T,
Skästrå, tiäflbT'
., Stafre Jmtl T
.'
Gällb"
.". I , Svarteborg. Gbrg '" '.
Skattungbyn Kpbg
Skölde t Skpg T
' Stall8irholmen Södm StorVreta "UpS T "(? Svarthlltden mal< ",.
Skebobru,k Sthlm T Skölfvene Alfsb
'Stälon
Vbtn
Storä ÖrebiT .
'
Svartnäs Kpb~ ",2
Skeb\lkvarn Södm T SköUer~ta Öreb T
Stamnared.lIall.,
Storä"en Jmtl'
'Svarto1'p," se Sltarv.
Skedaborg Östg
Sk?nJ:>ergaöstg ,. Stann.~m .Älfat>
Strand Alfsb ".1)
torp"
"~P
Skedalagärd :iIaU T Sl<önnarbo östg T
StavsJo Soqm .'
Strandliaden MIm'· Svarträheli Hall" ,"
Skede Jkpg
Sk~nn~rud 'VrmltJ: IStegeborg östg'
'. StrandVik. Kpbg .0'1 Svartsjö S~hlm'" .0 '
Skedshult ~ Klmr
SkönVlk Vnrl T
. Stehag MIm T
Striberg Öreb T . Svarttori> Jkpg.
Skedv~ Vstm"
Slimmingeby 2)'Mim, Stenbacken Nbtn. T
SträlsnäsÖstg rr .. Svartvill! Vur], .
Skee .Gbrg T
Slite Gotl T •
, Stenberga JkPg . Strå!lgsjö'.gijdm T ' Svartä Greb'IJ
skeg'pie MIm T
Slottsbron, Vrml T- StenbrOtorp Skbg ... Stråtjära Gillb ·,Yl" , Svartöstaden i) Nbu
:Skellejtell t Vbtn T ' Slussen GUrg'
"
Stengär<Ishult'Jl>pg' Strängnäs' t' Södm T Svedala Mim T ~ "
Skene Älfsb T
Slussforsvär o. höst Steninge lIaU ,.,
Strängsered'Älfsb
Sveden Gällb l1',n 'J'
S1ctIninge~ se, t5~4n2) Vbtn·
Stenkullen'Alfsb,~
'Strö' ~rKrist
"
. S1Jtg Jmtl T 'd'''''.:'
ninpll.'
."'
Slut'arp Skbg T.'
Stenlmmla~) GMl \ Ströfvelstorpi) Kt'ist, Srenljunga'lÄ1fsbtlll
Skepparea ~) Alfab Slägarp Mim. 'T
Ste!!l!:yI'kaGOtlJ_' ' .. Strömbacka, GällJ} Syenne'by 'Östg. , ,'.L
r
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Vessigebro Hall T
Voxnabruk Gäfib
Vessland; se Väst· Voxtorp, se Växtorp
land
Vrena Södm T
Vestervik, Be Väster- Vreta, se Storvreta
.ik
Vretakloster Östg T
Vesterås, se Viisttrds Vretavik Sthlm
Vestbo ÅS, se Väst· Vreten Skbg T
boäs
Vrets torp Oreb T
VetenskapaakademiVrigstad Jkpg T
en Sthlm
Vrä 2) Kron
Vexiö, se Växjö
Vråka Klmr
Via Gäfib T
VuolIerim Nbtn T
Viby Krist T
Välberg Vrml
Vickleby KImr
Väle Jmt! T
VidtskövIe Krist
Vämb 2) MIm
Vidtskövle1)y2)Krist Vämhus Kpbg
T
Vänafjärden Nbtn
Vidökna Sö,lm
Vånga 2) Östg
Vidöstern Kron T Vängaby Skbg
Viggbyholm Sthlm
V"ngsjö Vbtn
Vigge Jmtl T
Värdsberg Östg
Vikarbyn Kpbg TVärgärda
Älfsb T
Vika station Kpbg TVärvik
Alfsb
Viken MIm. T
Väthult Jkpg
Vikersvik Öreb T ~ Växtorp Hall
VikmanshyttanKpbg
Väckelsäng Kron T
T
Väddö Sthlm
Viks berg Kpbg
Väddöbacka Sthlm
Vik'l,jö Vnrl T
Väderstad Östg
Vilj:sjöfors Gäfib
Väderum Klmr T
V1ksmon Vnrl
Väfra Gbrg.
.,
Viksta Ups
Väfversunda Östg
Vilhelmina Vbtn T
Väisele Vbtn
Villands Vänga 2) Vägsjöfors Vrml
Krist
Väja Vnrl
Vilshult Blek T
Vänersborr t Älfsb T
Vimmerby t Klmr T Vängdala 2) Älfsb.
'vimo Kpbg T
Vängelsby Vnr!. T
Vinberg Hall T
Vänjaurträsk Vbtn
Vindelgransele Vbtn Vi»mäs t Vbtn T
Vindeln Vbtn T
Värhulta Södm
Vingllker Södw T
Väring Skbg l'
Vinköl i) Skbg
Värmdö
kyrkplats
Vinninga Skbg T
Sthlm
Vinnö Krist T
Värmlands
BjörneVinslöf Krist T
borg Vrml T
Vint järn Kpbg
Värmlands Brattfors
Vintrie M:\m T
') Vrml
Vintrosa Öreb l'
Värml:s Bro Vrml T
Vireda Jkpg
Värml:s Hedås Vrml
Virestad i) Kron
Värm!: s
Nysäter
Virsbo Ystm T
Vrml
Virserum KImr
Värml:s Säby VrmJ T
Viråbruk Södm
Värml:s
Sälboda
Visborgsslätt 2) Got!
Vrml
Visby t Gotl T
Värmskog Vrml
Visingsö v. i) Jkpg Värnamo t Jkpg T
T
Värnanäs .) Klmr
Viskafors Älfsb 'r
Värsjö Krist T
Viskan Vnrl T
Värsäs Skbg
Vislanda Kron T
Värtan Sthlm s st. T
Vissefjärda Klmr T Väsby Sth~ T
Visseltofta 2) Krist Väse Vrml '{
Viste-Askjum 2)
Västanberg Vrml
Jlkbg
.
Västanjo,'s Vstm T
Vi.tinge östg.
Västanhede Kpbg
Vistträsk Nbtn
Västanhög MIm
Vittangi Nbtn
Västboäs Jkpg
Vittinge Vstm 'r
Västerbyhytta, Kpbg
Vitts.iö Krist T
Västerflirnebo VstmT
VittskövIe Krist
Västergarn 2) Gotl~
Vittskövleby 2) Krist Västerhaninge
Viivattnet Nbtn
Sthlm T
Vitä Nbtn
Västerhiske Vbtn 'r
Vivstavarf Vnrl T
Västarhus Vnrl
Vo~mån Vbtn
Yästerlanda 2) Gbrg
Vollsjö MIm T
Västerljung Södm
Volgsjöfors Vbtn
Västerlösa Östg
Vormsele Vbtn
Västertryserum
Voxna Gäfib T
Klmr

FINSPONGS
-
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Västertäsjö Vnrl
Vä.tervik t KImr 'r
Västerås t Vstm T
Västgärde Kpbg 'l'
Västkinde Gotl T
Västland lJ p.
Västra Bodarna
Älfsb
Västraby MIm
Västra Em tervik
Vrml T
Västra Harg 2) Östg 'r
Västra Husby 2) Östg
Västra Karu p Krist
Västra
Klagstorp
MIm
Västrakulla Klmr
Västra Nöbbelöf
MIm T .
Västra '1'orup Krist
T
Västra 'I'unbemÅlfsb
Västrum Klmr
Vättersnäs Jkpg
Vätö Stblm
Växbo Gäfib
Växjö t Kron T

Anäset Vbln T
Äsphult 2) Krist
Äre Jmtl- T _
. ~spinge MIm. T
lrjäng Vrml T
. Aspnäs Jmtl
Årset Jkpg
Äspö MIm'
Årstad Hall
Ätrafors Hall _T
Årsunda Gällb
Ätran Hall T
Äryd Kron T
Ättersta 2) Södm
Åsaka Älfsb
Åsarne Jmt! T
Öckerö Gbrg
Åsarp Älfsb T
Ödeborg Älfsb T
Åsa station Hall T
Ödenäs 2) Älfsb
Åsbo-FagerhultKrist
(jdeshög Östg T
T .
Ödestugu ..Jkpg
Åsbo-Össjö Krist T
Ödsköld Alfs!>
Åsbro Öreb T
Ödsmäl Gbrg
Åsby Vstm T
Ödåkra MIm T
Åsebyfors Vrml
Öfre Soppero Nb,n
Åseda Kron T
Öfre Svart!ä Nbtn
lsele Vbtn T
Öfre Ullerud Vrml T
Åsen Kron T
Öfverammer .Imtl
Åsenhöga J~pg
(\fverby Gbrg T .
Åsensbruk Alfsb
Öfverenhörna Södm
Åshammar Gäfib 'r
Öfvergärd VDrl .. .
Åsheda, se Åseda
Öfverhogdal Jmtl'r
ÅskJoster Hall
Öfverhörnäs Vnrl
Askott Jmt!
Öfverkalix Nbtn 'r
Åsljunga Krist T
Öfverklinten Vhtn
Aslätt Skbg
Öfverlida Älfsb T
Ydre 2) Östg l'
Åsmon Vnrl
Öfverselö Södm
Yngsjö 2) Krist
Åstorp Krist T
Öfversäfne Vstm 'l'
Åsträsk Vbtn T
(jfvertorne(J. Nbtil c_
Ysby Hall
Åsumtorp)irist
'[
(\fvertnringen Vnr;l;r
Ystad t MIm T
Åsunden Alfsb.
öfverum Klmr .1'
Ytterby Gbrg
Ytterenhörna
Sölim Åsvittinge östg
öjebyn Nbtn T
Ytterhogdal Jmtl
Åtorp Vrml..
öje kapell 2) Kp!>g
Yttermalung Kpbg
ltvidaberg t Ostg T Ö,iervik 'Vbul
Yttersjön Vbtn
..
öje station Kpbg :l'l
A.,d<;lforsJkpg 'r
ö,ikroken Klmr
Ytterän Jmtl T
Yxenhult Krist T
-;l.landsbr'!. Vnrl l'
ölands
Gräsgärd
Yxnanäs Kron
. Alekulla Alfsb
KImr
Yxnerum Östg
.dljdalen Kpbg T
Ölands Lindby KImr
Yxskaftkälen Jmt!
Älfdalsäsen Kpbg
Ölands Segerstad
Älfbo Gäfib
KlmrZinkgrufvan Öreb
Älfkarleö Ups T
Öland.Skogs:byKlmr
Älfros JnitlT
Ölands Smedby Klmr
Åboda Kron
Älfsbacka Vrml
ÖlfvingstOl;p KImr
Älfsbyn Nbtn T
Öljehult 2)-Blek-'Åby Östg T
Åbydal Gäfib
Älfsby station Nbtn Ölme VrmIT__
T
ÖIserud'Vrml
Åbygg~»y Gällb 'I'
Åfard Alf.b
'\
Aljsered Älfsb T
Önneköp MIm
lhus Krist T
41/8jö Sthlm T -Öllnerup 'Mlm T
Åkarp MIm T
Älfsjöhyttan Vrml
Önnestad Krist l'
Åkeholm Blek T
Älfvan Östg T
Ör Älfsb
Åker Jkpg
Älfvestorp Oreb TÖrastom
Älfsb
Åkerby Up,
Älfängen Älfsb T
Örbyhus Ups l'
Åkernäs Nbtn
ÄIgaräs Skbg T'
Örebro t Öreb 'r
Åkersberga Sthlm T ~Igbohed Gäfib
(jregrund Sthlm T,
Åkersrunö Sthlm
~Ighult Kron
\,reryd Jkpg
Åkers styckebrok
AIgsjöäs Vbtn
Öreiilf Vbtn 'J
Södm T
Älgviken Sthlm 'l'
Örkelljunga Krist- 'l'
Åkerström Gbrg
ÄIgä Vrml
()rlen Skbg _
Åkeshög MIm T
Älmeboda Kron
Qrn Göteb T
ÅkuIIa Hall
4,lmestad 2)Älfsb
Ilrnsköld.,vik t Vnrl T
Åland Ups T
Almhult Kron T
örnäsndden VMn
Älberga Södm 'f
Äng Jkpg
örsjö Klrnr ~'
Ålberga gärd Södm Ängebacken Gbrg Törslösa
Skbg
Ängebo Gällb
örsundsbro Up"
~~rT
I
.dngelholmt Krist T Örtofta MIm "
Ålshult Kron T
~ngelsberg Vstm T (\rträsk Ybtn ;1'
Ålsäng Öreb T
~ngesbyn Nbtn
ösjöbol Kron
Åminne Jkpg 'r
Angesdal Vbtn
ösJi;eviksby Oreb
Åmmeberg Oreb
~ngesviken Nbtn
ösmo Sthlm ..T
Åmotfors Vrml T
Angsösund 2) Vstm östadkulle A1isb
Åmotsbruk Gällb
ii.ppelbo Kpbl(
östafors Krist T
Åmsele Vbtn
Äppelviken Sthlm
östansjö Öreb
.1mål t Älfsb T
Ärentuna 2) Ups
östan ä SthIlll' J,;; ,
Ange Vnrl T
Ärla [Ärila] Södm T öst,aröd Krist _
Ångsta Jmt!
Ärt.mark Älfsb
i\stavall Vnrl T
Ånimskog Ält'sb 'r
Äskekärr Skbg 'r
östbydal Vml
Ånn Jmtl T
.
Äsperöd MIm T
österbymo Jkpg

f:~~
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Bestämmelser

Österäng Skbg T
, Qst,raKal'sbo 2)Klmr
Österölma O) Jkpg
Östra Karup Hall
åsthammar t Sthlm 'l" ÖstraLjungbyKl'istT
Östmark Vrml
Östra Ryd Östg
iistraby'Mlm T
Östra Ballerup Mim
ÖstraEmtervikVrml
Östra Stenby östg T
östra Grefvie Mim T Östra Sönnarslöf
Östra Husby östg T
Krist

om postf9rsändelsers

(4936)

,

•

.Osterede ,Jmt1
Ö.terno~e't Vbtn
Östefforsa Vml,
ÖsterskårSthlm
östei'fårnebo Gållb ,Österslöf Krist T
Qstergraninge Vnrl T '6.tersund t Jmtl 'l'
'österhaninge
Sthlm Östertibble Vstm T
T,
'
Ostervallskog Yrml
, Öaterjöru Vbtn T
Östervåla Vstm
Österkorsberga Jkpg Österås Vml T

[49361

.

Qstratorp Mim).";'
Östra Tranemo .tUs b
']~

'

'-'

Östra Vram Krist"
Öttuni Skbg 'f
'
Öved Mim
Öxabäck ÄUsb
Öxnered ÄUsb 'T

taxering m'. m.

Bref,
"

kortbref,
brefkort
och korsband. talet samtidigt inköpta kuvert af samma
"A,
Inrikes.
valör understig,el: 1011 ?,re för .hvarje klfvert
r
'
samt om samtidigt inköpas mmst 10 kuv,ert
För brer, undantagandes lokalbref (se ne- af samma valör, 1/2 öre för hvarje kuvert"
.dan), utgör befordringsafgiften 12· öre för med, afrundning i förekommande fall tillJ1iir~
vikt af t, o, m, 20, gram, 25 öre för vikt mast högre helt öretal.
,
' ,,
öfver 20 t. o. m. 125 gram, och 35 öre för
Korsband
taxeraseålunda :
\
, vikt' öfver 125 t. o. m. 250 gram. Tyngre
trycksaker;,
,
försändelser taxeras icke såsom bref,
in ländska tidningar
och tidskrifLokalbref
'taxeras för vikt af t. o.' m.
ter; 1 öre per 50 gram; <lock är
20 gram med 7 öre, öfver 20 t. o. m. 125
minsta afgift 4 öre (för Iokalförsän. gram med 115 öre och öfver 125 t. o. m. 250
«else 2 öre) per försändelse; 'för be,
gram med,20 öre.
/
fordran afs. k. u t.gifv ar koraband
tKortbref
tillhandahållas af postverket i
"gäller särskild taxa, hvaromnärmåi:~
valörer å.5, 7, 10 och 12 öre.',
under [.9 49J;,
,
, Brefkort
betalas, dådet
inköpes' från
trycksaker
i fr ig t.: 4 öre (för.Iokalpostv,erket,eller frankeras, då blankett till
försändelse 2 öre) per 50 gram (hö,gsfa
detsamma blifvit för enskild persons räkning
vikt 2 kg., och största utstrlfck'ning,4l>
tillverkad, med 7' öre; br e fko r t med förut
em., med, undantag, af trycksakerri
betald t svar 15 öre.
form af rullar,' hvilka fåhafVllr -el,i
i
1)'örvanligt inrikes bref är det medgifvet
diameter ej öfverstigande lO cm;' samt
'\
att-användas.k.
fönsterkuvert,
d. v. s.
i längd hålla högst 75 cm.);:,, __
• kuvert, försedt, med en genomskinlig öppa ff rs h a n d li n g a r : 4 öre (för !okalföf· \
I
ning,livarigenom den å själfva brefinnehållet
sändelse 2 öre) per '50 gram, doGk'så
tecknade adressen. är synlig. Adressen måste
att minsta afgift per stycke skall utgöra
emellertid vara tecknad i brefvets längdrikt10 resp. 5 öre (i afseende å vikt, fo~#l,
ning och ty~ligt framträda genom »fönstret>. j
och. yttre beskaffenhet gälla samma f(.\1r.,eBref, förIivilket såsom omslag användts fönskrifter som för trycksaker);
"i
sterknvert af annan beskaffenhet än nu sagts,
v a ru p r o f': 4 öre (för lokalförsandelse p
mottages icke till befordran. J en del främöre) per 50 gram; dock så att w~n~tl1
mande länder äro fönsterkuvert förbjudna
afgift per stycke skall utgöra 8 resp.A
eller -endast under' vissa villkor tillåtna. Beöre (högsta vikt 350 gram och stör!ltil
gagnar ~_an dylikt kuvert för bref till utomfång 30 crn. i längd, 20 cm. ipr~c:ld
'landet, kan det sålunda inträffa, att brefvet
och 10 cm. i tjocklek, utom för varuprof
blir behandladt som obeställbart. .
i form af rullar, hvilka få hafva end!~-" /
Vanliga frimärken tillhandahållas i fölmeter af högst 15 cm.). ,
• ':
j ande valörer ; 1, 2, 4. 5, 7, 8, 10, 12, 15,
För inrikes korsband, hvar~ innehåll .ute- '
20,25,30,35,40,50,55,
65,80 och 90 öre samt slutande utgöres 'af skrifter med punkter
l hona, 'l krona 98 öre, 2 kronor 12 öre och eller bokstäfver i upphöjdt arbete till bruk
5 kronor. Frimärken å 5,7,10 och l:.! öre salu- för blinda (s. k. blindskri ft), ,skaUnehållas, forutom i hela ark eller lösa, äfven fordringsafgiften utgå föl' hvar vikt af 500
i små häften, innehållande, 20 märken af gram eller öfverskjutande del däraf med ,2
den -ena eller' andra valören.
öre, om försändelsen utgöres af lokalförsärrJämväl tillhandahållas å postanstalterna delse, men eljest med 4 öre; utgöta)ld~
fran k ok u v er t, som å den för frimärket maxirnivikten för dylik försändelse 3,kg.,~;,
eljest afsedda platsen försetts med frankoHar i korsbandsförsändelse bref eller. IInstämpel' i . färgtryck, å valör af 2, 4 eller 5 nat skriftligt meddelande,' än som 'för dylik,
öre.. F,ör -frankokuvert betalas det å kuver- försändelse är särskilds medgifvet, Qlifvit_fq,~~
,tetangifnal
värdet ochdärutöfver, om an- stucket, böte afsä&daren 5 kronor och ',·förö
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sändelsen 'varder icke med post vidare be- allmänhet -att erlägga, förutom i föreKöm'
fordrad eller till adressat utlämnad.
mande fall belöpande rekommendations-,
Följande äro de viktigaste undantagen från assurans- eller postförskottanfgift.> ,dubbla
förbudet att i tryclrsaksförsändelse, afsedd beloppet af'.den felande, befordringsafgiftän]
att befordras såsom korsband, medsända handLokalbref (brefkort, korsband), söm är fullt
skrifua meddelanden:
frankeradt för ursprungliga befordringen.t beå tryckta
visitkort
samt å jul- och lägges vid eftersändning inom' riket 'med lö'
nyårskort må för hand tilläggas -afsändarene sen till belopp, motsvarandeskilluådea
metadress och titel äfvensom lyckönskningar, lan den redan erlagda afgiften och den, som
tacksägelser, beklagadden af sorg och andra skolat erläggas, om försändelsen från början
höflighetsbetygelser, uttryckta antingen med afsändtstill 'den nya adressort~ll.
,.
högst fem ord eller mede st allmänt brukRekommendation
af vanligt bref,1okai~
liga begynnelsebokstäfver (a. t. a. och dylikt~; bref, kortbref', brefkort eller korsbaiidsför,till rättade korrekturark må bifogas därtill sändelse afser dels betryggande af dylik för'
hörande manuskript;
sändelses behöriga framkomst,' dels rä'ttigl:iet
på bjudnings- och kallelsebref må ifyll~s för af,sändaren
till utbekqmmande af erden inbjudnes eller kallades namn, datum sättning af postrnedlen för förkommen eller
oeh ställe för sammankomsten samt dennas skadad dylik förSän?else. E;rsä·ttJ;l.il?-g för
karaktär;
förkommen
d y l'i k f r s n d e l s e (preå böcker, musikalier, tidningar, fotografier s kriptionstid
in0!TI natt och i\t ef t er
och gravyer må anbringas en tillägnan; försändelsens
in l m na u d e), utgår ,utan
äfvenså må bifogas en faktura rörande själf:va afseende å/innehållet
med 36 :Krouor, och
försändelsen;
för bref, som framkommit i .skädadt skick
på beställnings- eller subskriptionsblanket- (preskriptionstid inom 60 dagar efter det' 101'ter beträffande bokhandelsvaror, böcker, tid- sändelsen kommit adressaten tillhanda) med
ningar, gravyrer och musikalier må skriftligen skillnaden mellan' detta belopp och' värdet af
augifvas de arbeten, som beställas eller ut- hvad brefvet då innehöll. Rekoilimendationsbjudas, hvarjämte blankettens tryckta med- afgiften utgår, utöfver vanlig rbefordringsafdelanden må helt eller delvis öfverstrykasgift,
med ett belopp af L5 öre.
,
eller understryk~s.
Anm. Därntöfver erlägge,S:iförekomtnande
Kort med ,rubriken Brefkort (Carte postale)
fall a) för ex pr es su td el n ing en
eller, liktydligt uttryck på någ~t annat språk
särskildafgiftaf
20 öre för hvarförkunna befordras efter taxan .för trycksaken,
sändelse ; b) för vidimation
af
u~~er fö~utsijttnin~. att, de ..motsvara de allh a n qli n g a r i rekommenderadt href
~anna VIllkoren for siatnämnda slags, för25 ö~e per ark; c) för lfl,ottaglllngs'
sändelser.
,
,
,"
b e v is, som begäresvid rekommenPostbefordningsafgiften
for inrikes portoderad försändelsesaflämnande
och
pliktig. Qrefpo.~tförsän~eke .~bref, brefkort,
som, 'försedt med adreeaatens kvit~o
korsband) erlägges vid afiämnandet.
Be:
å samma försändelse åtllrs.tälles till
t~äjf~nde ,ur breflåda upphä.mtade eller I
afsändaren, ett _b)llopp af 1~ öre;
losvaska inkomna ofullständigt frankerade.
d) för r e k l a m at.i o n afrekommeneller helt och hållet ofrankerade dylika f~.r·
derad försändelsa]: de fall då' mots~n~.elser gälla följand~ bestämme~~er. A!r
tagningsbevis ej blifvit begä:dt,' Ii~aförsändelsen nf'ran k e r a d, 0SP afsan~.are.ns
ledes 10 öre; och e) för registrering
namn och adress fi,nnas angIfna å försäneller den handräckning, som ;P9~tdelsens yttre eller, I fråg~ om korsband, å
anstalt på korresphudents begärall
försäudelsens yttre eller I densamma, samt
lämnar medelst införande i särskild;"
afsl\hdarl\n är bosatt å ,iplämningsorteli och
af honom anskaffad bok af de' tili!
försändelsen ännu icke befordra~s frännämnda
honom (arikomnialide" värd~försän:l
oJ;.t, återställes försändelsen tI.ll ~fsäqdare.1li·
delser, . 3 ,öre för hvaT försändelse; j)
eljest expedI;.ras ofranke~ad försändelse t~ll
för-k v i t t o beträlfande;erlagdt tull-,
~d:~ssorten for at~,hembjudas adressaten till J
'lösen- .eller-postförskottsbelopp
och
lOlos~n. Ofu!ls.tandIgt
frankerat,
med
rörandeinköp'laf'blanketter
10 öre.
pqstförskott ej belagdt vanhgt brerel1erbref, Jämfpr- .afdelningaTlla >Po'stför~,kott>
kort expedieras till adressorten fOI att.hem- samt >Öfr ig a b e s t ä m m e l s e ro här nedan,
bjudas adressaten till inlösen; annan ofullJ,,'
.,
,o.
L:~' iv
ständigt frankerad försändelse behandlas på [4937t
..,r B. Utrikes.
).
sätt .här ofvan beträffande otrnnkerad, förl',
1•
" ,.)-;1
sändelse sagts. För .utbekommande , af lö~ [Anrnärkning;, :'De ]:ippgifter. som här och
senbelagd; brefpostförsändelse har adressat i i det följande ;;medd~las beträffantte postatö
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Järnvägs-, posto, telegraf- och telefon-underrättelser.

1,000.kr. med tillägg af2 öre för hvarje öf- dokinesiska postanstalter, vissa rysk8i,post- ,
verskjutande värde af 100 kr. eller del däraf', an~talter i Kina samt vissa' italienska, postför värdebelopp öfver 5,000, men ej öfver anstalter i Turkiet;
" '''.
50,000 kr. 1 kr. 30 öre för 5,000 kr. med med 29 öre för bref till Argentinska reputillägg af 15 öre för hvarje öfverskjutande bliken, Brittiska Indien med Aden, Birma
värde af 1,000 kr. eller del däraf; för värde; och Andamanerna, vissa brittiska utomeurobelopp öfver 50,000 men ej öfver 100,000k,'. petska kolonier, Chile, Egypten, Eriirea, Etio8 kr. 5 öre för 50,000 kr. med tillägg af 10 pien, Franska Sudan, Japan med Korea, Kina
öre för hva.rje öfverskjutande värde af 1,000 (vissa japanska postanstalter), Malta, Nederkr. eller del däraf; för värdebelopp öfver ländska Indien; Tunis, vissa turkiska post100,000 kr. 13 kr. 5 öre för 100,000kr. med anstalter i Turkiet äfvensom tyska O.~t-Ajrika;
tillägg) af 5 öre för hvarje öfverskjutaode
32 öre för bref till tyska skyddsområdet
värde af 1,000 kr. eller del däraf.
Kiautschou, vissa tyska postanstalter i Kina
Anm. Därutöfver erlägges i förekommande äfvensom vissa malajiska förbundna. stater å
fall: a) för expressutdelning 20 öre; b) för Malackahaljön;
vidimation af handlingar 25 öre per ark; e) med 36 öre för bref till åtskilliga port •.,·
för mottagningsbevis 10 öre; d) för reklama- giBiska kolonier samt vissa brittiska postantion 10 öre; e)r för registrering 3 öre per stalter i iKina äfvensom vissa österrikiska
försändelse; f) för uppräkning af värdebrefs postanstalter i Turkiet;
innehåll 10 öre.
40 öre för bref till Bermudas-öarna, Brittiska Honduras, Cypern äfvensom tyska Nya
[4939 J
B. Utrikes.
Guinea samt Karolinerna, Marianerna, Marf
d
shall-noma och Palau-öarna;
[Utväxlingen a assurera e postförsandel47 öre för bref till Brittiska Somaliland;
ser är t. v. som en följd af världskriget
helt och hållet inställd i förbindelserna med:
50 öre för bref till Portugisiska Indien.
54 öre för bref till Nya Zeeland.
Argentinska
republiken,
Belgien, Brasilien
Högsta medgifna assuransbelopp för bref
Brittiska
Indien, Chile, Egypten, Frankrike, till utlandet är i allmänhet 7,200 kronor
Grekland, Italien, Monteneqro, Polen, Portugal, Ryssland, Serbien, Spanien, Storbritan- (10,000 francs), för bref till Finland eller
.
l I l d Turlitet
fl]
Ryssland 86,400kronor (120,000francs). Assumen oen. r an r
m. .
rans till obegränsadt belopp är medgifven
Assurerade bref till utlandet taxeras så- för värdehref till Danmark, Island och Norge
lunda:
äfvensom till Kreta, Montenegro, Rumänien,
1:0) Befordringsafgift:
såsom för van- Schweiz, Serbien. Tyskland, Ungern och
ligt bref af samma vikt till samma ort;
Österrike samt vissa orter i Turkiet.
, 2:0) Rekommendationsafgift:
15 öre Anm. Därutöfver erläggas i förekommande
pill' bref;
,
fall enahanda särskilda afgifter, för express3:0) Assuransafgift,
utgående för hvart utdelning o. 8. v., som för oassurerade bref.
belopp af 250 kronor eller del 'däraf med Ersättning
för förkommen inrikes eller
8 öre för href till Danmark (med Färöarna utrikes assurerad försändelse (preskriptionsoch Grönland) äfvensom till Norge samt för tid inom natt och år efter försändelsens afhvart belopp af 216 kronor eller del däraf': lämnande till postbefordran)'utgår med hela
. med 8 öre f9,r bref till Island;
,
det angifn a värdet. Varder dylik försänmed 11 öre för bref till Tyskland;
delse under postbehandlingen så-skadad, att
med 14 öre för bref till Belgien~ Finland, hela eller någon del af försändelsens inne"rankrike med Korsika och Algeriet äfvensom håll gått förloradt, äger därest ersättMtlnako, Luxemburg, Nederländerna, Ryssland, ningsanspråk framställts rörande inrikes värSchweiz samt Osterrike;
deförsändelse / inom 60 dagar efter det formed 18 öre för bref till Bosnie'/)-Herzego- sändeisen kommit adressaten tillhanda och
flna,,, Italien med San Marina, Rumänien, rörande utrikes värdeförsändelse inom natt
Serbien, Spanien med Baleariska och Kanarie- och år efter atlämnandet till postbefordran
öarna äfvensom Andorra, Storbritannien och - afsändaren (eller, hvad utrikes-värdeförIrland samt Ungern;
.
sändelser beträffar, i, förekommande fall
med 22 öre för bref till Bulgarien, Kasne- adressaten) af postrnedlen åtnjuta ersättning
runterritoriet,
vissa tyska postanstalter i Ma- motsvarande assuransbeloppet, där försandelroeko samt Togoområdet ;
,
sens hela innehåll förkommit, men eljes skillmed 25 öre för bref till Brasilien, åtakil- naden mellan' samma belopp och värdet af
liga franska kolonier, Libyen, Mauritius och det, försändelsen befunnits innehålla.
8eychellerna, I Montenegro,Portugal
med AzoI öfrigt gäller, i tillämpliga delar, i fråga
riska öarna o. Madeira, Surinam, vissa in- om ersättning för förkomna eller skadade
<
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Postunderrättelser.
utril!:es· assurerade försändelser hvad ofva'n
är· 'gagdt, om .godtgörelse för bortkomna re)ko~~enderade
dylika.
/

[,49,~O]

, Postanvtsninqar.
A n ru.

\

[ 4989..:....49 42)

lO

öre för' belopp öfver' 250 .till
och med~OO kronor;
so öre för belopp öfver 500 till 'och
med 750 kronor ; samt
60 öre för belopp öfver 750 till'dc'h
med 1,000 kronor.
Anvisningens kupong kan användas,
till skriftliga meddelanden af hvad
slag som helst.
För mottagningsbevis äfvensom för
'reklamation (då mottagningsbevis
ej begärts) erlägges särskildt'10'
, öre och för expressbefordran 20
. öre per anvisning.

Genom de' fasta postanstalterna finnes all.mänheten rberedt tillfälle att medelst postanvisning försända penningar inom riket äfvensom till ettflertal främmande länder o'\h
orter. ,
'
"
'
Den poststationer
medgifna rätt att till
befordran i.mottaga postanvisningar gäller
emellertid i allmänhet, förutom postanvisningar till inrikes orter, allenast sådana [4942J B. Internationella
(i allmänhet):
till.orter i Danmark och Norge.
[1 förbindelserna med följande länderär
~. Bostånvisning skrifves å blankett, som utväxlingen af postanvisningar 't. v. inställd:
afgiftsfritt tillh,~hdahåll~s. å hvatje postan- Argentinska
republiken, Belgiska Kongo, Bostalf; .och användas olika s,~agaf bla~k~tt, livia, Polen, Portugal, Serbien, Ungern samt
a,l~teftersolll anvl~lllngen. a) ar s,talld till I.n· tyska skyddsområdena
i främmande
världs.
r~kes 9rt, b) .utgdresvafIntemationell anvrs- delar. F'r n Finland, .Rwmänien och Egyp.
mn~ I ~ alln;tänht;.telle~, c) u~g?res a~.post- ten expedieras inga postanvisningar till SveanvlsnIngtIlI,~agot~era
af följande lander : rige och från Osterrike icke till högre be. ') ,
Ryssland, Storbritannien oc.hIrland\~fv.ensom lopp än [50 kronor.]
de länder .och, orter, hvilkas utväxling at
.. "
'
postanvisningar förmedlas af engelska postD~",'~ark (med Faro~rna) lamt Norge.
fQrvaltningerr), Kanada samt Amt:;rikas För· A~vIsnmga~na. utställas I k::onmynt.
en~ Stater, Jnri~es postanvisning !l'äl~er Ho~sta anv~~lllnl?sbelopp: 7~0..kron~r.
".
WIder 'en månad fta.iII den da.g, ,d~ armsnm- Afgift, u o~e for. belopp af .~og.st25 kronor;
gEm:blifvit enligt "datumstämpeln bokförd
18 .. ore for belopp ofver 25 men ej
vid det redovisande postkontoret. Beträfofver 36 kronor;
:
fande giltigheten af inter.nationell postanvis,~O.. ?re för belopp öfver 36 men ej
ning .i allmänhet är stadgadt, att anvisning
o~ver .~09 krono:.;
gäller, förutom den .mänad, hvarunder den
lti ..ore for belopp öfver 100 men ej
utställts, 1 månad, om anvisningen förskrif}
o~ver .~OOkrono:.;
.
ver. s..igfr~n 'åur~peiskt land, 2 månader, oli
60 ..ore for belopp o.fvel' 200 men 'ej
den.förskrifver SIg från Egypten, utomeurdofver ~.o0 kronor, sa~t
p.e~ska.Turkiet, Tunis eller från tysk post1r; öre for hvart ·ytt'e~IIgare.belopp· _
a:ilst4!t i asiatiska Turkiet eller tysk postaf 10~ kronor eller öfverskjutande
anstlJlt Ii Marocko, och ,5 månader, om den
del daraf.
"
förskrifver sig från annat utomeuropeiskt Island.
Anvisningarna utstll.'las i kron:!
l~~di ,~~r pos~anvisning från Ryssland .~lt· mynt.
.
g?r ·,giltIghetstlden 6 månader från utställ- Bögsta anvisningsbelopp: 720 k r o n or.
mp.gsdage.n och för eng~ls!ra, kanadeusiaka Afgift: "nahanda afgift som för postanviso.~'h.amenkanskapostaJ?-vIgmnga: 1~ månad~r
ning till Belgien m. lfi. länder (~~
förutom den" under hvilken anvisnmgen blifnedan).
.
vit, utställd:
Finland, vissa postanstalter. Anvisningarn';'
[t~.4,1r
A. Inrikes.
utställas i finska mark och penni'.
,
Högsta anvisningsbelopp : 600 finska mar~".'
Högsta. anvisningshalopp.. 1,0.00 -kro no r,
Afgift:' 10 öre för belopp af högst 6 kronor; Argentinska republiken (Argentina), Bel.1tiÖf'e för' belopp öfver 5 men ej gien (Belgique), Belgiska Kongo, Egypte'n,
'öfver 25 kronor;
Frankrike (France), med Korsika och Alge,,;.2tiöre,för
belopp öfver 25 men e; riet (AIgerie) samt Monakoiifvensomfraneka
öfver 60 kronor;
postanstalten i Tripolis (Tripoli de Barbarie),
90 öt:e för belopp' öfver 60 men ej Luxemburg (Luxembourg), Portugal (med
, öfver 100 kronor ;
Azoriska öarna ochMadeira),Schweiz (Suiasej.:
"F
Så 'öre för belopp öfver 100 men ej Serbien, Tunis (Tunisie); i Turkiet (Turquie):
;,I'<,~ '.
öfver 26.0 kronor;
ätskillige turkiska och österrikilkapoltaiI<,

;
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~494'22-4943) L Järnvägs-, posto, telegraf- och telefon·underrättelser'.
stalter; ~'M.arock~: vissa franska postan- Postafgiften
för in t e rn a t i o n e l l post
stalter ; l Kina: VIssa franska postanstalter,
a n y is n i n g utgör:
Anvisningarna utställas i
18 öre för livart. i svenskt mynt för anfrancs och ce n t.i m e r.
visningen inbetaldt bel?pp at' 36 kroHögsta anvisningsbelopp: 1,000 francs.
nor eller öfverskjutande del däraf.
Tyskland m~&'Helgoland, KamerunterrltoMottagningsbevis . rör!!!~de vanlig internarlet (visBlI.t'Y~kapostanstalter), Karorinerna tionell postanvisning, .undåntagandes sädan
republiken Liberia, Marianerna, Marshall~ till vissa bl;'ittisk-indisli:å.J>0stanstalter,Hongöarna, Nya. Guinea (vissa tyska pöstanstal- k.?ng,.Belgiska Kongo o. ön ~alta" kan beter), Samoaoarna (tyska postanstalten i Apia) gar~s, mot en. afg;f~. af 19 ore och reklaSia'!1l,' Togoområdet
(vissa tyska :postan' matron af .dylik !!'nvIsnmgjhandlägges likastal!er), l)'.ska Sydväst-Afrika, Tyska Öst- l~des. m?t en :~fgIft.- dä ,~.ott!tgnmgsbevlS
Afrlk'a, vIs,sa tyska postanstalter, i Marocko ej .bhfr:r~ begar~t - .af}O Cir,ej'.Kupongen
oclr 'i'Kina äfvensom Brittiska Indien sanitkan anvandas till skpfthga.mllddllll1nden af
brittiska kolonien Hongkong i Kina (hvad hvad slag som helst, .undant~andes dock
betro Indien och Hongkong, se äfven afd, C). ~vad ~går postanv~sn~ngar till Hongkong,
Anvisningatna utställas i tyskt mynt (mark till BelgIs~a K0!1go o.tlll ön ,Malta,
och pfennig).
Expre~sutdelmnl?> mot afgift 3;f ~O ö~e,
Högsta anvisningsbelopp : 800 mark.
kan ~11~allasbeträffande ,postanvIsmng tIll
B-Öliv\a.'
.'
.
~e vIk~lg~r~. orterna l Da,n1n~rk, äfvensom
Anvisni'nga;na utställas i b ol iv ian akt mynt ~~ Krsi:i:ma'StBergen, Frtdri~ta~hP~W:'
(pesos och esntavos).
' _ l,
P'
.. n,.. ~van~er J/.c. .r?n jem J
Högsta anvisning'sbelopp: 50,0 '
, . l .Norge." JamvaLfor poetanvisning till de flesta
..
,. . .
p e so s. ,
europeiska och några utomeuropeiska länder '
Bul~arl.e"" .v~SSä,postaustalter; ... '.
. kan expressutdelning erhållas mot afgift af,
AnVIsningarna ~tst~llas i bulgaJ;f$kt mynt 25 öre.
"
.
,/
..'
(lew och stotinki).
. ,
J
Högsta' anvisningsbelopp: 500 Iew, 1
il'
J1
l

j

Chil~,{"

.

,

;'1

";~'</',

Anvisningarna utställas i chilenskt
mynt r4~4~1
O. Ryska, eng~l~ka och' ämeri-,:'~J.'
(pesos 'och centävos). "
kanska. "
' "iA
Hö&sta-ånvisuingsbelo'pp: !,>O~p es os.
[T. v. är helt , och Il'åUet inställd utvä:x<
1t1lhe~ med ~an Ma,rIllo, Itallens.ka koloni- lingen af posta:nvisningar med 8yssland;~
e~na 1. Bt;nad'l',Ent"ea
och L.byen samt äfvensom med Mexiko och Peru]' ";"i1~.i,
yIssa l.t~hens!Fa 'postanstalter ä Kreta samt .'R I' d
'.
.
.,' "'"
1 TnrkIet; Malta..',
~ss.an .
,.:
I
,:','
:!,f),
Anvlswngarna utställas i i'talie~iikt
mynt AII.YI.smngarnautställas l ryskt mynt (rubel
(lir:e,qch cen.tesimi).
l,· '.
'.
.?c):lkope~).. " ';.
.r
';
"
_ Hiilgi\ta anvisnirigsbelopp' 1,000 lire utom !I0~sta an~lsm~~sbelopp: :579 kronor. , , lle1
., ~
(9t;"p',\~stanvisningartill M.a,lta, hvilka icke Afgtft,~? ore. for b~lopp af 50 kronor e
\
(l\:1"y;~a
..å'bö~re belopp än 500 lire. "l
,~el ~araf..
. ",.
": ril;;
Jap4n ,!fled Talvan (~orm~sa) äfvensorri ja. ,~torbrlt~n",en ;m.ed 1!,I,~~d,~Ibralfa/'! Br-~t.;'
pan~.k.~.'p~stanstalter 1 K,9rea.:·ocn ~ Kina. ,tlska.lndle.n,.B,~lttlskil ~es,ttnmgar och p,c(S!t~
An\11S/lIngarna. utställas i j ap'ansk t mynt ,anstalter I A~,e~, Afrl~J1, Amerika (betr-i\fr,~
(yen -och sen),
l,
"
fande ;postanvlsmngar till Kanada; se nedan)'
IIögsta:.lI:nvisriingsbelc;>pp:
400 ye n,
~ch ,~u.s,ralien, vissa l)ri,~tiskl;\postan~ta1t.~l'",
Ne~e•..lal)dern.a (Pays-Bas) och' Nederlärid- 1 Turkiet, Marocko OCh Klna, äfvlll1!l.Q~;
, ska Indi&n (Indes nlidedandilises).'
republiKerna Kolurnbia, Plinam/l och~MexikoA
An\Tisni11ga~a 'UtställitS i' nederländsJ/t
äfve~~qlll Peru.
"',~;
.,:.
,::;
myp~ (floriner och [cents).
'. '
AnVIsmngarna utställas. le :engeJ s.kt m~Jj:t'
Hög~~a.all;vis~ingsbelopp: 480f!o.r:iper.
,'Spupd sterling, .•shillings;,<\ch pence). . o't~
Rum.an~en, VIssa P?stllins!a1ter., ".','
-, Hogsta; ~anVIS~I~gsbelopp':~Opund ~~~tl~tlgM
AnvI.sll/.ngarna,utstalla,s i -r u m ärll'skt mynt
dock Jatt. för, postanVlS~l1ngtill. ~rJttisll:(h
~~eIoch b.an~).
.I'
~!a' -Guinea och. .MeXIko maximibel. .}If.:"'
Högsta:; anYls!?I.ngsb~lopp:1,O~.O,lel!,
gpl;' 2D pun ste!,~l,llg~,,'o
I ,
.
•
-) .~
Ung~r.J'!och Osterrlke medLichtensteln,
A:f'g.if t: 50 ore {:or .belopp 'at 50krOlloJ'c.
An;YIsmnga'rna1l'tställas'i öste.tHX~$kt.un,.' eper de], d}i,J;~f.~ : , '. ". ':
':'-e1. .«
. ·':~;erlf.~t ~rn! .~kron?roch hell~7.i ', . "Kan;da;! (Dominion of, ,Ga?tadal' Bri~fisiF.~
Hog~.~g;
"an~lsmti,gsbelopp: 1,OgO.österrikisk- K~l~'iilbla, Nya .~runswidk, ~ya Skotland,,~
.'-ungerska- kronor. _ __o- _.
, _o. ' 'Pnns Edwards. ö. '
;' ,
" • slY"~
'l"
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Postunderrättelser.
[4943-194~]
Anvisningarlla utställas i- kau ad eae iska rande telegrafstation och där erlägga b~l~·
d o ll a r s och cents.
'
pande telegramafgifter.,
Högsta anvisningsbelopp:
100 dollars.
l fråga om det högsta belopp, hvart\aJ+Af.gif.t: 50 föl' I belopp af ,50 kr. eller del visning må utställas, tiden för anvisnings
däraf.
,i,
giltighet m. m. gälla i .tillämpliga ..delar
Amerikas Förenta Stater (Etats-Unis d'Ame- samma bestämmelser för telegrampostenvie, riquejmed Hawaii (Sandwich-öarna), Pana- ningar som för vanliga postanvisningar," '. ' ma-kanalområdet, Porto Riko och Filipl likhet med vanliga telegram och, på
. plnerna äfvensom Cuba.
samma villkor som dessa kunna telegrampostAnvisningarna utställas i amerikanska
anvisningar. befordras såsom iltelegram eller
dollars och cents.
'
.'
med telegrafsvari betaldt samt bli föremäl för.
Högsta anvisningslielopp: 100 dollars.
kollationering, mottagningsb~vis,vidare _sän.A:fgift: 50 öre för belopp af 60 kronor dande med post eller framlämnande ,genom
, eller del däraf,
expressbud.
,
.
b dd l
. k
"f
Genom öfverenskommelse mellan post- och
Mettagnings
eVIS me e as IC e betra - t l
f k
"t "If d d
.d .
tt
fande amerikanska anvisningar. Kupongen e egra v~~ en !'r ra a . en anor n~ng! a
till y k e gelsk 'elI
:me ika k
t
. _ person, for hvIlken telegrampostanvisningsr s,
n
er a Fl ns pos anVIS bel p"
ii edt ge o t l
,-I.. k trf"r
Ding får ej användas till annat skriftligt med.
op ar a s , n.~ e e9.ra~ue~ e. odelande än ang. afaändarena namn och adress sorg omedelba:t. underrattas ~~ anvrsnmgena
hvilk
å te
'f'
.
, ankomst, samtidigt med att själfva telegrama mas angi vas.
"a nde a nvi'splllgen .tillställ
rbö
, Expressutdelning
af anvisningar tillhö- met ror
I
es vede?ra\ de
ppen C k
. håll'
rande postkontor. A postkontoret hålles dylik
, n . gru en " an ej er
as.
anvisning under ankomstdagen adressaten till
handa. Därefter beställes den i. den för
vanliga postanvisningar gällande orduing.
l4944] Telegrampostanvisningar.

[Se anm, under afdelningsrubriken å sid.
4942,]

Tillfälle är jäniväl beredt allmänheten till
försändning af penningar medelst Telegram'såväl inrikes till och från
de flesta postkontor i riket som ock till och
från orter i Belgien, Bulgarien, Danmark,
Egypten, Finland,Frankrike
med Korsika och
Algeriet, Island, Italien, Japan, Libyen (Bengasi och Tripolis), Luxemburg, Monako, Ne-

[4945]

Paketförsändelser.

A: Inrikes.
Paketförsändelse som växlas mellan orter
med postkontor, får i vikt uppgå till högst
50 kilogram. Skall, paketet utväxlas genom
poststation är maximivikten sålunda p~grällsad: i fråga om poststationer af första klasderländerna, Nederländska Indien, Norge, Por- sen till 10 kilogram, och i fråga, cm-posttu.gal! Rumänien, ~ehweiz, Ser,bien, Storbrita~- s~.ationer ~f an~ra klassen. till l, ~logral1l
men och Irland (I engelskt
mynt), TuntS, for paket I allmanhet samt till H/2 kilogram
Tyskland samt Osterrike och Ut.gem.
för tjänsteförsändelse.
'
Afsändare af telegrampostanvisning har
B f d'
g f' f t
att e l"
,
e or r m sa gI :
r Vap;gal;
..
f 'f
60 öre, om paketets 'vikt
1.
,an Ig postanvisningaa gI t samt, om
h" t ett' kilo
.
" oegares,
b"
d en vanl'iga afgI.f ogs m paketet
gram, ikt öfverstI 'er ett
utb et a I'DIngsb evis
90 "e
ten för dylikt bevis.
, or,?
.
s v
.g
.:
o
T el'egr. a mafgl,
ift
beräk
ej20
tre" kilogram; k t ts 'kt ""f' ,
:w.
era na'd pa~ samma
l men
k
sätt som för vanligt telegram'!
~ona
ore, o~ p!' e~, VI. over'Pill l
.
r , , '
k'
'.. d
stiger tre, men ej fem kilogram;
, I te egrampostanvisaing s ola anvan, as
f'ö
k t "
'd
.,f e 5 k il ' ,
ärskild
l
or
pa
e,
v
agan & o v r
I ogr.e
blan kette,r, a f d e sars I a ."s ag, som postl krona 20 öre för de första 5 kiloverket tillhandahåller. ~fsa?daren har "att
grammen och därefter 40 öre förhvart '
Ifylla blank~~ten, hvarvid till annat fr~~öfverskjutande helt kilogram elleröf~
mande land an Danmark eller Norge anvank' t d d l d" f
....
des franska språket. Afsändaren äger i televers ~JU an e, ~ . ara.
I l"~
grammet ..införa särskildt meddelande till
För skrymmande gods förhöjes befordringsadressaten och må därvid använda -hvilket afgiften med 60, procent.
språk som helst.
Afsändare af inrikes paket kan tillförsäkra
• Det åliggerafsändare att, sedan han vid sig, att paketet blir befordradt.med snabbast
inbetalningapostanatalten .erhällit den ut- möjliga postlägenhet. (såsom i IIi iii k et) ge:nbm
färdade telegrampostanvis,ningen,själf
om-I att, utöfver vanlig postbefordringsafgifi/N'
bestyra . densammas' aflämnande till ~ederbö- lägga särskild tilläggsafgift,utgörande?
postanvisningar
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[4945-49~6]
I. Järnvägs-, post-, telegraf- och telefon-underrättelser.
forutom stadgad expressafgift, när jämväl Persien, Polen, Rumänien, Ryssland och
expressutdelning å adressorten begäres ~ Serbien m] fl.]
.
80 öre for hvar vikt af 5 kilogram eller del
Danmark (med Färöarna) samt Norge.
däraf.
Befordringsa.fgift,
om paketets vikt ej
För assureradt
paket skall till ofvan öfverstiger
1 kg: 60 öre per paket; om paanförda befordringsafgift läggas en särskild ketets vikt öfverstiger
1, men ej 3 ·kg: 90
assuransafgift,
som utgår i enlighet med öre per paket; om paketets vikt öfverstiger
de for inrikes bref med augifvet värde här 3 men ej 5 kg: 1 kr. 20 öre per paket; om
ofvan anf6rda grunderna.
paketets vikt öfverstiger 5 kg: 1 kr. 20 öre
I fråga om särskild afgift för paket, be- for första 5 kg. och därefter 40 öre för
lagdt med p08tförskott,
se nedan under hvarje öfverskjutande kg. eller del däraf,
postf6rskott (= efterkraf).
För ofrankeradt paket erlägges utöfver
Anm. Utöfver förenämnda afgifter erlägges förenämnda afgifter en särskild tilläggsafgift
i förekommande fall: a) för upp- af 10 öre per paket. Delvis frankering är
räkning af en assurerad försändelses icke tillåten. Maximivikt: . 50 kilogram.
innehåll 10 öre; b) för vidimation
För assurerade
paket tillkommer en
af åtföljande handlingar 25 öre per aasuransafgift af 8 öre för hvart belopp af
ark; c) för mottagningsbevis 10 öre; 250 kronor eller del däraf,
d) for reklamation af paket, i de Föl' paket, belagdt med postförskott
fall då mottagningsbevis ej blifvit (se nedan), tillkommer utöfver befordringsbegärdt,
likaledes 10 öre; e) för och, i förekommande
fall, assuransafgift särexpressutdelning 20- öre och f) för skild postförskottsafgift, nämligen:
registrering 3 öre; allt per försän- för belopp af högst 25 kronor. . . . ]Ii öre,
delse.
»
> öfver 25 men ej öfver 100 kr. 30 >
Belöpande postafgifter för paket skola er- >
• 100 >
> 200 > Iii >
läggas vid aflämnandet till postbefordran.
för belopp öfver 200 kronor ytterligare 15 öre
Paketafsändaren äger att vid paketets af- för hvart öfverskjutande belopp af 100 krolämnande meddela, huru med paketet bör i nor eller del däraf,
'
händelse af obeställbarhet förfaras. HärutHögsta belopp för rpostförskott till Daninnan kan afsändare af inrikes paket före- mark och Norge utgör 720 kronor.
skrifva, att paketet skall tillställas annan
adressat, försäljas eller förstöras. Dylik
Finland (vid direkt utväxling).
föreskrift skall af sfsändaren tecknas å så
väl paketet som adresskortet. Inrikes paket,
Förutom att till Finland kunna sändas posthvarom sådan föreskrift icke meddelats, paket intill 5 kilograms maximivikt 'på de
kommer' i händelse af obeställbarhet att villkor, som omförmälas nedan under >Öfriga
återsändas och att erbjudas afsändaren,
mot länder och orter' - äfvensom tyngre paket
att· denne erlägger returporto.
.
enligt särskild taxa - är tillfälle beredt att
Om inrikes paket gått förloradt, helt eller få till Finland med direkt sjölägenhet eller
delvis' beröfvats sitt innehåll eller på annat via Haparanda befordrade postpaket intill vikt
sätt skadats, medan paketet stått under post- af högst 3 kilogram mot afgift af l krona
verkets vård, är afaändaren
berättigad till per paket. Förassureradtpakettillkommer
ett skadestånd,. motsvarande verkliga värdet en särskild -assuranaafgift
af 14 öre för hvart
af förlusten,. tillgreppet eller skadan, så framt belopp ~f 216 kronor (300 francs) eller del
ej dessa förorsakats genom afsändarens
fel däraf. A sålunda befordradt postpaket
om
eller försumlighet eller äro en följd af för- högst 3 kg. kan tagas postförskott
(se
sändelsens
egen beskaffenhet. E'k~deståndet nedan) till belopp af högst 860 kronor, och
kan dock icke öfverstiga 20 kronor för hvarje den särskilda postförskottsafgiften utgör 15
paket utom beträffande paket med högre öre per 15 kronor eller del däraf,
vikt än 5 kilogram, för hvilket skadeståndet.
må kunna utgå intill belopp, motsvarande 4
äfriga länder och orter.
kronor för hvarje kilogram eller del af kiloS.
k.
colis postaux
- internr.tionella
gram af paketets vikt.
postpaket om högst 5 kilograms vikt - kunna
B. Utrikes.
befordras t~ll alla europeiska o~h de ~esta
(4946]
utomeuropeiska länder. Befordringsafgiften
[I förbindelserna med följande länder är för dylikt paket från Sverige till här efteråt
utväxlingen af paketpostförsändelser t. v. in- upptagna länder utgår, vid begagnandet af bilställd: Belgien, Bosnien-Herze.govina, Bra- ligaste befordringsväg, med nedan angifvet
silien, Montenegro, Nederländska Indien~opp,
som alltid vid inlämnandet betalas,
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. nämligen ·för paket till Bulgarien 3: 06; Fin- 10 öre. I fråga om Rostpaket till Amerikas
land vid direkt befordran 1: 98 (se äfven Förenta stater erhåller' afsändaren, på be'
här ofvan i särskildtstycke meddelade taxe- gäran, mottagningsbevis gratis. I '
rinp;sbestämmelser för paket till Finland om
Express u tdelning
af paket, till 'utlan'
högst 3 kg.); Frankrike ~via England) 1: 61 för det kan erhållaa:
högst 1 kg., 2:34 för högst 3 kg. och 2: 88 för
for paket till de orter i Danmark, hvilka
högst 5 kg.: Grekland 2:77 for högstl kg., 3:60 hafva postkontor eller postexpedition;
for högst 3 kg. och 4: 14 förhögst5kg., Italien
föl' paket till följande orter i Norge: Kri(via England) 2: 05 for högst 1 kg., 2: 88 för stiania, Bergen, Drammen, Fredriksstad,
högst 3 kg. och 3: 42 för högst 6 kg.; Korsika Skien, Stavanger och Trondhjem;
(via England) 1:87 för högst 1 kg., 2:70för högst
för postpaket till Storbritannien och Irland3 kg. och 3: 24 for högst 5 kg.; Luxemburg vid befordran via Göteborg;
~
1: 62; Malta 1: 51 (för 1 kg.): Nederländerna
för paket till Tyskland;
L80; Portugal med Azoriska öarna och
for postpaket till en del andra, i posttaxan
Madeira (via England) 1: 87 för högst 1 kg., angifna länder..
,
2: 70 för' högst 3 kg. och 3: 24 för högst 6
Afgiften för expressutdelning af 'paket till
kg.; Ryssland, vid befordran med direkt lägen utlandet är 36 öre.
het till finsk eller rysk hamnort eller via
Närmare underrättelser om villkoren för
Haparenda 1: 98; Schweiz 1: 80; Spanien (via den internationella paketpostutväxlingen lämEngland) 2:05 för högst 1 kg., 2: 88 for högst nas å postkontoren.
3 kg. och 3: 42 för högst 5 kg.: Storbritannien
och Irland: vid direkt befordran från Göteborg
1 krona 101' 'högst 1 kg., 1: 80 101' högst 3 kg. [4947J
Postförskott
(= efterkraf).
.
och 2: 35 for högst 5 kg.; T'!rkiet 2: 52; TyskPostförskottsförsändelse
- hvarmed för-o .
land 1: 44; Ungern 2: 16, Osterrike 180. I stås sådant bref, kortbref, korsband eller
öfrigt se Paketposttaxan.
paket. som icke fär till adressaten utlämnas
; Till flertalet i utväxlingen af' postpaket utan . att denne erlägoger ett försändelssn
deltagande länder får icke befordran af s. k. åtecknadt penningbelopp, som därefter till'
skrymmande paket äga rum. Dylika paket handahålles afsändaren - befordras till inmottagas for befordran, mot förhöjd afgift, rikes
ort (därvid högsta medgifna postförallenast till de länder, ä hvilka i sådant skottsbeloppet utgör 1,000 kr.) mot erläghänseende särskildt lämnas uppgift ä post- gan de af a) befordringsafgiftsåsom
för fullt
anstalterna.
frankerad brefpostförsändelse eller, i föreTill vissa länder kunna postpaket
inom kommande fall, paketpostförsändelseafsamsärskildt assuransmaximum äfven assureras', ma vikt till samma Ort och b) postförskotts
hvarjämte postförskott kan begäras ä dylikt afgift, utgörande enahanda belopp som post:
paket till vissa andra europeiska samt några anvisningsafgift.
För rekommenderad post·fä utomeuropeiska länder. Assuransafgiften förskottsforsändelse
tillkommer rekommenutgår i allmänhet med enahanda belopp som dations- och för assurerad assuransafgift.
'för assurerade bref
Postförskottsafgiften
I fråga om postförskottsförsändelse
till
utgör 15 öre per 15 kronor eller del däraf utlandet
gäller, att postförskott meddelas
utom förr paket till Ryssland, för hvilka post- å rekommenderade eller assurerade, men ej
förskottsafgiften .utgår med 26 öre per 10 å vanliga bref äfvensom -- i vissa fall .s.:
'kronor af postförskottsbeloppet.
(Beträffande å paket, samt att högsta medgifna postfåtassurans och postförskott å paket till Dan- skottsbeloppet i allmänhet utgör 1,000 francs
mark, Norge och Finland, se ofran.)
eller motsvarande belopp i vederbörande
Genom öfverenskommelse med postförvalt- annat myntslag. För postförskott å brejpfJstjörningen i Amerikas Förenta Stater har anord- sändelse till utlandet harafsäudare
icke att
nats direkt befordran mellan Sverige och - utöfver befordrings- och, i förekommande
nämnda stater via Malmö-Newyork
af fall, rekommendations- eller assuransafgiftoassurerade, ej med postförskott belagda .erlägga någon särskild IPostförskottsafgift.
postpaket, vägande högst 5 kg. Afgiften Däremot utgår för postförskott å paket-'för befordran till Amerika af dylikt paket där sådant är medgifvet (hvarom posttaxan
utgör: 80 öre för högst ett kg., l kr. 60 öre meddelar närmare upplysningar) - utöfvei
'för, mera. än l t. o. m. 2 kg., 2 kr. 40 öre befordrings- och, i förekommande fall, assu-för mera än 2 t. o. m. 3 kg., 3 kr. 20 öre ransafgiften, en särskild postförsköttsafgift
för mera än 3 t. o. m.4 kg. samt 4 kr. för med, i allmänhet, 15 öre per belopp af -1Ji "
mera än 4 t. o. m. 5 kg.
kronor eller öfverskjutande del däraf" (se
Mottagningsbevis
beträffande
post- dock, beträffande Danmark och Norge, ofvan
paket kunna i allmänhet erhållas. Afgift: särskild t meddelade bestämmelser).
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I. Järnvägs-, post-, telegraf- och telefon-underrättelser.
Afsändare af postförskottsförsändelse äger drag af den särskilda inkaaseringsafgift,
rätt att förordna om, försändelsens utläm- hvarom nedan förmäles, och vanlig postannande till adressaten antingen utan postför- visningsafgift, tillställdt fordringsägaren ·geskottebeloppets utkräfvaude eller mot lägre nom postanvisning. Värdehandling, som ej
postförsKott än det ursprnngligen angifua,
kunnat inkasseras, återsändes afg~ft8fritt.
Den omständjgheten, att en försändelse är
När fordringsbelopp genom postverket inbelagd med postförskott, berättigar icke i kasserats, upptages en särskild inkaseeringaoch för sig afsändaren att, om försändelsen afgift af 10 öre, om det inkasserade belopgår förlorad eller skadas, medan densamma pet icke öfverstiger 50 kronor; 20 öre, om
befinner sig i postverkets vård, erhålla er: beloppet öfverstiger 50 men icke 100 krosättning af postmedlen. Om emellertid in- nor; 30 öre, om beloppet öfverstiger 100
rikes postförskottsförsändelse genom förbi- men icke 500 kronor; samt 40 öre, om beseende utlämnats, utan att postförskottet ut- loppet öfverstiger 600 men icke 1,000 kro~'kräfts, är afsändaren berättigad att af post- nor.
'medlen åtnjuta ett mot postförskottet sva- Därest fordriqgshandling, som för inkasserande belopp. Har försändelse med postför- ring genom postverkets försorg aflämnats till
skott afsändts under rekommendation eller postbehandling i rekommenderadt eller assuassurans gälla i fråga om ersättning vid för- reradt bref, går förlorad, innan postverket
lust eller skada samma bestämmelser som atgifvit redovisning för in,kssseringsuppdraför rekommenderade och assurerade försan- get, är afsändaren berättigad till godtgörelse
de' ser, å hvilka ej hvila postförskott. Be- efter samma grnnder, som gälla beträffande
träffande oassurerade paket med postförskott rekommenderadt eller assureradt bref, som
gälla likaledes enahanda bestämmelser i detta förkommit, medan detsamma varit i postverafseende som för dylika utan postförskott. kets vård.
Utrikes. Genom förmedling af, å ena sidan, postverket i Sverige och, å andra sidan,
postverken i Belgien,') Danmark, Egypten,'),
Inkassering.
.
Frankrike, Italien, Luxembnrg, Nederlän[4948]
Inrikes. Till inkassering genom postver- derna, Nederländska Indien, Norge, -Portuket mottagas- kvittenser, fakturor, löpande gal,") Ruml!nien'), Schweiz, Tyskland, Unskuldförbindelser, växlar, ränte- och utdel- ger,,') samt Österrike') verkställes inkassering
ningskuponger äfvensom utlottade eller eljest af värdehandlingar, som sändas från .det ena
till inlösen förfallna värdepapper samt i all- lande~ till det an~ra. Värdebeloppet för de
mänhet alla )ltan omkostnader betalbara handlingar, som' en och samma försändelse
handels- eller andra valutor. Hvarje inkas- mneslutas, får ej öfverskrida 1,000 francs eller
seringsuppdrag får afse högst 1,000 kronor. en motsvarande summa i hvarje särskildt
Inkasseringshandlingarna - kvitterade af lands mynt. Handlingarna inlä%gas af afsänfordringsägaren och uppförda å en särskild daren i behörigen frimärkt kuvert af det slag,
förteckning, hvartill blankett tillhandahålles som å poetenstelteme hälles allmänheten till,1\ postanataltema - afsändaa i rekoramen- handa, och adresseras under rekommendation
.deradt eller assureradt bref till det postkon- till den postanstalt, hvilken skall ombesörja
.tor som har att, direkt eller genom under- inkasseringen.
lydande poststation eller landtbrefbärare,
Den afgift, som skall erläggas utaf afsänverkställa inkasseringen. I samma bref få dare af bref med inkasseringshandlingar , ijr
ej inneslutas värdehandlingar, afsedda att in- i Sverige densamma, SOqI utgår för ett re
kasseras hos flera än en gäldenär, hvaremot kommenderadt bref af försändelsens vikt.
flera. handlingar rörande samma gäldenär, Från beloppet af hvarje inkasserad värdemå inneslutas i samma bref, om alla handling, afdrages en inkasseringsaf~ift af
handlingarna samtidigt äro förfallna till 10 centimer eller motsvarande belopp i adressinlösen. Laga åtgärder för' fordringars in- landets mynt. Vidare afdrages dels vanlig
drifvande vidtagas icke. Men postkontor å postanvisningsitfgift, dels ock. i förekomplats, där person, som är berättigad att verk- mande fall, å värdehandling belöpande af;ställa växelprotest, finnes att tillgå, ombe- gift till inkasseringslandets statskassa. Återsörjer på fordringsägares begäran - hvil- stoden af det inkasserade beloppet omsättes
ken tecknas å ofvannämnda inkasseriugaför- af inkasseringspostanst ••lten i en postanvisteckning - protestering af växel, so/u post- ning, ställd till värdehandlingarnas afsändare.
kontoret mottagit för inkassering. Afsändare Oinlösta värdehandlingar återsändas kostbör' ej glömma att å omslaget till inkaase- nadsfritt till afsändaren, därvid i korthet
ringsförsändelse angifva sitt namn och sin ') Utväxlingenaf pbstalainkasseringsuppdrag
t. v.
adress. Inkasseradt belopp varder, efter af-inställd
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meddelas de upplysningar: törandeanled.ningen härtill, hvilka erhållits,',
-__.

talet, då vlösväaken afsäudea fråri postanstalten högst 4 ggt) veckan', och med 3 krd,rior.
i kvartalet, då lösväskan afsäncJeSnler itn 4'
ggr i veckan; dock att myndigheter m, fl., .
som tillerkänts tjänstebrefsrätt, äga,använda.
[4949] Abonnerade tidningar och tidIösväska, utan att därför erlägga n g'on
'skrifter.
.
afgift.
' )
,"
För postabonnerade inrikes tidningar och
Po s t af'g if't er n as bokförande
och gältidskrifter d. v. s. sådana, som varda genom dande kvartalsvis i stället för betalning fc?r
postverkets förmedling förskrifna, utgöres hvar särskild försändelse kan på vissa villpostafgiften af dels förskrifningsafgift och kor och mot fastställda afgifter äga rum. ,
dels befordringsafgift. Postverkets årligen
Frimärken,
frankokuvert,
kortbreJ
\ utkommande: tidningstaxa meddelar uppgifter och brefkort
hållas å hvar postanstalt till '
å tidningarnas prenumerationspris ärvonsom salu. Vanliga frankotecken af de valijrer]
belöpande postafgifter.
som äro mest gängse, finnas ock att~tl1lga
I
Varda af inländska tidningar exemplar, hos af postverket antagna frimärJrsförsäljare.
som blifvit i annan ordning än genom postIdentitetskort
utfårdas vid postkontoanstalt fbrskrifna, af vederbörande utgifvare ren för att vid behof kunna använllas som
aflämnadE1·1till utgifningsortens postanstalt legitimationshandling för utfående at. värde" "
för postbehandling såsom korsband, må, efter försändelser och postanvisningsmedel. . 1;>yå postanstalten aflämnad skriftlig' anmälan likt kort, som gäller under ett års tid från
af utgifvaren, postbefordringsafgiften beräk- afstämplingsdagen, förses med innehufvarens
'uas efter. sammanlagda vikten af de på en fotografi och kortfattade personalbeskrifning
gång till postbehandling aflämnade försän- samt hans egenhändi~a namnteckning. Afdelaema: och skall för sådana' korsband giften för ett identitetskort är 60 öre. Af
(u t g i fv ar k o rab au d) afgiften utgöra 6 öre svenak] postkontor utfärdadt identitetskort
för htarje vikt af halft kilogram, H varje gäller äfven för legitimation Vid danska,
gång utgifvarkorsband aflämnas till post be- franska, I italienska, nederländska, norska,
handling 'skall emellertid befordringsafgiften schweiziska, serbiska, spanska, tyska, ungerska
beräknas. för' minst två kilogram.
och österrikiska 'postanstalter äfvensom vid
För öfverflyttnihg
från en till annan, postanstalterna i Bosnien-Herzegovina samt
utdelningspostanstalt af abonneradt ~idnings- tyska', skyddsområdena i Sydvästafrika och
, eller' tidskriftsexemplan betalas, for hvar Ostafrik.a
.
gArig. sådant begäres, 25 öre per-exemplar, I Reklamation
och a n m l a n i afseenI Sverige, Danmark eller Norge utkom- de å postbefordringen
sker å Kungl.
mande tidningar kunna ömsesidigt genom Generalpoststyrelsens ' Reklamationskontor
postverkens förm,eg,l;i:ngrekvireras åt abon- (Nya posthuset, Vasag. 28-34) hvarje söckennenter i, resp. ,länder,. Då dylikt abonne dag, under tiden september-maj kl. 9,30 f.m.mang öfverByttas frAn ett till annat lands 4,3Qe. m. och under juni-e-augusti kl. 10 f. m.postområde, upptages en öfverflyttningsafgift 3 e. m. eller ä närmaste postanstalt. Reklamaaf l krona:
' f
tion af vanlig brefpostförsändelse handläggea
',Jämväl tidningar och tidskrifter som Ut- kostnadsfritt, hvaremot för reklamation rö'
gifvas i utlandet i öfrigt, kunna i allmänhet rsnde värdeförsändelse eller postanvisning
rekvireras genom abonnemang å den post- erlägges en afgift af 10 öre. Dock utgår
anstalt genom hvilken de skola utdelas, samt icke denna afgiit för reklamation af sådlj,lIa
betalas enligt sär~kild, å postkontoren till- försändelser, beträffande hvilka mottagnings'giinglig taxa.
bevis blifvit begärdt.
ä
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Ofriga bestämmel'ser.

.,E;xpressu tdeining
äger rum, när afsändare genom att å postförsändelse teckna ordet e x p r e as begärt, att densamma så skyndsamt som möjligt (oberoende af vanlig ordning) skall adressaten tillställas. Expressutdelning är ej medgifven i fråga bm utgifvarkorsband.
'För utväxling af l s v äs k a skall utgå en
expeditionsafgift af, l. krona 50 öre i kvarö

-.-

.

Tider för postkontorens öppethål~and~
-

Postkontoret

Sthlm I (Centralpostkontoret):
Afdelningarna för afgllende och' ankom-.
mande brefposter (ingång från Vasaga~an):
Söckendagar kl. 8 f. m.-8 e. m.
Sön- och helgdagar kl. 9.,-11 f. m. samt kl,
1-4 e. m.
(De s. k. amerikanska
facken hällas till.
gängliga dagligen kl, 8 f.. m.-U e. ,ni,.)'
I

FRANKERINGSMASKINEN
-~----
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[4951-4954)

l.

Järnvägs-,

\

posto, telegraf- och telefon-undårråttelser.

I

Paketafdelningen
(ing. från hörnet af Bryg- vanliga postanvisningar till inrikes orter ål
garegatan och Klara N:a Kyrkogata).
belopp af högst ett tusen kronor samt post.
Söckendagar kl. 8 f. m.-8 e. m. .
anvisningar till orter i Danmark och Norge
Sön- och helgdagar kl. 9-11 f. m. samt' å högst sjuhundratjugo kronor äfvensom pa, 1-4 e. m.
ketförsändelser, såväl vanliga som assureExpeditionen fCir massinlämning af paket rade, dock ej till högre vikt än 10 kilo(ing. från Bryggaregatan).
Igram och ej till högre angifvet värde än
Söckendagar kl. 9 f. m.-7 e. m.
femhundra 'kronor.
Expeditionen
för ~nkommande
utriA postanstalt af ifrågavarande slag hällas
kes paket (Kungsgatan 76):
allmänheten tillhanda för inköp såväl vanSöckendagar kl. 10 f. m.-5 e. m.
liga frimärken och brefkort som ock frankoSön- och helgdagar kl. 9-10 f. m.
kuvert, och kortbref äfvensom aparmärken.
Tidningsafdelningen
(ingång från Mästersa-_ Någon utdelning af försändelser vid eller
muelsgatan):
fräudessa
anstalter
ifrågakommer
därKassaexpeditionen.
emot ej.
Söckendagar kl. 10 f. m.-4 e. m.
F. n. äro dylika .brefsamlingåställen i verkFör inlämning af tidningar:
samhet ä följande platser inom hufvudstaSöckendagar kl. 8 f. m.-7 e. m.
den:
Sön- och helgdagar kl. 3-6 e. m.
i huset n:r 170
vid Hornsgatan,
Postkontoret
Sthlm 2 (Lilla Nygatan 6):
) 18 &20 > Hamngatan (NordiAfdelningarna
för afgående och ankom
ska komp. varuhus.)
mande brefposter:
1
) Allmänna gränd å
Söckendagar kl. 8 f. m.-8 e. m.
Djurgården.
Sön- och helgdagar kl. 10-11 f. m. samt 1
-2 e. m.
är, med hänayn ttl]
(De s. k. amerikanska facken hållas tillgäng- [4953] Stockholm
brefbäringen,
indeladt i 6 särskilda postliga dagligen kl. 7 f. m.-lO e. ,m.)
utdelningsområden,
p~ sätt ii den
Paketexpeditionen :
kalendern medföljande kartan
Söckendagar kl. 8 f. m.-8 e. m.
finnes angifvet.
Sön- och helgdagar kl. 10-11 f. m. samt 1
-2 e. m.
För dus.
äro följande beteckningar
Postkontoret Sthlm 3 (Malmskillnadsg. 46)
fastställda:
.
)
4 (Högbergsgatan 40), För Nedre Norrmalm och Kungsholmen Stock5 (Linnegatan
9 & 11),
holm. C.
6 (Odengatan 58),
Staden mellan broarna Stockholm St,
7 (Mästersamnelsg .. 11),
Södermalm Stockholm sö.
8 (Kungsholmsgat. 28),
Östermalm,. västra Stockholm Ö.
1I.(Renstjernasg. 16),
)
östra
jämte
Djurgården,
) \ 12 (Tegnersgatan 8),
Skeppsholmen och Kastellholmen, Stoek14 (Riddaregatan 47),
holm Ö. Dj.
15 (Arsenalsgatan:9),
Vasastaden eller öfre Norrmalm Stoek16 (Rödbodtorget),
holm. Va.
17Hornsg. 71.
Genom angifvande å försändelse, sOm skall
19 (Odling. 19),
af brefbärare
utdelas, 'jämväl af pöstutdel20(Ringvägen 98~,
ningsområde kan afsändare medverka till
»
)
21 (Karlbergsvägen 52); snabbare utdelning.
'
Söckendagar kl. \I f. m.-8 e. m.
Till hvilket postutdelningsområde hvarje
Sön- och helgdagar kl. 10-11 f. m. samt gata, gatudel och husnummer hänföres, an1-2 e. m.
gifves närmare i ett häfte med titel .Adressering af postföraändelser till Stockholm»,
[~952)
Brefsamlingsställen.
hvilket gratis utlämnas å \hvarje postanstalt.
Å viesa platser inom hufvudstadenhafva an- I Adressafdelningensnamnregister
är ock för
ordnats s.k. b'refsamlingsställen,hvilka äga be- hvarje där upptagen person angifvet, .inom
fogenhet att från allmänheten emottaga dels hvilket postutdelningsområde
han är bo"
till såväl inrikes som utrikes orter adressera" ende.
de bref, kortbref, brefkort och korsbandsförSkall till Stockholm adresserad postsändelser, vanliga eJJer rekommenderade, dels [4954]
försändelse
afhämtas,
\.
'
ock till inrikes orter samt till orter i Danmark och Norge adresserade bref med an- är uppgift å utlämningspostanstalten tillräcklig
postadress.
Post
till
,adressater
å
Kastellgifvet värde at, , högst (emhundra kronor,

I
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Postunderrättelser.

f

och, Sk~ppsholmen utbäres dock genom pkt
Sth 14, men afhämtas å .pkt Sth 15.
Innehar adressaten afdelning i s. k. amerikanskt 'fack, bör dock jämväl dess nummer
utsättas.
Utlämningspostansta",lter i Stockholm äro:
Stockholm 1 Postkontoret vid Vasag. 28-34.
Stockhol1R 2 > vid Lilla Nygatan 6.
Stockholm: 3 >
Malmskillnadsgatan 46.
Stocklwlm 4
J
Högbergsgatan 40.
Stockholm 6 '>
J.
Linnegatan 9 & 11.
Stockholm 6
> Odengatan 58.
stockholm 7 • • Mästersamuelsg. 11.
Stockholm 8
»Kungsholmsgat. 28.
Stockholm '11 > ) Renstjernasgat. 16.
Stockkolm 12 > » Tegneregatan 8;
Stockholm. 14 J > Riddaregatan 47.
Stockholtn is »
Arsenalsg. 9.
Stockholm 16 J > Rödbotorget l.
.Stockhoim. 17»
» Hornsg. 71.
Stockholm 19» ) Odeng, 19.
-Stockholm. 20 >. > Rin/(vägen 98.
Btockholm 21 > J Karlbergsvägen 52.
Genom att på brefpapper och kuvert meddela egen fullständig postadress bör brefskrifvare i Stockholm själf bidraga därtill,
att aflåtna svar adresseras på det sätt, som
erfordras, för snabb och säker beställning
eller utlämning i Stockholm.
\ Korrespondenter, som icke iakttaga dessa
anvisningar, hajVa att tillskrifva sig själfva
följderna af denna liin underlåtenhet. Diiraf
,kan f6lja icke blottjörsenande utan äjven/ull.
ständig obeställbarhet.

[4954--'4957)

Sön~ och Helgdagar kl.' 5, 8,30 f. m.; 2,i5;
5,30 e. m. .
. " ,
De närmast Centralpostkontoret uppsatta
breflådorna tömmas 30 minuter se n a re,
enligt anslag på lådorna,
[4956]

Korsbandslå.dor
äro uppsatta vid:

J

J

.
. Brefbäringsturer
utgå
från p08tkoritoret vid Vasagatan:
Söckendagar: med vanlig post kl8,ao f. m.,
. -lO ,0an l.
f m.,
. 1 och' '" e.i m.; me
. d var
.. depost
' kl. 10 f. m" 1 e. m.
Sön- och Helgdagar: med vanlig post 10,30
f. m., med värdepost kl. 10 f.m,;
från postkontoret vid Lilla Nygatan:
Söckendagar: med vanlig post kl. 8,45. 10,30
f . m., 1, 15 och 4,15 e. m.:
.., med var
.. depos:t
kl. 10 f. m., 1 e. m.
Sön- och Helgdagar: med vanlig post kl.
10,30 f. 'm.; med värdepost kl,' 10 f. m.;
från postkontoren. vid, Högbergsgatan, Linne'
gatan, .Odengatan och Riddaregatan :
Söckendagar: med vanlig post kl. 8,46,10,45
f. m., 1,15 och 4,16 e. m.; med värdepost
, kl. 10,15 f. m., 1 e. m.
Sön- och Helgdagar: med vanlig post kl.
- 10,45 f. m.; med värdepost kl. 10,15 f. m.
--_
[4955J
Breflådorna tommas
Söckendagar kl. 5, a, 1.0 f. m.; 12,'0,
~~,
5,3.0, 7,30 e. m.

MYNTRÄKNAREN

I.

Riddareg. 11
Riddareg. 47
Storg,23 (ät Skeppareg.)
Liuneg. 9 & 11
Karlaväg. 38
Stureg. 52
Strandväg. 49
Långa raden 5
Tegnersg. 2
Odeng. 58
Odeng. 29
Engelbrektsg. 5
Roslagsg. 32
Dalag. 48
Karlbergsvägen 52
Scheeleg. 10.
Kungsholmsbropl. 2
Kungsholmag. 28
Högbergsg. 40
samma tömningstiGötg.. 79
(der som för breflåRenstjernasg. 16
dorna.
'
Ad. Fredr. torg 4
Hernsg. 34
Homsg. 77
Hornsg. 170
Ringvägen 98
Grand Hotell
Ar.enal~g. 9 "
M.alms~lllnadso' 46
Birgerjarlsg,
SI
l
61 17
ussp an
~kePhsbro~16
arn ~sg.
D7.0ttnmgg. 28
NRodblodtdorge1t
2
orr an t sg.
Höt
14
M~ torge
l
11
as l)Fsamuesg. .
Nordiska Kompaniet
Handtverkareg. ~~
,I

l

Ode:

>

eng, 19
[4957]

Spårvägsbreflådor

. ..
befordras på linjerna:
Ringlinjen
\
Roslagstull-SIUSSen-}...
".
Sundbyberg.
tommas md.
Karlberg-Gustaf
posthuset, VasaAdolfs torg~opsten
gatan.

"MILLIARD"

Se annons sid. 77.

[957-4961]

l.

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

-K
h l-l Brefposten ' öfver- tare mån, än att den erlagda befordringsafÖst ermalNmrr alm
ungstoo "'.
rores Vlid Norrma l ms- lPiften un d'er visse omst änd'Igh eter k an äter-c'
mS:
'k~ t s rg torg 'till breflåda å bekommas. . ,
No'
[l stga aJ?-, (linjen Karlberg-e-GuTelegramoriginal.
Telegram skall varan'::g~~J:n orgstaf Adolfs torgläsligt skrifvet med latinska bokstäfver och,
3
Ropsten.
' med \vanliga SIffror.
BrefpostenöfverSpråk~ Telegram~exten kan ~ffattas på
Hornstull-Slussen
. r.. es id SI
k art eller på heml~gt språk, hvilket senare
Enskede-Skanstullt?il vå
~sef sönderfaller i öjverenskommet språk och chiF
ld
sp. r~agslir.e - ferspråk, detta senare åter bestående antingen
lå a pa rmg njen f
Slussen
b' k ':hl
.;Z h
l' b t d l
II
Danvikstull-Slussen
eller linjen Ros- a ara ~s a ~~.JIrorme... em;~g e y e se e er
la tull rB db b
oclEaf bokstdjver med hemhg betydelse.
gs
un y erg
Ofverenskommet språk skall bestä af ord,
. l spårvä~breflåda nedlagd försändelse bör ~vilka i~ke tillsammans bilda någon begripinkomma till Centralpostkontoret minst en hg mening på ett eller flera af de för korhalf timme före posttågs afgäng från Cen- respondens på klart språk medgifna.
tralstationen.
Uppställningen sker i följande ordning: l.
Tillfälliga uppgifter, såsom =RP= (förutbe[4961]
.
taldt svar); =TC= (kollationering); =PC=
, Telegrafunderrättelser.
(mottagningsbevis); =FS= (vidaresändning);
•
=TMx= (x adresser);- • Gångbud- , •ilbud.
(1 nedanstående bestämmelser äro med an- "Expres.);
=XP=
(gång- eller ilbud beledning af det i Europa rådande krigstill- taldt); »Urgent- eller =D= (iltelegram); 2.
ståndet en mängd restriktioner vidtagna, hvar- Adressatens namn och adress; 3. Rt (riksom underrättelse lämnas å telegrafstationerna. telefonabonnent, telegrammet vidarebetordSärskildt erinras
den korresponderande ras pr telefon); 4. Adresstationerrs namn; 5.
allmänheten om:
' Telegrammets text (telegram utan text äro
att privattelegram skola vara affattade på äfven tillåtna); 6. Afsändarens namn (kan
klart språk, svenska, danska, norska, engelska, äfTen affattas i förkortad form eller utefranska, ryska (förbjudet vid inländsk kor- slutas).
respondens) eller tyska samt icke innehälla
Adressen, som måste innehålla minst två
för telegraftjänstemännen obegripliga uttryck, ord, bör för större städer innehålla uppgift
såsom handelsmärken eller dylikt,
-å gata och huknummer eller, i-saknad däraf,
att såsom obegripliga uttryck anses alla adressatens yrke eller annan dylik anvislijferuttryck,
hvilkas betydelse e'; fra;mgår ning.
af teleqramauet»
text, hvadan telegrammen
Adressen kan affattas i öfverenskommen el
måste affattas exempelvis efter formeln ,Sänd ler förkortad
form efter uppgörelse mellan
50 kilo kaffe. och icke efter formeln »Sänd adressaten och adresstationen, För inregi50- eller »Sänd 50 kilo», samt
strering af dylik adress skall till adresstatioatt telegram, som äro affattade i strid med nen i förskott erläggas en årlig afgift af 10
dessa bestijmmelser, skola å inlämningssta- kronor. Enahanda afgift erlägges för inretionen tillbakavisaa eller deras vidarebeford- gistrering och iakttagande af korrespondents
ran inställas å adress-, gräns- eller kuststa- begäran, att till honom adresserade telegram
tion, utan att inlämningsstationen därom må regelbundet under vissa timmar aflämnas
uuderrättas.)
på ..särskildt hppgifna ställen.
Telegrams hemlighållande.
Såväl teleÖnskarkorrespondent tillförsäkra sig skydd
grams innehåll som namn å afsändare och mot att af honom vid viss station registrerad
adressat hemlighållas under afgifven edsför- telegramadress sedermera varder för annans
bindelse af tjänstemännen vid' telegrafver- räkning registrerad vid annan station, erket; järnvägames telegrafpersonal är i all- lägges i förskott en årlig afgift af tio kronor.
mänhet ieke edsvuren men vid strängt ansvar
Såsom fullt tydliga telegramadresser till
ålagd att hemlighålla såväl taxerade tele- abonnenter å rikstelefon godkännas de, som
grams innehåll som afsändares och adressats innehålla adressatens tillnamn, bokstäfverna
namn.
.Rt. (rikstelefonabonnent) samt namnet å
Telegrafverkets
ansvar för telegram. den central- eller växelstation inom riksteleFör de olägenheter eller förluster, som tör fönnätet. med hvilken adressatens teleforrapen korrespondent kunna uppstå genom orik- parat är närmast förbunden. Finnas flera
tigt teJ,egraferadt eller expedieradt, uteblif- abonnenter med samma tillnamn vid en och
vet eller f'ör sent framkommet telegram, an- samma station, måste telefonnumret tilläggas
svara telegraff"örvaltningarna icke i vidsträc~- efter bokstäfverna Rt. .
.
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[957-4961]

l.

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

-K
h l-l Brefposten ' öfver- tare mån, än att den erlagda befordringsafÖst ermalNmrr alm
ungstoo "'.
rores Vlid Norrma l ms- lPiften un d'er visse omst änd'Igh eter k an äter-c'
mS:
'k~ t s rg torg 'till breflåda å bekommas. . ,
No'
[l stga aJ?-, (linjen Karlberg-e-GuTelegramoriginal.
Telegram skall varan'::g~~J:n orgstaf Adolfs torgläsligt skrifvet med latinska bokstäfver och,
3
Ropsten.
' med \vanliga SIffror.
BrefpostenöfverSpråk~ Telegram~exten kan ~ffattas på
Hornstull-Slussen
. r.. es id SI
k art eller på heml~gt språk, hvilket senare
Enskede-Skanstullt?il vå
~sef sönderfaller i öjverenskommet språk och chiF
ld
sp. r~agslir.e - ferspråk, detta senare åter bestående antingen
lå a pa rmg njen f
Slussen
b' k ':hl
.;Z h
l' b t d l
II
Danvikstull-Slussen
eller linjen Ros- a ara ~s a ~~.JIrorme... em;~g e y e se e er
la tull rB db b
oclEaf bokstdjver med hemhg betydelse.
gs
un y erg
Ofverenskommet språk skall bestä af ord,
. l spårvä~breflåda nedlagd försändelse bör ~vilka i~ke tillsammans bilda någon begripinkomma till Centralpostkontoret minst en hg mening på ett eller flera af de för korhalf timme före posttågs afgäng från Cen- respondens på klart språk medgifna.
tralstationen.
Uppställningen sker i följande ordning: l.
Tillfälliga uppgifter, såsom =RP= (förutbe[4961]
.
taldt svar); =TC= (kollationering); =PC=
, Telegrafunderrättelser.
(mottagningsbevis); =FS= (vidaresändning);
•
=TMx= (x adresser);- • Gångbud- , •ilbud.
(1 nedanstående bestämmelser äro med an- "Expres.);
=XP=
(gång- eller ilbud beledning af det i Europa rådande krigstill- taldt); »Urgent- eller =D= (iltelegram); 2.
ståndet en mängd restriktioner vidtagna, hvar- Adressatens namn och adress; 3. Rt (riksom underrättelse lämnas å telegrafstationerna. telefonabonnent, telegrammet vidarebetordSärskildt erinras
den korresponderande ras pr telefon); 4. Adresstationerrs namn; 5.
allmänheten om:
' Telegrammets text (telegram utan text äro
att privattelegram skola vara affattade på äfven tillåtna); 6. Afsändarens namn (kan
klart språk, svenska, danska, norska, engelska, äfTen affattas i förkortad form eller utefranska, ryska (förbjudet vid inländsk kor- slutas).
respondens) eller tyska samt icke innehälla
Adressen, som måste innehålla minst två
för telegraftjänstemännen obegripliga uttryck, ord, bör för större städer innehålla uppgift
såsom handelsmärken eller dylikt,
-å gata och huknummer eller, i-saknad däraf,
att såsom obegripliga uttryck anses alla adressatens yrke eller annan dylik anvislijferuttryck,
hvilkas betydelse e'; fra;mgår ning.
af teleqramauet»
text, hvadan telegrammen
Adressen kan affattas i öfverenskommen el
måste affattas exempelvis efter formeln ,Sänd ler förkortad
form efter uppgörelse mellan
50 kilo kaffe. och icke efter formeln »Sänd adressaten och adresstationen, För inregi50- eller »Sänd 50 kilo», samt
strering af dylik adress skall till adresstatioatt telegram, som äro affattade i strid med nen i förskott erläggas en årlig afgift af 10
dessa bestijmmelser, skola å inlämningssta- kronor. Enahanda afgift erlägges för inretionen tillbakavisaa eller deras vidarebeford- gistrering och iakttagande af korrespondents
ran inställas å adress-, gräns- eller kuststa- begäran, att till honom adresserade telegram
tion, utan att inlämningsstationen därom må regelbundet under vissa timmar aflämnas
uuderrättas.)
på ..särskildt hppgifna ställen.
Telegrams hemlighållande.
Såväl teleÖnskarkorrespondent tillförsäkra sig skydd
grams innehåll som namn å afsändare och mot att af honom vid viss station registrerad
adressat hemlighållas under afgifven edsför- telegramadress sedermera varder för annans
bindelse af tjänstemännen vid' telegrafver- räkning registrerad vid annan station, erket; järnvägames telegrafpersonal är i all- lägges i förskott en årlig afgift af tio kronor.
mänhet ieke edsvuren men vid strängt ansvar
Såsom fullt tydliga telegramadresser till
ålagd att hemlighålla såväl taxerade tele- abonnenter å rikstelefon godkännas de, som
grams innehåll som afsändares och adressats innehålla adressatens tillnamn, bokstäfverna
namn.
.Rt. (rikstelefonabonnent) samt namnet å
Telegrafverkets
ansvar för telegram. den central- eller växelstation inom riksteleFör de olägenheter eller förluster, som tör fönnätet. med hvilken adressatens teleforrapen korrespondent kunna uppstå genom orik- parat är närmast förbunden. Finnas flera
tigt teJ,egraferadt eller expedieradt, uteblif- abonnenter med samma tillnamn vid en och
vet eller f'ör sent framkommet telegram, an- samma station, måste telefonnumret tilläggas
svara telegraff"örvaltningarna icke i vidsträc~- efter bokstäfverna Rt. .
.
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Ordberäkiling:; Såsom ett ord räknas i 'tele" ;äknings!rällningen ellernek, efter öfvetens~'
gram på;:kZart språk, ord om' högst 16 bok" komruelse med stationsforeståndaren,! .mot er"
stäfverellersiffertal
Om högst 5 siffror. I läggande af 5 öre för hvarje telegram jämte
telegram på öfverenskommet 'Sln-åk' beräknas 2 proc. af de bokförda telegrarnafgifterna ..
I!törsta ordlängden 'till 10 bokstäfver eller 5 Korrespondent kan på, begäran erhålla kopia
siffror; i 'telegram på ,chifferspråk till 5 siff- af intelefoneradt telegram mot en afgift af
ror 'eller 5 bokstäfver, I· adressen räknas 10 öre.
,'.
,
dock namnet på, adresstationen alltid såsom Vidarebefordring af telegram inom landet
/ ttt .ord.
".
:
. '.
kan ske med telefon utan särskild kostnad,
-Säsom aärskildaord raknas: 1. Ord före- så franit 'adressaten är telegrafverkets sbon- '
nsde genom bindestreck; 2.' Ord skilda ge- nent. Om däremot adressaten icke lär telenom 'aposttof; 3. Enstaka sktiftecken, bok- grafverkets abonnent; men likväl, har eller
Iitäfver eller, .•iffror,"understrykniagstecken, af afsändaren uppgifves hafv.atelefonförbins
parenteser oehauföringstecken.
delse med-.adress-stationen, skall afsändaren
Sammansättningar och forändringar 'af ord för telefonbefordringen erlägga en afgift af
stridande mot språkbruket, äro icke tillåtna. ro· 'öre. Telegram kan dessutom från 'adress,
Dock kunna såsom ett' ord utan apostrof el- stationen vidarebefordras:' med post i vanligt
ler bindestreck sammanskrifvas, hvart för sig: bref mot en afgift af 12 öre; med post i,re-'
namn på städer och. länder; släktnamn, till- kommenderadt
bref mot en afgift .af" 27 öre;
hörande en och samma person, namn på stäl- med gångbud, hvilket befordringssätt ~j får
len, torg, 'bulevarder, gator och andra slag äga rum på längreafstånd än 1,6 nymil"),
af 'farvägar; namn; på: fartyg; .hela tal, bråk, mot en afgift af 30 öre for .hvarje påbörjad
decimaltal eller blandade tal, skrifna med km., minsta afgift 75 öre; med ilbudföt
bokstäfver; sarqt husnummer bestående af längre afstånd än 1'5 nymil, mot eni afgift
siffror .och/bokstäfver.
af 60 öre för hvarje påbörjad km., ininsta,
-Skiljetecken, 'bindestreck och' apostrof afgift 1 krona.
.
skola i regel hvarken taxeras eller aftelegra- För a/gående utländskt telegrams vidarebeferas. Önskarafsändare dessa teckens afte- fordring vare sig med post eller särskildt bud
legraferande, angifves detta med orden 'med erlägges å den svenska afgållgsstationen ,j
skiljetecken. .(Irp), hvilka icke taxeras, allmänhet ingen afgift,
I
livaremot hvarje skiljetecken .taxeras som ett
Förutbetalning af svar kan äga rum. Erord. Alinea (beteckning för uy rad) aftele- lägges afgift för inländskt telegrafsvar om '
graferas . i inländska telegram men taxeras högst 10 ord, införes före adressen o Svar-bsej. Beteckningen rRt, med eller utan tele- taldt» eller =RP= eller > Reponse. payee>.'
fonnummer, i adressen taxeras icke. Såsom Vid utländsk korrespondens samt då svars'Säl'skildisiffror eller bokstäfver skola där- afgift för mera än 10 ord vid inländsk koremot räknas: punkter, kommata, binde- och respondenserlägges, skall till nyss nämnd~
bråkstreck. som ingä] bildandet af tal eller beteckning fogas en' siffra utmärkande det
bokatafsgrupper.
antal ord, för hvilket svarsafgift erläggeS
Ut,strykning, ändring eller öfverskrifning (ex.: Rp 10, Rp 1ö). " '.'
".
"
skall vara vitsordad af afsändaren eller hans Anvisning för betaldt telegrafsvar kan ,an-, '
ombud.
, ;,
vändas till betalning för ett, telegram sinom
, Bestyrkande af afsändarens underskrift en tid af högst 42 dagar' från .den dag, den-kan intagas i telegram, och erlägges därför samma utfärdats.
,
endast vanlig ordtaxa.
Därest mottagaren af ett telegram med
Telegraminlämningsställen emottaga på förutbetaldt svar icke begagnar/sig af den
klart svenskt språk affattade telegram i för för svarets aflätande honom af mottagnings"
befordran till orter inom alla länder.
stationen tillställda >svarsanvisning>, kan den
De äro i Rikstelefonkatalogen utmärkta för svaret erlagda afgiften äterbetalas till
. genom beteckningen tio
afsändaren, För detta ändamål bör: a) vid
Telegramexpeditroner befardra på klart inländsk korrespondens adressaten antingen
svenskt språk affattade,telegram till och/rån öfversända anvisningen till afsändaren, som
orter inom alla länder.
I .
.
. Dessa expeditioner" äro i rikstelefonkata- , *) En ,Post- och Telegrafortförtecknings
logen utmärkta genom beteckningen tx.
af synnerlig fullständighet utgafs år 1909
. 'Kvitto å inlämnadt privattelegram erhålles samt hålles ständigt aktuell genom ett årljpå begäran mot en afgift af 10 öre.
gen utkommande .supplement, och äro ,där.i
Intelefonering. af telegram till telegraf- orternas afständ från närmaste telegrafstation
station kan, äga rum antingen mot deposition angifna, Den finnes tillgänglig A hvarje teleaf, telegramafgifterna och viss ersättning för grafstation.
....,
"
"
t

"FRAN,C,O"
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därefter äger att, inom loppet af tre månader stationer befordras allenast åtelegrafverkets
efter anvisningens utfärdande och emot den- linjer med förmånsrätt. Iltelegram kunna.
nas aflämnande 1\ det ursprungliga telegram- befordras till de flesta länder inom och utom.
mets inlämnings station, därstädes återbe- Europa, dock ej till Storbritannien samt ii
komma svarsafgiftens belopp, eller ock in- allmänhet ej till telegrafstationer i Indien..
lämna anvisningen å någon telegrafverkets Afrika och Amerika. Afgift tredubbelt porto.
station, som därefter foranstaltar om svars' Framför adressen införes »Iltelegram>
eller.
afgiftens återbetalning till telegramafsända- ,Urgent; eller blott =D=.
ren; och b) i fråga om telegram från Sverige
Angående iltelegrams utsändande, se nedan
till utlandet afsändaren innan utgången af under • Telegramutdelning •.
tre månader efter anvisningens utfärdande
Lokal-llteteqram befordras mot tredubbla
hos Telegrafstyreisen eller å inlämningssta- portot for ett vanligt lokaltelegram med
tionen göra framställning om åtgärds vid- samma ordantal.
tagande för beloppets återbetalning.
Press-iltelegram, se Presstelegram.
Svarsanvisning får användas såsom likvid
Telegram med ftera adresser på samma
for. afgående telegram icke blott vid den sta- ort. Ett och samma telegram kan adrestion, som utfärd;at anvisningen, utan vid seras till flera mottagare på en och samma
hvilken som helst annan telegrafstation i rio' ort eller till en och samma mottagare under
ket. Af telegrafverket utfärdad anvisning olika adresser på en och samma ort. Vanlig
mottages såväl vid statens .som de enskilda afgift för själfva telegrammet samt 40 öre
järnvägarnas stationer såsom likvid for tele- för hvarje utskrift om högst 100 ord, utom
gram, liksom ock järnvägsförvaltningarnas den första. För detta ändamål inskrifves
svarsanvisningar mottagas vidtelegrafverkets framfor adressen >x adresser. eller 'X adresstatiouer.
ses' eller =TMx=.
Adresstationens namn
Mottagningsbevis. Telegrafisk uppgift å utsättes endast en gång, i slutet af adressen.
tiden, då telegram blifvit adressaten till- Telegram, som skola befordras öfver de
ställdt, kan erhållas, om .Mottagningsbevis', nordatlantiska kablarna, få icke hafva flera
•Accuse reception.
eller blott =PC= adresser.
'införes framfor adressen. Afgiften härför är
Telegram att försändas vidare med teledensamma som för vanligt telegram om 6 ord. graf. Afsändare af ett telegram kan genom
Mottagningsbevis per post kan erhållas i att framför :adressen sätta: •Vidaresändess
fråga om telegram till utlandet, om afsän- eller ~Faire suivre> eller blott =FS= be-daren framfor adressen tecknar •Accuse re- gära telegrammets vidaresändning med tele.ception ·postal. eller =PCP= samt erlägger graf, dock i regel icke utom Europas gränen särskild afgift af 20 öre...
ser. Likaså kan telegramadressat genom
- Kollationerade telegram. Onakas ett tele- skriftlig anmälan eller betsldt tjänstetelegram
-gram kollationeradt, införes framför adressen till telegrafstation förbehålla sig, att telesKolletioneraas
eller »Collationnement- eller gram, som dit ankomma under hans adress,
blott =TC =, och erlägges härfor en till- varda honom eftersända med telegraf under
läggsafgift af en fjärdedel utaf portot för en annan adress, som han uppgifver. Afgif-själfva. telegrammet.
terna for vidaresändning och eftersändning
Lokaltelegram.
Vid samtliga telegrafsta- erläggas af mottagaren.
"
-tioner i riket få till befordran i vanlig ordRättelsetelegram.
(Service taxå) (ST).
ning inlämnas telegram, adresserade till per- Afsändare eller adressat äger att inom tio
soner, som äro bosatta å samma ort. Till månader, räknadt från och med' månaden
-adressater, som ärp boende utom stadens näst efter den under hvilken telegram intelegrambäringsområde och icke äro abon- lämnats till befordran, begära upplysning
.nenter å rikstelefonen i det nät, som lyder eller meddela föreskrift angående samma teunder Stockholms centra1telefonstation, be- legram. Hvarje telegram, som afser rättelse,
fordras lokaltelegräm
med gång- eller ilbud fullständigande eller återkallande af ett redan
eller med post motdärfor fastställda afgifter, afsändt eller under befordring varande tele180m,erläggas af afsändaren, Portot för ett gram, skall utväxlas, uteslutande mellan telelokaltelegram utgår med hälften af portot grafstationerna och såsom tjänstetelegram;
for ett vanligt telegram.
men därför skall af den, som begär rättelsen
Iltelegram hafva foreträdesrltt framfor etc., erläggas: a) afgiften för det telegram,
'andra privattelegram både i fråga om tele- som innefattar ifrågavarande begäran; b) afgrafering och utsändning.
'
giften för svaret, när sådant erfordras. Be·
Inom riket utväxlas dylika telegram tills-träffande ST-telegram, som innehåller adresvidare allenast mellan telegrafverkets egna satens begäran om repetition, erlägges ingen
stationer. Iltelegram till eller ifrån järnvägs- afgift för det afgående ST·telegrammet utlln
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endast för.' hvarje 'Or<1,sam skall repeteras,
Utom sedvanliga uppgifter &ng!l\ln~~ådie~"
dock minst: '80, öre. 'Dessa afgifter. återbeta- saten skall adressen i radiotelegi:a;tiiini'il)'
las, . därest rätteleetelegrammet föranledts af hål!a u~pgift jämväl å fartygets tl,&inil.«j<!h\
\ fel a telegrafverkets sida.
nationalitet, om det finnes flera fartfgmed
Tillbakatages .eller återkallas
ett tele- samma namn) samt namnet Il 'den •knstatlv
gram, innan dess afsändning begynt, äger tion, öfver hvilken radiotelegråmmet skall
afsändaren återbekomma den erlagda afgif- befordras.
. :;
. r';
ten efter afdrag af 20 öre. Har telegrammet
Afgiften för radiotelegram årsammiJ,nsatt
redan afgått, kan detsamma återkallas alle- af vanlig telegramafgift, kustMgift o~ far:
nast genom taxeradt rättelsetelegram.
tygsafgift. Kust- och 'fartygsafgifte~
, Mindre'brådskande telegram mot nedsatt ganska växlande, men få~ej öfvers{iga60'
afgift. (Telegrammes differes.) Nedsättning resp. 40 eentimer pr ord, med rätt 'ror 'vei telegramafgiften med femtio procent är derbörande förvaltning atttippta~a ep. mini.
medgifven beträffande privattelegräm till vissa miafgift motsvarande högst afgiftep' för 10
utomeuropeiska länder, i' det fall att tele- ord.
')
,
grammet icke' behöfverbefordras förrän efter
För de svenska kustståtionerna (Göteborg,
telegram, som äro belagda med full afgift. Karlskrona, Vaxholm och Trällebo,jit) iiI' kustDylika telegram skola vara helt och hållet afgiften 10 öre per ord, dock mi!1,ljt1 krona
affattade .på klart språk, hvarvid dock endast per radiotelegram. ,Såsom! exempel päfarantingen franska språket eller något af de tygsafgifter må nämnas, att fartyw'~.
.'.fgiftenf'or
afgångs~ eller adresslandets språk, hvilka äro Wilson-båtarna (Göteborg-H~~j Kristiania
tillåtna' vid internationell telegrafering på ~Hull, o. s. v.} är 15 centjpier per ord,
klart språk, få användas. Siffertal skola ut- dock minst 90 centimer per te'l~gram, att afskrifvas med bokstäfver .: Telegram utan text giften: för Det,'Forenede DaWpskibselska;bs
äro ej tillåtna: 'Därest sådant telegram icke båtar (linjen Köpenhamn-~fJwyork) iir 40
framkommit till adressaten inom 24 timmar centimer per ord, dock minst,~ francs-per teleefterdetsammas inlämning å afgångsstationen, gram, o. S. v. För svenska' flottans fartyg
befordras det i tur med telegram mot full af- upptages icke någon fartY~Bafgift.
gift. Telegrampostanvisningar samt signal- Radiotelegram skola v~ra försedda, med
och radiotelegram åtnjuta emellertid icke här tjänstebetec'kningen.R.4io.,
hvilken icke
I omnämnd nedsättning af afgiften.
taxeras. Samtliga afgift~tför radiotelegram
Presstelegram, d. v.. s. telegram afsedda skola erljiggas af afsänd~ren.
att offentliggöras genom tidningspressen,
Vid radiotelegrafisk li#ordran äro tillåtna
kunna sändas inom landet samt till B~l. telegram ~ed betaldti'svar, telegram vmed
gren, Bi:lSll1en:Herze~o~ma, Danmark, Fm· kolla.t~one~ng, telegrlJPl att VIdarebefordras
land, Frankrike;' Färöarna, Grekland, Is- medzsärskildt bud elJ:~rmed post, telegram
land, Italien, Luxemburg, Nederländerna, medr'flera adressefv jelegrem med mottagNorge, Portugal,' Ryssland, Spanien, Spets- ningsbevis Jlet'e'telegr~f eller post (dock enbergen,',Storbritannien, Tunis; Tyskland, Un- dast ~å'Vi'd'fangår befprdran på telegrafnätets
gem, Österrike, AI~eriet, .Azorerna, Franska'!i,l!jer af telegram till fartyg på hafvet), be- ,
Sudan; Mauretanien och Senegal, Nordame-~lda
tjänstetelegraw med undantag af sårikas förenta stater, Canada, Argentina, Fi-,.nana, genom hvilka .'begäras repetition eller
lippinerna, Japan och Kina. Ordtaxan är oj; upplysning (på telegraflinjerna-äro dock alla
-allmänhet hälften af den för vanliga tel~i slag tillåtna) samt: iltelegram (dock endast
gram gällande. Dylika telegram måste V\l:T& å telegrafnätets linj~,).
\
affattade på. klart språk samt i sin helhet
Uppgifter om kust:, och fartygsstationerpubliceras.
....f'
nas namn, räckvidd, taxa o. s. v. kunna er- Pr.llss-iltelegram befordras utom riket en- hållas ur den internationella radiostations'
dast till Danmark och Norge. Afgi:fttreförteckningen, hvilken finnes tillgänglig l' å
dubbelt porto mot vanligt pre~stelegrams.
samtliga telegrafstationer och. ett antal järnRadiotele-gl!&nWfUUna
-numera, genom för- vägsstationer.
medling af de stationer för trådlös .telegraSignalt.legram
(från eller till farty~ pA'
fering (kuststationer), som i de f1est~länder hafvet). Afgift 80 öre för signaleringen,
finnas inrättade, utväxlas med sådana fartyg oberoende af ordantalet. För öfrigt vanlig'
'på hafvet, hvilka ärQ försedda med trådlös telegramafgift.
telegraf (fartygsstationer.) eller genom signa- Väderlekstelegram äro dels från Meteorolering eller' på annat sätt kunna sätta sig i logiska Centralansta1tenutgående allmänna
förbindelse med ett med radiotelegraf försedt väderlekstelegram,
innefattande underrättelser
fyrfartyg (i Sverige för närvarande allenast och förutsägelser rörande väderleken, dels
,:--..~yrskeppetÖlands ref).
_
ock från samma anstalt utgående speciella

äro
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vätkrlek8telegram till jordbrukets, flottnings- aflönad brefbärare finnes anställd, telegramrörelsens och luftseglingens fromma (sjord- brefvet så snart som möjligt efter postens.
obs», »vindobs>, »flygcbs-). De kunna erhål- ankomst befordradt med särskildt bud från
las mot en afgift beräknad efter 100 kronor postanstalten till telegrafstationen.
pr år, ~tom hvad angår jordbrukstelegramTelegrampostanvisningar kunna utväxlas
men, för hvilka afgiften är allenast 1 krona såväl inom riket som med utlandet genom
pr månad.
formedling af de flesta svenska p08tkontor.
Breftelegram.
Med breftelegram, hvilka Såväl inbetalning som utbetalning af medel
kunna utväxlas endast med Danmark (icke för dl.lik anvisning äger rum å postkontor.
inom Sverige) forstås sådana telegram, som Se i öfrigt [i944'].
inlämnas mellan kl. 7 e. m. och 12 midnatt
Afskrift af telegram utlämnas endast på
och äro sfsedda att befordras endast under skriftlig ansökan af afsändaren, mottagaren
natten samt från adresstationen tillställas eller enderas befullmäktigade ombud. Lösen,
adressaten med post eller på annat mellan forutom stämpelafgift, 40 öre per 100 ord
nämnda station och adressaten aftaladt sätt. eller del däraf. Utlämnas afskriften å en
För dylikt telegram beräknas en afgift af 2 telegrafstation, utgör stämpelafgiften 50 öre.
öre per ord utan tillägg af grundtaxa, dock Mottages afskriften från Telegrafstyrelsen,
minst 1 krona for hvarje telegram. Taxan är samma afgift 1 krona.
afrundas uppåt till ett med 5 delbart öretal.
Rättegångsfullmakt.
Telegram, hvarigeBreftelegram kan inlämnas å eller (mot nom rättegångs fullmakt gifves, affattas af
särskild afgift å 25 öre for hvarje päbörjadt den, som å vederbörande station uppvisar
50-tal ord) intelefoneras till alla de för hufvudskriften, sålunda, att främst införes
svensk-dansk trafik afsedda stationer, hvilka ordet .K\lllationeras.
eller beteckningen
äro öppna efter kl. 7 e. m., men kunna adres- =TC= och därefter adressen med uppgift å
seras endast till stationer, som hållas öppna adressaten och den station, dit fullmakten
dygnet om (i Sverige; Stockholm, Göteborg, skall aftelegraferas, hvarefter i telegrammet
Malmö och Sundsvall; i Danmark: Köpen- införes själfva fullmakten i ordagrann öfverhamn och Fredericia). De afsändas till adress- ensstämmelse med den uppvisade hufvudtelegrafstationen under loppet af natten efter skriften.
Härefter jämför telegraftjänstederas inlämnande och vidarebefordras - for mannen telegrammet med hufvudskriften och
så vidt ej.annorlunda aftalats med adressaten kontrollerar riktigheten af hvad som efter
- af nämnda station såsom vanligt franke- adressen införts i telegrammet samt tillfogar
racIt bref med första post till den angifne sist sitt intyg, hvarmed äfven hufvudskriften
adressaten.
föraes.
J
Julaftons- och nyårstelegram, forsedda
Rättegångsfullmakten måste for att gälla
med datumbeteckningen resp. 2<1.12
och '/1, vara ställd till viss man och icke till innekunna aflämnas under december månad hvarje hafvaren.
år. De tillställas adressaten julafton resp.
Telegrammets taxering och befordring äga
nyårsdagen.
rum i enlighet med de for »kollationerade
,lyckönskniflgstelegramblanketter.
Mot telegmmo gällande föreskrifterna. Om det
erläggande af en särskild tilläggsafgift af 35 ankommande telegrammet ej är försedt med
öre kan afsändare af telegram till de flesta anteckning om verkställd kollationering, gältelegrafanstalter i Sverige och Danmark få ler oej fullmakten inför domstol.
telegrammet å ankomststationen utskrifvet
Aterbetalning af porto äger rum for
å särskild, konstnärligt utförd blankett, s. k. telegram, som genom telegrafinrättningens
lyxblankett. Af nämnda tilläggsafgift, äfven förvällande icke nått sin bestämmelse. Likaså
for telegram till Danmark, tillfalla '/7-delar återbetalas i händelse af telegrajering8jel porSvenska Nationaljoreningen mot tuberkulos. tot för telegram på hemligt språk med förTelegrambref.
Telegram kan i bref in- utbetald kollationering samt portot for sådant
sändas till. telegrafstation for att därifrån telegram på klart språk, hvilket till följd af
afsändas. Sådant telegram inlägges, ätföljdt telegraferingsfelet uppenbarligen icke kunnat
af omakulerade vanliga frimärken till samt- uppfylla sitt ändamål. Vidjör8enaa framkomst
liga telegramafgifternas belopp, i kuvert, återbetalas portot, när telegrammet icke upphvilket förseglas och frimärkes samt forses nått sin bestämmelse tidigare, än det hade
med påteckningen •'I'elegrambref- i nedre kunnat framkomma med post, eller ock när
vänstra hörnet.
dröjsmålet öfverstigit: 1) 12 timmar för inDärest afsändaren å kuvertet, tecknar rikes telegram eller telegram till grannlän»Expresso samt därå anbringar ytterligare derna; 2) 24 timmar for telegram till det öfriga
20 öre i frimärken såsom expressafgift, var- Europa, däri inbegripet Algeriet, Tunis,
der å ,.sådan ort, där särskild af postverket .Ryska Kaukasus' och Asiatiska 'l1urkiet; 3) 3
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gånger 24' tiJhmar nti alla andra- fall. För »oueert», kan telegrammet, öfverlämnas öp, stats- och" iltelegram minskas de under 2) pet till hvem som helst i adressatens faoch 3) upptagna tider ,till hälften. Ansök· milj. i
-.
ning om portorestitution bör göras inom 5 Genom att framför adressen införa nå/iou'
månader, (Se ~'äfrigthvad
ofean 'är före-af
beteckningarna
.D'adaflämning.
eller
,skrifvetbeträffande
>Rättelsetelegram>.)
»Jour»,
kan afsändare förbehålla aig, att
l
Telegramoriginalens
förvaring. ' Tele- telegram icke tillställes adressaten nattetid.
gram originalen samt koncepten till ankomna Iltelegram, som nattetid ankommer till en
.telegram äfvensom de begagnade telegraf- telegrafstation af första klass, skall dock
pappersremsorna förvaras under len tid af alltid utsändas genast.
,
åtminstone 10 månader, räknadt från och Förutom genom begäran om ilbefordra
med månaden näst' efter den, undel' hvilken kan afsändare af telegram till en första
telegrammen inlämnats, med iakttagande af klassens' station genom att framför adressen
sådana försiktighetsmått, att handlingamas införa ordet •Nattaflämning'
eller .Nuit>
innehäll ej kommer till obehöriga personers påfordra telegrammets utsändning genast
\ kännedom.
.
efter ankomsten," oaktadt telegra;mmet framEfter utgången af de sålunda bestämda för- kommer nattetid.
'.
v:aringstidernaförstöra's omförmälda hand!ingar under nödig kontroll.
.
Telegram mottagas i Stockholm å:
Telegramutdelning.
Telegram kan afläm- Oentratetcuionen, Skeppsbron 2 (öppen hela dygnet);
,
,t'
. dr
"h'
II
'k Filialstalion-rna (öppna kl. 9 f. m.-9 e. m.) :vid: Nynas an mgen l !J, ~satenB' ~mvUit,e er oc brog. 6-; Jakobsbergsg. 24-; Karlavägen 53; Helge.
poste restante (:= Gl' =) eller. telegraphe re- andsholmen : Riksdagshuset- (öppen endast under
'\ stant (= TR.=)· eller ock kan det befordras riksdagen); Scheeleg, 7-; Södermalmst. 26-; i Grand
fIl d
t
'h
. t .: d I t t l,J:
Hötel- Södra Blasieholmsh. 6 & 8; Vas ag. 10'; i'
l
a ressa ens emvis 'me e s e ejon.
Statens JlIrnvägars centralstation (öppen ana dagar
. Önskas ett telegram 'poste restante' be- kl. 8 f. m.-10 e. m.) o, Norrtunsg. 10-; samt T~lehandladt såsom rekommenderadt bref skrif- graminlämningsställpna, inrä'ttade i: Nordiska Kom,
,
• P, t
t t
.,
d" (- GPR -) paniet Hamng. 18 & 20; Stureg. 6;Tegnersg.17; Homsg,
ves .. os e ~e8 an e rec~mman ,:,,>. -.
,- . 62; Hornsg. 170; Riddarholmen 12; Birgeljarlsg.9/1;
Sattes fore adressen •Egenhändtgt> eller Follmngag. 6 D; Styrmansg. 8; S:t Eriksg. 51; Slakt'mains propres. eller beteckningen, = MP =, huset, Enskede 4, och Poststationen, Enskede :villa'afIämnas telegrammet i adressatens egna stad.
händer. Atecknas detsamma .öppet. eller
- Stänges sön- och helgdagar kl. 4 e. m.

,

,

-

,

:_,-
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•
,PRAIvKERINGSMASKINEN
!

",

Se a~nons sid. 76.

"FRAN
--------

CO"
.___.'

L

(4981J

Järnrägs-,

post-, telegraf- och telefonunderrättelser.

Taxa

(4-981J
1.
För inländskt

telegram

om hö!:st tio ord eHägges ett porto ,af en krona med tillägg af 5 öre för l>varje öfverskjutande ord.

2.

~.

Europeisk

För telegram till inri1cu orter.
F ör telegram till utrikes orter.
För
Ihvarje
2 ord. I ord
mer

tClxering.

,i'

kr.

Titt
Azorerna •......• , •••.......••.•...•...
Belg/pn •••.....•..••.•..
: •....•.......•.
Bosaten och Herzegovma ...•.•.•...•
Bulgarien och Ostrumilien
.......•.
Cypern
.•.•••••••••••••.•..•.•••.••••
,Danmark .""
,, ...•••.•.•..••••••.
Fitlland
.••••••.•••.......••....••.••.
Frlinkrike .•••..•••••••..••..
' ••.......•
Färöarna ••••.•..••••••••••....•••••••.
Gibraltar ••••....•.....•.•..••••••.•..•
Grekland,fastlandet samt öarna Poros
och Euboea ..••.•.•..•.•.•.•••••••••••
Kreta och öfriga öar ••••••.•••..•••
Island •••.•.•••••....••.•••..•••••.••••
Italien ..••••••••••••..••..••.....••••.
Kanarieöarna
.
'Luxemburg
..••.•.••••••.•.••••••••••
Malta ••..••••.•••••••.••.••••..•••.•••
Montenegro
Nederländerna .••..••.•..•
Norge ...••••••.••••••••..•..•••.•••••.
Portugal
••••••.•••••..•.••••....•••••.
Rumänien
.
Ryssland: (Europeiska och Asiatiska)
Schweiz
••.••••••••••••••..••.....•••.
Serbien ..•••.•••.....••••.••..•...•.•..•
Spanien
o"
••••••••••••
Spetsbergen
••................ "
.
Storbritannien
•.......................
Turkiet: Europeiska och Asiatiska .••
Tyskland ..•••••••••••••....••....••••.
o

0.0

••••••••••••

·1•••••••

0 .0'

2,00
0,80
0.90
0,95

1.50
1.00'
0,.0
0,60
1,15
0,95

C,50

0,05
0,15
0,20
0,425·
0,275·

0,95 0,275·
1,00 0,30
1,35 0,525·
0,90 0,20
1)30 0,4
0;80 0,150
1,25 0,375·

g;~g
g:i~ I
1,001 0,05
0,95
0,90
0,70
0,80
0,90
0,80
1,50
0,75
1,50

0,275·
0,20
0,25
0,15
0,20
0,25
0,252
0,17
0,50
3 0,125*
0,70 0,20
0,60 0,20

g:~~~~k;;'::::
::::::::::::::
::::::::::::
Algeriet och Tunis ••.....••.......•
Marocko •••••••••••••.•...••••••.
: ••..
Senegal .••.•••••••••.•••.••.•••••.••••••
Tripolis
.....•....••........•

0,73
0,15
0,241
0,225·

1,00
1,25
3,30
1,80

Ord\ taxa-·
B.

Utom.'Ur~peisk taxering.
.
A/"ika
(undantagandes Algeriet, Tunis, Marocko,
Senegal och Tripolis) :
Egypten (l:a regionen) .•...•.•.••.•••..•••••..
Madeira
..................................•....
Afrikas östkust •••••••..•••••••••••••.••.••••••.
»
sydkust ••••••••..••••...•••••.••••••.•.•
»
västkust
.•••.•.....••••....••.•••••...
..tmeri.ta:···
Före.nta Staterna : Newyqrk ••••••.•••..•.•...
»
»
Chicago ••.••...••.•••••..
»
]t
S. Franstsco
••••••••••••
Canada, Quebec •••••••••••••••.....••••••••••

kr.

0,95
1,00
2,35
2,35
2,55

1

M.:::kO .~~~~~.~.~i.t:... ::::::::: :::::: ::::::::: I
Västindien, Kuba •••••••.••••••••••••••••••••..
Argentina
.
Brasilien: Rio de Janeiro .....•...............
Asien
(undantag. Asiat. Turkie} och
Asiat. Ryssland):
Arabien .•.••• · ...•••••..•••.••
· •.• ·•· •••· .• ••• ••.
Indien, Brittiska ................•.....•.......
Japan
••••..•.•..•••..••.•..•.••
'•.•,. '0'" ··0;····

~:::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::I

1,30
1,50
1,80
1,30
3,3t
1,80
1,95
2,95
2,80

1,90
1,60
365
3,30
1,10

~;~~t:~d:
'Å;i~t:'(Sib;;;~~)'
~~.Ä: E~~-';P:
·t;~~~·.1
Australiens fastland •••..• ,•••••••••.••.•••.••.
Nya Ealedonien
•••.••..•••••.•..•••..•.•••••.
Nya Zeeland ..••••••....•••..•.•....••.••••••...
Tasmanien
..............•.....................

\ 2,80
a,45

2,80
2,80

1 Gäller äfven för 3 till och med 10 ord.
f Från och med 11:te ordet 30 öre.
S För 2 ord 0,50; för a ord 0,60; rör 4 ord 9,70
rör hvarje ord mer 0,125· •
• Uppgår afgiften till belopp i öretal, som icke
0,25
kan jllmnt delas med fem, skall den afrundas till när0,375mast högre femtal öre.
1,40
•• Upptager endast kostnaden för korrespondens
0,60
med den ort inom/resp. områden, dit portot är
lägst och, där flera befordringsvägHor finnas, för

•
••

-o

I

3:00 '

ko:::·~rl~~~~Jk~:nF~~~:!t~~~etater
och vissa därbortom belägna länder kunna telegram dessutom sändas
via Sibirien och Stmahafskablarn a,
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Telelonunderrättelser.

[4991-4997)

Telefonunderrättelser.

TelefonoanItaI : Förutom/vanliga telefonsamtal ex.
pedieras å rikstelefonens riksledningar :
a) ilsamtal
eller sådana sbm med företrädes.
r ä t t framför vanliga samtal expedieras så snart som
I
[4991]
möjligt antingen efter beställningen eller efter visst
aif rekvirenten uppgifvet klockslag; samt
.
Rikstelefonnätet, som numera är utsträckt
b) seriesamtal
eller sådana som efter förut- 'J
till nästan alla delar af Snrig., är jämväl gången öfverenskommelse förmedlas dagligen eller
särskilda men alltid samma dagar i veckan mellan ~
förbundet med utländska orter: i Norge, i samma
apparater å viss för hvarje serie till såväl
Danmark och i Tyskland.
varaktighet som begynnelse lika tid.
,
I
c) blixtsamtal
eller sådana med företrädesrätt
, Allonnentenl rättlgjleter: 1) Afgiftsfria samtal (för framför alla andra samtal.
abonnenter inom. Stockhohn) med de stationer, hvilka
Rlkssamtal,
Tare sig inom Sverige eller iiirifrån
enligt af K. Maj:t fastställt telefonreglemente tfll- illt Norge, Danmark e\ler Tyskland, få icke rä~ka
höra Stockholms taxeområde.
2) Samtal med alla an- längre Ud än under
, 'perioder (6 minuter), i iall
dra orter i rikstelefonnätet mot särskild afgift. 3) Tele- annat samtal finnes att befordra på ledningen.
fonering af telegram till och från telelirafstation
Tlolslnol.lning af samtal.
För åstadkommande af
mot endast räkningsafgift (5 öre pr afgaende tele- en jämnare och bättre expedition äro de större telegram och 2 proc. af förskotterade telegramafgifter). 4) fonledningarna tidsindetade, så att under bestämda
Sa.mtal med Icke-abonnent, hvilken genom tele- minllter af hvarje timme vissa stationer utefter
grafverkets f'6rsorg kallas till samtalet; härför erfor- ledningen stå i omedelbar förbindelse med hvar
ierlig budskickning verkställes endast inom telegram. andra..
bärings området och mot afgift af BOöre.
Med kännedom om den tid, under hvilken \koITesfJondenternas stationer hafva eamtalsuträxäng
>
Abonnement II rlhtelefon
kan ske i Stockholm å liwarom underrättelse
lämna. å stationerna - kan
Rikstelefonbyrån, Jakobsbergsg. 24, samt I Iandsor- ailonnent lättare iakttaga tid för samtal.
ten å Statens .telegraf- eller telefonstationer.
Adressering af telegram till rikstelefonabonnent
.
. Abonnementsaf talet afser vanlig våggappaT'at. Rikstelefonabonnent
har
i s i t t telefon.
Önskas annan apparattyp eller apparatutbyte, skall n u m m e r äfven
telegramadress,
därigenom
härior erläggas stadgad mellangift.
att adressatens egenskap af rikstelefonabonnent
får
i en telegramadress beteckna. med bokstjlfTerna .Rt»,
T~xa: ..a) f~r affår~tele~on ~5 kr. i inträdes- och 100 .,.,d eller utan telefonnumret, utan
att
denna
kr." anl~ggn~gsafg'ft
for en gång samt SO,130 eller loeteekning
vid
inrikes
telegrafering
in.
lSO kr. , årlIg afg,ft, beroende på antalet från beräknas
i telegrammets
taxering
••n d e r apparaten utväxlade samtal, b) för bostadstelefors kastade
ord antal.
san;ma inträdes. och anläggningsafgif~er .som ~ör
Antomatlska telefonapparater,
uppsatta på olika
afiarstelefon samt 50, 80, 130 eller ISO kr. , årlIg afglft, ställen i Stockholm förmedla samtal för 10 öre till
c) för anknytning 10 kr. i inträde, 25 kr. i anlägg. abonnent
med hvilken platsabonnent
äger kost .
. nings. och 40 kr. i årlig afgift, hvartill kommer sär- Iladsfritt ~amtala
skild afgift för ledningen; om anknytningen uppsät•
tes inom annan egendom än den, inom vilken hufvudapparaten .är anbragt, d) för extra klockas anbringande 10 kr. i inträdes- samt 3 eller Gkr. i årlig [49.95J
Stockholmstelefon.
afgift, e) för flyttning af telefonapparat 5, 10 eller 35
kr., f) f'6r samtal med inrikes orter följ. afgifter: för
Sedan numera Aktiebolaget Stockho lmstelerons nät
hvaIje påbörjad period af tre minuter med ort inom öfvertagits af telegrafvesket, utgå för nytillträdande
ett figelvägsafstånd af 4,5 mil 10 öre, 9 mil 20 öre, abonnenter inom stockhcijmstelefons nät afgifte:r för "18 mil 40 öre, 27 mil 50 öre, 45 mil 70 öre, 04 mil abonnemang och samtal enligt samma grunder, som,
SO öre, 63 mil 1 kr., 72 mil 1:20 kr., SI mil 1:50 kr . gälla inom riks telefonnätet.
. och utanför SI .mil 1: 80kr. För samtal, som utväxlas
Fel
, '
-andel' tiden från kl, 9 em. till 7 fm. utgå nedsatta
å ledningar oeh apparater anmälas å Felbyrån,
afgifterl; k) lor samtal med Norge, Danmark och och anmärkningar mot expeditionen hos Förestån·
Tysl!:land utgå:afgifter allt efter erternas belägenhet darinnan.
Upplysning /Om abonnentnummer, 800m
i olika zoner, hvi!lkajafgifter för TMlligt samtal med
ej återfinnes i katalogen, erhålles af N u m m e r b y r å n,
Stoekholm om B min. utgöra vid Samtal med Norge
resp, kr, 2: 25,3: -,3: 75 och 4: 50-; vid samtal med
Upply".inll'ar
Danmark ,resp. kr. 2:2 o och 3: - och vid samtal med am abonnemang ID. m. lämnas af T eIefon byrån,'.
Tyskland resp. kr. 2: 00, 8 och B:50.
Malmskillnadsg. 30.

Rikstelefo'nen.

•
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TULEGATAN

:, .. .STOCKHOLM

35. .

ALLM. TEL. 153 18

RIKSTEL. 15118

{j

FÖRMEDLAR KÖP OCH FÖR~
SÄL}NIcNGAR hV SKOGS~ O.
LANTEGENDOMAR
ÄVEN~
SOM STADSFASTIGHETER

FÖRSÄLJ NINGSAVDELN ING EN
, GUST

AD. TORG 18'

-

STOCKHOLM
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Försälja från -egna kolugnsanläggningar-i
H'ILAFOaS och ORNÅS;

A-tjära .
B-tjära
Stubbtjära .
Dalbränd tjä'ra
Trätjärolj~
Trätjärebecll

-

165 h

Råterpentinolja
. Renad Terpentinolja
Trä.sprit
Åttills7rad IlalIi
Harts' r
Hartsolja

[5000J

A~-B.J. E. ZACHRISSON
Åkeri &. Renhållningsverk
Verkställer:

Gårdsrenhållningar
SchalUnings-, Sprängnings- (il.
Grundläggningsarbeten

samt alla slags arbetskörslor.
Kontor
CB).
stallar
.HUm. Tel. 62 97, 4396.
I

Stallar

I

I

18 Surbrunnsgatan
R.ikstel. 2916.

Rålambshof, Kungsh.
EriKsdal, -Söder • .JIUm. Tel. 30281 •

.A. G~ANDERSSON
19 A.
STHLMSTEL.

UPLANDSGAT AN

152 18, 15283

FÖRMEDLAR

19 A.
RIKSTEL.

[{ÖP OCH FÖRSÄLJNINGAR

207 58

AV

LANTEGENDOMAR, STADSFASTIGHETER,
VILLOR, INDUSTRIELLA VERK,
HANDELSAFFÄRER,
HOTELL
M. M.

ENDAST REELA UPPDRAG EMOTTAGAS
FÖRVALTNINGAR AV FASTIGHETER
OCH
VICEVÄRDS
KAP ÅTAGAS
#
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