
Kougl. Styrelsens för Statens jernvägstrafik

4  Cirkulär (N:o 266),
utfärdadt den 17 Jonnari 1870,

rörande reqvisition å samt redovisning för inventarier och
materialier för telegraferingen.

i

I sammanhang med Styrelsens beslut den 8 dennes,
att föiTådsförvaltningen af alla uteslutande för jernvägstelegra-

ferna afsedda effekter skall från och med detta års ingång öfvertagas
ensamt af första distriktets förrådsförvaltare, hvarföre på de andra
distriktens förråd befintliga telegrafeffekter skola öfversändas till
Liljeholmen, äfvensom alla reqvisitioner hädanefter dit ingå och
underställas Telegraf-Direktörens pröfning samt förses med hans
annotation innan de utreqvirerade effekterna från förrådet expedieras,

anbefalles följande att lända till efterrättelse:
l;o. Stationerna reqvirera vid behof, på vanliga formulärblan

ketter, å livilka inga andra effekter få upptagas, hos första distriktets
förråd de inventarier och materialier, som användas uteslutande i
och för telegraferingen. Från första distriktets stationer insändas
dessa reqvisitioner i vanlig ordning till Trafik-Direktörs-Expeditionen
och öfverlemnas derifrån tiif Förrådsförvaltaren å Liljeholmen, men
från andra och tredje distriktens stationer skola de inläggas i de
dokumentsväskor som ingå till Kontrollkontoret, hvarifrån de oför-
dröjligen öfversändas till samma förvaltare, hvilken det åligger att i
behörig ordning skyndsamt expediera desamma.

2:0. Afser reqvisitionen utbyte eller reparation af telegrafeffekt,
hvilken således till förrådet insändes och af sådan anledning är
upptagen på il- eller fraktgodslista till Liljeholmens station, skall
reqvisitionen, i stället för att enligt föregående mom. skickas i väska,
vidhäftas godslistan och från stationen inlemnas till Förrådsförvaltaren.
Alla förpassniiigar på från förrådet till stationerne utsända telegraf
effekter skola på lika sätt vidhäftas godslistorna från Liljeholmen.

3:0. Kan en å station befintlig bristfällig telegrafeffekt icke
undvaras förrän annan i stället erhållits, antecknas detta på utbytes-
(reparations-) reqvisitionen, då Förrådsförvaltaren, sedan Telegraf-
Direktören påtecknat reqvisitionen, utsänder annan effekt af samma
slag; åliggande det stationen att ofördröjligen efter emottagandet
deraf insända den bristfälliga till nämnde förvaltare.



4:0. Då telegrafefiekt försändes med bantåg, skall den vara
märkt såväl med adresslapp för mottagningsstationen som med vanlig
il- eller fraktgodslapp, utvisande stationen, hvarifrån den sändes.

5:0. Vid Trafik-Direktörs-Expeditionerna i Göteborg och Malmö
skall en visare-apparat alltid finnas i reserv, för att vid behof kunna
utlånas till station, hvars apparat är i så bristfälligt skick, att
derå ej kan telegraferas eller afläsas. Så fort stationen hunnit (
utfå annan brukbar apparat från Liljeholmen, återsändes den till A#
låns bekomna till Trafik-Direktörs-Expeditionen.

6:0. Förbrukning af materialier för telegraferingen och utbyte
af telegraf-inventarier vid andra och tredje distrikten redovisas vid
Trafikafdelningarne på samma sätt som om effekterna erhållits Irån
distriktens egna förråd.

Vid första distriktets förråd behandlas alla till eller från de
öfriga distrikten sända telegrafeffekter af alla slag såsom materialier.
För hvarje månad upprättar nyssnämnda förråd sammandrag distrikts vis,
upptagande antal och värde för hvarje effekt, hvilka sammandi^ag, jemte
dit hörande reqvisitioner, sednast den 10 i påföljande månad på
vanligt sätt öfversändas till andra och tredje distriktens maskin-
afdelningar, för att af deras förrådsförvaltare annoteras till uppbörd
och redovisning; och då Trafik-afdelniiigarne på grund af första
distriktets förpassningar redovisa dessa effekter, erfordras icke någon
ytterligare förpassning från andra och tredje distriktens förråd.

Reparationskostnader för telegrafapparater m. m. påföra» veder
börande Trafik-afdelning på vanligt sätt.

Stockholm som ofvaii.
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