
e48771 H. Taxor och ordningsfSreskrifter. 

H. Taxor och ordningsareskrifter. 
C48 771 T a x a  å hamnafgifter i Stockholm. 

Förslag til l  ny taxa for är 1910 ej fastställd nar kalenderafdeln. trycken. 
............................... A) f6r fartyg: F'äder 1 act 25 ö. - 

a:0) fartyg af mera än  10 tons dg i f t sp l ik t ig  d a s k  och kött ..................... 1 D 15 D - 
draktighet skall med nedan stadgade undantag Foderkakor, se Okiekakor. ................................. hamnafgifterEgg,m.följ,beloppf hvarjet, närni.: Frö... 1 D 5 D - 
d& fartyg. kommer direkt fr. uthkes ort \O öre, fi7ärWr, utomrödfirg,Bfvensombre- 
&L fartyget afgår direkt till ort 10 . siUa och annat arbetaat fargträ 1 D 15 D - ... . då fartyget kommer fran inrikes ort 5 Fäpgtr.6, arbetadt, se Farger. ...... . d& fartyget afgår till inrikes ort 5 Förspinning~garn, se Ilampa. 

6ör ö pet segelfartyg ckf mera än  10 tons afgif ts .  Garn: af jute ........................ 1 D 10 D 10 ............... p8ktig dräktighet erligges hamnafgift, da far- alla andra slag 1 D 35 D 36 
tyget kommer fran eller afgir till inrikes ort, se 
med 8 öre för hvarje ton. Glas, porslin och ej specificerade .... 20)  Bör fartyg om I0 tons dräktighet och d ä r .  G r ~ ~ ~ , " ' m m ; i - ;  P'8:nnn;ii..-...-. 1 D '20 D 20 ......... under utgir afgift som för fem tons. l D 2 0 ~  20 

30)  ~ f ~ i f t  enligt denna taxa erligges jamval för Gödn)ingsämnen och benmjöl .... l D 5 D 5 
passagerare%ngsiupar som göra resor mellan Halm, se Hö. 
särskilda stallen inom hamnomrAdet. Ilampa lin blånor samt tåg- 

4:o) För ångfartyg, som p& fönit kunaorda tider virk; och'förspinningsgarn .. 1 D 26 D - 
en eller flere ganger i manaden besöker hamnen, flarpqjs, se Agfalt. 
skall nedsattning äga rum med to& femtedelar Harts A%fa1t. ...... 
och för tingfartyg, som likaledes p& förut kun. Huda;, oberedda, vhtsaltade 

1 D 20 D - ......... gjorda tider hvarje söckendag minst en g&ng D toma och beredda 1 D 60 D 50 ................................ ankommer till och minst en afgar fran Flumle l D 50 D - ........................ hamnen, med tre femtedelar af den afgift, som Hö och halm i u b D 5 
eljest skolat för fartyget utga. Denna nedsätt. Ister, se Otior, andra slag. ................................... ning med tre femtedelar af eljest utg&ende afgift Jute 1 D 7 D - 
Qtnjutes jämväl, om tillfilligtvis reservbht in- Kaffe kaffesurrogat te choko- 
sättes % sadant fartygs linje. lah o. malen eller Afvek kakao  i D 50 D - 

6:o) För fartyg som under loppet af ett dygn mera  surrogat se Kufle. 
Bn en besöker hamnen Bfvensom för Ing ~ a k o  s* K& e 
slupar, som inom hamnen befordra Kakel &ch kru$makarearbeten.. 1 D 6 D - 
erligges afgift endast en gang fir ankommande Kalk, krita, gzPs2 lera och cement 1 hl O , 6 D  - 
Och en g%ng för afg%ende om dygnet. Kli, se Spannmal, omalen. 

6:o) För fartyg, som endast passerar hamnområdet Koks se Stenkol. 
utan att dirinom aflämna eller mottaga passage- Korinter se Fikon. 
rare eller gods . erlagges i ett för allt hglften af den Kork6ar-k ........................... 1 dct 25 D - 
h i r  ofvan för inkommande fartyg stadgade afgift. Krita se Kalk.  

7 : 0 ) ~ ö ~  fartyg, som pi en och resa besöker  reah hr: hastar och hornboskap.. 1 st. 50 D 60 ... först Stockholm utan att har mottaga passa- kalfvar, f%r och svin 1 D 10 D 10 
gerare eller gods och darefter plats i stadens Kmkmakarearbeten, se Kakel. 
närhet, belkgen hitom Vaxholm-Oskar Fredriks. Kött se f läsk.  
borg %t Saltsjösidan och Bockholmssund eller Ler:, se Icalk. .............................. Skansholmen at walarsidm, samt dirifrin, utan Lerrör l dct 2 D - 
att sildan plats mottaga passagerare eller gods L e r ~ a r o r ,  ej specificerade, se Glas. 
till Stockholm aterkommer till Stockholm er. Lin, se Hampa. 
lagges icke af&ft vare sig vid afgangen till Auer GUS .................................... 1 B 40 D - ................................. vid aterkomsten fr%n ifragavarande plats. Lump 1 dct 5 B - ............ Maltdr cker alla slag 1 hl 15 m 16 

B) För varor, sjöledes inkommande frán: Mandet, se kikon. 
Utrikes Inrik. Margarin, se Smör. 

ort. ort Marmorplattor se Sten, trapp-. 
Alun, svc&fvel, uiti.iol och röclfarg l dct 5 ö., -ö'., Maskiner, se  dukap. p. 
A d a l t  beek harts och harpas i D 5 D - D Maskzn- och vagnssmörja samt 
Beck, 'se A d a l t .  Vaselin ........................... I dct l0 D - 
Bennyöl se Gödningsämnen. Metaller: 
Blånor 'se Hum a Järn och stal: tack-, göt-, ballast-, 
~ ~ o m u l i  och shok& ............... 1 B 25 m - D skrot- samt smältstycken ...... 1 D 1 D - 
Bresitia se Färger. D:o valsadt och hammarrZckt, val- 
~ r ä n n o i n  och sprit, alla slag, samt sade och smidda Bmnen för vi- 

punseh ........................... 1 hl 40 D 40 D dare bearbetning samt plat, spik 
Bårder se Papper. balkar, järnvägsskenor och rör l D 2 D - 
 ärs saft, se Vin.  D:o alla öfriga arbetade järnv. 1 D 10 D 10 
Bönor, se Spannmål, omalen. Alla andra metaller, oädla: 
Cement se Kalk .  oarbetade ........................ 1 D 5 D - 
~ementblat tor  se Sten, trapp-. arbetade (rör, trad m. m.) ...... 1 r, 10 m - 
Chokolad. se kaffe. Mineralvatten ...................... 1 bl 15 D - 
Cider se Vin. Olein, se Talg. 
Fett, )se Ouor, andra slag. Oj@- och foderkakor ............... ldct  5 D - 
Fikon,mandel,plommon,soiskon, O jor: mineral- och genom torrde- 

russin och korinter..  .......... 1 dot 4.5 ö., - ö., stillation framställda ...... 1 D 5 m 5 
Fisk, saltad eller inlagd, torr eller rökt: D andra slag samt späck, tran, 

sill och strömming ........... l hl 7 D 7 D ister, äfven konstgjordt ......... all annan ..................... l dct 10 m 10 D fett och stearin 1 D 25 m 25 
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Taxa å hamnafgifter.-Taxa FOr stadsbud. [4877-4878] 
Ost .................................... 1 act20 ö. 
P a p p  ................................. 1 D l0 D 
Papper, tapeter och bårder  ...... 1 D 20 D 
Plommon, se Fikon.  
Poi.sl&, se Glas. ....... P o t a t z s ~ o l  och stärkelse., 1 B 10 D 
Pot t a ska  ............................. 1 D 10 P 
Punsch, se Brätlnuin. 
Redskap och maskiner  samt far- 

dias delar af s%dana ............ 1 D 10 D 
Russis, se Fikon.  
Rörkfarg, se Alun. 
Salpeter .............................. 1 D 20 P 
S a l t  ................................... l hl 1.6 D 
Shoddy, se Bomull. ..................... Si rup  alla slag 1 D 16 D ............... SmörJoch marga r in  1 D 25 D .................. Socker; raffineradt l D 35 D ................. D oraffineradt 1 D 25 D 
S o d a  ................................. l dct 6 D 
Spannmäl ,  omalen, samt kli, bönor, ...... uieker och ä r t e r  1 D 4 D 

D malen ................. 1 D 7 D 
Spri t  se Brätinvin. 
~ ~ ä c k ,  se O or, andra slag. 
Stearin, se &or, andra slag. 
Sten, trapp- och plan- samt cement- 

och marmorplattor ............ 100 st. 60 B .................. Stenkol och koks l dct 2 D 
Strumpdolsarl)eten, se VGnader .  
Stärkelse se Potatiarqjöl. 
Sua+fuel ;e Alun. 
Soisko; se Fikon.  
.Sgror ................................. 1 B 26 D ..................... S a p a  och tuål 1 D 26 B .................... Talg och olezn 1 D 25 D 
Tapeter se Papper .  
~ e ,  se k a r e .  
Tegel .............................. 1,000 st. 60 D 
nära ................................. 1 hl 5 D 
Tobak, oarbetad, blad och stjälk.. ldct  50 D 

D arbetad, alla slag ......... l kg 2 D ..................... Trävaror :  ved l kbm 2 D 
D snickare- och tunnbin- 

darearbeten.. .......... l dct 25 D 
D alla andra slag, oarbet., 

sagade tillhuggna eller hyflade l kbm 5 D 
Toål se kåpa .  
~dg; i rke se Hampa .  
~ ä n d s t i e k o r  och tandsl ieksarkar  1 dct 15 D 
ULL .................................... 1 D 60 D 
Vagnrsmöqa, se Afaskinsmörja. 
Vaselin, se Maskinsmörfa. 
Vicker, se Spannmål, omalen. ............ Vin cider och bärsaft l dct 30 D 
vitriol, se Alun. 
V&fnarier o. strumpstolsarbeten, 

för hvilka tull ei i Stock- 

I af iute. oblekta. ofäraade 1 dct 15 ö 16 0 
alia aridra slag .... y.. .. l D 40 D 40 D 

Arter,  se Spannmål, omalen. 
Bör alla har ofvan ej specificerade eller till dem 

ej hanförliga tull~liktiga varor erlägges i liamn- . - 
afgift en af tullbeloppet. 1 - Före.t&ende varutaxa med tillhörande bestam- 

Irnelnnkill~r i%rnvXl för varor. hvilka fran Noree siöle- 
des inköniiii o& fhrlirilka grund of g~llaii<lo'mel- 
laiirik~lag t1111 ej crliigges eller tulliiidriu~  tuj jute* l 

I D& den sammanlagda vikten, rymden eller mäng- 
den af visst slag af viror, som fairtyg innehar, icke 
uppgar till hvad i taxan &r utsatt sasom grund för 
afgiftens beräknande, erlägges för sddana varor icke 
nagon afgift. Varor, som frin inrikcs ort införas i 
8% ringa mangd, att afgifterna i en räkning ej uppga 
till 10 öre, äro afven fria fr&n hamnafgift. 

För varor, som lossas inom hamnomrfidet utan 
att därvid föras öfver stadens kaj eller brygga, utgi i  
afgiften med halften af den har ofvan i taxan upp- 
tagna vamafgift. 

Fran hamnafgifter äro fria : 
a )  fartyg, som utgatt fr&n hamnen, men för mot- 

vind, storm eller sjöskada mast dit Ltervilnda 
innan den tillimnade resan hunnit fullbordas. 
%*ensom fartyg, som anlöper hamnen endast 
Mr att amälpa liden skada och darefter utg8r 
med sammalast, som det vid inlöpandet innehade; 

b) bogseringsfartyg, d& de föra andra fartyg i slap- 
t%g och ej medhafva gods eller passagerare; 

e) fartyg, som genom inredning och utrustning 
visas vara afsedt till dykeri- eller bargnings- 
företag dock under förutsättning att det icke 
användes till förande af passagerare eller af 
handelsgods och varor; 

d )  &ngfartyg vid profnings- och besiktningsresor; 
e) fartyg, som tillhör svenskt eller utlkndskt pri- 

vilegieradt segelsällskap, under förutsattn. att far- 
tyget icke använd. till för. af handelsgods o. varor, 

f) kronans fartyg och varor, dessa senare ehvad de 
föras p& kronans eller enskildes fartyg; 
rammande makters krigsfartyg; 7' f " 

L )  stadens fartyg. som användas för stadens räkning. . 
i> öppna roddbLtar samt L dem förda varor, d& 

dessa i vikt, rymd eller stycketal ej uppg& till 
fem ganger hvad i taxan ar utsatt s8som p u n d  
för afgift0rnas beräknande; 

k )  varor, som ej lossas inom.hamnomr&det; 
L) varor fr%n inrikes ort som lossas inom hamn- 

omradet och enligt skriftligt intyg af vederbö. 
rande fartygsbef'al inom fyra dagar efter hit- 
komsten har omlastas till annat fartyg för ome. 
delbar vidare befordran till annau hamn, vare 
sig de för %ndam&let föras öfver stadens kaj eller 
brygga eller omedelbart omlastas. 

m) tullpliktigt passageraregods, som afres. medföres: 
n) tombarl, i hvilka varor förut utförts frin hamnomr. 

C48781 Taxa för stadsbud, gällande från och med den 1 juni 1900. 
A) Vid betalning till stadsbud efter k u r s  anses Stockholm iudeladt i 8 stadsdelar: 1) Staden 

inom broarne med tillhörande holmar, 2) Inre Södermalm (grans: Malaren-Ringvägen-Jirnvägen- 
Timmermansgatan-Ås~gatan-Renstjernas~atan-Saltsjön) 8) Yttre Södermalm 4) Nedre Norrmalm (söder 
om Tegnérsgatan) jämte Skepps- och ~astellholmarne 5) Oire Norrmalm (norr om Tegnérsgatan), 6) Kungs- 
holmen 7) Ostedalm S) Djurgarden till Sirishof &h Bellmansro. - T a z a  Zgäller för uppdrag mellan 
tv& stailen i samma eiler angränsande (med bro förenad) stadsdel, t a z a  ZZ för uppdrag frin en stadsdel 

, genom en annan till en tredje, t a z a  ZZZ för öfriga uppdrag. 
Taxa I II III minst 25 öre. (Kursen och aterkursen kunna allt& 

a) För uppdrag u t a n  börda eller Kr. Kr. Kr. 
med börda af högst 4 kg vikt 0,zó 0,40 0,ao 1 b) För börda, som vbger öfver 4 
men ej öfvcr 25 kg. ............ 0,60 0,76 1,oo 

c)  För börda, som vager öfver 25 
men ej öfver 75 kg. ......... 1 o 1,40 1,16 

Innefattar uppdrag jämväl å terhurs  (till ut- 
gangspunkten eller annat stille) betalas för &ter- 
kursen half taxa för motsvarande enkel kurs, dock 

beräknas efter olika taxor.) 
Genom bud, telefon eller p& annat slltt kallsdt 

stadsbuds instillelse på mer an l/* km. afl'igseri 
pists ersättes med 25 öre. 

Uppehtilles stadsbud af den, som honom tingat, 
eller eljes för dennes rakning mer %n en kvartn 
timme utöfver den för uppdragets uträttande sliiligen 
erforderliga tid, betalas särskildt för h o a j e  dXer 
nämnda  l eua~ t s  timme bör~aclfi&rdedels tzm. 20 ii. 

Brand- och Llfdrsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. 



[.g8 78-48801 H. Taxor och ordningsföreskrifter. 
Afser uppdrag endast att fr%n ångbat eller 2) Om för forslande af börda användes bår 

iärnuägsstation till personåkdon eller omvandt dragkärra eller annat fordon, inverkar sadani 
föra passagerares reseffekter, erlagges för hvarje ej p i  betalningen, utan utgir denna med hänsyii 
mansbörda eller därunder 25 öre, dock icke i till bördans tyngd, p% satt ofvan är bestimdt. 
ii%got fall mera än 50 öre. 

B) Betalnin efter tid. 3) Om uppdrag, som icke ar tingadt efter tid 
För hel trmme eller &runder 76 öre. innefattar flera särskilda kurser, äfvensom i iii! 

hyarje efter första timmen börjad hag .  dra fall, d i  denna taxa icke är tillämplig, m% p& 
timme 30 öre. ofverenskommelse med stadsbud eller stadsbuds- 

C) Gemensamma bestämmelser. förestindare bero, efter hvilken grund betalningoii 
1) DB stadsbud e' uttryckligen tingas efter tid, erraggas. 

utgir betalningen eder  kurs. 
C48 793 Taxa för sotning. 
e) För sotning, s o m  enligt $ 2 mom. I skall i skorstensröret betalas för hvarje spisel eller kn- 

äga  rum å bestamda tzcler: För hvarje min, i hvilken'viining den än  befinnes, 30 öre. 
rökg%ng: . Anm. 3. För rengöring af rökhuf erligges ej 

vindsvining .................................. 20 öre, heller särskild betalning. 
i ?%ning närmast under vindsbottnen ........ 25 u b) För sotning a f  rök 8ng till sådan eldstad, 
i vaning näst dirunder ........................ 30 D som begagnas utesfutande tall rums upp- 
o. s. v. med förhöjning för hvarje vaning af 5 D vurmande, lika i alla vaningar: 

Anm. 1. I afseende i sidan skorsten som om rökghg till endast en eldstad sotas ... 75 öre 
atar utmed grannes brandmur och i följd diraf är om rökging till t o a  eller flera eldstider p& 
uppdragen till större höjd än den eljes enligt gäl- samma gang sotas, för hvai- och en a f  
iande bestimmelser skulle innehafva, beräknas be- dem ......................................... 50 öre 
talningen för sotningen, med tillampning af nu stad. och galler hvad har ofvan under litt b) stadgadt ii- 
gade grunder, efter antalet viningar i dct hus, hvar- järnval i fr%ga om sotning af pannmursrör. 
till nämnda brandmur hörer. Ann. Om sotning af rökgang till sidan eldatad 

Anm. 2. I betalning för sotning af skorstens- som uteslutande för rums uppvärmande begagnas' 
rör ingh  afven ersättning för rensning af dit le- maste, utan att skorstensfejaren dirtill gifvit anledl 
dande, till jarnspisel eller järnkamin hörande plit- ning, verkstallas a annan tid. af iret %n den, som i, 
rör afvensom desammas nedtagande och iterupp- 3 mom. 2 finnes bestamd, nämligen fr%n 1 april 
sättande; men om skorstensfejare kallas att sidan till 1 nov., utgir betalningen med 60 proeentsför- 
rensning verkstalla utan sammanhang med sotning höjning utöfver taxan. 

y48 SO] Taxor och bestämmelser för droskväsendet. 
-- 

*) Som natt räknas tiden fr%n kl. 12 p i  natten till kl. 7 p% morgonen. 
**) Taxa I I  gäller äfven som dagtaxa för 1-2 personers fird i hel täck t  åkdon med gods af högst 15 kg. 
*s*) Taxa III gäller äfven d% fird med eller utan oods sker fr%n järnvägsstation med ikdou som 

är till tjänstgöring d i r  anbefalldk. S&dant Lkdon anvisas (Pregel) af polisman medels bricka med droLkans 
nummer, och droskkusk m% e,j köra $t annan än den som atlämnar sidan bricka. 

För ikniug med oafoinobi1drosk.n galler endast taxa I I  och I IJ ;  taxa I I  d i r  taxa I f'ör hastdroska 
gäller och taxa III dar taxa II eller III för hästdroska galler. 
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Taxor och bestsmmelser för droskväsendet. [48 80-48 811 

Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 
Adre88kalanda~~ @#O. 112 

Taxa för  väutning. 
före början d en fgrd med droska: 

öre for intill minuter samt öre för hyarje ar. 
efter börjad tid af 4 min. 

b) under färd med droska: l0  öre för hvarje 
4 minuter. 

före början af en färd med släde: 60 öre 
för intill minuter sekunder samt öre för 
hvarje direfter börjad tid af 2 minuter40sekunder. 

d) under färd med släcle: öre för hyarje 
2 minuter 40 sekunder. 
Området inom tollarne begränsas af fföjande gator 

och platser jämte de s. k. tullarne: 
~~~~~b~~~~~~~~~ norr om Drottningholmsvägen; v~~~~~~~~~~~~ spar fran Rörstrandsgatan norrut 

och inom Adolf Fredriks församling; 
*lbano med adressnummer 6,) vid Roslagsgatan och 

Albano j%rnvägsstation; 
Epidemisjukhuset; 
~ ~ t ~ ~ j % ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ t i ~ ~ ~ ~ ,  sofiahemmet, ldrottsparken. 
Lifgardets till hast kasern, Generalstabens stall och 

Första Svea artilleriregementes kasern; 
Ammunitionsförr%det % Ladug%rdsgärdet; 
Kavallerietablissementet ' 
Sirishof och Bellmansro '% Kungl. Djurgarden samt 

vägen mellan dessa stallen. 

Vid af ofvanstaende taxa- 
nIetertax0r ar följande att marka: 

~t~ barn under &r filr &kande 
utan särskild betalning. barn under 10 ar 
nus som en person. 

2) Droskor skola vara tillgängliga för dagtjänst. 
@öring under april-oktober kl. , f, m. - e, m, 
och under november-mars kl 8 f m.-ll e m. 
samt för nattjänstgöring hela %Eet kl: e, m,-lf,ni, 

droska (eller siade vid sradföre) skall 
vara försedd med tmameter, d. v. s. en 
tisk apparat som för den %kande utvisar i en summa 
det belopp, hyarmed en fullbordad fira skall enligt 
taxa betalas. 

4) ~~~~~~t~~ skall yara anbragt till höger an. 
tingen a kuskbockens baksida eller utin 
kuskbook, framsk&rmen, desa s&effertaflor skola 
ständigt vara synliga för den %kande. 

Åkdon med taxameter skall för. 
sedt med a) en p% rörlig arm anbragt lykta med 
Uurgrönt sken till belysning af taxameterns siffer- 
tafia; b) en med ordet ledig i 

p& röd botten. c) en metallskylt med ordet 
beställd m&ladt i bl& botten (att ticka 
med); d) anslag om taxor och deras tillämpning fist 
vid taxametern; e) en prydlig lykta p& sida af 

med akdonets nummer rödmalaat eller 
inbrändt & utsidan (dessa lyktor skola hallas tanda 
vid fard under den tid, d% gatubelysning ägerrum); 
f) en väska med droskreglemente och taxor. 

6) Taxametern skall inställas p& för körningen 
tillämplig taxa och fanan med ordet nledign ned- 
fallas, s& snart &kdon blifvit upptaget eller himtadt 
genom bud eller bestalldt genom telefon. 

7) S% snart en färd afslutats, skall droskkusken 
stLlla taxametern p& ~ k a a s a n  samt med hänais- 
ning till sflersklfuan fordra betalning. Nar denne 
erlagts skall apparaten ofördröjligen ställas p& 
, t j ä n & g ö r ~ ~ o c h  fanan med ordet nledign uppresas. 

8) Kommer rekvireradt &kdon ej till auvänd- 
ning, erlagges dock stadgad betalning dels för in- 
ställelsen (se nedan 16, B), dels för väntetiden. 

9) Fordrar droskkusk högre betalning än taxa- 
metern utvisar, äger den, som begagnat droskan, 
att genast anmäla förhhllandet för poliskonstapel 
eller & polisstation, dit droskkusken är skyldig att 
köra utan ersättning. Droskkusk m% ej begära 
driokspengar. 

10) Skola under en och samma färd olika 
taxor tillampas skall droskkusk samtidigt med att 
taxametern instklles p% ny taxa,'uttryckligen darom 
underrätta den %kande. 

11) Kommer taxameter under f&rd i ola 
d" Ilande foräi-a firdena fortsättinde mot t e g  
ning efter öfverenskommelse eller, om shdan ej kan 
trätias enligt polismyndighets bedömande. 

ochl~~a~kh~~2kej"~ie~,a~,d,", v~~~~~ 7:"" 
tiUryggaligga minst 150 meter i minuten, s& vida 
ej  den %kande önskar färdas l%ngsammare. 
. la) Droskkusk Om ej den anger 

sthskild väg, köra genaste lampliga vägen, dock ej 
u h  den %kandes tillstand öfver tillfruset vattendrag. 

14) Droskkusk ma ej vid bangardar, teatrar, för- 
lusltelselokaler eller andra stallen med stor körtrafik 
stanna för uppgörelse omedelbart framför ingingen 
och darmed föravhra tillträdet till denna. 

16) Droskkusk skall vara höflig och iakttaga ett 
atäaadt uppföraude, ma ej genom tilltal eller st- 
börder erbjuda körning, m% ej onödigtvis uppehalla 
den som beställt körning, ej heller röka tobak, 6% 
l a g e  den &kande är i droskan, ej utan den &kandes 
medgifvande 1Lta annan medfölja i% &donet och ej 
under fard öfverlamna tyglar eller piska till annan. 

16) Om skyldigheten at t  uerkställa körning 
e l e r  hufvudsakligen följande : 

A) ~ ~ ~ ~ u ~ ~ k  km körning a) &t osnyggt 
klidda eller synbarligen öfverlastade personer b) d& 
han p& grund af bestiillning ä r  under f%rd elle; haller 
med droskan & annan plats än droskstation samt d& 
han är under hemfird &ter dygnets tjänstgörings- 
tid i hvilka bida fall skylten med ordet beställd 
skhl  vara uppsatt; och c) da han är skyldig in- 
stilla droska vid centralbang%rden och innehar ban- 
märke samt om körningen skulle antingen hindra in- 
stillelsen eller den pifordras till stille utom tullarne. 
, 

B) Droska skall pi% tillsägelse genom medföl- 
;,ande bud installas B. plats inom tnllarne och kan 
afven rekvireras genom telefon; och skall taxame- 
tern genast sättas i verksamhet och droskkusken 
sedan köra närmaste väg till installelseorten. 
Droskkusk kan ej tvingas att inställa sig efter re- 
kvisition pr telefon. 

0) Mot droskkuskens bestridande m& @ur icke 
upptagas i droska och i fyrsitsig droska ej mer än 
4 personer samt i tvlaitsig e j  mer iin 2, hvarvid 
dock 2 barn under 10 år raknas s%som en person. 

D) Med smittosam sjukdom behaftade personer 
lik ej i 

E) Enekter, som att kunna 
anbringas antingen i det inre af droskan eller p& 
kuskbocken, m% medföras, men utan droskkuskens 
medgifvande far droska icke användas uteslutande 

af saker. 
17) Droskkusk är skyldig att verkstilla körning 

till följande utom tullarne belagna ställen samt till 
alla, som ligga hitom dessa och vid de till dem 
ledande vägarne: 
Bellevue, 

I 
Haga orangeribyggnader, 

Biskopsudden, Hammarhy 
Blockhusudden ~ornsberg, '~tora ,  brygge- 
Charlottendal 'utom 

Hornstull 
Danviks hospital, 
Djurg&rdsbmn 
t rott ni ng berget' % Ladu- 

ggrdsgärdet, 
Ekelund, 
Enskede, 
Experimentalfältet, 
Fiskartorpet 
Finnboda slip 
F%gels&ngenuiom Horns- 

tull. 
Grönbrink utom Hornst., 
Gröndal % Kungl. Djur- 

girden 
Gungan Utom Skanstull, 
Haga Gamla 
~ a ~ a ' l u s t s l o ~ t ,  
Hagalund, 

riet 
Hordberg, Lilla, 
Hufvudsta, skjutbanan, 
Johannishof utomskanst 
Karlberg, 
Konradsberg, 
Eristineberg utom 

Kungsholms tull, 
Kruthuset vid Hund- 

udden, 
Kräftriket 
~ i d i n ~ ö b r o ,  värdshuset, 
Lidingöbro,västra brofast 
Liljeholmen, 
Lindarängen, 
Manilla 
~ a r i e b d r ~ ,  
Norrbacka, 
Nya kyrkog&rden, hela 

omradet, 
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Nybohof, Stora, Solna kyrka Tomteboda, institut för Värtahamnen 
Reymersholm, ~tallrnästard~&rden, blinda I Värtagasverk&, 
Ropsten, Stora Sikla, ~ranebe;~sbro, Alkistan. 
Rosendal Södra begrafningsplatsen 
Skuggan,'~tora, utom Skanstull, 18) Böter för förseelser mot droskreglementet 
Skuggan, Lilla, Tegeludden, äro i regel 5-20 kronor. 

Hyrkusktaxa, gällande från och med den 1 jan. 1908. 
Genom Ofverst&thillareämbetets Reglemente för hyrkuskar i Stockholm är. liksom i friga om 

droskor (48 80) förbjudet för körsven att begära drickspenningar att röka tobak utan den %kandes med- 
gifvande eller att för uppgörelse stanna omedelbart framför & % n g e n  till bangirdar, teatrar och ör- 
lustelselokaler, s% att tillträdet försv%ras. Priset för &ning är öfverl%tet %t fritt aftal, men för vanligast 
förekommande körturer hafva Stockholms hyrkuskverk förenat sig om nedanst%ende Taxa ,  gällande %k- 
don för tv% personer (droska, viktoria, kupb, rysk &de, aladkupé) eller för fyra personer (land%, tackt 
vagn, rack, täckslade. 

a) Visitikning (helt korta afbrott) eller Promenad- 5 )  Promenad öj'ver Djurgården, Ladug%rdsgär- 
%kning, inom tullarne.*) det Vartahamnen, förbi Nya Gasverket, 

Er. ~ i s k a r t o r ~ e t  Stora Skuggan, Landtbruks- ......... ~ö~ första heltimmen eller darunder 6 :  - akademiens ' experimentalfält och Bergi- ... ,, hyarje pabörjad hs]ftimme därefter 50 anska trädg%rden till U l ~ i k s d a l  och hem 
Norrtullsviigen genom Hagaparken, förbi 

b) Visit- och atPirsåhing inom tullarue.*) Stallmästareg%rden och Eugeniahemmet 18: - 
För hel timme eller därunder .................. 
,. hvarje pkbörjad halftimme direfter ...... 2: - - 1  

. V -  

och Storgatan .............................. 3: 60 
Enkel kurs mellan Söder och norra stads- 

delarne u t a n f  ö r  Scheelegatan, Kungs- I 

c) Knrskörning inom tullarne.*) 
Enkel kurs 1) mellan och inom stadsdelarne 

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

Etikel kurs mellan Söder och norra stads- 
delarna i n o m  Scheeleeatan. Kunesaatan 

........................ gatan och Storgatan 4: - 
Anm. För hamtning efter kl. 12, hestalld vid bort- 

körningen, höjes kurspriset med l kr., och 
vid väntning beräknas körningen efter tid. 

'I) 
8) 
9 )  

lo) 

d)  Promenadåkning. 
För följande 15 till sin riktning bestamda prome 
nader, hvilkas nr kunna, användas vid bestallningen 
gälla har augifna kurspris, dock med 1 kr. höjning 
d% himining sker %Söder för promenad utom norr8 
tullarne eller % Norr för promenad utom södra: 
1) Lil la  promenaden å Djurgården: förbi Nor- 

diska Museet, Bellmansro och Rosendal 
samt DjurgBrdens norra strandväg %ter, 
eller tvärtom ................................. 6: - 

2 )  Stora promenaden å Djurgården: Norra 
strandvägen utefter Djurg%rdsbrunnsvi- 
ken, förbi Rosendal, Djurg%rdsbriinn, 
Manilla, Bellmanaro, Hasselbacken o. s. v. .............................. eller tvärtom 7: - 

3) Största promenaden 8 Djurgården: Lika 
med n:r 2: men med utstrackning fran 
Djurg%rdsbrunn, liings Djurg%rdsbrunns- 
kanalen, förbi Parkudden, omkring Block- 
husudden, förbi Täcka Udden och Ma- 
nilla .......................................... 8: - 

4 I'~~>»irna<l  i ~ f i e r  Ujurgfi~rien, Djs~rg~rdsbrunii .  
I,i<l;ngi;Lro e.ur<lshri.s, Laduglirdaghrdet till 
i'nrtaliamneu, f;irbi Xya Gasverket, Si). 
fiavägen till Valhallavägen o. s. v. ...... 10: - I 

pomenad  genom Skanstull förbi Enskedr, 
Orby Brännkyrka, Västberga, Liljehol- ........................ men ;ch Hornstull 14: - 
Promenad till Södra Ifyrkog8rdcn och %ter 7: 50 
Promenad trll Norra Kurkogården och %ter 7: 50 
Promenad i Hagaparken, förbi Haga lust- .......................................... slott 7: 50 
Promenad förbi Karlberg (Krigsskolan), 
Tomteboda (Blindinstitutet), Solna kyrka 
och Norra begrafningsplatsen, genom Ha- 
gaparken, förbi Stallmästareg%rden, eller .................................. tvartom 9: - 
Promenad genom Hagaparken förbi Haga- 
lund o. s.  v. till Ulriksdal, med fortsätt- 
ning genom Ulriksdals allé, förbi Stock- 
sun;d, -~os lagsvä~en  förbi Blkistan, Ber. 
gianska trädgarden, Landtbruksakademi- 
ens Experimentalfilt, Waftriket, Albano, 
eller tvärtom ................................. 12: - 
Promenad i ba~rskog ,  förbi Ostra station, 
Riksmarskalksväaen. Mellanvägen, j'örbi 
Tioolenikskällan. m ah an en och sofiaväaen. - "" - .  ............................ eller tvärtom ..:.. 5: - 

Promenad i Ugglewiksskogrn: Sturevägen, 
förbi Idrottsparken Tennispariljongen 
och Lifgardets till bist kasern Storängs- 
vägen, Pisknrtorpsuägen TJggle+tgen Dlel- 
lanvägen o. ~iksmarskaiksvä~en tillbstra ....................................... station 7: - 
P~omenad  ofuer Norra Djurgården, Sture- 
vägen och Gasverksvägen, förbi Elektri- 
citetsverket och Nya Gasverket, Fiskar- 
torpsvägen förbi Fiskartorpet Stora 
Skuggan, kkidlöpningsbacken oCh Mal- 
skjutningsbanan till Landtbruksakademi- 
ens experimentalfält o. %ter Roslagsvägen 
förbi Saftriket,  antingen in genom Ros. 
!?gstull eller Drottning Kristinas väg tiil ....................... Ostra station .......- 12: - 
ak tur  till Drottningkolrn, förbi bl. a. Stock- 
holms sjukhem, Stockholms Hospital 
(Konradsberg) och Kristineberg (Frimu- .................. rarebarnhuset), och %ter 18: - 

*) Gränserna för  stadsdelar inom tullarna äro: a Norr.  Virtaj;irnvägeus spir fr%n Norra stambanan till Albano. 
A d s t e h a l m :  Valhallavägen, Karlavägen fr%n Karlaplan österut till Göta Lifgardes kasern och 

Skogsinstitutet, samt Strandvägen, Inom tullarna anses ligga: Albano järnvägsstation, Epidemisjukhuset, 
Stockholms Ostra jiirnvägsstation, Sofiahemmet, Idrottsparken, Lifgardets till h is t  kasern, Generalstabens 
stall, Första Svea artilleriregementes kasern och Gustaf Adolfs kyrka. 

A Södermalni : Danviksbron, den s. k. Vallgrafven vid slutet af Götgatan, Liljeholmsbron, Rey- 
meraholmsbron och L%ngholmsbron. 

A Kunqsholmen: Mariebergsgatan mellan Fleminggatan och Drottningholmsvägen. 

Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottningsatan. 



Taxor och bestammeleer for droskväsendet. 
Vagn till Sbdra Begrafningspilatsen:*) 

Fr&n Söder, för tid af högst 211~ timmar...... 10: - 
19  ? >  r ?  i, $ 7  12:- ................................... ~&nkörning*! 6: - 

Vagn till kyrkog%rd i staden, till Gamvarf- 
vet eller järnvägsstation, för tid af 111, .................................... timme 7: 50 
och för p&börjad haiftimme daröfver ... 1: 50 

raga till begrafning i Brannkyrka eller Nacka 12 i 14 
kr., i Lidingö 15 B 17 kr., i Djursholm 18 B 20 kr. 
samt f. ö. 20 kr. pr mil för högst 4 t : r ;  1: 50 pr 
halftimme för öfvertid. 

i) Riistvagnskörning. 

Fr%n tiden, d% vagnen enligt bestallning är fram- 
körd intill dess att den, efter omedelbar hemkörning, 
iterkommer till hyrkuskverket inom staden, 4 kr. 
första timmen och darefter 2 kr. för hvar pabörjad 
halftimme ; ut%t landet 24 kr. per mil för högst 7 t:r. 

Bestimmelser vid taxans tilliimpninp. 
1) Vid tidkörning beräknas betalningen fr&n %k- 

donets installelse, d i r  körningen skall börja, till 
dess %terkomst till hyrkuskverket efter omedelbar 
hemkörning. 

2) .Vantningspenningar. Vid kurskörning utom 
tullarne och vid de promenader som aromednummer 
betecknade medgifves vid framkomsten till malet en 
half timmLs vantning fritt. För hvarje dirutöfver 
pabörjad halftimme beraknas i väntningspenningar 
en krona och 50 öre, liksom ock för uppehk11 af 
Sammanlagdt mer %n en halftimme under promenad- 
Akning utom tullarne. 

Begagnas vid kurskörning utom tullarne samma 
hkdon tillbaka betalas räntningspenningar efter 
samma beräkning och dessutom half lega för &ter- 
farden. 

Beställes %kdon utan att sedan begagnas, betalas 
för framkörningen efter taxan och darutöfver ~ ä n t -  
ningspenningar för tid öfver en halftimme. 

Se dock om begrafnirigskönllngar ofvan under h)!  
3) Förhöjning af taxan sker med 50 Ola för kör- 

ning mellan kl. 12 e. m. och 8 f. m. men med 
1 kr. vid hämtning efter tidigare bortkörning. - För 
bröllopsvagnar extra eleganta %kdon, afvensom vid 
kapplöpningar 'och större festligheter sättas priser 
efter öfverenskommelse. 

4) Af för hyrkuskverket okind person och p% 
skälig anledning fordras legans erliggande p% för- 
hand. 

5 )  Grind- eller bropenn<ngar gäldas af den %kande. 
6) Utan särskildt medgifvande m%, utom dome- 

stik p% kuskbocken ej flere personer än det antal, 
för hvilkct %kdonetiär afsedt (se nedan), inrymmas 
dari. - Skola reseffekter medföras, bör därom till- 
sägas vid bestillningen. 

7) I ikdon f å  icke medtagas hundar, ej heller 
smittosamt sjuke: sker det senare, ar den vallande 
skyldig att ersatta rengöring, desinfektion samt even- 
tuell karantänskostnad h 5 kr. pr dag och reparation. 

8) Tarm vagn betalas extra med 25 öre för hvarje 
körning. 

e) Kurslrörnins utom tullarna. 
N o r m  alt till eller *an nedannämnda 

med förhöjning af en krona för hvarje kurs dels 
fran söder till plats utom norra tullarne*) dels 
fian norra stadsdelarne till plats utom södra 

För BteGeia med samma skjuts, halften af det 
för bortresan beräknade beloppet. 

Hemkörning utan %kande - ........................ 
g) Akturer ti l l  julottan 

i Solna 8: -, retur 3 timmar 12: -; Bromma, Dande- 
röd, Lidingö, ~ ~ ~ , ~ ~ k ~ ~ k ~  eller ~ ~ d d i ~ ~ ~  
15: -, retur 4 t:r 20: -; ~ ~ f ö  20: -, retur# t:r25: -. 

h) Begrafningskorningar. 
För l i kv a g n  efter ackord, liigst 12 kr. %söcken- 

dag ocli 14 kr. % söndag. 
Vagn till Aórra Begrafningsplatsen:*) 

Fran Norr, för tid af högst timmar ...... 10: - 
., Söder ,, ,, ,, ,, 3 ,, ...... 12: - 

tullarne*). 
Bellmansro ......... 4: - 
~ergianskaTradg%r- 

den ............... 6: 50 
Bergshamra.. ....... 
Biskopsudden g ...... 
Blockhusuddekyiia. 8; Z 
Brännkyrka 
Djurgardsbrunn, öf- 

ver Gardet ...... 
DjurgArdsbrunn, öf- 5: 50 

ver Djurgarden. .. 6: - 
Djursholm, vards- 

huset ............ 11: - 
Djursholm slottet 

eller no;r dirom 12: - 
Drottningholm.... .. 12: - 
Dufnäs ............ 12: - 
Ekelund ............ 6: - 
Enskede ............ 6: - 
Experimentalfiltet 6: - ........ Finnboda i i  1 
Frescati ............ 
Frösunda, stora ... 6: 50 
Frösunda, Lilla ... 7: - 
Brösundavik ...... 7: - 
Gasverket vid Var. 

tan ............... 5: 50 
 önda dal ............ 6: - 
Haga, slottet eller 

Koppartalten ... 6: - 
nagalund, villasta. 

den ............... 
Hammsrby ......... 
Hasselbacken ...... 3: 50 
Hernghrden ......... 6: - 
Henriksborg ...... 5: - 
Henriksdal ......... 4: 50 
Hornsberg ......... 5: - 
Hufvudsta ......... 8: - 
Hagersten ......... 1: 50 
Jirfva, Neder ...... 7: 60 
Jirfva, Ofver ...... 8: 50 
Jarla ......... :.. ... 8: - 
Kaknäs, ekjutbanan á: 50 
Karlbergs slott. ..... 4: 50 
Kavallerietablisse- 

mentet ............ 4: 50 
~ ~ ~ ~ ~ d ~ b ~ ~ ~  ...... 4: 50 
Krematoriet ......... 7: - 
Kristineberg, utom 

Kungsholmstull 4: 50 

f) Körning 

Att marka vid bestallning af hyrkusk%kdou: 
Droska och Viktoria, för tv% personer, äro öppna 

%kdon med sufflett. 
Landd,  för fyra personer, är öppet akdon, som vid 

beh0f kan 
G?mr h banc, för 4 h 8 personer, %r en öppen, om- 

nibusliknande vagn utan tak. 
Tirckvagn är  tackt %kdon för fyra personer. 
Kupd ar tickt %kdon för tv% personer. 
Kysk släde är öppen, för 2 personer förutom kusken, 

som vanligen star bakpå.. 
Rack ar  öppen släde för fyra personer. 
Täcksläde ar för fyra personer. 
sladkupd är  tickt, för tv% personer. 

Ariftriket ......... 4: - 
Kungsholms villa- ............... stad 8: 50 
Lidingöbrovardhus, 

öfver Grdet . .  .... 6: - 
~ i d i ~ ~ ö b ~ ~  

hus, öfver Djur- 
girden ............ 7: - 

Lidingö kyrka .e.... - 
Villastad - Lidingö 

4: - $g&\~~":::::: - ......... Löfholmen G: - 
........... Man!lla 5: 50 ......... 4: 50 

. Nacka nya kyrka.. 8: - .......... Nackanäs.. G: 50 
Nacka gamla kyrka 8: - ... Nya kyrkogarden 6: - 
Parkudden ......... 6: ,. 
RoPSten ............ 
Rosendal ............ 4; ko 
Sandsborg ......... 6: - 
Skuggan, P% Norra ...... Djurgirden 6:  - .......... Skumbro.. 13: 50 

....... Solna kyrka.. 6: - 
StallmästaregArden 3: 50 
Stocksund, järnva- 

gens hallplats ... 8: - 
Stora Sikla ......... 5 :  50 
Storangen ......... 10: - 
Sundbybergsköping 9: - 
Södertörns villastad 12: - 
Södra Begrafnings- .......... platsen 6: - 
Tomteboda ......... 6: 50 ...... Tranebergsbro 6: - ..... Täcka Udden G: 50 ............ Ulfsunda 8: 50 
Ulriksdal, genom ......... Norrtull g: - 
Ulriksdal, genom 

~ ~ ~ l ~ ~ ~ t ~ l l  ....... 9 :  50 ... Valdemarsudde 4: 50 
vinterviken ......... 6: 50 
Värtahamnen ...... 5: 50 
Hikistan ............ 
Arstadal ............ ii 7 

pr  mil. 

X) Sön- och helgdagar 2 kr. mera. Ofvertid 2 kr. pr halftimme. För kransvagn och barnlikvagn 
1 k r .  mera än för vanlig vagn. 

Brand- och LifPorsakrings-Aktiebolaget SVEA. l3 Drottninggatan. 

För hvarje hel mil, räknad fr%n Stortorget.. . 12: - 
För hvarje harefter pabörjad kvartmil ...... 3: - 
En timmes vantning fritt. 
Vintningspenniiigar därutöfver, per timme ... 3: - 
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........-r. O.. . afsedt för transoort af 

48 831 Afstindet frin Stortorget till: 
Meter . Meter . 

Albano .................................................. 3. 628 Lifgardets till hast nya kasernbygg- 
............................... Barnängen ................................................ 3. 159 nad. till porten 3. 250 

........................ Bellmans byst ........................................ 3. 944 - (frán Valhallavägen) 650 
............................................ ............................................... Bergsund 4, 210 Liljeholmen 3, 527 ................................................ ....................................... Biskopsudden 4, 795 Listonhill 4, 943 ........................................... Blockhustull ............................................ 6, 339 Långholmen 4, 365 
........................................... Blåporten ................................................ 2, 651 Lån annan 8, 227 

charlottendal (utom Hornstull) ........ 4, 329 ~ a n % m  .................................................... 5, 175 
........................................ Danviks hospital .................................... 3, 080 Manilla (öfre) 5, 285 

................................................ Danviks tull ......................................... 2, 900 Marieberg 4, 219 
Djurgardsbrunn (öfver Djurgården) 5, 062 Nacka värdshus .................................... 6, 478 ............................................ ............ D:o (genom Fredrikshofstull) 4, 685 Nockeby bro 10, 138 

........... D:o (genom 6stermalmstull) 5, 282 Norrabegrafningsplatsen, grindenn.r5 4, 512 ................................................ Dragonstallen (g . Fredrikshofstull) 3, 750 Norrbacka 3, 913 .................................................... Drottningber et (g . Fredrikshofstull) 3, 676 Norrtull 3, 512 ................................................ .......... D:o (genom 8stermalmstull) S, 901 Nybohof 4, 139 .................................................... Drottningholni (nya vägen) ................ 11, 790 Ropsten 4, 999 
................................ Enakede .................................................... 4, 824 Rosendals lustslott 3, 889 

Experimentalfältet utom Ros!agstull 4, 860 Roslagstull ............................................ 3, 379 
................................................ Fiskartorpet ............................................ 5, 178 Rörstrand 3, 367 ............................................ Framniis .............................................. 3, 043 Sabbatsberg 2, 939 
................................................ Fredrikshofs tull .................................... 2, 577 Sandsborg 5, 427 

E'rösunda, Stora ................................. 5, 813 Sirishof ................................................... 3, 453 
................................................ D:o Lilla .................................. 6. 259 Skanstull 2, 678 

.................................................... Fagelsången ........................................... 4, 810 Skuggan 5, 684 
................................................ Grönbrink 4, 175 Skuru ....................................................... 12, 277 

............ Gröndal (på Djurgården) .................... 5, 686 Solna kyrka (genom Norrtull) 4, 863 
................................ ................ Gröndal (utom Hornstull) 4, 489 Stallmästare ården 3, 785 

Gungan ................................................. 4. 677 Starrbäcks ebacke se Lifgardeti till 
Haga (Gamla) genom l:a Haga grind 6, 377 hast nya kasern . ..................................... Haga lustslott genom första grind 5, 255 S ~ O C ~ S U ? ~  ; .......... 7, 013 
Haga lustslott genom andra grind 5 ,  730 Stora Sickla ............................................ 5 ,  582 

............................................... ............................................ Hagalund 5, 308 Sundby berg 9, 124 
Hammarb y .......................................... 3. 717 Södra begrafningsplatsen, grinden 

...................................... .................................... Hammarbytull 2, 390 n:r 1, cirka 5, 180 
................................................ Hasselbacken ........................................ 3, 325 Tallkrogen 7, 274 ................................................ Hornsberg .............................................. 4, 692 Tantotull 2. 944 

............................................. Hornstull .............................................. 3, 135 Tegeludden 4, 183 
........................................ Bagersten .............................................. 7, 070 Tranebergsbro 4, 913 
........................................ Jakbbsdal ............................................... 3.970 Täcka udden 5, 745 

........................................... ................................................ Johannishof 3, 688 Ulfsunda 7, 224 
............... Järfva ...................................................... 7, 170 Ulriksdal (genom Norrtull) 8, 654 . ............................................ Järls 7, 171 Ulriksdal (g ~os1:stullförbi Alkistan) 9, 249 

.................................... ..................... Karlberg ( enom allén) 4. 475 Weylandts villa 4. 234 .... D:o (görstrandsvägen) ................ 4, 121 Värtan, hamnen vid densamma 4, 095 
................................................ .................................. IConradsberg 3. 964 Alkistan 6. 184 

Kristineberg ........................................ 4, 469 Östermalmstull ....................................... 2, 461 
Kraftriket ............................................... 4, 174 Drottninggatan, från Strömmen, till 

....................... Kungsholmstnll .................................... 3. 060 Tekniska högskolan 1, 517 
................................ ..... KyrkogLden, nya 3, 222 Götgatan, från Södermalmstorg 1, 924 

Kallhagen ................................................ 3. 403 Hornsgatan, från Södermalmstorg, 1, 360 
Lidingöbro (öfver Djurgården) ........ 6, 422 till Hornskroken ............................... 

............ D:o (genom Fredrikshofstull) 5, 264 Regeringsgatan, från Gustaf Adolfs 
D:o (genom Ostermalmstull) ............ 5. 831 torg, tillSpårvägsbolagetsegendom 1, 280 
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r48851 Ordningsföreskrifter för Stockholm. 

Allmänna försäljningsplatser. Stadsfull- 
mäktige bestämma hvilka torg, hamnar och 
dylika ställen i staden skola vara till 
allmänna försäljningsplatser upplåtna, men 
Ofverståthsllareämbetet äger a t t  dels be- 
stämma särskilda af nämnda platser för 
försäljning af vissa slags varor, dels i öf- 
rigt lämna de föreskrifter, som för vidmakt- 
hållande af ordning och renlighet å salu- 
platserna finnas erforderliga. Den, som 
bryter mot hvad härutinnan stadgas eller 
icke hörsammar de tillsägelser, honom i af- 
seznde å åkdons och varors ordnande å 
ifrågavarande platser genom polisbet'äniq- 
gen på stället meddelas, böte 2-20 kr. A 
gator eller andra allmänna platser, iin de 
nu omförmälda, må icke, utan Ofverståt- 
hållareambetets tillstånd, försäljning be- 
drifvas från stånd, bod eller dylikt, eller 
så a t t  den på stället framgående rörelsen 
därigenom hindras eller uppehålles, vid 
bot af 2-50 kr. 

Hundar. Hund får ej löpa ute i staden eller 
å dess område inom den del af södra D'ur 
gården som i öster begränsas af siriskok 
västra gräns, västra Rosendalsvägen, Oak- 
hills västra gräns, utan den åtföljer sin 
ägare eller vårdare; börande t ik  under 
djurets Iöptid hållas inomhus. Hundar må 
ej löpa lösa å torg eller allmän plats, salu- 
hall, butik m. m., hvarest födoämnen för- 
säljas eller tillverkas; ej heller under tiden 
1 april-30 sept. å stadens allmänna plan- 
teringar, kyrkogårdar och ofvan angifna 
del af Djurgården eller utsläppas 10sa å 
gata eller arinan allmän plats inom staden 
eller dess område utan halsband, hvarå 
ägarens namn och bostad finnas tydligt 
och fullständigt anbragta. Anträffas hund 
å sådana ställen eller utan dylikt hals- 
band, varde upptagen och afförd af polis- 
betjäningen till stadens hundstall, Svea- 
vägen 118, samt vid Kungl. Veterinärin- 
stitutet dödad, sedan 3 dygn förflutit efter 

andra 
tillkännagifvanden ma ej på 
liga minnesmärken eller vid gata eller all- 
=an plats på byggnader, plank eller 
andra föremål utan ägarens eller disponen- 

dess upptagande, så framt icke ägaren eller 
vårdaren inom denna tid återhiimtar den- 
samma samt ersätter kostnaderna för dess 
upptagande och nnderllåll. Brytes häremot, 

2-20 kr' 
tens medgifvande. " 

Badande. A vissa ställen vid hufvndsta- 
deus &änder äro, på sta&ens bekostnad, 
anlagda badsumpar, som mot 
stadgad lindrig afgift ager att begagna; och 
vare badande under bar himmel och i öp- 
pet vatten ej tillåtet inom stadeu samt får 
å stadens område äga rum endast å de 
ställen, där &darit sker ,,tan el- 
ler obehag för allmänheten. Den, som i 
staden under bar himmel badar sjö, 
vik, kanal eller vattendrag, eller för sådant 
ändamål afkläder sig å annat ställe, än som 
sålunda blifvit böte 2-20 kr.; och 
vare samma för den, som å stadens 
område badar på förbjudet ställe. 

Damm. Afdamning eller piskning af mat- 
tor, niöbler, sängkläder och dylika persed- 
Iar eller kringspridande annorledes af damm 
i större mängd må icke äga rum å sådana 
allmänna platser, hvarest olägenhet daraf 
kan förorsakas, och får icke i nigon hän- 
delse verkställas utom hus å annan tid af 
dygnet än emellan kl. 5 och kl. 7 f. m. 
under tiden från och med den l maj till 
den 1 oktober samt emellan kl. 7 och kl. 
8 f. m. under öfriga delen af Bret, vid bot 
af 2-10 kr. 

Hundskatt utgöres årligen med 15 kr. for 
hvarje hund. Under tiden 17-31 januari 
hvarje år skall agare eller innehafvare af 
hund, for hvilkeil skatt bör utgöras, dels 
skriftligen enligt fastställdt f0rmuIär i stads- 
kassan uppgifva, huru många hundar han 
innehar och under året vill behålla samt af 
hvad slag dessa äro, dels samtidigt erlägga 
skatten, hvarvid kvitto och skattemärke er- 
hållas. Blifver nåqon senare under årets lopp 
agare eller iniiehafvare af sådan hund, åiig- 
er det honom att  senast inom 1 månad 8 ärefter sådant på enahanda sätt  anmäla 

och då betala skatten. Resande, som uppe- 
håller sig kortare tid än 2 månader i Stock- 
holm, behöfver ej dar erlägga skatt för med- 
förd hund, ej heller vid längre vistelse för 
annorstades beskattad hund, men bör, om 
han vill ha denne skyddad för itgärder mot 
hundar utan skattemärken, göra anmiilan i 
stadskassan och deponera skatt för året, men 
äger att  återFa beloppet mot återlämnande 
af kvitto och märke, sedan han styrkt sin 
rätt  till skattefrihet. Försummar någon a t t  
till beskattning anmäla hund, som af ho- 
nom innehafves, eller söker någon a t t  me- 
delst oriktig uppgift eller på annat sät t  
undandraga sig beskattning, erlagge dubbel 
hundskatt och böte 5-10 kr. Hundskatt 
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ar lika utmätningsgill med kommunalut- a t t  sidant hinder undanrödja. För öfver- 
skyldcr. DB skattemärke förkommit, kan trädelse haraf bötes 2-20 kr. 
nytt tä lösas med 25 öre. Nötkreatur. Tjurar skola forslas i lamp- 

Kreatur, L~~~~~ förspänd dragare a gata liga fordon under nödig uppsikt eller ock 
eller annan allmän plats obunden, utan er- hvar för sig ledas af två eller flere man 
forderlig eller finnes häst samt, då de ledas, vara försedda med nos- 
des; eller finnas hornboskap, far, get el- ring eller broms. Andra större kreatur, 
ler svin lösa å gata eller annan allmän dir  de icke föras i fordon, skola, högst två 
plats vid andra än då de, under i bredd, antingen köras med töm eller ock, 
oafbruten tillsyn af vårdare, föras till eller sammanbundna på lämpligt sätt, ledas, b a r -  
från bete, eller för vattning eller annat vid en person icke må föra flere an två kre- 
angeläget framdrifvas, eller på atur. Kreatur, som nu äro nämnda, må 
saliiplats till försäljning eller icke föras af någon, som saknar för anda- 
hafva kreatur genom underla- målet erforderlig kroppsstyrka. Mindre bo- 
ten vård kommit in p& annans gård i sta- skapsdjur, såsom kalfvar, får och svin, få 
den; eller stannar man, då kreatur i stad ickeforslas annorledes an i fordon, som äro 
framdrifves, obehörigen a gata eller tillräckligt rymliga och i öfrigt för anda- 
annan allmän böte ägaren eller den, målet lämpliga. Kreatur få icke dar det 
som eljes skulle om kreaturet hafra vård utan väsentlig olägenhet kan undvikas, köras 
eller vallat, att kommit löst, 2-20 eller ledas å gata eller annan allmän plats, 
kr. må icke ställas sa, att rörelsen dar liflig rörelse råder eller på sådan all- 
däraf hindras eller lippehålles, ej heller män plats, som icke är för körtrafik upp- 
fodras eller lämnas frånspänd vid åkdonet låten, Sarskildt förbjudna områden äro : 
annorstädes å gata eller annan allmän plats, å det oinrådej 'Om af 

än där är vid bot af 2-50 tillerig.,Tyskbagareg., Jungfrug., Valhallav., 
kronor. Odeng., Torsg., Klara Strand, G:la Kungs- 

holmsbrog., Vintervägen, Mästersamuelsg., 
Kalkbaoks&ning må ej utan L:a Munklagersg. och Klara Strand, samt 

hets +.illstand företagas å andra an nedan- å suder omrädet inom Folkungag., Timmer- 
stående platser, nämligen: Landmhrihacken man%., Krukmakareg., TOrkel-Knutssonsg. 
och ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ & ~ d ~ ~ ,  dels stora all6n fran ~l~~~~ och sodra uppfartsvägen. Vid kreaturstrans- 
kulle till ~ i ~ ~ é ~ t ~ d ~ ~ ,  dels allén från porter må onödigt uppehåll icke ske, och 

till Linnéstodcn och skola kreaturen nar de sjöledes anländt till 
östra alldn Stnregatan till namnda stod. staden, föras från landningsplatsen så snart 
vanadislunden från nordöstra hbrnet af Ste- sig göra låter och senast inom två timmar 
fanskapellet till Frejgatan. Saltmätaregatan efter ankomsten' 
från höjden vid Markvardsgatan till Kung- 'lJrar i 
stensgatan. vid nordöstra sidan af eller å dess område användas för forsling af 
Observato&plan från Observatoriegatari till fj%derfa eller dess förvaring vid hamn, jarn- 
~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ .  yegnérslunden, dock att vägsstation eller allmän saluplats, skola 
ningen ej far angränsande gator. vara tillräckligt rymliga och i öfrigt för 
Vasaparken dels de tre vägar, som från lämpliga. 
höjden midtför kvarteret Kamelian leda Orenlighet. Vid bot af 5-50 kr. åligger 
österut med fortsättning inåt parken, och det den, som i stad forslar afträdesämnen, 
dels den hö'd, som utgör fortsättning af den kreatursspillning eller annan orenlighet, 
mellersta a j  vägarna vid Dalagatan. Grono- at t  därtill begagna tä t t  fordon eller karl 
bergsparken, dock att  åkningen icke får fort- samt jamväl i öfrigt tillse, a t t  orenlig- 
sattasåangran~andegator, Guldgra~id, Tanto- lieten ej spilles eller utrinner, äfvensom 
lunden, Kapellgränd från höjden midtför a t t  hafva fordonet eller kärlet andamils- 
huset n:r 9 österut till Ostgötagatan, samt enligt öfvertackt samt icke å gata eller an- 
Hdgbergsgatan frånHa~ckelfjällsgrandvasterut nan allmän plats stanna därmed längre an 
till Nytorgsgatan. A dessa för kälkåkning som af tillfällig anledning kan vara ound- 
anvisade platser får duckåkning, hvarom nu gangligen nödigt. Vid forsling å gata ei- 
är friga, icke äga rum nattetid eller senare ler annan allmän plats af kalk, malen krita, 
än kl. 9 å aftonen; och i händelse darsta- kolstybb, rödfärg eller annat dylikt ämne, 
des, med 8fverståthållareiimbetets tillstånd, som genom utspillning eller damning med- 
sand utströs eller annan åtgärd vidtages för olägenhet, skall, vid bot af 2-20 kr., 
t i l l  förekommande af åkningens utsträck- begagnas t ä t t  och med tjänlig betäckning 
ning öfver en viss grans, vare det förbjudet rörsedt fordon. Sopor, kreatursspillning, 
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afskraden och slik orenlighet, hvartill dock 
ej hänföres afträdesämne, må icke forslas 
i% gator eller andra allmänna platser på  an- 
nan t id  af dygnet a n  från kl. l1 e. m. t i l l  
kl. 8 f. m. under maj t i l l  och med septem- 
ber månader samt från kl. 10 e. m. till kl. 
10 f. m. under återstoden af året; skolande, 
i händelse af behof, orenlighet, som spri- 
der vämjelig stank, vara försatt med nå- 
mot ämne, hvarigenom olagenheten haraf 
hrekommes eller minskas; all t  vid bot af 
5-50 kr. Afstjälpiiingsstallen för snö, is, 
affall af byggnadsmaterialier, vid grafnin- 
gar uppsamlad jord, sten och grus samt 
andra fyllnadsämnen, hvilka ej uppläggas 
på ägarens eller med vederbörligt tillstånd 
å annans tomt, anvisas af Ofverståthållare- 
ämbetet medels särskild kungörelse. Den, 
som vill begagna afstjälpningsstäl- 
len, bör rätta sig efter tillsyningsmans el- 
ler polisbetjänings tillsägelser i afseende å 
de ditförda ämnenas aflassning. öfverträ- 
delse häraf med böter, 5-100 kr. - 
svinmateller dylikaämnen,d~~adjnr,sopor, 
affall från fabriker och handtverkstader 
eller annan orenlighet må icke i 
eller å dess område utföras eller kastas i 
sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller lag- 
gas å isen därstädes, ej  heller få de utka- 
stas på gator, torg eller andra allmänna 
platser. Användt vatten och andra flytande 
orena ämnen få, så framt de ej sprida stin- 
kande lukt eller medföra annan betydlig 
olägenhet, i rännstenar uthallas från kl. 11 
e. m. till kl. 7 f. m. under maj t i l l  och 
med september månader samt från kl. 10 
e. m. till kl. 8 f. m. under återstående 
delen af året, men i öfrigt vare slikt oxe- 
nande förbjudet; och ma ej  heller någon 
låta urin å trottoar eller vid offentliga 
by gnader eller minnesmarken. Vid intraf- 
f a t  köld må i rännstenar och afioppstrum- 
mor icke utsiiippas vatten i sådan mangd 
a t t  för åkande eller gående hinderlig svallis 
eller annan synnerlig olagenhet däraf upp- 
kommer. Brytes häremot, böte 2-100 kr. 
Orenar någon i staden eller inom dess om- 
råde vattnet u t i  allmän brunn, kalla eller 
vattenledning eller, på annat sa t t  som nyss 
ar  sagd!, vid allmant vattenhämtningsstalle 
i sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller före- 
tager man vid allmän brunn, kalla eller 
vattenkastare eller vid annat allmänt vat- 
tenhämtningsstalle rengöring af karl eller 
åkdon, tvättning af kläder eller annan åt-  
gard, så a t t  osnygghet eller hinder vid vat- 
tenhiimtningen uppkommer, böte 2-100 kr. 

Inom hvarje egendom skola, genom hus- 
vardens försorg, finnas i erforderlig mangd 
inrättade ändamålsenliga aftraden, försedda 

[ned täta,  lämpligt omslutna tunnkärl  eller 
klosettkarl för uppsamlande af den inom 
egendonien fallande latrin. Den, å t  hvil- 
ken aftrade a r  till begagnande upplåtet, 
skall hålla. detsamma snyggt samt dels vid 
förefallande behof och dels, då han från 
egendomen afflyttar, genom budning i stad- 
gad ordning, föranstalta om orenlighetens 
bortskaffande, hvarmed e j  må uppskjutas så 
länge, a t t  karlen blifva öfverfyllda. Brytes 
häremot, böte 2-20 kr. Afträdesorenlighet 
får ej hämtas eller å gator eller andra all- 
manna platser forslas å annan t id  an  emel- 
lan kl. 11 e. m. och kl. 5 f. m. från den l 
april till den 1 september samt från kl. 11 
e. m. t i l l  kl. 6 f. m. under öfriga månader, 
vid bot af 2-100 kr. 

Reparationer. Då yt t re  reparation å hus 
p5g.k  utan a t t  platsen utanför huset är 
lnhagnad, skall, genom dens försorg, som, 
enligt Byggnadsordningen, för behörigt 
verkställande af är an- 
svarig, på lämpligt sä t t  öfvervakas det 
olyckshändelse eller olägenhet för allmän- 
heten icke må af arbetet vållas. Brytes 

5-100 kr. 
Skyltar. (Öfverst&thållareambetets kun- 

görelse 10/il 1894.) 
Mom. 1. Annonser, affischer eller andra 

sådana tillkännagifvanden må ej  uppsattas 
på offentliga minuesmarken eller vid gata  
eller allman plats anslås på bygpader ,  
plank eller andra föremål utan agarens eller 
disponentens medgifvande. 

Mom. 2. Beträffande skyltar vid gata 
eller annan allmän trafikled skall darjamte 
följande lända till efterrättelse: 
a) Skylt skall säkert fastsattas. 
b) Skylt, som sättes lägre an tv8 och en 

half meter från marken, må framskjuta högst 
femton centimeter från husvägg eller plank. 

c) Sättes skylt högre an  nu är  sagdt, får 
den icke framskjuta vid gata af aderton 
meters bredd eller därutöfvermeran etiochen 
half meter samt vidgata af ringare bredd mer 
an en och tv& tiondedels meter från husvägg 
eller plank, dock a t t  polismyndigheten, efter 
därom i sarskildt fall gjord framställning, 
äger a t t  på grund af skylts form eller be- 
skaffenhet medgifva längre utsprång. 

d) På hustak eller planks öfverkant må 
skyltar icke uppsattas med mindre Ofver- 
ståthallareiimbetet, efter Byggnadsnarnn- 
dens hörande, därtill meddelat tillstånd. 

e)  Befinnes skylt medföra synnerlig van- 
prydnad, äger Ofverståthållareämbetet, efter 
a t t  hafva hört  Byggnadsnämnden, förordna 
om skyltens borttagande eller förändring 

iinom utsatt t id samt förbjuda, a t t  den åter 
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uppsättes ofirändrad; och lände, i ty  fall, störtande kan förorsaka fara för dem, som 
till efterrättelse hvad Ofverståthållareani- färdas förbi; dock må det icke utan nöd- 
betet härutinnan beslutar. tvång ske så, a t t  den utanför huset fram- 
f) I benämningen skylt innefattasharafven gående rörelsen därigenom hindras eiler 

skyltens fästen jämte dess öfriga tillbehör. uppehålles; bijrande husägaren vidtaga nö- 
Soplastningsstationer finnas å följ. stäl- diga åtgärder till förekommande af olycks- 

len: å Södrrmalm en station i närheten af händelser eller olägenhet för allmänheten 
Södra järnvägsstationen; å Norrmalm en sta- i följd af arbetets verkställande. Brytes 
tion mellan Vartabanan och Solnaväoen: häremot. böte 5-50 kr. 
samt å Ostrnnalm en station strax norr om 
ostra Dessa hål- Teatrar. Biljetter för inträde till spek- 
las för aflassning hvarje dag, un- takel eller annan tillställning & Kungl. 
der maj-september kl. f. m. och under Teatrarna m% ej, utan teaterdirektionens 
återstgende månader kl. 5-10 f. m., hvar- tiJlstål~d, inom deras förstugor, trappupp- 
jämte den orenlighet, som å saln- gangar, korridorer å 

torgen och vid extra rengöring af all- utanför eller invid ingångarna till teater- 
platser, far % stationerna aflassas jäm- husen säljas .eller till salu utbjudas %t all- 

väl kl. 4-7 e. m. manheten, vid bot af 2-50 kr. Under det 
Då staden å gata eller allmän plats berörda tillställningar äga rum eller all- 

trumma för afledning af vatten, mänheten till dem anländer eller diirifrkn 
åligger det ägare af tomt vid sig aflägsnar, får ej å nämnda ställen något, 
gata eller plats, därest han ei förfogar hvad det vara må, säljas eller ti l l  salu ut- 
öfver enskild ledning, som af bjudasutan direktionens tillstand,. vid bot 
nämnden godkännes, att, samtidigt där- af 2-10 kr. Ej må någon röka cigarr el- 
med att på sin bekostnad frkrl trum- ler tobak inom kungl. Teatrarnes salonger, 
man till tomtgränsen framförer sidoledning, ko'"dorer, för- 

denna sidoledning föra rörledning un- stugor under spektakel eller annan tillställ- 
der jorden för vattens och flytande oren- ning därstädes eller d& allmänheten därtill 
lighets afledande fran tomten trumma anländer eller dirifrån sig aflagsnar,- hvil- 
redan finnes af staden anlaa;l tomt- ket förbud afven gäller for alla andra i sta- 

a 7 
ägaren fullgöra hvad ofvan är sagdt å tid, den eller å dess omrbde belägna allminna 
som Drätselnämnden bestämmer och minst teatrar eller lokaler för uppförandeaf offentliga 

månader förLit gifver tomta,aaren tillkänna. förestallningar, sbsom skadespel, konstridning 
Ofvannämnda rörledning skall utgå från en dy1ikt - vid bot af 2-10 kr. 
i tomten anbragt t ä t  samlingsbrunn, täckt Trottoar. Ingen ma å densamma kka 
med Iämpl i~ t  af Drätselnämnden bestämdt eller rida, utom vid färd daröfver mellan 
galler, försedd med vattenlås samt, där ej gård och gata, ej heller dit uppföra fordon 
synnerligt hinder möter, lagd så a t t  brun- eller dragare eller på annat obehörigt sätt 
nens utloppsmynning kommer minst 1 4 8 s  upptaga eller afstänga trottoaren for de 
meter under jordytan. lian till  föl.$ af gående. Ej må trottoar begagnas af den, 
belägenheten vattnet från tomten icke föras som bär börda, hvilken till föijd af sin 
till trumman från sådan brunn, hvarom of- storlek, osnygghet eller annan sin beskaf- 
van är sagdt, skall vattnet ledas dit genom fenhet ä r  de gående till hinder eller annat 
lämplig anordning, som af Drätselnämnden men. Bryter någon häremot, böte 2-50 kr. 
godkännes. Gående bör företrädesvis välja den trottoar, 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ i ~ ~ ,  och fyrverkeri. som är belagen på hans z'anstra sida. 
Den, som i staden verkställer stensprang- TvHttbryggor. Ej må någon tvätta, 
ning utan polismyndighetens tillstånd eller skölja eller klappa kläder eller förrätta 
utan a t t  iakttaga därvid föreskrihet försik- annat dylikt arbete annorstädes å allmän 
tighetsmått eller lossar skott eller afbrän- plats an å de stadens bryggor, som för 
ner fyrverkeri, vare sig utan sådant till- &dant ändamål äro upplåtna, vid bot af 
stånd eller med åsidosättande af nödig var- 2-10 kr.; ägande allmänheten a t t  dessa 
samhet, eller å stadens område utan nödig bryggor kostnadsfritt begagna. 
varsamhet verkställer stensprängning,lossar Vakar. Utan särskildt tillstånd af 6fver- skott eller afbrinner fyrverkeri, böte 5- ståthållareämbetet må ej någon upphugga 100 kr. is eller öppna vak å sjö, vik, kanal eller 

Taken6 och is. Tak och rännor å hus vattendrag inom staden eller på eller. i 
ikola, ~å föranstaltande af husägaren, be- närheten af far- eller gångväg å sjö, vik, 
frias fran den snö eller is, som genom ned- kanal eller vattendrag å stadena omr€i.de. - 
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Detta förbud gäller afven i afseende i torgsgatan, Arsenalsgatan mellan Gustaf 
sådant försvagande af is, som sker genom Adolfs torg och Berzelii park, Kungs- 
utsläppande därå af hett vatten från ång- tradgårdsgatan, Biblioteksgatan,Regerings- 
maskin eller på annat dylikt satt. gatan mellan Gustaf Adolfs torg och Her- 

Vattenhämtning. Utan tillstånd af Irom- kulesgatan, Malnitorgsgatan, Hamngatan 
inunaliiiyndigheten få vattenutkastare, soni mellan Malmskillnadsgatan och Norrmalms- 
&ro eller varda å gator eller andre torg, Hulliindaregatan söder om Kammaka- 
platser anbragta, ej begagnas till vatten- regatan, Lästmakaregatan mellanRegerings- 
hämtning med hast och åkdon, vid bot af gatan och Oxtorpet, Oxtorget, Oxtorgsga- 
2-10 kr. tan, Fredsgatan Drottninggatan söder om 

ved. l iol och ved må i kallare TegnBrsgatan, Sbdermalmstorg, Götgatan 
eller tjanliga lithus inne å tomt. *lit upp- mellan Södermalmstor ochS:t Paulsgatan, 
lag af ved å vind, som ej är försedd med Hornsgatan mellan %ödermalmstorg och 
brandbotten, ar förbjudet, och må ej heller ~ ~ e ~ ~ l a g a ~ ~ g a t a n .  Där genom 
i boningshus å vind med brandbotten ved annorledes finnes utmiirkt, att  gata är afstangd 
upplaggas utan i högsta nödfall, men icke for trafik af körande eller ridande, skall sádant 
i något fall skorstenspipa an i 

landa till efterrättelse. Körandc eller ridande, 
meter, vid bot af 20-100 kr. som möter annan körande eller ridande, 

ved eller dylikt slrall från åk- skall hålla å t  vänster. Nar någon bak- 
don aflassas & gata eller annan plats, ifrån kör eller rider förbi annan körande 

icke ske medelst vedens eller godsets eller ridande, skall det ske till höger, hvar- 
afstjälpande fran åkdonet. T~~~~~~~~ till vid den, som kör eller rider framför, ar  skyl- 
sågning eller huggning af ved eller virke dig hålla undan å t  vänster. Dar två eller 
å gata eller annan plats må polis- flere körande ej kunna komma fram ~å . . en  
myndighetenmeagifva endast i det fall, a t t  gång, den, som kör arbetsakdon, lam- 
annat tjänligt stalle för berörda na viigen fri för personåkdon samt den, 
icke finnes att tillgå eller kan som kör olassadt arbetsåkdon, för lassadt. 
beredas; börande vid arbetets Körande och ridande åligger, nar någon är 
noga tillses att allmanna rörelsen i vägen, a t t  i tid ropa: Se upp! och i han- 
icke ock att arbetet utan up- delse af behof sakta farten eller stanna. 
pehåll bringas till slut; och skall gatan eller Körande skall vika undan för person, som 
platsen genast efter ren- står vid hållplats eller hållstation för spår- 
göras genom dens försorg, soni det- vagn för a t t  stiga på spårvagn eller å så- 

dan plats stigit af spärvagn. En hvar, 
samma förratta. Bryter någon haremot, som kbr arbetsåkdon, skall Bherallt, dar 
böte 2-50 kr. hinder ej möter, hålla på vanstra sidan 

Akande, ridande och gaende. Det :r fór- af körbanan och så mycket som möjligt 
bjudet for en hvar at t  köra eller rida fortare lämna midten af densamma fri för per- 
an i gående eller skridt på följande gator sonåkdon och ryttare. Körande och ri- 
och allmänna platser: dande äro skyldige hålla vägen fri för tå- 

Vasterlånggatan, Prastgatan, Skomakare- gande militartrnpp, liktåg och andra pro- 
gatan, Svartmangatan, Kindstugatan, Skar- cessioner, utr ckande brandmanskap och 
gårdsgatan, Köpmangatan, Baggensgatan, spårvagn. vid körning med arbetsåkdon 
bsterlånggatan, Jirntorgsgatan, Tyska ar det körsvennen förbjudet a t t  ligga på 
Brinken, Köpmantorget, Köpmanbrinken, åkdonet afvensom a t t  därå intaga annan 
Benikebrinken, Trångsund, Munkbro- och plats, an hvarifrån han kan hafva hästen 
Malartorgen å de delar, som ligga utmed väl i hand och har fri utsikt framför sig. 
jiirnvagsviadukten, Slussbroarna, Nya Finnes ej sådan plats eller arlasset af den 
liungsholmsbrons svängbro samt granderna beskaffenhet, a t t  hasten anstranges eller 
i staden inom broarna. A nedan upprak- annan olägenhet uppstår genom a t t  kör- 
nade gator och allmänna platser ar  det icke svennen befinner sig på åkdonet, skall han 
tillåtet a t t  med arbetsåkdon Iröra fortare an gå bredvid detsamma. Ingen får gå på 
i giende: Staden inom broarne med un- gångbana medan han kör. Det ar  kör- 
dantag af vägen från Riddarholmsbron svennen förb'udet a t t  på gatorna onödigt- 
öfver Birger Jarls torg till Riddarholms- vis smalla ejler sviinga med piskan. Nar 
hamnen, Slottsbacken, Skeppsbron samt någon stannar med åkdon på gata, hvilket 
platsen nedanför Lejonbacken ä ömse sidor icke får ske onödigtvis, skall, dar annan 
om Norrbros förlangning, Norrbro, Gustaf plats ej blifvit eller vid tillfället varder 
Adolfs torg, Jakobs torg, Jakobsgatan af polismyndigheten anvisad, hasten med 
mellan Västra Tradgårdsgatan och Malm- åkdonet stallas langs körbanan så långt åt 
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sidan däraf, som kan ske utan hinder eller hjulens genomskärning gr minst en och en 
olagenhet för rörelsen å vidliggande gáng- tredjedels meter eller ákdonen hvila på ända- 
bana. Ingen får stanna med häst  eller &k- målsenliga fjädrar eller äro försedda med 
don framför gatumynning eller i gatukors motsvarande, lika goda inrättningar. Hand- 
eller så långt fram i gatuhörn, a t t  hinder kärror eller andra fordon, som fortskaffas 
eller olägenhet däraf kan uppstå för dem, med handkraft, få icke skjutas fram, nar 
som skola köra om hörnet, eller a t t  gång- de äro så inrättade eller lassade, a t t  den 
bana stänges. Där åkdon står vid ena som verkställer transporten ej har fri utsikt 
sidan af gatan, a r  det förbjudet a t t  med framför sig. 
åkdon stanna vid motliggande del af gatans 
andra sida, så framt mellanrummet ej lam- Automobiltrafik. Från början af 1907 
nar tillräcklig plats för obehindrad färd gäller K. Maj:ts förordning. af d. 21 sept. 
med 2 åkdon samtidigt. Nu meddelade för- 1906 om automobiltrafik. I denna medde- 
bud gäller dock icke för den tid, som åt- las föreskrifter bl. a. 1) om automobilens 
går  för åkandes i- eller urstigande. Gods beskaffenhet (säkerhetsanordningar m. m.), 
af betydlig längd eller stort omfån må 2) om igenkänningsmärken, 3) om förbud 
icke utan nödtvång bäras eller med &%don mot automobils användning, 4) om för auto- 
forslas å gata, dar liflig trafik råder. Är mobil tillåtna vägar och Körhastighet, 5) 
gods af beskaffenhet a t t  vid transporten om yrkesmassig automobiltrafik, 6) om re. 
lätteligen kunna medföra fara eller i syn- sande utländingars automobiler, 7) anavars- 
nerlig hög grad åstadkomma hinder eller bestimmelser om förordningens efterlefnad, 
olägenhet för trafiken, får det ej med åk- 8) om motorcykel och 9) om besiktnings- 
don forslas å gata utan polismyndighetens taxa och kungörelser. De för allmänheten 
tillstånd och iakttagande af de särskilda viktigaste af dessa föreskrifter (af hvilka 
föreskrifter, som af denna myndighet kunna några, påstås vara för s t r inga för a t t  kunna 
varda meddelade. Skramlande gods må noga efterlefvas) äro följande: 
icke med åkdon forslas å gata, utan a t t  Automobil skall vara försedd med igen- 
åtgärd vidtagits, hvarigenom bullret und- kinningsmarke som erhålles efter besiktning 
vikes eller så mycket som möjligt försvagas. och gäller för hela riket. För Stockholms 
När gods af stort omfång skall med åk- stad är  märket A, för Stockholms län B, 
don forslas till eller från hus, d r  af- eller för Upsala län C och för Södermanlands 
pålassningen icke ske på gatan, om detta län D etc. allt med följande siffror, 12 cm. 
arbete lämpligen kan verkstallas inne på höga, svarta 1. mörkblå på hvit botten och 
tomten. Det ä r  e' tillåtet a t t  utan nöd- lä t ta  a t t  läsa både framifrån och bakifrån, 
tvång lå ta  åkdon dragas i släp efter annat hvarför de vid mörker skola belysas af 
åkdon. Yå arbetsåkdon får gods icke lassas lywor.  
på sådant sa t t  eller i sådan mängd, a t t  nå- A allmän väg af mindre bredd än 3,s 
gon del af lasset kan falla af, eller ock meter må antomobiltrafik ej äga rum utan 
större hinder eller olä enhet för trafiken Kon:s befhdes t i l l s thd  och å enskild väg ej 
uppstår, än  som är  ounfgiingligt. Arbets- utan ägarens. Endast ambulans- eller brand- 
åkdon, som tillhör invanare i hufvudsta- väsens automobil må i t ä t t  bebyggd! sam- 
den, skall, när det där användes till körs- hil le framföras med större hastighet i tim- 
lor, vara försedt med skylt, hvarå ägarens men än 15 km vid dagsljus och 10 km. vid 
fullständiga namn eller firma samt hans mörker eller dimma och annorstädes resp. 
adress finnas utsatta med tydliga, minst 25 km. och 10 km. A broar, i vagkors- 
nio centimeter höga bokstäfver. Ager han ningar och i vägkrökar skall automobil köras 
flere arbetsåkdon, skall hvart  och e t t  af så sakta a t t  den kan stannas ögonblickligen. 
dem därjämte vara märkt med sit t  särskilda För ö f r h  skall automobilfarande dels i tid 
ordningsnummer, anbragt på skylten med ge varningssignal, dels icke färdas förbi 
tydliga, minst nio centimeter höga siffror. oroligt rid- eller dragdjur utan a t t  ge den 
Skylten skall, där så lämpligen ske kan, ridande eller ákande tillfälle a t t  stiga af, 
vara anbragt på sådant satt, a t t  inskriften dels genast stanna på tecken af krono- eller 
utan svårighet kan läsas af den, som be- polisbetjänt, dels vid sammanstötning etc. 
finner sig bakom åkdonet, och får icke icke aflagsna sig från olycksplatsen, innan 
ukylas. Hjulrin~ar och skenor pá arbets- lämpliga åtgärder.vidtagits, dels slutligen ej 
Bkdon, som tillhöra invånare i hufvudstaden lamna motorn, innau sådan åtgard vidtagits, 
och där användas till körslor, afvensom på a t t  den ej kan komma i gång af sig själf. 
omnibusvagnar, förspända med två eller Lokala förordningar utfirdas för hvarje 
flera hästar, skola hafva en bredd af minst l in  i början af hvarje år  med sammanfatt- 
tio och en half centimeter, så framt icke ning af alla för lanet gällande stadganden. 
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stad märkas följande: 
Automobil, som är mer än 6 m. lång 0ch2,3 

m. bred, må ej utan särskildt tillstánd använ- 
das. 

Auto  mobil f ör befordran  af per  - 
soner får icke framdrifvas i Narvavägens 
och Valhallavägens allder, öfver Kastell- 
holmsbron och .viadukten i Ringuagen. Med 
större hastighet än 6 kilometer i timmen 
må eådan automobil ej framdrifvas å Bag- 
gefisg., Benikebrinken, Gränderna i staden 
?:non& broarna, He2geands7Lolmsbron, Järn- 
tor<7sg.,&ndrtzcg.,Kopn~anbrinken, Köpn~ang., 
Köyncontorget, ilfunkbrotorget o. Malurtor- 
get å de delar som ligga utmed järnvägs- 
viadukten, N y a  Kungsho1,nsbrons svängbro, 
Prästg., SiLowakareg., Skavgårdsq., Slztssbro- 
arna,  Soartmang., Trångsund,  Tyska  BPin- 
ken ,  Vasterlångg., O s t c r ~ å n ~ g .  

d härofvan icke uppräknade gator och 
torg i staden mellan broarna må automo- 
bil för befordran af personcr icke framdrif- 
vas med större hastighet än 10 kilometer 
i timmen med undantag af v a g e n f r å n  RiG- 
da.rholm~bron öfver Birger Jarls torg till 
Riddari~olmsi~arnnen,  Slottsbacken, Skepps- 
bron, plata~rc. nedanför Lejonbacken ömse 
sidor om Norrbros förlängning, Avsenalsg. 
mellan Gustaf Adolfs torg och Berzelii 
park, Bibliutekrg., Gustaf Adolfs torg, 
J7redsg., Götg. mellan Söderinalmstorg och 
S:t Paiilsg., Hamng. mellan Kungsträdgårds- 
g. o. Norrmalmstorg Hornsg. mellan Siider- 
malmstorg o. ~ a ~ v a i d s ~ . ,  Jakobsg. mellan 
V. Trädgärdsg. o. Vasag. Jakobstorg, Norr  
bro, Norrrnalmstorg. Strömg mellan Gustaf 
Adolfs torg o. Roscnbad, Södemal7nstorg, 
(regelhaekan, O. o. V. Slwssg. 

Automobi l  för  f o r s l i n g  af v a r o r  får 
ej framdrifvas å mellersta körbanan i Nar-  
auvägen och i där befintliga alIéer, i Val-  
hallavagenx alléer, å norra körbanan å Strand- 
rsgen annat än för varutransporter till och 
från egendomarna vid Strandvägen, å andra 
vägar mellan Dj?crgårdrbron och ~ l l m a n n a  
grund %n den västra, å vz'adzbkten i Ring-  
vägen och å Kastellholmabron. 

Med större hastighet än sex kilometer i 
timmen får automobil för forsling af varor 
ej framdrifvas följande gator och allmänna 
platser: Staden inom broarna med undantag 
af vägen från Riddarholmsbron öfver Birger 
.7arls torg till A'iddurholmshomnea, Slotts- 
backen, Skeppsbron samt platsen nedanför 
Lejonbacken ä ömse sidor om f i~rrbros  för- 
längning, Arsenalrg. mellan (dustaf A d o l f s  
torg o. Rerzel i i  park,  B~blwteksg. ,  Dro t t -  
ningg. söder om Tegnérsg., Fredag., Gustaf  
Adolfs  torg, Götg. mellan Södermalmstorg 
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o. S:t Paulsg., Eamng.  mellan HaErnskilZ- 
nadsg. o. Norrmalmstorg, Helgeandsholms- 
bron, Hollundareg. söder om Karnnrakareg., 
Hornsg. mellan Södermalmstorg o. Rag- 
aaldsg., Jakobsg. mellan V. fiadyårdsg. o. 
iWalmtorgsg., Julobstorg, R?~ngsbron, Knnga- 
trtidgårdsg., Lästncakareg. mellan Regeris s- 
g o. Oztorget, Mallolmtorgsy. Norr6i.0, &u 
Kuwgshol~tt~sbronr svangbrn, Oaiorget, 00- 
lorgsg., Regeringsg. mellan Gusta f  Adol f s  
to,:q o. ilerkulesg. S:t Paulsg. mellan Rag- 
vuldsg. o. Götg., Slussbroarna, Södermalms- 
torg, Vasabron. Om automobiler för fors- 
ling af varor gälla ännu flera och större in- 
skränkningar. 

Utan myndighets tillstånd får icke vid 
automobil tillkopplas .annat fordon. 

Velocipedåkning. (Ofverståthållareämbe- 
tets kungörelse 3/6 1897.) 

a) Utan särskildt tillstånd af Ofverstit- 
hållareambetet får velocipedåkning på all- 
män plats äga rum allenast på körbana, 
och följaktligen icke p i  vag, som enligt där 
uppsatt anslag är afsedd uteslutande för ridt. 

b) Velocipedåkning tillåtes ej  heller p& 
följande stallen: 

Västerlånggatan, gatukorsen inbegripna; 
Jakobsgatan, mellan Malmtorgsgatan och 
Västra Trädgårdsgatan; Hamngatan mellan 
Malmskillnadsgatan och Regeringsgatan, 
Slussbroarna, Gatukorset mellan Göt- och Horns- 
gatorna. 

Den, som färdas på velociped, åligger at t  
åka med långsam fart  dels i gatuhörn och 
invid gångbana, dels äfven där trängsel rå- 
der eller fara för sammanstötning eljes kan 
uppstå, så ock p& följande ställen: 

Staden inom broarne, med undantag af 
Skeppsbron, platsen nedanför Lejonbacken 
och Mynttorget; Norrbro; Gustaf Adolfn torg; 
Jakobstorg; Jakobsgatan, väster om Malm- 
torgsgatan; Arsenalsgatan, mellan Gustaf 
Adolfs torg och Jakobstorg; samt mellan 
Kungsträdgårdsgatan och Norra Blasie- 
holmshamnen; Biblioteksgatan; Rrgeringsgatan, 
mellan Gustaf Adolfs torg och Smålandsgatan; 
Malmtorgsgatan; Hamngatan, öster om Rege- 
ringsgatau; Lastmakaregatan, mellan Rege- 
ringsgatan och Oxtorget; Oztorget; Oztorgs- 
yatan; F r e d ~ g a t a ~ ,  mellan Gustaf Adolfs torg 
och Drottninggatan; Drottninggatan, mellan 
Fredsgatan och Rådmansgatan; Djurgårds- 
bron;Slussgatorna; Brunnsbacken; Södennalms- 
torg; Gotgatan, mellan Södermalmstorg och 
Högbergsgatan; Horasgatan, mellan Söder- 
malmstorg och Adolf Fredriks torg. 

Med långsam fart förstås en hastighet, 
som ej är större, än a t t  en fullväxt man 
med rask gång kan följa med velocipeden. 

Nu meddelade bestämmelser om förbud 
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mot åkning å några samt on1 långsam fart 
å andra ställen galler ej för tiden mellan 
klockan 4 och 7 på morgonen . 

c) Vid fard inom den egentliga staden eller 
på Kungl . Djurgården söder om Djurgårds- 
brunnsviken. skall på velocipeden finnas: 

1:o bakom sadeln tydligt nummer. an- 
bragt bakåt på svart. stadigt fastad plåt med 
hvita upprättstående siffror. minst å t ta  centi- 
meter höga. öfverallt minst sju millimeter 
breda och med minst sju millimeters afstånd 
så val mellan hvarje siffras jiimnlöpande 
delar som mellan de särskilda siffrorna; 
samt dessutom under den del af dygnet. d& 
gatulyktorna hållas tanda. 

2:o vid eller framom styrstången: 
dels. i velocipedens längdriktning. tydligt 

hummer. anbragt å hvardera sidan på svart. 
stadigt fäst plåt med siffror efter före- 
skriften i punkt 1.0. dock a t t  måtten må 
kunna inskränkas t i l l  motsvarande 6 och 5; 
dels afven lykta med tändt ljus. hvars sken 
tydligt synes på afstånd och på bägge sidorna 
f~~l ls tandigt  belyser sist nämnda nummer . 

Numret får icke uilderfardenvaraskyldt . 
Föreståndaren för polisens centralafdel- 

ning bestämmer det nummer. velocipeden 
skall föra. och lämnar darom skriftligt besked 
till ägaren. nar denne själf eller genom annan 
anmäler sig å afdelningens station samt 
uppgifver namn. yrke och adress . 

d )  Den. som färdas på velociped. åligger: 
a t t  vid möte med åkdon eller ryttare hålla 
å t  vänster; a t t  vid färd förbi häst. som 
ledes. hålla å t  den vida. föraren gå r ;  att .  
nar fara för sammanst. ötning kan uppstå. 

ifva signal med ringklocka; samt a t t  far- 
s a s  varligt förbi hiistar och stiga af velo- 
cipeden vid möte med häst. som visar sig 
orolig. afvensom när det eljes ar  af behof- 
vet påkalladt. fOr undvikande af olyckshan- 
delse . 

e) Flere än två velocipeder få ej fram- 
drifvas i bredd. och ar  jämväl förbjudet a t t  
vid färd på velociped onödigtvis eller för 
öfning åka annorledes an rakt framåt . 

f) Det i 3 Ordningsstadgan för rikets 
städer gifna förbud a t t  å gata. torg eller 
annan allmän plats köra ovarsamt samt a t t  
vid vändningar i gatuhörn eller vid färd 
mellan gård och gata köra annorlunda än 
med stor varsamhet skall aga tillämpning 
jamval å velocipedakning . 

Vid begagnande af de h gatorna anlagda 
ghngbanorna bör siende företrädesvis. sär- 
deles dar rörelsens liflighet sådant kräfver. 
välja den gångbana. som a r  belagen på hans 
vänstra sida . 

[49 101 Allmänna lokalers utrymme är i 
hygienens. ordningens och trygghetens in- 
resse af polismyndigheten beräknadt för 
nedanstående högsta antal samtidigt be- 
sökande: 
Adolf Fredriks kyrka ..................... 1. 400 
Alhnmbra teater ........................... 305 
Arbet:institutets nedre våning. Klara 

N . Kyrkogata 8 ........................ 478 
Berns salonger vid utskänkning ...... 1. 581 

............... D:o vid andra tillfallen 1. 650 
........................... Biologiska museet 200 

Blanchs kafé ................................. 375 
Blasieholmskyrkan ........................ 2. 600 
Centralbadets simhall. Drottningg . 88 300 

D:o tennishallar d:o 600 
Cirkus på Djurgården ..................... 1. 997 
Danviks kyrka .............................. 400 
Djnrgirdskyrkan ........................... 250 
Djurgårdsteatern ........................... 537 
Drpmatiska teatern ....................... 978 
Elimkapellet. Storgatan 26 ............ 486 
Engelska kyrkan ........................... 270 
Ersta kapell ................................ 700 
Florakyrkan. n . b . o . l t r  ....... 600 f 1. 100 
Folkets hus: Sal A 731. sal B 389. 

sal C 207. sal D 209. sal E 126. 
sal F 79. sal G 51. sal .. O 80 . 

FralsningsarmBns lokal. Ostermalms- 
gatan 36 .................................... 1. 300 

PralsningsarmBns lokal. Lilla Glas- 
bruksgatan 10 ........................... 800 

Grand Hotells konsertsal ............... 450 
Gustaf Vasa-kyrkan ...................... 1. 750 

.................. Hotell Fenix balvåning 250 
Idrottsparken ................................. 3. 600 ......... Idrottsparkens tennispaviljong 1. 655 

........................... Immanuelskyikan 2. 409 
Intima teatern .............................. 160 
Jakobs kyrka ............................... 1. 100 
Johannes kyrka .............................. 1. 300 
Katarinaförsamlingshydda ............ 120 
Katarina kyrka .............................. 2. 300 
Katolsk-Apostoliska kyrkan. Oden- 

gatan 20 ................................. 500 
Klara kyrka ................................ 1. 400 
Konstnärsklubben. Smålandag . 7 ...... 175 
Kristallsalongen ........................... 902 
Kristliga Föreningen af Unge Man 

(E . F . U . M.). Birgerjarlsg . 35 ..... 546 
Kungliga teatern ........................... 1. 264 
Kungsholms kyrka ........................ 1. 500 
Landtbruksakadem.. Mästersamuels- 

gatan 47 .................................... 175 
Lutherska missionshuset. Högbergs- 

gatan 27 A .............................. 1. 000 
Maria kyrka ................................. 1. 900 
Matteuskyrkan .............................. 807 

........................ Mosebacke variet8 899 
vinterträdg8rd ......... 200 
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Musikaliska akademiens orgelsal ...... 350 Storkyrkan .................................... 
.................................... )> B stora sal ... 1, 009 Sveasalen 

Malarbadet (simhallen jiimte liktaren) 500 Sveateatern ................................... 
.............................. National. se Restaur . Grand National . Svenska teatern 

Norra latinläroverkets högtidssal ...... 1. 250 Sódra teatern ................................ 
Novilla ....................................... 536 Trefaldighetskyrkan. Majorsg . 5 & 7 ............................. Operetteatern ................................. 1, 256 Tyska kyrkan 

................................. Oskarskyrkan ................................. 1, 428 Vasateatern 
Oskarsteatern ................................ 1, 150 Vetenskapsakademiens hörsal, n . b .... 
Restaurant Grand National n . b . 700,190, 350 D läktare (utdömd) 

............................. D Runan. 1 t r  ................... 800 Viktoriateatern 
.............................. Ryska kyrkan ............................... 200 yiktoriasalen 

Skansen ....................................... 20, 000 Ostermaims församlingshydda vid 
........................... Skeppsholmskyrkan ........................ 1, 400 . Skepparegatan 

Slottskapellet ................................. 800 Ostermalms kyrka ....................... 
Sofiakyrkan ................................. 1, 333 Ostermalmsteatern sc Operetteatern 
Stefanskapellet ............................... 412 

Brand- och Liffirsakrings-Aktiebolam SVEA . i3 Drottninggatan . 




