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H.
H. Taxor och ordningsföreskrifter.

Taxor och ordningsföreskrifter.
Utdrag ur Taxa å hamnafgifter i Stockholm,

gällande åren 1910-1913.
(Lindring häri må ej medgifvas viss trafikant, utan skall efter fastställd grund

tillkomma en hvar trafikant under lika f'örhållanden.)
A) För fartyg (båtar, pråmar). visas vara afsedt till dykeri- och bärgningsföre-

tag;
1:0) Hamnafgif't erlägges hvarje gång både vid an- bogseringsfartyg vid färd för införande till eller

kommande och afgående: utförande från hamnen af annat fartyg eller vid
a) för fal·tyg af la tons nettodr dletiphet: eller" färd omedelbart därefter; samt

dä,'utöfve,': fartyg vid prof- och besiktningsresa ,
vid omedelbar ankomst från eller afgång till d) fartyg, som till följd af storm, sjöskada ellerutrikes ort för hvarje ton 10 öre! f trt d ..dinrikes ort för öppet segelfartyg pr ton 3. eljes 'ör rängan e no anlöper hamnen och
inrikes ort för annat fartyg' pr ton , .. 5» icke där lossar varor eller intager andra varor

l)~ för fartyg af mindre än la tons netto dl·äletig. än skeppsförnödenheter för fartygets behof, så-
het: Horn proviant och kol, ej heller aflämnar eller
vid omedelbar ankomst från eller afgång till mottager passagerare;
utrikes ort för stycket 10 öre, e) stadens fartyg, SOIn användas för stadens räk-
inrikes ort för stycket 25 ~ ning.

Arun. Brutet tal af ton beräknas icke.
2:0) a) För fartyg, som gör regelbundna resor efter

kungjord och hamnstyrelsen delgifven plan, er-
läggas endast 80 procent af de afgifter, som
eljes skolat utgå.

b) För ång- eller motorfartua, som gör regel-
bundna kungjorda resor till och från hamnen
hvarje söckendag, erläggas endast 40 procent af
de afjliffer, som eljest skolat utgå.

e) För ana- eller motorfartua, som gör visst an-
tal regelbundna längre resor årligen, nedsättes
afgiffen till 60 procent.

fl) På hamnstyrelsen ankommer att pröfva, huru-
vida till stöd för begäran om nedsättning i hamn
afgift åberopad plan öfver regelbunden fart är
af beskaffenhet att, under förutsättning att pla.
nen fullföljes, nedsättning må åtnjutas för däri
upptagna fartyg.

e) Nedsättning i hamnafgiften åtnjutes under vissa
villkor jämväl, om reservbåt aller annat fartyg
insättes å linje med regelbunden trafik.

3:0) Afgift enligt denna taxa erlägges jämväl för
passagerareångslupar, som göra resor mellan
särskilda ställen inom hamnområdet.

4:0) För fartyg, som under loppet af ett dygn mera
än en gång besöker hamnen, äfvensom för så-
dana fartyg, som inom hamnen befordra passa-
gerare, erlägges afgift endast en gång för an-
kommande och en gång för afgående om dygnet.

5:0) För fartyg, som endast passerar hamnområdet
utan att därinom aflämna eller mottaga. passage-
rare eller gods, erlägges i ett för ant hälften af den
här ofvan för ankommande fartyg stadgade afgift.

6:0) För fartyg, som besöker först Stockholm utan
att här mottaga passagerare eller gods och där-
efter plats i stadens närhet, belägen hitom Vax-
holm-Oskar-Fredriksborg åt Saltsjösidan och
Bockholmssund elJer Skansholmen åt Mälarsi-
dan, samt därifrån, utan att å sådan plats mot-
taga passagerare eller gods till Stockholm, åter-
kommer till Stockholm, erlägges icke afgift vare
sig vid afgången till eller vid återkomsten från
ifrå/iavarande plats.

7:0) Från. ham-nafgift fÖl' fartyg äro befriade;
a) båtar (farkoster) af tre tons nettodräktighet eIJer

därunder;
I) fartyg, som tillhör kronan, eller fartyg, som af

kronan förhyrts samt är bemauuadt med kronans
folk och förer örlogsflagg, s.'\. ock fartyg, Rom
tillhör främmaude nations örlogsflotta;

e) följande fartyg, då de icke begagnas till att mot
afgift föra passagerare eller varor, nämligen:

fartyg som tillhör svenskt elter utländskt prf-
vilegieradt segelsäIJskap;

fartyg som genom inredning elJer utrustning
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B) För varor, som lossas i hamnen och
föras öfver hamninrättningen tillhörig kaj

eller brygga.

Kommande från

Alun ..........•......................
Asfalt , .
Beele , .
Benmjöl, se Gödningsämnen.
Bly, se Metaller.
Blånor ............................•.
Bomull .

D affall och trassel .
Brdnnoin, se Spritoaror,
Bårder. se Pappersarbeten.
Bärsaft, se Vm.
Bönor~ se Spannmål". omalen.
Cement .........................•....
Cementplattor, se Sten,
Chiiisatpeter ....•.•.•...............
Choleolad ..........•................
Fileon .......•....•. . •.........•.......
Fisk, saltad, inlagd, torr elJer rökt

sill och strömming ...••....•.

Fjäde~lJ..~~~.~~":::::::::::::::::: :::
Flott, se Lster,
Fläsle se Kött.
Foderleakor, hela och krossade,

samt fode"m,iöl ..............•
Fruktsaft, se Vin.
Frö, harnp-, lin-, ror- och raps- 0,

andra slag, ej hänförliga till
spannmål •...••.•.•...•..•..••..•

Färger och fä"[jningsämnen:
lIiålarfårger o. ana andra slag
rödfärlj" •..•.••.•.•..•.....•.•..•.•

Ftirspinninoeo arn, se Tågvirke.
Gal-n: ult-, Iinrie-, harnp-, bomulls-

o. alla andra slag .•...•.•....••.
jute ...••..•... ; .......•..•.....•.

g~~",b~~t~ij~;;fi~~k~;;'~~ii'p~d'~'.:::
fönster-, spegel- o. andra elag

Grpn: af spannmäl. ...•..•..........
risgryn O. andra slag ....•••••..•

Gödningsämnen. ej specificerade
Halm, oarbetad •....•..•..•.•.....•.
Hampa .......•............ , .
Harpojs, se Harts.
Harts och Harpojs .•••......••.•..

Utrikes Inrik.
ort. ort.
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Hudar och skinn:
oberedda färska eller våtsaltade
torra eller beredda 00 •• 00 •• 00 ••

affal.l •.•..•......•....•.••••••••.••
Humle .............•..•..•.•.....•...•
Hö .••.•.••...•.....•.•....•...•••.••..
Ister och .flott, äfven konstgjordt
Jute .
Järn, se Metaller,
Kaffe och teaffesurroqat ...••....
Ieakao, malen eller rifven .
Kakel, se Lernaror.
Kali, kolsyradt (pottaska) ......•
Kalk: osläckt .................•......

släckt ........•.•..••......•••......•
Kli, se Spannmål, omalen.
Koks, se Kol.
Kol: Sten- och koks •••..•••.•..•..
Konstull eUer shoddy .
Koppar, se Metatler.
Korinter .
Korkbark ........•......... ;.......•
Kreatur: hästar och hornboskap ..

kalfvar, fär och svin ...
Kreatursfoder, ej specificeradt ..•
Kl~ita...omalen .. 0.0 ••••••••••• 0.0 •••••

malen eller slammad .••••.•.....
Krusemakarearbeten, se Lervaror.
Kött och Fläsk ...............••....
Lera: eldfast .•...••....•.•.....••.•.

annan .....•........•....•.......
Leroaror : tegel: eldfast. äfvensom

mur- o. taktegel m. in. (oglase-
rade) fasadtegel samt trottoar-
sten m. m ...•......•••..•.• 1,000
rör o. brunnar .••••••••..••....
kakel och krukmakaregods, ej
specificerade •••••••.••.•...••....
porslin och lervaror ej specifi-
cerade 0,0 ••••••••••••••••••••• 0.0

L~n, alla slag .....••...•....•..•.•...
J.;us, aUa slag ..•.....................
Lumpor ..................•...........
Majs, se Spannmål.
Malt, se Spannmål malen.
Maltdrueker, alla slag, på fat .•.

på andra kärl ...•..•.•.••••....
Mandel .•............................
Margarin, se Smör: kunstgjordt.
Marmorplattor, se Sten,
Maskin- och vagnssmörja •.....
Maskiner, redskap och verktyg

samt färdiga delar af sådana
Melass, alla slag .......•......•••...•
Metaller, järn och stål: .

tack-, baltast-, skrot-, göten och
smältstycken •••••••.••..••.•.....
valsadt och hammarräckt. smidt
eller valsadt för vidare bearbet-
ning, rör, plåt, spik, söm, bal-
kar och järnskenor •••..• H ••••

gjutgods, plåtkärl, manufaktur-
smide , tråd, dragen, och alla ör-
riga arbetade järnvaror •....•
andra slag, oädla:
oarbetade samt skrot .
arbetade: plåt, rör. stänger, spik,
tråd, bult och duk ........••.....

Mjöl, se Spannmål, malen.
Olein ......•.•...••..........•.•......
Oljekakor, se Foderkakor.
Olior: feta: Iin-, rof-, raps-, o. andra

slag ...•...................••..•.•...
fossila eller mineral- och genom
ton' destillation framställda •.•

Ost ..................•.•..•.•..........
Papp ..................•..............
Papper: grott, kardus- och annat ..•

skrif- och tryck .....•.....••..•.•
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Taxa å hamnafgifter.
Pappersaroeten: papperstapeter

och bårder ............•••........
Plommon, torkade ....••............
Porslin, se Leroaror.
Punsch, se Spritoaror.
Redskap, se Maskiner.
Russin .
Salpeter .....................•........
Salt, oraffineradt .••..•...••••.••....

raffineradt .
Shocuu), se Konstull.
Sirup , alla slag .........•.......•...
Skinn, se Huda/·.
Smör: naturligt .

konstgjordt (margarin) .
Snictcarearbeten, se Trävaror.
Socker, oraffineradt .•.....•.•••....•

ralfineradt •.•••.......•••..••••.•.
Soda •.••.....•....•.....•.•....•..•.•
Spannmål: omalen, alla slag,och kli

malen och malt ...•••.....•...
Spritvaror: brännvin och sprit, alla

slag:
på fat o. andra kärl .••..•.....•
punsch, yå fat o. andr •. kärl. ..

Spåek; se Talg.
Stearin .........•....•.•.............
Sten: arbetad: sltp- och kvarnstenar

trapp. och plansten samtcement-
och marmorplattor .•.•.. pr 100

Stolmakarearbeten, se Träva-
ror: Snickarearbeten.

Strumpstotsarbeten oehstrumpor,
för hvilka tull ej i Stockholm
erlägges ••....•......•.•....•...•..

Stål, se Metaller,
Stärketee, alla slag .....•........•
Superfosfat, se qödmngsämnen.
S~a.rlJeloch scafcelblomm a .
Sviskon ...............•..............

~~;c::::::::::::::::::::::::::::::::::
Sackar: nya, för hvilka tull ej i

Stockholm erlägges: af oblekt
och ofärgad juteväf .
af annan väfnad •••..•.•..........

Talg, sptick och tran .
Tapeter, pappers-, se Pappersar-

beten.
Te .......•......•....................
Tegel, se Lerearor,
Tenn, se Metaller,
Terpentinolja och terpentinspi-

ritas .•••.•..•......•......... ·...•
Vära, alla slag ........•............
Tobak: oarbetad, blad och stjlllk ..

arbetad: cigarrer och cigarretter
o. andra slag •.••..••...•••••••..•

Tran, se Talg.
Trävaror: timmer och mastträ,

spiror, bjälkar, sparrar, plan-
kor, battens och bräder samt
annat därmed jämförligt virke
grufstolpar och syllar samt an-
nat därmed jämförligt mindre
virke •.....•.•......•.......••••
ved .••••• ; ••••••••..•••••••••••• •
stäfver och ekrar 1 takspån och
virke af utländskt träslag
snickarearbeten och tunnbin-
darearbeten ...•.•••••..•..•••.••
tändstickor o. tändsticksaskar
andra slag, oarbetade, sågade,
tillhuggna eller hyitade .•....

Tvål, ..........................•......
Tågvirke och förspinnings9a1'n
Tdndstiekor, se Trävaror.
Ull .
" affall ••••••••••••.••.••••••••••••••
Vagnssmörj(L, se Maskinsmörja.
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[4877-4879] H. Taxor och ordningsföreskrlfter.
Vaselin ....•........................
Verktyg, se Maskiner.
Vin samt bär- och fruktsaft: pä fat

på buteljer
Vitriol •...............•.......•.....
Väfnader, för hvilka tull ej i

Stockholm erlägges: a) försvarsverket tillhöriga varor ä.fvensom de öfriga.

ylle, hel~ och half., bomulls-, " 40" 40 " ~~~n~fJ;:~~fiv:~~i~:~Il~~St~l~~f~~l::td~~~~~iIinne- och hamp- ..•.........
jute, oblekta, oiårgade......... Ii) " 15 17 jämförlig verksamhet;
alla. andra slag .........•..... II 40 n 40" b) postförsändelser;

e) passagerares reseffekter;
Zink, Be Metaller, el) varor, som lossas från fartyg, som för storm,
l r-'?>'För.alla här ofvan ej specificerade eller till dem sjöskada eller trängande nöd anlöper hamnen
ej hänförliga. tullpliktiga varor erlägges i hamnar- och ~tter utföras med samma fartyg;
gift en procent af tullbeloppet. e) varor, som komma från inrikes ort och lossas

Då den sammanlagda vikten, rymden eller mäng- inom hamnomrädet samt enligt skriftligt intyg
den af visst slag af varor, 80m fartyg innehar, icke af vederbörande fartygsbefäl här omlastats till
uppgår till hvad i taxan är utsatt såsom grund I6r annat fartyg inom sex dygn efter det fartygs
afgiftens beräknande, erlägges för sådana varor icke ankomst, som hitfört varan, för att omedelbart
någon afgift. Varor, Bom från inrikes ort införas i vidare befordras till annan hamn, vare sig de för
ett parti med, samma lägenhet och för samma mot- ändamålet föras öfver stadens kaj eller brygga
tagare i sä ringa mängd, att afgifterna i en räkning eller omedelbart omlastas. (Sädant intyg skall
ej uppgå till 15 öre, äro äfven fria från hamnafgift. aftämnas till hamnfogden senast dagen efter de

För varor, 80m lossas inom hamnområdet utan sex dygnens utgång); If)

att därvid föras öfver hamninrättningen tillhörig f) tomkärl,ii hvilka varor förut utförts frän hamn.
kaj eller brygga, erlägges half afgift. området.

[4878] Taxa för stadsbud, gällande från och med den l juni 1900.
A) Vid betalning till stadsbud efter kurs anses Stockholm indeladt i 8 stadsdelar: 1) Staden

inom broarne med tillhörande holmar, 2) Inre Södermalm (gräns: Mälaren-Ringvägen-Järnvägen_
Timmermansgatan-Åsögatan-Renstjernasgatan-Saltsjön), S)yttre Södermalm, 4)Nedre Norrmalm (söder
om 'I'egnersgatan) jämte Skepps- och Kastellholmarne, 5) öfre Norrmalm (norr om 'I'egnersgatan), 6) Kungs.
holmen, 7) Östermalm, 8) Djurgården, till Sirishof och Bellmansro. - T'aicaL gäller för uppdrag mellan
tvä ställen i samma eller angränsande (med bro förenad) stadsdel, taxa II for uppdrag från en stadsdel
genom en annan till en tredje, taxa III för öfriga uppdrag.

Taxa I II III [ärnodosstcaion. till person.åtednn; eller omvändt,
aj Föl' uppdrag utan börda eller Kr. Kr. Kr. föra passagerares reseffekter, erlägges för hvarje

med börda af högst 4 kg vikt o,n 0,'0 0,80 mansbörda eller ddruruler 25 öre, dock icke i
b) För börda, som väger öf'ver 4 något iall mera an öO0t:e. .

men ej öfver 25 kg........••... 0,50 0,75 1,00 .. ~) Betalmng.efter tid ...
el För börda, som väger öfver 25 For het timme eller darunder 75 ore.

men ej öfver 75 kg 1,0 1,'0 1,75 För hvarje efter första timmen börjad h.alf:
Innefattar uppdrag jämväl återkurs (till ut- timme 30 öre. ..

gångspunkten eller annat ställe) betalas för åter- O) Gemensamma bestammelser.
kursen half taxa för motsvarande enkel kurs, dock 1) Då stadsbud ej uttryckligen tingas efter tid,
minst 25 öre. (Kursen och återkursen kunna alltså utgår betalningen efter kurs.
beräknas efter olika taxor.) 2) Om för forslande af börda användes bår,

Genom bud, telefon eller pä annat sätt kalladl dragkärra eller annat fordon, inverkar sådant
stadsbuds inställelse på mer än 1/2 km. aflägsen ej på betalningen, utan utgår denna med hänsyn
plats ersättes med 25 öre. till bördans tyngd, pä sätt ofvan är bestämdt.

Uppehälles stadsbud af den, Bom honom tingat, 3) Om uppdra.g, som icke är tingadt efter tid,
eller eljes f'or dennes räkning mer än en kvarts innefattar ttera sdrsleild.a kurser, äfvensom i all-
timme utöfver den för uppdragets uträttande Skäligen dra fall, då denna taxa icke är tillämplig, må pä
erforderliga tid, betalas särskildt för hearje etter öfverenskommelse med stadsbud eller stadsbuds.
nämnda koarts timme börjacljjärdedel. tim. 20Ö. föreständare bero, efter hvilken grund betalningen

.Afser uppdrag endast att från ångbåt eller skall erläggas.

[4879J Taxa för sotning.
a) För sotning.. som enligt § 2 mom, 1 skatt i skorstensröret, betalas för hva.rje spisel eller ka.

äga rum å bestämda tider: För hvarje min, i hoilken. våning den än befinnes, 30 öre.
rökgång: Anm. 3. För rengöring af rökhuf erlägges ej

vindsvåning .. 0 •••• " •••••••••••••••••••••••••• 20 öre. heller särskild betalning.
i väning närmast under vindsbottnen 25 » b) För sotning af rökgång till~sådan eldstad,
i väning näst därunder ...•.................... 30. som begagnas uteslutande till rums upp.
o. s. v. med förhöjning föl' hvarje våning af 5]) värmande, lika i alla våningar:

Anm. 1. I afseende å sådan skorsten, som om rökgång till endast en eldstad sotas •.• 75 öre
stål'~utmed grannes brandmur och i följd däraf är om rökgäng till två eller flera eldstäder på
upp dragen till större höjd än den eljes enligt gäl· samma gäng sotas, för hoar och.en aJ
Iande bestämmelser skulle innehafva, beräknas be- dem ~ 050 öre
talningen för sotningen, med tillämpning af nu stad- och gäller hvad här oivan under litt. b} stadgadt il'
gade grunder, efter antalet våningar i det hus, hvar- jämväl i fråga om sotning af pannrnursror,
till nämnda brandmur hörer. Anm. Om sotning af rökgång till sådan eldstad,

Anm. 2. I betalning för sotning af skorstens- 80m uteslutande för rums uppvärmande begagnas,
rör ingår äfven ersättning för rensning af dit Ie- måste, utan att skorstensfejaren därtill gifvit anled-
dande, till järnspisel eller järnkamin hörande plåt- ning, verkställas å annan tid af året än den, som i
rör ä.fvensom desammas nedtagande och äterupp- § 3 mom. 2 finnes bestämd, nämligen från 1 april
sättande; men om skorstensfejare kallas att sådan till l nov., utgår betalningen med JO procente föl'.
rensning verkställa utan sammanhang med sotning höjning ntöfver taxan.

dct 10ö., - ö., ~ Transitovaror erlägga hamnafgift vid förtullning
eller öfverflyttning till nederlag.

" 50'1 - :J

" 50" - Il

5" - 11

Från hamnafgift för varor äro
befriade:
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Taxor och bestämmelser tor droskv~seD(1et.

Taxor och bestämmelser för droskväsendet.
TAXA I. -TAXAIP*) TAXA III. •.•.*)

D a g t ax a.) inom tullarne för D a g t a x a.) för 3-4 personer D a g • }1--4 pers. inom tullarna
1-2 personer med icke heltäckt inom och 1~2 personer utom • med gods ö!ver]fi kg.

åkdon och med gods af tullarne (se nedan och 2881,17) taxa) 3-4 pers. utom tullarue
högst ]fi kg. med gods af högst ]fi kg. för med eller utan gods.

Drosleåknina. I Slädåkning. Drosleåknina. I Slädåkning. Ni~~;'a~~l:r*~t~: t~;,J:r::;r

I I I I I I eller utan gods.
Väglängd Pris Tid Pris Väglängd Pris Tid Pris I----:;=:...:=~=:.:....----

Intill Intill Intill Intill Dro.kåkn;ng. I Slädåkning.

800 m. O: 50Imin. sek. 600 m. O: 50 I min. Väglängd l Pris I Ti.d I Pris
1,200' O: 60 5 20 O: 50 900. O' 60 4 O: 50 Intill IntIll
1,600' O: 70 8 O: 60 1,200' O: 70 \ 6 O: 60
2,000. O: 80 10 40 O:70 1,500. O: 80 8 O:70 400 m I O· 50Imin sek I
2,400. O: 90 13 20 O: 80 1,800. O: 90 10 O' 80 600.' O; 60 2' 40' O: 50

i'~~~~ r ~~~~40 ~: ~~ ;:~~~ ~ r ~~I ~~ ~~~~I 1,~~~ ~ ~: ~~ ~ 20 ~; ~~
3'600. 1: 20 21 20 1: 10 2,700. 1: 20 16 1: 10 1,200. O: 90 I 6 40 O: 80
4;000. 1: 30 24 1: 20 3,000' 1: 30 18 1: 20 1,4UO' l: 00 8 O: 90
4,400. 1: 40 26 40 1: 30 3,300. 1: 40 20 1: 30 1,600' 1: 10 9 20 l: 00
4,800. 1: 50 29 20 1: 40 3,600. 1: 50 22 1: 40 1,800» 1: 20 10 40 1: 10
5,200» 1: 60 32 1: 50 3,900. 1: 60 24 1: 50 2,000. 1: 30 12 1: 20
5,600. 1: 70 34 40 1: 60 4,200. 1: 70 26 1: 60 2,200» 1: 40 13 20 1: 30
6 000. 1: 80 37 20 1: 70 4,500. 1: 80 28 1: 70 2,400» 1: 50 14 40 1: 40
6,400» 1: 90 40 1: 80 4,800» 1: 90 30 1: 80 2,600. :: 60 16 1: 50
~,800 • I 2: 00 42 40 11: 90 5,100. I 2: 00 32 1: 90 2,800 D 1: 70 17 20 1: 60

7
",26UO~.' ~::~.OO445820 ~::1000 5,400. 2: 10 34 l 2: 00 3.000 D 1: 80 18 40 1: 70

v • "' • 5,700. 2: 20 36 2: 10 3,200' 1: 90 20 1: 80
8,000 • 12: 30 o. s. v. med 10 6,000 D 12' 30 o. s. v. med 10 3,400. 2: 00 21 20 1: 90
8,400 D 2: 40 öre mera för 6,300. 2: 40 öre mera för 3,600. 2: 10 22 40 2: 00
8,800. 2: 50 hvarje därefter 6,600» 2: 50 hvarje därefter 3,800' 2: 20 24 2: 10

I

O.B.V. medIO öre börjad tid af o.s.v.medl0öre börjad tid af o.s.v.medlOöre O'S'V'Dledl0ö~el
mera för hvarje 2 min. 40 sek. mera för hvarje 2 min. mera för hvarje mera för hvarje
påbörjad väg. påbörjad väl(' påbörjad väg- därefter börj.tid

ängd af 400 m. längd af 300 m. längd af 200 m. af 1 min. 20 sek
*1 Som natt räknas tiden från kl, 12 på natten till kl. 7 på morgonen.

U) Taxa' II gäller äfven som dagtaxa för 1-2 personers färd i heltäckt åkdon medgods af högst 15kg.
•• "') Taxa III gäller äfven, då färd med eller utan gods sker frän järnvägsstation med åkdon, som

är till tjänstgöring där anbefalldt. Sådant åkdon anvisas (i regel) af polisman medels bricka med drosKans
nummer, och droskkusk må. ej köra åt annan än den som aflämnar sådan bricka.

För åkning med automobildroska gliller endast taxa II och III; taxa II där taxa I för hästdroska.
gäller och taxa III där taxa II eller III för hästdroska gäller.

Taxa för Täntnlng. 2) Droskor skola vara tillgängliga för dagtjänst·
a) före början af en färd med droska: 50 göring under april-oktober kl. 7 f. m. -ll e. m.

öre för intill 8 minuter samt 10 öre får hvarje där. och u.nder november-e-mars kl. 8 f. m. -11 e. m.
efter börjad tid af 4 min. samt for nattJanstgarzng hela året kl. 11e.m.-2f.m.

b) under färd med droska: 10 öre för hvarje 8) Hvarje droska (eller släde vid slädföre) skall
4 minuter. vara. försedd med taaiameter, d. v. s. en automa-

c) före början af en färd med släde: 50 öre ttsk apparat, som för den åkande utvisar i en summa
för intill 5 minuter 20 sekunder samt lO öre för det belopp, hvarmed en fullbordad färd skall enligt
hvarje därefter börjad tid af 2 minuter 40 sekunder. taxa betalas.

d) under färd med släde: 10 öre för hvarje 4) Taxametern skall vara anbragt till höger an-
2 IlllJluter 40 .ekunder... . . tingen å kuskbockens baksida eller, å släde utan
Omradet Inom tullarue begran.as af följande gator kuskbock å framskärmen och dess siifertaflor skola

. och platser jämte de s. ~. tullarne ..: ständigt ~ara synliga för den åkande.
Mariebergsgatan norr om Drottnlugholmsvagen; Å ....
Värtajärnvägens spår frän Rörstrandsgatan norrut 5) kdon med ta~a~eter skall afven vara för-

och österut inom Adolf Fredriks församling; s~dt m.ed a) en ;på rorlIg .arm anbragt lylcta ,!,ed
Albano med adressnummer 50 vid Roslagsgatan och (Jusgrant sken tIll belystring af taxame~erns .Iifer:

Albano järnvägsstation; tafla; b) eIl metallf~na med ordet led/g måladt l
Epidemisjukhuset; hYltt.. på röd botten, c) en metallskylt .med ordet
östra järnvägsstationen, Softahemmet,Idrottsparken. bestålut måladt l gult på blå botten (.at~tack~ fanan
Lifgardets till häst kasern, Generalstabens stall och med); d) anslag om taxor och deras tIllampnmg tast

Första Svea artilleriregementes kasern; VId taxametern; e) en prydhg lykta ~~ hvar BIda af
Ammunttionsförrådet åLadugårdsgärdet ; kuskbocken med åkdonets nummer rodmåladt .eller
Kavallerietablis.ementet. mbrandt å utsidan (dessa lyktor skola hållas tanda
Sirishof och Bellmansro 'å Kungl. Djurgården samt vid fär~ under den tid, då gatubelysning äger rum);

vägen mellan dessa ställen. f) en vaska med droskreglemente och taxor.
6) Taxametern skall inställas på för körningen

tillämplig taxa och fanan med ordet .Iedig. ned-
fanas, så snart åkdon blifvit upptaget eller hämtadt
genom bud eller bestäl ldt genom telefon.

7) Så snart en färd afslutats, skall droskkusken
ställa taxametern på »kaesa» samt med hdnois-
ning till siJTerski,foan fordra betalning. När denna

t4880j

Vid tillämpningen af ofvanstående taxa-
metertaxor är följande att märka:

1) Ett barn under la år får medfölja åkande
utan särskild betalning. Två barn under 10 år räk-
naa Bom en person.
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[4880-4882] n. Taxor och ordningsföreskrifter.
erlag'ts, skall apparaten ofördröjligen ställas pil. jande bud inställas å plats inom tullarne och kan
»ljånstgö"/li»och fanan med ordet»ledig» uppresas. äfven rekvireras genom telefon; och skall taxame.

8) Kommer rekvireradt åkdon ej till använd, tern genast sättas i verksamhet och droskkusken
ning, erlägges dock stadgad betalning dels får in- sedan köra ndrmaste väg till inställelseorten.
ställeisen (se nedan t6, B), dels för väntetiden. Droskkusk kan ej tvingas att inställa sig efter re.

9) Fordrar droskkusk högre betalning än taxa- kvisition pr telefon.
metern utvisar, äger den, som begagnat droskan, O) Mot droskkuskens bestridande må djur icke
att genast anmäla förhållandet får poliskonstapel upptagas i droska och i fyrsitsig droska ej mer än
eller å polisstation, dit droskkusken är skyldig att 4 personer samt .i tvåsitsig ej mer än 2, hvarvid
köra utan ersättning. Droskkusk må ej begära dock 2 barn under 10 ål' räknas såsom en person.
drickspengar. D) Med smittosam sjukdom behäftade personer

10) Skola under- en och: samma .fdrd. olika eller lik få ej forslas i droska.
taxor tillämpas, skall droskkusk, samtidigt med att E) Effekter, som utan att skada åkdonet kunna
taxametern inställes på ny taxa, uttryckligen därom anbringas antingen i det inre af droskan eller på
underrätta den äkande. kuskbocken, rott medföras, men utan droskkuskens

Il) Kommer taxameter under färd i olag, må medgifvande får droska icke användas uteslutande
den åkande fordra färdens fortsättande mot betal- till transport af saker.
ning efter öfverenskommelse eller, om sådan ej kan 17) Droskkusk är skyldig att verkställa körning
träffas, enligt polismyndighets bedömande. till följands utom tullarne belägna ställen samt till

12) Droskkusk skall, såvida Väglaget medgifver alla, som ligga hitom dessa och vid de till dem
och trafikhinder ej möter, köra i iämn traf och ledande vägarne :
tillryggalägga minst IDO meter i minuten, så vida Bellevue, Kristineberg utom
ej den åkande önskar färdas långsammare. Biskopsudden, Kungsholms tull,

IS) Droskkusk skall, om ej den åkande angel' Blockhusudden, Kruthuset vid Hund.
särskild väg, köra genaste lämpliga vägen, dock ej Charlottendal utom udden,
utan den åkandes tillstånd öfver tillfruset vattendrag. Hornstull, Kräftriket,

U) Droskkusk må ej vid bangårdar, teatrar, för- Danviks hospital, Lidingöbro, värdshuset,
lu..telselokaler eller andra ställen med stor körtrafik Djurgårdsbrunn, Lidingöbro, västra brorast
stanna för uppgörelse omedelbart framför ingången Drottningberget å Ladu- Liljeholmen,
och därmed försvåra tillträdet till denna. gårdsgärdet, Lindarängen,

15) Droskkusk skall vara höJlig och iakttaga ett Ekelund, Manilla,
Btädadt uppförande, må ej genom tilltal eller åt- Enskede, Marieberg,
börder erbjuda körning, må ej onödigtvis uppehålla Experimentalraltet, Norrbacka,
den som beställt körning, ej heller röka tobak, så Fiskartorpet, Nya kyrkogården, hela
länge den äkande är i droskan, ej utan den åkandes Finnboda slip, området,
medgifvande Iåta annan medfölja å åkdonet och ej Få I å t H N b h f St
under fård öfverlämna tyglar eller piska till annan, t~~IS ngen u om orns- R~y~e~shol::a,

16)Dr08kku.~k skall efter körning u.nder-söka om de Grönbrink utom Hornst., Ropsten,
resande kvarglomt några reseffekter l droskan och Gröndal å Kungl Djur. Rosendal,
"enas t Me:.ställ:- .de,sa .. Kan ej detta ske skola ef-I gården, . . Skuggan, Stora,
lekterna ofordroJlIgen aflamnas å närmaste polts sta- Gungan utom Skanstull Skuggan, Lilla,
tron. . .... . Haga, Gamla, ' Solna kyrka,

17) Om skv1dlgheten att ve,.kslalla kO"ntflg Haga lustslott Stallmästaregården,
i:äller hufvudsakligen följande: Hal(alund,' Stora Sikla,

.A) Droskkusk kan vägra körning a) åt osnyggt Haga orangeribyggnader, Södra begrafningsplatsen
klädda eller synbarligen öfverlastade personer; b) då Hammarby, utom Skanstull,
han på grund af beställning är under färd eller håller Hornsberg, Stora, brygge. Tegeludden,
med droskan å annan plats än droskstation, samt då riet, Tomteboda, institut för
han är under hemfärd efter dygnets tjänstgörings. Hornsberg, Lilla, blinda,
tid, i hvilka båda fall skylten med ordet beställd Hufvudsta, skjutbanan, Tranebergsbro,
skall vara uppsatt; och c) då han är skyldig in- Johannishof utom Skanst Värtahamnen,
ställa droska vid centralbangården och innehar ban- Karlberg, Värtagasverket,
märke samt om körningen skulle antingen hindra in. Konradsberg, Ålkistan.
ställeisen eller den påfordras till ställe utom tullarne. 18) Böter för förseelser mot aroskreatementet

B) Droska skall på tillsägelse genom medföl. äro i regel 5-20 kronor.

[4882] Hyrkusktaxa, gällande från och med den 1 jan. 1908.
Genom Öfverstäthållareämbetets Reglemente för hyrkuskar i Stockholm är. liksom i fråga om

droskor (4880) förbjudet för körsven att begära drickspenningar, att röka tobak utan den åkandes med-
gifvande eller att för uppgörelse stanna omedelbart framför ingången till bangårdar, teatrar och för.
lustelselokaler, så att tillträdet försvåras. Priset för åkning är öfverlåtet åt fritt aftal, men föl' vanligast
förekommande körturer hafva Stockholms hyrkuskverk förenat sig om nedanstående Taxa, gällande åk.
don för två personer (droska, viktoria, kupå, rysk släde, slädkups) eller för fyra personer (landå, täcktvagn, rack, täcksläde).

a) Ylsltåknlng (helt korta afbrott) eller Promenad.
åkning, Inom tnllarne.-)

Kr.
För första heltimmen eller därunder......... 5:-

" h varje påbörjad halftimme därefter... 2: 50
b) Yisit· och affiirsåkning Inom tullarne.-)

För hel timme eller därunder .....•......••.... 4:
" hvarje påbörjad halftimme därefter 2:

c) Kurskörning Inom tullarne. _)
Enkel kurs l) mellan och inom stadsdelarne

norr om Slussen, 2) inom Södermalm, 3)
mellan Söder och staden inom broarna 3:-

Enkel kurs mellan Söder och norra stads-
delarna inom Scheelegatan, Kungsgatan
och Storgatan •.•••••.•••••••.••.••••••..••• S: 50

Enkel kurs meltan Söder och norra stads-
delarne u t a n f ö r Scheelegatan, Kungs-
gatan och Storgatan .•••.••...•••.•••.•..•.• 4:-

;[nm. För hämtning efter kl. 12, beställd vid bort.
körningen, höjes kurspriset med 1 kr., och
vid väntning beräknas körningen efter ti-d.
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Taxor och bestämmelser för droskväsendet. [4882]
d) Promenadåkning.

För följande 15 till sin riktning bestämda prome-
nader, hvilkas nr kunna användas vid bestäljnmgen,
gälla här angifna kurspris, dock med 1 kr. höjning,
då hämtning sker å Söder för promenad utom norra 15)
tullarne eller å Norr för promenad utom södra:
1) Lilla promenaden å Djurgården: förbi Nor-

diska Museet, Bellmansro och Rosendal
. samt Djurgårdens norra strandväg åter,

eller tvärtom ••..•...•...•..••••••...•....••.• 6:-
2) Stora promenaden å Djurgården: Norra

strandvägen utefter Djurgårdsbrunnsvi-
ken, förbi Rosendal, Djurgårdsbrunn,
Manilla, Bellmansro, Hasselbacken o. s. v.
eller tvärtom •••...........•......•........ 7:-

3) Största: promenoden å Djurgården: Lika
med n:r 2: men med utsträckning från
Djurgårdsbrunn, längs Djurgårdsbrunns-
kanalen, förbi Parkudden, omkring Block-
husudden. förbi Täcka Udden och Ma-
nilla ....•...•...•.•.•.•.•.•...........••.••••• 8:-·

4) Promenad öroer Djurgården, Djurg&rdsbrunn,
Lidingöbro värdshus, Ladugårdsgärdet till
Värtahamnen, förbi Nya Gasverket, So-
fiavägen till Valhallavägen o. s. v.••...• lO:

5) Promenad ö/ver Djurgården, Ladugärdsgär-
det, Värtahamnen, förbi Nya Gasverket,
Fiskartorpet, Stora Skuggan, Landtbruks-
akademiens experimentalfält och Bergi•.
anska trädgården till Ulrik.dal och hem
Norrtullsvägen genom Hagaparken, förbi
Stallmästaregården och Eugeniahemmet 18:

6) Promenad genom Skanstulllörbi Enekede
Orby, Brännkyrka, Västberga, Liljehol-
men och Hornstull •....•.•..•.•.......•••. 14: -

7) Promenad till Södra Kyrkog&rden och åter 7: 50
8) Promenad till Norra Kyrkogården och åter 7: 50
9) Promenad i Hagaparken, förbi Haga Iust-

slott •......•.••.•.•••..•.•...•.••.••...•••..•. 7: 50
10) Promenad förbi Karlberg (Krigsskolan),

Tomteboda (Blindinstitutet), Solna kyrka
och Norra begrafningsplatsen, genom Ha-
gaparken, förbi Stallmästaregården, eller
tvärtom ••..•••••.••••••.•..••........•...• 9:-

11) Promenad genom Hagaparken förbi Haga-
lund o. s. v. till Ulriksdal, med fortsätt-
ning genom Ulriksdals alle, förbi Stock-
sund, Roslagsvägen förbi Ålkistan, Ber-
gianska trädgården, Landtbruksakademi-
ens Experimentalfält, Kräftriket, Albano,
eller tvärtom ..•...•.•.•...•..•.....•......... 12:

12) Promenad i barrskog, förbi Östra station,
Riksmarskalksvägen, Mellanvägen, förbi
Ugglevikskällan, Harvägen och Sofiavägen,
eller tvärtom ••.••.•••...••.••••.........•.... 5:-

13} Promenad i Uggleviksskogen: Sturevägen,
förbi Idrottsparken, TennispaTiljongen
och Lifgardets till häst kasern, Storängs-
vägen, Fiskartorpsvägen, Ugglevägen, Mel-
lanvägen o. Riksmarskalksvägen till Östra
station ••.••••.•.••..•• ~••••••••••.••..••••••• 7:-

14) Promenad öfver NOr1'a Djurgården, Sture-
vägen och Gasverksvägen, förbi Elektri-
citetsverket och Nya Gasverket, Fiskar-
torpsvägen, förbi Fiskartorpet, Stora
Bkuggan, Skidlöpningsbacken och Mål-
skjutningsbanan till Landtbruksakademi-

ens experimental/dU o. åter Roslagsvägen
förbi Kräftriket, antingen in genom Ros-
lagstull eller Drottning Kristinas väg tiit
Östra station •••••.•••••.•.•...••••..•.••.••. 12:
Åktur till Drottningholm, förbi bl. a. Stock-
holrus sjukhem, Stockholms Hospital
(Konradsberg) och Kristineberg (Frimu-
rarebarnhusetl, och åter ..••.•..•...••.•.. 18:

el Kurskörning utom tullarna.
No r m a l t ax a till eller från nedannämnda ställen,

med förhöjning af en krona för hvarje kurs dels
från Söder till plats utom norra tullarne Uj dels
från norra stadsdelarne till plats utom södra
tullarnev"). Kr. Kr.

Bellmansro ....••... 4: - Kräftriket •••....•. 4:-
Bergianska Trädgår- Kungsholms villa-

den •.••...•....... 6: 50 stad ..•..•...••.•.• 8: 50
BB~rkgShamdrda......... ~: 50 Lidingöbro värdhus, 6.'-

IS opsu en ••.•.. öfver Gärdet ...•..
Blockhusudden •. . 7: - Lidingöbro värds-
Brännkyrka kyrka 8: - hus, öfver Djur-
Djurgårdsbrunn, öf- gården •.••••••.... 7:-

ver Gärdet .••..• 5: 50 Lidingö kyrka •••.•. 11:-
Djurgårdsbrunn, öf- Lidingö Villastad 9:-

ver Djurgården ... 6: - Liljeholmen ..••..••. 4;-
Djursholm, varde- Längpannan •••..• 10:-

huset •••••....... 11:- Löfholmen •.••.•..• 6:-

DjJI::o~':,'~r ~i~~~12:_ Manilla ••• _....... 5: 50
Drottningholm •...•. 12:_ Marieberg ..•...•.. 4: 50
Dufnäs •••••••••••• 12: - Nacka nya kyrka... 8:-
Ekelund ...••.•...•. 6: - Nackanäs ..•........• 6: 50
Enskede ..•.••.•...• 6: - Nacka gamla kyrka 8:-
Expertmentalfältet 6:.,-'- Nya kyrkogården... 6:-
Finnboda 7:- Parkudden ••....... 6: 50
Frescati •.•••••.••.. 6: - Ropsten •••••••••••• 5: 50
Frösunda, Stora ••• 6: 50 Rosendal. ••••.•..... 4; 50
:~g:~~~:~~ill.~.::: ~~= Sandsborg ....•...• 6:-
Gasverket vid Vär- Skuggan, på Norra

tan .....•......... 5: 50 Skr;;r'::'~rå~~~~.. :::::: 1~:50
Gröndal ...........• 6:- k k
Haga, slottet eller Solna yr a••....... 6:-

Koppartälten 6: _ Stallmästaregården 3: 50
Hagalund, vi.llasta- Stocksund, järnvä

den ..•...•........ 8: - St~~~sSi~~ll:.:~:~::: ~: 50

iEn~i1~e~:::::::r~~~~!~l~E~~i~~~~~~:r==~~~~l~:~~f~..::::::~:50 Södra Begrafnings 6'.-
Hornsberg •.•...••. 5: _ platsen •••.•.••..
Hufvudsta •.•...••. 8: - Tomteboda •..•..•.. 5: 50
Hägersten •...•...• 7: 50 Tranebergsbro 6:-
Järfva, Neder 7: 50 Täcka Udden .•.... 6:50
Järfva, öfver ••.•.. 8: 50 Ulfsunda •.........•• 8: 50
Järla •.....•.•.•.... 8: - Ulriksdal, genom
Kaknäs, akjutbanan 5: 50 Norrtull •.......• 9:-
Karlbergs slott ..•... 4: 50 Ulriksdal, genom
Kavallerietablisse- Roslagstull •..•.. 9: 50

mentet ..•...•..•.. 4: 50 Valdemarsudde ." 4: 50
Konradsberg 4:50 Vinterviken ..••••... 6:50
Krematoriet......... 7: - Värtahamnen ..•.•. 5: 50
Kristineberg, utom Ålkistan •...•••••..• 7:-

Kungsholmstull 4: 50 Årstadal .....•...... 6:-

-) Gränserna rör stadsdelar inom tullarna äro:
A Jyorr: Värtajärnvägens spår från Norra stambanan till Albano.
A 'Ostermalm: Valhallavägen, Karlavägen från Karlaplan österut till Göta Lifgardes kasern och

Skogsin8titu~et, samt Strandvägen. Inom tullarna anses ligga: Albano järnvägsstation, Epidemisjukhuset,
Stockholms Östra järnvägsstation, Sofiahemmet, Idrottsparken, Lifgardcts till häst kasern, Generalstabens
stall, Första Svea artilleriregementes kasern och Gustaf Adolfs kyrka.

A Söder-maim : Danviksbron, den s. k. Vallgrafven vid slutet af Götgatan, Liljeholmsbron, Rey-
mersholmsbron och Långholmsbron.

A Kungsholmen: Mariebergsgatan mellan Fleminggatan och Drottningholmsvägen.
ul Sön- och helgdagar 2 kr. mera. Öfvertid 2 kr. pr haiftimme. För kransvagn och barnlikvagn

1 kr. mera än för vanlig vagn.
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H. Taxor och ordningsföreskrifter.
Begagnas vid kurskörning utom tullarne samma

åkdon tillbaka, betalas Täntningspenningar efter
samma beräkning och dessutom half lega f6r åter:
färden.

Beställes åkdon utan att sedan begagnas, betalas
för framkörningen efter taxan och därutöfver vänt-
ningspenningar för tid ärver en halftdmme.

Se dock om begra!niugskörningar ofvan under h)!
3) Förhöjning af taxan. sker med 50 O/oför kör-

ning mellan kl. 12 e. m. och S f. m. men med
1 kr. vid hämtning efter tidigare bortkörning. - För
bröllopsvagnar, extra eleganta åkdon, :-.äfvensom vid
kapplöpningar och större festligheter sättas priser
efter öfverenskomrnelae.

4) Af för hyrkuskverket okänd person och på
skälig anledning fordras legans erläggande på ör
hand.

5) Grind- eller bropenningar gäldas af den åkande
6) Utan särskildt medgifvande må, utom dome-

stik på kuskbocken, ej flere personer än det antal
för hvilket åkdonet är afsedt (se nedan), inrymmas
däri. - Skola reseffekter medföras, bör därom till·
sägas vid beställningen.

7) I åkdon få icke medtagas hundar, ej heller
smittosamt sjuke: sker det senare, är den vållande
skyldig att ersätta rengöring, desinfektion samt even-
tuell karantänskostnad il. 6 kr. pr dag och reparation.

S) Varm vagn betalas extra med 25 öre för hvarje
körning.

[4882-4883J
fl Körning pr mil.

För hvarje hel mil, räknad från Stortorget ...
För hvarje härefter påbörj ad kvartmil •.....
.En timmes väntning fritt. .
Väntningspenningar därutöfver, per timme... 3:-
För återresa med samma skjuts, hälften af det

för bortresan beräknade beloppet.
Hemkörning utan åkande .......................• 2:-

g) Åkturer till julottau
i Solna 8: -, retur 3 timmar 12: -; Bromma, Dande-
röd, Lidingö, Nacka, Brännkyrka eller Huddinge
15: -, retur 4 t:r 20: -; Lofö 20: -, retur 6 t:r 25: -.

hl Begrafnlugsköruiugar.
För likvagn efter ackord, lägst 12kr. å söcken-

dag och 14 kr. ä söndag.
Vagn till Norra Beg1'ajningsplatsen:*)

Frän Norr, för tid af högst 21/2 timmar •..... 10:-
" Söder" " " Il 3" 12: -

Vagn till Södra Begrajningsplatsen :*)
Från Söder, för tid af högst 21/, timmar .

" Norr "', " ,,3 " ...•..
Framkörningwj .........•••...•••...•••..••••.••.•
Vagn till kyrkogärd i staden, till Galärvart-

vet eller järnvägsstation, för tid af 11/2
timme •.•........•.....•.•.••....••.....•• 7: 50
och för påbörjad halftimme däröfver ... 1: 50

Vagn till begrafning i Brännkyrka eller Nacka 12å 14
kr., i Lidingö 15 il. 17 kr., i Djursholm 18 il. 20 kr.
samt f'. Ö. 20 kr. pr mil för högst 4 t:r; 1: 50 pr
halftimme för öfvertid.

*) Se not**) ä föreg. sida.
i) Rustvagnskörning.

Från tiden, då vagnen enligt beställning är fram-
körd intill dess att den, efter omedelbar hemkörning,
återkommer till hyrkuskverket inom staden, 4 kr.
första timmen och därefter 2 kr. för hvar påbörjad
llalJ'timme; utåt landet 24 kr. per mil för högst 7 t:r.

Bestämmelser vid taxans ttllämpntnjr,
1) Vid tidkörning beräknas betalningen från åk.

donets inställelse, där körningen skall börja, till
dess återkomst till hyrkuskverket efter omedelbar
hemkörning.

2) Väntningspenningar. Vid kurskörning utom
tullarne och vid de promenader, Bom äro med nummer
betecknade, medgil'ves vid framkomsten till mälet en
half timmes väntning fritt. För hvarje därutöfver
påbörjad halftimme beräknas i väntningspenningar
en krona och 50 öre, liksom ock för uppehåll af
sammanlagdt mer än en halftimme under promenad-
äkning utom tullarne.

,
Kr.

12: -
3:-

10: -
12;-
6: -

Att märka vid beställning af hyrkuskåkdon :
Droska och Viktoria, för två personer, äro öppna

åkdon med sufflett.
Landd, för fyra personer, är öppet åkdon, som vid

behof kan täckas ihop.
Char å bane, för 4 a 8 personer, är en öppen, om-

nibusliknande vagn utan tak.
Täck.agn är täckt åkdon för fyra personer.
Kupe är täckt åkdon för två personer.
Rysk sttide är öppen, för '2personer förutom kusken,

som vanligen stär bakpå.
Rack är öppen släde för fyra personer,
'l'äcksläde är för fyra personer.
Slädkupe är täckt, för två personer.
Likvagnar tillhandahållas i olika utstyrsel och stor-

lekar.
Barnlikvoon är täckt landå, med plats för barn-

liket framtill, utanpå vagnen,
Rustvagn är arbetsäkdou, afsedt för transport af

möbler och andra skrymmande effekter.
Flakvagn är arbetsåkdon utan sidostöd.

Albano .
Barnängen .
Bellmans byst .
Bergsund .
Biskopsudden .
Blockhustull .
Blåporten .
Charlottendal (utom Hornstull) .
Danviks hospitaL .
Danviks tull __ .
Djurgårdsbrunn (öfver Djurgården)
D:o (genom Fredrikshofstull) .
D:o (genom Östermalmstull)
Dragonstallen (g. Fredrikshofstull)
Drottningberget (g. Fredrikshofstul1)
D:o (genom Ostermalmstull) .
Drottningholm (nya vägen) .

Afståndet från Stortorget till:
Meter. Meter.
3,628 Enskede 4,824
3,159 Experimentalfä1tet utom Roslagstull 4,860
3,944 Fiskartorpet 5,178
4,210 Framnäs 3,043
4,795 Fredrikshofs tull.................................... 2,577
6,339 Frösunda, Stora ..........• 5,813
2,651 D:o Lilla 6,259

::g~~~~~:~:i~i~~.:::::::::::::::·.::~.::::::::::::::::::::::::t:~~~
2,900 Gröndal (på Djurgården).................... 5,686
5,062 Gröndal (utom Hornstull) 4,489
4,685 Gungan 4,677
5,282 Haga (Gamla) genom l:a Haga grind 6,377
3,750 Haga lustslott genom första. grind 5,255
3,676 Haga lustslott genom andra grind 5,730
3,901 Hagalund ..,.".......................................... 5,308

11,790 Hammarby............... 3,717
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Ordningsföreskrifter för Stockholm. [4883-4885J
Meter. Meter,

H ammarb ytull ," 2,390 Rosendals lustslott................................ 3,889
Hasselbacken 3,325 Roslagstull 3,379
HHoorrnnssbtuelrlg : : :'. 4,692 Rörstrand .. 3,3673,135 Sabbatsberg 2,939
Hägersten.. 7,070 Sandsborg 5,427
Jakobsdal 3.970 Sirishof 3,453
Johannishof 3,ti88 Skanstull 2,678
Järfva........ 7,17O Skuggan.... 5,.684
Järla 7,171 Skuru 12,277
Karlberg (g~nom allen2............. 4,475 Solna kyrka (genom Norrtull)............ 4,863

D:o (Rorstrandsvagen)................ 4,121 Stallmästaregården................................ 3,785'
Konradsberg.. 3,964 Starrbäcks ekbacke se Lifgardets till
Kristineberg 4,469 häst nya kasern.
Kräftriket 4,174 Stocksund 7,013
Kungsholmstull 3,060 Stora Sickla 5,582
Kyrkogården, nya 3,222 Sundbyberg 9,124
Källhagen 3,403 Södra 1>egrafningsplatsen, grinden
Lidingöbro (öfver Djurgården) 6,422 n.r 1, cirka __ 5,180
D:o (genom ,fredrikshofstull) 5,264 Tallkrogen :.......................................... 7,274
D:o (genom Ostermalmstull) 5,831 Tantotull 2,944
Lifgardets till häst nya kasernbygg- Tegeludden 4,183

nad, till porten 3,250 'I'ranebergsbro 4,913
- (från Valhallavägen) 650 Täcka udden 5,745
Liljeholmen 3,527 Ulfsunda 7,224
Listonhill 4,943 Ulriksdal (genom Norrtull) 8,654
Långholmen 4,365 Ulrikadal (g. Rosl:stullförbiÅlkistan) 9,249

~~~1Fe~.~~~.:::.::::::::::::::::::~.:::::::::::::::::::: ~:i~~Väelt~a:,d~a~~~an ··~id"d~~~~~~~···::·.·:1:~~~
Manilla (öfre) 5,285 Ålkistan 6,184
Marieberg 4,219 Östermalmstull....................................... 2,461
Nacka värdshus 6,478 Drottninggatan, från Strömmen, till
Nockeby bro 10,138 'I'ekniska högskolan 1,517
Norra begrafningsplatsen,grinden n:r 5- 4,512 Götgatan, från Södermalmstorg 1,924
Norrbacka 3,813 Hornsgatan, från Södermalmstorg, 1,360
Norrtull.................................................... 3,512 till Hornskroken .
Nybohof.................................................... 4,139 Regering-sgatan, från Gustaf Adolfs
Ropsten ,.... 4,999, torg,tillSpårvägsbolagetsegendom 1,280

[4885] Ordningsföreskrifter för Stockholm.
Allmänna försäljningsplatser. Stadsfull· hållareämbetets tillstånd, försäljning be-

mä~tige bestämma hvilka torg, hamnar och drifvas från stånd, bod eller dylikt, eller
dylika ställen i staden skola vara till så att den på stället framgående rörelsen
allmänna försäljningsplatser upplåtna, men därigenom hindras eller uppehålles, vid
Öfverståthållareämbetet äger att dels be- bot af 2-50 kr.
stämma särskilda af nämnda platser för A ffl h Il d • d .
försäljning af vissa slags varor, dels i öf- . ~~ons~r, a se ~r . e er .~n ra. sa ana
rigt lämna de föreskrifter, som för vidmakt- t~llkan~aglfva:!1den ma ej uI!psattas pa offent-
hållande af ordning och renlighet å salu- hl\'.a mmnesmar~en .eller Vid gata eller all-
platserna finnas erforderliga. Den, som man pl~.ts a;tslas pa .?yggnader, plll;nk eller
bryter mot hvad härutinnan stadg-as eller andra fore~al utan agarens eller dispenen-
icke hörsammar de tillsägelser, honom i af. ten s medg ifvande.
seende å åkdons och varörs ordnande å Badande. Å vissa ställen vid hufvudsta-
ifrågavarande platser genom pollsbebjänin- den s stränder äro, på stadens bekostnad,
gen på stället meddelas, böte 2-20 kr. A anlagda badsumpar. som allmänheten mot
gator eller andra allmänna platser, än de stadgad lindrig a/gift äger att begagna; och
nu omförmälda, må icke, utan Öfverståt-] vare badande under bar himmel och i öp-

Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget :SVEA.· 13 Drottninggat8IL



[4886] H. Taxor och ordningsföreskrifter.
pet vatten ej tillåtet inom staden samt får skatten, hvarvid kvitto och skatte märke er-
å stadens område äga rum endast å de hållas. Blifver någon senare under årets lopp
ställen, där sådant sker utan olägenhet el- ägare eller innehafvare af sådan hund, ålig-
ler obehag för allmänheten. Den, som i ger det honom att senast inom 1 månad
staden under bar himmel badar uti sjö, därefter sådant på enahanda sätt anmäla
vik, kanal eller vattendrag, eller för sådant och då betala skatten. Resande, som uppe-
ändamål afkläder sig å annat ställe, än som håller sig kortare tid än 2 månader i Stock-
sålunda blifvit anvisadt, böte 2-20 kr.: och holm, behöfver ej där erlägga skatt ror med-
vare samma påföljd för den, som å stadens förd hund, ej heller vid längre vistelse för
område badar på förbjudet ställe. annorstädes beskattad hund, men bör, om

han vill ha denne skyddad för åtgärder mot
Damm. Afdamning eller piskning af mat- hundar utan skattemärken, göra anmälan i

tor, möbler, sängkläder och dylika persed- stadskassan och deponera skatt för året, men
lar eller kringspridande annorledes af damm äger att återfå beloppet mot återlämnande
i större mängd må icke äga rum å sådana. af kvitto och märke, sedan han styrkt sin
allmänna platser, hvarest olägenhet däraf rätt till skattefrihet. Försummar någon att
kan förorsakas, och får icke i någon hän- till beskattning anmäla hund, som af ho-
delse verkställas utom hus å annan tid af nom innehafves, eller söker någon att me-
dygnet än emellan kl. 5 och kl. 7 f. m. delst oriktig uppgift eller på annat sätt
under tiden från och med den 1 maj till undandraga sig beskattning, erlägoge dubbel
den 1 oktober samt emellan kl. 7 och kl. hundskatt och böte 5-10 kr. Hundskatt
8 f. m. under öfriga delen af året, vid bot är lika utmätningsgill med korumunalut-
af 2-10 kr. skylder. Då skattemärke förkommit, kan

nytt få lösas med 25 öre.
Hundar. Hund får ej löpa ute i staden eller

å dess område inom den del af södra Djur- Kreatur. Lämnas förspänd dragare å gata
gården som i öster begränsas af 8irishofs eller annan allmän plats obunden, utan er-
västra gräns, västra Rosendalsvägen, Oak- forderlig tillsyn; eller finnes häst lös där stä-
hills västra gräns, utan den åtföljer sin des; eller finnas hornboskap, får, get el.
ägare eller vårdare; börande tik under ler svin lösa å gata eller annan allmän
djurets löptid hållas inom hus. Hundar må plats vid andra tillfällen, än då de, under
ej löpa lösa å torg eller allmän plats, salu- oafbruten tillsyn af vårdare, föras till eller
hall, butik m. m., hvarest födoämnen för- från bete, eller för vattning eller annat
säljas eller tillverkas; ej heller under tiden angeläget ändamål framdrifvas, eller på
l april-BO sept. å stadens allmänna plan- saluplats till försäljning utställas; eller
teringar, kyrkogårdar och ofvan angifna hafva omförmälda kreatur genom underlå-
del af Djurgården eller utsläppas lösa å ten vård kommit in på annans gård i sta-
gata eller annan allmän plats inom staden den; eller stannar man, då kreatur i stad
eller dess område utan halsband, hvarå framdrifves, obehörigen därmed å gata eller
ägarens namn och bostad finnas tydligt annan allmän plats; böte ägaren eller den,
och fullständigt anbragta. Anträffas hund som eljes skulle om kreaturet hafva vård
å sådana ställen eller utan dylikt hals- eller vallat, att sådant kommit löst, 2-20
band, varde upptagen och afförd af polis- kr. Dragare må icke ställas så, att rörelsen
betjäningen till stadens hunds tall, Svea' däraf hindras eller uppehålles, ej heller
vägen 118, samt vid Kungl. Veterinärin- fodras eller lämnas från spänd vid akdonet
stitutet dödad, sedan 3 dygn förflutit efter annorstädes å gata eller annan allmän plats,
dess upptagande, så framt icke ägaren eller än där sådant är tillåtet, vid bot af 2-50
vårdaren inom denna tid återhämtar den- kronor.
samma samt ersätter kostnaderna för dess
upptagande och underhåll. Brytes häremot,
böte 2-20 kr.

Kälkbacksåkning må ej utan polismyndig"
hets tillstånd företagas å andra än nedan-
stående platser, nämligen: Landtmäteribacken

Hundskatt utgöres årligen med 15 kr. ror och Humleqården, dels stora allen från Floras
hvarje hund. Under tiden 17-31 januari kulle till Linnestoden, dels västra allen från
hvarje år skall ägare eller innehafvare af Engelbrektsgatan till Linnestoden och dels
hund, för hvilken skatt bör utgöras, dels östra allen från Sturegatan till nämnda stod.
skriftligen enligt fastställdt formulär i stads- Vanadislunden från nordöstra hörnet af Ste-
kassan uppgifva, huru många hundar han fanskapellet till Frejgatan. Saltmätaregatan
innehar och under året vill behålla samt af från höjden vid Markvardsgatan till Kung-
hv,ad slag dessa äro, dels samtidigt erlägga stensgatan. Allen vid nordöstra sidan af
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Ordningsföreskrifter för Stockholm. [4887)
Observatorieplan från Observatoriegatan till fjäderfä eller dess förvaring vid hamn, järn-
Kungstensgatan. '1'egnerslunden, dock att åk- vägsstation eller allmän saluplats. skola
ningen ej får fortsättas å angränsande gator. vara tillräckligt rymliga och i öfrigt för
Vasaparken dels de tre vägar, som från ändamålet lämpliga.
höjden midtför kvarteret Kamelian leda
österut med fortsättning inåt parken, och Orenlighet. Vid bot af 5-50 kr. åligger
dels den höjd, som utgör fortsättning af den det den, som i stad forslar afträdesämnen,
mellersta af vägarna vid Dalagatan. Krono- kreatursspillning eller annan orenlighet,
bergsparken, dock att åkningen icke får fort- att därtill begagna tätt fordon eller kärl
sättas å angränsande gator, Guldgränd, Tanto- samt jämväl i öfrigt tillse, att orenlig-
lunden, Kapellgränd frål! höjden midtför heten ej spilles eller utrinner, äfvensom
huset n:r 9 österut till Östgötagatan, samt att hafva fordonet eller kärlet ändamåls-
HlJgbergsgatan från Häckelfjällsgränd västerut enligt öfvertäckt samt icke å gata eller an-
till Nytorgsgatan. A. dessa för kälkåkning nan allmän plats stanna därmed längre än
anvisade platser får dock åkning, livarom nu som af tillfällig anledning kan vara ound-
är fråga, icke äga rum nattetid eller senare gängligen nödigt. Vid forsling å gata el-
än kl. 9 på aftonen; och i händelse därstä- ler annan allmän plats af kalk, malen krita,
des, med Öfverståthållareämbetets tillstånd, kolstybb, rödfärg eller annat dylikt ämne,
sand utströs eller annan åtgärd vidtages som genom utspillning eller damning med-
till förekommande af åkningens utsträck- för olägenhet, skall, vid bot af 2-20 kr.,
ning öfver en viss gräns, vare det förbjudet begagnas tätt och med tjänlig betäckning
att sådant hinder undanrödja. För öfver- försedt fordon. Sopor, kreatursspillning,
trädelse häraf bötes 2-20 kr. afskräden och slik orenlighet, hvartill dock

ej hänföres afträdesämne, må icke forslas
Nötkreatur. Tjurar skola forslas i Iämp- å gator eller andra allmänna platser på an-

liga fordon under nödig uppsikt eller ock nan tid af dygnet än från kl. 11 e. m. till
hvar för sig ledas af två eller flere män kl. 9 f. m. under maj till och med septem-
samt, då de ledas, vara försedda med nos- ber månader samt från kl. 10 e. m. till kl.
ring eller broms. Andra större kreatur, 10 f. m. under återstoden af året; skolande,
där de icke föras i fordon, skola, högst två i händelse af behof, orenlighet, som spri-
i bredd, antingen köras med töm eller ock, der vämjelig stank, vara försatt med nå-
sammanbundna på lämpligt sätt, ledas, hvar- ~ot ämne, hvarigenom olägenheten häraf
vid en person icke må föra flere än två kre- förekommes eller minskas; allt vid bot af
atur. Kreatur, som nu äro nämnda, må 5-50 kr. Afstjälpllingsställen för snö, is,
icke föras af någon, som saknar för ända- affall af byggnadsmaterialier, vid gräfnin-
målet erforderlig kroppsstyrka. -Mindre bo- gar uppsamlad jord, sten och grus samt
skapsdjur. såsom kalfvar, får och svin, få andra fyllnadsåmnen, hvilka ej uppläggas
icke forslas annorledes än i fordon, som äro på ägarens eller med veder]:>örligt tillstånd
tillräckligt rymliga och i öfrigt för ända- å annans tomt, anvisas af Ofverståthållare-
målet lämpliga. Kreatur få icke, där det ämbetet medels särskild kungörelse. Den,
utan väsentlig olägenhet kan undvikas, köras som vill begagna sådana afstjälpningsstäl-
eller ledas å gata eller annan allmän plats, len, bör rätta sig efter tillsyningsmans el-
där liflig rörelse råder eller på sådan all- ler polis betjänings tillsägelser i af§eende å
män plats, som icke är för körtrafik upp- de ditförda ämnenas aflassning. Ofverträ-
låten. Särskildt förbjudna områden äro: delse häraf straffas med böter, 5-100 kr.-
å norr det område, som omslutes af Ar· Svinmat eller dylika ämnen,dödadjur, sopor,
tillerig., Tyskbagareg.,Jungfrug., Valhallav., affall från fabriker och handtverkstäder
Odeng., 'I'orsg., Klara Strand, G:la Kungs- eller annan orenlighet må icke i staden
holmsbrog., Vintervägen, Mästersamuelsg., eller å dess område utföras eller kastas i
L:a Munklägersg. och Klara Strand, samt sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller läg-
å söder området inom Folkungag., Timmer- gas å isen därstädes, ej heller få de utka-
mansg., Krukmakareg., Torkel-Knutssonsg. stas på gator, torg eller andra allmänna
och södra uppfartsvägen. Vid kreaturstrans- platser. Användt vatten och andra flytande
porter må onödigt uppehåll icke ske, och orena ämnen få, så framt de ej sprida stin-
skola kreaturen när de sjöledes anländt till kande lukt eller medföra annan betydlig
staden, föras från landningsplatsen så snart olägenhet, i rännstenar uthällas från kl. 11
sig göra låter och senast inom två timmar e. m. till kl. 7 f. m. under ma~ till och
efter ankomsten. med september. månader samt fran kl. 10

Burar och annan redskap, som i staden e. m. till kl., 8 f. m. under återstående
eller å dess område användas för forsling af delen af året, men i öfrigt vare slikt ore-
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[4888] fl; Taxor och ordningsföreskrifter.
nande förbjudet; och må ej heller någon a) Skylt skall säkert fastsättas.
låta urin a trottoar eller vid offentliga b) Skylt, som sättes lägre än två och en
byggnader eller minnesmärken. Vid inträf- halfmeter från marken, må framskjuta högst
(ad köld må i rännstenar och afloppstrum- femton centimeter från husvägg eller plank.
mor icke utsläppas vatten i sådan mängd e) Sättes skylt högre än nu är sagdt, får
att för åkande eller gående hinderlig svallis den icke framskjuta vid gata af aderton
eller annan synnerlig olägenhet där af upp- meters bredd eller därutöfvermerän en och en
kommer. Brytes häremot, böte 2-100 kr. halfmetersamtvidgataafringare bredd mer
Orenar någon i staden eller inom dess om- än en och två tiondedels meter från husvägg
råde vattnet uti allmän brunn, källa eller eller plank, dock att polismyndigheten, efter
vattenledning eller, på annat sätt som nyss därom i särskildt fall gjord framställning,
är sagdt, vid allmänt vattenhämtningsställe äger att på grund af skylts form eller be-
i sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller före- skaffenhet medgifva längre utsprång.
tager man vid allmän brunn, källa eller d) På hustak eller planks öfverkant må
vattenkastare eller vid annat allmänt vat- skyltar icke uppsättas med mindre Ofver-
tenhämtningsställe rengöring af kärl eller ståthållareämbetet, efter Byggnadsnämn-
åkdon, tvättning af kläder eller annan åt- dens hörande, därtill meddelat tillstånd.
gärd, så att osnygghet eller hinder vid vat- e) Befinnes §kylt medföra synnerlig van-
tenhämtningen uppkommer, böte 2-100 kr. prydnad, äger Ofverståthållareämbetet, efter

Inom hvarje egendom skola, genom hus- att hafva hört Byggnadsnämnden, förordna
värdens försorg, finnas i erforderlig mängd om skyltens borttagande eller förändring
inrättade ändamålsenliga afträden, försedda inom utsatt tid samt förbjuda, att den åter
med täta, lämpligt omslutna tunnkärl eller uppsättes oförändrad; och lände, i ty fall,
klosettkärl för uppsamlande af den inom till efterrättelse hvad Öfverståthållareäm-
egendomen fallande latrin. Den, åt hvil- betet härutinnan beslutar.
ken afträde är till begagnande upplåtet, 1) I benämningen skylt innefattashäråfven
skall hålla detsamma snyggt samt dels vid skyltens fästen jämte dess öfriga tillbehör.
förefallande behof och dels, då han från Soplastningsstationer finnas å följ. stäl-
egendomen affiyttar, genom budning i stad- len: å Siidermalm. en station i närheten af
gad ordnin~, föranstalta om orenlighetens Södra järnvägsstationen; å Norr-malm. en sta-
bortskaffande, hvarmcd ej må uppskjutas så tion mellan Värtabanan och Solnavägen;
länge, att kärlen blifva öfverfyllda. Brytes samt å Östermaim. en station strax norr om
häremot, böte 2-20 kr. Afträdesorenlighet Ostrajärnvägsstationen. Dessa stationer hål-
får ej hämtas eller å gator eller andra all- las tillängliga för aflassning hvarje dag, un-
mänria platser forslas å annan tid än emel- der maj-september kl. 5-8 f. m. och under
lan kl. 11 e. m. och kl. 5 f. m. från den l återstående månader kl. 5-10 f. m., livar-
april till den l september samt från kl. 11 jämte den orenlighet, som uppsamlas å salu-
e. m. till kl. 6 f. m. under öfriga månader, torgen och vid extra rengöring af andra all-
vid bot af 2-100 kr. ' männa platser, får å stationerna aflassas jäm-

R t" D' tt t" h väl kl. 4-7 e. m:
• ~para roner, a y re repar~ ron a ~s Då staden å gata eller allmän plats

rag.~r, utan att platsen utan~or huset ar anlägger trumma för afledning af vatten,
inhägnad, skall, g~no~ dens \?rsorg, .~o.m, åligger det ägare af tomt vid samma
enligt .. Byggnadsordmngen, . for behörigt gata eller plats, därest han ej förfogar
verk~talla~de .. af .bygg~adsf.oretag ar an- öfver enskild ledning, som af Drätsel-
svang, ;.pa lämpligt ~.att ofver.yakas ~et nämnden godkännes, att, samtidigt där-
olycksh.andelse. eller olagenhe.t for allmän- med att staden på sin bekostnad från trum-
h~ten Icke ..ma af arbetet vallas. Brytes man till tomterånsen framförer sidoledning,
haremot, bot~ 5-100 kr. till denna sidoledning föra rörledning un-

Skyltar. (Ofverståthållareämbetets kun- der jorden för vattens och flytande oren.
görelse 1°/11 1894.) lighets afledande från tomten, Där trumma

Mom. 1. Annonser, affischer eller andra redan finnes af staden anlagd, skall tomt-
sådana tillkännagifvanden må ej uppsättas ägaren fullgöra hvad ofvan är sagdt å tid,
på offentliga minnesmärken eller vid gata som Drätselnämnden bestämmer och minst
eller allmän plats anslås på byggnader, 6 månader förut gifver tomtägaren tillkänna.
plank eller andra föremål utan ägarens eller Ofvannämnda rörledning skall utgå från en
disponentens medgifvande. i tornten anbragt tät samlingsbrunn, täckt

Mom, 2. Beträffande skyltar vid gata med lämpligt af Drätselnämnden bestämdt
eller annan allmän trafikled skall därjämte galler, försedd med vattenlås samt, där ej
följande lända till efterrättelse: synnerligt hinder möter, lagd så att brun-
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Ordningsföreskrifter för Stookholm. [4889]
nens utloppsmynning kommer minst 1~485 upptaga eller afstånga trottoaren rör de
meter under jordytan, Kan till följd af gående, Ej må trottoar begagnas af den,
belägenheten vattnet från tomten icke föras 80m bär börda, hvilken till följd af sin
till trumman från sådan brunn, hvarom of- storlek, osnygghet eller annan sin beskaf-
van är sagdt, skall vattnet ledas dit genom fenhet är de gående till hinder eller annat
lämplig anordning, som af Drätselnämnden men, Bryter någon häremot, böte 2-50okr,
godkännes, Fotgängare, som å gångbana möter annan

Stensprångning, skott och fyrverkeri. fotgängare, bör hålla till vänster,
Den, som i staden verkställer stenspräng- Tvåttbrygga E' • , t "tt, t l' d' h t till t' d Il r. J ma nagon va a,nmg 11 a~ po lsmy~. l&, e ,~ns l, s an " e .er skölja eller klappa kläder eller förrätta
u~an att }akttaga därvld foresknfvet fors~k- annat dylikt arbete annorstädes å allmän
bghetsmatt eller lossar skott eller afbrän- plats" a' de t de b gg f"

f k, 't 'd t fill an s a ns ryor, som or
ner yrver en, vare SIg u an sa an l - a'dant " darnål "r l' t 'd b t f
t, d Il d' 'd "tt d f "d' s an a o upp a na, VI o as an e er me asr osa an e a no 19 var- 2-10 kr' "g de 11 ä h te tt d

sanihet, eller å stadens område utan nödig b k' a an f ,a m n e n a essa
varsamhet verkställerstensprängning,lossar ryggor ostnads ntt begagna.
skott eller afbränner fyrverkeri, böte 5-
100 kr,

Taksnö och is. Tak och rännor å hus
skola, på föranstaltande af husägaren, be-
frias från den snö eller is, som genom ned-
störtande kan förorsaka fara för dem, som
färdas förbi; dock må det icke utan nöd-
tvång ske så, att den utanför huset fram-
gående rörelsen därigenom hindras eller
uppehålles; börande husägaren vidtaga nö-
diga åtgärder till förekommande af olycks-
händelser eller olägenhet för allmänheten
i följd af arbetets verkställande, Brytes
häremot, böte 5-50 kr,

Teatrar. Biljetter för inträde till spek-
takel eller annan tillställning å Kungl.
Teatrarna må ej, utan teaterdirektionens
ti}lstånd, ino~ deras förstu~or, trappupp- Ved. Kol och ved må uppläggas i källare
gang~.r, korn,dor:r, el~er a tr~ttoarerna eller tjänliga uthus inne å tomt, Allt upp-
utanfor "e!ler invid mgangarn~ bill teater- lag af ved å vind, som ej är försedd med
h~~en säljas ,eller till salu utbjudas åt all- brandbotten, är förbjudet, och må ej heller
ma~heten" Vl~, bo~ af 2--;:50 kr, Under det i boningshus å vind med brandbotten ved
be,!orda tlll.stallnmga\"a~a !lim ell,~~ ap- uppläggas utan i högsta nödfall, men icke
~anhe.~en uu ,de~ ,an ,~n er e !er dar!fran i något fall närmare skorstenspipa än 0,891
SIg afiagsnar, far~.J a ..n~mnda sta!len nagot, meter, vid bot af 20-100 kr.
hyad det vara, ma,. saljas ~llero till s~lu ut- Då ved eller dylikt gods skall från åk-
bjudas utan dl~~ktl?ne~S tlll~~knd,. VId bot don aflassas å gata eller annan plats, må
af 2-10 k,r. ] ma nagon ro a CIgarr el- sådant icke ske medelst vedens eller godsets
ler t? bak inom Kungl. ,Teatrarnes s!ll~ng~~, afstjälpande från åkdonet. Tillstånd till
korridorer, trappuppgangar eller l~Ie ~?I- sågning eller huggning af ved eller virke
stugor _und~r spektakel, eller ~nnan tlll~tap- å gata eller annan allmän plats må polis-
llln~ darstades ~ll.er, da ,allm~nheten dart~ll myndigheten medgifva endast i det fall, att
anlander eller därifrån SIg afiagsnar, - hvil- a n t t'" l' t tålle för b rörd "d 'I
k t f" b d "f "Il C',' Il d 't n a Jan 19 s a o e o a an amae or u .a ven ga er•• 01' a "a an ra I"S a- icke finnes att tillgå eller lämpligen 'kan
den eller a dess omrade belagna allmanna b d b" d ' k "teatrar eller lokaler for uppförande af offentliga ere as} oran, e.:Vld arbetets"ver st~,llande
föreställningar, såsom skådespel, konstridning !l0ga .~lllses saval att allmanna rorelsen
och dylikt _ vid bot af 2-10 kr, ICke,hindras, sO,mock att arbetet utan up-

pehall bringas till slut; och skall gatan eller
Trottoar. Ingen må å densamma åka platsen genast efter fulländadt arbete ren-

eller rida, utom vid färd däröfver mellan \göras genom dens försorg, som låtit det-
gård och gata, ej heller dit uppföra fordon samma förrätta, Bryter någon häremot,
eller dragare eller på annat obehörigt sätt böte 2-50 kr.

Vakar. Utan särskildt tillstånd af Öfver-
ståthållare ämbetet må ej någon upphugga
is eller öppna vak å sjö, vik, kanal eller
vattendrag inom staden eller på eller i
närheten af far- eller gångväg å sjö, vik,
kanal eller vattendrag å stadens område.
Detta förbud gäller äfven i afseende å
sådant försvagande af is, som sker genom
utsläppande därå af hett vatten från ång-
maskin eller på annat dylikt sätt,

Vattenhämtning. Utan tillstånd af kom-
munalmyndigheten få vattenutkastare, som
äro eller varda å gator eller andra allmänna
platser anbragta, ej begagnas till vatten-
hämtning' med häst och åkdon, vid bot af
2-10 kr.
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.4890] H. Taxor och ordningsföreskrifter.
Åkande, ridande och gående. Det är för- ning om gatuhörn skall ske till vänster nära

bjudet för en kvar att köra eller rida fortare körbanans vänstra sida och till höger i stor
än i gående eller skridt på följande gator båge. Körande och ridande, SOUl möter
och allmänna platser: an nan körande eller ridande, skall hålla åt

Västerlånggatan, Prästgatan, Skomakare- vänster. När någon bakifrån kör eller ri-
gatan, Svartmangatan, Kindstugatan, Skär- der förbi annan körande eller ridande,
gårdsgatan, Köpmangatan, Baggensgatan, skall det ske till höger i traf, hvarvid den,
Osterlånggatan, Järntorgsgat., Tyska Brin- som kör eller rider framför, är skyldig
ken, Köpmantorget, Köpmanbrinken, Beni- hålla undan åt vänster. Det är icke tillåtet
kebrinken, Trångsund, Munkbro- och Mälar- att köra eller rida förbi annan körande eller
torgen å de delar, som ligga utmed järnvägs- ridande i gatukorsningar eller å platser,
viadukten, Sluss broarna, Nya Kungsholms- hvarest en stockning i trafiken därigenom
brons svängbro, Helgeandsholmsbron samt kan uppstå. Där två eller flere körande
gränderna i staden inom broarna. Å nedan ej kunna komma fram på en gång, skall
uppräknade gator och allmänna platser är det den, som kör arbetsåkdon, lämna vägen
icke tillåtet att med arbetsåkdQn köra fortare fri för personåkdon samt den, som kör
än i gående: Staden inom bro arne med un- olassadt arbetsåkdon. för lassadt. Körande
dantag af vägen från Riddarholmsbron och ridande åligger, när någon är i vägen,
öfver Birger Jarls torg till Riddarholms- att i tid ropa: Se upp! och i händelse af
hamnen, Slotts backen, Skeppsbron samt behof sakta farten eller stanna. Körande
platsen nedanför Lejonbacken ä ömse sidor skall vika undan (ör person, som står vid
om Norrbros förlängning, Norrbro, Gustaf hållplats eller hållstation för spårvagn för
Adolfs torg, Jakobs torg, Jakobsgatan att stiga på spårvagn eller å sådan plats
mellan Västra Trädgårdsgatan och Malm- stigit af spårvagn. Då körande å plats,
torgsgatan, Arsenalsgatan mellan Gustaf där trafiken är liflig, saktar farten, skall
Adolfs torg och Berzelii park, Kungs- han höja piskan till tecken för körande, som
trädgårdsgatan, Biblioteksgatan ,Regerings- följa efter. Den, som icke kan köra eller
gatan mellan Gustaf Adolfs torg och Her- behandla dragare, vare sig att detta beror
kulesgatan, Malmtorgsgatan, Hamngatan af okunnighet eller bristande kroppskrafter,
mellan Malmskillnadsgatan och Norrmalms- äfvensom den, som icke fyllt sexton år, må
torg, Holländaregatan söder om Kammaka- icke å gata eller allmän plats köra i traf.
regatan, Lästmakaregatan mellan Regerings- Den som gjort sig skyldig till förseelse mot
gatan och Oxtorget, Oxtorget, Oxtorgsga- nämnda föreskrift, kan af Öfverståthållare-
tan, Holländaregatan söder om Kammakara- ämbetet förbjudas att köra å allmän plats
gatan,Fredsgatan Drottninggatan söder om eller gata, förrän han styrkt, att han äger
Tegnersgatan, Södermalmstorg, Götgatan erforderlig skicklighet. Körande och rio
mellan Södermalmstorg och S:t Paulsgatan. daride äro skyldiga hålla vägen fri för tå-
Hornsgatan mellan Södermalmstorg och gande militärtrupp, liktåg och andra pro-
Ragvaldsgatan, S:t Paulsgatan mellan Rag- cessioner, utryckande brandmanskap och
valdsgatan och Götgatan. Där genom an- spårvagn. Vid körning med arbetsåkdon
slag eller annorledes finnes utmärkt, att gata är det körsvennen förbjudet att ligga på
är 'afstängd för trafik af körande eller ridande, åkdonet äfvensom att därå intaga annan
skall sådant lända till efterrättelse. Körande plats, än hvarifrån han kan hafva hästen
eller ridande skola öfverallt, där hinder ej väl i hand och har fri utsikt framför sig.
möter, hålla på vänstra sidan af körbanan Finnes ej sådan plats eller är lasset af den
och den, som kör arbetsåkdon. så nära beskaffenhet, att hästen anstränges eller
gång-banans ytterkant som möjligt, dock så annan olägenhet uppstår genom att kör-
att ingen del af åkdonet eller dess last svennen befinner sig på åkdonet, skall han
skjuter öfver gångbanans kant. Å gata, gå bredvid detsamma. Ingen får gå på
kvilkens bredd medgifver, att fyra åkdon gångbana medan han kör. Det är kör-
kunna uppställas i bredd, böra arbetsåkdon svennen förbjudet att på gatorna onödigt.
hålla närmast till vänster samt personåkdon vis smälla eller svänga med piskan. När
hålla mellan arbetsåkdonen och gatans midt, någon stannar med åkdon på gata, hvilket
Nödgas körande eller ridande att-på nå- icke får ske onödig-tvis, skall, där annan
gon plats lämna körbanans vänstra hälft, plats ej blifvit eller vid tillfället varder
skall han så snart hindret passeras, åter af polismyndigheten anvisad, hästen med
vika af till körbanans vänstra sida. Skall åkdonet ställas längs körbanan så långt åt
körande eller ridande stanna pli körbanans sidan däraf, som kan ske utan hinder eller
högra sida, må körbanans vänstra sida ej olägenhet för rörelsen å vidliggande gång-
lämnas, förrän det är nödvändigt. Vänd- bana. Ingen får stanna med häst eller åk.
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Ordningsföreskrifter tör Stockholm. t4891:l
don framför gatumynning eller i gatukora motsvarande, lika goda inrättningar. Hand-
eller så långt fram i gatuhörn, att hinder kärror eller andra fordon, som fortskaffas
eller olägenhet däraf kan uppstå för dem, med handkraft, få icke skjutas fram, när
som skola köra om hörnet, eller att gång- de äro så inrättade eller lassade, att den
bana stänges. Där åkdon står vid ena som verkställer transporten ej har fri utsikt
sidan af gatan, är det förbjudet att med framför sig.
åkdon stanna vid motliggande del af gatans
andra sida, så framt mellanrummet ej läm- Automobiltraflk. Från början af 1907
nar tillräcklig plats för obehindrad färd gäller K. Maj:ts förordning. af d. 21 sept.
med 2 åkdon samtidigt. Nu meddelade för- 1906 om automobiltrafik. I denna medde-
bud gäller dock icke för den tid, som åt- las föreskrifter bl. a. 1) om automobilens
går för åkandes i- eller urstigande. Gods beskaffenhet (säkerhetsanordningar 'm. m.),
af betydlig längd eller stort omfång må 2) om igeukänningsmärken, 3) om förbua
icke utan nödtvång bäras eller med åkdon mot automobils användning, 4) om förauto-
forslas å gata, där liflig trafik råder. Ar mobil tillåtna vägar och Körhastighet, 5)
gods af beskaffenhet att vid transporten om yrkesmässig automobiltrafik, 6) om re-
lätteligen kunna medföra fara eller i syn- sande utländingars autolnobiler,7) ansvars.
nerlig hög grad åstadkomma hinder eller bestämmelser om förordningens efterlefnad,
olägenhet för trafiken, får det ej med åk- 8) om motorcykel och 9) om besiktnings-
don forslas å gata utan polismyndighetens taxa och kungörelser. De för allmänheten
tillstånd och iakttagande af de särskilda viktigaste af dessa föreskrifter (af hvilka
föreskrifter, som af denna myndighet kunna några påstås vara för stränga för att kunna
varda meddelade. Skramlande gods må noga efterlefvas) äro följande:
icke med åkdon forslas å gata, utan att Automobil skall vara försedd med igen-
åtgärd vidtagits, hvarigenom bullret und- känningsmärkehsom erhålles efter besiktning
vikes eller så mycket som möjligt försvagas. och gäller f,jr ela riket. För Stockholms
När gods af stort omfång skall med åk- stad är märket A, för Stockholms län B,
don forslas till eller från hus, får af- eller för Up sala län C och för Södermanlands
pålassningen icke ske på gatan, om detta län D etc. allt med följande siffror, 12 cm.
arbete lämpligen kan verkställas inne på höga, svarta 1. mörkblå på hvit botten och
tomten. Det är ej tillåtet att utan nöd- lätta att läsa både framifrån och bakifrån,
tvång låta åkdon dragas i släp efter annat hvarför de vid mörker skola belysas af
åkdon. På arbetsåkdon får gods icke lassas lyktor.
på sådant sätt eller i sådan mängd, att nå- Å allmän väg af mindre bredd än 3,6
gon del af lasset kan falla af, eller ock meter må automobiltrafik ej äga rum utan
större hinder eller olägenhet för trafiken Kon:s befhdes tillstånd och å enskild väg ej
uppstår, än som är ound~ängligt. Arbets- utan ägarens. Endast ambulans- eller brand-
åkdon, som tillhör Invånare i hufvudsta- väsens automobil må i tätt bebyggdt sam-
den, skall, när det där användes till körs- hälle framföras med större hastighet i tim-
lor, vara försedt med skylt, hvarå ägarens men än 15 km. vid dagsljus och 10 km. vid
fullständiga namn eller firma samt hans mörker eller dimma och annorstädes resp.
adress finnas utsatta med tydlig!!, minst 25 km. och 10 km. Å broar, i vägkors-
nio centimeter höga bokstäfver. Ager han ningar och i viigkrökar skall automobil köras
flere arbetsåkdon, skall hvart och ett af så sakta, att den kan stannas ögonblickligen,
dem därjämte vara märkt med sitt särskilda För öfrigt skall automobilfarande dels l tid
ordningsnummer, anbragt på skylten med ge varningssignal, dels icke färdas förbi
tydliga, minst nio centimeter höga siffror. oroligt rid- eller dragdjur utan att ge den
Skylten skall, där så lämpligen ske kan, ridande eller åkande tillfälle att stiga af,
vara anbragt på sådant sätt, att inskriften dels genast stanna på tecken af krono- eller
utan svårighet kan läsas af den, som be- polisbetjänt, dels vid sammanstötning etc.
finner sig bakom åkdonet, och får icke icke aflägsna sig från olycksplatsen, innan
skylas. Hjulringar och skenor på arbets- lämpliga åtgärdervidtagits, dels slutligen ej
åkdon, som tillhöra invånare i hufvudstaden lämna motorn, innan sådan åtgärd vidtagits,
och där användas till körslor, äfvensom på att den ej kan komma i gång af sig själf.
omnibusvagnar, förspända med två eller Lokala förordningar utfärdas för hvarje
flera hästar, skola hafva en bredd af minst län i början af hvarje år med sammanfatt-
tio och en half centimeter, så framt icke uing af alla för länet gällande stadg-anden.
hjulens genomskärning är minst en och en Bland sådana föreskrifter för Stockholms
tredjedels meter eller åkdonen hvila på ända- stad märkas följande:
målse\lliga fjädrar eller äro försedda. med Automobil, som är mer än 6 m. lång och2,3
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[4892J H. Taxor och ordningsföreskrifter.
m. bred, må ej utan särskild t tillstånd använ- Hornsq, mellan Södermalmstt'rg o. Rag-
das. valdsg., JaJwbs,q. mellan V. Triidqårdsq, o.

Automobil för befordran af per- 1I1almt(ll'g"g, Jakob .•to rq, KlIngsbroll, Kun.q.-
soner får icke framdrifvas i Narvrn.·iigens tl'iidgård.<g .. Lä.,t'Tllakarl'g. mellan Rl'geri"gs-
och Vnlltallavägens alleer, öfver Kastell- g. o. Oxtorqet, Malmtorg.<g., Norrb'l'o, Nya
lt••l",shr(ln och viadukten i Ringrä.qell. Med Kungshol1ltsbron.. suiin qhr«, Oxtorget, Oe-,
större hastighet än 6 kilometer i timmen torqsq., Regerin.I/ .•g. mellan Gustaf Adolfs
må sådan automobil ej framdrifvas å Bag- torq o. Herkulesq, S:t Partl.g. mellan Rag-
gen$g., 1Jl'nikebrinken, G,.ändC1·na i staden valdsg. o. Götg., Stussbroarna, Stidermotms-
isunn. broar n a, Helgeand .•holmsbro n, Jiirn- t01"[J, Vasa bron. Om automobiler för fors-
t(ll'gsg., Killd.tllg.,Köpmanbrinken, Köp,nang., ling af varor gälla ännu flera och större in-
Kiipmantorget, Jlfunkbrotorget o. Miilartor- skränkningar.
g~t å de delar som ligga utmed järnvägs- Utan !lly~dighets tillstånd får icke vid
Viadukten, Nya J(rt1/gsholmsbron .• suiinqbro, automobil tillkopplas .!tnnat fordon.
Priist q., SkomakQ.7·eg., Skärgål·d .•g., Slussbro- Velocipedåkning. (Ofverståthållareämbe-
arna, SIlartrnang., T"ångsund, Tyska Brin- tets kungörelse S/6 1897.) ..
llM!. Västerlångg .. ÖstC1·långg. a) Utan särskiJdt tillstånd af Ofverståt-

A härofvan icke uppräknade !Sator och hållareämbetet får velocipedåkning på all-
torg i staden mellan broarna må automo- män plats äga rum allenast på körbana
bil för befordran af personer icke framdrif- och följaktligen icke på väg, som enligt där
vas med större hastighet än 10 kilometer uppsatt anslag är afsedd uteslutande för ridt.
i timmen med undantag- af vägen från Rid· b) Velocipedåkning tillåtes ej heller på
do.ruotm-bro» ö/ver Birger Jarls torg till följande ställen:
Icid-darholm. shamnen, Slottsbacken, Skepps- Västerlånggatan. gatukorsen inbegripna;
bron, plat.rn nedanför Lejonbacken ömse Jakobsgatan, mellan Malmtorgsgatan och
sidor om Norrbros förlängning, A,'senals.q. Västra Trädgårdsgatan; Hamngatan mellan
mellan Gustaf Adolfs torg och Berzelii Malmskillnadsgatan och Regeringsgatan,
park, Bihliotelt.<g.. Gustaf Adolfs torg, Slus .•broarna, Gatukorset mellan Göt- och Horns-
Pred .•g., Götg. mellan Södermalmstcrg och gatnrna.
Sot Paulsg., H.wmg. mellan Kungsträdgårds- Den, som färdas på velociped, åligger att
g. o. N orrrnalmstorg /[orn"g. mellan Söder- ålla med långsam fart dels i gatuhörn och
malmstorg o. Ragvaldsg., .!aknb,'g. mellan invid gångbana, dels äfven där trängsel rå-
V. Trädgårdsg. o. Vasag. Jakobstorg. No:» der eller fara för sammanstötning eljes kan
brn, Non·malm .•torq. Strömg mellan Gustaf uppstå, så ock på följande ställen:
Adolfs torg o.. Itosoubad ; Sörierrnalmstm'g, Staden. inom broarne, med undantag af
l'pgelhac1ten. (J. o. V. SI1l .•sg. Skeppsbron, platsen nedanför Lejonbacken

A u tomo bil för forsling af varor får och Mynttorget; Norrbro; Gustaf Adolfs torq;
rj framdrifvas å mellersta körbanan i No.r- Jakobstorg; Jakobsgatan, väster om Malm-
""vägelt och i där befintliga allåer, i Val- torgsgatan ; .ÅTsenalsgatan, mellan Gustaf
hallavägens alteer. å norra körbanan å Strnnti- Adolfs torg och Jakobstorg. samt mellan
'räfJ"n annat än för varutransporter till och Kungsträdgårdsgatan och Norra Blasie-
fran egendomarna vid Strandvägen, å andra holmshamnen; Biblioteksgatan;Regeringsgatan,
vägar mellan IJjwrgrird .•bron och Allmänna mellan Gustaf Adolfs torg och Smålandsgatan;
gränd än den västra, å ciadukten. i Hing- iIIalm.torgsgatan; Hamngatan, öster om Rege-
ciiae» och å Ka.,trliltolm,bron. ringsgatan; Lästma!taregatan,. mellan Rege-

Med större hastighet än sex kilometer i ringsgatan och Oxtorget; Oxtorget; Oxtorgs-
timmen får automobil för forsling af varor g't.la.,; ]i'red~gatan, mellan Gustafådolfs torg
ej framdrifvas å följande gator och allmänna och Drottninggatan; Drottninggatan, mellan
platser: Staden inom broarna med undantag Fredsgatan och Rådmansgatan; Djurgårds-
af vägen från Riddar!tolm.brnn öfver Birger hron;8lrtSsqat01'na; Brunnsbacken; Södermalms-
Jarl» torg till Ridda.·/".lmsh".mnen, Slotts- tnrg; liötgatan, mellan Södermalmstorg och

, backen, Skep psbro a samt platsen nedanför Högbergsgatan; Hornsgatan, mellan Söder-
Isejonb aoke» ä ömse sidor om Norrbro. för- malmstorg och Adolf Fredriks torg.
längning, Arunflolsg. mellan I'usta/ Adolf« Med långsam fart förstås en hastighet,
torq O. Berzeiii park, BibU/ltek8g., Drott- som ej är större, än att en fullväxt man
nillgg. söder om Tegner sg .• Fredsg .. Gustaf med rask gång kan följa med velocipeden.
Adolfs torq, Götg. mellan Södermalmstorg Nu meddelade bestämmelser om fårbud
o. Sn. Pauisq., H,unng. mellan .ilalmskill· mot åkning å några samt om långsam fart
nadsg. o. Norrmalmst(lrg, Helqean deholme- å andra ställen gäller ej för tiden mellan
bron, Holländareg.' söder om Kammakareg., klockan 4 och 7 på morgonen.
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Ordningsföreskrifter för Stockholm. [4893-4910J

e) Vid färd inom den egentliga staden eller Berns salonger vid utskänkning 1,581
på Kungl. Djurgården söder om Djurgårds- D:o vid andra tillfällen 1,650
brunnsviken, skall på velocipeden finnas: Biologiska museet __'''' __o 200

1:0 bakom sadeln tydligt nummer, an- Blanche karL.................... 375
bragt bakåt på svart, stadigt fästad plåt med Blasieholmskyrkan . 2,UOO
hvita upprättstående siffror, minst åtta centi- Centralbadets simhall, Drottningg. 88 300
meter höga, öfverallt minst sju millimeter D.o tennishallar d:o 600
breda och med minst sju millimeters afstånd Cirkus på Djurgården 1,997
så väl mellan hvarje siffras jämnlöpande Danviks kyrka 400
delar som mellan de särskilda siffrorna; Djurgårdskyrkan 250
samt dessutom under den del af dygnet, då Djurgårdsteatern 537
gatulyktorna hållas tända, Dramatiska teatern . 978

2:0 vid eller framom styrstången: Elimkapellet, Storgatan 26 480
dels, i velocipedens längdriktning, tydligt Engelska kyrkan ~70

hummer, anbragt å hvardera sidan på svart, Ersta kapell 700
stadigt fäst plåt med siffror efter före- Florakyrkan, n. b. (I. 1 tr..... 600 + 1,lOO
skriften i punkt 1:0, dock att måtten må Folkets hus: Sal A 731. sal B 389,
kunna inskränkas till motsvarande 6 (Ich 5; sal C 207, sal D 209, sal E 126,
dels äfven lykta med tändt ljus, hvars sken sal F 79, sal G .~1, sal. U 80.
tydligt synes på afstånd och på bägge sidorna Frälsningsarureus lokal, Ostcrmulrns-
fullständigt belyser sist nämnda nummer. gatan 36............. 1,300

Numret får icke under färden vara skyldt. Frälsningsarmens lokal, Lilla Glas-
Föreståndaren för polisens centralafdel- bruksgatan 10 800

ning bestämmer det nummer, velocipeden Grand Hotells konsertsal............... 450
skall föra, och lämnar därom skriftligt besked Gustaf Vasa-kyrka n 1,750
till ägaren, när denne själf eller genom annan Hotell Feni x balvåning 250
anmäler sig å afdelningens station samt Idrottsparken.. . 3,6011
uppgifver namn, yrke och adress. Idrottsparkens tcn nispaviljong 1,655

d) Den, som färdas på velociped, åligger: Imrna nuelskyi kau 2,409
att vid möte med åkdon eller ryttare hålla Intima teatern . 160
åt vänster; att vid färd förbi häst, som Jakobs kyrka 1,100
ledes, hålla åt den sida, föraren går; att, .Iohanne s kyrka '''''''' 1,300
när fara för sammanstötning kan uppstå, Katarina församlingsh yd da 120
gifva signal med ringklocka; samt att fär- Katarina kyrka 2,300
das varligt förbi hästar och stiga af velo- Katolsk-Apostoliska kyrkan, Oden-
cipe?en.vid möte ~ed häst] so~ visar sig gatan 20 500
orolig, afvensom nar det eljes ar afbehof- Klara kyrka 1,400
vet påkalladt, för undvikande afolyckshän- Konstnärsklubben, Smålandsg. 7 175
delse. Kristallsalongen 902

e) Flere än två velocipeder få ej fram- Kristliga Föreuingen af Unge Män
drifvas i bredd, och är jämväl förbjudet att (K. F. U. 1"1.), Birgerjarlsg. 35..... 546
vid färd på velociped onödigtvis eller för Kungliga teatern __ 1,::64
öfning åka annorledes än rakt framåt. Kungsholms kyrka 1,500

j) Det i § 3 Ordningsstadgan för rikets Landtbruksakadern., Mästersamue ls-
stäiler gifna förbud att å gata, torg eller gatan 47................................... 175
annan allmän plats köra ovarsamt samt att Lutherska missionshuset, Högbergs-
vid vändningar i gatuhörn eller vid färd gatan 27 A 1,000
mellan gård och gata köra annorlunda än Maria kyrka __.. 1,900
med stor varsamhet skall äga tillämpning Matteuskyrkan.............................. 807
jämväl å velocipedåkning. Mosebacke varietc . 899

» vinterträdgård 200
Musikaliska akademiens orgelsal...... 050

» J) stora sal ... 1,009
Mälarbadct (simhallen jämte läktaren) 50(1
National, se Restaur. Grand National.
Norra latinläroverkets högtidssal.. 1,250

1,400 Novilla 536
305 Operetteatern........................ . 700

Oskarskyrkan , , .-...... 1,428
478 Oskarsteatern., , 1,150

[49 lOJ Allmänna lokalers utrymme är i
hygienens, ordningens och trygghetens in-
tresse af polismyndigheten beräknadt föl'
nedanstående högsta antal samtidigt be'
sökande:
Adolf Fredriks kyrka .
Alhambra teater .
Arbetareinstitutets nedre våning,

Klara N. Kyrkogata 8 .
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[4911J R. Taxor och ordningsföreskrifter.
Restaurant Grand National n. b. 700, 190, 350 Södra teatern.................... 528

» Runan, 1 tr....... 800 Trefaldighetskyrkan, Majorsg. 5 & 7 700
Ryska kyrkan 200 Tyska kyrkan ......•••....••.......•.••... 1,000
S:t Görans kyrka, Kungsholmen...... 472 Vasateatern 647
Skansen 20,000 Vetenskapsakademiens hörsal, n. b.... 337
Skeppsholmskyrkan 1,400 » läktare (utdömd) 24
i3lottskapellet................................. 800 Viktoriateatern 469
Sofiakyrkan 1,333 Yiktoriasalen 425
Stefauskupellet 41~ Östermalms församlingshydda vid
Storkyrkan.................. 2,800 Skepparegatan 593
Sveasalen 1,140 Östermalms kyrka 2,000
Sveateatern.................................... 705 Östermalmsteatern se Operetteatern 700
Svenska teatern........ 1,104
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