
A. För flinomobil ~3-hjl1lig bil) eller
icke heltäckt droska.

1"axametertaxor och bestämmelser fÖr droskvllsendet.

J Som natt räknas tiden från kl. 12 på natten till kl. 7 f. m.
2 Gäller äfven som dagtaxa utom tullarneför 1-'--2,pers.
8 Gäller äfven som nattaxa inom eller, utom tullarna samt för färd

med de droskor, SO~ beordrats ,till järnvägsstationen.
4 GäUer äfven som dagtaxa utom tullarn .• 'för 1-4 pers. och som

nattaxa inom tullarne för 1-4 pers. eller utom tullarne för 1-2 pers.,
äfvensom för färd med de droskor, som beordrats till järnvägsstationen
(såvida ej Taxa In bör tillämpas).

ö Gäller äfven som taxa för fler än 4 pers. dag eller natt inom eller
utom tullarue.

O Gäller för icke heltäckt släde.
7 Gäller äfven inom tullarne ' för 1-2 pers. i heltäckt släde samt för

.3-4 personer.
O Gäller äfven fOr 1-4 pers. inom eller .utom .tullame om natten.

samt för färd med (le slädar, som beordrats till järnvägsstationen.

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

inom tullarne inom tultarne utom tuttorne
för l ~2 pers. för 3-4 pers. för 3-4 pers.

Vägl,ängdl p is IVägl~ngdll P,ris Vä.gl~ngdll Prisintill r inttll tntfll

800 m. O: 50 600 ni·1 O: 50 I 400 'm. O: 5JJ
1,200» O: 60 900» O: 60 600» O: 60
1,600» O: 70 1,200» O: 70 I 800» O: 70
2,000» O: 80 1,500» j O: 80 1,000» O: 80
2,400» (1: 90 1,800» O: 90 1,200» O: 90

I 2,800» 1: 06 2,100» 1: 00 11'400» l: 00
3,200» 1: 10 2,400» 1: 10 1,600» 1: 10
3,600 » 1: 20 2,700» 1: 20 1,800» 1: 20
4,000» 1:,30 3,000 » 1: 30 '2,000» l: 30
4,400» 1: 40 3,300» 1: 40 2,200» 1: 40
4,800» 1: 50 3,600» 1: 50 2,400» 1: 50
5,200» 1: 60 3,900» 1: 60 2,600» 1: 60
5,600» 1: 70 4,200» 1: 70 2,800» 1: 70
6,000» 1: 80 4,500 »' 1: 80 3,000» 1: 80
6,400» 1: 90 4,800» 1: 90 3,200» 1: 90

1

,6,800» 2: 00 5.100» 2: ,00 3,400 »12: 00
, 7,200» 2: 10 5,400 » 2: 10 '3,600» 2: 10

7,600» 2: 20 5,700 » 2: 20 3,800» 2: 20
8,000» 2: so 6,000» 2: 30 4,000» 2: 30
8,400» 2: 40 6,300 » 2: 40 4,200 »"1 2: 40
8,800» 2: 50 6,600 » 2: 50 4,400» 2: 50

o.a.v. med 10öre o. s,v, med 10öre o. s.v, med 10öre
mera' för hvarje mera för hvarje mera för hvarje

påbörjad väg- I påbörjad väg. påböi'jad väg·
längd af 400 m. längd af 800. längd af 200 m.

B. För 4·hjulig automobll eller C. FöJ.: åkning' med sllide. I
heltäckt åkdon (Beräkning efter tid). I

TAXA L TAXA 11.4 TAXA IIl.ö TAXA l:" TAXA II.' TAXA 111.8 I
Dagtaxat Dagtaxa! Natt-taxa! Dagtaxa! Dllgtaxa! Dagtaxa! I

inom tulldrne inom tuliarne utom tullarne inom tuilarne utom tullarne utom tullarne I
för. 1-2 pers. för 3-4 pers. för 3-4 pers. för 1-2 pers. för 1-2 ~ers. för 3-4 pe~'":.:

Vägliingdl Pris Väglängdii Pris ,Väglängd/ Pris Akning , ~-~ IAknin, g I P i Åkning I P i I
intill I intill' intill intill 1',. intill I r S intill I r S

. I
600 m, II O: 50 I 400 m. II O: 50 300 1l1. O: 50 min.sek., I min. I min. sek.1 -
900» O: 60 600» O: 60 450» O: 60 5 20 O: 50 4 I O: 50 2 40 O: 50

o. s. v. o. s. v. 600» O; 70 8 O: 60 6 : O: 60 4 0:-60
750» ~: ~~ 1

1
0
3
4
2
0
0

O: 70 180 i O: '70 5 20 0:,70

1,g~~~ 1: 00 16 t ~g I 12 g: gg ~ 40 ~: ~~
1,200 » ' 1: 10 18 40 1: 00 14 1: 00 9 20 1: 00
1,350» 1: 20 21 20 1: 10 '16 1: 10 10 40 1: 10
1,500» 1: 30 24 1: 20 18 1: 20 12 1: 20 II

Taxa A. II Taxa A. III 1,650» 1: 40 26' 40 1: 30 20 1:,30 13 20 1: SO
1,800» 1: 50 29 20 1: 40 22 1:' 40 14 40 l' 40
1,950» 1: 60 32 1: 50 24 1: 50 16 1; 50 I
2,100» 1: 70 34 40 1: 60 26' 1: 60 17 20 l: 60
2,250» 1: 80 37 20 1: 70 28 1: 70, 18 40 1: 70
2,400 » 1: 90 40 1: 80 30 1: 80 20 1: 80
2,550 »1' 2: 00 42 40 11: 90 32 1: 9021 20 1: 90
2,700» 2: io 45 20 2: 00 34- 2: 00 22 40 2: 00
2,850» 2: 20 48 2: 10 36 2: 10 24 2-: 10
3,000 » 2: 30 50 40 I 2: 20 38 2: 20 25 20 2:/20
3,150 »1 2: 40 53 20 I 2: 30 40 2: 30 26 40 2: BO
3,BOO» 2: 50 o. s. v. med 10 o. s. v. med 10 o. s. v. med 10

o.s, v. med 10 öre öre mera för öre mera för öre mera för
mera för hvarje hvarje dilren,er Ihvarje 'därefter hvarje där,efter

lPäbörjad väg- börjad tid af börjad tid af I börjad tid aj'
längd af 150 m. 2 min. 40,sek. 2 min. 1 min. 20 sek. ,

Yltntpengar.
A. Vid användning af! iinomobil eller icke heltäckt droska betalas för väntan

före 'färden intill 8 minuter 50 öre och sedan (äfven under färden) 10
öre för hvar påbörjad 4-minutersperiod. ." .',

B. Vid användning a! 4·/tjnlig asuomobii eller heltäckt åkdon betalas fUr
väntan före färden intill 4 minuter so öre och sedan (äfven under
färden) 10 öre för hvarje påbörjad 2·minutersperiod~ .

C, 'lid användning af släde betalas för väntan före färden intill 5' min:
20 sek, 50 'öre och sedan (äfven under färden) 10 öre för hvar på.
börjad period af 2 min. 40 sek. -

=:1:1.

Lika med Lika med

eller 10 öres eHer 10 öres

förhöjning förhöjning

för h varje för hvarje

pAbö~ad pAbö~ad

väglängd af väglängd af

noo m. 200 m.

TIllägg •

75-010 ut ärver vad taxameterapparaten utvisar enl. G.·Ä. kungörelse
den 5/4 1921.

SMFVBE
Textruta
Denna text är ocr-tolkad. Detinnebär att du kan söka i dokumentet.Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Texten du ser är alltid likadan som i boken den kommer från.



[4878 ~4'8''7grP
~~dj\1~tfll,~~I1Pin~eb,i.:lli~ df~ahståe!3de taxa- till fÖljande utom tullarue .bel~grla' stlllren:"samttiir\

1". 1.mete ertä ..xor. '. a.. r..·.1.f..o.I.J.lli.mde' att· m.ärka« alla, som ligga hitom dessa och :vid dedill.;dero+
l. O,t- /' ",7 .~ ' f ..~ •..... '," ' ledande vägarne : .'""- ,:, i',:,_')""!'!:

'.•~ih(Ett"i.b'ar\L'hride"/ W')år får medfölja åkande Bellevue, . Kristinebergutoni .J:
utan ;särsmilll ..1ietalning", rvåJbarnunder 10 år r~k- Biskopsudden, Kungsholms tull, •.
n~s sQml.~,.njpe",son,d 'Blockhusudden, Kruthuset .vid Huud-f .. ·

;i'~2)';l'l:'o .er,,:tli kg. ",äknas som en person. Charlottendal utom udden,
'i: ~) ·.FW dJ:0~,kkusk högre betalI~ing än taxa- Hornstull, Kräf'trtket

Illet~r;t-,'::t~t ":äger, den, ~om begagnat droskan, Danviks hospital, Lidingöbro, värdshuset, ~,
att 'gi)4asti ,älaförhållandet lör poliskonstapel Djurgårdsbrunn, Lidingöbro, västra.brofllat.'
'eq~",,';\jplY!isstati!,n'i, .dit droskkusken är skyldig att Dro berget å Ladu- Liljeholmen,
köra.. ,ersättning. Droskkusk må ej begära ' Lindarängen;
dr~cks I ar.' i"'- v'" - ',' -~ E, Mantlla,

",; 4.)' 'i#~unl:ier e"Y 6ehsamma färd "lika ~i~;~~ntalfiiltet, ~~~b~~k~,
t8:X:6r'c pas',"skalldreskkusk, samtidigt med att Fiskartorpet, NyakyTkogård<m,
ta'>\l:m tnställes 'på ny taxa, uttryckligen därom Finnboda slip, .området,'

,under a den 'åkande. , Fågelsången utom Horns- Nybohof, Stora,,;
.5) Droskkusk skall,om ej den åkande anger tull. Rejmersholm,

si\rSkild ".äg, köra genaste liimpliga vägen, dock ej Grönbrink utom Homst., Ropsten,
utarr!i~rl.'M'Igldes tillstån,döfv,er tillfruset vattendrag. Gröndal å Kungl. Djur- Rosendal,
.. 6}Dro sk skall efter körning undersöka om de gården, Skuggan, .Stora,

'resalide: Jt. t: några reseffekter i droskan och Gungan utom Skanstull, Skuggan, Ltlla..
g~p.~si(~·;1:t,~ dessa, Kan ej' detta ske' skola ef- Haga, Gamla, Solna kyrka,
fokterna o ligen ·af!ämnas å närmaste poltssta- Haga lustslott, Stallniästaregå~deli;i"i ,"
tion. ' "Hagalund, . Stora Sikla, .' .. " . ....
" ~:7) OiJ:{i';;'kllldig~etetiatt verlesuilla körning Haga orangeribyggnader, Södra bef1i'afuingsplat~~!1;
gäll u{:v;uds.aJ,tligeilJÖ,ljanqe: Hammarby, utom.Skanstutt, ..••. '.,;:.~,

.. ,Droskk ,ällra, körning al åt osnyggt Hornsberg, Stora, brygge- 'I'egeludden, """.",
k. .....eller·sy öfverIastade personer; b) då riet, Tomteboda,
'han'på;griind"å; ,Ining är.under färd eller håller Hornsberg. Lilla, blinda;
IIlejl;dro~1!:l!nåi annanplats-än droskstation, samt då Hufvudsta, skjutbanan, 'I'ranebergsbro,
,h"n., ;\'r .under i hemfärd efter .dygnets tjänstgörings- Johannishof utom Skanst. Värtahamnen;
tid; i -hvHka 'båda fall 'skylfen nied ordet beställd Karlberg, Värtag" •.•erket, ,t,:tl
skall vara uppsatt;' 'och' c) då h,lIn ~r sl<yldig in- Konradsberg. ÅlkistaIl. " .. ;,'i '"Iii'
ställ!!;:droska. vi,4 centralbangården och innehar ban- Såsom gräns för det område af hufvudsta4~'!,
märke sam~co1p.,körnin~en skulle antdngenhtndra in- vilket skall anses ,vara beläget inom tullarna ••.råkn.3:s
ställolsen eller .den påfordras tm ställe utom tullarue. jämte de så kallade tullarna å Söderrnalm.: -Esstnge-

bYDroska .skall på.:'tillsägelse 'genom medföl- vägen och Kristinebergsvägen; Värta~ärnvägen~ S.I;,i\r"
J\tlld~.-,b1i« fnstälfaa åplata' inom tullarna och kan från Rörstrandsgatan norr och öster ut tiI! Roslags-
~fve~ ~ekvirera~ ',geIW~IIL~elefon'_tilldroskstationen; gatan; Riksmuseet; Epidemisjukhuset;' -Ostra järrl~,'
och '·~kall taxametern genast- sättas i verksamhet och vägsstationen; Tekniska högskolan; ..,'Sofiahemmef
droskkusken sedan köra närmaste väg till in- och Allmänna barnbördshuset; Stadion .och' Ö&t.er-·
ställeleeorten. .Droakkusk kan ej tvingas att inställa malms idrottsplats samt Sturevägen till'viadukteI)
sig efter rekvisition .pr telefon. .' _ öfver Värtajärnvägeu; Värtajärnvägen från nJ,inirl,da~-

c~ Mqt droskkuskens bestridande må djur icke viadukt till frihamnen; Kungl. Borgen;,LifregelJ!en,
ljpp~,a~~s~;.~droska' och i fyrsitsig droska ej mer än tets dragoners kasern; 8irisbof och .Be}lma'n~ro,. "f
4J-c'p_~:r~oner samt; i tvåsitsig. eJ mer än 2, hvarvid Kungl. Djurgården, samt,' körvägen mellan.' desea
dock 2 barn under 10 år räknas såsom en person. ställen. .-

d) Med smittosam sjukdom behäftade personer 9) Droskkusk med fyrhjulig automobil är~,
eller' lik 'få 'ej forslas i droska, att, därest icke naturhindervsåaom snöstorm,

e) .Effekter, som utan ••.tt skada åkdonet kunna isgata eller dylikt, föreännes ,' verkställa-körni
anbringas antingen. i det inre. af droskan eller på plats inom Stockholms område samt till sådana illori>
kuskbooken,' ,må medföras; men utan 'droskkuskens Bromma, Solna, Danderyd.s,· Lidingö. OC,ll Naclia ,för-
'medgifvande. får' .droska icke användas uteslutande samlingar belägna platser, till hvflka .för automobil'
till transport af saker. upplåten väg leder, äfvensom till- Drottnin!1holli!,

-; .8)" Dr,?~kkuskmed •.öppen ellerhe)täckt. droska, Spånga kyrka, Saltsjöbaden samt Huddinge:liyrka
Sl~q~")ler fänQmob\i är skyldig att verkställa k<irnilr~__o-,,-h_,_vl_'llastad,

)"{ ?
[4879J Hyrkusktaxa.
. • Genom Öfverståthållåreltmbetets 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 el~er. i,att för uppgörelse stanna omedelbart framför ingången till bangårdar, teatrar och' 1öri
lust"laelokaler,så att tillträdet försvåras. Priset för åkning är' öfverlåtet åt fritt aftal,' 'men för vanligast
förekommande 'körturer .hafva Stockholms hyrkuskverk förenat sig om n"qanståendeTa"a - g~!la*4e
äkdonför två personer (droska, viktoria, kupå, rysk släde, alädkupe): eller för fyra personer ()andå"täckt
vagn; r.ack, .t~,cksl.äde) .- med. tillsvid"re 10 % konjunkturförhöjning. .... .,.' . <,.. ,

a)"fisUåknlng (heltkortå,afbrott) eller Promenad- c) Knrskörning Inom tUlla~ne" , ; .-.',
; ._, i åkning inom tullarne, Enkel kurs l) mellan oc!' inom:.stadsdelarna'Y;~

:', . ... ,.. Kr. norr om ~Iussen, 2) lnom~odermalm" 3),;;(;
Förför"ta heltimmen 'eller därunder ••••.••.. 15: _ mellan Söder och ..staden inom brqarn,~ :,.~t-
. "hvarje påbörjadhalftimine därefter ... 7: 50 Enkel kurs .mellan Söder och norra st,,~~-,

" . delarna rn o m Scheelegatan, Kup.gsglltan
b).Vis,lt',,·ocll.all'"årsåknl.ug inom tullarna, och Storgatan ••••••••••••..•• ;••.••••••.•.•••i. ,.7,;rtr

Enkel kurs mellan Söder. och norra stads. .:;-
För hel'timmeeller,därurider .••••..••.••.••• -•. 12,:- delarna utanför Scheelegatan, 'KunlS~:

",hvarje.påbörjad halfti~lJ!e därefter...... 6: - gatan och Storgata~ •••••••••..••.• , •..•••••• ~-!:::.'-L
S'I"tiCKIIOLMS:'rII)NIN GENS ·-~:.w:t.,a~:-=:k~Tti':~1~a~~t~l';14n~e~ilIli'.

Adresskalendern 1922.



H. T:axor och ordningsföreskrifter., \
d) Promenadålming. 5) Promenad genom Hagaparken o. s. v" till

F~r f"6ljande 15 till sin riktning bestämda prorue- Ulriksdal, med fortsättning genom VIriks.", .
nader, hvilkas nr kunna användas vid beställmngen, d!tls al16, f"6rbi Stocksund, Roalagsvägen
gäUa här angifna kurspris, dock med 1 kr. höjning, förbi Ålkistan" Bergianska trädgården, '
då hämtning. sker å Söder för promenad utom n6rraLandtbruksakademiens' Experimentalrålt,'
tullarna eller å Norr för promenad utom södra: Kräft..Jket, Albano, eller tvärtom ;.; ••~••• SO:'~
1) Lilla'promenaden å Djurgården: förbi Nor- 6) Åktur till Drottningholm, förbi bl.a:.Stock·

diska Museet, Beflmansro och 'Rosendal holms sjukhem, Stockholms Hospital ,.
"samt Djurgårdens norra strandväg åter, (Konradsberg) och Kristineberg (Frimn· -.
eller tvärtom •••••••••••••••• ;••••.••..••••••• 16: .rarebamhuset); <ich åt~l' •••••••••••••••••• '$:

2) Stora promenaden & D;urg&rden: Norra
strandvägen utefter Djurgårdsbrunnavi-
ken, förbi Rosendal, Djurgärdsbrunn,
Manilla, Bellmansro, Hasselbacken 0-, s. v.
eller tvärtom •••••••••.•••••••••••••••••.•• 18:

3) Största' promenaden å Djurgården: Lika
med n:r 2: men med utsträckning 'från
Djurgärdsbrunn, längs Djurgårdsbrunns-
kanalen, förbi Parkudden, omkring Block-
husudden. förbi Täcka Udden och Ma·
nilla ••..••••••••••••.••••••••• ;••••••••••••••• 20:

4) Promenad' jörbi Karlberg (Krigsskolan),
Tomteboda (Blindinstitutet), Solna kyrka
och Norra begrafningsplatsen, genom Ha-
ga,parken, förbi Stallmästaregården, eUer
tvärtom ••••••••••••••••••••.•••••...••••••• 22:

[4879;...4880J

h) Begrafnlngskörnln,gar.
För likvagn ';fter ackord, lägst SOkr. å ~öcken.

dag och 50 kr. å söndag.
Vagn till Norra Begrajningsplatsen:. .

Från Norr, för tid af högst 21/g timmar •••••• SO:-
". Söder';; "',, ,,3: ,,· •••..• 35:-

Vagn till Södra Begra/.ningsplatsen:
Från Söder, för tid af högst 21/1timmar •••.•••.SO:-

" Norr " " " n· 3 \ " •••.. '.35:-
Vagn till. kyrkogård l staden, till Galärvarf.

vet. eller järnvägsstation, för tid af 21/g
ttmme ..•..•..•...•.••.••••••••••••••.•.•• 30:-
och för påhörjad halftimme däröfver .•• 5:-'

[48 80J. Stadsbudstaxa, gällande från och med den 26 oktober 1921.
A) Allmanna bestämmelser. 1) Betalning för uträttande af uppdrag, som anförtrotts åt stads,

bud, utgår efter tid endast då så uttryckligen betingas; men eljes efter kurs. 2) Tidbetalning utgår'
med 1:2. för hvarje påbörjad halftimme och "O 0/O.högre meUan 9 e. m.-7 f. m•. 3) För gods, hvars
forsling kräfver mer än ett stadsbud, utgår betalning enligt taxan för hoarfe stadsbud. 41 För. åter-o
kurs betalas hälften af taxans afgifter. 5) För inetdllelse å den plats, .där uppdraget skall mottaga~.,
betalas 25 öre, lom afståndet är öfver 500 meter, eljes ingenting. 6) För väntan mer än enkvart(jfver
den tid, som uppdragets uträttande kräfver, äger stadsbud få 50 öre för hoanie påbörjad kvart '}f ter
den första kvarten. 7) 'För passaaerareeffekters forsling mellan åkdon och ångbåt eUerjärJ1,väg~statl0'1-
erlägges ·50 öre förhörda af högst 50 kg och 1 kr. för tyngre börda, 8),0m uppdrag, .som·icll:e- äcr
tingadt efter tid, innefattar flera särskilda kurser, äfvensom i andra fall; då denna taxa 'icke är till-
lämplig, må öfverenskommelse om betalningsgrnnden göras med stadsbud eller stadsbudsföreståndare.

Bl Tidbetalninq, se ofvan. . .
O) För betalruna efter kurs (Zontariff) är Stockholm indeladt i 19 zoner, hvilkas gränser i all-

männa drag anges här nedan. Betalningvutgår 'enligt följande" gruuder med tillägg af 50010 meUan ge. m.
och 7 f. m.: al För· uppdrag utan börda 'eller med börda af hög_t i kg. är taxan 7. öre inom zonen
med,2. öres tillägg för hvarje följande zon. b) För börda mellan i och 21) kg. är taxan 1: 10inom zonen
med' 2. öres tillägg för hvarje följande zon. CI För börda mellan 21) och 76 kg är taxan 1: 50 inom
zonen, men därefter 50 öres tillägg' för hvarje följande zon. . .

(För börda mellan 75 och lliO kg ärt~xan 50% högre än el-taxan.

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

geandsholmen, -Strömsbcrg och Badinrättningen: S:t Eriksbron till Norrtull-Norrtullsg.-Odeng. .
21 (Söder) .Inom. Timmerman".g'" (fr. Mjilaren)- 12) (Öfre Norrm.) Norra järnvägsspåret fr,ån.No';r:

Folku~.gag.-Renst,jernasg.-Salt~Jon... . tullag. till Roslagsg.-'RoslagsvägeJ1,-Söderbrunns.
S),(Soder) Inom Folkungag.- Bängvägen-c-Renstjer- vägen-Rimbo järnvägsspår-Odeng.,:.... Norrtullsg. '

na4~'Söder) Öster ~m Renstjernasg. IS) KUngsh6lmens.nedre del öster om .Polhemsg:
5j (Söder) Inom Varfsg.-Volmar Yxkullsg.-Maria .14) Kungshp'm~n inom !'ol~emsg -.-~arIebergsg.-

bang.-Ringväg.-Folkungag.-Timmermansg.-Mä. Lmdhag~nsg, ... M.al:>re."(mber. Sot Goran och arbe-
Iaren. . tarebostaderna danntrll). .

,6) .Södermalm väster om Varfsg. och norr om 15) (Österm.) Inom Odeng.-Valhallav.-Stu'reg.-
Volmar-Yxkullsg. Birgerjarlsg. . '.. . .'

.7).Södermalms .äterstående yttre del.. . .16) (Österm.) Inom S.tureg.... Kal'1aVägen-Styr.m·ans.
8) Skeppsholmen och KasteUholmen. g.-Strandvägen .
.9) NOl'rmalm söder om Tunnelg. och David ba-.. · 17) Östermalm norr om Karlafägen samt öster om

garesg. .. ,Stureg .. och Värtavägen. '.. (
10) Norrmalm söder om Odeng. och öster om Bir- 18) Östermalms återstående yttre del.

erjarlsg. och Roslagsg. . 19) Djurgården .till Sirishof och Bellmansro,
,;'
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Taxa:fflt'!sofning;,'1 Afs:tåind'fran'St6rtorget. '
'\'.tJ ..V, df./;;"V~~T'~',0~"'\;;· , ' ,

r488~]i2'~o~~~~~!';;;'{';; Taxa för sotning. ee' .'

a) FÖt;'1sbththr/?s6mskaU ;äga rum/å bestämda fuUmäktige hos Kungl.. l.I1:aj:tgj~rd. ftamstä~lni!1g)
tfde",~,haJstadSful1mäktige'besltitat'och öfverståt, fråga om brandordping, för,berörda omr4d~,';'har'

bällä1!eämbetet~12r'I'920 'fastställt ny taxa med föl. öfverståtbåUareämbetetdenna 'dag l>estäu;it"ocb'l\l.r
jande· gj:I1l.pjlpriser:'F';i'" " bärmed till allmänbetens efterrättejseku.JJg<ira, !\tt
A. för lr"kgångar:till' eldstad, där kokning sker och av stadsfullmäktige den)9nqvember, 1917;antagen -,

för"imrihH i ,;.vindsvåningen 20 'pre pr rökgång och aföfverståthållareämb~tet den 'H.'iMma;rL1918
(jch,,5 .öre. mera mr' hv!\rje vä:ning"längre,ned; faststältd brandordning för Stcckholm.härefter.skall "
för bvarjecentralskorsten .med rökgångar och gälla äfven -för stadens icke, planlagda område. J'
sotkammare .50 öre. i ljus med 3 våningar och Sedan Kungl. Maj:t:den 12. decemger, le19"JlPP'
vind samt',20' öre mera" mn,bvarje ytterligare dragit åt öfverståthållareämbetet att meddela beslut

,_,:",,:x_~:nipg;~,..9Y~"f9r,., hyarje." i centralekorstenen in. anledning- af Stockholrns f3tadsfl~llmä~~ig~Er:an: '
"'s'tuck~t imrör rned tillbqr,ailde.imkllpa 15 öre. hällan rörande giltigheten inom stadens i~ke'plan·

lagda område - af antagen ny· taxa för sotningvtrrem
för, rökgåpgar .,tiiL,badkamin .eller.ugn för upp- hufvudstaden, varder tilla)lmänheten~källn~om
"yärmn'ing,;', ,vihds-.;äningen 10 öre pr rökgång och härigenom kungjort;' att, öfverstäthållareämbetet
5,',ör~mera för hvarj,e våning längre ned; för hvarje denna dag .bestämt, att af stadsfullrnäktdge-den 17
central~korst~n"i hus-med 3.yåningar och vind juni 1918 beslutad, af öfverståthåltareämbetet-denS
'\1;0öre samt' 20. öre .mera för hvarje ytterligare påföljande juli fastställd taxa för sotning med däri
~~lli,!g;, " s.; , ",".', "". enligt öfverstäthällareämbetets' kungörelse den 4"illli

C fSr}]JotPlng'.o. ch';an.han'rensning af: vanllg järn- 1919 vidtagna ändringar,skall'gMlaäfven.för stadens. v.., icke planlagda område, '" "l3PiS'·på'·:f:'örSskriIven tid.1Söre, eljes 40 öre; kamin >'., ,I 'I"

·"eUer ugn d:o,'25:i!re och 75 öre; l?annmur50 öre; Anm. l. I !\fseende å skorsten, .Som.istär
större spisar', 'iär:ineIedningar,-maskinskorstenar, utmed grannes brandmur och i :töljd, di:trat' är~
ångpannor o.. d. efter öfverenskommelse eUer uppdragen tiU större höjd. än den eljes enligt 'gäl, "
efter öfverstäthållareämbetets pröfning. lande bestämmelser skulle innehafva, beräkna~be.

-, . Dessutom f: n. 75 % utöfver detta belopp i dyr. talningen för sotningen, medtill\Lmpning,af nu s~ad
tidstillägg.{"Och>om "utan sotarens förskyllande gade grunder, efter antalet våningar i det'hus, Ir."r
sQt,,~g, ."f .nöj;gåug eller centralskorston behöfver till nämnda brandmur bPrer.' .,..... .'
ve~I<ställas; linder ,tiden 1/11+1/4, höjes taxan med Anm. 2. För rengördng .af rökhu( erlägges; ~j'
50~~lo_.I~<::;'.,~'''~':-.:'. '~_. heller särskild betalning; , ; :lli'~, ":i;:i:~;:'
·"'""Sedan.$:" M;aj:,t',d,en 12 ,lecember1919 för- Anmc S, För sotning .af,plåtrörmed,4+-'-~L;U's"

ifterna. i brand~tadgan för rikets längd betalas RO· öre, för kortareingentlng, fprläng'$,
,-StO'c*~olms"stad äga tillämpning efter öfverenskommelse. , _', ~ o,' ~'A~
la'gt pm,råde,och i sammanhang Anm. i. Biträde af murare-eller annan bandti'
. ,åt, .ö('verståthåUareäm betet att, verkare vid sotning betalas .•aärskildt. ,., .:/ i ":."i (:.
f OföreBkrifterna . i § 2 ",f. samma Anm.!J. Taxan. gäUer ej .fqr ,eldstäder!.' SOm'

~~l""beslut ij'fver af' Stockholms stads- 'anordnats fö~ gas eUer elektric.itet. , ~.:.','

Afståndet .f~ån' Stortorget· till ;
Meter. I '. . . '

Ajjj\tn<>........................ .•..•..•••••••• 3,628 Gröudal (på Djurgården)
Barnängen •.••••....•••••..•••..... ,......... .3,159 Gröndal (utom Hornstull) ..••.... '.
Bellmans byst .•.••..• : .......•....•••....... ,3,944 Gungan ..•........•...•.•.•••••.••.•••••...... 4,677

. Bergsund ............•••••••.....••••••.••... 4,210 Haga (Gamla) genom l:a lI!iga grind,,~,377
Bfsklqp~p~·a:~P:;·;; .:~.;;; 'T', •••...•.•••••.•4,795 Haga lustslott genom första grind". • 5:.2.65'
.a,I~c;:kh~Sh]JI, ., •.,. •...•..•. ,................. 6,339 D:o &0 genomandragrind ...•..........,'•. ,:5',730
ChadottendaL(utom Hornstull)' .;.... 4,329 Hagalund •..•••.•.•.•. : ....•• ; ••·.: .••••..... ~,;p,;3A~e
DanVfKs hospital',' •...... : e

••• ,....... 3,080 Hammarby .•. : •.••••••....•••••••..•....••• 3;7l7
J DafiviKstuJI.: .••••••. , ...• : •.•.••..• ,........2,900 Hammarbytull .•.....•....•.•.•...•. ,\ .•••• / '2"399

Oj#g~r~s:1:)~nn(örv'er Djurgården) .... 5,062 Hasselbacken ...•.•..••.•••••••.••..•.......• g',3~~;
D:o (I!:e?~m, F;redr1ks.hofstull) .•....... 4,685 Hornsberg •.••••••...••••..•••...••••• ; 4,692,
D:o/(genoni' Österma1mstull) 5,282 Hornstull .•.••.•.•.•.•.••• ; ••••• ~,•.•. \ .•••• ; 3,13/!.
Dr!!g'qnllw.Ililn (g. lfredrik~hofstull}... 3,750 Hägersten •••.........••••.•..••.••••••••••.• :.!,p7li
Di'Ottninglfel'g.et (g: Fredrikshofstull) 3,676 Jakobsdal ....••......•.....•....•..•..• ;..... 3;9(70
D:o:(genom:,0stermalm8tull)............ 3,901 Johanniahof •••.••••.•.••••••.... \, .•..•• ;,;:. '/3;688.
Drottningholm (pya vägel1);~"" 11,790 Järfva ••.•••.•••.•.....•••••.•.••.•...•.••••• ,~,lf()"
Enske~~ ....• ,; •• " •.•••••••• ;; ••. ; •••••• :...... 4,824 Järla .•.•...••........•......••. , .. : ••• , ... :.::. '7,l7"t
Experime~ta.rf'ti:Itet utom Roslagstull 4,860 Karlberg (Karlbergsvägen) ••.•.•...••• 4A!7/1

'Fisk!!rtorpet, •.••••.•••••••••••••••••••••••• 5,178 D:o (Rörstrandsgatan) 4,121.
Framnä~... ••••• ••.•.•••. •••••••••••.••••..•.. 3,043 Konradsberg ••••...... s ••• ;............. ••.••• , 3,9~4
Frösunda, Stora- 5,813 Kristineberg ••••.•••.••..•..•.•.•••...•....•. 4,4(1)

. 'D:o Lilla ••••••..••••••••.•..••..... 6,259 Kräftriket •...•.....•.•••...............•••.•• 4,174
.Få,gelsången •..•...••.........•.•... ..•.•.... 4,810 Kungsholmstull •..•••••••••••••.•.. ,...... 3,060
Grönbrink .... .•.•.••••.•... ..•••• •...•••••... 4,175. Kyrkogården, nya •••••••••••••••••. ......3,~22

STaC'K80tMS~TIDNIN 6EN'~ar' de•• ~tör~ta.~pp1~~~~~ fal);;';djikpliat~h~,\g~
\ _".:'~ __~·'l,;.i.•1 Ii:. ~,~ <",.' 'l:"< ~~ 1 Sliaftd~navz'eft.i_,,'~><:->,:i.'{',_.··!:,'_~~jlc.,,"~;
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[4883-4885.:1 H. Taxor och ordnhlgsf5reskrifter.

Me~er ~ ..
Källhagen 3,403 Solna kyrka (genom NorrhilI) ,.~~
Lidingöbro (öfver Djurgården) 6,422 Stallmäetaregärden ..•. ; , .....•........ :: .;
D:o (genom .!fredriksho1'stull) ,'........ 5,264 Starrbäcks ekbacke se Lifgardets till
D.o (genom Östermalmstull) 5,831 häst nya kasern. .
Lifgardets. till häst nya kasernbygg- Stocksund .

nad, till porten ........•..............•. 3,250 Stora Sikla : .
D:o (från Valhallavägen) ,.. 650 Sundbyberg .....................•............
Liljeholmen 3,527 Södra begrafningsplatsen, grinden
Listonhill c ••••••••••••••••••••••• 4,943 n:r 1, cirka .
Långholmen c •••• 4,365 Tallkrogen :..
Långpannan .•.............................. , 8,227 Tantotull ..........................•.........
Manhem c ••••••••••••••••••••••••• • ••• 5,175 Tegeludden , ! ; .
Manilla (öfre) .••........................... 5,285 Tranebergsbro .....................•..... :..
Marieberg ..............................•.•... 4,219 Täcka udden : .
Nacka värdshus .....•..................... 6,478 Ulfsunda , ;c•.·•....•........ ~.
Nockebybro : 10,138 Ulriksdal (gengm Norrtull) : , .
Norrabegrafningsplatsen,grinden n:r5 4,512 D:o (g.. Rosl:stull förbi Alkistan) .•.
Norrbacka... 3,913 W:~ylandts villa ..: ..T·" .............•.
Norrtull....................................... 3,512 Vartan, hamnen vrd .
Nybohof 4,139 ~lkistan ...........................•............
Ropsten .......•...•............ 4,999 Östermalmatull : .•.•......•.•.••
Rosendals lustslott 3,889
Roslagstull 3,379
Rörstrand ..,.................................. 3,367 Drottninggatan, från Strömmen till
Sabbatsberg ........•........................ 2,939 Tekniska högskolan .,
Sandsborg.................................... 5,427 Götgatan, från Södermalmstorg .
Sirishof : 3,453 Hornsgatan, från Södermalmstorg'
Skanstull 2,678. till Hornskroken : .
Skuggan /5,684 Regeringsgatan, från. Gustaf Adolfs
Skuru .............................•............. 12,277 torg till Spårvägsbolagets egendom

Meter.
4863" -,

~,785

7,013
5,682
9,1~,4

5180
.'7;21'4
2,9'44
4,183
4,913
5;745 •
7,224
8;65'1
9,249
4,234
4,095
6,184

. 2,461

1,517
1;924

],360

1,280

[4885) Ordningsföreskrifter för' Stockholm.
Allmän.na försäljningsplatser. Stadsfull· män plats anslås på byggnader, plank eller

mäktige bestämma hvilka torg, hamnar och andra föremål utan ägarens eller. dispouen-
dylika ställen i staden skola vara till tens medgifvapde. .... .: ,
allmänna försäljningsplatser upplåtna, men Badande. A vissa ställen vid hufvudsta-
Öfverståthållareämbetet äger att dels be- dens stränder äro, på stadens bekostnad
stämma särskilda af - nämnda platser för anlagda badsumpar, som allmänlieten mot
försäljning af vissa slags varor, dels i öf- stadgad lindrig afgift äger att begagna j och
rigt lämna de föreskrifter, som för vidmakt- vare badande under bar himmel och i öp·
hållande af ordning och renlighet å salu- pet vatten ej. tillåtet inom staden samt får
platserna finnas erforderliga. Den, som å stadens område äga rum endast å de
bryter mot hvad härutinnan stadgas eller ställen, där sådant sker utan olägenhet el-
icke hörsammar de tillsägelser, honom i af- ler obehag för allmänheten. Den,. som i
seende å åkdons och varors ordnande å staden under bar himmel badar uti sjö,
ifrågavarande platser genom polisbetjänin- vik, kanal eller vattendrag, eller för sådant
-gen på stället meddelas, böte 2-20 kr. A ändamål afkläder sig. å .annat ställe, än som
I{ator eller andra allmänna platser, ände sålunda blifvit anvisadt, böte 2-20 kr.; och
nu omförmälda, må icke, utan Öfverståt- vare samma påföljd för den, som å stadens
hällareämbetets tillstånd, försäljning. bedrlf- område badar på förbjudet ställe. ."
vas från stånd, bod - eller dylikt, eller så Besiktning, se Lnspgktion. /
att den på stället framgående rörelsen däri- Buller. Genom Öfverståthållareämbetets
genom hindras eller uppehålles, vid bot af kung. d. 8 nov. 1912 stadgades böter för åt-
2-50 kr. skilliga slag af störande buller, särskildt

Annonser, affischer eller andra sådana nattetid. De viktigaste bestämmelserue/ äro
tillkännagifvanden må ej uppsättas på offent- följande. Mellan kl. 10 e. m. och 5 f. m.
l~ga minnesmärken eller vid gata eller all· må åkdon, som ej är försedt med gummi-

o
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ofaMftgsföreskriftet föl' Stockholm,
. , 'köras efl:~~sti"gåel:lde. ~id forsli~g dema for dess upptagande och underhåll.
~ '... arillaude gods sk:alllåtgäf'dvidtagas till Hund, som' genom skällande stör närboende;
b lrrets;lpi,*~li:i:i~llg,,~tark:tghisslan:de broms" må ej nattetid lämnas ute å gård.', Brytes
inrättning' a åkdon får ej aIltändas.M,ellan mot ofvanstående böte2--'20. ~r. '. t
k:k W e. m. och 6 f. m. må ej tidningar Hundskatt utgöres årligen med 15' kr. för
ell~r;, varortltbjlidas ,med hög. röst. _(AlIt hvarje hund. Under tiden 16-.,-31jaliua:Fi
<!~v'åilståehde vid böter af 2-20 kr.) Vid hvarje år skall ägare eller innehafvareaf
i-~rlliållriiilg~tI:~ll:allvid: vite ,af .2~50 kr. stö- hund, for hvilken skatt bör utgöras. dels
tange bulleri rh1:ijlig:istemån undvikas. Mel- skriftligen enligt fastställdt formulär i stads"
i~h:,;kl. 10 'e. m. och '6 f. m. niå vid vite af kassauuppgifva, huru mänga .hundar :han
!i,iji.t;OOkr. följande SI'beten ej utföras: hand- innehar och under året vill behålla .samt i ~f
~(rin;g af järnbalkar, nitning afjärnkonstruk- bvad slag dessa äro, dels samtidigt'erlägga
tip;n ,'bergsprällgning, stenkrossning med skatten, hvarvid kvitto och skattemärke er"

. ".. n; pålning, plåtslageriarbeten och boar- hållas. Blifver någon senare under årets lopp
d,: . g eller, omläggning af spårvägsskenor. ägare eller innehafvare af sådan hund .. älig-

,siJ.~ida buller därigell0l,ll uppstår: dock kan ger det honom att senast ·inom l månad
fli~:'s~rskil1ip;f~ILuL.aan't,agmedgifvas. ,Arven därefter sådant på enahanda, sätt anmäla
p~,: ~nnan 'tid skall vidbearbetnin,gaf järn- och då betala skatten. Resande, som uppe-
b~l!i~rbullel' i möjligaste mån undvikas. . håller sig kortare tid än 2 månader iStock-
dl)!Imm .. Afdamning eller piskning af mat- holm, behöfver ej där erlägga skatt för med-
t9:r, ~möbler,- sängkläder och dylika persed- förd hund, ej heller vid längre vistelse för
lar'eller'kringspridande annorledes af damm annorstädes beskattad hund, menbör,onl
i större mängd må' icke äga rum å sådana han vill ha denne skyddad för åtgärder mot
allmänna :.pl~t~er, hvarest olägenhet däraf hundar utan skattemärken. göra anmälan i
kan "förorsaKas,' 'och få,r icke, i någon hän- stadskassan och deponera skatt för året, men
~El\se verkställasut9mhus å',annan tid af äger att återfå beloppet mot åtedämnan~e
dygnet ~ll;e~ellan,li:1.8 f. m. och kl. 9 e.m. af' vkvitto och märke, sedan han styrkt',sIU
,v~l!,vite'af '2=-'10 kr. rätt till skattefrihet. Försummar någon ,att
"Dl'agk~l'l'<lr p1å~ppställas endast på vi~sa till beskattning anmälu vhund, som·af,ho- .
l!illl,llänn,a,platse,r (om~r~30) och mot särskild nom innehafves, eller söker någon att me-
afgift ehl.'kurig: d. 26 april 1912. Hand- delst oriktig uppgift eller på annats.il;tb
kärra, som användes å gator eller allmänna undandraga sig beskattning, erlägge dubbel
platser, skall vara forsedd med ägarens namn hundskatt och böte 5-10 kr. Hundskatt
och adress, samt må ej skjutasfram, om den är lika utmätningsgill med kommunalntskyl.
ej Jämnar utsikten fri för den, som verkställer der Då skattemärke förkommit, kan nytt
trR.ns~orten. ,'>' .c'" . få lösas med 25 öre. . ,(J,
"CJHundarl'Hi1l1d'fåT'ej löpa ute i staden eller Inspektion af automobller, fillllktr,i!!ka
'§.dessområde inolll den delaf södra Djur- /inläggningar, hissar, kafålokaler' och.äng:
gMae~i':sotn-i öster begränsas af Sirishofs båtar. Automobiler. För öfvervakande
västra"gräns'': 'västra'o,Rosendalsvägen, Oak- af dels brukbarheten af.automobi], dels, auto-

;pil1s'vä~fra"gränS', "'.utan den .' åtföljer sin mobils lämplighet för yrkesmässigtrafi.k,d,!'\ls
!ltgareieller' ,vårdll.re; hörande tik under förarens dugligbet.att sköta och map.qv!,!!ra
djurets 'löptidfhällasinom hus. Hundar må automobil (se [4890] om a«tomobiltr.l1fik l.för-
'ej lijpa lösa'å torg eller allmän plats, salu- ordnar öfverståthållareämbetet .till hl'ls~1f.t-
'hal1,.Dutik m;. m.; hvarest Tödoämnen för- ningsmän 'lämpligt antal irqotorf)rsd"on-'
'säljas" eller 'tillverkas ; ej heller under tiden struktion och skötsel kunniga män>. ElI.ll,l!:-
11l,pril-'30 sept. å stadens allmänna plan- triska anläggningar. för telegrafering,
te~i#lir, 'Ukyrkogårdar och ofvan angifna telefonering.. belysning ellef'.d~ifkraf~ f~ Elj
del" af Djurgården eller utsläppas lösa å utanöfverståthållaroämbetete tillständ striic;h
:gatli;·'eller'3,nnan allmän plats inom staden ledningar utanför elektricitetakällans ",gen·
eller-dessomräde utan-Iralebaud, hvaråäga- dom. [Dessutom utötvas tillSyn~; ap.lägg-
'rensnamu 'och.vbostad vfiunaa tydligt och ningar i.af sakkunniga inspektörerenligt ,af
fullständigt anbragta;' Anträffa 3 hund ä så, stadsfnlImäktige godkända taxor. . Hi s.aa r
dana ställen eller litandylikt halsband, varde inom Stockholm stå under tillsyn af4insp,eji·
!iPpfagenochaffördaf polisbetjäningen till törel'; en af dessa ä~ tillikal,>ontrollljoptJ?r
'sta'dens·1hundstall;Sveavägen 118, samt vid de allmänna hissarna påSöder. Kaf~lo;1l;;t'-

,'!intigt Veterinärinstitutet dödad, sedan 3 ler besiktigas särskild t med hänsyn,ti\/olokl'l'
fdygn'förfllititef'ter dess upptagande, så framt lens lämplighet förr(il~elsen af, tre;,J:>esikt-
ibke ··ägaren:eller 'vårdaren inom denna tid ningsmän, som..fti-.ersättningförhvarjllg\lj1.g
ilJerll1lm'tar densamma samt· ersätter kos~_a_-_.m_·~ a 2 kr. Afv.ep. samlingslokal~r skola

S<EDfJKItOLMS';.TIDNIN,GENS·j annons' o~hi pr,en.';'.m,e~lltion,~pri.s.)i~o<"i.Jl!~ast
, ' . .... av Stockholms storre'Qagllga 'tIdmngal';:0,"



[4885-4886J H. Taxöroch crdningaföreekrifter,
besiktigas af brandchef, stadsarkitekt,1ocb Kungstensgatan. '1'egnei'slundim, dock att äk-
poliskommissarie, innan de få tagas i;"bruk ningen ej får fortsättas Ii: angränsande gator ..
För explosiva varo,rhar öfverståthållare- Vasaparken dels de tre vägar," som från
ämbetet tillsatt en kontrollant med arvode höjden midtför kvarteret Kamelian leda
af 2;000: - och för tillsyn öfver, olika slags österut med fortsättning' inåt parken,' och
ä n gb å tar finnas besiktningsmän för passa- dels den hö,W.,som utgör fortsättning af den
gerareångfartyg sedan .1864, inspektör öfver mellersta af vägarna vid Dalagatan.Krono-
ångslupar sedan 1873 och sedan 1912 sak- bergsparken, dock att åkningen icke får fort-
kunniga för pröfning af kompetensen hos sättas å angränsande gator, Guldgränd; Tanto-
mindre motor- och fiske-fartygs befälhafvare. lunden, Kapellgränd frå!! höjden midtför
- Namnen å ofvan omnämnda inspektörer huset n:r 9 österut till Ostgötagatan, samt
m. m. åter finnas under [17 00]. Högbergsgatan från Häckelfjällsgränd västerut

(4886] till Nytorgsgatari. A dessa för kälkåkning
Kreatur. Lämnas förspänd dragare å gata anvisade 'platser fåJ; dock åkning, hvarom nu

eller annan allmän plats obunden, utan er- är fråga, icke äga rum nattetid eller senare
forderlig tillsyn; eller finnes häst lös därstä- än kl. 9 p.!< aftonen; och i· händelse därstil·
des; eller finnas hornboskap, får, get eller des, med Ofverståthållareämbetets tillstånd,
svin lösa å gata eller annan allmän plats sand utströs eller annan åtgärd vidtages
vid andra tillfällen, än då de, under oafbru- till förekommande af åkningens utsträck-
ten tillsyn af vårdare, föras till eller från ning öfver en' viss gräns, vare det förbjudet
bete, eller för vattning eller annat angeläget att sådant hinder undanrödja. För öfver· .
ändamål framdrifvas, eller på saluplats till trädelse häraf bötes 2-20 kr. .
fötsäljningutställas; eller håfva omförmälda Köttbesiktningstvång är i jsambuud jned
kreatnr .genom underlåten vård kommit in slakthusets öppnande infördt fr. o. m, 8
på annans gård i staden; eller stannar man, febr. 1912. .
då kreatur i stad framdrifves, obehörigen Motorcykelåkning, se Velocipedåkning.
därmed å gata eller annan allmän plats; böte Nötkreatur. Tjurar skola forslas i lämp·
ägaren eller den, som eljest skulle om krea- liga fordon under nödig uppsikt eller ock
turet hafva vård eller vållat, att sådant kom' hvar för .sig ledas af två eller (lera män
mit löst, 2-20 kr. Dragare må icke ställas samt, då de ledas, vara försedda med nos-

r så att rörelsendäraf 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 törn 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, må
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, fä
har allmänheten fritt tillträde. För öfrigt icke forslas annorledes än i fordon, som' äro
är marknadsplats öppen för försäljare med tillräckligt tymliga och i 'öfrigt Iför ända-
biträden och personer med särskildt tillstånd mälet. lämpliga. Kreatur fä icke, där det
söckendagar 6-6, då tydligt märkta djur fä utan väsentlig olägenhet kan undvikas, köras
ditföras, efter veterinärbesiktning, eller bort- p-ller ledas ä gata eller annan allmän plats,
föras. Närmare föreskrifter finnas om mark- där liflig rörelse räder eller på sådan all-
nadsbiljett, slaktbiljett, djurens utfodring män plats, som icke är för' kÖl'trafik upp-

. och värd samt ordningen och verksamheten låten. Särskildt förbjudna områden äro:
å marknadsplatsen. ä 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 aUen från å Söder området inom Folkungag., Timmer-
Engelbrektsgatan till Linnestoden och dels mansg, Krukmakareg., Torkel-Knutssonsg.
östra .allen frän Sturegatan till nämnda stod. och södra uppfartsvägen. Vid kreaturstrans-
Vanadislunden frän nordöstra hörnet af Ste- porter må ouödigt vuppehäll icke ske, och
fansk,apellet till Frejgatan. Saltmätaregatan 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 tvä timmar
Observatorieplan från Observatoriegatanttill efter ankomsten.

A.-B. SVENS"KA METALLVERKEN 20 ~~;~;:;:~. 20



,2J~P:iJIgaf6re~~!~fterför ,StockJlolm.- ~~~~~g:',
kap, som. i ,~'~ailceIlnande ;fdrQj~de~; oPP,'t Wäej ,h,;ll~r
"das'för;fo'rsling af låta; mill, å, trottöar ellerVid.hff~ntlig~''g;.~iä~amn, j~rn- nader. elle;rminJ,lf)smär~~n;.' 'vid ':'~b.( "

r a.}WJ;jl,Sf1uJJ,l11t,s,skolavara köld, må i. rännstenar' och:<aflq:ppstrii.,~mor:,
YIR,lig~;:,oc~,j;,i,>frigtför ända- icke utsläppas vatten i,~ådan. I\lär\g!l,:atYfq\~;
g,a. ,,' \ \';,,; '"",. ',; - ',' åkande eller gående hinderlig svalh~eJI1l1.') "

)",\l',1l;i-::;Y:id.po~;,~rA-i50 :~r. Nigger annan .synnerli~" olägep~.et, däraf'; nRP~(j$,("
4111l}g~P.b~O~Gl..\,~tl\~i'f9~sl~r'llftrll:d~samnenJmer. Bryt~s har!lmot,bp~e2r100K,.r\ 9r.!l". '
.l!,r\l~t!1r~s,PJUIPD,l~I,,~aJllla,n;ql}enlI~het,attlnar nägop.1 staden eller, lllqm qes,s'o,m,r«!l~;
,qärtill; . ,fordon,;eller kärl samt vattnet uti allmän br~l).n,·källaellerV'a,tten~""jjt~f 'J}.1~;~, Jltt,\~renligheter\'ej ledning ~lleri p~ 'anl).at ~ätt )lo.m:'ny§j('~t
sp , utl'1 er,äfvensom att, hafva sagdt, vid allmänt vattenhämtD1ngs~täne' "I'fIL PJ'l~,i'<f)~.~k! ,t;lt~daP1ål~~nligt'Öfver- sjö, vik, kan~l eller vattendrag, eller;,.fRr~: "
.~i!tc!St"s,aJHt"l,w, g!ltael1~r;annan allm.än tager map. VId allm~n ,brunn, k~Hll;,~I~er
,pll\ts, ~t!ljlna,If!!ld;llipgr;e, än.som af bli- vattenkastare eller VId annat allmä~ty~V '
J~mg\a~~e~,i\ip.~}~P(yar~p'j1ndgäQgligml nö- tenh1imtningss~äl!e' rengörning ',~fkiirl ;~lIet'

iYI<lj,fpr~lwg::~;gat~ ell~r an~an all· åkdon, tvättDlng af ,~,läde.re!l!lr !l~n.lln~tr.
iaW,J1o:f'i.bl~ ,~a!~n.kl'lta, kolstybb, gärd, så ~tt osnygghet,eJIer ~llld,erYld Y:!l-~~
,eller);!lll'u,at,dylIkt:ä,mn,e,som genom tenhämtningen uppkommer, böt~, 2-'-100''kX;"

ll}t~p;1,;Ripg;ll!fe1j'qd!l:!I1pin,g,medfdrolägenhet, Inom hvarje egendop:t.skola, ,geppm 'hq~,
s~alky)~ J 1JO~i),!1L4~20.kr., ,pegagnas tätt värdens försorg,~ finnas ,1 Eirforder1~~mä)lg~
och med tjänl;g ,hetli~kIling försedt fordon. inrättade ändamålsenliga alträden, fÖrS~qd,a;
~~mor"f,r,!l,~p~r~sllPI~iP!1,',!l:f~irI'ä~8U,o\lhslik med, täta, .lämpligt omslutna,tunu,kä~I,~i1~,~
,qreI\hghet"i:liv;~rb!l,;dswkeJ hänföres afträ~ klosettkärl för uppsamlande af ,den:lnqIA

"desämn~jmåiicke forslas å gator eller' andra egendomen fallande,la:trill" ,Den,~~~v~l;;
a ,,~:l:P,i!li!i~~l','p~annantid af d~gD!ltäx: ken afträde är, till begltgI1,and!l(~ppliit~t;
f 1.,Ali\~~lII!.',,tIll kl. ,9 f. m. under maj skal! hålla detsamma snyggt8anit;dej~
tU "o,ch, med,,aepteinber månader samt från förefallande behof ,och dels, '"dä"han:,f
~!;;l~:e':~ nt~j'trlr,,~t.l,O .f: m. under äterstr» egendotnep, afflyttac; geIl~I)1;b)l,qnl!;l~i .
4~/lr ~J,~~r~fi;i~irPlltn;qeJl~äJt.d~l~,eaf behqf, gad ordmng, föran~talta.om:or~nh~p.
orenlrglietJ.,spm sprider vämjelig stank, vara bort~kaffande, hvarmed ej ,1llå:lJ.I!lll;lkJ)ltM
f9~salk,mea{:nligotlinirie,hv\lrigenom olagen- länge, att kärlen blifva öfverfyllda.: J"
~l~~Q~~,~r~fildre,kdmme~eiier minskas;a!It häre~ot; böte 2-:-2() kr. 'Mträ~espre' ,el
V:la:~t,5"T5.q. ~~~AfstJälpningsställen får ej hämtas eller l\ gator ener'apd'
:(6,r~:",äfi'~!I al ~yggnadsmatefialier, yi~ männa platser forslas åannaDtiq~l). " l'
g!:~nH1-~a~;J~pps~mlaa'jord, s.ten ~ch grus l!ln.k,l..n e. m. och kl. ,,6f"#~h}I,M;Ae1/i 'r
S,ll:J;Plll:Il)dr~::f-X',~~Ila1s~mneI1'hVllk~eJ~ppliig- april WI den l september s,aJI,l~f~ll:p.kL :'el:,
~!t!lP!\it'gJ}ren~~!I,er;n;e!l,vede!.börhg~tlllst.ånd e:, m. tdlk,1. 7, f. !Il,.,under Ö(rlg\lr;n,.ttIla3~~rl"'·'·
a' aIlJl~Usl<tomt,anvrsas af ()fverstathållare- VId bot af 2-100, kr. ' , ',',
,~mb,~te~',\~,~~eIss~rS~ilq,k'un,g?reIs~. Den, ~48871.. ' , "oi' ,:;~,1
.S[9jj~m ;?rgll~?asådan,a;afl\NälpnlDgsstäl- ,Reparatl(~ner. Då yttrer~par.~~19.1L~"h~~
[ep, •\>or ratta, SIg efterb!Isymn~smans~lIer pågå,r, utan att platsen utanforli~setal,"

!IloJi~betjänings>,tillsägelseR i ,afseende å de inhägnad", skall genom ,dens\försprg-,:~p~' .
q,ltto:rda,ä!llrien~s aflassning, ,Öfverträdelse enligt Byggnadsor~IliIlg~n,{Qr belf*rfgrvE(r~c!i '

1iäia::~f\S;tI'a\fas",i.ned, li!!ter,Q~ 100 kr. ,- ställande af byggnlldsf9ret""g !ir'''!l:DllVlll:ig;
Sv,!nD;1,å(elIerdY:lika,ällluen,dödadjur.aopor. på lämpligt sätt öfvWa~as,det dIy~kS~iiil~,,'
,a(t8J1t1fr!~n;:fab~~k~r;9ch hl.iIldtv~rkstäderdelse eller oläg~nhet, fij~alhn~Eh!!t~.u,19~:e,
eller., aIl!llp:l"orenlighet. m~ ICke l "stl\den må af arbetet vallas; Bryt~s;h~relll.Qhb'ot~ l

,et1e.r,."å98sS,.oIIJråde "utföras eller kastas i 5-100 kr. .. • ",!" !,,",;},:,>~ ~
sj9, viJi,,:Ka~.al .eller vattendr!lg, eller läg- ,Skyltar. (Ofverstäthällarceilni'p\,lets"'kiJnl
g~sii::~isen,.'~ärstädc;ls,ej.heller få de utka-j.görelse lO/i1 1894.),,' '> ", :'.;,1 'J?',.
8ta~"P~:"gll;for;;torg ~eller andra allmäuua]' Mom • t, Annons'~r,,'\lffis~k'er'E!ll(Jl"
nlaisllr;,'A#v,l\udtyattell"och andra flytande ~ådanatnlkännagifVilDd,'e,ri, M~ef ~pps
orer;t~'::ä1uIjeti:Jå,så f.r~mt:.de ej sprina still- på offentliga minn~smärke,Il':!'~l.~~yi'd'
kaIiQ.!l;.ju!it:,ellerniedf9ra,aIinail, betydlig eller allmän platsapslå~ på byggna(ier; p
o!l.tgenhet::'Crännstenl\r uthäHas från kl. 11 ellor vaudra förelllålutan :ligar\"ns,eller ,
~;: II1,;"jJ,1lkl:7.'J.'iA· under ,IIl!lj tiUo~h pOIlentens medgifvange: i:, J,'"' ;:J;~';:l';"'
med §epteI)1her'Illånadersamt från ,kl. J O Mom. "2. Beträffåntiesky lfar vidgatä eHet
~~,~.:::.till",~l~,'8,/f.;~t~ilder', jl,ter.s,tåeI\de~nnan;~llmäx: ,ir~fi:krr.4'sk.~lf därJ,~rP;t~j~E
'delen .af' året, men l ofngt vare slikt ore- jaude landa "bil eftllrratt~lse: " .i,". " ".'.,: 'I

.si'Ö€KHOIiMS' TIDNINGEN 'är: Sverig~s .främsta.aJin';ja;oi~i;~ri;j#å,tt
\ '.' :~' :';,1,1 " F ~ ')'~' ~J2:; ; f.!ta~lllJa\1Ib~l1s!~~er.!,:,)~i,~')!L'!'~;i;~ ,~j;,f\ '

,..·._.,i"'. l";". ,,<,



G4887-4888J H. Taxor och ordningsföreskrifter.
a) Skylt skall säkert fastsättas. kostnad från trumman till tomtgränsen fram-
o) Skylt, SOlU sättes lägre äu två och en förer sidoledning, till denna sidoledniug.föra

half meter från marken, må framskjuta högst rörledning under jorden för vattens och fly-
femton centimeter från husvägg eller plank. tande oreulighets afledande från tomten,

e) Sättes skylt högre än nu är sagdt, får Där trumma redan finneaaf staden anlagd, skall
den icke framskjuta vid gata af aderton tomtägaren fullgöra hvad ofvan är sagdt å tid.
meters bredd ellerdärutöfver mer än en som Drätselnämnden bestämmer och minst
och en half meter samt vid gata af ringare 6 månader förut gifver tomtägaren tillkänna.
bredd mer än en och två tiondedels meter Ofvannämnda rörledning skall utgå från en
från husvägg eller plank, dock attpolismyn- i tomten anbragt tä] samlingsbrunn, täckt
digheten, efter därom i särskildt fall gjord med 'lämpligt af Drätselnämnden bestämdt
framställning, äger att på grund-af skylts galler, försedd. med .vattenlås samt" där ej
form eller beskaffenhet medgifva längre ut- synnerligt hinder möter, lagd sa att brun-
språng. nens utloppsmynning kommer minst 1,485

d) På hustak eller planks öfverkant må meter" under jordytan. Kan till följd af
skyltar icke uppsättas med mindre Ofver- belägenheten vattnat. från tomten icke föras
ståthållareämbetet, efter Byggnadsnämndens till trumman från sådan brunn, hvarom of-
hörande, därtill meddelat tillstånd. van är sagdt, skall vattnet ledas .dit genom

ej Befinnes §kylt medföra synnerli& van' lämplig anordning, som af Drätselnämnden
prydnad, äger Ofverståthållareämbetet, efter godkännes.
att hafva hört Byggnadsnämnden, förordna [48 88] ., ,
om skyltens borttagande eller förändring Stensprängmng, skott och fyrverkeri.
inom utsatt tid samt förbjuda, att den åter Den, som i staden verkställer stenspräng-
uppsättes, oförändrad; .och lände, i ty fall, ning utan polismyndi~hetens tillstånd. eller
till efterrättelse hvad Öfverståthållareämbe- utan att iakttaga därvid föreskrifvet försik-
tet härutinnan beslutar. tighetsmått eller lossar skott eller afbrän-

f) I benämningen skylt innefattas här ner fyrverkeri, vare sig utan sådant till-
äfven skyltens fästen~jämte dess öfriga till- stånd eller med åsidosättande af nödig var-
behör. • samhet, eller å stadens område utan nödig

Stadga för slakthus- och köttbeslktnlnqs- varsamhet verkställer atensprängninz, lossar
tvång för staden jämte ordningsstadga för skott eller afbränner fyrverkeri, böte 5-
slakthus, marknad och köttbesiktnings byråer 100 kr. .
är utfärdad af Ö.-Ä. den 23 jan. 1912. Se- Stängningstider. Enligt lagen om be-
naste taxor äro: dels af Kungl. Maj:tden g r ä.nsning af tiden för idkande a f ha n-
5 juli 1918 fastställda slakthus- m. fl. afgifter del och viss an n anir ö r el se stadgas:

, för begagnande af anstalterna, dels af stads- 1 §. Handelsbod må å söckendag ej hållas
fullmäktige den 15 okt. 1917 godkänd taxa öppen för allmänheten å förmiddagen före

l for frys- och kylhuset, dels ock af Ö.-Ä. klockan 8 Ochå eftermiddagen etter klockan
fastställda taxor 'för vågafgifter den 15 juli 7 eller, under tidenfrän och med den 10 till
1918 och för kreaturstransporter å -slakthus- och med den 23 december, efter kl. 8.
spårvägeri den 7 febr. 1919. Bod, där handel idkas med mejeriproduk-

Soplastnings.statiQner· finnas ä följ. stä· ter, ägg, margarin el/er bageri- och konditori-
len : å Sådermalm 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 hällas
tion mellan Värtabanan och .Solnavägen; öppen en timme längrei;in nyss är sagt.
samt å Östermalm en station strax 'norr om Bod, där hufvudsakligen tobak, tobaksvara
Ostra järnvägsstationen: Dessa stationer hål' eller tiduingar hållas till salu, må (enl.
las tillgängliga för aflassning hvarje dag, un- kung. 19/7 1920) å afton före söu- och helg-
der' maj-september kl. 4-10 f. m. och under dag hållas öppen till kl. 8 e. m.
återstående månader kl. 5,11. f. m., hvar- Rakstuga, frisersalong eller varmbadlurätt-
jämte den orenlighet, som uppsamlas å salu- ning .måå söc~endag ej hällas öppen för
torgen och vid extra rengöring.af andra all. allmänheten å tid före klockan 8, förmidda-
manna platser, får Ii. stationerna aflassas järn- gen eller. efter klockan 8 .eftermiddageu.
väl till kl. 6. e. m. . ' 2 §. A sön- eller helgdag'"må handelsbod,
,Då ,.staden å gata eller .allmän plats an- rakstuga, frisersalong eller varmbadinrättuing

lägger trumma för afledning af vatten, ålig ej hällas öppen för allmänheten.
'ger .det ägare af tomt vid samrna gata eller Bod, där handel idkas med bageri- och
plats, därest han ej förfogaeöfver enskild konditorivaror, färsk frukt eller lefvande
.ledning, som af Drätselnämuden godkännes, blommor må dock å sön- eller helgdag hällas
att, samtidigt därmed att staden ,.på sin be- öppen till kl. 11 f. m. och 1-3 e. m. samt

,'JQNKOPINGS .JURIDISKA. DYRA
15 HAMNGATAN 15 -----------





[4889J R Taxor ochordningsföreskrjfter.
nedan uppräknade gator och allmänna plat- fri för -personåkdou samt den, som .kör
ser är det icke tillåtet att med arbet~åkd()n olassadt arbetsåkdon, för laasadt, Körande
köra fortare än i gående: Staden -inom bro- och ridande åligger, när någon är i vägen,
a~na med uridantag af vägen från Riddar- att i tid iropa: Se upp! ochi händelseaf
holmsbron öfver BirgerTarls torg till Rid- behof sakta farten ..eller. stanna. . Körande
darholmshamnen, Slotts backen, Skeppsbron skall vika undan för person, som står vid.
samt platsen nedanför Lejonbacken å ömse hållplats eller hållstation for spårvagn-för
sidor om IS'orrbros förlängning, Norrbro, att stiga på spårvagn eller. å sådan plats
Gustaf Adolfs torg, Jakobs torg, Jakobs- stigit af spårvagn. Då körande å plats, där.
gatan mellan- Västra Trädgårdsgatan och trafiken iär liflig,saktar, farten, skall han
Malmtorgsgatan, Arsenalsgatan mellan Gus- höja piskan till \ tecken för. körande, som
taf Adolfs torg och Berzelii park, Kungs- följa efter. Den, som icke kan köra eller
trädgårdsgatan, Biblioteksgatan, Regerings: behandla dragare, vare' sig att detta .beror
gatan mellan Gustaf Adolfs torg och Her- af okunnighet eller bristande kroppskrafter,
kulesgatan, Malmtorgsgatan, Hamngatan mel- äfvensorn den, som icke fylltsexton år,må
lan Malmskillnadsgatan och Norrmalmstorg, icke å gata eller allmän plats köra i traf.
Lästmakaregatan mellan Regeringsgatan och Den som gjort sig skyldig till förseelse
Oxtorget, Oxtorget, 'Oxtorgsgatan, Hollän- mot nämnda föreskrift, kan af Öfverståt- .
daregatan söder om Kammakaregatan, hållareämbetet förbjudas att köra å allmän
Fredsgatan, .~rottninggatan sö~er om Teg- plats eller ga.ta, .fö!rä~han stY!'~t, att han
neregatan, Södermalmstorg, Götgatan mel- ager erforderlig skicklighet, . Korande och
lan Södermalmstorg och S:t Paulsgatan, ridande. äro skyldiga Mila vägen fri för
Hornsgatan mellan Södermalmstorg och Rag- tågande militärtrupp. liktåg och andra pro-
valdsgatan, Srt Paulsgatan mellan Ragvalds- cessioner, utryckande brandmanskap, brand-
gatan och Götgatan. Där genom anslag kåren tillhörig sjuktransportvagn, utryckande
eller annorledes finnes utmärkt, att jrata är polispiketvagu och spårvagn. Vidkörningmed
afstängd för trafik af körande eller ridande, arbetsåkdon är det körsvennen förbjudet att
skall sådant lända till efterrättelse. Kö- ligga på åkdonetäfvensomatt därå intaga an'
rande eller ridande skola öfverallt där hin- nan plats, än livarifrån han kan hafva hästen
der ej möter, hålla på vänstra sidan af väl i hand och. har fri utsikt framför 'sig
körbanan och deu, SOm kör arbets åkdon, så Finnes ej sådan plats eller är lasset af den
nära gångbanami ytterkant som möjligt, dock beskaffenhet, att..hästen anstränges eller an-
så att ingen del af åkdonet eller dess last nan olägenhet uppstar genom att körsven-
skjuter öfver gångbanans kant. A gata, nen befinner sig. på åkdonet, skall han gå
hvilkens bredd medgifver, att fyra åkdon bredvid detsamma. Ingen får g,å på gång-
kunna uppställas i bredd, böta arbetsåkdon bana medan han .kör, Det är körsvennen
hålla närmast till vänater samt personåkdon förLjudet I 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 g••ta, hviIket 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-

. ar till körbanans vänstra sida. Skall kö- myn':lighetenanvisad, hästen med äkdo-
rande 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 j!;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 framför 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 uppstä för dem,
•.änster, 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, livarvid den, som dan IIf gatan, är det förbjudet 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 mellanrnmmet ej läm-
köra eller rida förbi annan körande eller nar tillräcklig plats för obehindrad fård
ridande i gatnkorsningar eller å pla.tser, med 2 åkdon samtidigt. Nn meddelade för-
hvarest en stockning i trafiken därigenom bud gäller dock icke för den tid, som åt-
kan uppstä. Där två eller flera )iqrande går för .åkandes i- eller nrstigande. Gods
ej. kunna komma fram på en gång, skall .af bp-tydlig längd eller stort omfång må
de~, SOIl\ kör arbetsåkdon, lämna vägenlicke ntan nödtvång bäras eller med åkdOn
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. ,Or'diiihg~16reskrifter flii' Stockholm.

r~t:~l~~:'~'~:~l~tti,darliftip tr~fikråder. Ä.rningar ~eddelas f~reshifter'bL'a ..:l){~~·y',
go(l's~'af"beskl:df,enhet att VIii transporten automobils beskaffenhet, 2) om lJeslktlllng ,,'
lii'tfl!ligen;ku!ln~:medföra fara eller i syn- af automobil m. m., 3) om registreringar
ri'etligt"'~ög g~ad' åstl1~komma hinder eller automobil och om igenkänningsmärke, 4)on(
dlagerip.~t för<trafiken,får det med åkdon efterbesiktning af automobil och om förbud:,
f7r~lliWjiå~i,gataetidastenligt polismyndig- mot automobils användande, 6) omautomo- ...•..
heteins:;d~I~MJcldopp föreskrifter. När gods bilförare, 6) om körning med automobil'7J'<
a[1"storttJmfång' ~kallmed åkdon forslas till om yrkesmässig automobil trafik, 8)omi:e-
elli-!tfrån,:hus,'fåraf-eller pålassningen icke sande utlänningars automobiler,9)föresk~if<
ske"pIl/,om detta arbete lämpligen kan ter i afseende å förordningena vefterlefriadt"
ver,ks .' 'in~epå tomten. Det iiI' ej till- 10) om motorcykel,ochll) öfriga föreskrif-

. låtet"/ettfuian llödtvång'låtaåkdondragas i ter. - Därjämte äro i Sv. förfc-saml.:intagna'
'SläP','Bfterii?nllit åkdon. )Påarbetsåkdou får formulär till kungörelse (mi autdmobiltrafik
~p...~...s.·.ie•.....k~".la...~s.a.spl\.sådant Så.·tteller i sådan (ur ~2? år 1920) OCl.ltill körkort.' för aut....~/I
B~ngdi att'llågon del af lasset kan falla af, mobilförare vm. m. (nr 316 år 1916 och nr
'ellei"'?c~ ~törrehind'er eller olägenhet förö28 år 1920) äfvensombestämmelser om,-
trd.fikehupplitår,än som .äroundgängligt. Ar'. tillämpningen af denIuternationella konveu-...
b~.ts~~c;!6hisomtillhöi·.invånare i hufvudsta- tionen rörande automobiltrafik (nr 484;ir'
denI,~~all,när .deVdäranvändes till körs- 1916. och nr 627 år 1929) .samt föreskrif~}
lof;rv~ra':'fö,~sedtmed skylt, hvarå ägarens ang. registrering aJinotorcyklar (nr626:l;r'
fullständiga; ,inamII eller firma .samt hans 1920). - Slutligen gäller sedan 1917eri' lag
adr~ss;~n~as;'utsa:tta med tydligg, minst angående ansvarighet för skada i följd af
niö"'cejltiilietei' höga'bokstäfver.Ager han automobiltrafik. (Nr 312 i Sv. förf'-såml.
filh'å:arbersåkdön, skall hvart och ett af för 1916). . .' .•. '\fj
d!lliltlärjä1I.it.e·yaramärkt med sitt särskilda Igenkänningsmärket för Stockholms .sta~i\ . .
ordiiingsrium~er,aIlbragt på skylten med är A (framför numret), för Stockholms län!
tydliga. minst nibcentii:neter höga siffror. B, för Upsala län C och för SödermlmlilIfds'

, S~Ylt~n's#,aIl,. där så lämpligen ske kan, län D. - Dessutom finnas särskilda' detalj-
varaaIlbragt-på sädant,Isätt, att inskriften bestämmelser rörande å hvilka gator i Stock'~
utan. svårighet 'kan, läsas af den, som be- holm olika slags automobiler få färdas.:"
fimierfsig'bakom åkdonet, och får icke Velociped- och motorcykelåkning. '(Ör",
skylas.}UHjulringar och skenor på arbets- verstäthällareämbetets kungörelse,o/61'915}.'[
äkdoPl'stJlll'tillhörainvånarei hufvudstaden a) Utan särskildt tillstånd af Öfverståt'"
och ;där användas til]o~örslor, äfvensom på hållareämbetet får velocipedåkning på' a.H·';.
omnibusvagnar, förspända. med .två eller män plats äga rum . allenast 'på. körbltUa\
f1efahäsfar, skola hafva. en bredd af minst och följaktligen icke på väg, som enligt där'" !
tio; och, iJn'half' centimeter; så framt icke uppsatt anslag är afsedd uteslutande för ridt.'
hj~Iens "geuomekärning är minst en och en 1;) Velocipedåkning tillåtes ej hellerpå föl"
tredjedels meter eller åkd?nen hvila på ända- iand~ ställen: Västerlånggatan, S; om Stö~'"
målsenliga 'fjädrar" eller '.äro '.försedda med kyrkobrinken, gatukorsenvinbegripna, siliut;~
motsvarande,' lika goda inrättningar. Hand- Hamngata~ mellan Malmskillnadsgatau och"..
ktirror eller, andra fordon, som fortskaffas Regeringsg. . .. , , . j

med hairdkraft, fä icke skjutas fram, när Den, som färdas. på velocipedräliggerett'
M·ara Så':inr~ttade eller lassade, att den åka med ldngsam jarl dels iigatuhörnoch.J
somwerkställer transporten ej har fri utsikt invid gångbana, dels äfvendär,ttängseit(d
framförsig~' .. . .. . der eller fara för sammanstötning eljest kan"
'Via·vite af 5~20 -kronor är det körande uppstå. (Med. långsam fart förstås enhås~":
och-ridande.förbjudet a,tt mellan kL6 f. m. tighet, som ej är större, än att en-fullväxt
oeh'9 ·e. m: i färdas annat än i sydlig rikt- man med rask gång k.an följ~ mild
ning ä' Stora' N?,gatan, .i nordlig riktning å peden.) . ... '.'
Lilla' Nygatah;:I'Yästligriktning i Gäsgrän-]: e) Vid färd skola på velocipeden finnas~:'
den ·o~h. K!l,khrinken samt i östlig riktning l) säkert verkande .:broms och. ringklocka}!:
i, Yx;smedsgrälldim, Schöufeldts gränd och 2) bakom sadeln tydligtnum~er.aI1'bragt/
Lejdnstedtfrlg~änp.. bakåt på svart, stadigt fästad: plåt med hvita>
[4890J i, . . . . upprättstående siffror, minst åtta cep:timet~T;'"

Automobiltrallk: F~ån början. af 1917 höga, öfverallt minst, sju millimeter breda';
gäll"ecK.'Maj:ts fö~ordning af d. 30 jum och med: minst sju millimeters afstånd:så.~-
19l'ö'"6m autonrobiltraflk (nr 316 i Sv. förf> "väl mellan lIvarjesiffrasjämnlöpandedelitr'i
saml, för 1916)}lledändringat genom 624 'i som mellan de särskilda; siffrorna: samt dess:
Sv.;f!>rf.-lillin.I:fÖ!-,192q." I dessa förord· utom 3) under den del afdygllet,tiå gatu-:
. ":,/\;'':·'r.BiJt~:-'>'''''7' " _"-'" ,,',," ,,>Rnno~s~~~ i'j .r.::::~, ,<\,~!.> ,.:"9<' ,,-.~

'·sTdCKHOLM.S'-TIDr~UNGEN.STOCKHOLMS~TIDNINtEN:



[4890-4910] H. Taxor och ordningsföresKrifter ..
lyktorna hållas tända: 'videI1er framom styr-l1nsgariekyrkan, Brännkyrkag, 88 ... '25?
stängen '. I, Arbetareinstituteta nedre v~ning~-

dels, i velocipedens längdriktning, tydligt Kl.ara.~. Kxrkogata 8 ; : 4'7'8
nummer, anbragt å hvardera sidan på svart, AuditorIUm ...............................•.... 1;731
stadigt fäst plåt med siffror efter föreskriften Baptistkyrkan, Observatorieg. 4...... ,500
i punkt 1, dock att måtten må kunna in-] . ' , Nonrlandsg. 21.. •.••:.. '270
skränkas till motsvarande 6 och 5, delsäf- BaptistförsamI. Bergsg. 45 stora salen . 630
ven lykta med tändt ljus, hvars sken tydligt , . . mindre' ,230,
synes på afständ och på bägge sidorna ful!- Berns salonger vid ut~käukning...... 1;581
ständigt belyser sist nämnda nummer, ) ) vid andra tillfällen... 1,650

Nnmret får icke under färdenvara skyldt. Betelkapel1et, Malmskillnadag. 48 D' 1,160
Föreståndaren för polisens centralafdelning Betesdakapellet, Smala gränd 5 .:~... 350

bestämmer det nummer, velocipeden skall Betesdakyrkan, u, b. o. l tro 600+ 1,100
föra, och lämnar därom skriftligt besked till·Betlehemskyrkan ......••......... ; :.... 800
ägaren, när denne själf eller genolll annan Biografpalatset, Hornsgatan 9 &1L.. 575
a~mäler sig å afdelningens station samt upp- Biologiska museet ............•• : ; .. '200
gifver namu, yrke och adress. Blanchs kafe : :.:. .37-5

.d) Vid färd inom staden eller på (Södra) Blanche' teatern ..•............ : ......•.. :.. '255
,DJurgården är förbjudet att med båda hän' Blasieholmskyrkau .....................•... 2,600

der släppa styrstången, att framdrifva mer Bniukebergstestern ••' : "480.
än.2 velocipeder i bredd samt att onö-j.Oentralbadets simhall, Drottniugg. 88 300
digtvls eller för öfning åka annorledes än ) tennishallar' d:o 600
rakt framåt. .' Centralteatern, Regeringsg.111.........275

e) Den som färdas på velociped åligger; Cirkus på Djurgården :....... l,99t
att öfverallt där hinder 'ej möter hålla på Djurgårdskyrkan .....•............••....... 250
vänstra sidan af körbanan; att vid möte med Djurgårdsteatern ••..••.................•.... 637
åkdon eller ryttare hålla åt vänster; att vika Dramatiska teatern.......................9~6
lindan för spärvagnspasaagerare.vid hållplats; EJbeneserkapellet, Blecktornsgränd 13 750
att vid gatuhörn vända åt vänster nära kör- ElimkapeI1et, Storgatan 26 ....••...... 486
banans vänstra sida, men' åt höger i stor Engelbrektskyrkuu ..........•. i............ 1,483
båge; att, när fara .för sammanstötning kan Erikabergsbiografen, Birgerjarlsg. 58' 433
uppstå, gifva signal med ringklocka; att vid Engelska, nya, ..'.....••.•............ ;, ... :.. 200
färd förbi häst, som ledes, hålla åt den sida, Ersta kapell '.......................... 700
föraren går; samt att färdas varligt förbi Folkets .hus: Sal A 731, sal B 389,
hästar och stiga af velocipeden vid möte sal G 207, sal D 209, sal E 126,
med häst, som visar sig orolig, äfvensomsal G 51, sal O 80.
när. det eljest är af behofvet påkalladt, Folkteatern •.......................•.. : .....
för undvikande af olyckshändelse. Franska kyrkan, Humlegårdsg. 13

fl Det i§ 3 Ordningsstadgan för rikets Frälsuiugsermens lokal, Ostermalms-
städer gifnaförbud att å gata, torg eller gatan 26 1,300
annan allmän plats köra ovarsamt samt att Frälsningsarmens IokalyrLilla Glas-
vid vändningar i gatuhörn eller vid färd bruksgatan 10 .... '............•..........
mellan gård och gata köra annorlunda än Frälsuingsarmeua lokal, Kungsholmsg. I

med stor varsamhet skal! äga tillämpning 31 ...........•••..........•. 730
jämväl Ii. velociped- och' motorcykelåkning. Föreläsningspaviljongen, Bergsund ... 300

Graud Hotells konsertsal............... 450
Gustaf Vasa-kyrkan ...................•. 1,750
Gustaf Vasa församl:s kyrkosal, Väst-

[49 10] Allmänna lokalers utrymme är i mannag. 63 .............•................ 156
hygienens, ordningens och trygghetens in- H~lgalundskapellet........................ 300
tresse af polismyndigheten beräknadt för HJorthagen~ kapel!..:..................... 580
nedanstående högsta antal samtidigt besö- Hotell Fenix balvånmg 450, 250, 235
kande: . Hushållsskolan, Jakobsbergsg. 15 ... 150

. Högre Realläroverket på Norrmalm
Adolf Fredriks kyrka 1,400' aulan .••....................................
Akademien för de fria konstern1J.;.. 280 gymnastiklokalen ,
Alhambra teater ..........•................ 304 Idrottsparkens tennispaviljong .
Allhelgonakyrkan (Helgalunden, Ka- Immanuelskyrkan , .

tarina) 370 Imperial biograf Regeringsg. 7 .. : _
Andreaskyrkan, Högbergsg. 27......... 1,000 Intima teatern, se Mindre Dramatiska.

477
200

500

778
400

1,659
2,400

662
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, '. )~, "~J;g~!R~~,fHr~.s~~ijt~rfQfStockholm~ , E~9,~rJ
t\"'~k.OJ:lS,kyrtlf9'~~';,lr~!i~+i;;1i;;;i'!·~·!··'t·'·:·'i"'l~~POR~altq,!Biograf, 8vea,väg~nll~14':i'';'~'':\l 5,00
J?lia~n~,~;~fl!~,a '~,1.;b)L"."1il.,.t ••, •••s.. 1)300Hlvoh].~ ~ ,52..... '0 ••

~~t,annll !kyrKa .. .,;... ,.,.,•••....•.. ,....... 1,950 Rosenlus föra-kyrka, Smala grl\n<l 5'
• !sk·apclstolisKa' Kyi~'kan;Odell- 'Ryska kyrkan .... :.••..•.... :.: ;'.: "';"90'

tan·~(j":~ ..•..•.•. ,: •.•...•..•...... ,..... 50n'Röda kvarn, Biblioteksg.'o ;..:; :':883\,
a. k~rk~.::'l:,r:.;,;:~~;.;:.i;••, :.:... 1,400.Röda Lyktan, .Sveavägt;1~116' :;".....• "',~50 ."::,:.1
tnll;rsldp.\llJel:l~LSniäla1!'d.sg.7...... 175S~b batsbergs Alderdomshem ... ;........ 45,0, !

alliililoIj'g~n.;... :.... ':..~... :........... 930 Salemskapellet, Folkungag., 14n. b!':'900,\i",
liga'FöreniIlge,U"afJJnga N:äu " .,' "" ltr.2()0~ , , '>-'

! F::U;:111&.),'~::Bif~e'fjarIsg.35 ... 54~ S:t Görans' kyrka, Kungsholmen •.;•..!),;:47~
U. K",BJ:llnJ;J.sg.3..•.•........... 480 S:t Paulskyrkan, Ad.Fre~r. torg, 10" '600" '!"H~rnsi.'f~~ .::: :..... .'50 Skansen : :....•...... :.•...• ~{~(FJ;()OQ -t

1.••Feltt~;n'::~;';;.:.';..~ ::..:.,. .1,264 Skansens friluftsteater ::';.: .:.~:.:':M~§
sholmå församl" kjrrkosal,Parm-' . ' Högloftet ::.............. '4'8.4

,ätar~~;i~:;:':';:':::'~';:::<;~"""';':"""" .275 Skappaholmskyrkan : '........ 'J;~QQ
gshol~s .kyrka :-r: :••••.•.••.. 1,500 Slottskapellet ~.•......... , ....•. ,.. ..,~Q'o..
~sh6Imlfreallärov'erkhögtidssaleri· 625Sofiakyrkan ..........• ;.: .....•....... /;"." 1,388'

bruksaKådem.; "MäiJteJ:saqlUels-" Stadion ' ; ;., '18,~21'l
c,gllotan 47··::;' .. ::.., :......•..•. ,.. ,....... 175 Stefanskapellet (+ 100 i'Iilla sale1'l),,,<.'tl~
M.aHa kyrkll::.;., ... : :., .. ;.:.,:~.,....•..• 1,900 Stockholms Högsko!asaula,Dr?tF.:·' ,[\"
M:~riasa!e,p.;!,l,3:r~n;IikY,i:kag.1~7. 110 ningg, 118 ......•••.... ;.: :.•. .' :... ,400,
M,''t't 1~ kl."... ,.. " 'c,,,,, .. , .' 807 St k k ......•. ", 2 "00'".,,,. e1:!sK1r~1'l·....•;~.·:i.,,·:, ·· '. or yr an .. ·.. ::· ·,·.· ·· ·r·'·, .,'..''(,H
1(t~rodlstk~rkan!UI?laBdsg, 12 ,.... 860 Stora ~eatern, Go~g. 4? , :.. i,~~5,

. M:JpqreDramatiska Teat~rn.,.......... 384. Sturebiografen, llIrgerJarls?, 2~-30 ..',. '1.417
'Miss~onsli1J.set~Kungsg. 88, storaselen 600 Svenska teatern .•:•.... :.~ :.:, ,:.·1,O~9

;,:': " ," " .. " 'mindre, 140 'Söderrnalms Högre Albn .. LäroverKs">,; .'
Nr" backe ".,,,, e"" .;: 8 8 ' l " ",1'." "" "'80'0'"R~~ ,a~ e. va~let.: .. ,•.... ~............. o ..au a , ,.. ; .•, :.•,.. ; ." .,' ••/

. ~.slkahsk~.r~k~d,fffil~Ij.s pr/?elsl\L. 350 Sodra t.eatern ; :.. ,.;. : r: ,;Jr~ '..'
,~·~;,;v'... ,~~; fji .;stqra. sal... 1,009.Trefaldighetskyrkan, M:aJqrsg.15~'&7 ",70.0; h'

~oHa lll:r~nläro~~rKetshog1;ldssaI...:.. 1,2g0 Tyska kyrkan .....................• ~.•... ,... '1,,9Q~:"/
NQiVIlla,•.... ,.,.,.,.•..•....'i. 3~2 V t t '.' "67'"11.1,,;\ El~mentå'·k6Iå'" 'sa T ' l asa ea ern ...........•........ ;.. ;,..........•. " v.
.}i~' '".,:rs .. u~<., mmgssa" . Viktoriateatern •... :.. : ;..,., s., •. (~2J
\\~loJdg. ~ ,.. :... ~;.......................... 600 Viktorlesalen (+ 125i lilla salen) .. .': ,420

Odeonteatern •... , , ..• :...... 723 ..
OI1mpia~.iÖgHtfep;l?irge\·jatlsg. 41 .. , 7.3614nkehusets ~yrka H ••••• '•••••• , ••••

. OscarsKyr~'alf .:: ::~:,................... 1,428 Ostermalma församlingshydda vi<!,'
·(Jo!Ij)ars~eatern,,~ :.. :'.~.:: ~....... 1,150 .. Skepparegatan , .
~,lJ-l1adlUm,~ltl)g~g~nt~'/...• ;..... 1,240 Ostermalms kyrka ; .
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