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Till Generaldlrektbren.

Angående tåget till Riksgränsen.

Tåget kvarstår ännu å 19 ts nämligen vid Stordalerf: Det kunde

Icke föras vidare 1 går på grund av den väldiga snöstorm, som rådde

å Rlksgränsbanans övre del tmder hela gårdagseftermiddagen, Ptl Lind

blad meddelar, att-de nu försöka skotta banan klar, och att han hop

pas kunna föra tåget över gränsen under dagens lopp. Han kan Icke

föra fram det över Bjömf jell utan måste nöja sig med att skjuta det

över gränsen bbh ställa det omkring 1 km väster om denna.

Gbr den 2i5/'^ 'to

T



TJÄNSTETELEGRAM

Molt. dun

19 Uc

\  ; kl. i av,"

--i

Avs. d. / 10 .

av

2). -T. lorm. nr SHO A

InLiimhii^sl^^tiou | Inläiiiniit (len | Klneltun [ TjiuistuniiniärUniiig

Cio-W

lr~ ■ir.k. ci.-'^y19.<<4> till
"KÖRGL J ■ r:vÄGSr :'■.■;•■: ! G;-n

v'.; . j , ■ .■/, ]1» ii b

D. Na-



TELEGRAM.

Skriv tydligt!

Fullständig adress
år av vikt Jor telegrammets
såkra och snabba befordring.
Mot språkbruket stridande

sammansåttningar etter får
ändringar av ord åro icke
Utlåtna.

Utstrykning e//er änd-
ringåtelegramoriginaletskatt
vara utav avsäridaren etter
hans ombad särskilt styrkt.

Beteckningen Rt — med
eller utan teiefonnummer —
anbringad i adressen titt riks-
telefonabonnent efter dennes
namn år avgiftsfri i inländskt
tetegram.

Skiljetecken avtetegra-
feras endast på uttrycklig be
gäran och ingå då i det taxe
rade ordantalet.

Väntas svar & telegram-
metf bor avsändaren tnfdra
namn och adress i stationens

adressbok eller å särskild btan-

kettf som tilthandahåtles pä
begäran.

Taxerade ijänstean»
märkningar(skrivasfrämst
I adressen i sin förkortade
form och ingå i det taxerade
ordantalet)t exempelvis:

= Lr = Uyxblanketi)
= D = (ittelegram)
= /?P=i (svar betalt)
= 7'C= {kollationeras)
= PC— (mottagningsbevis)
— MP=-= (egenhändigt)

Avgift:

Sign.:

Klass J Nr
i

Ord Datum KL

Tj. anm. och via

Anm. ang. expeditionstiden

EJ radio

Avsänt

Å app. nr

Sign.

Staboch Czigruppchcf

ink.

KUNGL

MIL

k. a. i,!)

O. Kj £C../,J',

BoBäle SadrujrilnG genom Jstjr fSrsorg stop

sjukhuståg frocdragea av Jsty från Luleå till Vassijaure stop

enstaka vagnar ur ajhtåg icu avhiiata sjuka, Irvinnor, åldringar

och barn

Kring

{>verläi3ma till Hungl JSmvägaatyrel-

scn, militärbyrån fSr kSimsdom.

Stockholm den 20, april 1940,■\ .' i, ■^45(5^ ' /'
v /. ,t : .

H. Kring
Avdelningschef t*A

Avsändarens namn» adress oeh telefonnummer (avtelegtafcras icke):

Form. nr 201
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