1875.

Sn)ens&

J'0rfaUning8=8amftng.
(U|Jpläfc8 från JJtebiTflotcn.)

tongl. 3Rcj|:té förnijabe uåbtga 3;ttftruftton
för ©cf <St^rclfc för @tatctt§ Sctttwcgstraflf;
©iftuen @tocf^oIm§ 0lott ben 5 9lonember 1875»

§ 1.

©tpretfen för ©tatcnö Sernwägötrafif utgöreS af en ©eneralbireftör fåfom
iSt^rclfettö ®^ef oc§ f^ra Icbamöter, ^ttttlfa äro Sörebraganbc
(ä^efer '^iwar för
fin afbclntng, nemltgen cn SS^råc^ef för Ö^råafbclnmgen, en Dftt>erbtre!tör för Ban=
afbeintngctt, en Dfmerbireftör för mafftnafbelntngen fantt cn SfacrbireJtör för
trapafbelningen.
§ 2.

©t^retfen åligger att, meb bltrdbe af ben '^oö ©t^relfen fantt tnib littieför»
tnaltningen anftålba fterfonal, DinBeförja ej minbre rörelfen å ftatenä jerntnägar
jemte »årben oc^ wibtnaft^åltanbet af ben bertilt l^öranbe fafta.od^ löfa egenbont,
än dftnen anffaffanbet af erforberlig materiel, utföranbct af be B^ggnaber
an=
idggningar, fom af en ted?:anbe röretfc fmtna Betingaö, famt uftftBörben D(^ rebc^
mifattbet af inflptanbe mebel.
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§ 8.

3 o^ttjereitSftäuttttcIfc uieb itebati ftabgabe gtuttber eget (Stpretjen att för ben
benfamnta
mib linieföriöaltnmgen anftälba :perfottaI utfärba inftritftbner

o(^ tjettftgöringSregtementen; l^aarjemte ©t^relfen tinfommer att, i fråga om ut»
farbanbe etter förånbring af regtementen för traftfen fjo ftatenö jemmågar, af tapa
för afgifterrta famt af Beftämmelfer angåenbe aflöntng 0(^ fjenfionering meb flera
perfonalen röranbe för^ttanben, titt Äongl. SJlajtt afgtfma unberbånigt förflag.
§ 4.

^'öre utgången af |marje år ffatt ©t^retfen titt .^ongl. 9Jiai:t ingifma betö
unberbånig Beråttetfe om ftatenö iernmågétrafi! unber bet fiftförflutna året, bets
förflag titt ff)ecifif toftnabSftat för bet nåftfommanbe, betS otf utrebning öfmer be
infomfter, fom unber bet berfjå ytterligare fötjanbe året funna mara att förmänta
famt öfmer be unber fiftnåmnba år fannolift föreftåenbe utgifter för trafifenS brift.
Banors, ByggnaberS oc§ materiels unberl^ått, åfmenfom angåenbe be nya Byggnaber,
antäggningar oå) transyortmebel, fom Btifma en fötjb af trafifenS tittmåyt.
§ 5.

©eneratbireftören eger enfam Beflutanbe rått, bå t;an fitt emBete inom
©tyretfen utöfmar.

@eneratbireftören må ocf, bereft ärenbetS angelägen!§et bet ounbgångligen
fråfmer, enfam mebbela Befattningar om merfftåttigl^etSåtgårbcr; bocf ffota flifa
Befattningar, i l^ånbetfe be röra attmånna förl^åttanben inom förmattningen etter
föranleba titt ånbring i någon reban ftabgab orbning etter titt utgift, ffrifttigen
utfårbaS, titt @tyrelfen omebelBart inlemnaS ot^ ber mib nåfta fammantråbe i
yrotofottet intagas.
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§ 6.

Sebcimöterne Bereba famt forebraga t ©tprelfen drenben, ^löitfa be/!§tt)ar for
fin afbeltting,
att '^anbldgga, famt fontrafignera be utgåenbe cjcfjebitionema;
^marjemte Dfmerbireftöreme ega att fså eget anfiear o(| genom btrefta orbreö

titt c^cferne mib linieförmaltnmgen mebbeta fåbana betaljbeftommelfer, "patlfa tunna
mara Bei^öfltga fofom en omebelBar ttUdmfjmng of (Stprelfené Beflut etter af gdl»
lanbe reglementen o(^ inftruftioner, dfmenfom Bmarje tebamot eger att inforbra
ufjfjtpéntn^r t drenben, fom angå ^ané afbetning.

årenben må, ber bera§ migt oc^ 6effaffen'§et ef anfeS forbra famtlige teba^
mötemaS ndrmaro, af ©eneratbireftoren femte förebraganben ^nbldggaö d(^
afgöraö.
§ 7.

fattar ©eneratbireftdren t något dreitbe Beftut, fom ftriber mot förebrå»
ganbenö etter annan tittftdbeömaranbe tebamotö dfigt, åligger benne att fin mening

fåfom referoation titt ^jrotofottet tåta antedna; ffotanbe fåban referoation dtfolfa
:^anblingarna i mål, fom genom Befmdr etter elfeft unberftdttaö .Kongt. 9Raf:tä
pröfning.
§ 8.

år ©eneralbirettoren frdnmaranbe å inffjeftionörefor, eUer åtnjuter ^n tjenft»
tebig^et, etter dr !^an etjcft förl^inbrab att fitt emBete förmatta, ffatt ©t^relfen ut»
öfmaö gemenfamt af minft tmd tiltftdbeömaranbe tebamöter, o^ utgåenbe ejrfiebi»
tioner af bem fjd ©tpretfcnö mdgnar unbertednaö; ffolanbe drenbena i mantig
orbning förebragaö o(^, i !§dnbetfe af otifa dfigtcr Btanb tebamöterne, ©t^retfenö
Beflut utfdrbaö i öfmerenöftdmmelfe meb förebraganbenö mening, meb dtigganbe
för tebamot, fom ^^fer ffitjaftig dfigt, att benfamma i :j3rotofottet tåta antedna."
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3 ©enerdbireftorcttå fråntuaro må borf xåt, fåmiba ej .^ongl. 59laj[:t för
tittfältet annortuttba förorbnar, frågor om föråttbrtng t ta?:or oc?^ reglementen af»

göraö; lebiga tjenfter tillfåttaS annorlunbo ån genom förorbnanbe att bem tiÄS»
mibare förråtta; affåttning af tjenfteman ffe, ^maruti bocE ej tnbegrifieg afftångning^
från tjenjieutöfning; eller fåbana åtgårber mibtagaS, fom ruBba eller förånbra be
förut för förmaltningen faftftålba grunber.
§ 9.

^örelommer något årenbe till afgöranbe nnber ben orbinarie förebraganbeng
frånmaro ))å inflieftionörefor eller tjenftlebig^et eHer unber eljeft för ^onom in»

tråffanbe förfall, o(^ år ej oilarie för '^Dnom förorbnab, beftåmmer ©eneralbtref»
tören, ^millen af öfrige lebamöter ffatt årenbet bereba od) förebraga famt ben
utgåenbe ej:l)ebitionen lontrafignera.
§ 10.

^nbring i ©tprelfenö beflut må fölaS genom anföranbe af unberbåniga be»
fmår, ^milfa ffola titt .Kongl. 9Äaj:t i 2)e^ 6ioil»2)el3artemeittö (gy^tebition ingif»
maS inom tretio bagar efter erl;åtten bel af beflutet. Snnefattar beflut ijröfning
af Sleoifioné.tontoretS anmårlningar mib faöfa» oc^ förråbö-rebogörelfer meb bertitt
§öranbe oerifilationer, etter af .^ontrottlontoretg anmårlningar mib ul^ljbörbörebo»
görelfer meb l;mab bertitt l^örer, må ben meb beflutet mifinöjbe, inom lila tib,
anföra befmår i .^ougl. 9)taj:t§ o(| Siiletö .^ammar»0lått.
§ 11.

3nom ©t^relfen år arbetet fålunba förbelabt, att titt SS^råafbclningen pra
lanfli», lanteral», laöfa», ftatiftifla» oc§ fåbana årenben, fom angå förmaltningen
i attmånpt;
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S3attafbelningen bcförjer bett»afning
tt>tbmaft|åHanbc af Banor ot^ tclc»
grafiinier, unber^åK af jerntoagatneS fafia egenbom famt utforanbet af n^a B^gg»
naber oc§ anläggningar;

äHaflina^rlningen ttKfommcr att anffaffa^ mårba o^ nnber^Ua ben rörliga
tnaterielen, tiK^nba^åKa braglrafter famt förfe od^ mårba förråben;
Sraftfafbelttiugett ar affebb för ben egentliga trafifen eller Beforbranbet af
:perfoner, gobS od^ telegram, uf)f3råttanbet af tapor od§ tariffer för fåban Beforbran,
ufjfjBörben mib ftationerna famt rebomiSningen af infl^tanbe trafif» od§ telegram»
infomfter.
§ 12.

Unber SS^råafbelningen l^ba Snf^ieftören, .^anfliet, ömBubömannen famt.^am
mar», Steoifionä», Äaöfa», ©tatiftiffa» od§ 50iliRontoren.
§ 13.

^ttf)icftören åligger: att genom refor å ftatöBanoma iafttaga, ^urn tjenften
fföteS mib linieförmaltningenS famtliga afbelningar, l^marmib ^an ffall egna f^n»
nerlig ufjfjmärffam^et åt !§urn förorbningar, reglementen, inftruftioner od^ tjenfte»
föreffrifter i allmänhet efterlefmaö; att, bå l;an finner något, fom Be'^öfmer rdttaö,
fåbant oförbröjligen anmåla !§oö meberBöranbe Befål odB berefter i aft taga, ^uru»
miba !^anö anmålan lebt till åf^ftab råttelfc;
att, om toib merlftolba inffseftioner något anmdrlningSmårbt dbrager fig
§anö u^jfjmdrlfam^^et, beröm till ©tprclfen ingifma ra:|)f3ort od§, få mibt l^an bertilt
finner anlebning, framldgga mötioerabe förftag till dnbringar i gdttanbe ftabgar
eller råbanbe :|3ra^:iö;
att, på fdtt ©t^relfen föreflrifaer, å ©t^relfenl mdgnar utöfma ben tiHf^n

öfmer enflilba jernmdgar od^ béSfaö materiel, ^milfen på gmnb af ndbiga för»
orbningar dr eller fan marba dt ©t^relfen anförtrobb famt, efter i betta dnbamdl
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företagna inffjeftionérefor, tiK ©t^retfen afgifioa rebogöretfer, afioenfom att t öfrtgt
fuUgora be uf3:})brag, §onom t tjenften af ©tprelfen ålaggaå.
§ 14.

Uti ^anfliet tjenftgöra:

®tt ©efreterorc, fom mjfjfätter Dd§ låter affånba aKa af ©t^relfen beflutabe
fJrifttjelfer ot^ anbra utgåenbe ej:f)ebtttDner, meb unbantag af fjenntngeanorbningar,
famt loalar beröfioer, att lottcef)t o(^ l^anblingar, l^iotlfa böra i fanflict förtoaraS,
^ttaS i gob orbntng, o^ att be i fanfliet anftolbe tjenftemän fina ff^Ibig^eter
be^origen fuUgora;

0legiflrator
§(ftnotie, l^loilfen bet åligger att fora biarium ofioer
alla ittlommanbe ^nblingar ot§ befamma till toeberbbranbe inom ©tprelfen aflemna;
att föra effjebitionölifta öfmcr atta ntgåenbe ftrifmelfer o^ öfriga e?:f)ebitioner famt
befamma affånba; att föra matrilel öfmer famtlige tjenftemånnen mib ftatenö
jernmågétrafif; att mårba alla '^anblingar, !^milfa böra i fanfliet förmaraö, od^
att gemenfamt meb ben tjenftemän, fom ©t^relfen bertiK förorbnar, anfmara för
mårbcn af eganberåtté^anblingar, borgenöförbinbelfer, öfriga fåfer'^etö^nblingar,
lontralt, m. m.; famt

3JtnS SHotnricr, l^milla föra ©t^relfenö fjrotofoH oc§ ntforba be beflut, fom
genom, fjrotoMöutbrag e^:f3ebiera8, famt bitråba mib nfjfjfåttanbet af utgåenbe
ej:f3ebitioner o(^ anbra inom lanfliet förelommanbe göromål, fom bem' af ©elrete»
råren anförtroö.
§ 15.

Ombubsmanncn åligger: att ialttaga, bemala otb fuUfölja ftatenö jernmogö»
trafilö rått uti aUa mål, fom antingen marba till §anö embetöåtgårb af ©tprclfen
öfmerlemnabe, eller "^maruti !^an eljeft lan finna fig befogab att talan föra; att
|ålta orbentliga förtedningar öfmer eganbcråttg'§anblingar, borgenöförbinbelfcr, öf=
riga fåler^etölpanblingar ol^ lontralt famt tillfe, att förn^elfe af fåbana i^anblingar.
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ber ben bor ega rum, ffer inom taga ttb, famt att bemafa @ti;retfenä forbringar i
fonfurfer

bå åräftämning btifmit å borgenärer utfärbab.
§ 16.

Uti Äammarfontorct tjenftgöra:
^amrerare, ^milfen bet åligger: att emottaga o(^ mårba be från biötriften

ingåenbe räfenjfa^S^nbtingar; att ;j)å grunb af beöfa oc§ ©t^relfenö öfriga '§anb=
tingar af famma fXag od^ mcb bitrabe af fontoretS bfrige tjenftemdn u:p:f3rÄtta
ftatenå iernmägätrafifö rå!enf?a:per for l^marje år od§ befanima unberftrifma; att
för §marje månab, feban botföringen för benfamma fnttborbatö, titt ©t^retfen afiemna
en öfvoerfigt öfmer icmmågötrafifenS efonomiffa fiottning mib fintet af famma
månab; att föra faöfafontrottbof öfmer ©tpretfenö famttiga infomfter o(^ utgifter,
i l^mitfen bof åfmen intageö faSfaråfning fåmot meb ©merigeS Stifsbanf öftoer
atta för ftatenö jemmägötrafif i banten gjorba inföttningar famt af ©t^retfen berå
utfärbabe aSfignationer, fom meb ©tatöfontoret öfmer ber gjorba infattningar o(^
uttagningar; att annortera be qoittcnö å influtna mebet, fom af .^ufmubfaSfören
ntfårbaö; att ut3:j3fåtta od^ meb fin fjåffrift förfe be anorbningar å utbetatning,
fom af ©t^retfen beflutaö, od^ att t)afma tittf^n öfmer be i .^ammarfontoret an»
ftötbe tjenftemån famt bem emellan förbeta göromåten.

®tt Äammorförmanbt, ^mitten är jvamrerarenö närmafte man famt ^nö oifarie
mib tjcnfttebig'^et etter författ, od^ fom biträber '^onom mib unberföfningar o(^
utrebningar jemte anbra göromåt, bem .^amreraren ej fjetf tan mebl^inna, bå odf
.^ammarförmanbten berför fjetf aitfmarar; famt

Äammnrffrifroarc titt bet antat, fom i faftftätb ftat för l^marje år beftämmeö.
§ 17.

Uti 9tenifion§tontoret tjenftgöra:

(Sn 9lct)ifor, ^mitten bet åtigger: att mertftätta granftning af ingåenbe faöfa»
od§ förråbg»rebogöretfer famt titt beöfa rebogöretfer "^öranbe oerififationer; att, efter
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fintab granfjttiug af ^^aarje månabö rebogcrelfer, oförbtöjligen
birefte tiH
löebcrböratibe tjenftemänS förvaring utftdKa be oittnärfnmgar, ^toartiK ^ait funnit
anlebning, famt, feban forltaring inlommit, aninarfningåaften tiU ©ti^relfenå fjrcf»
ning öfujerlemna; ott, bercft unber granffningen eKer :i3å grunb af ufjfjipöningar,
fom i faniman'^ang bernteb inforbratå
tuunnité, någon anmärfning ffulle fete»
tomma i affeenbe å meberböranbeS iafttaganbe af ff9ibig'§eten att meb jernmågg'
trafifmeblen :på Böfta fått !§uå^ålta, fåbant titt ©t^rclfen omebelbarligcn anmåla;
att granffa be råtningar, fom i l^ufmubfaåfan ffola liqoiberaS; att fontrottera ben

u|)f3börb, fom ide år att l^ånfora titt intomfterna af trafif etter teiegrafering; od^
att ^fma tittfpn ofmer be i fontoret anfiålbe tjenftemån od^ göromålen bem emettan
forbela; famt

Äotttorgffrifmarc titt bet aittal, fom i faftftåtb ftat för !§marje år beftåmmeö.
§ 18.

Uti Äasfafontorct tjenftgöra:
®tt ^ttffljubfaéför, l^milfen bet oligger: att, meb förbehåll om annotation i
\^ammartontoret, emottaga o(^ qoittera atta titt tontoret ingåenbe fontanta mebel
etter anioiåningar berå famt göra be utbetalningar, fom <Sti;relfen aitotbnar od§ i
.^amrerarenö laöfafontrottbof åro annoterabe, famt att föra laöfabo! öfmet inlom=
fter D(^ utgifter;
U^|)bdrb6faéför, fom emottager ben från ftationerna inlommanbc trafi!«
od§ telegram^ufjfjbörben ott) öfmerlemnar benfamma titt t;ufmub!a8fan förmebelft
bemiö om infåttning i Sliföbanlen å ©tprelfenö råfning af ^marje emottaget be»
lo|)f3; famt
^ofpttare, ^milfen femte en tittfåttig fontrottant, fom bertitt fårffilbt
förorbnaö, atttib ffatt mara nårmaranbe, bå u^slJbörbölaöfören u^jfiråfnar infom»
manbe trafifufjfjbörb, famt tittfammanö meb laSfören od^ ben anbra fontrottanten

unberfJrifma bel8 bet :j)rotofott, fom mib ufjfjråfningötittfåttet föreö, bel8 bet ui3f)=
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Bötb§reöctfal, font meb anlebnittg of möjligen förefommonbe feloftig^eter måfte å
fontoret rdttoö oc^ tilt [totionen återfdnbaS, belS otf en remi|Itfta, ufjfjtogonbe be
merfltgen tnfdnbo Mofjfjen; ffolonbe SSof^dUoren för öfrigt förrdtto,be fontoret
tiUl^öronbe göromdi, fom ^onom of ^oöfören dldggoö.
§ 19.

Uti 0totiftiffo Äontoret tjenftgöro:
(Stt ^öre^ånbarc, fom meb Bitrdbe of be mib fontoret onftdtbe tjenftemdn gör
fommonbrog od; Öerdfningor nr tjenfterofjfjorter 0(J§ rdfenffofjer, att tjeno belö
fdfom moteriolier tilt ben årliga berdttelfen om ftatenö jerntodgötrafif, belö tilt
bebömanbet af !§uöpltningen meb od; mdrben om be§ egenbom, belå od tilt ut=
rebningen af frågor, fom angå ta^:or oc^ anbra trafifför^ltanben etter tilt^öra
jerniodgöftatiftifen i altmdn^et;
@tt S3ofpEare, fom tiltifa dr föreftdnbarenS oifarie mib benneö förfalt; fornt
Äotttorsffrifwnrc tilt bet antal, fom i foftftdlb ftot för ^loorje dr beftdmmeö.
§ 20.

SRilfotttoret ^r tilt ufjfjgift att berdfna antalet mil, l^milfet fdmdl ftotenö
lofomotiö oc^ mognar tiltrpggoldgga ^jd ftotenö oc^ enffilbeö jernmdgor, fom beäfo
fenoreå fsd [totenö banor, od^ att b^mebelft belö fontroHero flitningen of ben
rörliga moterielenö aj:lar oc§ ^jul, belö famla erforberligo ufjfjgifter till mibrdf»
ningar meb en^ilbe jernmdgåegare eller jernmdgöbolog i offeenbe d ben gemen=
fommo trofifen, fomt att ntrdfno be fsremier, fom för beffjoring of brdnfte o^
fmörjningådmnen tiltfommo lofomotioförorc 0(3^ elborc, meb flere.
Uti mitfontoret tjenftgöro:

äRilfontrodör, fom dr föreftdnbore o(^ mellan fontoretö tjenftemdn för»
betar göromdlen;

®tt ä3ofpIlare, ^milfen dr Sölilfontroltörenö oifarie mib benneö förfalt; fornt
Äontor6fftiftt)arc tiE bet antal, fom i foftftdlb ftot för !^marje dr beftdmmeö.
©tuenft giStfottlimfl««®ainKtt8, 91:o 96, 1875.
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§ 21.

Unber ^anafbelningen lijba:
@11

@tt 3^clcgtcfbircftör od)
@n
famt
Slitare o(^ ^ontotrSfhrifniate tilt bet antal, faftftalb ftat för '^marje år 16e«
fiåmmer.
§ 22.

SDen i § 21 cmnämnbe $l6ft|lcnt åligger: att regiftrera be titt 0ftt)erbireftö=
ren abreSferabe ffriftnelfer; att u|)|)fåtta, regiftrera ocp e^:f)ebiera be embetöflrif»
inelfer, fom från £)ftt)erbireftören ntgå; att förinara oc^ inårbo öftnerbireftörö»
erfjebitionen titt!^öriga ^anblingar, ritningar, ntobetter ot§ Ööder; att granffa atta
från bistriftenö banafbetningar inlomntanbe tjenfterafjfjorter cc^
Sfmerbireftören
anmöta be bertnib förefomnianbe anntårfningar; att utföra ritningar
beräf»
ningar för banb^ggnaber
materiel; famt att för öfrigt förrätta be göromål
inom ©t^relfen etter å tirtien, §milfa l^onom åläggaö.
§ 23.

^elegrafbireftören åligger att littfe ufjfjfättningen oc§ unber^ttet af ftatenö
jernaögötrafifö famtliga telegraflinier o^ afjfsarater famt att ^aftoa nfjfjfigt öfmer
be för betta änbamål nöbiga rcfjarationömerfftäber.
§ 24.

^rfiteften tittfommer att utföra ritningar od^ foftnabgförftag titt n^a ^u§=
b^ggnaber etter föränbringar af älbre fåbaua famt att årligen inffjebtera mårben
om be reban befintliga oc§ föreffå be åtgärber, §an meb anlebning beraf anfer
bel^öfliga.
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§ 25.

Uttber SWaflinafbclttingen Ipba:
©tt ?(6ftflettt; -famt

0litate 0(^ ^ontotsfftiftoare titt bet antal, fom i faftftälb ftat för '^toarje
år beftåntmeg.
§ 26.

®ett i ttäftföregåenbc § omnSmnbe ^Igflftent åligger: att regiftrera be titt
Öfmerbirettören abregferabe jfrifmelfer; att u;|):|3fätta, regiftrera
ej::|)ebiera be
embetgffrifmetfer, fom från öfwerbireftbren utgå; att förmara oc^ mårba bfmer'
birettbrg»ej:^3ebitionett tittl^öriga ^nblingar, ritningar, mobetter oc^ bMer; att granffa
be från bigtrifteng maffinafbelningar infommaube tjenfteraf)f)orter
!§og Öfmer^
bireftbren anmäla bermib fbrefommanbe anmorfningar; att utföra ritningar ot^,
beråfttingar för materielcug fonftrufticn; famt att för öfrigt förråtta be göromål
inom ©tprelfen etter å linieu, "^mitfa ^onom åtåggag.
§ 27.

tlnber S^raftfafbelningcn Ipba:
6n 9(6ftflent; famt
^ontrott: o(i§
^etegrafsfontorett.
§ 28.

?(Sfiflentcn å traftfafbelningen åligger: att regiftrera be titt &fmerbirettören
abregferabe ffrifmelfcr; att u^):|)fåtta, regiftrera oc^ ef^Jebiera be embetgfJrifmelfer,
fom från Dfmerbireftören utgå; att förmara ot^ mårba öfmerbirettörg»ej:f)ebitionen
tittpriga "^anblingar oc§ böcler; att granffa atta från bigtriftcn infommanbe traftf»'
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tjcn[tcra:|):|)ötter oc§
£>flöerbirc!törcn anmdla be betwib fDrefommanbe atmidrf»
nttigar; att utarbeta tibtaBeKer, tajcor oc^ tariffer; oc§ att for ofrigt förrätta be
göromål inom ©t^relfen effer å tinierna, ^^milfa l^onom oläggaö.

§ 29.

^ontrofffotttoret ^ar tilt dnbamål att tontroffera uf5f)Börbett för trafif od^
telegraferittg, belS genom att granffa be titt benna ufjfjBörb l^öranbe rebomiöningö»
^ttblingar, fdmdl bem, fom tili fontoret ingå, fom bem, l^milfa föraö å ftatio»
nerna, belö ocE genom att d ftationema od^ d Bantågen förrätta nöbiga inoen»
teringar effer unberföfningar.
Uti betta fontor tjenftgöra:

@n ^fmerfontroKör, l^mitfen öfmermafar utföranbet af ben Eontoretö tjenftc»
män dligganbe fontroH; granffar odf; ej:f3ebierar be af EontoretS tjenftemdn gjorba
anmdrfningar d infommanbe ufjfjBörbårebogörelfer; förer mibrdfning belö ntcb en=
ffilba jernmdgöegare eller |ernmdgåBoIag i affeenbe d ben gemenfamma trafifen,
bets meb fdbana m^nbig^peter, §milf"a erlägga fraftafgift fjcriobmiS, famt öftoer»
matar trpdtningen af fjaSfagerareBiljetter o^ bcSfaS utlemnanbe titt Bitjettförmat®
tåren od§ frdn benne titt ftationema.

^ontrottörer titt bet antat, fom i faftftdtb ftat för ^^marje dr BeftdmmeS,
^mitfa ndrmaft unber £)fmerfontrottören famt i entig^et meb ben göromdtenS för»
betning, fom ©t^retfen Beftdmmer, Beförja o^ mata öfmer fontrottenS utföranbe
fdtunba:

att en af bem ^r infeenbet öfmer ben d tontoret fjdgdenbe granffning af
rebomiSningSl^anbtingarna för fjaSfageraretrafitcn od^ ^mab bertiff rdfnaS, famt
förbetar göromdten emettan be .tontorSffrifmare, fom jemte ^onom mertftdltta benna
granffning;

—
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att en annan l^ar, ph ena^anba fatt, infcenbet oftoer gtanjfntngen af rebo=
wtSntngö^nblingarne för gobö»
boffafjötrafifen; famt
att be öfrige, t»tb refor utefter jernöjägStinterne, inbentera ftationernaö bil»
jettförråb o(^ gobömagafin; granffa ber förba rebototöningö^anblingar nt. ui., famt
å bantågen belö inffjeftera bagage= oc^ biljettbe^nblingen femte öfrtga för^^ållanben,
fom ftå i fambanb meb uf)f)börbenö fdferl;et; belö merlftålta fåbana unberföfnim
gar, fom bem af ©t^relfen eller Dfmerbireftoren for trafifafbelningen blifmit fårffilbt
för tiHfållet anbefaUba; ffolanbe å'ontrollör, fom ttfe meb något af ofmanftåenbe
göromål år f^öfelfatt, tjenftgöra å lontoret, på fått Dfmertontroltören antotfar;

ÄptttorSffrtfttiatc till bet antal, fom i faftftålb ftat för l^marfe år beftåmmeö,
'^milfa, enligt ben förbelning, fom af meberböranbe .kontrollör föreftrifmeö, mer!»
ftålla granffning af rebomiöningö^anblingarne; ffolanbe "^mar o(^ en, feban granff»
ningen blifmit merfftålb, fåbant å ben af !§onom granffabe i^anblingen antecfna, ot§
bereft anlebniitg till anmår!ning förefommer, fåbant mcberbörligen anmåla; famt
@n biljett:

^ormulår=fötwaltarc, ^milfen bet åligger att förmara be af

(2ti}relfen anffaffabe blanfetter till ;paöfagerarebilfetter; att bem enligt &fmerfontrol»
lörenö beftåmmanbe till bilfett^r^rferiet utlemna; att be tr^rfta biljetterna emottaga
o(^ förmara famt emot qoitto till ftationerna utlemna; att emottaga, förmara o(S
mot qoitto utlemna faftftålba formulår för trafifafbclningenö bel^of oc§ tillfe, att
nöbigt förråb af beåfa formulår ftånbigt förefinneö, famt att afgifma rebomiöning
för l^pnom tillt;öranbc förråböförmaltning.

§ 30.

Uti Si^clcgraffontoret tfenftgöra,.Sclegroftffcr till bet antal, fom i faftftålb ftat
för ^marfe år beftåmmcö, af '^milfa en år för tjenftgöringcn å fontoret ot^ för
rebomiöning af ufjfibörben berftåbeö anfmarig.
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§31.

!Den ftdttbiga
cftcer linieförnjattttmgett utforeS af (Stptelfen meb ben
^erfonal, fom .^ongl. 3yioj:t, efter förflag af ©t^relfeti, för ^aarje år uti fiat Be»
^tåntmer.
§ 32.

©tprcIfenS tuaftBetjening utgöreö af SBaftmåftare

SelegrafBub, enligt ben

för ^marje år faftftålba fiat.
§ 33.

Uti ben årliga ftaten faftftålieS jenttoål antalet tjenftemån s>^ Betjente »ib
Iinieför»altningen.
§ 34.

©mBetö» o(i§ tienftemån famt Betjente »ib ftatenö jern»ågötrafif inne^f»a
fina BcftåUningar enbaft f)å förorbnanbe
funna från beöfa ffitjaö etter titt
anbra Befattningar inom trafifftaten förflpttaS af fanttna m^nbigl^et, font bem
antagit.
§ 35.

©eneralbireftören oc§ lebamöteme i ©tprelfen åf»enfom Snf^eftören förotbnaS
af ÄongL !0laj:t, be fenare uf)f)å unberbånigt förflag af ©eneralbireftören.
35en öfriga fjerfonalen »ib för»altningen af ftatenö jern»åg§trafif tittfåtteS
af ^t^relfen, font jem»oI eger att i mån af Bel^of antaga e?:tra orbinarie tjenfte»
mån Dc^ Betjente.
§ 36.

§ör att af ©tprelfen antagaö titt orbinarie Befattning »ib ftatenö jern»ågö»
trafif erforbraö:

—

96.

—

15

a) att i»ara
mcbBorgare oc§ öjdlfrejbab;
b) att ^afwa f^tlt aberton år
ej iwara älbre ött tretio år;
c) att, fåframt Befattnmgen år forenab meb någon u:|)^borb, ftålffa af @t^=
relfen gobfonb fåfer^et berför;
b) att meb behörigt Iåfarebeti;g ftprfa fig mara fri från fjnflig^et, fmag^ct
etter trofjfjöt^te, fom fan anfeö menligt inmerfa f)å tjenfteutbfningen; famt
e) att förete bemiä om etter unbergå fåbana funffafjöfjrof, fom ©t^rctfen finner
nbbiga.

3 affeenbe på beftåmmelfen om ålbern fan unbantag mebgifmaö for ben, fom
tittförene formårfmat fig erfaren!§et o^ ffitftig^et i göromåt, lifartabe meb bem,
■^milfa titt^ora någon mi^ gren af jernmågSförmaltningen, ot^ ]^milfen§ anftättning
©tprelfen fjrbfmar mara af gagn.
§ 37.

3 utbyte mot bet förorbnanbe, ©t^retfen utfårbar for fjerfon, fom titt orbi»
narie befattning blifmit antagen, lemnar benne en af '^onom unbertecfnab förbin»'
belfe att ftåtta fig titt efterråttetfe atta be fbreffrifter, fom i affeenbe f)å !§anb
befattning åro etter blifma gottanbe.

Utan meberbörligt tittftånb må ej ben fåtunba ontagne lemna fin befattning
fbrr dn tre månaber efter i be^^orig orbning gjorb uf3f)fdgning.
§ 38.

@n i^mar, fom af ©t^retfen blifmit titt orbinarie befattning antagen, ffatt
tjenftgbra ndr ot§ l^marl^elft l^an bertitt beorbrab, oc§ får itte åtaga fig annat
uf3f3brag, få framt ej ©tprelfen anfer bet funna utfbrab utan ^inber fbr !§anb tjenfte='
ntbfning mib ftatenb jernmdgbtrafif.
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§ 39.

2Btb Beforbran titt '^ogre etter förmånligare Befattning gdtter i frftmfta rum
met åbagatagb lamfilig^et od^ ffitftigl^et, i fBrening meb reblig^^et o(^ nit, famt
berndft ålber i tjenften.

§ 40.

©eneralbireftören mo, bå fåbant utan '^inber for goromålenS Behöriga gång
ffe fan, årligen åtnjuta fammanråfnabt en månabs tjenfllebig'^et; bott Bor "^an,
l^marje gång !^an af benna förmån fig Begagnar, lifafom bå !§an berefter i ut^
öfning af fitt emBetc återinträber, fåbant IjoS ^^efen for ©ioilbefjartementet anmäla
od^ ]^o8 (St^relfen tittfännagifma.

^frige af .^ongl. 9}laj:t tittfatte emBetömän ega att, enligt af @eneralbircf=
tören ufjfjgjorb förbelning, l^marbera årligen åtnjuta en månabS femefter; äfmenfom

©t^relfen eger, bå någon af bem å annan tib är af laga förfall '^inbrab att tjenft^
göra etter eljeft i Be'^of af tjenftlebig'§et, att fåban lebig^^et fjå l^ögft fjorton bagat
Bemilja.

®å voäl iinber bplif femefter, fom bå laga förfall ufj^jftår för Dfmerbireftör
etter 23^råct)efen, må, ber .^ongl. ■ ?Oflaj:t icfe annorlnnba i nåber förorbnar, öfioer='
bireftöröemBete förmaltaö af Snfpeftören od) 23i;rå(i§efenö af ©efreteraren.
2)e af @ti;relfen antagne tjenftemän må jemmäl, bcreft ©t^relfcn få :pröfmar
lämfjligt, erhålla tjenftlebig'§et för ffötanbe af enffilba angelägcn'^etcr nnbcr fam=
manräfnabe l^ögft tretio bagar af famma år. ©rforbraö i följb af Beprigen ftprft
fjufligl;et etter för ffötanbet af egna angelägenipetcr längre lcbig'§et, må fåban, bocf
ide utöfroer fe?: månaber, funna af @tt;relfcn mebbelaö, i febnare fattet bod enbaft
unber förBe^tt, att föfanbcnö famtliga aflöningöförmåner inbragaö. Om tjenft»
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lebig^ct utöfiver fej: uiåiiabcr ffatt wnberbåiiig fratiiftoKniug till Äougl. §ÖiaJ:t
itigtfttag.

^ttgåenbe tjeu[tlebig'^et för betjcnte cger (St^rclfett förorbita.

§41.

Söcträbcö ©cneralbircttör eller lebaitiot t @ti)relfeit meb fel eller förfumuielfc t
tjenftctt, warber l)aii bcrför inför Äoiigl. SÄajttö
9fiifetö ©toea ^^ofrätt tilltalab.

§ 42.

SBarber annan inib ftatenö jermnagötrafit anftälb fjerfon betrdbb meb tjenftefel
af linbrigarc öeffaffen^ct, eller l}ar l)an låtit flanbermärbt njjfsföranbe fomma fig

till laft, må ©t^relfen tillbela Ijonom lämfjlig marning. ^ör tjenftefel, begånget
af iperfoit, fom ofman i benna § fägö, må erf @ti;relfen böma ben felanbe till böter,
motfmaranbe bögft tve månaberö lön, eller tiH miftning af tjenft på ^ögft lila
lång tib.

©fmer erhållen marning må ej llagan föraö. Böter, fmn enligt benna § af
@ti;relfen åbömaö, tillfalla ben för be mib ftatenö jernmågötrafif anftälbe :f)erfonerö
efterlemnabe enfcr cd) barn inrättabe fjcnficnöfaéfa.

§ 43.

förman år berättigab att en t;mar, fem Igenom omebelbarligen l^ba bör, ur
^Ftt^göring författa, bå fåbant till nnbmifanbe af fara etler för be'^örig orbning
i tjenften fcrbraö; bod meb ff^lbigl^et att en fåban åtgårb oförbröjligen tiU me=
berböraube fmgre befål anmäla.
^örfottttiug^^^atnting,

or,, 1875.
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§ 44.

töleb iafttagaube af ofivanftäcnbe grmtber cger @ti;retfen, t)»ab tittte:perfottalctt
aitgar, att, jeuitc utfdtbanbe af nartnare reglementarifla Beftdminelfer, i »ift mdn
på biötriftkfälet öflwerfl^tta fin 16efogeji'§et att antaga, beferbra, afffeba, bett>tl|a

tienftlebig^et åt o(^ beftraffa itämnba |)crfonaI; botf nieb rdtttgl)et for ben meb
biStriftbefåletg bcfint miftnbjbe att berbfwer aitfora cd) funfölja flagan, i ben orb^
ning, fem icarbcr af @ti)retfen beftämb.
ipaitfet weberbbranbe tid unbcrbåntg efterrdttelfe Idnbcr.

OSCAR.
(L. S.)

C. J. Thyselius.

