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aa 'l

(l' [4,818]' "Ta~ål11etert~xor och bestämmelser för droskväsendet.
"'~,)', \ ,~, " (

"w> , "gällande från och med den 10 november 1922.
.fl >k'.

r; 1., ~ med åkdon, som antingen efter uppvisande af num ....
Droskkusk är, med undantag hvarom i paragraf merbricka til.lhandahälles resande eller eljest är till i

50 af droskreglementet och paragraf 3 här nedan tjänstgöring vid järnvägsstation Indeladt eller an--
förmäles, skyldig verkställa 'körning till hvarje inom befajldt ' "
Stockholms stad och dess område samt Solna, Dan- erlägges 70 öre för en väglängd intill 180meter

vcderyds, Lidingö och Nacka socknar belägen plats; samt därutöfver 10 öre för hvarje påbörjad väglängd
tjll hvHken leder 161' automobil' uppläten väg, så af 180 meter. " .\
'ock till.Drottningholm, Spånga kyrka, Saltsjöbaden 'I'axa III. a) För 3-5 personer inom .zon II 'om

<! samt Huddinge kyrka och villastad. "
.,1\ 1-) • ' 2 natten'
~, >'~D,et område, inom. hvilket droskkusk enligt para. b) Föl' 5 personer inom zon I om natten .." e) För 5 personer inom zon II om dagen t

graf '1' är skyldig verkställa körning, indelas i en dl Föl' 5 personer vid färd frän järnvägsstation'
,iHr~ zon' eller zon l och en yttre zon eller zon II. med sådant, åkdon, som under taxa II e) sägs ",
•. Till zon r höra erlägges 70 öre för en väglängd intill 135 meter;<~-a) staden inom tullarna,. " t då t'·f 10" f" h . äbö d' ii. l· 'd

& "b) hela'Norra och hela'Södra'Djurgården, ~~'f35 m~~e~.ver ore or varje p orja 'v g äng
ej Tranebergsbro, västra brorästet, Ekelund, ång- Med natt afses ttden klockan 12-6 f. m.' T'v'

båtsbryggan ,bortom. Karrberg, Solna kyrka, Haga ••
,:Qorr3 gr-indar, Sickla bro, r Enskede till och inom barn, under 1O år räknas såsom en person. Allenast. l

Skogs\<y~kogården, Örbyviigen, jiirnviigsöfvergången, ett sådant barn medräknas ej i personantalet. Gods, l

Midsommarkrap.sen, Svandammsvägen, Aspudden, öfverstigande i vikt 25 .kilogram, räknas säsom 'en
(l\J:.;tn~~DJ.sgatan, samt hela området mellan dessa stäl- person. .('

Jt l~n, a ena fidan, och, el. den andra, staden inom tut- 5.
i.•.J,m'na. I För väntning utgår betalning, j, ••

" "Jrill zon il höra de öfriga områden, till hvilka a) före början af en färd· med 70 öre intill 2 mt-'
droskkusk är skyldig köra. nuter samt vidare med 10 öre för hvarje därefter

;'För fa,d i båda zonerna med början och slut i börjad tid af 2 minuter " -;
l,zqP. l beräknas, afgiften sä som öm hela återresan b) under färd med 10 öre för nvarje 2 ':"inuter.:
,\Ilkedde i denna zon.

3. Örl'ergångsstadgande;'
fl (all där .snöstorm, farlig isgata eller dylikt kan Denna kungörelse träder i kraft: uti de delar,«

antagas komma a.tt göra färden äfventyrlig, är drosk- som äro intagna under 1-3 den l:a december 1922
,k)lsk ej sky14ig" verkställa körning vare sig inom och i öfriga delar för hvarje droska, Bä snart' dess
zon n eller .Inom de yttre delarna af Norra och taxameterapparat bragts i äfverensstämmelse med
',Södra Djurgården, knngörelsens taxor, hvarmed icke fär anstå längre

,4. än erforderligt är och icke under några omständtg-
"Taxa I. a) För 1-2 personer inom zon I om heter längre än till den l:a mars 1923. '

dagen '" Hvarje droskas taxameterapparat skall till den
w . bl Vid all framkörning efter rekvisition il telefon l:a december vara Bä ändrad, att den markerar af,

erlägges 70 öre för en väglängd inlill 270 meter gifter, motsvarande de nuvarande med 10 procents'
-samt diir,utöfver,lO öre för hvarje påbärjag väglängd förhöjning. Så snart sådan ändring för en droska
af 270'meter.' genomförts, upphör i fräga' om denna droska den

nuvarande tälläggsafgiften, motsvarande 50 recent-
af nu utaf apparaten slutligen markerad' t, men
i stället skall, intill dess apparaten unde tter-'
ligare erforderlig ändring, betalas en tilläggsalgift
af 30 öre för hvarje körning. Anslag .om skyldig- ,
heten att erlägga sådan tilläggsafgift skall under?
tiden vara på lämpligt sillt anbragt ä apparaten:

Taxa ~L' ,a)' För" 3-5 personer inom zon I om
dagen '
ile b) För 1....,4personer inom zon II om dagen

el För'1-4 personer inom zon l om natten
d) För 1"-2 personer 'Inom 'zon 110m natten
e) För; 1-4 personer vid färd från järnvägsstation
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[48 i\l-4880J H. Taxor och ordningsföreskrifter.
d) prolllenadåkning. 5) Promenad genom Hagaparken o. s. v. till

För följande 15 till sin riktning bestämda P1'01118- Utrik sd a], med fortsättning genom Ulrtlrs-
d d ·d b t II dals alle, förbi Stocksund, Roslagsvägenna er, hvilkas nr kunna arrvän as VI es ,ä rnngen, förbi Ålkistan, Bergianska trädgården,

gälla här angifua kurspris, dock med 1 kr. höjning,
då hämtning sker å Söder för promenad utom norra Lanc1tbruksakademiens Experimenta1fält,
tullarna eller å Norr för promenad utom södra: Kr~iftriket, Albano, eller tvärtom u ••••••• IS; -
1) Lilla promenaden å Djurgården: förbi Nor- G)Åktur till Drottningholm, förbi bl. a. Stock-

diska Museet, Bellmansro och Rosendal helrue sjukhem, Stockholms Hospital
samt Djurgårdens norra strandväg åtel', (Konradsberg] och Kristineberg (Fr-imu-
eller tvärtom, ••.•..•...•.•.•..•...........•.• 10: rarcbarnhuset), och åter ..•. H •••••••••••• 25: -

2) Stora promenoden å Djurgården: 'Narra
strandvägen utefter Djurgårdsbrunnsvt-
kon, förbi Rosendal , Djurgårdsbrunn,
Manilla, Bellmansro, Hasselbacken o. s. v.
eller tvärtom 12:

3) Största promenaden å Djurgården: Lika
med n:r 2: IDen med utsträ.ckning frän
Djurgärdsbrunn. längs Djurgårdsbrunns.
kanalen, förbi Parkudden. omkräng Block-
husndden, förbi Tii,cka Uddcu och Ma-
nilla ......................•................... 14:

4) Promenad förbi Karlberg (Rl'igsskolan),
Tomteboda (Df.iudtustttutet), Solna kyrka
och Norra begranungsplatseu, genom Ha-
gaparken, förbi Staltmustaregårdeu , eller
tvärtom , .•... , . 16:

h) Ilegrnfnlngskdrnfngar.

För likvagn efter ackord, lägst 30 kr." söcken·
jag och 50 kr. " söndag.

Vagn till Norra Beg1'ajningsplatsen:
",rån Norr, för tid af högst 21/2 timmar •••.•. 30:-

l) Söder" 3 35:-
Vagn till SJd-ra BegraJningsplatsen:

B'rån STöder,för tid af högst 21/2 timmar ...•.. f?:-
"Norr "" 3 ••••.• 3;:>,-

I Vagn till kyrkogård i staden, till Galärvarf-

I ;i~I~~ler .j.~~~~~~~.S.t.~~i.~~:.:~~••t.i~.~:.~~:~ 30:-
,- och för påbörjad halftimme däröfver... 5:-

[4880] Stadshudstaxa, gällande från och med den 10 januari 1923.
A) Allrndnnti best dm.melser, 1) Betalning för uträttande af uppdrag, som anförtrotts åt stads-

bud, utgår etter tid endast då så uttl'ycltligen betinp as, men eljes efter Ieurs, 2) Tidbetatnino utgår
med l kr. för hvarjo påbörjad halttimme och 500/c högre mellan 9 c. nl.-7 f. m, 3) För gods, hvars
forsling krärver mer än ett stadsbud, utgår betalning enligt taxan för hvarje stadsbud. 4) För åter-
kurs betalas' hälften af taxans afgifter. 5) For inställelse å den plats, där uppdraget skaU mottagas,
betalas 25 öre, 0111 arst åudet är öfver 500 meter, eljes ingenting. 6) For »dntan. mer än en kvart öfver
den tid, som uppdragets utruttande krä.Iver , äger stadsbud få 50 öre för hearje påbörjad kvart ef ter
don första kvarten. 7) :B'örpassaoerareeffeteters forsling mellan åkdon och ångbåt ellerjärnvägastation
erlägges DO öre för börda af högst 50 kg och 1 kl'. för tyngre börda. 8) Om uppdrag, som icke är
tingadt efter tid, innefattar ttera eärsleiid a kurser .• ufveueom j andra fall, då denna taxa icke är ti ll-
lämplig, må öfvcreuskommclee mu betalningsgrunden göras med stadsbud eller stadsbudsföreständare.

Bl T'idbetalninq, se orvau.
O) Får beta l/ung efter kars (Zontari1f) !ir Stockhol1n indeladt i 19 zoner, hvilkas gränser i all-

mäuua drag anges här nedan. Betalning utg:ll' enligt följande grunder med tillägg af 50 0/0 mellan ge. m.
och 7 f. m.: a) För uppdi-ag utan börda eller Hud bårtl a af högst 4 kg. är taxan 75 öre inom zonen
med 25 öres tillUgg för hvarje följande Z011. b) För börda mellan 4:och 2iJkg. är taxan 1 kr. inom zonen
111ed 25 öres tillägg för hvarje följande zon. ej Föl' börda mellan 2fj och 75 kg är taxan 1: 25 inom
zonen, men därefter 50 öres t.i ll llgg föl' hvarje följande zon.

(För börda mellan 75 och 150 kg är taxan '2kt-., men därefter 50 örestållägg tör hvarje efterföljande zon

Zo n ern as ornfiiru]:

'
1) sta,'den inom ,oroarna med .R,-"ic1{lUrhOlID,en, Hel"l,l) (Öfre Norrm.) ,ös,ter, GIn järnvligsspåret från

geandsb olmen, Strömsborg och Badtnrättntngen. S:t ~~l'iks1Jrontill Norrtull-Norrtullsg.--Odeng,
2) (Söder) IIlon1. Timmermans.§?. (fl'. :\Unaren)- 12) (Öfre Xorrm.) Norra järnvägsspåret trån Norr-

Folku~.g.ag.-Rellst:l,el'~1asg.-Sa;t~Jon.» . tullsg. till Roslagsg.-Hoslagsvägen-Söderbrunns.n;'3ja ~Suder) Ino111JIoluungagc-- .>.\lugvagcn- Reustjer. vägcn-·Uim bo jaruvttgsspår-c-Odeug. _ Norrtul leg.

4tCSöder) Öster om Rcnstjernasg. 13) Ifungsholmens. nedre del öster om .Poihemsg.
5) (Söder) Inom Varfsg.-Yolmal' Yxkullsg.--l\Ia:ria .14).hungsl101nl~n lnon1.rolhemsg.~~larlObergsg.-

ballg,-Ringv~Lg.-Folkullgag.--TimlHerll1allsg.-Jrä- L111dhag~nsg:--M~1~re:n(inber. 8:t Guran och arbe-
laren. tarebostä derua där-int.ill).

6) Söderm alm väster om Var-Fag. och 1101'1' om 15) (Österm.) Inom Odeng.-Valhallav.-Stureg.-
Volmar.Yxkullsg.' lBirgerj.?,rlsg.

7) Södermalms återstående yttre del. ! 16) (Osterrn.) Inom Sturog.--Kariavägen-St)"rmans
8) Skeppsholmen och Kaatel lholme u. lg.-Strand vägen.
9). Norrmalm söder om Tunnclg. och David ,lJa-j 17) Osterrnalm norr om Kartavägen samt öster om

garesg. Stureg. och Vårtavägen. '
10) Norrrnahn söder om Oc1eng. och (ister DIn Bir- 18) Östermalms återstående yttre del.

erjarlsg. och Icoslagsg. 19) Djurgården till Sirishof och Bellmansro.

MÄSTERSAMUELSGATAN 22
Se annons å sid. 27.A.-B. SVENSKA METALLVERKEN

-,-- - -, --'-'---------~--------~------------------



.Taxa för sotning. Afstånd från Stortorget. ~4882-4883J

[4882J Taxa för sotning.
a) F:öl sot~i;'9"Som skall äga rum å bestämda

tider; ha ,stadsfullmäktige beslutat och öfverståt-
hållareämbetet 28/12 1921 fastställt ny taxa med föl-
j ande grund priser:
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;
f6r hvarje centralskorsten med rökgångar och
sotkammare 50 öre i bus med 3 våningar och
vind samt 20 öre mera för hvarje ytterligare
"våning; och för hv:arje i centralskorstenen in-
stucket imrör med tillhörande imkupa 15 öre.

n. 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 vind
40 öre ~amt 20 öre mera f6r hvarje ytterligare
våning,

C. f"ör sotning och annan rensning af: vanlig järn.
spis' på föreskrifven fid 15öre, eljes 40öre; 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, 75 010 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
500/0' .

Sedan Kungl. Maj:t den 12 december 1019 för-
ordnat, att föreskrifterna i brandstadgan för rikets
städer skola inom Stockholtns stad äga tiIHlmpning
jämväl å icke planlagt område, och i sammanhang
härmed uppdragit åt öfverståthållareämbetet att,
med iakttagande af föreskrifterna i § 2 af samma
stadga, meddela beslut öfver af Stockholms stads,
fullmäktige hos Kungl. Maj:t gjord framställning i

fråga om brandordning för berörda område,'~ha~'
öfverståthållareämbetet denna dag bestämt och får
härmed tili allmänhetens efterrättelse kungöra, att
av stadsfullmäktige den 19 november 1917 antagen
och af öfverståthållareämbetet pen 14 Januari 1918
fastställd brandordning för Stookholm härefter skall
gälla äfven för stadens icke plaulagda område,

Sedan Kungl. Maj:t den 12 deeember 1919 upp-
dragit åt öfverståthällareämbetet att meddela 'beslut

anledning af Stockholms stadsfullmäktiges an-
hållan rörande giltigheten inom stadens icke plan-
lagda område af antagen ny taxa för sotning inom
hufvudstaden, varder till allmänhetens kännedom
härigenom kungjort, att öfverståthållareämbetet
denna dag bestämt, att af stadsfullmäktige den. 17
juni 1018 beslutad, af öfverståthållareämbetet den 3
pMölj ande juli fastställd taxa för sotning med däri
enligt öfverståthållareämbetets kungörelse dens juli
1919 vidtagna ändringar skall gälla äfven för stadens
icke planlagda område,

Anm. 1. I afseende ii. akorsten, 'som, står I

utmed grannes brandmur och i följd dä'raf är,
uppdragen till' större höjd, än den eljes enligtgl\I.'
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 erlägg-es':~j
heller särskild betalning. .

Anm, s, För sotning af plåtrör med,4~6W:.:.
längd betalas 90 öre, för kortare ingenting;förlängro
efter öfverenskommelse. ~ "l'i,.,~

Anm. 1, Biträde af murare eller annan handt-
verkare vid sotning betalas särskildt. '

Anm. /J. Taxan gäller ej för eldstäder, ~Q,iI)
anordnats för gas eller elektricitet. '.'

> I

[4883J Afståndet från Stortorqet till;

Albano .•...•...........................••...•
Barnängen ." ..••..........•................
Bellmans byst ...••...... ~ .
Bergsund .... , ........••...... ,', ••••.........
Biskopsudden ••••..••••.....••.............
Blockhustull ..•....................••.•••.•
Charlottendal (utom Hornstull) ••.•••
Danviks hospital ..•......•••••.....••......
Danvikstull ,., •............••........•......
Djurgårdsbrunn (öfver Djurgården), ..
D:o (genom fredrikshofstull) .
D:o (genom Östermalmstull) ....•....
Dragonstallen (g. Fredrikshofstull) ...
Drottningberget (g. Fredrikshofstull)
D:o (genom Ostermalmstull) .......•.•••
Drottningholm (nya vägen) ,.••.......
Enskede .......••••...••..........•........ , ...
Experimentalfåltet utom Roslagstull
Fiskar~~rpet •~... , ..••.... ,•.••~•........•.
Framnäs ..................•............... , .
Frösunda, Stora .

:0;0 Lilla .....•.....•...............
Fågelsången '......••............
'Gr.önbrink ......••............. d ••••••••••

Meter. Meter.
'3,628 Gröndal (på Djurgården) .........••. :.. 5,6,86
3,159 Gröndal (utom Hornstull)................4,489
3,944 Gungan ...................•...••..•.•••........ ,4,677
4,210 Haga (Gamla) genom LiaHagagrind 6,377'
4,795 Haga lustslott genom första grind... 5,255
6,339 D:o d:o genom andra grind '......• '5,730
4,329 Hagalund .......................•............. 5,308
3,080 Hammarby .....................•........• ~. 3,717
2,900 Hammarbytull ............................•.. 2,390
5,062 Hasselbacken ....•..........••.••.•........ 1l,326
4,685 Hornsberg ....•..•.....•...•.•...••••.• ,•.•.. 4;692'
5,282 Hornstull ..................•••••.......•••.•. 3,135
3,750 Hägersten ..............•.•....•..• :.......... 7,070
3,676 Jakobsdal... ..•.........•.. .••.•••••••• •••••• 3,970
3,901 Johannishof ..•......••.•..............•.•... ,3,688

1.1,790 Järfva .................................•...... 7,170
4,824 Järla 7,171'
4,860 Karlberg (Karlbergsvägen) ,.. 4,475
5,178 D:o (Rörstraudsgatan) •........•.. 4,121
3,043 Konradsberg ...............•.........••...... 3,964
5,813 Kristineberg ~.............. 4,469
6,259 Kräftriket.. ...............•............... '.. 4,174
4,810 Kungsholmstull 3,060
4,175 [Kyrkogården, nya 3,222

SE ANNONSER, pA KARTANalS-SON & ROSENLUND
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[4883-4885J H. Taxor och ordningsföreakrifter.

Källhagen .
Lidingöbro (öfver Djurgården) .
D:o (genom -!fredrikshofstull) .
D:o (genom Ostermalmstull) .
Lifgardets till häst nya kasernbygg-

nad, till porten ...............• ;•.....•
D:o (från Valhallavägen) .........••....
Liljeholmen .
Listonhill .............•........••............
Långholmen .
Långpannan .
Manhem .....•..............................
Manilla (öfre) .•............................
Marieberg .............••....••...........•...
Nacka värdshus .....................••....
Nockebybro .•..............•................
Norra begrafningsplatsen, grinden n:r 5
Norrbacka .
Norrtull. .........................•..•...•......
Nybohof •••.••..............................
Ropsten ................................•......
Rosendals lustslott ...............•.....•••
Roslagstull .
Rörstrand ....••..............................
Sabbatsberg ..•....••...............•......•.
Sands borg .••...•.........................•...•
Sirishof ......•.....•..........................
Skanstull .
Skuggan .......•...................•...........
Skuru .

Meter
3,403 Solna kyrka (geuom Norrtull) .
6,422 Stallmästaregården .
5,264 Starrbäcks ekbacke se Lifgardets till
5,831 häst nya kasern.

Stocksund .
3,250 Stora Sikla .

650 Sundbyberg .
3,527 Södra begrafningsplatsen, grinden
4,943 n.r 1, cirka .
4,365 Tallkrogen .
8,227 Tantotull .
5,175 Tegeludden .
5,285 Tranebergsbro .
4,219 Täcka udden .................•............
6,478 Ulfsunda .

10,138 Ulriksdal (genom NorrtulJ) ...........•
4,512 D:o (g. Rosl:stull förbi Alkistan) .. ,
3,913 Weylandts villa .
3,512 Yär~an, hamnen vid .
4,139 4-lklstan ................•........•............
4,999 Ostermalmstull ................•............
3,889
3,379
3,367
2,939
5,427
3,453
2,678
5,684

12,277

Meter.
4,863
3,785

7,013
5582
9;124

5,180
7,274
2,944
4,183
4,913
5,745
7,224
8,654
9,249
4,234
4,095
6,184
2,461

Drottninggatan, från Strömmen till
Tekniska högskolan .

Götgatan, från Södermalmstorg .
Hornsgatan,' från Södermalmstorg

till Hornskroken .
Regeringsgatan, från Gustaf Adolfs

torg till Spårvägsbolagets egendom

1,517
1;924

1,360

1,280

[4885J Ordningsföreskrifter för Stockholm.
Allmänna försäljningsplatser. Stadsfull· män plats anslås på byggnader, plank eller

mäktige bestämma hvilka torg, hamnar och andra föremål utan ägarens eller diapenen-
dylika ställen i staden skola vara till tens medgifvap.de. .
1!:llmänna försäljningsplatser upplåtna, men Badande. A vissa ställen VId hufvudsta-
Ofverståthållareämbetet äger att dels be- den s stränder äro, på stadens bekostnad.
stämma särskilda af nämnda platser för anlagda badsumpar, som allmänheten mot
försäljning af vissa slags varor, dels i ör- stadgad lindrig afgift äger att begagna; och
rigt lämna de föreskrifter, som för vidmakt- vare badande under bar himmel och i öp-
hällande af ordning och renlighet å salu- pet vatten ej tillåtet iuom 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
gator eller andra allmänna platser, än de sålunda blifvit anvisadt, böte 2-20 kr.; och
nu omförmälda, må icke, utan Öfverståt- "are samma påföljd för den, som å stadens
hållareämbetets tillstånd, försäljning bedrif- område badar på förbjudet ställe.
vas från stånd, bod eller dylikt, eller så Besiktning, se Inspektion,
att den på stället framgående rörelsen däri- Buller. Genom Ofverståthållareämbetets
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 bestämmelserna äro
tillkännagifvanden må ej uppsättas på offent- följande. Mellan kl. 10 e. m. och 5 f. m.
liga minnesmärken eller vid gata eller all- lmä åkdon, som ej är försedt med gummi
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Ordningsföreskrifter för Stockholm. [48851
ringar, köras endast i ·gåe~lde. Vid forsling. derna for dess upptagande och underhåll.'
af skramlande gods .akall åtgärd vidtagas till Hund, som genom skällande stör närboende,
bullrets minskning. Starkt gnisslande broms- må ej nattetid lämnas ute å gård. 'Bryte~
inrättning å åkdon får ej användas. Mellan mot ofvanståender böte 2-20 kr. '
kl. 10 e. m. och 6 f. m. må ej tidningar Hundskatt utgöres årligen med 15 kr. för
eller varor utbjudas med hög röst. (Allt hvarje hund. Under tiden, )6-31 januarj
ofvanstäende vid böter af 2-20 kr.) Vid hvarje år skall ägare eller innehafvare af
renhällningen skall \lid vite af 2-50 kr. stö- hund, for hvilken skatt bör utgöras, dels
rande buller i möjligaste mån undvikas. Mel- skriftligen enligt fastställdt formulär i stads:
lan kl. 10 e. m. och 6 f. m. må vid vite af kassan' uppgifva, huru många hundar han
5-100 kr. följande arbeten ej utföras: hand- innehar och under året vill behålla samt af
tering af järnbalkar, nitning af järnkonstruk- hvad slag dessa äro, dels samtidigt erlägga
tioner, bergsprängning, stenkrossning med skatten, livarvid kvitto och skattemärke er-
maskin, pålning, plåtslageriarbeten och bear- hållas. Blifver någon senare under årets lopp
betning eller omläggning af spårvägsskenor, ägare eller innehafvare af sådan hundv älig-
såvida bnller därigenom uppstår: dock kan ger det honom att senast inom l månad
för särskilda fall Ulfdantag medgifvas. Afven därefter sådant på enahanda sätt anmäla
på annan tid skall vid bearbetning af järn- och då betala skatten. Resande, som uppe-
balkar buller i möjligaste mån undvikas. håller sig kortare tid än 2 månader ~ Stoek-

Damm. Afdamning eller piskning af mat- holm, behöfver ej där erlägga skatt för med:
tor, . möbler, sängkläder och dylika persed- förd hund, ej heller vid längre vistelse. för'
l.ar eller kringspridande annorledes af damm annorstädes beskattad hund, men bör,' om
i större mängd må, icke. äga rum å sådana ban vill ha denne skyddad for åtgärder mot
allmänna platser, hvarest olägenhet däraf hundar utan skattemärken, göra anmälan i
kan förorsakas, och får icke i någon hän- stadskassan och deponera skatt för.året, meJ?
delse verkställas utom hus å annan tid af äger att återfå beloppet mot återlämnande,
qygnet än emellan kl. 8 f. m. och kl. 9 e. m. af kvitto och märke, sedan han styrkt sin
vid vite af 2-10 kr. rätt till skattefrihet. Försummar någon att

Dragkärror må uppställas endast på vissa till beskattning anmäla hund, som af ho-
allmänna platser (omkr. 30) och mot särskild nom innehafees, eller söker, någon att nie-
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

e platser, skall vara forseddmed ägarens namn hundskatt och böte 5-10 kr. Hundskatt
och adress, samt må ejskjntas fram, om den är lika utmätningsgill med kommunalutskyl.
ej lämnar utsikten fri for 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; ele~triskil
. å dess område inom den del af södra Djur- anläggningar. hissar, kafelokaler och äng-
gården SOmi öster begränsas af Sirishofs båtar. Automobiler. För öfvervakande
västra gräns, västra Rosendalsrägeu, Oak- af dels brukbarheten af automobil, dels auto-
hills ~iistra gräns, utan den åtföljer sin mobils lämplighet för yrkesmässig trafik, dels
ägare eller vårdare; börande tik' under forarens duglighet att sköta och manövrera
djurets löptid hållas inom, hus. Hundar må automobil (se [4890 J om automobiltrafik) for-
ej löpa lösa å torg ellerallmäu plats, salu- ordnar öfverståthållareämbetet till 'Ibesikt-
hall,. butik m. m., hvarest födoämnen för- ningsmän 'lämpligt antal i motorers 'kon-
säljas eller .tillverkas ; ej heller under tiden struktion och skötsel kunniga män>. Elekr

I l april-30 sept. å stadens allmänna plan- tr is k a anläggningar för telegrafering,
teringar, kyrkogårdar och ofvan angifna telefonering, belysning eller drifkraft få ej
del. af Djurgården eller utsl~.('pas lösa å utan öfverståthållareämbetets tillstånd sträcka I
gata eller annan allmän plats inom staden ledningar utanför elektricitets källans ege~·
eller dess område utan halsband, hvarä äga· dom. Dessutom utöfvas tillsyn å anlägg--
rens namn och bostad finnas tydligt och ningar af sakkunniga inspektörer enligt iif
fullständigt anbragta. Anträffas hund å så- stadsfullmäktige gudkända taxor. His s ar
dana ställen eller utan dylikt halsband, varde inom Stockholm stå Under tillsyn af 4 .iuspek-
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. Ka f'å l Q k a-
Kungl. Veterinärinstitutet dödad, sedan 3 l e r .besiktigas särskildt med hänsyn till loka-
'dygn förflutit efter dess upptagande, så framt lens lämplighet för rörelsen af tre besikt-
icke ägaren eller vårdaren inom denna tid ningsmän, som f~. ersättning för hvarje gång
återhämtar densamma samt ersätter kostna- med 4 11 2 kr. Afven samlingslok~ler skola
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[4885-4886] H. Taxor och ordningsföreskrifter,
besiktigas af brandchef, stadsarkitekt och Kungstensgatan. Teqnersluruien, dock att åk.
poliskommissarie, innan de få tagas i bruk ningen ej får fortsättas å angränsande gator.
För e x p los i va varor har öfverståthållare- Vasapa1·ken 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 öster ut med fortsättning inåt parken, och
ångbå tar finnas besiktningsmän för passa- dels den höjd, som utgör fortsättning af den
gerareångfartyg sedan 1864, inspektör öfver mellersta af vligarna vid Dalagatan. Krona-
ångslupar sedan 1873 och sedan 1912 sak- berqspurken, dock att åkningen icke får fort-
kunniga för pröfning af kompetensen hos sättas å angränsande gator, Guldgränd, Tanto-
mindre motor- och fiske-fartygs befälhafvaro. lunden, Kapellg,·änd från höjden midtför
- Narrmen å ofvan omnämnda inspektörer huset n:r 9 österut till Ostgötagatan, samt
m. m. återfinnas under [1700J. Högbergsgatan från Häckelfjällsgränd västerut

[4886J till Nytorgsgatan. A dessa för kälkåkning
Kreatur. Lämnas förspänd dragare å gata anvisade platser får 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 därstä-
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 träde!se häraf bötes 2-20 kr.
försäljning utställas; el!er hafva cmförm.äl~a Köttbesiktningstvång är i sambaud med
kreatur genom underlaten vård kornmit m slakthusets öppnande infördt fr. o. m. 8
på annans gård i staden; eller stannar man, febr. 1912.
d~ kreatur i stad framdrifve~: obehörill.en Motorcykelåkning, se Velocipedåkning.
~armed å gata eller anna~ allman plats; bote Nötkreatur. Tjurar skola forslas i lämp-
agaren eller ~en, som eljest skulloeom krea- liga fordon under nödig nppsikt eller ock
turet hafva vard eller vållat. att sådant korn- livar för siz ledas af två eller flera män
mit löst, 2-20 kr. Dragare må icke ställas samt då dec ledas vara försedda med nos-
s~ att rörelsen däraf hin.~ras elleroupp.~hålle.s, ring' eller brbms.' Andra större kreatur,
ej heller fodras eller lämnas frånspänd vid där de icke föras i fordon skola höO'st två
åkdonet annorstädes å gata eller annan aj]· i bredd antineon köras m~d töm' ell:r oek '
män plats, än där sådant är tillåtet, vid bot samma~bundn: på lämpligt sätt, ledas, hvar:
af 2-50 kronor. .. vid en person icke må föra flera än två kro-

Kreatursmarknad for storboskap, kalfvar, atur. Kreatur som nu äro nämnda, må
får, getter, svin och hästar är i samband icke föras af ~ågon som salmar för ända-
med slakthuset anorduad hvar helgfri mån- målet erforderlig krdppsstyrka. Mindre bo-
dag och .~orsdag 8-:-1. .Då ..markna? ~åg~r, skapsdjur. såsom kalfvar,. får och svin, få
har allmänhetan fritt tillträd», For ofngt icke forslas annorledes än r fordon, som äro
ä~ .~arknadsplats öppen för. för~älja~e med tillräckligt rymliga och i öfrigt för ända-
biträden och personer me~ särskildt trll.stånd målet lämpliga. Kreatur få icke, där det
s?c~.endagar 6-6, ~å..tydl~gt r;närkta djur få utan väsentlig olägenhet kan und,~ikas, köras
d~tforas, ~.fter vet~:·lllarb.esrkt~.lllg, eller bort- eller ledas å gata eller annan allmän plats,
foras ... Närmare fo.r~sknfte: finnas om ma.rk· där liflig rörelse råder eller på sådan all-
nadsbl!Jett, sJaktbrIJ.ett, djurens utfodnng män plats, som icke är för körtrafik upp-
och vård samt orduingon 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 HU1Ille.qården, dels stora allen från Floras L:a Munklägersg. och Klara Strand, samt
knlle till Linucstodon, dels västra allen från ii Söder området inom Folkungag., Timmer-
Engelbrektsgatan till Linnestoden och dels mansg. Krukmakareg., Torkel-Knutssonsg.
östra allen från Sturegatan till nämnda stod. och södra uppfartsvägen. Vid kroaturstrans-
Vanadislunden från nordöstra hörnet af Ste- porter må onödigt uppehåll icke ske, och
fanskapellet till Frejgatan. Saltm.ätareqatan. skola kreaturen, när de ~jöledes anländt till
från höjden vid Markvardsgatan till Kung- staden, föras från Iandmngsplatsen så snart
stensgatan. Alhin vid nordöstra sidan af sig göra låter och senast inom två timmar
Obseroatorieplan från Observatoriogatan till efter ankomston.----------------_._------_.~--------~-
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Ordningsföreskrifter för Stockholm. [4886-4887f
. Burar och (annan redskap, som i staden nande förbjudet; och må ej heller någon .

. eller å dess område användas för forsling af låta urin å trottoar eller vid offentlig/i bygg-
fjäderfä eller dess förvaring vid hamn, järn- nader eller minnesmärken. Vid inträffad
vägsstation eller allmän saluplats, skola vara köld må i rännstenar och afloppstrummor
tillräckligt rymliga och i öfrigt för ända- icke ntsläppas vatten i sådan mängd att för
målet lämpliga. . åkande eller gående hinderlig svallis eller

Orenlighet. Vid bot af 5-50 kr. åligger annan synnerli~ olägen~.et däraf uppkom-
det' den som i stad forslar afträdesämnen mer. Brytes häremot, bote 2-100 kr. Ore-
kreaturssp'illniug eller annan orenlighet att nar någon -i staden eller inom dess område
därtill begagna tätt fordon eller kärl s'amt vattnet uti allmän brunn, källa eller vatten-
jämväl i öfrizt tillse att orenligheten ej ledning eller, på annat sätt som nyss är
spilles eller ~trinner' äfvensorn att hafva sagd t, vid alhnänt vattenhämtningsställe i
fordonet eller kärlet' ändamålsenligt öfver- sjö, vik, kan~1 eller vattendrag, eller före-
täckt samt icke å gata eller annan allmän tager man Vid allm~n brunn, käl!.a eller
plats stanna därmed län are än som af till- vattenkastare eller Vid annat allmant vat-
fällig anledning kan vara" oundgängligen nö- tenhämtningss~älle rengörning af kärl eller
digt. Vid forsling å gata eller annan all- å~don, tvättniug af, kläder e!ler an~an åt-
män plats af kalk malen krita kolstybb gard, så att osnygghet eller hinder Vid vat-
rödfärg eller annat dylikt ämne, ~om geno~ tenhämtninge~ uppkommer, böte 2'--100~r.
utspiIlning eller damning medför olägenhet Inom hvarje egendom skola, genom hus-
skall, vid bot af 2-20 kr., begagnas tätt värdens försorg, finna.s i erforderlie mängd
och med tjänlig betäckning försedt fordon. inrättade ändam.ålsenhga af träden, försedda
Sopor, kreatursspillning, afskräden och slik med tät.~, lä~phgt omslutna tunnkärl .eller

, orenlighet, hvartill dock ej hänföres afträ- klosettkät-l for uppsamla?de af den 1ll0~
desämne, .må icke forslas å gator eller andra egendornen fa:!lan~e latrin, Den, åt hvil-
allmänna platser på annan tid af dyanet än ken- af trade ar till begagnande upplåtet,
från kl. 11 e. m. till kl. 9 f. m. unler maj skall hålla detsamma snyggt samt dels vid
till och med september månader samt från förefallande behof och dels, då. ha~ från
kl. 10 e. m. till kl. 10 f. m. under återsto- egendomen afflyttar, genom budning l stad-
den af .året· skolande i händelse af behof. gad ordning, föranstalta om orenlighetens
orenlighet ~om sprid~r vämjelig stank vara bortskaffande, hvarmed ej må uppskjntas så
försatt m~d något ämne, hvarigenom olägen- l~nge, att ~ärlen blifva öfver~lllda. B~ytes.
heten häraf förekommes eller minskas' allt häremot, bote 2-20 kr. Aftradesorenhghet
vid bot af 5-50 kr. Afstjälpningsstlillen får ej hämtas eller å gator eller andra all-
för snö, is, affall af byggnadsmaterialier, vid männa platser forslas å annan hd än emel-
gräfningar- uppsamlad jord, sten och grus lan. kl..ll e. m. och kl. 6. f. m. från 'den 1
samt andra fyllnadsämnen, hvilka ej upplåg- april t;11 den 1 september s~m~ från kl. 11

, gas på ägarens eller med vederbörligt tillstånd e: m. till kl. 7 f. in. under öfriga månader,
å annans tomt, anvis~s af Ofverståthållare- Vid bot af 2-100 kr.
ämbetet medels särskild kungörelse. Den, ~48871
80m, vill begagna sådana afetjälpningsstäl- Reparationer. Då yttre reparation å hus
len, bör rätta sig efter tillsyningsmans eller pågår, utan att platsen utanför huset är
polisbetjänings tillsägelser i af.seende å de inhägnad, skall genom dens försorg, som,

,dItförda ämnenas atlassning. Ofverträdelse enligt Byggnadsordniugen, för behörigt verk-
häraf straffas med böter, 5-100 kr. - ställande af byggnadsföretag är ansvarig,
Svinmat eller dylika ämnen, döda djur, sopor, på lämpligt sätt öfvervakas, det elyekshän-
uffall från fabriker och handtverkstäder delse eller olägenhet för allmänheten icke
eller annan orenlighet må icke i staden må af arbetet vållas. Brytes häremot, böte
eller å dess område utföras eller kastas i 5-100 kr.
sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller läg- Skyltar. (Öfvcrståthållareämbetets kun-
gas å isen därstädes, ej heller få de utka- görelse lO/U 1894.) ,
stas på gator, torg eller andra allmänna MOln. 1. Annonser, affisehereller andra
platser. Användt vatten och andra flytande sådana tillkännagifvanden må ej uppsättas
orena ämnen få, så framt de ej sprida stin- på offentliga minnesmärken eller vid gata
kande lukt eller medföra annan betydlig eller allmän plats anslås på byggnader, plank
olägenhet, i rännstenar uthällas från kl. 11 eller andra föremål utan ägarens ellerdis-
e. m. till kl. 7 f. m. under maj till och ponentens medgifvande.
med september månader samt från kl. 10 lJJ01n. 2. Beträffande skyltar vid gata eller

.e, m. till kl. 8 f. m. under återstående Iannan allmän trafikled skall- därjämte föl
delen af året, men i öfrigt vare slikt ore-' jande lända ~f_t~~~rr_ä_tt_e_Is_e_: ~_
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[4887-4888] H. Taxor och ordningsföreskrifter.
a) Skylt skall säkert fastsättas. kostnad från trumman till tomtgränsen fram-
b) Skylt, som sättes lägre än två och en förer sidoledning, till denna sidoledning fora

half meter från marken, må framskjuta högst rörledning under jorden för vattens och f1y-
femton centimeter från husvägg eller plank. tande orenlighets afledande från tomten,

e) Sättes skylt högre än nu är sagdt, får Där trummaredanfinnesafstadenanlagd,skall
den icke framskjuta vid gata af aderton tomtägaren fullgöra hvad ofvan är sagdt å tid.
meters bredd eller därutöfver 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 att polismyn- i tomten anbragt tät samlingsbrunn, täckt
digheten, efter därom i särskild t 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 så 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- ~elägenheten vattnet från tomten icke föras
ståthållareämbetet, efter Bygguadsnämndens till trumman från sådan brunn, hvarom of-
hörande, därtill meddelat tillstånd, van är sagdt, skall vattnet ledas dit genom
. e) Befinues §kylt medföra synnerlig van- lämplig anordning, som af Drätselnämnden
prydnad, äger Ofverståthållareämbetet, efter godkännes.
att hafva hört Byggnadsnämnden, föror~na [4888]
?m skyltens. borttaga~.de. eller förändring Stensprängning, skott och fyrverkeri.
inom utsatt tid samt förbjuda, att den åter Den, som i staden verkställer stenspräng-
~ppsättes oförändrad;. och lände, i ty fall, ning utan polismyndighetens tillstånd eller
till e~ter~ättelse livad Öfverståthållareämbe- ~tan att iakttaga därvid föreskrifvet forsik-
tet härutinnan beslutar. tighetsmätt eller lossar skott eller afbrän-
f) T benämni::gen ~~ylt inne~~tt~s ~är ner fyrverkeri, vare sig utan sådant till-

äfven skyltens fasten jämte dess ofnga till- stånd eller med åsidosättande af nödiz var-
behör. samhet, eller å stadens område utan ~ödig

Stadga för slakthus- och köttbesiktnings- varsamhet verkställer atensprängning. lossar
tvång för staden jämte ordningsstadga för skott eller afbränner fyrverkeri, böte 5-
slakthus, marknad och köttbesiktningsbyråer 100 kr.
är utfärdad af Ö.-A. den 23 jan. 1912. Se- Stängningstider. Enligt lagen o m b e-
naste taxor äro: dels af Kungl. Maj:t den gränsning af tiden för idkande af han-
S juli 1918 fastställda slakthus- m. fl. afgifter del och viss annan rörelse stadgas:
för begagnande af anstalterna, dels af stads- 1 §. Handelsbod må å söckendag ej hållas
fullmäktige den 15 okt. 1917 godkänd ~a~a öppen för allmänhete~ å förmiddagen före
för frys- och kylhuset, dels ock af Ö.-A. klockan 8 och å eftermiddagen efter klock~n
fastställda taxor för vågatgifter 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 Värtabarian och Solnavägen; öppen en timme längre än nyss är sagt.
samt å Östermalm en station strax norr om Bod, där hufvudsakligen tobak, tobaksvara
Ostra järnvägsstationen. Dessa stationer hål- eller tidningar hållas till saln, må (enl.
las tillgängliga för aflassning hvarje dag, un- kung. 19/, 1920) å afton före sön- 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 varmbad inrätt-
jämte den orenlighet, som uppsamlas å salu- ning må å söckendag ej hållas öppen för
torgen och vid extra rengöring af andra all- allmänheten å tid före klockan 8 förmidda-
männa platser, får å stationerna aflassas järn- gen eller. efter klockan 8 eftermiddagen.
väl till kl. 6 e. m. 2 §. A sön- eller helgdag må handelsbod,

Då staden å gata eller allmän plats an-I rakstuga, frisersalong eller varmbadinrättning
lägger trumma för afledning af vatten, älig ej hållas öppen för allmänheten.
ger det ägare af tomt vid samma gata eller Bod, där handel idkas med bageri- och
plats, därest han ej forfogar öfver enskild Ikonditorivaror, färsk frukt eller lefvande
ledning, som af Drätselnämnden godkännes, blommor må dock å sön- eller helgdag hållas
att, samtidigt därmed att staden på sin be- öppen till kl. 11 f. m. och 1-3 e. m. samt
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Ordningsföreskrifter fö.r Btockholm, [4888-4889J
~6&i'däi1:han'de~ 'idkas med mejeriprodukter, 10 kr.; . ägande alln+änheten att dessa bryg- •
IlIgg.?ch margarm till kl. .11 f. m. gor kostnadsfritt begagna. f

Darest . sådana .d~garmträffa i följd, må Vakar. Utan särskildt tillstånd af Öfver:
rakstuga ,eller f~Isersalong. hållas öppen en ståthållare ämbetet må ej någon upphugga i
af- dem und~~ h?gst två timmar å tid före eller öppna vak å sjö, vik, .kanal eller vat-
klockan 1-1 förmiddagen. tendrag inom staden eller på eller i närhe-
. Taksriö och is. ,Tak och rännor å hus ten af far- eller gångväg å sjö, vik, kanal

skola" på föranstaltande af husägaren be- eller vattendrag å stadens område. Detta
.frias från den snö eller is, som genom 'ned- förbud gäller äfven i afseende å sådant för-
B~ört~nd~. ~an förorsaka fara. för dem, som s~.agande af is, som sker genom utsläppande
fa,rdas förbi: dock må det: Icke utan nöd- darå af h~tt vatten från ångmaskin eller på'
tVållg ske så, att den utanför huset fram- annat dylikt sätt. .
gående rörelsen därigenom hindras eller up_Vattenhämtning. Utan tillstånd af kom-
pehåUes; börande husägaren 'vidtaga nödiga munalmyndigheten få vattenutkastare som
~tgärder till förekommande af olyckshändel- äro eller varda å gator eller andra allr:"li,nna'
ser eller olagenhet för allmänheten i följd platser anbragta, ej begagnas till vatten-
af arbetets verkställande. Brytes häremot hämtning med häst och åkdon vid bot af
böte 5-50 kr. 2-10 kr. '
'Teatrar. Biljetter för inträde till spek- Ved: .. B;ol och ve~ må uppläggas i källare

takel eller annan tillställning å Kungl. Te- eller tjänliga ut~us mne å .tomt .. Allt upp-
atrarna. må ej, utan teaterdirektionens till- lag af ved ~. VIn.d,.som ej är försedd med
stånd, Inom ,deras förstugor, trappuppgän- ?rand.botten, ar fo.rbJudet, och må ej heller
gar, korridorer eller å trottoarerna utanför l boningshus å VInd med brandbotten ved
eller invid ingångarna tili teaterhusen säl. uppläggas utom i högsta nödfall, men icke
jas' eller till salu utbjudas åt allmänheten l något [all närmare skorstenspipa än 0,891
vid bot af 2-50 kr. Under det berörda meter, VId bot af 20-100 kr. .
t~llställningar äga rum eller allmänheten Då ved eller dylikt gods skall från åk-
till dem anländer eller därifrån sig aflägs- don a~assas å gata eller annan plats, må
nar, får ej å nämnda ställen något, hvad såd~~t Icke ske medelst vedens ~ller gods,:ts
det vara må, säljas eller till salu utbjudas afstjälpande från åkdonet, TIllståud till
utan direktionens tillstånd vid bot af 2- sågning eller huggmng af ved eller virke, å
10 k;. Ej må någon rök~ cigarr eller to- å~ta eller ann~n allmän p~ats må polismyn-
b.ak Inom Kungl. Teatrarnas salonger, kor- Ighe~.~n.med~~fva ~ndast ..r de~. fall, ~tt. an-
ridorer, trappuppgångar eller inre förstu. nat tJanhgt ~talle for perorda andamal Icke
gor under spektakel eller annan tillställ- finnes ..att tillgå eller lämpligen kan bere-
ning ' därstädes eller då allmänheten därtill ~as; borande VId arbetets verkställande noga
anländer eller därifrån sig aflägsnar, _ hvil- tillses såväl att allmänna rörelsen icke hind-
klit förbud äfven gäller för alla andra i sta- ra~, som. ock att arhetet utan uppehåll

, den' eller å dess område belägna allmänna bringas till slut; och skall gatan eller plat-
teatr~lol' eller lokaler för uppförande af of- sen genast efter. fulländadt ar~ete rengö-
fenth~ r6reställni~gar, såsom skådespel, r~s .I?enom dens fors?rg, so~ låtit de~.samma
konstridning och dyhkt -vid bot af2-l0 kr förrätta. Bryter nagon häremot, bote 2-

Trottoar. Ingen må å densamma äka 60Vkrl· . d'k' .
eller rida utom vid f" d d" "f II ~ oorpe a mng, se nedan efter Aqto., '. l ar aro ver me an mobiltrafik
gård och gata, ej heller; dit uppföra fordon' .
eller dragare eller på annat obehörigt sätt [4§ 89J .
upptaga, 'eller afstänge, trottoaren för de .A k a n d.e, ridande och gående. Det' är för.
gående. Ej, må trottoar begagnas af den, bJude~ f~r en kvar att köra. eller rid~ for-
som bär .börda, hvilken till följd af sin tare an l gåe~de eller skridt på följande
storlek, osnygghet eller annan sin beskaf- gato.~ och. allmanna pl~tser: ' 'j

fenhet är de gående till hinder eller annat Vaster1anggatan, Prastgatan, Skomakare-
men. Bryter någon häremot, böte 2-50 kr. gatan, Svartma~gatan, Kindstugatan, 8kär-
Fotg~ngare, som å gångbana möter annan g,årdsg3ltan, Ko~.mangatan, Baggensga~iI,.
fotgängare, bör hålla till vänster. Oster1anggatan, Järntorgsgatan, Tyska Brin-

.. . . ken, Köpmantorget, Köpmanbrinken, Beni-
!~attbryggol'. EJ må någon tvätta, kebrinken, Trångsund, Munkbro- och Mälall,

skölja ,el1~r klappa kläder' eller förrätta torgen å de delar, som ligga utmed-järn-
annat .~Yllkt arbete annorstädes å al!mä.n vägsviadukten, "Slussbroarna, Nya Kungs-.
plats :-n å de "stadens ~ryggo~, som for sa- holmsbrons svangbro, Helgeaudsholmabrop'
d,ant ändamål aro upplatna, VId bot af 2- samt gränderna i staden inom broarna. iÅ
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nedan uppräknade gator och allmänna plat-I fri för personåkdon samt den, som kör
ser är det icke tillåtet! att med arbetsåkdon I olassadt arbetsäkdon, för lassadt, Körande
köra fortare än i gående: Staden inom bro- och ridande åligger, när någon är i vägen,
arna med undantag af vägen frän Riddar- att i tid ropa: Se upp! och i händelse af
holmsbron öfver Birger Jarls torg till Rid- behof sakta farten eller stanna. Körande
darholmsharunen, Slottsbaeken, Skeppsbron skall vika undan för person, som står vid
samt platsen nedanför Lejonbacken å ömse hållplats eller hållstation för spårvagn för
sidor om Norrbros 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 är 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- äfvensom den, som icke fyllt sexton är, 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 Öfverstät-
daregatan söder om Kammakaregatan, hållareämbetet förbjudas att köra å allmän
Fredsgatan. Drottninggatan söder om Teg- plats eller gata, förrän han styrkt, att han
nersgatan, Södermalmstorg, Götgatan mel- äger erforderlig skicklighet. Körande och
lan Södermalmstorg och S:t Paulsgatan, ridande äro skyldiga hålla vägen fri för
Hornsgatan mellan Södermalmstorg och Rag- tågande militärtrupp, liktåg och andra pro-
valdsgatan. S:t Paulsgatan mellan Ragvalds- cessioner, utryckande brandmanskap, brand-
gatan och Götgatan. Där genom anslag kåren tillhörig sjuktransportvagn, utryekande
eller annorledes finnes utmärkt, att gata är polispiketvagn och spårvagn. Vidkörningmed
afstängd för trafik af körande eller ridande, arbetsåkdon är det körsvennen förbjudet att
skall sådant Iändu till efterrättelse. Kö- ligga på åkdonet äfveusorn att därå intaga an-
rande eller ridande skola öfverallt där hin- nan plats, lin livarifrån han kan hafva hästen
der ej möter, hålla på vänstra sidan af väl i hand och har fd utsikt framför sig
körbanan och den, som kör arbetsåkdon. så Finnes ej sådan plats eller är lasset af den
nära gångbanans ytterkant som möjligt, dock beskaffenhet, att hästen anstränges eller an-
så att ingen del af åkdonet eller dess last nan olägenhet uppstår 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 gå på gång-
kunna uppställas i bredd,. 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-I myndigheten anvisad, hästen med åkdo-
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 gång-
ning om gatuhörn skall ske til! 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 Ieller så långt fram i gatnhörn, att hinder
annan körande eller ridande, skall hålla åt eller olägenhet däraf kan uppstå för dem,
ränster. 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 förbjudet att med åk-
kör eller rider framför" är skyldig hålla don stanna vid motliggande del af gatans
nndan 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 för-
hvarest en stockning i trafiken därigenom bud gäller dock icke för 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, skal! af b8tydJig längd eller stort omfång må
d~~ kör arbets åkdon, lämna vägen icke utan nödtvång bäras eller med åkd~n
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forslas å gata, där liflig trafik råder. Är vidare än. som är ~öd vändi~t för forsling
gods af beskaffenhet att vid trans~orten af varor till eller Irän hu~ vid !l'atan, samt
lätteligen kunna' medföra fara ~ller I syu- s~adga.:1t ~tt ~astaut?mobll, hv~lkens las.t-
nerligt hög grad åstadkomma hinder eller nmgstormaga ofverstlger 1,000 kilogram, far
olägenhet för, trafiken, får det med åkdon framföras å 'Stora Ny.~ata~ eller Lilla N,Y-
forslas å gata endast enligt polismyndig- gata:n först efter anmal~n a tri!'ktens polis-
hetens tillständ och föreskrifter. När gods sta hon och allenast for forsling af varor
af stort omfång skall med åkdon forslas till' till eller från hus vid gatan, som icke utan,
eller från hus får af- eller pålassningen icke synnerlig olägenhet kan verkställas med
ske på gatan,' om detta arbete lämpligen kan mindre fordon.
verkställas inne på tomten. Det är ej till: [4890]
låtet att utan nödtvång låta åkdon dragas l Automobiltrafik. Från början af 1917
släp efter annat åkdon. På arbetsåk~on får gäller K. Maj:ts förordning af d. 30 jum
gods icke lassas på sådant sätt eller l sådan 1916 om automobiltrafik (nr 315 i Sv. förf.-
mängd, att någon del af lasset kan falla af, saml. för 1916) med ändringar genom 624 i
eller ock större hinder eller olägenhet för Sv. förf'-saml. för 1\120. I dessa förord-
trafiken uppstår, ~n s.?m.är oundg~ngligt, Ar- ningar meddelas föreskrifter bl. a .. 1) ?m
hetsäkdon, som tillhör I-nvånare I hu.fvudsta· automobils beskaffenhet, 2) om besiktning
den, skall, när det där användes till körs- af automobil m. m., 3) om registrering af
101', vara: försedt med skylt, hvarä ägarens automohil och om igenkänningsmärke, 4) om
fullständiga namn eller firma ~amt h.ans efterbesiktning af automobil och om förbud
adress finnas utsatta med tydliga, mm st mot automobils användande, 5) om automo-
nio centimeter höga bokstäfver. Ager han bilförare, 6) om körning med automobil, 7)
flera arbetsåkdon, skall hvart .och ett. af om yrkesmässig automo biltrafik, 8) om re-
dem därjämte vara märkt med sitt särskilda sande utlänningars automobiler, 9) föreskrif-
ordningsnummer, anbragt på skylten med ter i afseende å förordningens efterlefnad,.
tydliga minst nio centimeter. höga siffror. 10) om motorcykel, och 11) öfriga föreskrif-
Skylten skall, där så lä~phgen. ske .kan, ter. - Därjämte äro i Sv. förf.-saml. i?tagna
vara anbragt på sådant sätt;' att insktiften formulär till kuuzörelse om automobiltrafik
utan sv~righet kan . läsas af den, som. be- (nr 625 år 1920)006h till körkort för auto-
finner sig bakom åkdonet, och får Icke mobilförare m. m. (nr 316 år 1916 och nr
skylas. Hjul'(ingar .och sken?r på arbets- 628 är 1920) äfveusom bestämmelser, om
åkdon, som tillhöra invånare l hufvudstaden tillämpningen af den internationella konven-
och däranväudas till körslor, äfvensorn på tioneri rörande automobiltrafik (nr 484 år
omnibusvagnar, förspända med två e!ler 1916 och nr 627 är 1929) samt föreskrift
~era hästar, skola haf~a en br~dd af m.mst ang. registrering af motorcyklar (nr 626 år
tIO och en half centimeter,. sa framt ICke 1920). - Slutligen gäller sedan 1917 en lag,
hjul~ns genomskärning är mmst.en ?~.h en augåendeansvarighet för ~kada i följd af
tredjedels meter eller åkdonen hvila pa anda- automobil trafik. (Nr 312 l Sv. förf.-saml.,
målsenliga fjädrar eller äro försedda med för 1916). Tillkommer därjämte·i n:r 260-:- I

motsvarande, lika goda inrättningar. Hand· 263 i Svensk författningssamling Kungl.
kii,rror eller andra fordon, .som fortskaff~s Maj.ts förordning om automobilskatt. '
med handkr.aft, få ICke skjutas fram, nar Igenkänningsmärket för Stockholms stad
de äro så Inrättade eller l~ssade, ~tt ~en är A (framför numret), för Stockholms län
som verkställer transporten ej har fri utsikt B för Upsala län C och för Södermanlands
framför sig. län D. - Dessutom finnas särskilda detalj-

, Vid vite af 5-20 kronor är det körande bestämmelser' rörande å hvilka gator i Stock-
och ridande förbjudet att mella? kl. .6 f..m. holm olika slags automobiler få färdas., .
o~h 9 e. m. färdas an~at än .1 sy.dhg.nkt- Velociped- och motorcykelåkning. (Öf-
mng å Stora Nygatan, l nordlig riktning å verstäthållareämbetets kungörelse 1°/51915).
Lilla Nygatan, i västlig riktning i Gåsgran- a) Utan särskildt tillstånd, af Öfverståt-
den och Käkbrinken samt i östlig riktning hållare ämbetet får velocipedåkning på all-
i Yxsmedsgränden, Schönfeldts gränd och män plats äga rum allenast på körbana
Lejonstedts gränd. och följaktligen icke på väg, som enligt där
, Enl. 'llfverståthållarämbetets kungörelse uppsatt anslag är afsedd nteslutande för ridt,

af den 1 maj 1922 är det förbjudet att med b) Velocipedåkning tillåtes ej heller på föl- .
lastautomobil eller annat arbetsåkdon å jande ställen: Västerlånggatan, S. om Stor- '
Drottninggatan söder om Kungsgatan eller kyrkobrinken, gatukorsen inbegripna, samt,
å Arsenalsgatan mellan Nybroplan och Bla- Hamngatan mellan Malmskillnadsgatan och <,

sieholmstorg färdas i gatans längdriktning Regeringsg.
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Den, Bom färdas på velociped, åligger att mellan gård och gata köra annorlunda än

åka med långsam fart dels i gatuhörn och med stor varsamhet skall äga tillämpning
invid gångbana, dels äfven där trängsel rå- jämväl ä velociped- och motorcykelåkning.
der eller fara får sammanstötning eljest kan
uppstå. (Med längsam fart fårstås en has-
tighet, som ej är större, än att en fullväxt
man med rask gång kan följa med veloci- [49 lOJ Allmänna lokalers utrymme är i
peden.) hygienens, ordningens och trygghetens in-

e) Vid färd skola på velocipeden finnas: trease af polismyndigheten beräknad t får
1) säkert verkande broms och ringklocka,' nedanstående högsta antal samtidigt besö-

kande:2) bakom sadeln tydligt nummer, anbragt
bakåt på svart, stadigt fästad plåt med hvita Adolf Fredriks kyrka .
upprättstående siffror, minst åtta centimeter Akademien för de fria konsterna .
höga, öfverallt minst sju millimeter breda Alhambra teater .
och med minst sju millimeters afständ så Allhelgonakyrkan (Helgalunden, Ka-
väl mellan hvarje siffras jämnlöpande delar tarina) ....................•...............
som mellan de särskilda siffrorna; samt dess- Andreaskyrkan, Högbergsg. 27 .....•...
utom 3) under den del af dygnet, dä gatu- Ansgariekyrkan, Brännkyrkag. 88 ...
lyktorna hällas tända: vid eller framom styr- Arbetareinstitutets nedre våning,
stängen Klara N. Kyrkogata 8 ..•............ 478

dels, i velocipedens längdriktning, tydligt Auditorium.. 1,731
nummer, anbragt ä hvardera sidan pä svart, Baptistkyrkan, Observatorieg. 4...... 500
stadigt fäst plåt med siffror efter föreskriften ) Norrlandsg. 21......... 270
i punkt 1, dock att måtten må kunna in- Baptistförsaml, Bergsg, 45 stora salen 630
skränkas till motsvarande 6 och 5, dels äf-) mindre) 230
ven lykta med tänd t ljus, hvars sken tydligt Berns salonger vid utskänkning 1,581
synes pä afstånd och på bägge sidorna full- > ) vid andra tillfällen... 1,650
ständigt belyser sist nämnda nummer. Betelkapellet, Malmskillnadsg. 48 D 1,160

Numret fär icke under färden vara skyldt, Betesdakapellet, Smala gränd 5 ..... 350
Föreståndaren för polisens centralafdelning Betesdakyrkan, n. b. o. 1 tro ... 600 + 1,100

bestämmer det nummer, velocipeden skall Betlehemskyrkan........................... 800
fåra, och lämnar därom skriftligt besked till Biografpalatset. Hornsgatan 9 & 11... 575
ägaren, när denne själf eller genom annan Biologiska museet 200
anmäler sig å afdelningens station samt upp- Blanchs kafö ......•................•...... 375
gifver namn, yrke och adress. Blanche- teatern ...............•..•.•.•.... 255

d) Vid färd inom staden eller på (Södra) BJasieholmskyrkan ................•...•... 2,600
Djurgården är förbjudet att med båda hän- Blå hallen i Stadshuset.................. 2,231
der släppa styrstången, att framdrifva mer Brunkebergsteatern 480
än 2 velocipeder i bredd samt att onö- Central badets simhall, Drottningg. 88 300
digtvis eller för öfning åka annorledes än ) tennishallar d:o 600
rakt framåt. Centra!teatern, Regeringsg.111......... 275

e) Den som färdas på velociped åligger: Cirkus på Djurgården..................... 1,997
att öfverallt där hinder ej möter hålla på Djurgärdskyrkan .•...•...........•.••....•. 250
vänstra sidan af körbanan; att vid möte med Djurgårdsteatern ..•..•................•.... 637
åkdon eller ryttare hålla åt vänster; att vika Dramatiska teatern 976
undan för spårvagnspassagerare vid hållplats; Ebeneserkapellet, Blecktornsgränd 13 750
att vid gatuhörn vända åt vänster nära kör- Elimkapellet, Storgatan 26 ...••....... 486
banans vänstra sida, men åt höger i stor Engelbrektskyrkan 1,483
båge: att, när fara får sammanstötning kan Eriksbergsbiografen. Birgerjarlsg. 58 433
uppstå, gifva signal med ringklocka; att vid Engelska, nya, ..•...•.•..•............ .... 200
färd förbi häst, som ledes, hålla åt den sida, Ersta kapel!................................. 700
föraren gäl'; samt att färdas varligt förbi Folkets hus: Sal A 731, sal B 389,
hästar och stiga af velocipeden vid möte sal C 207, sal D 209, sal E 126,
med häst, Som visar sig orolig, äfvensom sal G 51, sal O 80.
när det eljest är af behofvet påkalladt, Folkteatern ..•.............................
får undvikande af olyckshändelse. Franska kyrkan, Humlegårdag. 13

fl Det i § 3 Ordningsstadgan för rikets Frälsningsarmens lokal, Östermalms-
städer gifna förbud att å gata", torg eller gatan 26 .......................•........ 1,300
annan allmän plats köra ovarsamt samt att Frälsningsarmens lokal, Lilla Glas-
vid vändningar i gatuhörn eller vid färd bruksgatan 10 .
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Ordningsföreskrifter för Stockholm. ' [4910]
FrälsningsarmlIns Iok:al,Kungsholmsg. Tyska kyrkan ..•........ ;:.................. 1,000

31 :....................................... 780 Universella Broderskapets Teosofiska
Föreläsningspaviljongen, Bergsund.. . 300 Samfundet .
Grand Hotells konsertsal :....... 450 Vasateatern .
Gustaf Vasa·kyrkan ....................• 1,750 Viktoriateetem .
Gustaf Vasa församl:s kyrkosal, Väst- Yiktoriasalen (+ 125 i lilla salen) .

'mannag. 63 :.................... 156 Ankehusets kyrka .
Helgalundskapellet... 300 Östermalms församlingshydda vid
Hjorthagens kapell. ·............. 580. Skepparegatan .
Hotell Fenix balvåning. 450, 250, 235 Östermalms kyrka .
Hushållsskolan, Jakobsbergsg. 15... 150 Jakobs kyrka ........•.....................
Högre Realläroverket p~ Norrmalm Johannes kyrka .

aulan •••.................................... 778 Katarina kyrka ~•••
. gymnastiklokalen ~.............. 400 Katolek-Apostcliske kyrkan, Oden-

Idrottsparkens tennispaviljong .. : 1,659 gatan 20 .........................••....... 500
Immanuelskyrkan 2,400 Klara kyrka ............••................... 1',400
Imperial biograf Regeringsg. 7...... 662 Konstnärsklubben" Smålandsg. 7...... 175
Ingeniörsvetenskapsakademien, 24 A Kristallsalongen ...................•••..... 930

Grettureg :........ 200 Kristliga Föreningen af Unga Män
Intima teatern, se Mindre Dramatiska (K. F. U. M.), Birgerjarlsg. 85 .. ,
Rialto, Biograf, Sveavägen 114 500 K. F. U. K. Brunnsg. 8 .......••......
Rivoli,) ) 52 788 ) Hornsg. 188 .
Rosenius förs.-kyrka, Smala gränd 5 350 Kungl. teatern .
Ryska kyrkan .••....•...................... 90 Kungsholms församl. kyrkosal, Parm-
Röda kvarn, Biblioteksg, 5.............. 863 mätareg. 3.................................. 275
Röda Lyktan, Sveavägen 116 550 Kungsholms kyrka ...............••....... 1,500
Sabbatsbergs Ålderdomshem............ 450 Kungsholms realläroverk högtidssalen 625
Salemskapellet, Folkungag. 14 n. b. 900 LanCltbruksakadem., Mästersamuels-

) l tro 200 gatan 47 .
S:t Görans kyrka, Kungeholmen o..... 472 Maria kyrka .....................•••.........
S:t Paulskyrkan, Ad. Fredr. torg 10 600 Mariasalen, Brännkyrkag. 187 .
Seglora kyrka, Skansen 310 Matteuskyrkan .......•....•..•..............
Skansen ...................•.. ..,..•..•....•.... 40,000 Metodistkyrkan, Uplandsg. 12 •.... ;...

., Skansens friluftsteater 2,366 Mindre Dramatiska Teatern ..........••
) Högloftet ................••...... 484 Missionshuset, Kungsg. 88, stora salen

,Skeppsholmskyrkan........................ 1,400) mindre)
Slottskapellet •............................. 800 Mosebacke variete .
Sofiakyrkan ..•...... 1,333 Musikaliska akademiens orgelsal.. .
Stadion , 18,825) ) stora sal •••
Stefanskapellet (+ 100 i lilla salen) 412 Nordiska Kompaniets Musiksalong,
Stockholms Högskolas aula, Drott- Hamngatan 18-20 ...............•.....

ningg. 118 .....•••...................... 400 Norra latinläroverkets högtidssal. .....
Storkyrkan 2,000 Novilla .............••.....•.......••.........
Stora teatern, Götg. 49................... 845 Nya Elementarskolans: samlingssal,
Sturebiografen, Birgerjarlsg. 28-30... 417 Slöjdg.2 .
Svenska teatern 1,099 Odeonteatern ............................•.
Södermalms Högre Allm. Läroverks Olympiabiografen, Birgerjarlsg. 41 .

aula ......••..••........................... 800 Oscarskyrkan .
Södra teatern 528 Uscarsteatern ..............•...............
Trefaldighetskyrkan, Majorsg. 5 & 7 700 Palladium, Kungsgatan .
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