
Hongl. Styrelsens för Statens jernvögstrafik

j- Cirkulär (N:o 346),
4

utfärdadt den 27 Juni 1872^

angående tillämpning vid Statens jernvägar af förnyadt Nådigt
Reglemente för Elektriska telegrafbefordringen inom riket.

Sedan Koiigl. Maj:t under den 17 sistlidna Maj funnit godt
fastställa förnyadt Kcglemente för Elektriska telegrafbefordringen i
riket, anbefalles härigenom, att bemälda, liärlios bifogade Reglemente
skall från och med den lista instundande juli lända till efterrättelse
ätven vid Statens jeruvägars telegrafstationer i samma ordning som
det hittills gällande nådiga reglementet af den 6 november 1868.

I  sammanhang härmed öfverlemnas Kongl. Telegrafstyrelsens
Cirkulär n:o 3 af den 6:te dennes, hvilket angifver de vigtigaste
törändringar i de telegrafiska förhållandena, som blifva en följd af
det nya Reglementet.

Stockholm som ofvan.

a 0. TROILIUS.

AL Hahr.

Stockholm. K. L. Bechnan^ 1872.





Mom. 2. Till följd häraf medgifves icke obehöriga personer in
träde i telegrafrummen under pågående telegrafering.

§ 3.

Oansvarig- Telegrafverket ansvarar icke för de olägenheter eller förluster,
het. som för en korrespondent kunna uppstå genom oriktigt telegraferadt,

uteblifvet eller för sent framkommet telegram.

II. stationer och apparater, m. m.

Stationer- Mom. 1. Statstelegrafstationerna indelas i afseende å tjenstgö-
nas tjenst- ringstiden i tre klasser, nemligeii:
göringstid. stationer med oafbruten tjenstgöring,

b) stationer med hel dagstjenst,
c) stationer med inskränkt dagstjenst.

Mom. 2. Stationer af första klassen hållas oafbrutet öppna, dag
och natt.

Mom. 3. Tjenstgöringstiden för stationer af andra klassen är:
a) från och med den 1 April till och med den 30 Sep

tember från kl. 7 f. m. till kl. 9 e. m.

b) från och med den 1 Oktober till och med den 31
Mars från kl. 8 f. m. till kl. 9 e. m.

Mom. 4. Tjenstgöringstiden å stationer af tredje klassen, äf-
vensom å de under Telegrafstyrelsens inseende ställda privatsta
tioner, är:

Söcknedagar från kl. 9 f. m. till kl. 1 e. m. och från kl.
4 till 7 e. m.;

Sön- och helgdagar från kl 8 till kl. 10 f. m.
Mom. 3. Timmarne beräknas efter Stockholms observatorii me

deltid.

Mom. 6, Såväl inskränkning som utsträckning af telegraferings-
tiden kan på 2:dra och 3:dje klassernas stationer för kortare tid vid
tagas af Telegrafstyrelsen, då omständigheterna göra en dylik åtgärd^
nödvändig. ^

§ 5.

Apparater. ' telegrafering begagnas i allmänhet apparater af Morse's
uppfinning; Telegrafstyrelsen dock obetaget att, der sådant finnes
ändamålsenligt, låta använda apparater jemväl af annat slag.
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S 6.

Mom, 1, A hvarje station böra skrifmaterialier och telegram- Tillhanda-
formulär allmänheten kostnadsfritt tillhandahållas. hållande af

Mom. 2, Äfvenledes skola detta reglemente och de af Tele- skrifmate-
grafstyrelsen utfärdade taxor för den utländska telegrafkorresponden-
sen därstädes finnas tillgängliga för den, som deraf önskar taga
kännedom. ,

111. Telegrammers indelning, språk, redaktion, m. m.

Telegrammerna indelas i följande slag: Telegram-
1:0. Statstelegrammer, eller dels sådana, som utgå från Ko- mernas in-

nungen eller Medlemmarna af det Kongl. Huset, Statsdepartementen
eller dem underlydande embetsverk och myndigheter, äfvcnsom de i
Sverige anställda diplomatiska och konsularagenter, dels ock svaren
å dylika telegrainmer.

Telegrammer från sådana konsularagenter, som idka handel eller
annan näring, betraktas såsom statstelegrammer endast när de äro
adresserade till en embetsmyndighet och angå tjensteärenden.

2:0. Tjenstetelegrammer, eller sådana, som angå antingen tele
grafverkets angelägenheter, eller ock föremål af allmänt intresse,
bestämda genom öfverenskommelse mellan vederbörande TelegraiSor-
valtningar.

3:0. Privattelegrammer.

§ 8.

Mom. 1. Statstelegrammer erkännas såsom sådana endast då Stats- och
de äro försedda med sigill eller stämpel af den person eller myn- privattele-
dighet, från hvilken de utgå, eller då de af densamma egenhändigt
inlemiias. a t e .

Mom. 2. Rättigheten att såsom statstelegram få afsända ett
svar bör styrkas genom framvisandet af det ursprungliga telegrammet.

§ 9.

H  Afsändare af ett privattelegram kan alltid åläggas att bestyrka (Forts.)
jriktigheten af den underskrift, hvarmed det är försedt, likasom ho
nom är obetaget att vid sin underskrift bifoga identitetsintyg.

§ 10.

Mom. 1, Såsom vanliga telegrammer eiler telegrammer på Harf Språk.
språk anses de, hvilka, med ett begripligt innehåll, äro affattade an-



tingen på något af de språk, som vid internationel telegramvexling
får begagnas i de länder, som deltagit i eller tillträdt den allmänna
internationela telegrafkonventionen,, eller ock på latin.

Mom, 2. Såsom chiffertelegratnmer eller telegrammer på hemligt
språk anses:

a) de, hvilkas text består af siffror eller hemliga bok-
stäfver; \

h) de, som innefatta serier eller grupper af siffror eller \^'
bokstäfver, hvilka icke, så vidt det för afgångsstationen
är bekant, endast hafva en kommersiel betydelse;

c) de, som innehålla för vederbörande stationer obegrip
liga stycken på något af de i ofvanstående Mom. 1
omnämnda språk, eller ock ord, som icke tillhöra nå
got af dessa språk.

Mom. 3. Stats- och tjenstetelegrammer kunna utan någon in
skränkning, vid såväl inländsk som utländsk korrespondens, vara affat-
tade på hemligt språk.

Mom. å. Privattelegrammer kunna vara affattade på hemligt
språk vid korrespondens inom eller genom riket, samt med de frein-
mande länder, der sådant skrifsätt är tillåtet.

Mom. 5. Uti telegrammer, som äro sammansatta af hemliga
bokstäfver eller siffror, skola adressen och underskriften alltid vara
skrifna på vanligt språk.

Mom. 6. Texten uti privattelegrammer kan vara antingen helt
och hållet chiffrerad, eller delvis chiffrerad och delvis klar. I sed-
nare fallet böra de chiffrerade delarne vara inneslutna inom paren
teser, som skilja dem från den vanliga föregående eller efterföljande
texten. Den chiffrerade texten skall vara sammansatt antingen ute
slutande af bokstäfver eller ock uteslutande af arabiska siffror.

S 11.

Redaktion Mom. 1. Originalet till afgåeude telegram skall vara läsligt
i öfrigt. skrifvet med bläck och s. k. latinsk stil, samt med sådana bokstäfver,

som finnas upptagna i det internationela telegrafalfabetet.
Mom. 2. Öfverst skall stå adressen, hvilken bör innehålla alla

nödiga anvisningar för betryggande af telegrammets riktiga fram
komst till sin bestämmelse, såsom angående dess aflemnande å sjelfva
mottagningsstationsorten eller vidare befordring utom densamma. ̂
Omedelbart efter adressen införas sådana anmärkningar, som afse för- r
utbetaldt svar, kollationering, mottagningsbevis eller vidaresändning -
med telegraf. Derpå följer texten samt slutligen underskriften och
identitetsintyget, der sådant bifogas.

Mom. 3. Adressen i ett utländskt telegram skall ovilkorligen
innehålla uppgift jeraväl å det land, hvari mottagarens boningsort är
belägen, med undantag endast för det fall, när denna ort är en huf-





§ 14.

Ordning Mom. 1. Vid de stationer, som icke hafva oafbruten tjenstgö-
för aftele- ring, måste expedierandet af telegram, hvars aftelegrafering redan
grafenn- blifvit påbörjad, fullständigt afslutas, innan stationen stänges.

Mom. 2. Dejsa stationer må icke stängas förr, än alla dit in- .
lemnade internationela telegrammer blifvit afsända till vederbörande ^
stationer med oafbruten tjenstetid, för att derifrån vinna vidare be-
fordring.

§ 15.

Befor- Mo7n. 1. Telegrafstyrelsen äger rätt att bestämma den väg, som
dringsväg. må anses lämplig för ett telegrams befordring.

Mom. 2. Om emellertid afsändaren af ett utländskt telegram
uttryckligen föreskrifver vägen, hvarpå detsamma skall befordras,
hvilket bör ske genom en af honom i telegramoriginalets marginal
gjord anmärkning, åligger det vederbörande telegrafstationer att rätta
sig derefter, så fram t icke afbrott inträjffat å den uppgifna vä
gen, i hvilket fall något ersättningsanspråk icke må utaf afsändaren
väckas.

S 16.

Afbrott. Då afbrott visar sig i telegrafförbindelserna, skall den station,
som i följd deraf blir urståndsatt att med telegraf befordra telegram-
merna, genast afsända dem med posten eller på något skyndsammare
sätt, om sådant står till dess förfogande; och böra dylika telegram
mer, efter omständigheterna, adresseras antingen till den första tele
grafstation, som är i tillfälle att med telegraf fortskaffa dem vidare,
eller till de stationer, dit de äro ämnade, eller ock till mottagarne
sjelfva. Så snart förbindelsen är återställd, sändas telegrammerna
ånyo på telegrafväg, derest icke underrättelse om deras framkomst
redan ingått, eller ock, till följd af tillfällig stockning, en dylik för
nyad sändning uppenbarligen skulle förorsaka olägenhet för telegraf-
tjensten i dess helhet.

S 17.

Iterkal- Mom. 1. Afsändare, som styrker sin behörighet, kan låta in-^.
lande, ställa befordringen af ett inlemnadt telegram, om dertill ännu^

är tid.

Mom. 2. Tillbakatages eller återkallas ett telegram innan dess
aftelegrafering begynt, äger afsändaren återbekomma den erlagda af-
giften efter afdrag af 36 öre.

Mom, 3, Önskar afsändaren återkalla ett telegram, hvars afte
legrafering väl blifvit påbörjad, men ännu icke hunnit afslutas, är



han äfven dertill berättigad. Af den erlagda afgiften behåller tele
grafverket: vid inländsk telegramvexling, hela portot för det ursprung,
liga telegrammet, och i fråga om utländskt telegram, så stor del af
enahanda porto, som motsvarar den redan tillryggalagda vägen, hvar-
emot afsändaren äger att återbekomma återstoden.

Mom. 4. Har telegrammet redan till fullo blifvit aftelegraferadt,
i kan återkallandet icke ske på annat sätt, än genom ett betaldt tele

gram, hvilket adresseras till mottagningsstationen. Likaledes måste
afsändaren betala svaret, ifall han önskar att på telegrafväg blifva
underrättad om resultatet af sin begäran.

§ 18.

Om, vid ett telegrams inlämnande, det är kändt, att detsamma Hinder för
icke kan förr än efter ett längre uppehåll fortskaffas, bÖr afsändaren
derom genast underrättas. Yppas åter dylikt hinder först efter tele-
grammets inlemnande, bör jemväl underrättelse härom, så vidt ske
kan, meddelas åt afsändaren, som i sådant fall äger återtaga tele
grammet och återbekomma de för detsamma erlagda afgifter.

v. Telegrammers aflemnande till sin bestäinmeise.

S 19.

Mom. 1. Telegrammer kunna adresseras antingen till mottaga- Telegram-
Tens hemvist, med uppgift, der så erfordras, å gata och husnummer, aflem-
eller ock »pöste restante» eller »télégraphe restant». sin°bestäin

Mom. 2. Telegrammer na skola hemsändas eller befordras till melse.
sin bestämmelse i den ordning de ankomma.

Mom. 3. Telegrammer, adresserade till mottagarens hemvist
eller »pöste restante» inom sjelfva stationsorten, skola genast aflem-
nas enligt sin adress.

Mom. 4. Såsom allmän regel gäller, att telegrammer, som äro
adresserade till mottagarens hemvist eller »pöste restante» utom sjefva
stationsorten, genast skola med post befordras till sin bestämmelse.
Dock bör, när sådant finnes i telegrammet uttryckligen begärdt,
gångbud eller ock ilbud (åkande eller ridande) begagnas för fort-
skaffandet från sista telegrafstationen, med iakttagande:

att, vid korrespondens emellan inländska orter, afsändaren skall
hafva erlagt härför stadgad afgift;

att befordring med ilbud må för hitkommande utländskt tele
gram endast äga rum inom ett afstånd af högst fem svenska milj
samt



8

att den kostnad, Telegrafverket får vidkännas för ett hitkom-
mande utländskt telegrams fortskaffande med gång- eller ilbud, skall
af mottagaren, så^ framt han önskar erhålla telegrammet, ersättas
med enahanda belopp, som, enligt g 47, bör för inländskt telegrams
vidarebefordring med gång- eller ilbud utaf afsändaren erläggas^
derest icke det utländska telegrammet är försedt med begäran om
mottagningsbevis och afsändaren tillika på afgångsstationeii deponerat
nödiga medel för ifrågavarande vidarebefordring, hvarom telegrammet
då bör innehålla underrättelse.

Mom, 5. Likaledes bör endast post begagnas när fråga är om
utländskt telegram till sådan mottagare utom stationsorten, som förut
vägrat erlägga honom affordrad afgift för ett dylikt telegrams befor
dring med gång- eller ilbud.

§ 20.

Telegram- Mom. 1. Då ett telegram heinbäres och mottagaren är frånva-
mers aflem-rande, må det öfverlemnas till någon fullvuxen medlem af hans fa-

sfn "be^stäm- kontorist, betjening, hyresgäst eller värd, eller till
melse. portvakten i det hus eller hotell, der han bor, såvida icke mottaga-

(Forts.) ren hos stationen skriftligen uppgifvit något särskidt ombud eller af
sändaren itelegrammets adress begärt, att detsamma icke må aflemnas
i andra än mottagarens egna händer.

Mom. 2. Då telegram är adresseradt »télégraphe restant»,
får det icke aflemnas till någon annan än mottagaren eller hans
ombud.

Mom, 3. Kan telegram icke aflemnas enligt sin bestämmelse,
qvarlemnas, så vidt ske kan, i mottagarens hemvist underrättelse om
telegrammets ankomst, men sjelfva telegrammet återbäres till statio
nen för att vid anmälan honom tillställas. Så väl i detta fall, som
när mottagaren är alldeles okänd, skall mottagningsstationen genom
tjenstetelegram derom underrätta afgångsstationeii, hvilken det der-
efter åligger att ofördröjligen gifva afsändaren tillkänna, att hans
telegram icke kunnat aflemnas.

Mom. 4. Har telegram, som ej kunnat aflemnas, icke heller
sedermera blifvit efterfrågadt inom sex veckor efter dess framkomst,
må detsamma förstöras.

Mom. 5. Samma föreskrift gäller för telegrammer, som äro
adresserade »télégraphe restant».

VI. Telegrammers tillbakavisande.

S 21.

Tillbakavi- Mom. 1. Privattelegram, hvars innehåll synes farligt för statens
sande, säkerhet, eller är stridande mot lagarna, allmänna ordningen eller

1
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Mom. 2. Den för svaret på förhand betalda afgiften får icke
öfverstiga tredubbla beloppet af hvad som erlagts för det ursprung
liga telegrammet.

Mom. 3.. När afsändaren vill erlägga afgiften för svaret, skall
i telegrammet, mellan adressen och texten, införas någondera af an
märkningarna :

>iSvar hetaldty), hvarmed förstås, att afgiften erlagts för enkelt
svar om högst 20 ord; eller ock, när afgift erlagts fÖr högre ordantal:

»Svar 00 riksdaler 00 öre» (eller i utländskt telegram /mwc5
00 centimesi)) betaldt».

Vid utländsk korrespondens afses i begge dessa fall, att svaret
skall sändas till samma station, hvarifrån det ursprungliga telegram
met afgått och på samma väg som detta.

Mom. 4. Skall deremot, vid utländsk korrespondens, svaret af-
sändas till annan station än den hvarifrån det ursprungliga tele
grammet afgått, skall svarsanmärkningen innehålla uttrycklig uppgift
såväl härom som, utan afseende på ordantalet, å beloppet af den
förutbetalcla svarsafgiften sålunda:

yySvar betaldt till. . . (stationens namn) 00 francs 00 centimes».
Mom. 5. Mottagningsstationen utbetalar till mottagaren beloppet

af den på afgångsstationen för svaret erlagda afgift, antingen med
kontanta penningar eller medelst en anvisning a stationens kassa.
Det beror sedermera på mottagaren sjelf att afsända svaret inom
hvilken tid, under hvilken adress och på hvilken väg han för godt
finner.

Moin. 6. Detta svar betraktas och behandlas såsom hvarje annat
telegram.

Mom. 7. Om det ursprungliga telegrammet icke kan aflemnas
inom sex veckor efter dess ankomst, eller om den, till hvilken det
är adresseradt, uttryckligen vägrar att mottaga den för svaret er-
lagda summa, skall mottagningsstationen derom underrätta afsändaren
genom ett tjenstetelegram som tjenar i stället för svar. Detta tele
gram skall innefatta uppgift å de omständigheter, som hindrat aflem-
nandet, samt, när det är adresseradt till utländsk ort, på vederbörande
gränskontrollstation betraktas och behandlas såsom ett vanligt betaldt
telegram.

§ 25

Förutbe- Mom. 1. Vid härstädes skeende utbetalning i svenskt mynt af
taldt svar. svarsafgift, som i ankommet utländskt telegram finnes uppgifven i
(Forts.) franskt mynt, skall 1 franc beräknas lika med 72 Öre.

Mom. 2. Efter enahanda beräkningsgrund förfares, när den af
gift, som för svar å härstädes inlemnadt telegram erlagts i svenskt
mynt, skall till beloppet uppgifvas i franskt, jemlikt stadgandet i
nästföregående §.
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förfrågan uppgifven, dock endast ifall att telegrafstation der finnes,
och att denna är inom riket belägen. Vid sådan vidaresändning be
handlas telegrammet såsom inländskt äfven om det ankommit från
utländsk inlemningsort.

Mom. 2. Erhålles ingen upplysning i mottagarens hemvist, för
varas telegrammet på ankomststationen. Sker vidaresändning, men
kan den andra stationen ej heller anträffa mottagaren med ledning af
den nya adressen, förvaras telegrammet på sistnämnda station.

Mom. 3. Ar dessutom anmärkningen wvidaresändes» åtföljd af
en eller flera på hvarandra följande adressorter, befordras telegram
met efterhand, i den mån sådant erfordras, till hvar och en af de
uppgifna stationerna ända till den sista, hvilken då har att iakttaga
föreskriften i sista punkten af nästföregående moment.

Mom. 4. Hvar och en, som styrker sin behörighet, kan per
sonligen eller genom bref begära, att de telegrammer, hvilka an
komma till en station för att tillställas honom inom samma stations
utdelningsområde, varda, under de i nästföregående tre momenter
stadgade vilkor, till honom vidaresända enligt den adress, han upp-
gifver.

e) Telegram till flere mottagare eller adressorter.

S 29.

Telegram Mom. 1. Ett och samma telegram kan adresseras:
till flere a) till fiera mottagare på särskilda orter;
mottagare mottagare på en och samma ort.
e er oiter. samma mottagare antingen på särskilda

orter eller i särskilda hemvist på en och samma ort.
Mom. 2. Uti de under a) och b) upptagna fall bör hvarje ut

skrift af telegrammet endast förses med dess egen mottagares adress,
derest icke afsändaren begärt motsatsen. Dylik begäran måste inta
gas i sjelfva adressen.

IX. Taxering.

a) Allmänna grunder för taxeringen.

§ 30.

Taxerings- Mom. 1. Eör telegram, som icke innehåller flera än 20 ord,
grunder, erlägges enkelt porto

Mom. 2. Det enkla portot ökas:
vid korrespondens mellan inländska stationer med en fjerdedel

för hvarje nytt påbörjadt femtal af ord, hvarmed telegrammets hela
ordantal öfverstiger 20; och

vid korrespondens med utländska stationer med hälften för hvarje
nytt påbörjadt tiotal af ord, hvarmed telegrammets hela ordantal öf-
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verstiger 20; varande det likväl en icke-europeisk Telegraförvaltning
obetaget att å sina linier tillåta befordringen af telegram om tio ord
mot en nedsatt afgift, äfvensom att beräkna afgift för hvarje ord
särskildt; men ett dylikt telegram taxeras icke desto mindre för be
fordringen å de europeiska linierna enligt den i denna § stadgade
allmänna regel för utländsk korrespondens.

§31.

Mom, 1. Det enkla portot för ett inländskt telegram utgör En Enkelt
riksdaler riksmy?it, utan afseende på afståndet från afsändnings- till porto,
mottagningsstationen, och ehvad telegrammet utvexlas mellan två .
stats- eller två privat-telegraffstationer, eller mellan en stats- och en
privatstation, eller ock mellan en stats- eller en privatstation, å ena, dens.
och en jernvägs-telegrafstation, å andra sidan.

Mom. 2. På statens och dess jeriivägars telegraflinier må un
dantagsvis mot en afgift af endast femtio öre., mellan inrikes orter,
befordras telegram af högst tio ord, namn och adressort inberäknade,
hvilket antingen

a) är undertecknadt af ångfartygsbefälhafvare eller kom-
misionär samt innehåller endast afsändarens, motta
garens och fartygets namn, jemte uppgift eller förfrå
gan rörande fartygets afgång och ankomst, eller ock

b) afsändes af Generalpoststyrelsen till postanstalt eller
posttjensteman, eller af posttjensteman till bemälda
Styrelse eller postanstalt, samt endast rörer tiden för
afgång eller ankomst af land- eller sjöpost, de omstän
digheter, hvilka vållat något dröjsmål med densammas
fortskaffande, eller de åtgärder, som anses böra med
anledning deraf vidtagas.

§ 32.

För inländskt telegrams aflemnande till mottagare inom stations-Budbärings-
orten erlägger af sändaren en budbäringsafgift af tio öre. Vid förut- afgift.
betalning för svar eller mottagningsbevis å inländskt telegram erläg
ges enahanda afgift jemväl för svaret eller mottagningsbeviset, när
detta skall sändas till en inom riket belägen stationsort.

§ 33.

Det enkla portot för utländskt telegrams befordring å de svenska Enkelt
linierna (Sveriges terminal- och transitportoj erlägges till olika be- porto vid
lopp, hvilka, i enlighet med Kongl. Maj:ts nådiga beslut, böra, sär- "tländsk
skildt för hvarje främmande land, vara upptagna i de tariffer för den
utländska korrespondensen, som af Telegrafstyrelsen tid efter annan
utfärdas.
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a) Alla siffror, bokstäfver eller tecken sammanräknas, hvar-
efter summan delas med 5. Qvoteri eller, om någon
återstod uppkommer, det närmast större talet utvisar
det antal ord, hvartill den chiffrerade texten skall
taxeras.

h) De tecken, som åtskilja chiffergrupperna, skola lika
ledes medräknas, så framt icke afsändaren å sjelfva
originalet uttryckligen anmärkt, att nämnda tecken icke
böra vid aftelegraferingen återgifvas.

S 37.

Namnet på afgångsstationen, äfvensom dagen, timmen och mi-Tjeosteupp-
nuten då telegrammet blifvit derstädes inlemuadt, meddelas motta- gifter,
garen i tjensteväg och således utan kostnad för afsändaren, så vida
icke något derom finnes i telegrammet särskildt upptaget, i hvilket
fall äfven detta ingår i ordberäkningen.

S 38.

Mom. 1. Hvarje telegram, som innehåller en rättelse eller ett Rättelse,
förfullständigande, och i allmänhet hvarje meddelande, som utvexlas
med en station i anledning af ett redan afsändt eller under befordring
varande telegram, taxeras enligt föreskriften i detta reglemente, så
vida icke meddelandet påkallats af något tjenstefel.

Mom. 2. Afsändaren eller mottagaren af hvilket telegram som
belst kan inom 24 timmar efter telegrammets af gång eller ankomst
begära rättelse af de ställen, som synas honom otydliga. Härvid
erlägges:

a) När det är fråga om afsändaren: l:o afgiften för ett
telegram, beräknadt enligt längden af det ställe, som
skall repeteras, och 2:o afgiften för ett enkelt telegram,
innefattande svaret.

h) När det är fråga om mottagaren: l:o afgiften för ett
enkelt telegram, innefattande hans begäran, och 2;o
afgiften för ett telegram, beräknadt enligt längden af
det ställe, som skall repeteras.

Ifrågavarande afgifter återbekomraas, om repetitionen visar, att
telegrammets mening blifvit under den telegrafiska behandlingen van
ställd. I sådant fall verkställes återbetalningen genast af den station,
der afgifterna blifvit erlagda; men ingen återbetalning äger rum för
det rättade telegrammet.

§ 39:

Mom, 1. Vid all telegrambefordring till utlandet beräknas por- Befor-
tot efter den minst kostsamma väg, som för tillfället kan begagnas, dringsväg.
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såvida icke afsändaren uttryckligen bestämt en annan i enlighet med
stadgandet i § 15 mom. 2.

Mom, 2. Den uppgift om befordringsvägen för ett utländskt
telegram, hvilken uti inledningen till telegrammet skall i tjensteväg
meddelas, taxeras icke; likasom icke heller den enahanda uppgift,
hvilken afsändaren kan hafva i marginalen å telegramoriginalet an
tecknat och som då bör uti inledningen aftelegraferas i stället för
förstnämnde uppgift i tjensteväg.

§ 40.

Afgift för För kollationering af ett telegram erlägges hälften af afgiften
kollatione- för telegrammet; börande särskildt iakttagas vid utländsk korrespon-

nng- dent, att om, när hela portobeloppet i svenskt mynt, hvilket alltid
bör motsvara en mångfald af en fjerdedels francs, delas med 18 (\
fr. = 18 öre), någon återstod uppkommer, densamma skall fyllas
till 18 Öre.

§ 41.

Afgift för För mottagningsbevis är afgiften densamma som för ett enkelt
mottag- telegram,

ninssbevis.

§ 42.

Svar eller Afgiften för svar eller mottagningsbevis, som, vid utländsk korre-
mottag- spondens, skall sändas till någoii annan punkt, än det ursprungliga

till annan telegrammets inlemningsort, beräknas efter taxan för den väg, hvarpå
station än svaret eller mottagningsbeviset skall befordras.
den ur

sprungliga. g

Taxering af Mom. 1. Skall ett och samma telegram, adresseradt till an-
telegram tingen flere eller blott en mottagare, befordras till särskilda mottag
till tlera ningsstationer, taxeras det såsom lika många särskilda telegrammer,

eheT^^ort^r adresstationernas antal.
Mom. 2. Om ett telegram adresseras till en och samma mot

tagningsstation, för att derstädes, med eller utan användande af post,
gång- eller ilbud, tillställas antiu§en flera särskilda personer eller
också en och samma person på olika boningsplatser, taxeras det så-
såsom ett enda telegram; men för hvarje utskrift deraf, som mot
tagningsstationen får att ombesörja, skall, vidare befordringsafgiften
oberäknad, om sådan ifrågakommer, erläggas en särskild afgift af 36
öre, med undantag endast för den första utskriften, hvilken anses
betald genom telegraferingsportot. Vid korrespondens med utlandet
tillfaller sistnämnda afgift det telegrafverk, inom hvars område mot
tagningsstationen ligger.
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med ilbnd. g) för befordring med ilbiid, som alltid bör begagnas för
längre afstånd än H mil. En riksdaler 50 öre för
hvarje half mil och derunder. När detta befordrings
sätt skall begagnas, deponerar afsäridaren det utaf af-
gångsstationen, med afseende på afståndet, såsom er
forderligt ansedda beloppet; åliggande det mottagnings
stationen att genom telegram skyndsamt underrätta af-
gångsstationen om beloppet af omkostnaderna för tele
grammets vidarebefordring, hvarefter liqvid uppgöres
med afsäiidaren, som återbekommer livad af honom
kan hafva blifvit för mycket deponeradt, men deremot
bör tillskjuta det belopp, hvarmed utgifterna möjligtvis
Öfverstigit den deponerade summan.

§ 48.

Afgifterna Mom. 1. Vid inleranandet af telegram till utländsk station skall
för ut- afsäiidaren erlägga alla afgifter för detsamma, med undantag af föl-
laudskt jaiide, hvilka mottagaren betalar, nämligen:

erläggas vid fyllnadsafgiften för telegram in er, försedda med an-
inlernnau- märkningen »vidaresändes» {jnfaire suivre»); och

det. afgiften för vidarebefordringen från sista telegrafsta
tionen medelst en snabbare fortskaffningsanstalt än
posten; dock afser detta endast sådana länder, der
någon dylik anstalt är inrättad, hvilket då bör finnas
omförmäldt i de af Telegrafstyrelsen utfärdade tariffer
för den utländska telegrafkorrespondensen.

Mom. 2, Afsändaren af ett med begäran om mottagningsbevis
försedt telegram kan likväl sjelf bestrida kostnaden för dylik vidare
befordring, när den får äg^i rum, medelst deponerande på afgångs-
stationen af så stort belopp, som samma station finner skäligt be
stämma. Sedan de af mottagningsstationen bestridda utgifter för
vidarebefordringen blifvit genom mottagningsbeviset kända, uppgöres
liqvid mellan afgångsstationen och afsändaren.

§ 49.

Afgiften för Mom. 1. Ar telegram till utländsk ort, det må vara af hvilket
utländskt slag som helst, afsedt att vidare befordras med post eller ock aflem-
telegrams ,)pQste restante», får icke å den svenska afgångsstationen någon

befirdriiig postafgift uppbäras.
med post. Mom 2. För hvarje från utlandet hitkommande dylikt tele

gram vidkännes telegrafverket den för postbehandlingen belöpande
afgift, utan kostnad hvarken för afsändaren eller mottagaren.

Mom. 3. Från bestämmelserna i mom. 1 och 2 äger likväl
undantag rum, när fråga är om sådan utländsk korrespondens, som
måste befordras med post öfver hafvet antingen till följd af afbrott
å  en undervattenstelegrafledning, eller för att uppnå ett land, som
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icke blifvit förenadt med de i den allmänna internationela telegrnf-
konventionen deltagande staternas telegrafnät. I sådant fall skall
jemväl afgirten för postbefordringen erläggas på afgångsstationen
Beloppet af denna afgift bestämmes för hvarje land af dess Tele-
gralförvaltning och upptages i tarifferna för den utländska korre
spondensen.

§ 50.

Hela afgiften för ett liitkomraande utländskt telegram, som me- Semafor-
delst semaforstation ernottagits från ett fartyg på hafvet och seder- telegram,
mera med telegraf befordrats till adresstationen, erlägges mottagaren.
Denna afgift beräknas sålunda:

a) för semafor-befordringen: med 1 riksdaler 44 öre för
20 ord, hvilket belopp ökas med hälften för hvarje
påbörjadt tiotal ord derutöfver; och

b) för telegrafbefordringen : med vanlig afgift för vägen
från sematorstatioiien till mottagningsstationen,

§ 51.

I hvarje fall, då befordringsafgift för ett telegram skall af mot- Afgiftens
tagaren erläggas, bör detsamma icke till honom utlemnas förr, än eHäggande
det stadgade Ijeloppet blifvit erlagdt.

®  ̂ grammets

F-Q "tlem-
o) Ilande.

Mom. 1. Om, af misstag, för låg afgift beräknats för ett af- litet
sändt telegram, eller om afgift, som för ett ankommet telegram blif-
vit mottagaren behörigen påförd, icke kan utbekommas till följd
deraf, att han antingen vägrat att erlägga afgiften eller ock icke
kunnat anträffas, är afsändaren skyldig att på anfordran tillskjuta det
bristande beloppet-.

Mom. 2. Om åter afgiften för ett telegram blifvit för högt
beräknad, åligger det den station, som begått -misstaget, att till ve
derbörande, pä anmälan, genast återbetala hvad som blifvit för
mycket erlagdt.

X. Fritelegrammer.

§ 53.

De i § 7 omnämnda tjenstetelegrammer äro från afgift befriade. Portofrihet

XI. Återbetalning af portoafgifter.
§ 54.

Mom, 1. Afsändaren äger återbekornma hela afgiften: Portoaf-
tt) för. hvart och ett telegram, som genom telegrahnrätt- goternas

ningens förvållande antingen blifvit i väsendtlig grad för-.o  KorriiTiArinp

dröjdt eller ock alldeles icke nått sin bestämmelse; och
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XIV. Särsiiild iiistriiktion for tjenstgöringen.

§ 59.

Särskild in- Telegrafstyrelsen äger att, i öfverensstämraelse med detta regle
struktion. mente samt gällande internationela telcgrafkonvention, genom sär

skild instruktion meddela sådana speciela föreskrifter, som i afseende
på telegraftjenstgöringen ytterligare finnas erforderliga.

Det alle som vederbör, hafve sig hörsamligen att efterrätta. Till
yttermera visso hafve Vi detta med Egen hand underskrifvit och med
Vårt Kongl. Sigill bekräfta låtit, Ulriksdals Slott den 17 Maj 1872.

CARL.
(L. S.)

C. Fr. WiERN.

Stockholm, tryckt hos K. L. Beckman, 1872.




