
H. Taxor och ordning~föreskrifter. [4877]

H. Taxor och ordningsföreskrifter.
[4877] Utdrag ur T a x a å hamnafgifter i Stockholm.

A) För fartyg (båtar, pråmar).
1:0) Hamnafgift erlägges hvarje gång både vid an-

kommande och afgående : ,
a) föT' faT'tyg af 10 tons nettodT'äktighet eller

däT'utöj'oeT':
då det ankommer omedelbart från eller afgår
omedelbart till

utrikes ort för hvarje ton •.....•........ 10 öre,
inrikes ort för öppet sepelfaT'tyg pr ton 3 •
inrikes ort för annat faT'tyg pr ton , ., 5 •

b) för fartyg af mirulre än 10 tons netto dT'äktig-
het:

.då det ankommer omedelbart från eller afgår
omedelbart till
utrileee ort för stycket .•.••••.•.••...••. 100 öre,
itirilees ort för stycket ••.•..••••..•..•.. 25 •

Anm. Brutet tal af ton beräknas icke.
2:<l)Den, som med egna eller förhyrda fartyg till-

handahåller allmänheten reguljära Imjeförbin-
delser mellan Stockholms hamn och viss annan
ort efter på förhand uppgjord och af hamnsty-
relsen. godkänd plan, erlägger för å linjen insatta
fartyg:

a) 60 procent af den under 1:0) stadgade ;tfgift:
vid fart på inrikes orter eller vid Östersjön,

Kattegat och Skagerack belägna orter intill Ska-
gen-Lindesnäs, då något af fartygen å den an-
gifna linjen minst två gånger i månaden ankom.
mer till och afgår från Stockholm,

vid fart på längre bort belägna orter intill Do.
ver och Calais å ena sidan samt Skottlands nord-
ligaste punkt och Stadt Odde på Norges västkust
il andra sidan, då något af fartygen ä den an.
gifna linjen minst en gång i månaden ankom-
mer till och afgår frän Stockholm, samt

vid fart på aflägsnare inom Europa, dock ej i
. Grekland eller vid Aegeiska och Svarta hafven
eller vid sunden dem emellan belägna orter,
då sådan ankomst och afgång inträffar minst en
gång hvar sjätte vecka;

b) 10 öre pr ton enligt fartygets handlingar lossat
eller lastat gods (en ton räknas efter omständig-
heterna lika med 1000 eller 1016 kg. eller med
en kub.-meter eller 40 eng. kub.vf., hvarjämte en
standard trävaror räknas lika med 21/2 ton) vid
fart på i Grekland eller vid Aegeiska och Svarta
hafven eller vid sunden dem emellan eller utom
Europa belägna orter, då något af fartygen minst
en gång varannan manad ankommer till och af-
går frän Stockholm, dock att afgiften, på detta
sätt beräknad, hvarken vid ankomsten eller vid
afgången får öfverstiga 60 procent eller under-
stiga 25 procent af den under 1:0) stadgade afgift.

Hvad i denna punkt är sagt gälle äfven, då
flera rorena sig om uppehållande af viss ång-
båtslinje.

3:0) För fartyg, som under loppet af minst en månad
i regelbunden fart på viss linje hvarje söcken.
dag minst en gång ankommer till och afgår frän
namnen, erlägges endast 40 procent af den under
1:0) stadgade afgift.

För fartyg, som under viss del af året kommer
i åtnjutande af här ofvan i denna punkt medgif-
ven nedsättning i hamnafgifter och under annan
del af året i fart å samma linje minst tre gånger
i veckan ankommer till och afgär från hamnen,
erlägges under sistnämnda tid 60 procent af den
under 1:0) stadgade afgift.

Fartyg, som tilWilligtvis insättes jämte eller i
stället för ordinarie fartyg å linje, hvarom i

denna punkt sägs, åtnjuter samma nedsättning
som det ordinarie fartyget.

4:0) Ansökan om nedsättning i hamnafgiften, efter
hvad nu är sagt, skall, åtIoljd af plan (turlista),
ingifvas till hamnstyrelsen, som pröfvar huru.
vida enligt planen de för nedsättningens åtnju-
tande föreskrifna villkoren äro för handen.

Varder, efter det nedsättning i hamnafgiften
medgifvits, ror nedsättningen gällande villkor
icke fullgjorda, skall utöfver erlagd afgift ytter-
ligare betalas hvad i hamnafgifen hrister enligt
ofvanstående bestämmelser.

5:0) Afgift enligt denna taxa erlägges jämväl ror pas-
sagerarefartyg, som göra resor 'mellan särskilda
ställen inom hamnområdet. (

6:0) För fartyg, som under loppet-af ett dygn mera
än en gång besöker hamnen, äfvensom för sä.
dana fartyg, som inom hamnen befordra passa.
gerare, erlägges afgift endast en gållg för ankom-
mande och en gång ror afgående om dygnet.

1:0) För fartyg, som endast passerar hamnområdet
utan att därinom attämna eller mottaga passage-
rare eller gods, erlägges i ett för allt hälften af
den här ofvan för ankommande fartyg stadgade
afgift. Sådan nedsättning i hamnafgiften må ät.
njutas äfven då för slussens passerande fartyget
måst lättas genom lossning af gods, under vill.
kor dock att det sålunda lossade godset, utan
ändring af destinationsorten, af fartyget s.iälft
vidare befordras. I

8:0) För fartyg, som besöker först Stöckholm utan
att här mottaga passagerare eller gods och där-
efter plats i stadens närhet, belägen vid eller
hitom Vaxholm-Oscar-Fredriksborg-Baggens_
stäket åt Saltsjösidan och Bockholmssund eller
Skansholmen åt Mälaresidan. sa.mt därifrån, utan
att å sådan plats mottaga passagerare eller gods
till Stockholm, omedelbart återkommer till Stocä-
holm, erlägges icke afgift vare sig vid afgången
till eller vid återkomsten frän ifrågavarande plats.

9:0) Från hamnafgift'r6r fartyg äro befriade:
aj båtar (farkoster) af tre tons nettodräktighet eller

därunder; ,
b) fartyg, som tillhör kronan, eller soJh af kronan

förhyrts samt ;'r bemannat med kronans folk och
förer örlogsflagg, så ock fartyg, som tillhör främ.
mande nations örlogsflotta;

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

fartyg, som tillhör svenskt eller utländskt prt-
, vilegierat segelsällskap;

fartyg, som genom inredning eller utrustning
visas vara afsett till dykeri- och bärgningsroretag
äfvensom verkstadsfartyg och pontonkranar;

bogserings fartyg, då det bogserar annat fartyg
samt dessutom vid färd omedelbart före eller
efter införande till eller utförande från hamnen
af annat fartyg;

fartyg vid prof. och besiktningsresa ;
el) fartyg, som till följd af storm, sjöskada, för un-

dergående af reparation eller för trängande nöd
anlöper hamnen eller efter utgående från hamnen
ror motvind eller på grund af annat dylikt hin.
der dit återvänder, innan den tillämnade resan
fullbordats, under förutsättning att fartyget icke
där lossar andra varor än dem, som i fartyget
åter intagas, och ej heller i öfrigt intager andra
varor än skeppsförnödenheter för fartygts be-
hof, såsom proviant och kol, samt ej heller af-
lämnar eller mottager passagerare;
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Taxor och ordningsföreskrifter.H.
fartyg, som anlöper hamnen allenast för inta-
gande af proviant, kol eller skeppsförnödenheter
1"61'fartygets behof, men utan att därstädes in'
taga annat gods eller lossa och e.i heller afläm-
nar eller mottager passagerare;
stadens fartyg, som användes ior stadens räk-
ning.

f)

B) För vissa varor,som lossas i hamnen och
föras örver hamninrättningen tillhörig kaj

eller brygga.
Kommande från

Alun .
Ammunition .
Apoteksearor , .
Alifalt .
Beck: .
Benmjöl, se Gödningsämnen.
Blomsterlökar och blomsterrötter
Bli(., se Metaller.
Blånor, se Hampa.
Bomull, alla slag ...•..............
Brännvin, se Spritvaror.
Bröd .
Bårder, se Pappersarbeten.
Båtar, rodd-, segel-, st .

Il motor- .
Bårsadt, se Vin.
Bönor~ se Soannmåi, omalen.
Cement .
Cementplattor, se Sten.
Chilisalpeter (natriumnitrat) .
Chokalad .
Dref och drefmat .
Fett ej spee...................•.....
Fikon ..............................•..
Fisk, saltad, inlagd, torr eller rökt

sill och strömming .. 0.0 ••••••

all annan .....•••...••.........

~~~~rs~'j;te;:"'"''''''''''''''.....
Fläsk, se Kött.
Foderkakor, hela och krossade,

samtfodermjöl .
Fruktsaft, se Vin.
Frö, hamp-, Iin-, ror- och raps- o.

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

Färper och fär(J.ningsämnen:
Indiqo, koeheniij, anilin .

målarfärger o. alla andra slag
rödfärg ...••.••..•..•..........••.

Förspinningsgarn, se Tågl,irke.
flarn: jute •.••••••••••••••••••.•••...

alla andra slag ...•..............
Gips .........................•.•.....
Glas, buteljer, flaskor, oslipade ...

fönster-, spegel- o. andra slag
Glyeerin .. , .
Gryn: af spannmål ..•..•..•.......•.

risgryn ..••........•••.•••••...•••
andra slag o" ••••••••••••••••••••••

Guldsmedsarbeten kg.
Guttaperka och teautsenuk:

oarb. o. alfall ..........•.......
skodon ...........•......••.......
andra slag ...........••...........

Gödningsämnen:
benmjöl, natriumnitrat, kalcium-
nitrat, ammoniumsulfat, super-
fosfat, tomasfosfat , mUd katet-
umfosfat, kalisalter äfvensom
andra ej specificerade •.•.•....

Halm, oarbetad ••.•••..•.••••..••.••
Hampa .
Harpojs, se Harts.
Harts och Harpois ..••..•......•....

Utrikes Inrik.
ort. ort.

det 10ö., 5 ö.
}) 50» 25 D
» 50» 25»
» 6 D 3»
» G D 3)

• 30.

» 30»

• 10.

• 100. 50'
D500.250.

8.

• 5.
• 50»
• 10»
• 30»» 50»

• 10» 5.
• 10» 10.
• 30» 15.

• 10.

• 10 D

»50» 25»
• 30. 15»
» 10. 5»

» 20 D

• 40»» 4»
» 20»
» 40 D

• 30.
• 10.» 20»
• 20.20.

• 20. 10»
» 100» 50»
}) 50» 25»

Il 5]) 5»
}) ))}) 5})

» 20» 10»

» 20. 10»

Hudar och skinn:
oberedda, fårska eller våtsaltade
torra ..•.......................••..
beredda ...............•...........
alfall ........•.........•••....•••••

Humle ......•........•.............•..
Hö ••..•.••.•.••••...........•••.•..•..
Ister och flott, äfven konstgjordt
Jute ....•.....••.....•...............•.
Järn, se Metaller.
Kaffe och kaffesurrooat. .
kakao, malen eller rifven ...•..•..
Kakao böner .
Kakel, se Lervaror.
Kalium: kali kolsyrat (pottaska, ka-

liumkarbonat) ...• ..•......... • 10. 5.
kaliumnitrat (salpeter) • 20. 5»
i andra föreningar, ej spec. och
ej hänförliga till gödningsämnen • 10. 5 »

Kalk: osläckt eller släckt •••...... • 2» 1.
Kautsehule, se Guttaperka.
Kemikalie"; råvaror ej spec....... • 30» 15 •
Kli, se Spannmål, omalen.
Kläder ö. klädespersedlar »50» 25})
Koks, se Kol.
Kol: Bten-, koks och briketter...... • 4. 4.
Konfektyrer. alla slag •.•..•.... z, .100» 50»
Konserver; kött af nötboskap eller

får •••..•••••••••...••••••••••••• •· .
andra slag ej, spec ...............•

Konstull (shoddy) ..•...............
Koppar, se Metaller.
Korinter.............................. • 50. 25»
Korkbark ..............•..•..•...... »10. 5.
Korkmattor se Linoleum.
Kreatur: hästar och stor boskap., st.lOO' 50»

... kalfvar, får och svin •. , » 30» 15»
Kreatursfoder, ej specificeradt ••• dct 5 D 5.
Krita, omalen, malen eller slammad II 6» 3»
Krukmalearearbeten, se Lervaror.
K,.yddor, ej spec ..................•
Kött och Fläsk ........•..........•.
Lera: eldfast och annan .•••••...•••
Lervaror: tegel: eldfast, äfvensom

mur, cement, kalksand-, fasad-
o. taktegel m. m. (oglaserade)
samt trottoarsten m. m ..•• 1,000 st.120» 80»
golf. och väggplattor •••..•••. det 30» 15.
porslin, fajans och lervaror ej
specificerade ....•...•.••••••••...
kakel och kr-ukmakaregoda, •••
rör o. brunnar .•.••••.••••.....

Lim, alla slag .......................•
Lin, alla slag ...••.•..••••..••.••••••
Linoleum (korkmattor) ..•••••••...

Ku;,:p :::::::::::::::::::::::::::::::::
Läder- ö. skinn.arbeteri .
Mojs, se Spannmål.
Malm:järn............................ • 1» 1/2D
Malt, se Spannmål malen.
Mattdrueker: på fat .••...••.......

på andra kärl ••..••••.••••••••.
Mandel .........•••...... · .
Margarin, se Smör.
Marmor, se Sten,
Maskin- och vagnssmör;a •..... » 30. 15 D
Maskiner, redskap och verktyg

samt färdtga delar af sådana • 30 D 15 D
Meta ss : fast eller flytande, ej hän-

förlig till sirap samt melassfoder D 20 • 10»
Metaller: järn och stäl :

tack-, ballast-, skrot·,............ » 2» l:t
göten och smälts tycken .••.••... » 2 D l»
valsadt och hammarräckt, smidt
eller valsadt för vidare bearbet-
ning, rör, plåt, spik, söm, bal-
kar och järnvägsskenor .••...•••
gjutgods, .....•.....•.....••••••.
plåtkärl .......•..••...••••••.••..•

15 D

15 »

5 »

4 »

5D
25 »

5 »
15 »
25 »

5 »

5 »

10 »
20 »

2 »
10 »
20 »
15 »
5 •

10 »
10 »
10.

det 20 ö.
» 30»
» 50»
» 10.
• 50»» 5.
» 30»
• 10.

10 ö.
15 D
50 ]l

5 »
25 »
5 »

15 »
5 •

»50» 25.
» 50. 25»
» 30:t 15»

» 20» 10»
» 50» 25})
• 30. 15»

D 50. 25»
• 20. 10.
» 4» 2»

» 40.
J) 10»
• 6.
D 30»
D 20 D
D 30 D
D 40 D

10 »
D 50 D

20 D
5 •
3 D

15 D
10 D
15 D
20.

5 D
25 •

hl 30. 15D
D 30.15.

det 50. 25 D

D 4. 2»
• 10 D 5»
» 10» 10.
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Taxa å hamnafgifter m. m.
träd, 'valsad eller dragen det 10 ö., 5 ö.
alla öfriga arbetade järnvaror »10» 10»
andra slag, oädla :
oarbetade samt skrot............ • 10» 5»
arbetade: plåt, rör, stänger, spik,
tråd, bult och duk............... • 20. lOB

Mjöl, se Spannmål, malen.
Mjöl/c..? grädde, äfvensom torr.
Möbt';;'~,l~y~.. :::::::::::::::::::::::: ; ~~~ ;~;
Natriumnitr-as se Chilesalpeter,
Natrium: i andra föreningar, ej

spec. och ej hlinförliga till göd.
ningsämnen J) 10» 5-11

-Olein. och andra ejslirskildtnlimnda
oljesyPor........................... »30. 15»

'OUekakor, se Foderkakor.
rOiior: af djur eller vlixtlimnen... »30» 15»

fossila eller mtneral. och genom
torrdestillation framstlillda, ej
spec .

Ost •..•.•...............•........••••.•
Papp: i ark ocb rullar ••...•..•..•
Papper: omslage-, tapet. o. tidnings

skrif- och andra slag .••.•..•.•.•
Paooerearoeten: påsar och kuvert

pappers tapeter och bärder ..•.••
Parajfin .
Plommon, torkade .•.•••.....•......
Porsiin, se Lervaror.
Potatismjöl, se Stärkelse.
Pottastea; se Kalium.
Puneen, se Spritvaror. 2:0) För tullpliktiga varor, ej hlinförliga till de här
Redakap, se Masleiner, ofvan specificerade, erlligges i hamnafgift tvä pro.
lj,iam.jöl, se Gryn aJ ria. cent af tullbeloppet .
.A.tuss~n •...............••......•.•.•• »50» 25» 3:0) Vid afgiftsberäkningeu. uppkommande brutet
Salpeter, se Kalium. tal af öre uteslutes.
Salt, oraffineradt.................... » 2]) 1» 47'6) Varor, som från inrikes ort införas i så ringa

raffineradt .....••..•..•...•...•..• • 6. 3» mängd, att afgifterna i en räkning eJ' uppg' tillShoddi), se Konstull: ••
S' up 11 l 15.öre, ä~o fria frän .hamnafgift. Bådan afgifts.
Skin':, ~e a/iu"1d~~.... · ...• · .. •.... · • 20. 10. frfhet åtnjutes dock ICke, om flera smäpartieraf
Smör: naturligt och konstgjordt varor utat' samma slag med en och samma lägen-

(mar~arin) ..•.••.•.......•.•.•••.. ~ 30» 15. het hitkomma för en och samma mottagares räk-
Sniekerlorbeten; se Trävaror. ning och de sammanlagda afgifternas summa
Socker: oraffineradt.. .•.......••...• »25. 25. öfverstiger 15 öre.

raffineradt »35 D 35» 5:0) För varor, som lossas i hamn utan att därvid
Soda, se Natrium. föras öfver-hamninrättningen tillhörig kaj eller
Spannmål: omalen, lifvensom kli • 4. 4,.» brygga, erlägges, halt" afgift, därest ej varorna,

malen ...••.•••••••.•.•.•.•.••.•. » 7. 7» enligt hvad nedan stadgas, äro fria frän hamn-
Spritvaror: brännvin och sprit, alla afgift.

slag samt punsch ..••...•••.•••• hl 80. 40 ~ 6:0) Varor, som i Stockholm angifvas till nederlag
~äc~, se Talg. och för hvilka vid uppläggningen hamnafgift er.
St~~~<nO~~b~t~;i'";';'~~;';~~";'bi~~k d~t ~~ ~ 1;~ lägges, äro vid förtullning eUer öfvertlyttuing på

arbetad: slip- och kvarnstenar • 10. 5 • annat nederlag eller reexport från ny sådan af-
trapp. och plansten samt cement. giftsfria.
och marmorplattor ..••.• pr 100 st. 50» 25» 7:0) Varor, som enligt tullstadgan angifvas till ome-
marmorskifvor ej bearbetade »10» 5 » delbar transitoförsändelse, transitoupplag eller

Strumpstolagoda, se Vdfnader, frHager, äro vid uppläggningen äfvensom vid
Ståi, se Metaller, reexport eller förflyttning till annat tranettcupp.
Stdrteetse och potatism,jöl......... det 20. 10. lag eUer frilager befriade från hamnafgift, men
Superfosfat, se GÖdmngsämnen. däremot underkastade sådan afgift vid förtuU.
Sva,fvel och avafvelblomma...... » 10. 5 » ning eller öfvertlyttning på nederlag.
Svamp, sug- eller tvätt·............ » 200» 100. 8:0) Från hamnafgift för varor äro befriade
Sviskon .....•......•................• » 50. 25. a) försvarsverket tillhöriga varor äfvensom de öf-
SSy"aproar....•...............•.............•...•...•.................•.•...• 30» 15. riga kronans varor, som icke äro afsedda 'att an.
Säckar: nya, af oblekt och olår. »30» 15» vändas vid bedrifvande af industriell eller där.

d med jämförlig verksamhet;ga juteväf ..••.••.•.•...•.••... » 50» 25. b) postförsändelser ;
af blekt eller färgad juteväf... »100,1l 25. e) passagerares reseffekter;
af annan väfnad » 100» 50» d) varor, som lossas från sädantfartyg,varom.f"ör.

Talg, späck och tran ..........•. » 30. 15 Il mäles under A. 9:0 d) härofvan och äter utfö-TaPb:%;~.pappers-, se Pappersar- e) ras med samma fartyg;
varor, 80m komma från inrikes ort och lossas

Te ..............• 50» 2." inom hamnområdet samt enligt skriftligt intyg
Tegel, se Lervaror. af vederbörande fartygsbefål här omlastats till
Tenn, se Metaller: annat fartyg inom sex dygn efter det fartygs an.
Tjära .................•.........••• » 6 Il 3 •. 1 komst, som hitfört varan för att omedelbart

WOODSTOCK SKRIVMASKIN från KONTORSTEKNIK;
en,klaste konstruktion, solid, tystgående. oöverträffad. Se sid. 39. 41 R~geringsgatan.

» 6.
» 30.
» 20.
• 20·.
n 100 »
» 60.
• 100»» 30»
• 50»
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3.
15.
10 »
5 »

20 ))
10 »
20 »
15»
25 D

Tobak: oarbetad, ....•..••.........
arbetad: cigarrer och cigarretter

Tomkärl , .
Torf', torfmuli.t orfetri) och torp-

briketter • 2)) 2.
Tran, se Talg.
Trikavaror, se Väfnader.
Trävaror:

ved .•...•••••......••..•......... kbm 10. 5.
snickeriarbeten och tunnbindare-
arbeten .•..••.••.••••.•.•.•••.••.• det 30. 15 •
andra slag, oarbetade, sågade,
tillhuggna eUer hyflade .••..•.•.

Tvål ....................•............
Tågvirke och förapinningsgarn
Tändatickor och uindstieksaetear
Ull .
Vagnsamörja, se Maskinsmörja.
Verktyg, se Maakiner.
Vin och saft .••.•••.••••.••.•...•... )) 80» 40 •
Vitriol.............................. Il 30» 15 •
Väfnader och etrumpstoteaoä«:

af siden, hel- och half- .•.•.•.•. • 200» 100 •
ylle, bomull., linne, hamp- och
ramie .
kokos och ju te, oblekta, ofärgade
kokos och jute, blekta, flirgade
alla andra slag ..........• ; .••••.

Zink, se Metaller.Agg.................................... • 20» 10))
Arter se Spannmål.

dct50 s., 50 Ö.
kg 5. 1.
det 10. 5.

kbm 20 D 10 »
det 30 • 15 •
» 30» 15 »
» 30. 15 Il
• 30. 15 •

• 100. 25 »
» 25» 15 •
» 50.25.
)) 100 • 50 •



[4877-4879] H. Taxor och ordningsföreskrifter.
vidare befordras till annan hamn, vare sig de I efter nämnda tidrymds utgång vara a!lämnadt till
for ändamålet foras öfver stadens kaj eller brygga vederbörande hamnfogde;
eller omedelbart omlastas. Sådant intyg skall, f) tomkärl, i hvilka varor förut utföJts från hamn-
för' att gälla, senast näst påföljande söckendag området.

[4878] Stadsbudstaxa, gällande från och med den 1 februari 1920.
A) Allmänna bestämmelseT'. 1) Betalning 101' uträttande af uppdrag, som anförtrotts åt stads'

bud, utgår etter tid endast då så utt,.yckligen betingas, men eljes etter kurs. 2) Tidb~talning utgår
med 1:25 för hvarje . påbörjad halftimme och :;0% högre mellan 9 e. m.-7 f. m. S) För gods, hvars
forsling kräfver me" än ett stadsbud, utgår betalning enligt taxan fOr hoarje stadsbud. 41 FÖT"åter·
kurs betalas hälften af taxans afgifter. 5) For inställelse å den plats, där uppdraget skall mottagas,
betalas 25 öre, om afståndet är öfver 500 meter, eljes ingenting. 6) För oäntan merl.än en kvart öfver
den tid, som uppdragets uträttande krärver' äger stadsbud få 50 öre för hoarje påbdrjad kvart efter
den första kvarten. 7) För passagerareejfekters forsling mellan åkdon och ångbåt eller järnvägsstation
erlägges 50 öre för börda af högst 50 kg och 1 kr. för tyngre börda. 8) Om uppdrag, som icke är
tingadt efter tid, innefattar ttera. sä,.skilda kurser, äfvensom i andra fall, då denna taxa icke är till-
lämplig, må öfverenskommelse om betalningsgrunden göras med stadsbud eller stadsbudsfOreståndare.

B) Tidbetalnina, se ofvan. .
e) FÖ,. betalruna efter kurs (Zontariff) är Stockholm indeladt i 19 zoner, hvilkas gränser i all-

männa drag anges här nedan. Betalning utgår enligt följande grunder med tillägg af 50 % mellan 9 e. m.
och 7 f. m.: a) För uppdrag utan börda eller med börda af högst 4 kg. är taxan 1 kr. inom zonen
med 25 öres tillägg för hvarje följande zon. b) För börda mettan a och 2{jkg. är taxan 1:50inom zonen
med 25 öres tillägg för hvarje följande zon. c) För börda mellan 2{joch 76 kg är taxan 2 kr. inom
zonen, 2: 25 in i nästa zon, 2: 50 till en tredje zon, men därefter 50 öres tillägg för hv••rje följande zon.
d) För börda mellan 75 och 150 kg är taxan 50% högre än ej-taxan.

Zonernas omfång:
l) Staden inom broarna med Riddarholmen, Hel- 11) (Öfre Norrm.) Öster om järnvägsspåret från

geandsholmen, Strömsborg och Badinrättningen. S:t Eriksbron till Norrtull-Norrtullsg.-Odeng.
2) (Söder) Inom. Timmerman~~. (fr. 1\'[älaren)- 12) (Öfre Norrm.) Norra järnvägsspåret från Norr·

Folku'!!lag.-Renst,jernasg.-SaltsJon.. . tullsg. till Roslagsg.-Roslagsvägen-Söderbrunns-
S) (Soder) Inom Folkungag.--RlUgvägen-Renstjer· vägen-Rimbo järnvägsspår-Odeng.- Norrtullsg.

n"1JgCsöder)Öster om Renstjernasg. IS) Kungsholmens. nedre del öster om .Polhemsg.
5) (Söder) Inom Varfsg.-Volmar Yxkullsg.-Maria .14)Kungsholm?n inom :rolhems.g.-!IIarIebergsg.-

bang._Ringvlig.-Folkungag.--Timmermansg.-1\'[ä- LlUdhag~nsg.-1\'[alare.n (inber. S.t Goran och arbe-
laren. tarebo~taderna dartntdll).

6) Södermahn väster om Varfsg. och norr om 16) (Österm.) Inom Odeng.-Valhallav.-Stureg.-
Volmar-Yxkullsg. Birger] ~rlsg.

7) Södermalms återstående yttre del. 16) (Österm.)InomStureg.-Karlavägen-Styrmans-
8) Skeppsholmen och Kastellholmen. g.-Strandvägen. .
9) Norrmalm söder om Tunnelg. och David ba- 17) Östermalm norr om Karlavägen samt öster om

garesg. Stureg - och Värtavägen.
10) Norrmahn söder om Odeng. och öster om Bir- 18) Östermalms återstående yttre del.

gerjar1sg. och Roslagsg. 19) Djurgården till Sirishof och Bellmansro.

[4879J Taxa för sotning.
a) För sotning, som skall äga rum å bestämda

tider, ha stadsfullmäktige beslutat och öfverståt-
hållareämbetet 8/1 1918 fastställt ny taxa med föl-
jande grundprtser:
A. för rökgångar till eldstad, där kokning sker och

för imrör : i vindsvåningen 20 öre pr rökgång
och 5 öre mera för hvarje våning längre ned;
fOr hvarje centralskorsten med rökgängar och
sotkammare 50 öre i hus med 3 våningar och
vind samt 20 öre mera får hvarje ytterligare
våning; och för hvarje i centralskorstenen in-
stucket imrör med tillhörande imkupa 15 öre.

B. för rökgångar till badkamin eller ugn för upp-
värmning : i vindsvåningen 10 öre pr rökgång och
5 öre mera för hvarje våning längre ned; för hvarje
centralskorsten i hus med 3 våningar och viud
40 öre samt 20 öre mera for hvarje ytterligare
väning.

C. för sotning och annan rensning af: vanlig järn.
spis på föreskrifven tid 15 öre, eljes 40 öre; kamin
eller ugn d:o 25 öre och 75 öre; pannmur 50 öre;
större spisar) värmeledningar, maskinskorstenar,

ångpannor o. d. efter öfverenskommelse eller
efter öfverståthållareämbetets pröfning.

Dessutom f. n. 45 % utöfver detta belopp i dyr-
tidstillägg. Och om utan sotarens förskyllande
sotning af rökgång eller centralskorsten behöfver
verkställas under tiden 1/11-1/4, höjes taxan med
50 %.

Anm. 1. r afseende å skorsten, som står
utmed grannes brandmur och i följd däraf är
upp dragen till större höjd. än den eljes' enligt gäl-
lande bestämmelser skulle innehafva, beräknas be-
talningen för sotningen, med tillämpning af nu stad-
gade grunder, efter antalet våningar i det hus, hvar-
till nämnda brandmur hörer.

Anm. 2. För rengöring af rökhuf erlägges ej
heller särskild betalning.

Anm. 3. För sotning af plåtrör med 4-6 m.s
längd betalas 30 öre, för kortare ingenting, för längre
efter öfverenskommelse.

Anm. 4. Biträde af murare eller annan handt-
verkare vid sotning betalas särskildt.

Anm. {j. Taxan gäller ej för -eldstäder, som
anordnats för gas eller elektricitet.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.
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[4880J

A. För fänOlllobil (S-hjulig bil) eller
icke heltäckt droska.

Taxametertaxor och bestämmelser för droskväsendet.

TAXA I.

B. För 4·ltjulig automobil eller
heltäckt åkdon

TAXA 111.5 TAXA l." TAXA 11.7 TAXA lII.s
Natt·taxa! Dagtaxa! Dngt •••",,! Dagtaxa!

utom tultarne inom tictlarne utom tullarne utom tullarne
för 3-4 pers. för 1-2 pers. för 1-2 pers. för 3-4 pers.

vä~i;;;dl Pris Akning ~,~;; Åkning II Pris Åkning I }'ri:-
intill I intill ! intill intill I

300 m. O: 50 min. sek. I min. I min. sek·1
450» O: 60 5 20 O· 50 4 i o: 50 2 40 I O: 50
600 » O; 70 8 O: 60 6 O: 60 4 O: 60
750» O: 80I 10 40 O: 70 8 I O: 70 5 20 O: 70

1,g~~~ n~i: 20 ng I ig g~~g ~ 40 ~: ~gI

1,200» 1: 10 18 40 1: 00 14 1: 00 g 20 1~ 00 I
1,350 » 1: 20 21 20 1: 10 16 l: 10 10 40 1: 10 J
1,500» 1: 30 24 1: 20 18 1: 20 12 1: 20' >-3

Taxa A. III 1,650» l: 40 26 40 l: 30 20 1: 80 18 20 l: 30 ~
1,800» 1: 50 29 20 1: 40 22 l: 40 14 40 l: 40 ~
1,950» 1: 60 82 1: 50 24 1: 50 16 1: 50 S
2,100 » 1: 70 84 40 1: 60 26 1: 60 17 20 1: 60 ~
2,250» 1: 80 37 20 1: 70 28 1: 70 18 40 1: 70 g
2,400» l: 90 40 l: 80 80 1: 80 20 1: 80 e-t-
2,550 »1 2: 00 42 40 Il: 90 22 1: 90 21 20 1: 90 ~
2,700 »1 2: 10 45 20 2: 00 34 2: 00 22 40 2: 00 o
2,850» 2: 20 48 2: 10 36 2: 10 24 2: 10 !'"
8,000» 2: 80 50 ~O I 2: 20 88 2: 20 25 20 2: 20
8,150 »1 2: 40 58 20' 2: 80 40 2: 80 26 40 2: 30~1
3,800» 2: 50 o. s. v. med 10 o. s. v. med 10 o. s. v. med 10

0.8. V. med 10 öre öre mera för öre mera för öre mera för
mera för hvarje hvarje därefter Ihvarje därefter hvarje därefter

I påbörjad väg. börjad tid af börjad tid af I börjad tid af
längd af HJO m. 2 min. 40 sek. 2 min. !min. 20 sek.

Väntpengar.

A. Vid användning afjiinomobil eller icke heltäckt droska betalas för väntan
före färden intill 8 minuter 50 öre och sedan (äfven. under färden) 10
öre föl' hvar påbörjad 4·minutersperiod.

B. Vid användning af 4·itjn/ig automobil eller heltäckt åkdon betalns för
väntan före färden intill 4 minuter 50 öre och sedan (äf'ven under
färden) 10 öre för hvarje påbörjad 2.minuterspedod.

C. Vid användning af släde betalas för väntan före färden intill 5 min ..
20 sek. 5U öre och sedan (äfven under färden) 10 öre för hvar på.
börjad period af 2 min. 40 sek,

Tillägg under dYI·tiden.

100 O/o utöf'ver vad taxameterapparaten utvisar enl. Ö.·Ä. kungörelse
den 27/9 1919.

TAXA 11.4
Dagtaxa! Dalltaxa1

inom tullarne inom tullarne
för 1-2 pers. för 3-4 pers.

Väglängd/ Pris Väglängd[ Pris
intill I intill

600 m. I, O: 50 I 400 m. II O: 50
900» O: 60 600» O: 60

o. s. v. o. s. v.

TAXA I. TAXA 11.2 TAXA 111.8
Dagtaxa! Dagtaxa! Dagtaxa!

I inom tullarne inom tu.liarne utom tullarne
för 1-2 pers. för 8-4 pers. föl' 8-4 pers.

Väglängdl Pris IV~glängdll P is IVägiängdi Pris
intill mtIll r intfl l I

800 m., O: 50 600 m'l O: 50 I 400 m. O: 50
1,200» O: 60 900» O: 60 600» O: 60
1,600» O: 70 1,200» O: 70 I 800» O: 70
2,000 »1 O: 80 1,500 »1 O: 80 1,000» O: 80
2,400» O: 90 1,800 » O: 90 1,200» O: 90
2,800» 1: 00 2,100» 1: 0011'400» 1: 00
8,200» 1: 10 2,400» l: 10 1,600» 1: 10
3,600» 1: 20 2,700» 1: 20 1,800» l: 20
4,000 » 1: 80 8,000 » 1: 80 2,000» 1: 80
4,400» 1: 40 3,800» 1: 40 2,200» 1: 40 Taxa A. II
4,800» l: 50 3,600» 1: 50 2,400» 1: 50
5,200 » 1: 60 8,900 » l: 60 2,600» 1: 60
5,600» 1: 70 4,200» 1: 70 2,800 » 1: 70
6,000» l: 80 4,500» l: 80 3,000» 1: 80
6,400 » 1: 90 4,800» 1: 90 8,200» 1: 90
6,800» 2: 00 5,100 » 2: 00 3,400 »/2: 00
7,200» 2: 10 5,400 » 2: 10 8,600 » 2: 10
7,60v» 2: 20 5,700 » 2: 20 8,800 » 2: 20
8,000» 2: 30 6,000 » 2: 80 4,000) 2: 80
8,400» 2: 40 6,800 » 2: 40 4,200 »'1 2: 40
8,800» 2: 50 6,600 » 2: 50 4,400 » 2: 50

O.s.v.rned 10 öre o. s.v. med 10 öre o. s.v, med 10 öre
mera för hvarje mera för hvarje mera för hvarje

påbörjad väg. I påbörjad väl!' påbörjad väg.
längd af <1000 m. längd af 300 m. längd af 200 m.

l Som natt räknas tiden från: kl. 12 på natten till kl. 7 f. m.
2 Gäller äfven som dagtaxa utom tullarne för 1-2 pers.
S Gäller äfven som nattaxa inom eller utom tullarna samt föl' fä.rd

med de droskor, som beordrats till järnvägsstationen.
4 Gäller äfven som dagtaxa utom tullarue för 1~4 pers. och som

nattaxa inom tullarue för 1-4 pers. eller utom tullarne för 1-2 pers.,
äfvcnsom för färd med de droskor, som beordrats till järnvägsstationen
(såvida ej 'l'axa 111 bör tillämpas).

o Gäller äfven som taxa för fler än 4 pers. dag eller natt inom eller
utom tullarna.

6 Gäller för icke heltäckt släde.
1 Gäller äfven in-om tullarne får 1-2 pers. i heltäckt släde samt får

8-4 personer.
8 Gäller äfven får 1-4 pers. inom eller utom tullarue o", Ilat/en

samt för färd med de slädar, som beordrats till järnvägsstationen.

Lika med

eller 10 öres eller !O öres

förböjning förhöjning

för hvarje för hvarje

påbörjad påbörjad

väglängd af väglängd af

300 m. 200 m.

C. }'ör åkning med filäde.
(Beräkning efter tid).



[4880-4882] H. Taxor och ordningsföreskrifter.
Vid tillämpningen at ofvanstående taxa- e) Effekter, som utan att' skada åkdonet kunna

metertaxor är följande att märka: anbringas antingen i det inre af droskan eller på
kuskbocken, må medföras, men utan droskkuskens

l) Ett' barn under 10 år får medfölja åkande rnedgifvande fär droska icke användas uteslutande
utan särskild betalning. Två barn under 10 år räk- till transport af saker.
nas som en person. 8) Droskkusk med öppen eller heltäckt droska,

2) Gods öfver 15 kg. räknas som en person. släde eller fänomobil är skyldig att verkställa körning
3) Fordrar droskkusk högre betalning än taxa. till följande utom tullarue belägna ställen samt till

metern utvisar, äger den, som begagnat droskan, alla, som ligga hitom dessa och vid de till dem
att genast anmäla förhållandet föl' poliskonstapel ledande vägarne :
eller å polisstation, dit droskkusken är skyldig att Bellevue, Kristineberg utom
köra utan ersättning. Droskkusk må ej begära Biskopsudden, Kungsholms tull,
drickspengar. ~~o,:;,~t~:~g~en'utom ~J~':,et vid' Hund·

4) Skola under- en och samma färd olika Hornstull, Kräftriket
taxor tillämpas, skall droskkusk, samtidigt med att Danviks hospital, Lidingöbro, värdshuset,
taxametern inställes på ny taxa, uttryckligen därom Djurgårdsbrunn, Lidingöbro, västra brofäst :
underrätta den åkande. Drottningberget å Ladu- Liljeholmen,

5) Droskkusk skall, om ej den åkande anger gårdsgärdet, Lindarängen.
särskild väg, köra genaste lämpliga vägen, dock ej Ekelund, Manilla,
utan den åkandes tillstånd öfver tillfruset vattendrag. Enskede, Marieberg,

6) Droskkusk skall efter körning undersöka om de Experimentalfältet, Norrbacka,
resande kvarglömt några reseffekter i droskan och Fiskartarpet, Nya kyrkogården, hela
genast återställa dessa. Kan ej detta ske skola ef- Finnboda slip, området;
fekterna ofördröjligen aflämnas å närmaste polissta- Fågelsången utom Horns- Nybohof, Stora,
tian. tull. Rejmersholm,

7) Om skyldigheten att verkställa körning Grönbrink utom Hornst., Ropsten,
gäller hufvudsakligen följande: Gröndal å Kungl. Djur- Rosendal,

a) Droskkusk kan vägra körning a) åt osnyggt gården, Skuggan, Stora,
klädda eller synbarligen öfverlastade personer; b) då Gungan utom Skanstull, Bkuggan, Lilla,
han på grund af beställning är under färd eller håller Haga, Gamla, Solna kyrka,
med droskan å annan plats än draskstation, samt då Haga lustslott, Btallrnästaeegården,
han är under hemfärd efter dygnets tjänstgörings- Hagalund, Stora Sikla,
tid, i hvilka båda fall skylten med ordet beställd Haga orangeribyggnader, Södra begramtngsplatsen-
skall vara uppsatt; och c) då han är skyldig in- Hammarby, utom Skanstull,
ställa droska vid centralbangården och innehar ban- Hornsberg, Stora, brygge- Tegeludden,
märke samt om körningen skulle antingen hindra in- riet, Tomteboda, institut. för
ställeisen eller den påfordras till ställe utom tullarne. Hornsberg, Lilla,. blinda,

b) Droska skall på tillsägelse genom medföl- Hufvudsta, skjutbanan, Tranebergsbro,
jande bud inställas å plats inom tullarna och kan Johannishof utom Skanst. Värtahamnen,
lUven rekvireras genom telefon till droskstationen; Karlberg, Värtagasverket,
och skall taxametern genast sättas i verksamhet och Konradsberg, Ålkistan.
droskkusken sedan köra närmaste väg till in- 9) DroskkUsk med fyrhjulig automobtl är skyldig:
ställelseorten. Droskkusk kan ej tvingas att inställa att, därest icke naturhinder, såsom snöstorm, farlig:
sig efter rekvisition pr telefon. isgata eller dylikt, förefinnes, verkställa körning till

c) Mot droskkuskens bestridande må djur icke plats inom Stockholms område samt till sådana inom.
upptagas i droska och i fyrsitsig droska ej mer än Bromma, Solna, Danderyds, Lidingö och Nacka för-
4 personer samt i tvåsitsig ej mer än 2, hvarvid samlingar belägna platser, tiH hvilka för automobil-
dock 2 barn under 10 år räknas såsom en person. uppläten väg leder, äfvensom till Drottninghobn,.

d) Med smittosam sjukdom behäftade personer Spånga kyrka, Saltsjöbaden samt Hud<l:inge kyrka.
eUer lik få ej forslas i droska. och villastad.

[4882J HyrkusktaXa.
Genom ÖfverståthåUareämbetets 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, sä att tillträdet försvåras. Priset för åkning är öfverlåtet åt fritt aftal, men för vlUlligast
förekommande körturer hafva Stockhobns hyrkuskverk förenat sig om nedanstående Taxa - gällande
åkdon för två personer (droska, viktoria, kupe, rysk släde, slädkupö) eller för fyra personer (landå, täckt
vagn, rack, täcksläde) .- med tillsvidare 10 % konjunkturforhöjning.
a) Visitåkning (helt korta afbrott) eller Promenad- Enkel kurs mellan Söder och norra stads-

åkning inom tuBarne. delarna utanför Scheelegatan, Kungs-
Kr. gatan och Storgatan .••••.••.•.•••.•.•••.•.. 10:-

För första heltimmen eller därunder ......•.. 15: ) dO~ i
hvarje påbörjad halftimme därefter... 7: 50 d Promena ",.n ng.

" • • •• o • • För följande 15 till sin riktning bestämda prorue-
b) VISIt· och "ft'"rsakllln~ mom tutlame. nader hvilkas nr kunna användas vid beställnmgen

För hel t~mme ~l~er däru~der ...• :: ...••...•.•. 15: - gälla här angifna kurspris, dock med 1 kr. höjning:
" hvarje påbörjad halttimme darefter...... 7. 50 då hämtning sker å Söder 161' promenad utom norra

c) Kurskörning inom tuBarne. tullarna eller ä Norr för promenad utom södra:
Enkel kurs 1) mellan och inom stadsdelarna 1) Lilla promenaden å Djurgården: förbi Nor-

norr om Slussen, 2) inom Södermalm, 3) diska Museet, Bellmansro och Rosendal
mellan Söder och staden inom broarna 8: - samt Djurgårdens norra strandväg äter,

Enkel kurs mellan Söder och norra stads- eller tvärtom •••..••••.•••••.•• •.•.•.•• · ••••.• 18:
delarna inom Scheelegatan, Kungsgatan 2) Stora promenaden å Djurgården: Norra
och Storgatan •••••••..•••.•.•••••••••.•.••• 10: -. strandvägen utefter Djurgårdsbrunn.vi·
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Hyrkusktaxa. Åfstånd. [4882-48831
ken, förbi Rosendal. Djurgårdsbrunn,
Manilla, Bellmansro, Hasselbacken o. s. v.
eUer tvärtom •••••••••••••.••..•••••••••••. 20: -

3) Största promenaden å Djurg&rden: Lika
med nor 2: men med utsträckning från
Djurgårdsbrunn, längs Djurgårdebrunns-
kanalen, förbi Parkudden. omkring Block-
husudden, förbi Täcka Udden och Ma-
nilla ••.•.•••••••••••..••.••.•••••••••••••••••• 22: -

4) Promenad f~rbi Karlberg (Krigsskolan),
Tomteboda (Blindinstitutet), Solna kyrka
och Norra begrafniugsplatsen, genom Ha-
gaparken, förbi StaUmästaregården, eUer
tvärtom .•.•.•••.•.••.•.••.•.••••.....•••.. 22: -

5) Promenad genom Hagaparken o. s. v. till
Ulriksdai, med fortsättning genom Ulziks-
dals alle, förbi Stocksund, Roslagsvägen
förbi l Ålkistan, Bergianska trädgården,
Landtbruksakademiens Experimentalf"ålt,
Kräftriket, Albano, eller tvärtom •••••.•.. 35: -

I 6) Åktur till Drottningholm, förbi bl. a. Stock·
holms sjukhem, Stockholms, Hospital
(Konradsberg) och Kristineberg (Frimu·
rarebarnhuset), och åter •.•....•.••••.••.. 40: -

~(ih) Begrafningskörningar.

" För likvagn efter ackord, lägst 30 kr. il söcken-
dag och 45 kr. å söndag.

Vagn till Norra BegraJningsplatsen:
Från Norr, för tid af högst 21/1 timmar ••..•. 30:-

" Söder" " " ,,3 " .....• 35:-
Vagn till S~dra Begrajningsplatsen:

B'rån Söder, för tid af högst 21/1 timmar •••••• 30:-
"Norr "" " ,,3 " .••... 35:-

Vagn till kyrkogård i staden, till Galärvarf·
vet eller järnvägsstation, för tid af 21/1
timme •.•.•.•.....••.•••••••••••.•••.••••• 30:-
och för påbörjad haiftimme däröfver .,. 5:-

[o4883J rAfståndet från Stortorget till:
Meter.'

Albano 3,628 Järfva .
arnängen 3,159 Järla .

Bellmans byst 3,944 Karlberg (Karlbergsvägen) .
Bergsund ........................•........... 4,210 D:o (Rörstrandsgatan) .
Biskopsudden 4,795 Konradsberg .
Blockhustull .............••...... 6,339 Kristineberg .•...............................
Charlottendal (utom Hornstu1l) 4,329 Kräftriket ............•.................... · ..
Danviks hospital..... 3,080 Kungsholmstull .
Danvikstull 2,900 Kyrkogården, nya .
Djurgårdsbrunn (öfver Djurgården)... 6,062 Källhagen ......................•.............
1):0 (genom Fredrikshofstull) 4,686 Lidingöbro (öfver Djurgården)
D:o (genom Östermalmstull) 6,282 1):0 (genom Fredrikshofstu1l) .
Dragonstallen (g. Fredrikshofstull) 3,750 1):0 (genom Östermalmstull} .
Drottningberget (g. Fredrikshofstull) 3,676 Lifgardets till häst nya kasernbygg-
1):0 (g~nom Ostermal~stull) 3,901 nad, till_porten ..:..............•....... 3,260
Drottningholm (nya vagen) 11,790 1):0 (från Valhallavagen) .........••.... 660
Enskede.. 4,824 Lifjeholmen ~.................... 3,627
Experimentalfältet utom Roslagstull 4,860 Listonhill ........•...... ..•............ 4,943
Fiskartorpet 6,178 Långholmen 4,365
Framnäs 3,043 Långpannan 8,227
Frösunda, Stora 5,813 Manhem :. 6,175'

D:o Lilla 6,269 Manilla (öfre) 5,286
Fågelsången............... 4,810 Marieberg .............••.......... 4,219
Grönbrink 4,175 Nacka värdshus .....•..•............•..... 6,478
Gröndal (på Djurgården) 6,686 Nockebybro ...............•••............... 10,138
Gröndal (utom Hornstull). 4,489 Norra begrafningsplatsen, grinden nor6 4,612
Gungan 4,677 Norrbacka. 3,913
Haga (Gamla) genom l:a Haga grind 6,377 Norrtull....................................... 3,612
Haga lustslott genom första grind 6,265 Nybohof 4,139
D:o d.o genom andra grind _ 5,730 Ropsten 4,999
Hagalund 5,308 Rosendals lustslott 3,889
Hammarby 3,717 Roslagstull 3,379
Hammarbytull 2,390 Rörstrand .....•.............................. 3,367
Hasselbacken 3,325 Sabbatsberg : 2,939
Hornsberg .. .•........... 4,692 Sandsborg... 5,427
Hornstull 3,135 Sirishof. _. 3,453
Hägersten 7,070 Skanstull 2,678
Jakobsdal '.. ..•......... 3,970 Skuggan........................ 5,684
Johannishof 3,688 Skuru..... 12,277-----------------------------------WOODSTOCK SKRIVMASKIN från KONTORSTEKNIK,
enklaste konstruktion, solid, tystgående. oöverträffad. Se sid. 3.9. 41 Regeringsgatan.

Meter.
7,170
7,171
4,475
4,121
3,964
4,469
4,174
3,060
3,222
3,403
6,422
5,264
5,831
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Solna kyrka (genom Norrtull) .
Stallmästaregärden !. .
Starrbäcks ekbacke se Lifgardets till

häst nya kasern. . I
Stocksund _ .
Stora Sikla 1•••••......••••.

Sundbyberg J •••••••••••••••.•
Södra begrafningsplatseh, grinden

n:r 1, cirka 1...•.......•••..
Tallkrogen _ /
Tantotull l o •••••

Tegeludden .
'I'ranebergabro \...•............
Täcka udden "1' •••..........•.
Ulfsunda .

Meter
4,863 UlriksdalIgenom Norrtull) : .
3,785 D:o (g. Rosl:stull förbi .Ålkistan) .

Weylandts villa .
Värtan, hamnen vid ; .

7,013 Ålkistan ........................••............
5,582 Östermalmstull............ . .
9,124

Meter.
8,654 .
9,249
4,234
4,095
6,184
2,451

5,180 Drottninggatan, frän Ström~en till
7,274 Tekniska högskolan _ .
2,944 Götgatan, frän Södermalmstorg .
4,183 Hornsgatan, frän Södermalmstorg
4,913 till Hornskroken ........................•
5,745 Regeringsgatan, frän Gustaf Adolfs
7,224 torg till Spårvägsbolagets egendom

1,517
(924

1,360

1,280

[4ss 5] o~n;ng'fö,e'k'ifl" fö' Stockholm,
Allmänna försäljning~platser. Stadsfull- sålunda blifvit anvisadt, böte 2-20 kr.; och

mäktige bestämma hvilka torg, hamnar och vare samma påföljd får den, som å stadens
dylika ställen i staden skola vara till område badar på förbjudet (ställe.
l,l,llmännaförsäljningsplatser upplåtna, men Besiktning, se Inspektion.
Ofverståthållareämbetet äger att dels be- Buller. Genom Ofverståthållareämbetets
stämma särskilda af nämnda platser för kung. d. 8 nov. 1912 stadgades böter för åt-
försäljning af vissa slags varor,' dels i öf. skilliga slag af störande buller, särskildt
rigt lämna de föreskrifter, som for vidmakt- nattetid. De viktigaste bestämmelserna äro
hållande af ordning och renlighet å salu- följande. Mellan kl. 10 e. m. och 5 f. m.
platserna finnas erforderliga. Den, som må åkdon, som ej är försedt med gummi-
bryter mot hvad härutinnan stadgas eller ringar, köras endast i gående. Vid forsling
icke hörsammar de tillsägelser, honom i af- af skramlande gods skall åtgärd vidtagas till
seende å åkdons och rarors ordnande å bullrets minskning. Starkt gnisslande broms-
ifrågavarande platser genom polisbetjäniq- inrättning å åkdon får ej användas. Mellan
gen på stället meddelas, Iböte 2-20 kr. A kl. 10 e. m. och 6 f. m. må ej tidningar
gator eller andra allmänna platser, än de eller varor utbjudas med hög röst. (Allt
nu omförmälda, må icke, utan Öfverståt- ofvanstående vid böter af 2-20 kr.) Vid
hållareämbetets tillstånd, försäljning bedrif- renhållningen skall vid vite af 2-50 kr. stö-
vas. från stånd, bod eller dylikt, eller så rande buller i möjligaste mån undvikas. Mel-
att den på stället framgående rörelsen däri- lan kl. 10 e. m. och 6 f. m. må vid vite af
genom hindras eller upJ?ehålles, vid bot af 5-:100 kr: följande ar~e~enej u~foras: hand-
2-50 kr. 1 termg af järnbalkar; nitning af järnkonstruk-

Annonser, affischer eller andra sådana tioner. bergsprängning, stenkrossning med
tillkännagifvanden må ej uppsättas på offent- maskin, pålning, plåtslageriarbeten och bear-
liga minnesmärken eller vid gata eller all- betning eller omläggning af spårvägsskenor,
män plats anslås på byggnader, plank eller såvida buller därigenom uppstår: dock kan
andra föremål utan ägarens eller disponen- för särskilda fall undantag medgifvas. Åfven
tens medgifvande. på annan tid skall vid bearbetning af järn-

Badande. Å vissa ställen vid hufvudsta- balkar buller i möjligaste mån undvikas.
dens stränder äro, på Istadens bekostnad Damm. Afdamning eller piskning af mat-
anlagda badsumpar, som allmänheten mot tor, möbler, sängkläder och dylika persed-
stadgad lindrig afgift ägpr att begagna; och lar eller kringspridande annorledes af damm
vare badande under bar himmel och i öp- i större mängd må icke äga rum å sådana
pet vatten ej tillåtet inbm staden samt får allmänna platser, \livarest olägenhet däraf
å stadens område äga rum endast å de kan förorsakas, och får icke i någon hän-
ställen, där sådant skev utan olägenhet el- delse verkställas utom hus å annan tid af
ler obehag för allmänheten. Den, som i dygnet än emellan kl. 8 f. m. och kl. 9 e. m.
staden under bar himlnel badar uti sjö, vid vite af 2-10 kr.
vik, kanal eller vattendrag, eller för sådant Dragkärror må uppställas endast på vi~sa
ändamål afkläder sig å annat ställe, än som allmänna platser (omkr. 30) och mot särskild

I
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Ordningsföreskrifter för Stockholm. [4885':"4886J
afgift enl. kung. d. 26 april 1912. Hand- delst oriktig uppgift eller på annat sätt
kärra, som användes å gator -eller allmänna undandraga sig beskattning, erlägge dubbel
platser, skall vara försedd med ägarens namn hundskatt och böte 5-10 kr. Hundskatt
och adress, samt må ej skjutas fram, om den är lika utmätningsgill med kommunalutskyl-
ej lämnar utsikten fri för den, som verkställer der Då skattemärke förkommit, kan. nytt
transporten. få lösas med 25 öre.

Hundar. Hund får ej löpa ute i staden eller Inspektion af automobiler, elektriska
å dess område inom den ~l af södra Djur- anläggningar, hissar, kafelokaler och ång-
gården som i öster begrä sas af Sirishofs båtar. Au t o mob il er. För öfvervakande
västra gräns, västra Rose. dalsvägen. Oak- af dels brukbarheten af automobil, dels auto-
hills västra gräns, utan den åtföljer sin mobils lämplighet för yrkesmässig trafik, dels
ägare eller vårdare; börande tik under förarens duglighet att sköta och manövrera
djurets löptid hållas inom hus. Hundar må automobil (se [4890] om automobiltrafik) för-
ej löpa lösa å torg eller allmän plats, salu- ordnar öfverståthållareämbetet till besikt-
hall, butik m. m., livareat födoämnen för- ningsmäri »lämpligt antal i motorers kon-
säljas eller tillverkas; ej heller under tiden struktion och skötsel kunniga män». Elek-
1 april-30 sept. å stadens allmänna plan- triska anläggningar för telegrafering,
teringar, kyrkogårdar och ofvan angifna telefonering, belysning eller driflrraft få ej
del af Djurgården eller utsläppas lösa å utan'öfverståthållareärnbetets tillstånd sträcka
gata eller annan allmän plats inom staden ledningar utanför elektricitetskällans egen-
eller dess område utan halsband, hvarå äga- dom. Dessutom utöfvas tillsyn å anlägg-
rens namn och bostad finnas tydligt och ningar af sakkunniga inspektörer enligt af
fullständigt anbragta. , Auträffas hund å så- stadsfullmäktige godkända taxor. Hissar
dana ställen eller utan dylikt halsband, varde inom Stockholm stå under tillsyn af 4 inspek-
upptagen och afförd af polisbetjäningen till törer; en af dessa är tillika kontrollant för
stadens hundstall, Sveavägen 118, samt vid de allmänna hissarna på Söder. Kaf'e l o k a-
Kungl. Veterinärinstitutet dödad, sedan 3 ler besiktigas särskildt med hänsyn till loka-
dygn förflutit efter dess upptagande, så framt lens lämplighet för rörelsen af två besikt-
icke ägaren eller vårdaren inom denna tid ningsmän, som f~. ersättning för hvarje gång
återhämtar densamma samt ersätter kostna- med 4 il. 2 kr. Afven samlingslokaler skola
derna för dess upptagande och underhåll. besiktigas af brandchef, stadsarkitekt och
Hund, som genom skällande stör närboende, poliskommissarie, innan de få tagas i bruk.
må ej nattetid lämnas ute a gård. Brytes För explosiva varor har öfveratäthållare-
mot ofvanstående böte 2-20 kr. ämbetet tillsatt en kontrollant med arvode

Hundskatt utgöres årligen med 15 kr. för af 2,000: - och för tillsyn öfver olika slags
hvarje hund. Under tiden 16-31 januari ångbåtar finnas besiktningsmän för passa-
hvarje år skotl ägare eller innehafvare af gerareångfartyg sedan 1864, inspektör öfver
hund, för hvilken skatt bör utgöras, dels ångslupar sedan 1873 och sedan 1912 sak-
skriftligen enligt fastställdt formulär i stads- kunniga för pröfning af kompetensen hos
kassan uppgifva, huru många hundar han mindre motor- och fiske-fartygs befälhafvare.
innehar och under året vill behålla samt af - Namnen å ofvan omnämnda inspektörer
hvad slag dessa äro, dels samtidigt erlägga m. m. återfinnas under [1700].
skatten, hvarvid kvitto och skattemärke er- [4886J
hållas. Blifver någon senare under årets lopp Kreatur. Lämnas förspänd dragare å gata
ägare eller innehafvare af sådan hund, älig- eller annan allmän plats obnnden, ntan er-
ger det. honom att senast inom 1 månad forderlig tillsyn; eller finnes häst lös därstä-
därefter sådant på enahanda sätt anmäla des; eller finnas hornboskap, får, get eller
och då betala skatten. Resande, som uppe- svin lösa å gata eller annan allmän plats
håller sig kortare tid än 2 månader i Stock- vid andra tillfällen, än då de, under oafbru-
holm, behöfver ej där erlägga skatt för med- ten tillsyn af vårdare, föras till eller från
förd hund, ej heller vid längre vistelse för bete, eller för vattning eller annat angeläget
annorstädes beskattad hund, men bör, om ändamål framdrifvas, eller på saluplats till
han vill ha denne skyddad för åtgärder mot försäljning utställas ; eller hafva omförmälda
hundar utan skattemärken, .göra anmälan i kreatur genom underlåten vård kommit in
stadskassan och deponera skatt för året, men på annans gård i staden; eller stannar man,
äger att återfå beloppet mot återlämnande då kreatur i stad framdrifves, obehörigen
af kvitto och märke, sedan han styrkt sin därmed å gata eller annan allmän plats; böte
rätt till skattefrihet. Försummar någon att ägaren eller den, som eljest sknlle om krea-
till beskattning anmäla hund, som af ho- turet hafva vård eller vållat, att sådant kom-
nom innehafves, eller söker någon att me- mit löst, 2-20 kr. Dragare må il'ke stä~as
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[48,86] H. Taxor och ordningsföreskrifter,
så, att rörelsen däraf hindras eller uppehålles, ring eller broms. Andra större kreatur,
ej heller fodras eller lämnas frånspänd vid där de icke föras i fordon, skola, högst två
åkdonet annorstädes å gata eller annan all- i bredd, antingen köras med töm eller ock,
män plats, än där sådant är tillåtet, vid bot sammanbundna på lämpligt sätt, ledas, hvar-
af 2-50 kronor. vid en person icke må föra flera än två kre-

Kreatursmarknad för storboskap, kalfvar, atur, Kreatur, som nu äro nämnda, mä
får, getter, svin och hästar är i samband icke föras af någon, som saknar för ända-
med slakthuset anordnad hvar helgfri mån- målet erforderlig kroppsstyrka. Mindre bo-
dag och torsdag 8-1. Då marknad pågår, skapsdjur. såsom kalfvar, får och svin, få
har allmänheten fritt tillträde. För öfrigt icke forslas annorledes än i fordon, som äro
är marknadsplats öppen för försäljare med tillräckligt rymliga och i öfrigt för ända-
biträden och personer med särskildt tillstånd målet lämpliga. Kreatur få icke, där det
söckendagar 6-6, då tydligt märkta djur få utan väsentlig olägenhet kan undvikas, köras
ditföras, efter veterinärbesiktning, eller bort- eller ledas å gata eller annan allmän plats,
föras. Närmare föreskrifter finnas om mark- där liflig rörelse råder eller på sådan all-
nadsbiljett, slaktbiljett, djurens utfodring män plats, som icke är för körtrafik upp-
och vård samt ordningeu och verksamheten låten. Särskildt förbjudna områden äro:
å marknadsplatsen. å Norr det område, som omslutes af Ar-

Kälkbacksåkning må ej utan polismyndig- tillerig., Tyskbagareg., Jungfrug., Valhallav.,
hets tillstånd företagas å andra än nedan' Odeng., Torsg., Klara Strand, G:la Kungs-
stående platser, nämligen: Landtmäteribacken holmsbrog., Vintervägen, Mästersamuelsg.,
och Humlegården, dels stora allen från Floras L:a Munklägersg. och Klara Strand, samt
kulle till Linnestoden, dels västra allen från å Söder området inom Folkungng., Timmer-
Engelbrektsgatan till Linnestoden och dels mansg. Krukmakareg., 'I'orkel-Knutssonsg,
östra allen från Sturegatan till nämnda stod. och södra uppfartsvägen. Vid kreaturstrans-
Vanadislunden från nordöstra hörnet af Ste- porter må onödigt uppehåll icke ske, och
fanskap ellet till Frejgatan. Saltmätare.qatan skola kreaturen, när de sjöledes anländt till
från höjden vid Markvardsgatan till Kung- staden, föras från landningsplatsen så snart
stensgatan. Allen vid nordöstra sidan af sig göra 'låter och senast inom två timmar
Observatorieplan från Observatoriegatan till efter ankomsten.
Kungstensgatan. Tegnerslunden, dock att åk- Burar och annan redskap, som i staden
ningen ej får fortsättas å angränsande gator. eller å dess område användas för forsling af
Vasaparken dels de tre vägar, som från fjäderfä eller dess förvaring vid hamn, järn-
höjden midtför kvarteret Kamelian leda vägsstation eller allmän saluplats, skola vara
österut med fortsättning inåt parken, och tillräckligt rymliga och i öfrigt för ända-
dels den höjd, som utgör fortsättning af den målet lämpliga.
mellersta af vägarna vid Dalagatan. Krono- Orenlighet. Vid bot af 5-50 kr. åligger
bergsparken, dock att åkningen icke får fort- det den, som i stad forslar afträdesämnen,
sättas å angränsande gator, Guldgränd, Tanto- kreaturs spillning eller annan orenlighet, att
lunden, Kapellgränd från höjden midtför därtill begagna tätt fordon eller kärl samt
huset n:r 9 österut till Ö.tgötagatan, samt jämväl i öfrigt tillse, att orenligheten ej
Högbf3'rgsgatan från Häckelfjällsgränd västerut spilles eller utrinner, äfvensom att hafva
till Nytorgsgatan. A dessa för kälkåkning fordonet eller kärlet ändamålsenligt öfver-
anvisade platser får dock åkning, hvarom nu täckt samt icke å gata eller annan allmän
är fråga, icke äga rum nattetid eller senare plats stanna därmed längre än som af till-
än kl. 9 P.!<aftonen; och i händelse därstä- fällig anledning kan vara oundgängligen nö-
des, med Ofverståthållareämbetets tillstånd. digt. Vid forsling å gata eller annan all-
sand utströs eller annan åtgärd vidtages män plats af kalk, malen krita, kolstybb,
till förekommande af åkningens utsträck- rödfärg eller annat dylikt ämne, som genom
ning öfver en viss gräns, v&redet förbjudet utspillning eller damning medför olägenhet,
att sådant hinder undanrödja. För öfver- skall, vid bot af 2-20 kr., begagnas tätt
trädelse häraf bötes 2-20 kr. och med tjänlig betäckning försedt fordon.

Köttbesiktningstvång är i samband med Sopor, kreatursspillning, afskräden och slik
slakthusets öppnande infördt fr. o. m. 8 orenlighet, hvartill dock ej hänföres afträ-
febr. 1912. desämne, må icke forslas å gator eller andra

Motorcykelåkning, se Velocipedåkning. allmänna platser på annan tid af dygnet än
Nötkreatur. Tjurar skola forslas i lämp- frän kl. 11 e. m. till kl. 9 f. m. under maj

liga fordon under nödig uppsikt eller ock till och med september månader samt från
hvar för sig ledas af två eller flera män kl. 10 e. m. till kl. 10' f. m. under ätersto-
samt, dä de ledas, vara torsedda med nos- den af året; skolande, i händelse af behof,
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Ordningsföreskrifter för Stockholm. [4886--4887J
orenlighet, som sprider vämjelig 'stank, vara bortskaffande, hvarmed ej må uppskjutas så
försatt med något ämne, hvarigenom olägen-Ilänge, att kärlen blifva öfverfyllda. Brytes
heten häraf förekommes eller minskas; allt Ihäremot, böte 2-20 kr. Afträdesorenlighet
vid bot af 5-50 kr. Afstjälpningsställen får ej hämtas eller å gator eller andra all-
för snö, is, affall af byggnadsmaterialier, vid männa platser forslas å annan tid än emel-
gräfningar uppsamlad jord, sten och grus [an kl. 11 e. m. och kl. 6 f. m. från den 1
samt andra fyllnadsämnen, hviIka ej uppläg- april till den 1 september samt från kl. 11
gas på ägarens eller med vederbörligt tillstånd e. m. till kl. 7 f. m. under öfriga månader ,
å annans tomt, anvisas af Ofverståthållare- vid bot af 2-100 kr.
ämbete~ medels sär~kild kung?:els~. D~~, r48871
som, ,:~ll .?egag~a sada~a afstjälpningsstäl- Reparationer. Då yttre reparation å hus
len,. bor..~a.tta sIg. e~~ertlllsy.mngsmans eller pågår utan att platsen utanför huset är
polisbetjänings tillsägelser I afseende å de . h" ' d k 11 o de s f" so g som
ditförda ämnenas atlasening. Öfverträdelse In .agna , s a ge~ m ~. or .. ~ , ,
h" f st ff d b··t 5 100 k enligt ByggnadsordnIngen, for behörigt verk-
a~a ra as ~e .. o er, ..-. r. - ställande af byggnadsföretag är ansvarig,

Sv~nmat eller dyl~ka amnen, doda djur, sopor, på lämpligt sätt öfvervakas, det olyckahän-
af/all från fabnk:r och h~ndtv~rkstader delse eller olägenhet för allmänheten icke
eller annan orenlighet må Icke l staden • f b t t åll B t h" t böte
e!ler .~ dess område utföras eller kastas i ~"::1~0a~ e e vas. ry es aremo, o
SJÖ, VI~, kanal eller vattendrag, eller läg- 1'. ..
gas å Isen därstädes, ej heller få de utka- Skyltar. (Ofverståthållareämbetets kun-
stas på gator, torg eller andra allmänna görelse 10/11 1894.)
platser. Användt vatten och andra flytande Mom. 1. Annonser, affischer eller andra
orena ämnen få, så framt de ej sprida stiu- sådana tillkännagifvanden må ej uppsättas
karrde lukt eller medföra annan betydlig på offentliga minnesmärken eller vid gata
olägenhet, i rännstenar uthällas från kl. 11 eller allmän plats anslås på byggnader, plank
e. m. till kl. 7 f. m. under maj till och eller andra föremål utan ägarens eller dis-
med september månader samt från kl. 10 ponentens medgifvande.
e. m. till kl. 8 f. m. under återstående Nom. 2. Beträffande skyltar vid gata eller
delen af året, men i öfrigt vare slikt ore- annan allmän trafikled skall därjämte föl-
nande förbjudet; och må ej heller någon jande lända till efterrättelse:
låta nrin å trottoar eller vid offentliga bygg- a) Skylt skall säkert fastsättas.
nader eller minnesmärken. Vid inträffad b) Skylt, som sättes lägre än två och en
köld må i rännstenar och alloppstrummor half meter från marken, må framskjuta högst
icke utsläppas vatten i sådan mängd att för femton centimeter från husvägg eller plank.
åkande eller gående hinderlig svallis eller e) Sättes skylt högre än nu är sagdt, får
annan synnerlig olägenhet däraf uppkom- den icke framskjuta vid gata af aderton
mer. Brytes häremot, böte 2-100 kr. Ore- meters bredd eller därutöfver mer än en
nar någon i staden eller inom dess område och en hal f meter samt vid gata af ringare
vattnet uti allmän brunn, källa eller vatten- bredd mer än en och två tiondedels meter
ledning eller, på annat sätt som nyss är från husvägg eller plank, dock att polismyn-
sagdt, vid allmänt vattenhämtningsställe i digheten, efter därom i särskildt fall gjord
sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller före- framställning, äger att på grund af skylta
tager man vid allmän brunn, källa eller form eller beskaffenhet medgifva längre ut-
vattenkastare eller vid annat allmänt vat- språng.
tenhämtningsställe rengörning af kärl eller d) På hustak eller planks öfverkant må
åkdon, tvättning af kläder eller annan åt- skyltar icke uppsättas med mindre Ofver-
gärd, så att osnygghet eller hinder vid vat- ståthållareämbetet, efter Byggnadsnämndens
tenhämtningen uppkommer, böte 2-100 kr. hörande, därtill meddelat tillstånd.

Inom hvarje egendom skola, genom hus- e) Befinnes §kylt medföra synnerlig van- ,
värdens försorg, finnas i erforderlig mängd prydnad, äger Ofverståthållareämbetet, efter
inrättade ändamålsenliga afträden, försedda att hafva hört Byggnadsnämnden, förordna
med täta, lämpligt omslutna tunnkärl eller om skyltens -borttagande eller förändring
klosettkärl för uppsamlande af den inom inom utsatt tid samt förbjuda, att den åter
egendomen fallande latrin. Den åt hvil- uppsättes oförändrad; ..och lände, i ty fall,
ken afträde är till begagnande upplåtet, till efterrättelse hvad Ofverståthållareämbe-
skall hålla detsamma snyggt samt dels vid tet härutinnan beslutar.
förefallande behof och dels, då han från f) I benämningen skylt innefattas hår
egendomen afflyttar, genom budning i stad- äfven skyltens fästen jämte dess öfriga till-
gad ordning, föranstalta om orenlighetens be~r.
WOODSTOCK SKRIVMASKin från KONTORSTEKNIK,
enklaste konstruktion, solid, tystgående, oöverträffad. Se sid. 39. 41 R,egeringsgatan.
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Stadga för slakthus- och köttbesiktnings- varsamhet verkställer stenspräJ,lg~ing', lossar
tvång för staden jämte ordningsstadga för skott eller afhränner fyrverken, böte 5-,-
slakthus, marknad och köttbesiktningsbyräer 100 kr.
är utfärdad af O.-A. den, 23 jan. 1912. Se- Stängningstider. Enligt lagen om be-
naste taxor äro: dels af Kungl. Maj:t den gränsning af tiden för idkande af han-
5 juli 1918 fastställda slakthus- m. B. afgifter del och viss annan rörelse stadgas:
för begagnande af anstalterna, dels af stads- 1 §. Handelsbod må å söckendag ej hånas
fnllmäktige den 15 okt. 1917 godkänd ~a;.a öppen för allmänheten å förmiddagen före
för frys- och kylhuset, dels ock af Ö.-A. klockan 8 och å eftermiddagen efter klockan
fastställda taxor för vågafgifter den 15 juli 7 eller, under. tiden från och med den 10 till
1918 och för kreaturstransporter å slakthus- och med den 23 december, efter" kl, 8.
spårvägen den 7 febr. 1919. Bod, där handel idkas med mejeriproduk-

Soplastningsstationer finnas å följ. stäl- ter, ägg, margarin eller bageri- och konditori-
len : å Sodermalm. en station i närheten af varor, må dock för försäljning enbart af dy-
Södra järnvägsstationen; å Norrmalm en sta- lika varor öppnas en timme tidigare och hållas
tion mellan Värtabanan och Solnavägen ; öppen en timme längre lill nyss är sagt. :
samt å Östermalm en station strax norr om Rakstuga, frisersalong eller varmbadinrätt-
Ostra järnvägsstationen. Dessa stationer hål- ning må å söckendag ej hållas öppen för
las tillgänglig:L för aBassning hvarje dag, un- allmänheten å tid före klockan 8 förmidda-
del' maj-september kl. 4-10" f. m. och under gen ell e,'" efter klockan 8 eftermiddageu.
återstående månader kl. 5-11 f. m., hvar- 2 §. A sön- eller helgdag må handelsbod,
jämte den orenlighet, som uppsamlas å salu- rakstuga, frisersalong eller varmbadinrättning
torgen och vid extra rengöring af andra all- ej hållas öppen för allmänheten.
männa platser, får å stationerna afiassas järn- För försäljning enbart af sådana lifsmedel,
väl till kl. 6 e. m. som i l § angifvas, äfvensom af färsk frukt

Då staden å gata eller allmän plats an- eller lefvande blommor må dock bod å sön-
lägger trumma för aBedning af vatten, älig eller helgdag hållas öppen å tid mellan klockan
ger det ägare "af tomt vid samma gata eller, 7 och klockan 10 förmiddagen.
plats, därest han ej förfogar öfver enskild Därest sådana dagar inträffa i följd, må
ledning, som af Drätselnämnden godkännes, rakstuga eller frisersalong hållas öppen en
att, samtidigt därmed att staden på sin be af dem under högst två timmar å tid före
kostnad från trumman till tomtgränsen fram- klockan 11 förmiddagen.
förer sidoledning, till denna sidoledning föra Taksnö och is. Tak och rännor å 'hus
rörledning under jorden för vattens och By- skola, på föranstaltande af husägaren, be-
tande orenlighets afledande från tomten, frias från den snö eller is, som genom ned-
Där trummaredanfinnesafstadenanlagd,skall störtande kan förorsaka fara för dem, som
tomtägaren fullgöra hvad ofvan är sagdt å tid. fårdas förbi; dock må det icke utan nöd-
som Drätselnämnden bestämmer och miust tvång ske så, att den utanför huset fram-
6 månader förut gifver tomtägaren tillkänna. gående rörelsen därigenom hindras eller up-
Ofvannämnda rörledning skall utgå från en pehålles; börande husägaren vidtaga nödiga
i tomten anbragt tät samlingsbrunn, täckt åtgärder till förekommande af olyckshändel-
med lämpligt af Drätselnämnden bestämdt ser eller olägenhet för allmänheten i följd
galler, försedd med vattenlås samt, där ej af arbetets verkställande. Brytes häremot,
synnerligt hinder möter, lagd så att brun- böte 5-50 kr.
nens utloppsmynning kommer minst 1,480 ,Teatrar. Biljetter för inträde till spek-
meter under jordytan. Kan till följd af takel eller annan tillställning å Kungl. Te-
belägenheten vattnet från tomten icke föras atrarna må ej, utan teaterdirektionens till-
till trumman från sådan brunn, 'hvarom of- stånd, inom deras förstugor, trappuppgän-
van är åagdr, skall vattnet ledas dit genom gar, korridorer eller å trottoarerna utanför
lämplig anordning, som af Drätselnämnden eller invid ingångarna till teaterhusen säl-
godkännes. jas eller till, salu utbjudas åt allmänheten,
[4888] vid bot af 2-50 kr. Under det berörda

Stensprängning, skott 001;1 fyrverkeri. tillställningar äga rum eller allmänheten
Den, som i staden verkställer stenspräng- till dem anländer eller därifrån sig aflägs-
ning utan polismyndighetens tillstånd eller nar, får ej å nämnda ställen något, hvad
utan att iakttaga därvid föreskrifvet försik- det vara må, säljas. eller till salu utbjudas
tighetsmått eller lossar skott eller afbrän- utan direktionens tillstånd, vid bot af 2-
ner fyrverkeri, vare sig utan sådant till- 10 kr. Ej må någon röka cigarr eller to-
stånd eller med åsidosättande af nödig var- bak inom Kungl. Teatrarnas salonger, kor-
samhet, eller å stadens område utan nödig rldorer, trappuppgångar eller inre förstu-
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Ordningsföreskrifter för Stockholm. [4888-48891
gor under spektakel eller annan tillställ- das; börande vid arbetets verkställande noga
ning därstädes eller då allmänheten därtill tillses såväl att allmänna rörelsen icke hind-
anländer eller därifrån sig aflägsnar, - hvil- ras, som ock att arhetet utan uppehåll
ket förbud äfven gäller för alla andra i sta- bringas till slut; och skall gatan eller plat-
den eller å dess område belägna allmänna sen genast, efter ful1ändadt arbete rengö-
teatrar eller lokaler för uppförande af of- ras genom dens försorg, som låtit detsamma
fentliga föreställningar, såsom' skådespel, förrätta. Bryter, någon häremot, böte 2-
konstridning och dylikt -vid bot af2-10 kr. 60 kr.

Trottoar. Ingen må å densamma åka Velocipedåkning, se nedan efter Auto-
eller rida, utom vid färd däröfver mellan mobiltrafik.
gärd och gata, ej heller dit uppfora fordon [4~ 89]
eller dragare eller på annat obehörigt sätt Ak a nd e, ridande och gående. Det är för-
upptaga eller afstänga trottoaren för de bjudet for en kvar att köra eller rida for-
gående. Ej må trottoar begagnas af den, tare än i gående eller skridt på följande
som bär börda, hvilken till följd af sin gator och allmä:dna platser:
storlek, osnygghet eller annan sin beskal- Västerlånggatan, Prästgatan, Skomakare-
fenhet är de gående till hinder eller annat gatan, Svartmangatan, Kindstugatan, Skär-
men, Bryter någon häremot, böte 2-60 kr. gärdsgatan, Köpmangatan, Baggensgatan,
Fotgängare, som å gångbana möter annan Osterlånggatan, Järntorgsgatan, .1·yska Bri~-
fotgängare, bör, hålla till vänster. ken, Köpmantorget, Köpmanbnnken, Hem-

Tvättbryggor. Ej må någon tvätta, kebrinken, Trångsund, Munkbro- och Mälar'
skölja eller klappa kläder eller förrätta torgen å de delar, som ligga utmed järn-
annat dylikt arbete annorstädes å allmän Vägsviadukten, Slussbroarna, Nya Kungs-
plats än å de stadens bryggor, som for så· holmsbrons svängbro, Helgeandsholmsbrop.
dant ändamål äro upplåtna, vid bot af 2- samt gränderna i staden inom broarna. A
10 kr.; ägande allmänheten att dessa bryg- nedan uppräknade gator och allmänna plat-
gor kostnadsfritt begagna. ser är det icke tillåtes 'att med arbetsåkdon

Vakar. Utan särskildt tillstånd af Öfver- köra fortare än i gående: Staden inom bro-
ståthållareämbetet må ej någon upphugga i arna med undantag af väe;en från Riddar-
eller öppna vak å sjö, vik, kanal eller vat- holmsbron öfver Birger Jarls torg till Rid-
tendrag inom staden eller på eller i närhe- darholmshamnen. Slottsbacken, Skeppsbron
ten af far- eller gångväg å sjö, vik, kanal samt platsen nedanför Lejonbacken å ömse
eller vattendrag å stadens område. Detta sidor om Norrbros förlängning, Norrbro,
forbud gäller äfven i afseende å sådant for- Gustaf Adolfs torg, Jakobs torg, Jakobs-
svagande af is, som sker genom utsläppande gatan ~llan Västra Trädgårdsgatan och
därå af hett vatten från ångmaskin eller på Malmtorgsgatan, Arsenalsgatan mellan Gus-
annat dylikt sätt. taf Adolfs torg och Berzelii park, Kungs-

Vattenhämtning. Utan tillstånd af kom- trädgårdsgatan, Biblioteksgatan. Regerings-
munalmyndigheten få vatten utkastare, som gatan mellan Gustaf Adolfs torg och Her-
äro eller varda å gator eller andra allmänna kulesgatan, Malmtorgsgatan, Hamngatan mel-
platser anbragta, ej begagnas till vatten- lan Malmskillnadsgatan och No rmalmstorg,
hämtning 'med häst och åkdon, vid bot af Lästmakaregatan mellan Regeringsgatan och
2-10 kr. Oxtorget, Oxtorget, Oxtorgsgatan, Hollän-

Ved. Kol och ved må uppläggas i källare daregatan söder om Kammakaregatan,
eller tjänliga uthus inne å tomt. Allt upp- Fredsgatan, Drottninggatan söder om Teg-
lag af ved å vind, som ej är forsedd med nersgatan, Södermalmstorg, Götgatan mel-
brandbotten. är förbjudet, och må ej heller Ian Södermalmstorg och S:t Paulsgatan,
i boningshus å vind med brandbotten ved Hornsgatan mellan Södermalmstorg och Rag-
uppläggas utom i högsta nödfall, men icke valdsgatan, S:t Paulsgatan mellan Ragvalds-
i något fall närmare skorstenspipa än 0,891 gatan och Götgatan. Där genom anslag
meter, vid bot af 20-100 kr. eller annorledes finnes utmärkt, att j!'ata är

Då ved eller dylikt gods skall från åk- afstängd for trafik af körande eller ridande,
don aflassas å gata eller annan plats, må skall sådant lända till efterrättelse. Kö-
sådant icke ske medelst vedens eller godsets rande eller ridande skola öfverallt där hin-
afstjälpande från åkdonet. Tillstånd till Jer ej nrt>ter, hålla på vänstra sidan af
sågning eller huggning af ved eller virke å körbanan och den, som kör arbetsäkdöu, så
gata eller annan allmän plats må -polismyn- nära gångbanans ytterkant som möjligt, dock
digheten medgi fva endast i det fall, att an- så att ingen del af åkdonet eller dess last
nat tjänligt ställe för berörda ändamål icke Iskjuter öfver gångbanans kant. A gata,
finnes att tillgå ,eller lämpligen kan bere·, hvilkens bredd medgifver, att fyra åkdon
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kunna uppställas i brE:dd,böra arbetsåkdon bana medan han kör. Det är körsvennen
hålla närmast till vänster samt' personåkdon förbjudet att på gatorna onödigtvis smälla
hålla mellan arbetsåkdonen och gatans midt. eller svänga med piskan. När någon stan-
Nödgas körande eller ridande att på någon nar med åkdon på gata, hvilket icke får
plats lämna körbanans vänstra hälft, skall ske onödigtvis, skall, där annan plats ej
han så snart hindret passerats åter vika blifvit eller vid tillfället varder af polis-
af till körbanans vänstra sida. Skall kö- myndigheten anvisad, hästen med äkdo-
runde eller ridande stanna på körbanans net ställas längs körbanan så långt åt si-
högra sida, må körbanans vänstra sida ej dan däraf, som kan ske utan hinder eller
lämnas, förrän det är nödvändigt. Vänd- olägenhet för rörelsen å vidliggande ~ång'
ning om gatuhörn skall' ske till vänster nära bana. Ingen får stanna med häst eller åk.·
körbanans vänstra sida och till höger i stor don framfor gatumynning eller i gatukors
båge. Körande och ridande, som möter eller så långt fram i gatuhörn, att hinder
annan körande eller ridande, skall hålla åt eller olägenhet däraf kan uppstå for dem,
vänster. När någon bakifrån kör eller ri- som skola köra om hörnet, eller att gång-
der förbi annan körande eller ridande, skall bana stänges. Där åkdon står vid ena' si-
det ske till höger i traf, hvarvid den, som dan af gatan, är det forbjudet att med åk'
kör eller rider framför, är skyldig hålla don stanna vid motliggande del af gatans
undan åt vänster. Det är icke tillåtet att andra sida, så framt mellanrummet ej läm-
köra eller rida förbi annan körande eller nar tillräcklig plats för obehindrad färd
ridande i gatukorsningar eller å platser, med 2 åkdon samtidigt. Nu meddelade for-
hvarest en stockning i trafiken därigenom bud gäller dock icke for den tid, som åt-
kan uppstå. Där två eller flera körande går för åkandes i- eller urstigande. Gods
ej kunna komma fram på en gång, skall af betydlig längd eller stort omfång må
den, som kör arbets åkdon, lämna vägen icke utan nödtvång bäras eller med åkdon
fri for personåkdon samt den, som kör forslas å gata, där liflig trafik råder. Är
olassadt arbetsåkdon, för lassadt, Körande gods af beskaffenhet att vid transporten
och ridande åligger, när någon är i vägen, lätteligen kunna medföra fara eller i syn-
att i tid ropa; Se upp! och i händelse af nerligt hög grad åstadkomma hinder eller
behof sakta farten eller stanna. Körande olägenhet för trafiken, får det med åkdon
skall vika undan för person, som .står vid forslas å gata endast enligt polismyndig-
hållplats eller hållstation för spårvagn för hetens tillstånd och föreskrifter. När gods
att stiga på spårvagn eller å sådan plats af stort omfång skall med åkdpn forslas till
stigit af spårvagn. Då körande å plats, där eller från hus, får af- eller pålassningen icke
trafiken är liflig, saktar farten, skall han ske på gatan, om detta arbete lämpligen kan
höja piskan till tecken för körande, som verkställas inne på tomten. Det är ej till-
följa efter. Den, som icke kan köra eller låtet att utan nödtvång låta åkdon dragas i
behandla dragare, vare sig att detta beror släp efter annat åkdon. På arbetsåkdon får
af okunnighet eller bristande kroppskrafter, gods icke lassas på sådant sätt eller i sådan
äfvensom den, som icke fyllt sexton år, må mängd, att någon del af lasset kan falla af,
icke å gata eller allmän plats köra i traf. eller ock större hinder eller olägenhet för
Den som gjort sig skyldig till. förseelse trafiken uppstår, än som är oundgängligt. M-
mot nämnda föreskrift, kan af Öfverståt- betsåkdon, som tillhör invånare i hufvudsta-
hållareämbetet förbjudas att köra å allmän den, skall, när det där användes till körs-
plats eller gata, förrän han styrkt, att han lor, vara försedt med skylt, hvarå ägarens
äger erforderlig skicklighet. Körande och fullständiga namn eller firma samt hans
ridande äro skyldiga hålla vägen fri for adress finnas utsatta med tydliga, minst
tågande militärtrupp, liktåg och andra pro- nio centimeter höga bokstäfver. Ager han
cessioner, utryckande brandmanskap, brand- flera arbetsåkdon, skall hvart och ett af
kåren tillhörig sjuktransportvagn, utryckande dem därjämte vara märkt med sitt särskilda
polispiketvagn och spårvagn. Vidkörningmed ordningsnummer, anbragt på skylten med
arbetsåkdon är det. körsvennen förbjudet att tydliga minst nio centimeter höga siffror,
ligga på åkdonet äfvensom att därå intaga an- Skylten skall, där så lämpligen ske kan,
nan plats, än livarifrån han kan hafva hästen vara anbragt på sådant sätt, att inskriften
väl i hand och har fri utsikt framför sig utan svårighet kan läsas af den, som be-
Finnes ej sådan plats eller är lasset af den finner sig bakom åkdonet, och får icke
beskaffenhet, att hästen anstränges eller an- skylas. Hjulringar och skenor på arbets-
nan olägenhet uppstår genom att körsven- åkdon, som tillhöra invånare i hufvudstaden
nen befinner sig på åkdonet, skall han gå och där användas till körslor, äfvensom på
bredvid detsamma. Ingen får gå på gång- omnibusvagnar, forspända med två eller••
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Ordningsföreskrifter för Stockholm. [4889-4890]
flera hästar, skola hafva en bredd af minst Den, som färdas på velociped, åligger att
tio och en half centimeter, så framt icke åka med långsam jart dels i gatuhörn och
hjulens genomskärning är minst en och en invid gångbana, dels äfven där trängsel rå-
tredjedels meter eller åkdonen hvila på ända- der eller fara för sammanstötning eljest kan
målsenliga fjädrar eller äro försedda med uppstå. (Med långsam fart förstås en has-
motsvarande, lika goda inrättningar. Hand- tighet, som ej är större, än att en fullväxt
kärror eller andra fordon, som fortskaffas man med rask gång kan följa med veloci-
med handkraft, få icke skjutas fram, när peden.)
de äro så inrättade eller lassade, att den ej Vid färd skola på velocipeden finnas:
som verkställer transporten ej har fri utsikt 1) säkert verkande broms och ringklocka;
framför sig. 2) bakom sadeln tydligt nummer, anbragt

Vid vite af 5-20 kronor är det körande bakåt på svart, stadigt fästad plåt med hvita
och ridande förbjudet att mellan kl. 6 f. m. upprättstående siffror, minst' åtta centimeter
och 9 e. m. färdas annat än i sydlig rikt- höga, öfverallt minst sju millimeter breda
ning å Stora Nygatan, i nordlig riktning å och med minst sju millimeters afständ så
Lilla Nygatan, i västlig riktning i Gåsgrän- väl mellan hvarje siffras jämnlöpande delar
den och Kåkbrinken samt i östlig riktning som mellan de särskilda siffrorna; samt dess-
i Yxsmedsgränden, Schönfeldts gränd och utom 3) under den del af dygnet, då gatn-
Lejonstedts gränd. lyktorna hållas tända: vid eller framom styr-
[4890J stången

Automobiltrafik. Från början af 1917 dels, i velocipedens längdriktning, tydligt
Il K M' f d' f nummer, anbragt å hvardera sidan på svart,

gä er . aj :ts öror mng a d. 30 jum stadigt fäst plåt med siffror efter föreskriften
1916 om automobiltrafik. (Nr 315 i Sv. förf>
saml. för 1916.) I denna meddelas föreskrif- i punkt 1, dock att måtten må kunna in-
ter bl. a. 1) om automobils beskaffenhet, 2) om skränkas till motsvarande 6 och 5, dels äf-
besiktning af automobil m. m., 3) om regi- ven lykta med tändt ljus, hvars sken tydligt
streriug af automobil och om igenkännings- synes på afstånd och på bägge sidorna full-
märke, 4) om efterbesiktning af automobil stäudigt belyser sist nämnda nummer.
och O f .. b d ot t bil .. d d Numret får icke under farden vara skyldt.

ID or u m au omo I S anvan an e, F" å d r' r t l fd l .5) om automobilförare 6) om körning med ?,rest n aren or po Isens cen. ra a e nmg
'1 7 k'" . . bestammer det nummer, velocipeden skall

automobil, ) om yr esmassig automobil- f" h l" d" kriftli t b k d till
trafik, 8) om resande utlänningars automo- ..ora, oc ..amnar ar~:n SKrI ig . es e l
hiler, 9) föreskrifter i afseende å förordnin- agar~n, n~r denne ~Jalf eller ~enom annan
gens efterlefnad, 10) om motorcykel, och a?maler sig å afdelmngens station samt upp-
11) "f . f" k ift D .. ·.. t h gifver namn, yrke och adress.

k
~. rIg

l
a ores rIder. -tf" dartJam e far en d) Vid färd inom staden eller på (Södra)

ungore se samma ag u ar a s om ormu- D' o d .. f" b' d t tt d båd h"
lär till körkort för automobilförare m. m. .Jurg~~ en ar or JU e a me . a an-
(Nr 316 i Sv. fÖrf.-saml. för 1916). _ Slut- ~er slappa ~tyrstån~en, att framdrifva m?r
Ii e h tillk .t lod an 2 velocipeder I bredd samt att ono-

a
g vn•. ahr t If" omkmdl ~nfo"I~Ydaf

g atngaenb·le digtvis eller för öfning åka annorledes än
ns ••rIg e or s a a I J a au omo I - kt f åt

trafik. (Nr 312 i Sv. förf.-saml. för 1916). ra ) Dram. "'. d å l . d ål'
l känni " k t f" St kh l d e en som rar as p ve ocipe Igger :gen anmngsmar e or oc o ms sta tt"f lIt d" h' d . öt håll å

är A (framför numret), tör Stockholms län a. o ver~ ar .. m er ej mo. er .. a p
B

fö U l l" C h 1''' Söd l d vänstra sidan af körbanan; att Vid mote med, or psa a an oc ror o erman an s d hälla ät vä 'k
län D. _ Dessutom finnas särskilda detalj- åk on ~~ler ryttare a a åt vans~er; att VI a
b t" l .. d å h ilk t . S k undan for spårvagnspassagerare Vid hållplats;

es am~e ser roran e ~I a ~a ?r I toc - att vid gatuhörn vända åt vänster nära kör-
holm olika slags automobiler fa färdas. , banans vänstra sida, men åt höger i stor

Velociped- och motorcykeläkning. (Öf- båge; att, när fara för sammanstötning kan
verståthållareämbetets kungörelse 1°/51915). uppstå, gifva signal med ringklocka; att vid

a) Utan särskildt tillstånd af Öfverståt- färd förbi häst, som ledes, hålla åt den sida,
hållareämbetet får velocipedåkning på all- föraren går; samt att färdas varligt förbi
män plats äga rum allenast på körbana hästar och stiga a~ velocipeden vid möte
och följaktligen icke på väg; som enligt där med häst, som visar sig orolig, äfvensom
uppsatt anslag är afsedd uteslutande för ridt. när det eljest är af behofvet påkalladt,

b) Velocipedåkning tillåtes ej heller på föl- för undvikande af olyckshändelse.
jande ställen: Västerlånggatan, S. om Stor- fl Det i § 3 Ordningsstadgan för rikets
kyrkobrinken, gatukorsen inbegripna, samt städer gifna förbud att å gata, torg eller
Hamngatan mellan Malmskillnadsgatan och annan allmän plats köra ovarsamt samt att
Regeringsg. . vid vändningar i gatuhörn eller vid färd

WOODSTOCK SKRIVMASKin trän KONTORSTEKNIK,
enklaste konstruktion, solid, tystgående, oöverträft ••J. Se sid. 39.· 41 Regeringsgatan.
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mellan gård och gata köra annorlunda än Föreläsningspaviljongen, Bergsund 300
med stor varsamhet skall' äga tillämpning Grand Hotells konsertsal 450
jämväl å velociped- och motorcykelåkning. Gustaf Vasa-kyrkan 1,750

Gustaf Vasa församl-e kyrkosal, Väst-
~~- mannag. 63 156

. Helgalundskapellet........................ 300
[4910] Allmänna lokalers utrymme är i Hjorthagen~ kapel!..:..................... 580

h . d . h t h t . Hotell FenIX balvåning 500, 250, 235
yg~enens, or .mngen.s oc ryg~ e ens I.~- Hushållsskolan, Jakobsbergsg. 15 ... 150

trease af pohs~yndlgheten ber~k~adt f?r Hö re Realläroverket å Norrmalm
keddnstäende hogsta antal samtidigt besö- a~lan •.................. ~................. 778
an e: gymnastiklokalen........................ '400

Adolf Fredriks kyrka 1,400 Idrottsparkens tennispaviljong 1,659
Akademien for de fria konsterna... 280 Immanuelskyrkan 2/400
Alhambra teater 305 Imperial biograf Regeringsg. 7...... 662
Allhelgonakyrkan (Helgalunden, Ka- Intima teatern 384

tarina) 370 Jakobs kyrka 1,000
Ansgariekyrkan, Brännkyrkag. 88... 250 Johannes kyrka [,300
Ansgariekyrkan Högbergsgatan 27 A 1,000 Katarina kyrka 1,950
Arbetareinstitutets nedre väning, Katolsk-Apostoliska kyrkan, Oden. '

Klara N. Kyrkogata 8 ..•............ 478 gatan 20 ........................•........ 500
Audit{)rinm 1/731 Klara kyrka 1/400
Baptistkyrkan, Observatorieg. 4...... 500 Konstnärsklubben, Smålandsg. 7...... 175

> Norrlandsg.21......... 270 Kristallsalongen 930
Baptistförsaml. Bergsg. 45 stora salen 630 Kristliga Föreningen af Unga Män

> mindre > 230 (K. F. U. M.), Birgerjarlsg. 35... 546
Berns salonger vid utskänkning 1/581 K. F. U. K. Bruhnsg. 3 480

> > vid andra tillfällen... 1/650 Hornsg. 188............... 50
Betelkapellet, Malmskillnadsg. 48 D 1/160 Kungl. teatern 1,264
Betesdakapellet, Smala gränd 6 350 Kungsholms församl, kyrkosal, Parm-
Betesdakyrkan, n. b. o. l tr 600+ 1,100 mätareg. 3 : ,......... 275
BetIehemskyrkan........................... 800 Kungsholms kyrka 1,500
Biografpalatset, Hornsgatan 9 & 11... 575 Kungsholms realläroverk högtidssalen 625
Biologiska museet 200 Kvinnoklubben, Greftureg. 24 A...... 180
Blanchs kafe 375 Landtbruksakadem., Mästersamuels-
Blanchs teater .........•............•••..... 255 gatan 47 175
Blasieholmskyrkan ...................••... 2,600 Maria kyrka 1,900
Brunkebergsteatern : 480 Mariasalen, Brännkyrkag. 187 110
Centralbadets simhall, Drottningg. 88 300 Matteuskyrkan 807

> tennishallar d:o 600 Metodistkyrkan, Uplsndsg. 12......... 860
Cirkus på Djurgården..................... 1,997 Missionshuset,Kungsg. 88, stora salen 600
Djurgårdskyrkan ....................•...... 250 > mindre> 140
Djurgårdsteatern ....•...................... 537 Mosebacke variete 808
Dramatiska teatern........................ 976 Musikaliska akademiens orgelsal...... 350
Ebeneserkapellet, Blecktornsgränd 13 'i50 > > stora sal... 1,009
Elimkapellet, Storgatan 26 486 National, se Restaur, Grand National.
Engelbrektskyrkan 1,483 Norra latinläroverkets högtidssaL..... 1,260
Engelska, nya, 200 Novilla ........•......... 536
Ersta kapell................................. 700 Nya Elementarskolans samlingssal,
Folkets hus: Sal A 731, sal B 389, Slöjdg. 2 600

sal C 207, sal D 209, sal E 126, Odeonteatern 728
sal G 51, sal O 80. . Oscarskyrkan 1,428

Folkteatern ..•....................•......... 477 Oscarsteatern 1,150
Franska .kyrkan, Humle.gårdsg. 13 200 Palladium, Kungsgatan 1,240
Frälsningsarmens lokal, Östermalms- Restaurant Grand National n. b 700, 190,350

gatan 26 1,300 Ryska kyrkan 90
Frälsningsarmens lok.al, Lilla Glas' Röda kvarn, Biblioteksg. 5.............. 863

bruksgatan 10 500 Salemskapellet, Folkungag. 14 n. b. 900
Frälsningsarmens lokal, Kuhgsholmsg. > l tro 200

31 730 Sot GöranB kyrka, Kungsholmen...... 472
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Ordningsföreskrifter för' Stockholm.

~~a:a:~~~~~~a~,..~~ .: ~.~~~.~:.~~~~.~.~40,ZgglSö::[:a~~~ ..~~~~~..~~~~.'..~~~~.~~.~r~~
Skansens friluftsteater '''' 2,366 Södra teatern .

Högloftet 484 Trefaldighetskyrkan, Majorsg. 5 & 7
Skeppsholmskyrkan ' .. ,................ 1,400 Tyska kyrkan .
Slottskapellet '....•........ !. 800 Vasateatern .
Sofiakyrkan 1,333 Vetenskapsakademiens hörsal, n. b .
Stadion 18,825 läktare
Stefanskapellet C+ 100 i lilla salen) 412 Viktoriateatern .
Stockholms Högskolas aula, Drott- f Yiktoriasalen (+ 125 i lilla salen) .

ningg. 118 .......••... 400 ~nkehusets kyrka .
Storkyrkan 2,000 Östermalms församlingshydda vid
Stora teatern, Götg. 49................... 845 .. Skepparegatan .
Svenska teatern 1,099 Östermalms kyrka .

•

,A.-B. SVENSKA METALLVERKEN 20 VASAGATAN 20.
Se annons el kartong·sld.13446.
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800
528
700

1,000
676
333
200
469
420
230

593
2,000 '

,




