
Kongl. Styrelsens för Statens jernvägstrafik

Cirkulär (N:0 231),

'  utfärdadt den 22 December 1868.

med Kongl. Maj;ts Nådiga Reglemente för Elektriska telegraf-
fe ef ordringen i Riket.

Bifogade, af Kongl. Maj:t under den 6 sistl. November utfär
dade, Nådiga Eeglemente för Elektriska Telegrafbefordringen i Eiket
skall från och med den 1 Januari 1869 i allmänhet lända till efter
rättelse äfven vid Statens jernvägars telegrafstationer i samma ord
ning, som egt rum med det hittills gällande Nådiua Reglementet af
den 20 Oktober 1865; hvarvid vederbörande tjenstemäns uppmärk
samhet serskildt fästes pä föreskrifterna i

S  17 mom. 2, § 18, .§ 24 mom. 2, § 36 afd. i, § 44, S 48
afd. b, § 55 mom. 1 och 3,
hvilka skola tillämpas vid all privat telegrafering och innehålla större
afvikelser frän nu gällande bestämmelser.

Beträffande härvid särskildt tillämpningen af föreskriften i § 24
mom. 2 rörande utbetalning af förutbetalda svar till telegramemot
tagare, vill Styrelsen hafva bestämt följande:

Då telegram, för hvilket svar är förutbetaldt, anländer tilljern-
vägstelegrafstation, skall en anvisning (form. N:o 309) å det vid
afsändningsstationen inbetalade beloppet ifyllas, hvarvid antalet Riks
daler inskrifves med bokstäfver, och jemte det utskrifna telegrammet
inläggas i kuvert och tillställas emottagaren, som sedan eger mot
qvitto å anvisningen uttaga penningarne å hvilken statens jernvägars
telegrafstation han önskar. Denna anvisning skall, för att vara be
talbar, egenhändigt undertecknas af Stationsinspektoren å emottag-
ningsstationen. Den station, som inlöst sådan anvisning, krediterar
sig för beloppet genom dess införande i kol. MlJtlägg för budskick-
ning m. m.(( i näst ingående redovisningshandlingar, vid hvilka den
qvitterade anvisningen häftas.

I  sammanhang med denna bestämmelse vill Styrelsen derjemte
föreskrifva att, i stället för det hittills brukliga sättet att hopvika
sjelfva telegrammet i form af trekantigt bref, skall från och med
den 1 nästkommande Januari användas från kontrollkontoret reqvi-
rerade kuverter, ä hvilka »Jernvägstelegramu är påtryckt.

Slutligen vill Styrelsen hafva föreskrifvit att, jemte det att tele
gram affattade på alla sådana språk, söm vid internatiönel telegraf-



korrespondens få begagnas, skola kunna expedieras vid alla jemvä-
gens med Morses apparater försedda telegrafstationer, skola vid alla
med endast visare-apparat försedda stationer, jemto svenska telegram,
Sfven sädana affattade på Norska oeh Danska språken mottagas och
expedieras.

Stockholm som ofvan. 't
C. 0. TROILIUS.

G., U. Spaire.

Stockholm, K. L. BecSmttn, 1874-




