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\: llhl.,U\(\c i rd lga 0111 tills!",ul "tt a allllliLlIIlIL IIIat80r I1l111SiLUa 
nlltolll>lt isklt scncrillgslyktor (rr(reshmcllt la Ill1l8). 

Genom öfver tMMllareembetets försorg hafva stadsfullmäktige fått sig till· 
siilld en nf tceu & C:o den 25 "pril 1899 gjord skriftlig ansökan om · rätt utt 
på stndens mest tra6kerade torg och b1'oar Dl. m. uppsätta automatiska serverings~ 
h 'ktor, eUer s. k. refreshment lumps. Till stöd för framstälIningeu anför sökanden • 

hnfyudsnkligcn: 
att bola~et förviirfvat monopol för tillgodogörande i Skandinavien af upp

finnin!!"n, om heft stor fmmgl\ng i England; 
alt frl\n en gaslykta af ifrl\gayarande slag, satt i förbindelse med en auto

mntis.k inrättning, servering kan ske tlA,yäl nf V8l'IDB drycke varor, såsom vatten, 
kaffe, kakao ocb bu.ljong, som ock ar eu del ra.ta varor ; 

att man i England flir en half ponny får 2 I , liter Yarmt vatten och för 
en pennyeu portion af andm varor ; 
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att htmponHL i utlandet iiro satta i förbindelse med stadens gas- och vatten
och placerade 11 torg, kajer, nära fabriker och pä andra platser; 
att polismästarne i Stockholm och Ohristiania uttalat sig fördelaktigt om 

att sökanden föreställer sig staden skola i nykterhetens intresse vara beredd 
till bälften af det vanliga priset lemna gas och vatten för lyktorna; S'IIDt 

att, om ansökan beviljas, sökanden tror sig kunna bilda bolag för sakens 
i större skala. 

Ansökan har hänskjutits ti ll drätselnämndens afdelningars yttrande. 
Innan andra afdelningen afgaf sitt utlätande, har afdelningen hört gasverks

i fråga om gaspriset, med anledning hvaraf denna styrelse dels, för den 
meningen vore att kombinera lamporna med den offentliga belysningen, 

bestämdaste afrädt en sädan kombination, dels förklarat sig anse nägon 
ej föreligga att för ändamålet sänka gaspriset under det i taxan nor

För egen del har afdelningen, enär fräga vore om ett rent affärsföretag, 
hvilket -ett något högre eller lägre pris 11 vattenledningsvattnet ej synes eg" 

betydelse, afstyrkt sänkning af detta pris. 
Drätselnämndens första afdelning äter har afgifvit ett yttrande, som med 

af inledningen lyder så: 
,För den händelse stadsfullmäktige anse sig böra taga vidare befattning med 

varande ansökning, hvilken enligt afdelningens förmenande torde beröra 
reu förvaltningsangelägenhet, fär afdelningen, under föru tsättning att hinder 
öfverstäthällareembetets sida ej möter för Uppsättning af de afsedda auto

bemställa, att ansökningen mätte bifallas med villkor: 
att automaterna anbringas ä af stadens byggnadskontor närmare angifna ställen; 
att i ärlig platsbyra erlägges för bvarje automat 25 kronor eller, därest 

medgifves rätt att ä automaterna utbyra skyltplats, 40 kronor; samt 
att sökanden förbinder sig att en månad efter tillsägelse flytta automaterna 
någon af dem till annan anvisad plats eller 'helt ocb hället borttaga desamma .• 

-
Dä den gjorda ansökningen i sin bufvudsakJjga del berör ett förvaltnings

med bvilket stadsfullmäktige icke ega taga någon befattning, enär det
likasom andra därmed närmast jämförJjga, såsom uppsättande af vatten-
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kiosker, ~on'o rin''''8sh\ud 111 , 01 '1 ilr att hUnföm ti ll si\dnuu 
hvilkllS nfgörande tillhör driitsolniirnn lens fö r ta nfdolning, hemställer utskottet: 

ntt stnd, fnllmiiktigo ej mll ing" i pröfnin g nf Steen & 
nn.ökning om rlitt att l\ allmänna platser uppsätta nnt, 
sorl·ering.lyktor, nhm förklara det ti llhöra driitselniimndens 
nfdelning ntt efler sig företeondo omständighetor besinta i 

'lockholm den 29 mIlTS 1900. 
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