
Kongl. Styrelsens för Statens jernTägstrafik

Cirkulär (N:0 101),
utfärdadl den 2 Jammri 1866,

angående expedierande af utländska telegram vid åtskilliga
stambanomas stationer.

Sedan Kongl. Styrelsen träffat öfverenskommelse med Kongl.
Styrelsen för Telegrafverket om expedierande af utländska telegram
vid åtskilliga stambanornas stationer, livilka till följd liäraf blifvit
af den sednare Styrelsen upptagna i den, på grund af den inter
nationella telegrafkonventionen i Paris af den 17 Maj 1865 upp
rättade förteckning öfver sådana svenska telegrafstationer som af-
aända och mottaga utländska telegram, anbefaller Styrelsen häri
genom följande till efterrättelse för vederbörande tjenstemän:

Telegram till eller från utlandet, uppsatta på hvilket som helst
af de i telegrafkorrespondensen använda europeiska språk eller i
chiffer, allt enligt Kongl. Majds nådiga reglemente för Elektriska
Telegrafverket, expedieras vid

Onesta, Katrineholm, Hallsberg, Töreboda, Shöfde, Falköping,
Alingsås, Nässjö, Stoekaryd, Alfvestad, Elmhult, Hessleholm, och
Eslöf.

De vid förenämnda stationer inlemnade utländska telegram af-
sändas med morsetelegraf till någon af jernvägstelegrafstationerna

Stockholm, Örebro, Göteborg, Jönköping eller Malmö, hvilka ut
göra förmedlingsstationer för telegrammens öfvergång från jernvägens
till Telegrafverkets ledningar, och såsom sådana skola besörja tele
grammens öfverrlemnande till den på stället befintliga statstelegraf
stationen, eller ock från denna till befordran å jernvägens ledning
mottaga från utlandet ankomna telegram.

Inga utländska telegram befordras på visaretelegraf.
I afseende på de utländska telegrammens behandling och taxe

ring skola ofvannämnda stationer ställa sig till efterrättelse de Tele
grafverkets reglementen, cirkulär och öfriga bestämmelser, som dem
genom Trafik-Styrelsen tillställas.

De till jernvägsstation ankomna utländska telegram införas pä
vanligt sätt i konceptboken för privattelegram.

Uppstår ovisshet om rätta taxeringen af utländskt telegram,
förfrågas i tjensteväg hos förinedlingsstationen, hvilken det åligger
att från statstelegrafstationen på platsen förskaffa nödiga upplys
ningar.



Vid redovisning och inbördes liqvid" af uppburna telegramporton
iakttages, att det pä Sverige' i livarje fall belöpande porto för ett
utländskt (ej norskt) tjuguordigt telegram, hyilket afgår frän eller
ankommer till någon af företnämnda jernyägsstationer skall, i öfver-
ensstämraelse med Kougl.'brefret' den 20 Oktober 1865, fördelas
mellan jernvägstelegrafen och Telegrafverket sålunda, att den förra
erhåller femtio (50) öre, häruti jemväl inberäknad budbäringsafgiften
ä förmedlingsstationen, samt tjugufem öre för hvarje börjande tiotal
af ord utöfver tjugu ord.

Undantag härifrån eger dock rum vid telegram till Norge och
i  vissa fall till Danmark, hvarom se Telegraf-Styrelsens cirkulär
N:o 7 f. å.

Slutligen vill Styrelsen, med afseende derpä att vid all privat
korrespondens telegrafhemlighetens bevarande är en alla telegraf-
tjenstemän-åliggande ovilkorlig skyldighet, härigenom såsom tjenste-
pligt särskildt åligga de jernvägens tjenstemän, hvilka enligt ofvan-
stående skola taga befattning med utländska telegram, att noggrant
hemlighålla såväl telegrammens innehåll som afsändares och motta
gares namn.

Stockholm som ofvan.

C. 0. TROILIUS.

G. U. Sparre.

Stockholm, K. L. Beckman, 1873.




