
Koiigl. Styrelsens för Statens jernvägstraliK

Cirkulär (no 122),
utfärdadt den 22 Maj 18()d,

I röraude gemensam befordring af privata telegram samt ändringar
'  af vissa punkter i Cirkulär N:o 62.

Pfi grund af Kongl. Majits nfidiga bestäniinelse den 16 sistlidne
Mars samt efter träffade Öfvereiiskommelscr med Kongl. Telegraf
styrelsen cell Direktionerna för samtliga i förbindelse med stamba
norna stående enskilda jernvägar och för Gefle—Dala jernvägen medde
lar Styrelsen härigenom följande föreskrifter i afseende på gemensam
befordring af inländska telegram:

För privata telegram mellan inländska orter, som befordras ä
tvänne eller trenne af ofvannämnda Statens jernvägstraiiks, Telegraf
verkets eller enskilda jernvägsbolags telegraflinier, erläggas samma af-
gifter, som om telegrammet befordrades å endast Telegrafverkets linie.

Porto, afgifter för svar, för rekommendering (se Telegrafverkets
reglemente) o. d. fördelas lika mellan de befordrande linierna. Ar be
loppet icke jemnt delbart med dessas antal, tillfaller resten det verk
eller bolag, hvarunder afsändningsstationen lyder. Afgifter för be
styr, som besörjas af endast en telegraflinie, såsom för utsändnings
vidare befordran med post, stafett eller express eller för vidaresänd-
ning med telegraf, tillfalla denna linie odelade.

Yid inlemningsstationen skola alla afgifter, således äfven bad
penningar, erläggas, utom afgift för svar som redan blifvit betaldt,
samt afgiften för »vidaresändning med telegraf» från första adress-statio
nen, hvilken afgift betalas af adressaten vid telegrammets mottagning.

Vidaresändning med telegraf eger endast rum inom den telegraf
inrättnings område, till hvilket första adress-stationen hörer.

Inlemnas svar med högre ordantal än det för hvilket afgift blif
vit på förhand erlagd, skall svarets afsändare betala skilnadcn, hvil
ken fördelas mellan vederbörande telegrafer.

Afräkningar för gemensam telegrambefordring ega rum månads
vis på grund af kontraböcker, hvilka derföre skola föras å alla för
medlingsstationer, der telegram öfvergår från den ena telegrafinrätt
ningens linie till den andras.

Förenämnda taxeringsgrunder tillämpas, hvad befordringen inom
Sverige beträffar, älVen för telegram mellan svenska och norska sta
tioner.



1 de fall då antingen Telegrafverkets eller annan telegrafinrätt
nings linie skulle kunna väljas som länk för den gemensamma tele-
grambefordringen, skall Telegrafverkets linie alltid begagnas.,

Nu gällande Eeglemente för KongL Telegrafverket tjenar i alla
tillämpliga delar till efterrättelse vid gemensam befordring af telegram
mellan inländska eller mellan svenska och norska telegrafstationer.

För att äfven i bestäminclserna för befordran af telegram inom
endast Statens jernvägstrafiks område åvägabringa en större likhet
med livad vid Telegrafverket är stadgadt, vill Styrelsen härmed,
intilldess ett fullständigt reglemente utfärdas, fastställa följande för
ändrade lydelse af vissa punkter i Cirkulär N:o 62:

§ 9. 3:0. — — — Understrykningstecken räknas för ett ord,
äfven om tecknet gäller flera på hvarandra följande ord. — — —

§ 12.

För telegrams vidare. befordran från adress-stationen erlägges
på inlemningsstationen, då vidare befordran begäres:

med post i orekommenderadt bref, oberoende af post
anstaltens läge inom eller utom stationens område — 12 öre,

med post i rekommenderadt bref — 47^ öre,

med express (gående bud) till ställen, belägna utom
stad, der adress-stationen är belägen, eller å landet
på större än 2,000 och mindre än 18,000 fots af-
stånd 1 Rdr *),

med tillökning af ytterligare 1 rdr för hvarje ny
börjande halfmil,

med stafett (åkande eller ridande bud), som alltid
begagnas för längre afstånd än 1^ mil och intill
högst 5 mil, för hvarje börjande halfmil 1 Rdr 50 öre;

och gifver adress-stationen kostnadsfritt behöflig uppgift om afstånd
och kostnad för vidare befordran.

§ 13.

Ett och samma telegram kan adresseras till flera särskilda
söner vid samma adress-station. Utöfver portot uppbäres då å in
lemningsstationen en afgift af 36 öre för hvar och en af de afskrif-
tcr, hvilka adress-stationen skall utfärda.'

per- I

*) Med undantag ter befordran till Falköpings stad, hvarför afgiften betalas rnéd



Skall ett och samma telegram befordras till flera stationer,
iippbäres särskildt porto för hvar och en af de uppgifna adress
stationerna.

§ 15.

Afsäiidare är medgifvet att, vid inlemnandet af telegram, för
skottsvis erlägga afgiften för svar derå och för detta bestämma ett
visst ordantal.

I  sådant fall skall telegrammet omedelbart före underskriften
innehålla för enkelt telegrafsvar anmärkningen: »svar betaldt», och
för svar af mer än 20 ord: »svar 25 (30 o. s. v.) betaldt.»

Innehåller svar färré ord än det antal, för hvilket afgift blif-
vit erlagd, återbetalas icke öfverskottet. Är ordantalet större, be
talas prisskilnaden af svarets afsändare.

§ 16.

Inlemnas förutbetaldt svar icke inom åtta dagar från inlemnings-
dagen för det telegram, som skall besvaras, bör adress-stationen oför-
dröjligen derom underrätta afsändaren genom telegram, hvilket då an
ses för det betalda svaret. Hvarje svar som inlemnas efter förloppet
af nämnda tid behandlas som nytt telegram.

Samtliga ofvanskrifna bestämmelser skola tillämpas från och med
den l:sta nästkommande Juni.

Stockholm som ofvan.

0. o. TROILIUS.

C. U, Sparre.

Stockholm, J o h. lie c km an , 1SH6




