
H. Taxor och ordningaföreskrifter. 

H. Taxor och ordningsföreskrifter. 
[d8771 Utdrag ur T a x a  å hamnafgifter i Stockholm för 1914-,1918. 

8) För fartyg (båtar, pråmar). denna punkt sags, i t~ljuter samma nedsattning 
som det ordinarie fartyget 

l:o) Hamnafgift erligges hvarJe girig bide vid an- 4:o) Ansbkan om nedsattning i hamnafgiften, efter 
kommande och afg%ende hvad nu ar sagt skall, i tfoi~d af plan (turlista) 

a )  f o r  f a ~ t y g  af 10 tons nettodraktighet eller' ingifvas till hamnstyrelsen, som profvar hum-' 
darutofiser: 
di det 

vida enlist planen de for nedsattningens i t n ~ u -  
tande fo r~sh i fna  villhoren aro for handen 

omedelbart till Varder, *efter det nedsattning i hamuafgiften 
utrrkes ort for hvar~e ton 10 are, medgif~its for nedsattningen gallande villkor ............... 
znrzkes ort for omet  se e l f a ~ t ~ g p ~ t o n  3 n icke fuliglórda, skall utofver erlagd afgift ytter . ~ anrzlees ort for ,annaf  A r t y g  pr ton.. 5 ligare betalas hvad i hamnafgifen brister enligt 

b) for fartyg af mandre a n  10 tona netto drnletzg ofvanstaende bestamaelser. 
het: 
d% det ankommer omedelbart frin eller afgir 5 0) Afgift enligt denna taxa erlagges jamval for pas 
omedelbart till sagerarefartyg, som gora resor mellan sirskilda 
ut!-ik~a ort for stycket .................. 50 ore Inom hamnomridet 
tnprkes ort for stycket .................. 25 . 6:o) For fartyg, som under loppet af ett dygn mera 

Anm Brutet tal af ton beraknas icke an en gBng besoker hamnen, afvensom for si- 
2 o) D m  som med egna eller forhyrda fartyg till dana fartyg, Som inom hamnen befordra passa- 

handahaller allmhnheten regubara linjeforbin gerare erlagges afgift endast en girig for ankom 
delser mellan Stockholms hamn och viss annan mandi och en gång for afgiende om dygnet 
ort efter p% forhand uppgjord och af hamnsty- 7.0) For fartyg, Som endast passerar hamnomridet 
relsen godkand plan, erlagger for %linjen insatta utan att dannom aflamna passage 
fartyg. rare eller gods, erlhgges i ett for allt halften af 

a) 60 procent af den under 1.0) stadgade afgift. den har ofvan for ankommande fartyg stadgade 
vid fart P% inrikes orter eller vid Ostersjon, afgift %dan nedsattning 1 hamnafgiften må at 

Kattegat och Skagerack belagna orter intill Ska njutas afven da for passerande 
gen-Lindesnas, d% nigot af fartygen den an. mast lattas genom lossning af gods, under vill- 
gifna linjen minst tv% gånger i m8naden ankom kor dock att det s%1unda lossade godset, utan 
mer till och afglr fr%n Stockholm, andring af destinationsorten, af fartyget slalft 

vid fart p% langre bort belagua orter intill Do vidare befordras 
ver och Calais B ena sidan samt Skottlands nord. 8 0) 3'0'. fartyg, som besoker forst Stockholm utan 
Iigaste punkt och Stadt Odde Norges vastkust att  har mottaga passagerare elier gods Och dar 
% andra sidan, d% nigot af fartygen l den an efter plats i stadens narhet, belagen vid eller 
gifna linjen minst en g&ng i mänaden hitom Vaxholm-0scar-Fredriksborg-f agg ens 
mer till och afgir fr%n Stockholm, samt staket l t  Saltqosidan och Bockholmssund eller 

fart p& aflagsnare inom E ~ ~ ~ ~ ~ ,  dock ej i Skansbolmen Bt Malaresidan, samt danfrin, utan 
Grekland eller vid Aegeiska och svarta hafven att ä. sidan plats mottaga passagerare eller gods 
eller sunden dem emellan belagna till Stockholm omedelbart Aterkommer till Stock- 
d& sidan ankomst och afg%ng intraEar minst en holm erlagge; icke afgift vare sig vid afgangen 
g%ng hvar sjatte vecka; till eilar vid aterkomsten frin ifragavarande plats 

b) 10 ore pr ton enligt fastygets handlingar lossat 9 o) Fran hamnafgift for fartyg aro befriade 
eller lastat gods (en ton raknas efter omstandig- a) bitar (farkoster) af tre tons nettodraktighet eller 
heterna lika med 1000 eller 1016 kg eller med darunder; 
en kub meter eller 40 eng. kub f ,  hvarjamte en b) fartyg som tillhor kronan, eller som af kronan 
standard travaror riknas lika med 2 i lz  ton) vid forhyrks samt ar bemannat med kronans folk och 
fart p i  i Grekland eller vid Aegeiska och Svarta forer orlogaflagg 8% ock fartyg, som tillhor fram 
hafven eller vid sunden dem emellan ellerutom mimde nations drlogstlotta: 
Europa belagna orter, d% nigot af fartygen minst e) foljande fartyg, då de icke begagnas till a t t  mot 
en g%ng varannan m%nad ankommer till och af afgift fora passagerare eller varor, ndmligen 
g k  fran Stockholm, dock att afgiften, p% detta fartyg, som tillhor svenskt eller utlandskt pri- 
satt beraknad, hvarken vid ankomsten eller vid vilegierat segelsallskap ' 
afg%ngen fBr ofverstiga 60 procent eller under fartyg, som genom inredning eller utrustning 
stiga 25 procent af den under 1.0) stadgade afgift visas vara afsett till dykeri- och bargmngsforetag 

Hvad i denna punkt ar  sagt galle afven, d% afvensom verkstadsfartyg och pontonkranar; 
flera forena sig om uppeh%llande af n s s  %ng bogseringsfartyg, d% det bogserar annat fartyg 
bitslinje samt dessutom vid fard omedelbart fore eller 

3:o) Bor fartyg, som under loppat af minst en m%nad efter inforande till eller utforande f r in  hamnen 
i regelbunden fart p% viss linje hvaqe socken af annat fartyg; 
dag minst en g%ng ankommer till och afg%r fr ln  faptyg vid prof- och besiktningsresa, 
hamnen, erlagges endast 40 procent af den under d )  fartyg som till foljd af storm sjoskada, for un- 
1 o) stadgade afgift dergåinde af reparation eller h r  trangande nod 

For fartyg, som under viss del af äret kommer anloper hamnen eller efter utglende från hamnen 
i atnjutande af har ofvan i denna punkt medgif for motvind eller p% grund af annat dylikt hin- 
ven nedsattning i hamnafgifter och under annan der dit Atervander, innan den tillamnade resan 
del af Aret i fait % samma l i q e  minst tre ginger fullbordats under forutsattning att fartyget icke 
i veckan ankommer till och afg%r fr in  hamnen dar lossar' andra varor an dem som i fartyget 
erlagges under sistnamnda tid 60 procent af de; Bter intagas, och ej heller i o fn i t  intager andra 
under l o) stadgade afgift varor an skeppsfornodenheter for fartygts be 

Fartyg, som tlllfalligtvis inshttes jamte eller i hof, sasom proviant och kol, samt ej heller af- 
stallet for ordinarie fartyg % linje, hvarom i Ismnar eller mottager passagerare; 
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[48 771 H. 
arbetade: plat, rör, stinger, spik, ............... tr&d bult och duk 

F l ,  se Spannmål, malen. 
atnium: 

natron kolsyradt (soda, natrium- 
karbonat) ........................ 
klornatrium(koksa1t) oraffineradt 
kloinatrium (koksalt) raffineradt 

Natriumnitraf se Chilesalpeter-. 
Natrium: i andra föreningar, ej 

spec. och ej hiufiörliga till göd- ..................... ningsamnen 
Olein och andra ej särskildt nämnda 

oljesyror. .......................... 
O ekakor se Foderkak,;r. 
Oior: af djur eller växtämnen ... 

fossila eller mineral- och genom 
torrdestillation framstallda, ej .............................. swec. 

Ost .................................... ............ Papp: i ark och rullar 
Papper: omslags , tapet. o tidnings ............ skrif- ock andra slag 
Papper~aroeten: pasar och kuvert 

.... papperstapeter och barder.. 

Paraff  n .......................... 
Plommon t o rhde  .................. 
Porslin se Lervaror. 
~otati&öl, se Stärkelse. 
Pottaska. se Kalaum. 
Punsch, se Sp~itoaror. 
Redskap, se Maskiner. 
RismJöl, se Gryn af rzs. .............................. Russin 
Salpeter, se Kalium. 
Salt, oraffineradt .................... ........................ raffineradt 
Shoddy, se Konstull. 
Sirup, alla slag ..................... 
Skinn se Huclar. 
smör: naturligt och konstgjordt ........................ (margarin) 
Snickeriarbeten, se Trävaror. ................. Soeker: oraffineradt 

raffineradt ........................ 
Soda se Natrium. 
~ojadönoi. ........................... 
Spannmäl: omalen, alla slag,ochkli 

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

slag samt punsch ............... 
Späek, se Talg. 
Stearzn .............................. 
Sten: oarbetad: marmor i block 

arbetad: slip- och kvarnstenar 
trapp-och plansten samt cement- 
och marmorplattor ..... .pr 100 
marmorskifvor ej bearbetade 

Strumpstolsgocls se Vafnacler.. 
Stål, se Metalle;. ......... Stärkelse och potatismjöl 
Superfosfat, se Göclnangsamnen. ...... Svafvel och svafoel6lomma 
Sviskon ............................. 
Syror ................................. 
Såpa ................................. 
Saekar: nya, af oblekt och ofbrr. 

gad juteväf ..................... 
af blekt eller firgad juteväf.. . .................. af annan väfnad ............ Talg, spaek och tran 

Tapeter, pappers-, se Pappersar- 
- beten. 
ï 'e ................................... 
Tegel se Lervaror. 
~ e n n :  se Metaller. 
Terpentinoba och terpentzniprit .............................. Tiara 

'Paxkr och i 

dct 10ö.. 10 ö. 

P 6, 5 D  
D 20D -D 
D 10) 5 D  
D 203 6 )  
D 20 D 10 r 
D lOlo D 10 D 

af tullbelop. 
D 1010 D 20 D 

af tullbelop. 
dct 23 ö. 10 P 
u 45, -D 

h11,5 D - D  
dct 1,s D - B  

dct 25 D 10 D 
u 103 -u 
D 10D -D 

st. 60 n -n 
D 103 - n  

Tobak: oarbetad .................. I arbetad: cigaRer och cigarretter ........................ andra slag 
Tran, se Talg. 
Tr~&åvaror, se Vafnader. 
Travaror: 1 ved .............................. 

snickeriarbeten och tunnbindare. 

st. 60 ö., 60 ö. 
kg 5 D 175 ,, 

5:a l , ,  

kbm 5 D 2 D 

........................... arbeten dct 25 D - D 
andra slag, oarbetade, s%gade, ......... ,, tillhuggna eller hyfiade kbm 5 D - 

,, ,, ................................. TO&, act 25 - 
Tågvirke och förspinningsgarn ,, 25 ,, - ,, 
Tandstzekor och tandstzeksaskar D 15 D - D 

., ,, ...................................... U11 30 - .. .. ............................... affall 25 - 
vagnssmörja, se Maskinsmörja. .. .. ............................... Vaselan 25 10 
Verktyg se Maskiner. 
Vielce~ &ch pelusker ................. 4 .. 4 D .. ........................ Vzn och saft 60 40 

och .................... 100 litgr sbl,', 40 .. ,, .. ............................. ~Ytriol  cict 5 - 
V&fnader oeh strumpstolsgocls: .........,, ,. ,, af siden, hel och balf- 160 100 

ylle, bomull-, linne, hamp- och .. .. ................................ ramie 100 25 
kokos ochjute oblekta,oflrgade ,, 23 ,, 15 ,, 
kokos och juie, blekta, argade ,, 50 ,, 26 ., .. .. ................... alla andra slag 100 25 

Zink, se Metaller. .. ...................................... Agg 20 - ,, ................................ 1000 st. lo,, -,, 
~ F t e r  se Spannmål. 

2:o) Bör tullpliktiga varor, ej hanförliga till de här 
ofvan specificerade, erlagges i hamnafgift en pro- 
cent af tullbeloppet. 

3:o) Vid afgiftsberäkningen uppkommande brutet 
tal af öre uteslutes. 

4:o) Varor, som fran inrikes ort införas i s i  ringa 
mängd, att afgifterna i en rbikning ej uppgh till 
l6 öre, äro fria fr%n hamnafgift. Sadan afgifta- 
frihet iltnjutcs dock icke, om flera smilpartier af 
varor utaf samma slag med en och samma lagen- 
het hitkomma för en och samma mottagares räk- 
mine och de sammanlaeda afgifternas summa - -- u v 

öfverstiger 15 öre 
5:) För varor som lossas i hamn utan att dirvid 

föras öfv& hamninrlttningen tillhörig kaj eller 
brygga, erlagges half afgift, darest ej varorna, 
enliet hvad nedan stadpas, äro fria fran hamn- - .  
afgift. 

6:o) Varor, som i Stockholm angifvas till nederlag 
och för hvilka vid upplaggningen hamnafgift er- 
Iagges, l ro  vid förtullning eller öfverflyttriing p% 
annat nederlag eller reexport frhn ny shdan af- 
gift fria. 

?:o) Varor, som enligt tullstadgan angifvas till ome- 
delbar transitoförsändelse, transitoupplag eller 
frilagor, %ro vid upplaggningen äfvensom vid 
reexport eller förflyttning till annat transitoupp- 
lag eller frilager befriade friln hamnafgift, men 
däremot underkastade s%dan afgift vid förtull- 
ning eller öfverflyttning p% nederlag. 

8:o) Brin hamnafgift för varor äro befriade: 
a)  försvarsverket tillhöriga varor ilfvsnsom de öf- 

riga kronans varor, som icke %ro afsedda att an- 
vandas vid bedrifvande af industriell eller där. 
med jamförlig verksamhet; 

12) nostföraändelser : 
ej >assagerares resóffekter ; 
d) varor, som lossas friln sadant fartyg, varom för- ' 

malee under A. 9:o d) harofvan och %ter utfö- 
ras med samma fartyg; 

e) vaxor, som komma iriln inrikes ort och lofisas 
inom hamnomradet samt enligt skriftligt intyg 
af vederborande fartvesbefal här omlastats till 
annat fartyg inom sei"dygn efter det fartygs an- 

l komst, som hitfört varan, fbr att omedelbart - - 
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Taxor för stadsbud och sotning. [48 77-48191 
vidare befordras till annan hamn vare sig de efter nämnda tidrymds utg%ng vara affamnadb till 
for &ndamklet forais öfver stadens kaj eller brygga vederborande hamnfogde. 
eller omedelbart omlastas. Sidant intyg skall, f )  tomkarl, i hvilka varor iöriit utförts fran hamn l fbr att galla, senast nhqt pafobande sockendag omradet. 

L48781 Taxa för stadsbud, gillande från och med den 1 juni 1900. 
A) Vid betalning till stadsbud efter kurs anses Stockholm indeladt; 8 stadsdelar: 1) Staden 

inom broarne med tillhörande holmar 2) Inre Södermalm (grPns: Malaren-Ringvh en Jamvägen- 
~immermibns~atan-hö~atan-~enst~ernks~atan-~altsjbn), 8) Yttre Sbdermalm, 4) ~edre%o&malm (söder 
om Tegndrsgatm) jamte Skepps- och Kastellholmarne, 5) Ofre Norrmalm (norr om Tegnérsgatan) 6 )  Kungs- 
holmen, 7) Ostermalm, 8) Djurgkden, till Sirwhof och Bellmansro. - T a z a  Ighller för uppdrag mellan 
tv& stallen i samma eller angransande (med bro fbrenad) stadsdel, taxa II for.uppdrag frin en stadsdel 
genomyentannan till en tredje, taxa III for bfriga uppdrag 

Taxa I II III 
a) För uppdrag utan börda eller Kr Kr Kr. 

med börda af högst 4 kg. vikt 
utgör taxan 25 ore om den vag- 
strlcka, som skall tillrygga 
llggas, ej bfverstiger 500 mtr, 
men eljest . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,ro 0,so 0,so 

l 
b) Fbr börda, som vager öfver 4 ............ men ej öfver 25 kg. O,60 0,76 l ,00 
c) Fbr börda, som vhger öfver 25 

men ej öfver 76 kg. . . . . . . . . e  ],o0 l,40 ],T6 
Innefattar uppdrag jämvB1 återkurs (till ut- 

g&ngspunkten eHer annat stille) betalas for ilter- 

l 
kursen half taxa för motsvarande enkel kurs dock 
minst 26 bre. (K rsen och &terkursen kunna'allts8 
berhknas efter oliga taxor.) 

Genom bud telefon eller p& annat shtt kalladt 
stadsbuds instailelse ershttes med 25 ore. 

Uppeh&lles stadsbud af den, som honom tingat, 
eller eljes for dennes rakning mer Ln en kvarta 1 timme utöfver flen for uppdragets utlattande sk'lligen 
erforderliga tid betalas sarskildt för hwar~e efter 

) namnda kwarts timme biirjaclfiardedels tim 20ö. 

l Afser uppdrag endast att forsla passagerares 

reseffekter fr%n ångbåt eller jarnoagsstation till 
personåkdon, eller ornvandt, eller inom stationens 
omrade, t. ex. mellan tv& tag, erl&gges 25 bre för 

' 
bbrda om hbgst 50 kg. och 50 öre for tyngre. Skall 
tidsuppehill gbras mellan hamtning p.! ett t ig  och 
aKamnande p2 ett annat, erlhggas ytterligare ersatt- 
ning med 25 ore. 

B) Betalning efter tid. 
Fbr h a g  trmme eller därunder 60 öre 
For pibbqad andra halfttrmme 50 öre 
Fbr hvaqe efter fbrsta timmen börjad half. 

t .  Emme 40 bre 

C )  Gemensamma besttimmelser. 
1) Di% stadsbud e uttryckligen tingas efter tid, 

utgir betalningen &er kurs. 
2) Att for forslande af börda amandes bår 

dragkarra eller annat fordon, interkar ej p% 
betalningen som beraknas efter bördans tyngd. 

3) Om kppdrag, som ioke Br tingadt efter tid, 
innefattar nera sarskilda kur se^ ahensom i &n. 
dra fall d i  denna taxa ioke ar  tillimplig, m& öfver- 
enskommelse om betalningsgrunden gbras medstads- 
bud eller stadsbndsfirest&ndare. 

b 

% 

l 

i C48791 Taxa för sotning. 
a) Fö r  sotntng som enligt 2 mon. l skall I aga rum a 'bestämda tider: För hvaae 

rbkggng: 
vindsv&ning .................................. 20 ore. 

i v&ning nhrmast under vindsbottnen ........ 25 D 
i vh ing  nast dLrunder ........................ 30 D 

i 
o. s v. med förhbjning för hvarje vining af 5 D 

Anm 2 .  I afseende i skdan skorsten, som 
st& utmed grannes brandmur och i fóljd daraf hr 
uppdragen till stbrre höjd an den eljes enligt gh1 
lande bestammelser skulle innehafva beraknas be 
talningen for sotningen, med till&mpiing af nu stad- 
gade grunder, efter antalet viningar i dct hus, hvar- 
till nbmnda brandmur hg~er .  

Anm. 2. I betalning för sotning af skorstens- . rbr ingir SWen ersattning för rensning af dit le- 
dande, till ~Lrnspisel eller jhrnkamin horande plit- 
rbr iifvensom desammas nedtagande och Aterupp- 
8bttande; men om skorstensfejare kallas att shdan 
rensning verkstilla utan sammanhang med sotning 

i skorstensrbret betalas för hvarje spisel eller km 
min, E hwilken 'våning den an befinnes, 30 öre. 

Anm 3. Fbr rengöring af rökhuf erlhgges e j  
heller shrskild betalnin 
b) F6r sotning a f  rcife. bng till %ådan eldstad, 

som begagnas utesfutande t611 rums upp- 

... varmande, lika i alla vaningar: 
om rokging till enrlaat en eldstad sotas 75 öre 
om rokging till två eller flera eldstlder p& 

samma ging sotas, för Auar och en a f  
dem .......................................... 50 öre 

och giller hvad hkr ofvan under Iitt b) stadgadt Sr 
jamval i friga om sotning af pannmursror. 

Anm. Om sotning af rokghg till shdan eldstad, 
som uteslutande för rums uppvarmande begagnas, 
miste utan att skorstensfejaren dartill gifvit anled. 
ning >varksthllas i annan tid af aret %n den som i 
5 3 &om. 2 finnes bestlmd, namligen fr&nll  april 
till 1 nov., utgir betalningen med 50 procentsför- 
hójning utöfver taxan. 

1 

-- 
Skandinaviens Största Lifföysäkringsbolag: THULE 
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s SO] Taxametertaxor och bestämmelser för droskväsendet. II 
rP 

-- -- 0 2  

A. För fiinomobil (3-hjulig bil) eller B. För 4.hjulig aiitomobil eller C. För Pikning med siiide. 
icke lieltackt droska. heltaakt åkdon (Berakning efter tid). 

-p- 

z GBller äfven som dagtaxa utom tuliarne for 1-2 pers 
s Galler Bfven som nattaxa inom eller utom tullarna samt för Sard 

med de droskor, som beordrats till ~'arnvagsstationen. 
4 Galler afven som dagtara ut'om tiillarne for 1-4 pers. och som 

nattaxa inom tullarne for 1-4 pers. eller utom tullarne for 1-2 pers 
Bfvensom for fard med de droskor, som beordrats ti l l~arnvagsstatione~ 
(savida ej Taxa III bor tillampas). 9 

5 Galler afven som taxa for fler Sn 4 pers. dag eller natt inom eller 
utom tullarne. 

8 Galler for icke heltackt s1Ade. 
7 Galler 'afven inom tullarne for 1-2 pers. i heltickt slade samt for 

3-4 personer. < 
8 Galler Bfven fdr 1-4 pers. inom eller utom tullarne om liatlen 

samt for fard med de sladar, som beordrats till järnvhgsmtationen. 

. u 

1 A Tid anvandning af~'nnomobl2 eller icke heltackt droska betalas for vhntan 
Iore farden intill 8 minuter iio or? och sedan (atven under farden) 10 
a r e  for hvar paborjad 4 minutersperiod 

B Vid anvandning af I l?/7~2tg auron~oh~l eller heltackt %kdon betalas for 
vmtan fore Sarden intill 6 minuter bi> oTe och sedan (afven under 
farden) 10 ore for hvaqe p%boqad 2 minutersperiod 

C. Tid anvandning af sladr betalas for vantan fore farden intill 5 min. 
20 sek 5 0  o?e och sedan (afven under farden) 10 ore for hvar p% 
borjad penod af 2 min 40 sek 

Til l igp  ondor dyrtiden. 
D% taxametern visar l kr eller darunder, erlhggas en tillaggsafgift med 

10 ore ; d% taxametern visar 1 10-2 kr , erlagges tillhggsafgift med 1.5 ore , 
d% taxametern visar ofver 2 k r ,  erlagges en tillaggsafgift med 2.5 ore. 



Vid tiilimpningen af ofvanstående taxa- 
a n , ; ~ n ~ ~ " n ~ i u "  ;;rek;;tfdr,8p;;";; metertaxor är följande at t  märlta: kuskbocken, ma medforas, men utan droskkuskens 

1) Ett barn under 10 %r f%r medfölja %kmde medgifvande f i r  droska icke användas uteslutande 
Utan särskild betalning. Ta6 barn under 10 %r rak- till transport af saker. 
rias som en person. 8) Droskkusk med öppen eller heltickt droaka, 

Gods-öiver 15 kg. räknas som en släde eller finomobil är skyldig att verkstalla körning 
3) Fordrar droskhsk högre betalnino än taxa- till följande utom tullarne belagna ställen samt till 

metern äger den som begagna; droskan alla, som ligga hitom dessa och vid de till dem 
att genast anmäla förhiliandet för poliskonstapei ledande vagarne: 
eller a polisstation, dit droskkusken är skyldig att Krintineberg utom 
köra utan ersättning. Droskkuslr. rna ej begära Bfzkh",~"e,, Kungsholms tull, 
drickspengar. Kruthuset vid Hund- 

Charlottendal utom udden, 
4) Skola under en oeh samma .färd olika ~ ~ r n ~ t i i l l ,  Kräftriket 

taxor tillimpas, skall droskkusk, samtidigt med att Danviks hospital, Lidingöbro, värdshuset, '. 
taxametern iwtalles p% ny taxa, uttryckligen darom Djurgardsbrunn Lidingöbro, västrabrof&st 
underrätta den %kande. ~ ro t tn in~be rge t '  i% Ladu- Liljeholmen, 

I) Droskkusk skall, om ej den %kande anger gardsgärdet, Lindarängen, 
sarskild vag, köra genaste lzmpliga vägen, dock ej Ekellind Manilla, 
utan den %kandes tillstbud öfver tillfruset vattendrag. Enskede: Marieberg, 

6) Droskkusk skall efter körning undersöka om de Enperimentalfiltet, Norrbacka. 
resande kvarglömt nigra reseffekter i droslran och Fiskartorpet Nya kyrk<;@&rden, hela 
genast Aterstalla dessa. Kan ej detta ske skola ef- Finnboda slip omridel, 
fekterna ofördröjligen aKamnas 'i närmaste polissta- Fagelsangen uiom Horns- Nybohof, Stora, 
tion. tiill. Reimeruholm, 

7) Om skyldigheten a t t  ?erkstalla körning Grönbrink utom Hornst. Ropsten 
galler hufvudsakligen följande :,, Gröndal i Kungl.  jur! ~ o s e n d l l ,  

a) Droskkusk kan vägra korning a) &t osnyggt garden Skuggan, Stora, 
klädda eller synbarligen öfverlastade personer; b) d% Gungan ;tom Skanstull, SkugganpLilla, 
han på, grund af bestallning är under fard eller h%ller Haga Gamla Solna kyrka, 
med droskan % annan plats än droskstation samt d% ~ a g a ' i u s t s l o ~ t ,  Stallmästaregarden, 
han är under hemfard ejter dygnets tjän/tgörings- Hagallind Stora Sikla 
tid, i hvilka bada fall skylten med ordet beställd Haga orangeribyggnader, Södra beg<afningsplatsen 
skall vara uppsatt; och c) d% han är skyldig in- Hammarby utom Skanstull, 
sti l la droska vid centralbangirden och innehar ban- ~ o r n s b e r ~ , ' ~ t o r a ,  brygge. Tegeludden, 
märke samt om körningen skulle antingen hindra in- riet Tomteboda, institut för 
stallelsen eller den pifordras till stille utom tullarne. t or ng ber^ Lilla blinda, 

b) Droska skall p% tillsägelse genom medföl- ~u fvuds t a :  skjutbanan Tranebergsbro, 
jande bud installas i plats inom tilllarna och kan Johannishof utom~kankt.  Värtahamuen, 
afven rekvireras genom telefon till droskstationen; Karlberg Vartagasverket, 
och skall taxametern genast sättas i verksamhet och ~ (onraásbe r~  Alkistan. 
droskkusken sedan köra narmaste aäg till in- 9 )  ~roskirusk med fyrhjulig automobil är skyldig 
-stallelseorten. Droskkusk kan ej tvingas att instilla att, direst icke naturhinder, sisom snöstorm, farlig 
sig efeer rekvisition pr telefon. isgata eller dylikt, förefinnes, verkstalla körning till 

c) Mot droskkuskens bestridande m% djur icke plats inom Stockholms omride samt till sidana inom 
upptagas i droska ocli i fyrsitsig droska ej mer än Bromina, Solna, Danderyds, Lidingö och Nacka for- 
4 personer samt i tvisitsig ej mer än 2, hvarvid samliiigar belagna platser, till hvilka för antomobil 
dock 2 barn under 10 %r räKnas sisom en person. upplaten vag leder äfvensom till Drottningholm, 

d) Med smittosam sjukdom behiiftade pursoner Spanga kyrka, ~altkjöbaden samt Huddinge kyrka 
eller lik f% ej forslas i droska. och villastad. 

148 821 Hyrkusktaxa, gällande från och med den l jan. 1908. 

Genom Öfverst%th%llareämbetets Reglemente för hyrkuskar i Stockholm är. liksom i fraga om 
droskor (18 80) förbjudet för körsven att begära drickspenningar, att röka tobak utan den Ilandes med- 
gifvande eller att för uppgörelse stanna omedelbart framför ingangen till banghrdar, teatrar och för- 
lustelselokaler, s% att tillträdet försv%ras. Priset för ikning är öfverlatet %t fritt aftal, men för vanligast 
förekommande körturer hafva Stockholms hyrkuskverk förenat sig om nedanstiende 7'axa - gallande 
Okdon för tv% personer (droska. viktoria, kupé, rysk släde, slidkupé) eller för fyra personer (landå,, taokt 
vagn, rack, tacksläde) -- med tillsvidare 10% konjunkturförhojning. 

l a)  Visitåkning (helt korta afbrott) eller Promenad. . norr om Slussen, 2) inom Södermalm, 3) 
i %kning., inom tullarne.*) mellan Söder och staden inom broarna 3: - 

Kr. Enkel kurs mellan Söder och norra stads- 

I För första heltimmen eller darunder ......... 5: - delarna i n  o m Scheelegatan, Kungsgatan .. ~hvarje pibörjad halftimme darefter ... 2: 50 och Storgatan .............................. 3: 50 

1 b) 'fisit. ararsikning inom.Ftullarne.*) Enkel kurs mellan Söder och norra stads- 
delarna u t a n f  ö r  Scheelegatan, Kungs- 

Bör hel timme eller därunder.. 4: - gatan och Storgatan.. 
4: - ................ ...................... 

,, bva je  pibörjad halftimme darefter...... Z: - ~ö~ hamtning efter kl, 12, best&lld vid bor.. 
c) Korskörning inom tnllarnr.+) körningen, höjes kurspriset med l kr., och 

'Enkel kurs 1) mellan och inom stadsdelarna vid väntning beräknas körningen est- 
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H. Taxor och ordningsföreskrifter. 
d) Promenadikning. I ens experimentalfalt o. iter Roslagsvagen 

Bör löUande till sin riktning bestamda prome. Wrbi Kriiftriket, antingen in genom Ros- 
nader hyilkas nr kunna användas besfallningen, lagstull eller Drottning Kristinas vag iiil ........................ gälla >hir angifna kurspris, dock med 1 kr, höjning, Östra station ......., 12: - 
d& hamtning sker &Söder för promenad utom norra 15) Aktur till Drottntngholm, förbi bl. a. Stock- 
tullarna eller B Norr för promenad utom södra: holms sjukhem, Stockholms Hospital 
1) Lil la  promenaden å Djurgården: förbi Nor- (Konradsberg) och Kristiueberg (Frimu- .................. diska Museet, Bellmansro och Rosendal rarebarnhuset), och iter 18: - 

samt Djurgardens norra strandväg åter, 
eller tvärtom ................................. 6: - 

2) 8 tora  pronzenaden å ~i l c rgården:  Norra 
e) Kurskörning utom tullarna. 

strandviigen utefter ~ j ~ ~ a ~ d ~ b ~ ~ ~ ~ ~ ~ i .  N o r m a l  t ax  a till eller fr&n nedannämnda stallen, 
ken förbi Rosendal, Djurgardsbrunn, med förhöjning af en krona för hvarje kurs dels 
~ a G i l l a ,  Bellmansro, Hasselbacken o. s. v. frBn Söder till plats utom norra tullarna**) dels .............................. eller tvartom 7: - frin norra stadsdelarna till plats utom södra 

3) Slörsta pronienaden å  jurg gården : Lika tullarna**). Kr. Kr. 
med n:r 2: men med utstricgning fran Bellmansro ......... 4: - Rrkftriket ......... 4: - 
Djurg&rdsbmnn, langs DjurgBrdsbrunns- BergianskaTrädgir- Kungsholms villa- 
kanalen, förbi Parkudden, omkring Block- ' den ............... 6: 50 stad ............... S: 50 
husudden, förbi Tacka Udden och Ma- Bergshamra.. ....... E & Lidingöbrovärdhus, 
nilla .......................................... 8: - Biskopsudden ...... öfver G'irdet ...... 6: - 

4) Promenad.öfver Djurgården, Djurgårdsbrunn, B l o c k h ~ s u d d e ; ~ ~ ~  9g; z ~ i d i ~ ~ ö b ~ ~  
Lidingöbro värdshus, Ladugirdsgiirdet till Brännkyrka hus, öfver Djur- 
Virtahamnen, förbi Nya Oasverket, So- Djurg&rdsbrunn, öf- . girden ............ 7: - 
fiavagen till Valhallavägen o. s. v. ...... 10: - ver Gardet ...... 5: 50 ~ i d i ~ ~ ö  kyrka ....o. 11: - 

5) Pronwnad Gfuer l/jurg6rdeu, Ladugirdsgär- Djurgardsbrunn, öf- ~ i d i ~ ~ ö  villastad 9: - 
det, Värtahamnen, förbi Nya Gasverket, VW Djurgirdpds- e; - Liljeholmen.. ....... 4: - 
Fiskartorpet Stora Skuggan Landtbruks- Djursholm, 
akademiens ' experimentalfiiit och Bergi- 

...... Lingpannan 10: - ............ .......a. huset 11: - ~ ö f i ~ l ~ ~ ~ ,  6: - 
anska träCg8rden f r 1 1  Ulriksdal och hem Djursholm slottet 
Norrtullsvägen genom Hagaparken, förbi eller darom 12: - ............ . Manilla 5: 50 
Stallmästareg&rden och Eugeniahemmet 18: - Drottningholm... ... 12: - 'Iariebe% ...s..*.. 4: 50 

6) Promenad genom Skaiistull Jörbi E?rskedr, Dufnäs ............ 12: - Nacka nya kyrka... 8: - 
Orby, Brannkyrka, Vistberga, Liljehol- Ekelund ............ 6: - Nackanäs.. .......... 6: 50. 
men och Hornstull ........................ 14: - Enakede ............ 6: - Nacka gamla kyrka 8: - 

7) Promenad till Södra Kyrkogårdnn och'hter 7: 50 Experimentalfaltet 6: - Nya kyrkogarden ... 6: - 
8)  Promenad till Norra ~ ~ i k o g å r d e n  och iter 7: 50 Binnboda ......... 7: - Parkudden ......... 6: 50 
9) Promenad i Hagaparken, förbi Haga lust- Freskati ............ G; - Ropsten ............ 5: 50 

slott .......................................... 'i: 60 Frösunda, Stora ... 6: 50 ~ ~ ~ ~ ~ d ~ l  ...a........ 4: 50 
10) Prornenad Jörbi Karlberg (Krigsskolan), Brösunda, Lilla ... 7: - 

Tomteboda (Blindinstitutet), Solna kyrka Frösundavik ...... - Sandsborg ......... 6: - 
och Norra begrafningsplatsen, genom Ha- ~ ~ ~ ~ ~ ~ k ~ t  vid var. Skuggan, P& Norra ...... gaparken, förbi Stallmästaregirden, eller tan ............... Djurgirden 6: - .......... tvärtom 9: - Gröndal gj E Skurubro '. 12: 50 ................................ ............ ......... 11) Prowtenad genom Hagaparken förbi Haga- Haga, slottet eller Solna kyrka 6: - 

. ... lund o. s. v. till Ulriksdal, med fortsätt- Koppartalten 6: - Stallmästaregirden 3: 50 
ning genom Ulriksdals allé, förbi Stock- Hagalund, villasta- järnva- ............... sund, Roslagsvägen förbi Alkistan, Ber. den 8: - gens hallplats... 8: - ......... gianska trädgirden, Landtbruksakademi- Hammarby 4: 50 Stora Sikla 5: 50 ......... ......... ens Experimentalfält, Ibäftriket, Albano, Hasselbacken ...... 3: bo Storangen 10: - 
eller tvarbom : ............................. 12: T Hemgirden 6: - Sundbybergs - ......... 

12) Promenad i barrskog, förbi Ostra station, Hanriksborg ...... 5. - Södertörns villastad 12: - 
Riksmarskalksvägen, Mellanvägen, förbi Henriksdal ......... 4; 50 Södra Begrafnings- ........... Uggleo,kakällan, Harvägen och Sofiavägen, ~~~~~b~~~ .m....... 5: - platsen 6: - 

................................. ......... ......... eller tvärtom 5: - Hufvudsta S: - Tomteboda 5: 50 ......... ...... 13) Prome, ad i U g g l ~ v i b a k o g ~ n :  Sturevägen, Hägersten 7: 50 Tranebergsbm 6: - ...... ...... förbi Idrottsparken, Tennispariljongen Jirfva Neder 7: 50 Ticka Udden 6: 50 
och Lifgardets till hast kasern, Storängs- Jiirfva: Ofver ...... 8: 50 Ulfsunda ............ 8: 50 ............... vagen, F~skar tur~svagrn ,  Ugglevagen, Mel- Jirla 8: - Ulriksdal, genom ......... lanvägen o. Riksmarskalksvägen till bstra Raknas, skjutbanan 5: 50 Norrtull 9: - ...... station ....................................... 7: - Karlbergs slott 4: 50 Ulriksdal, genom ...... 14) Promenad öfver Norra DjnrgrIrdcn, Sture- Kavallerietablisse- Roslagstull 9: 50 ... .... ...... vägen och Gasverksvzgen, förbi Elektri- mentet ., 4: 60 Valdemarsudde 4: 50 ......... ...... citetsverket och Nya Gasverket, Fiskar- Konradsberg 4: 50 Vinterviken 6: 50 ...... ......... torpsvagen, förbi Fiskartorpet, Stora Krematoriet 7: - Vartahamnen 5: 50 ............ Skuggan, kidlöpningsbacken och hX%l- Kristineberg, utom Aklkistan 7: - ............ skjutningsbanan I111 Landlbruksakademi- Kungsholmstull 4: 50 hstadal  6: - 

*) Gränserna G r  stadsdelar inom tnllrtrna k o :  
A '\mr: Värtajiirnvägens 8pBr fr0u Xorra stambanan till Albano. 
A Öyt-rmulm: Valhallavagen, Karlavigen fr%u Karlaplan österut till Göta Lifgardes kasern och 

Skogsinstitutet, samt Strandvägen. Inom tullarna anses ligga: Albano järnvXgsstation, Epidemisjukhuset, 
Stockholms Östra järnvägsstation, Sofiahemmet, Idrottsparken, Lifgardets till hast kasern, Generalstabens 
stall, Första Svea artilleriregementes kasern och Gufltaf Adolfs kyrka. 

A Södermaltu : Danviksbron, den s. k. Vallgrafven vid sIutet af Götgatan. Liljeholmsbron, Rey- 
mersholmsbron och L&ngholmsbron. 

A Kungsholmen: Mariebergsgatan mellan Bleminggatan och Drottningholmsvagen. 
Y) Sön- och helgdagar 2 kr. mera. Öfvertid 2 kr .  pr halftimme. För kransvagn och barnlikvagn 

1 kr. mera an för vanlig vagn. 
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I Hyrkusktaxa. Afstand. 1 [B 83-48 831 
f) K'Lning pr mil. Kr. Begagnas vid kurskörning utom tullarna samma 

Xör hvllrje hel mil raknad f r h  Stortorget.. . 12: - skdon tillbaka, betalas vantningspenningar efter I Far hvarje hëreft& plbörjad kvartxnil ...... 3:- samma beräkning och dessutom half lega för &ter 
En timmes vlntning fritt. farden. 
Vantningspenningar darutöfver, per timme ... 3: - Bestalles ilkdon utan att sedan begagnas, betalas 
För Lterresa med samma skjuts, halften af det för framkörningen efter taxan och darutöfver vant* 

för bortresan beräknade beloppet. ningspenningar för tid öfver en halftimme. 
Hemkörning utan %kande ........................ 2: - Se dock om begrqfningskörningar ofvan under h)l 

g) dkturer t i l l  julottan 3) Förhöjning a f  taxan sker med 60 olo för kör- 
i Solna 8: -, retur 3 timmar 12: -; Bromma Dande. ning mellan kl. 12 e. m. och 8 f. m. men med 
röd, Lidingö, Nacka Brännmka eller Buddinge 1 kr. vid hamtning efter tidigare bortkörning. -För 
15: -, retur 4 t:r 20: 1; Lofö 20: -, retur 6 t:r 25: -. bröllopsvagnar extra eleganta akdon afvensom vid 

h)  BegrafningsXörningar. kapplöpningar 'och större festligheter sattas priser 
För l i k v a g n  efter ackord, iiagst 12 kr. l söcken- efteqThz::kh",k,"2;erket och dag och 18 kr. & söndag. 

vagn till Begrafningsplatsen:+) 
skalig anledning fordras legans erlaggande p& för- 

Fr ln  Norr, för tid af högst 2llt timmar 12: - ~ ~ i ~ d -  bropenningar galdas af den &kande. ...... 
' ., Söder ,, ,, ,, 3 - -  l 4  6) Utan sarskildt medgifvande m&, utom dome- 

Vagn till Slldra $egrafningapialsen:*) 
söder, för tid af högst 21,t timmar...... 12: - stik PS kuskbocken, ej flere'personer an det antal ...... 

14. - för hvilket fikdonet iir afsedt (se nedan), inrymma; 
Norr ,, ,, ,, ,, 3 ,, 

Framkorning* , .................e................. - d.!ri. - Skola reseffekter medföras, bör *arom till- 

Vagn till '$yrkogard i staden, till Galarvarf- sagas vid 
7 )  I Gkdon f6 icke medtagas hundar, ej heller vet eller darnvagsstatiOn, för tid af 2'1% smittosamt sjuke: sker det senare, ar den vallande timme .................................... 12: - 

och för - skyldig att ersatta rengöring, desinfektion samt even- 

Vagn till begrafning i eller a 16 
tuell karanfinskostnad B b kr. pr dag och reparation. 

kr i Lidingö B 20 kr i Djursholm 20 B 23 kr, kör;;np,arm vagn betalas extra med 26 öre för hvarje 
,. s&t f. ö. 20 kr. pr m; för högst 4 t:r; 2: - pr ; ha.1ftimme för öfvertid. 

e )  Se not**) & föreg. sida. bit miirka vid bestalining d hyrltusklkdon: 
'i) Bnstvagn~körning. Droska och Viktoria för tv& personer, gro öppna 

Bkdon med suffleit. 
F r h  tiden, d% vagnen enligt bestalining iir fram. Landa,  for fyra personer, är öppet Bkdon, som vid 

körd intill dess att den, efter omedelbar hemkörning- behof kan tackas ihop. 1 iterkommer till hyrkuskverket inom staden 4 kr  Char d bane, för 4 b 8 personer, Ilr en öppen, om 
, första timmen och darefter 2 kr. för hvar pibörjad nibusliknande vagn utan tak. 
halftimme; ut&t landet 24 h. per mil för högst 7 t:r. Tacksagn ar tackt &don för f p a  personer. 

Bestämmelser vid taxans tilliimpniny. Kupd är tackt akdon för tv& personer I i) Vid Itdtörning beraknas betalningen IrBn &k- Hyst släde iir öppen, för 2 personer föktom kusken- 
donets installelse, dar körningen skall börja, till som vanligen st&r bakpi. 
dess iterkomst till hyrkuskverket efter omedelbar Raek ar öppen Qade för fyra personer. 
hemkörning. Täckslade är för'fyra personer. 

l 2) Vantningspenningar. Vid kurskörning utom Sladknpd Er taokt, för tv& personer. 
tullarna och vid de promenader, som aromednummer Likoagnar tillhandahallas i olika utstyrsel och stor- 
betecknade, medgifves vid framkomsten till m&let en lekar. 
half timmes vantning fritt. För hvarje dërutöfver Barnlikvagn är tlckt landa med plats för barn- 
psbörjad halftimme beräknas i VSntningspenuingar liket framtill utanpb vágnen. 
en krona och 60 öre, liksom ock för uppehall af Rualoagn är arbetsilkdon, afsedt föi. transport at 
hammaulagdt mer an en halftimme under promenad- möbler och andra skrymmande effekter. 
Skning utom tullarna. Flakvagn ar arbetsakdon utan sidostöd. 

, 

i* 831 Afståndet från Stortorget tiil; 
Meter. Meter. 

I Albano ....................................... 3,628 Drottningholm (nya vägen) ............ 11,790 ....................................... Barnängen ................................. 3,159 Enskede 4,824 
.............................. Bellmans byst 3,944 Experimentalfaltet utom Roslagstull 4,860 ............................... Bergsund .................................... 4,210 Fiskartorpet 5,178 

Biskopsudden .............................. 4,795 Framnäs ...................................... 3,048 
Blockhustull ............................... 6,339 Frösunda, Stora ........................... 5,813 

, Charlottendal (utom Hornatull) ...... 4,329 D:o Lilla ........................... 6,269 
................................. ........................... l Danviks hospital 3,080 Fågelsangen 4,810 

............................... Danvikstull 2,900 Grönbrink ................................... 4,175 
i Djurgbrdsbrnnn (öfver Djurgkrden) ... 6,062 Gröndal (p& Djurgarden) ............... 5,686 

............... D:o (genom  edr rik sh of st ull) ......... 4,655 Gröndal (utom Hornstull) 4,489 
....................................... D:o (genom  ste er malms tull) ......... 5,282 Gungan 4,677 

Dragonstallen (g. Fredrikshofstull) ... 3,750 Haga (Gamla) genom 1:a Haga grind 6,377 
Drottningber .et (g. Fredrikshofstull) 3,676 Haga lustslott genom förhita grind ... 6,255 l D:o (genom 6atermalmstull) ........... 3,901 D.0 d.0 genom andra grind .....:..d 
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anlagda badsumpar, som allmänheten mot västra grans, västra Rosendalsvägen, Oak- 
stadgad lindrig afgift ager a t t  begagna; och hills västra gruns, utan den átföljer sin 
vare badande under bar himmel och i öp- ägare eller vårdare; börande tik undac 
$pet vatten ej  tillåtet inom staden samt får djurets löptid hållas inom hus. Hundar må 
.H stadens område äga rum endast å de ej  lbpa lösa å torg eller allmäu plats, salu- 
stallen, där sådant sker utan olägenhet el- hall, butik m. m., hvarest födoämnen för;- 
ler  obehag för allmänheten. Den. som i säljas eller tillverkas; ej heller under tideai 
staden under bar himmel badar uti sjö, 1 april-30 sept. å staaens allmänna plaw 
vik, kanal eller vattendrag, eller för sådant teringar, kyrkogårdar och ofvan angifna 
ändamål afkläder sig å annat stalle, än som del af Djurgården eller ntsbppas lösa å 
sálunda blifvit anvisadt, böte 2-20 kr.; och gata eller annan allmän plats inom staden 
vare samma påföljd för den, som å stadens eller dess område utan halsband, hvarå äga- 
område badar på förhjudet ställe. rens namn och bostad finnas tydligt och 

Besiktning, se Inspektron. fullständigt anbragta. Anträffas hund á så- 

Buller. Genom o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dana stallen eller utan dylikt halsband, varde 

kung. d. nov. 1912 stadgades böter för åt- upptagen och aff6rd af polisbetjäningen till 

skilliga slag af stOrande buller, "adens hundstall, Sveavägen 118, samt vid 

nattetid. De viktigaste bestaimmelserna äro Kungl. Veterinärinstitutet dödad, sedan 3 

följande. Mellan kl. e, m. och f ,  m, dygn förflutit efter dess upptagande, så  framt 

må ej är fOrsedt med gummi- cke ägaren eller vårdaren inom denna tid 

ringar, köras i gåelide. Vid forsling återhamtar densamma samt ersätter kostna- 
derna för dess upptagande och underhåll. / af skramlande gods skall åtgard vidtagas till Hund, som genom stör narboende, bullrets minskning. Starkt gnisslande broms- 

inrättning a åkdon far ej anvindas. Mellan må ej nattetid lamnas ute A gård. Brytea 

M. e. m. och f. m. må ej tidningar mot ofvanstående böte 2-20 kr. 

eller varor utbjudas nied hög röst. (Allt Hundskatt ut ores årligen med 16 kr. för 
ofvanstående vid böter af 2-20 kr.) Vid hvarje hund. $:der tiden 16-31 januari 
renhållningen skall vid vite af 2-50 kr. stö- hvarje år skall ägare eller innehafvare af b 

rande buller i möjligaste mån undvikas. Mel- hund, för hvilken skatt bör utgöras, dels 
lan kl. 10 e.  m. och 6 f. m. må vid vite af skriftligen enligt faststalldt formulir i stads- 
5-100 kr. följande arbeten ej utföras: hand- kassan uppgifva, huru många hundar han 
tering af jarnbalkar, nitning af jarnkonstruk- innehar och under Uret vill behålla samt af 
tioner, bergsprangning, stenkrossning med hvad slag dessa äro, dels samtidigt erläggs 
maskin, pålning, plåtslageriarbeten och bear- skatten, hvarvid kvitto och skattemärke er- 
betning eller omlaggning af spårvagsskenor, hållas. Blifver någon senare under årets lopp 
såvida buller darigenom uppstår: dock kan ägare eller innehafrare af sådan hund, ålig- 
för sarskilda fall u~dantagmedgifvas. dfven ger det honom at t  senast inom 1 månad 
på annan tid skall vid bearbetning af järn- därefter sådant på enahanda Datt anmäla 
balkar buller i möjligaste mån undvikas. och då betala skatten. Resande, som uppe- 

Damm. Afdamning eller af mat- håller sig kortare tid an 2 månader i Stock- 
tar, möbler, sängklader och dylika persed- holm, behöfver ej  dar erlägga skatt för med- 
lar eller kringspridande annorledes af damm förd hund, ej  heller vid langre vistelse för 
i större mängd må icke äga rum 6 annorstiides beskattad hund, men bör, om 
allmaUna platser, hvarest daraf han vill ha denne skyddad för átgärder mot 
kan förorsakas, och icke i hän- hundar utan skattemärken, göra anmälan i 
delse verkställas utom hus g annan tid af stadskassan och deponera skatt för Aret, men 
dygnet än  emellan kl. 8 f. m. och kl. g e. m. äger att  aterfå beloppet mot återlämnande 
vid vite af 2-10 kr. af kvitto och märke, sedan han styrkt sin 

Dragkärror må endast på vissa r ~ t t  till skattefrihet. Försummar nQon att 
allmänna platser (omkr. 30) och mot sarskild till beskattning anmäla hund, som af ho- 
afgift enl. kung. d. 26 april 1912. ~ ~ ~ d -  nom innehafves, eller söker nágon att  me- 
karra, som anvandes å gator eller allmänna delst oriktig uppgift eller på annat sätt 
platser, skall vara försedd med ägarens namn undandraga sig beskattning, erlagge dubbel 
och adress, samt må e j  &jutas fram, om den hundskatt och böte 6-10 kr. Hundskatt 
ej lämnar fri för den, som verkstaller är  lika utmatningsgill med kommunalutskyl- 
'transporten. der. Då skattemarke förkommit, kan nytt 

Hundar. Hund får e j  löpa ute i staden eller lösas med öre. 
B dess område inoin den del af södra Djur- Inspektion' af automobiler, elektriska 
gården som i öster begransas af Sirishofs anläggningar, hissar, kafhlokaler och &ng- 

. - . . - - - - - - - - - - - 

Skandinaviens Största Lifförsakringsbolag : THULE 
- -  -- _I_ 



[4885-48861 H. Taxor och ordningsföreskrifter. 

båtar. A u  t o  mo b i ler.  För öfvervakande med slakthuset anordnad hvar helgfri mån- 
af dels brukbarheten af automobil, dels auto- dag och torsdag 8-1. Då marknad pågär, 
mobils lamplighet för yrkesmassig trafik, dels har allmänheten fritt tillträde. För öfrigt 
förarens duglighet a t t  sköta och manövrera ar marknadsplats öppen för försäljare med 
automobil (se [48 901 om automobiltro$k) för- biträden och personer med särskildt tillstånd 
ofduar öfverståthållareämbetet till besikt- söckendagar 6-6, då tydligt markta djur få 
nmgsmän ~lampligt antal i motorers kon- ditföras, efter veterinärbesiktning, eller bort- 
struktion och skötsel kunniga mänr. E lek -  föras. Narmare föreskrifte: finnas om mark- 
t r i s  k a an  l ä g g  n i n g  a r  för telegrafering, nadsbiljett, slaktbiljett, d~nrens utfodring 
telefonering, belysning eller drifkraft få ej  och' värd samt ordningen och verksamheten 
utan öfverståthållareambetets tillstånd sträcka å marknadsplatsen. 
ledningar utanför elektricitetskPllans egen- Kälkbacksåkning mg ej utan polismyndig- 
dom. Dessutom utöfvas tillsyn å anlagg- hets tillstånd företagas å audra än  nedan- 
ningar af sakkunniga inspektörer enligt af staende platser, nämligen: Landtmäteribaeken 
stadsfullmäktige godkanda taxor. H i s  s a r och Humlegårdca, dels stora allén från Floras 
inom Stockholm stå under tillsyn af 4 inspek- kulle till Linnéetoden, dels västra allén fran 
torer; en af dessa är tillika kontrollant för Engelbrektsgatan till Linudstoden och dels 
de allmänna hissarna på Söder. Raft510 k a- östra allén från Sturegatan till nämnda stod. 
l e r  besiktigas särskildt med hänsyn tillloka- valzadhlundelz från nordöstra hörnet af Ste- 
lens lamplighet för rörelsen af tv& besikt- fanskapellet till Frejgatan. Saltmätaregatan 
ningsmän, som f$ ersättning för hvarje gång från höjden vid Markvardsgatan till I<ung- 
med 4 It 2 kr. Afven samlingslok?ler skola stensgatan. Allén vid nordöstra sidan af 
besjktigas . af +@chef, stadsarkitekt och Observatorieplan från Observatoriegatan till 
~ohskommlssarle, lonan de få tagas 1 bruk. Kungstensgatan. Tegnérslunden, dock att  åk- 
För e x p l o s i v a  varor har bfverstStthållare- ningen ej  får fortsättas åangränsande gator. 
ambetet tillsatt en kontrollant med arvode vasaparken dels de tre vägar, s- från 
a;f 2,000: - och för tillsyn bfver olika slags höjden midtför kvarteret Kamelian leda - 5 n g b  å t a r  finnas besiktningsman för passa- österut med fortsättning inåt parken, och 
gerareångfartyg sedan 1864, inspektör ofver dels den höjd, som utgör fortsättning af den 

l ångslupar sedan 1873 och sedan 1912 sak- mellersta af vägarna vid Dalagatan. Krono- 
för Pröfnin!? af kompetensen hos bergsparken, dock a t t  åkningen icke får fort- 

mindre motor- och fiske-fartygs befäl hafvare. sättas å gator, @uldgrälzd, Tanto- - Namnen å ofvan omnämnda inspektörer l uden ,  b ~ a ~ ~ l l ~ ~ a ~ d  frhy! höjden rnidtför 
m. m. återfinnas under [17 001. huset n:r 9 österut till Oatgötagntan, samt 

148861 Hc5gberg.~gatan från Hjickelfjällsgränd västerut 
KPeatur. Lämnas förspänd dragare å gata till ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ .  A dessa för kälkåkning 

eller annaa allmän plats obunden, utan er- anvisade platser får dock åkning, hvarom nu 
forderlig tillsyn; eller finnes häst lös därstä- är fråga, icke aga rum nattetid eller senare 
des; eller finnas hornboskap, får, get eller än kl. g p+ aftonen; och i händelse därsta- 
svin lösa å gata eller annan allmän plats des, med Ofverståthållareämbetets tillstånd, 
vid andra tillfallen, än d% de, under oaf bru- sand utströs eller annan åtgärd vidtages 
ten tillsyn af vårdare, föras till eller från till förekommande af åkningens 
hete, eller för vattning eller annat angeläget .ing öfver en viss gräns, vare det förbjudet 
ändamål framdrifvas, eller på saluplats till att hinder undaurödja. pör öfver- 
försäljning ut stalla^; eller hafva omförmälda trädelse haraf bötes 2-20 kr. 
kreatur genom underlåten vård kommit in Köttbesiktningstvang är i samband med på annans gård i staden; elier stannar man. 
då kreatur i stad framdrifves. obehöricen rakthusets öppnande infördt fr. o. m. 8 

..>.c, 

därmed å gata eller annan allmin plats; b%te IeDr' 

ägaren eller den, som eljest skulle om krea- MotorcYkelakning, se Veloci~edåkning. 
turet hafva vard eller vållat, at t  sådant kom- Nötkreatur. Tjurar skola forslas i lämp- 
mit löst, 2-20 kr. Dragare må icke ställne liga fordon under nödig uppsikt eller ock 
så, att  rörelsen däraf hindras eller uppehå!les. hvar för sig ledas af två eller flera män 
e j  heller fodras eller lämnas fränspänd vid samt, då de ledas, vara försedda h e d  nos- 
Akdonet annorstädes 5 gata eller annan all- ring eller broms. Andra större kreatur, 
män plats. än dar sådant är tillåtet, vid bot där de icke föras i fordon, skola, högst tv& 
af  2-50 kronor. i bredd, antingen köras med töm eller ock, 

sammanbundna på lämpligt sätt, ledas, hvar- 
Kreatursmarknad for storboskap, kalfvar, vid en person icke må föra flera än två kre- 

får, getter, svin och hastar ar  i samband atur. Kreatur, som nu äro nämnda, m i  

I i 
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icke föras af någon,'som saknar för ända- gräfningar uppsamlad jord, sten och grus 
målet erforderlig kroppsstyrka. Mindre bo- samt andra fyllnadsämnen, hvilka ej upplag- 
skapsdjur, såsom kalfvar, fHr och svin, få gas på ägarens eller med vederbörligt tillstånd 
icke forslas annorledes än i fordon, som äro å annans tomt, anvisas af Ofverståth&llare- 
tillräckligt rymliga och i öfrigt för ända- ämbetet medels särskild kungörelse. Den, 
målet lämpliga. Kreatur få icke, där det som vill begagna sadana afatjälpningsstäl- 
utan vä~entlig olägenhet kan undvikas, köras len, bör rätta sig efter tillsyningsmans eller 
eller ledas å gata eller annan allmän plats, polisbetjänings tillsägelser i afseende å de 
där liflig rörelse råder eller på sådan all- ditförda amnenas aflassning. Ofverträdelse 
män plats, som icke är för körtrafik upp- häraf straffas med böter, 5-100 kr. - 
låten. Särskildt förbjudna omraden äro: Svinmat eller dylika ämnen, döda djur, sopor, 
á Norr det omrhde, som omslutes af Ar- affall från frtbriker och handtverkstader 
tillerig., Tyskbagareg., Jiingfrug., Valhallav., eller annan orenlighet må icke i staden 
Odeng, Torsg., Klara Strand, G:la Kungs- eller å dess område utföras eller kastas i 
holmsbrog., Vintervägen, Mastersamuelsg., sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller läg- 
L:a Munklägersg. och Klara Strand, samt gas å isen därstädes, ej  heller få de utka- 
& Söder omradet inom Folkungag., Timmer- stas på gator, torg eller andra allmänna * 
mansg. Erukmakareg., Torkel-Euutssonsg. platser. Användt vatten och andra flytande 
och södra uppfartsvägen. Vid kreaturstrans- orena ämnen få, s& framt de ej  sprida stin- 
porter må ouödigt uppehåll Icke ske, och kande lukt eller medföra annan betydlig 
skola kreaturen, nar de sjöledes anländt till olägenhet, i rannstenar uthällas från kl. 11 
staden, föras från landningsplatsen så snart e. m. till kl. 7 f. m. under maj till och 
sig göra låter och senast inom två timmar med september månader samt från kl. 10 
efter ankomsten. e. m. till kl. 8 f. m. under Bterstående 

Burar och annan redskap, som i staden delen af året, men i öfrigt vare slikt ore- 
eller å dess område användas för forsling af nande förbjudet; och må e j  heller någon 
fjäderfä eller dess förvaring vid hamn, järn- låta urin å trottoar eller vid offentliga bygg- 
vägsstation eller allmän saluplats, skola vara nader eller minnesmärken. Vid inträffad 
tillräckligt rymliga och i öfrigt för ända- köld må i rannstenar och afloppstrummor 
målet lämpliga. icke utsläppas vatten i sådan mängd att  för 

åkande eller gående hinderlig svallis eller 
Orenlighet. Vid bot af 5-50 kr. åligger annan synnerlig olägenhet daraf uppkom- 

det den, som i stad forslar afträdesämnen, mer. Brytes häremot, böte 2-100 kr. Ore- 
kreatursspillning eller annan orenlighet, att nar någon i staden eller inom dess område 
därtill begagna tätt fordon eller kärl samt vattnet uti allman brunn, källa eller vatten- 
jämväl i öfrigt tillse, att orenligheten ej  ledning eller, på annat sätt som nyss är 
spillee eller utrinner, afvensom att  hafva sagdt, vid allmänt vattenhämtningsställe i 
fordonet eller kirlet ändamålsenligt öfver- sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller före- 
täckt samt icke å gata eller annan allmän tager man vid allmän brunn, kalla eller 
plats stanna därmed Iangre än som af till- vattenkastare eller vid annat allmänt vat- 
ällig anledning kan vara oundgängligen nö- tenhimtningsstiille rengöring af karl eller 

digt. Vid forsling å gata eller annan all- akdon, tvättning af kläder eller annan åt- 
män plats af kalk, malen krita, kolstybb, gard, så att  osnygghet eller hinder vid vat- 
rödfarg eller annat dylikt ämne, som genom tenhamtningen uppkommer, böte 2-100 kr. 
utspillning eller damning medför olägenhet, Inom hvarje egendom skola, genom hus- 
skall, vid bot af 2-20 kr., begagnas tätt vardens försorg, finnas i ,erforderlig mängd 
och med tjänlig betackning försedt fordon. inrättade andamilsenliga aftraden, försedda 
Sopor, kreatursspillning, afskräden och slik med tita, lämpligt omslutna tunnkärl eller 
orenlighet, hvartill dock ej hänföres aftra- klosettkärl för uppsamlande af den inom 
desämne, må icke forslas B gator eller andra egendomen fallande latrin. Den, &t hvil- 
allmanna platser på annan tid af dygnet än ken aftrade ar till begagnande uppliitet, 
frán kl. 11 e. m. till kl. 9 f. m. under maj skall hålla detsamma snyggt samt dels vid 
till och med september månader samt fran förefallande behof och dels, då han från 
kl. 10 e. m. till kl. 10 f. m. under återsto- egendomen afflyttar, genom budning i stad- 
den af b e t ;  skolande, i handelse af behof, gad ordning, föranstalta om orenlighetens 
orenlighet, som sprider vämjelig stank, vara bortskaffande, hvarmed ej må uppskjutas s& 
försatt med något ämne, hvarigenom olägen- länge, att  kärlen blifva bfverfyllda. Brytes 
heten häraf förekommes eller minskas; allt häremot, böte 2-20 kr. Afträdesorenlighet 
vid bot af 5-50 kr. Afstjälgningsställen får ej  hämtas eller B gator eller andra all- 
för snö, is, affall af byggnadsmaterialier, vid manna platser ;forslas å annan tid än emel- 

1 
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~ lan kl. 11 e. ni. och kl. 6 f. m. från den 1 samband med slakthuset stående inrattningar. 
april till den 1 september samt från kl. 11 Denna taxa upptager vågafgyter, kylhusaf- 
e. m. till kl. 7 f. m. under öfriga månader, g)ffer, spåruagsafgijter för kreatursforsling 
vid bot af 2-100 kr. mellan Söder Malarstrand och slakthuset, 

L48871 afgijter for transport, behandling oclc försälj- 
Reparationer. Då yttre reparation å hus niny af villkorligt godkändt kött samt foljande 

. pågår, utan att  platsen utanför huset är afgifter för undersolcning af salt och rökt 
inhägnad, skall genom delis försorg, som, svinkött: 25 öre för stycke under TO kg. och 
enligt Byggnadsordningen, för behörigt verk- 40 6re för större stycke. 
ställande af byggnadsföretag är ansvarig, 2 lämpligt sätt öfvervakas, det olyckshän- Soplastningsstationer finnas å följ. stal- 

else eller olägenhet. för allmanheten icke len: å Södermalm en station i närheten af 
må af arbetet <ållas. Brytes haremot, böte 

' Södra järnvagsstationen; å Normalm en sta- 
5-100 kr. tion mellan Vartabanan och Solnavägen; 

samt 8 Ostermalm en station strax norr om 
a Skyltar. (Ofverståthållareämbetets knn- Ostra järnvägsstationen. Dessa stationer hål- 

görelse 1 0 / ~ ~  1894.) las tillgängliga för aflassning hvarje dag, nn- 
Mom. I .  Annonser, affischer eller andra der maj-september kl. 4-10 f. m. och under 

sådana tillkännagifvanden må ej uppsättas återstaende månader kl. 5-11 f. m., hvar- 
pá offentliga minnesmärken eller vid gata jämte den orenlighet, som uppsamlas å salu- 
eller allmän plats anslås på byggnader, plank torgen och vid extra rengöring af andra all- 
eller andra förem81 utan ägarens eller dis- manna platser, får å stationerna aflassas jäm- 
ponentems medgifvande. val till kl. 6 e. m. 
Mm. 2. Beträffande skyltar vid gata eller Då staden å gata eller allmkn plats an- 

annan allmän trafikled skall darjämte föl- lägger trumma för afledning af vatten, åslig 
jande lända till efterrättelse: ger det ägare af tomt vid samma gata eller 
a) Skylt skall säkert fastsättas. plats, darest han e j  förfogar öfver enskild 
b) Skylt, som sättes lägre än två och en ledning, som af Driitselnämnden godkännes, 

half meter från marken, må framskjuta högst att, samtidigt därmed a t t  staden på sin be- 

I femton centimeter från husvägg eller plank. kostnad från trumman till tomtgränsen fram- 
c) Sättes skylt högre än  nu dr sagdt, får förer sidoledning, till denna sidoledning föra 

den icke framskjuta vid gata af aderton rörledning under jorden för vattens och fly- 
meters bredd eller dänitöfver mer an en tande orenlighets afledande från tomten, 
och en half meter samt vid gata af ringare Där trummaredanfinnesafstadenanlagd,akaI1 
bredd mer än en och två tiondedels meter tomtagaren fullgöra hvad ofvan är sagdt å tid. 
fr8n husvägg eller plank. dock att  polismyn- som Drätselnämnden bestämmer och minst 
digheten, efter därom i särskildt fall gjord 6 månader förutgifver tomtägarentillkänna. 
framställning, äger att  på grund af skylts Ofvannämnda rörledning skall utgå från en 
form eller beskaffenhet medgifva längre ut- i tomten anbragt tät  samlingsbrunn, tackt 
språng. med lämpligt af Drätselnämnden bestimdt 

d) På hustak eller planks öfverkant må galler, försedd med vattenlås samt, där e j  
skyltar icke uppsättas med mindre Ofver- synnerligt hinder möter, lagd så a t t  brun- 
ståthållareämbetet, efter Byggnadsnämndens nens utloppsmynning kommer minst 1,485 
hörande, därtill meddelat tillstånd. meter under jordytan. Kan till följd af 

e) Befinnes skylt medföra synnerlig van- belägenheten vattnet från tomten icke föras 
prydnad, äger Ofverståthållareämbetet, efter till trumman från sådan brunn, hvarom of- 
a t t  hafva hört Byggnadsnämnden, förordna van är  sagdt, skall vattnet ledas dit genom 
om skyltens borttagande eller förändring lämplig anordning, som af Drätsdlnämnden 
inom utsatt tid samt förbjuda, a t t  den åter godkännes. 
uppsattes oförändrad; ..och lände, i ty fall, 
till efterrättelse hvad Ofversththållareämbe- [48 881 
tet härutinnan beslutar. Stensprängning, skott  och fyrverkeri. 

j) I benämningen skylt innefattas har Den, som i staden verkställer stenspräng- 
iifven skyltens fasten jämte dess öfriga till- ning utan polismyndighetens tillstånd eller 
behör. utan att  iakttaga därvid föreskrifvet försik- 

tighetsmått eller lossar skott eller afbriin- 
Slakthusstadga och ordningsstadga för,ner fyrverkeri, vare sig utan sådant till- 

stadens köttbesiktningsbyrher äro utfardade stånd eller med asidosättande af nödig var- l af Ofverståthållareämbetet den 23 jan. 1912. samhet, eller ii stadens område utan nödig 
Samma dag är äfven taxa utfhrdad för i Ivarsamhet verkstiller stensprängning, lossar 

FINSPONGC METALLVERKS A.-B. 
BERIDAREBANSGATAN 17 



Ordningsföreskrifter för Stockholm. C4888 -48893 

skott eller afbranner fyrverkeri, böte 5- Tvattbryggor. E j  må någon tvätta, ' 
100 kr. skölja eller klappa kläder eller förrätta 

I regel må handesbod annat dylikt arbete annorstädes å allmän 

öppen tidigast tlll 
plats än å de stadens bryggor, som för så- 
dant iindamål äro upplåtna, vid bot af 2- kl. 8, men på aftonen före sön- och helgdag kr,; allmänheten att dessa bVg. 

samt under två veckor före julafton till kl. 9. begagna. Matvaruhandel må öppnas kl. 6 och tobaks- 
eller tidningshandel hållas öppen en timme Utan tillstånd af ofver- 1angi-e på aftonen än annan handelsbod. st&th&llareämbetet mg ej någon rrpphugga i- 

och is. Tak och rannor & hus eller öppna vak å sjö, vik, kanal eller vat- 

på af be- 
tendrag inom staden eller p& eller i närhe- 
ten af far- eller gångväg å sjö, vik, kanal 

frias fr&n den snö eller is, som genom ned- 
störtande kan för dem, som 

eller vattendrag å stadens område. Detta 
förbud gäller afven i afseende å sådant för- 

fardas förbi; dock må det icke utan nöd- 
tvång ske s&, att den utanmr huset fram- svagande af is. som sker genom utslä~pande 

därå af hett vatten från ångmaskin eller p% 
gående rörelsen därigenom hindras eller up- annat dylikt sätt. 
pehålles; hörande husägaren vidtaga nödiga 
åtgärder till förekommande af olyckshandel- Vattenhamtning, Utan tillstånd af korn- 
ser eller olägenhet för allmänheten i följd munalmyndigheten f& vattenutkastare, 
af arbetets verkställande. Brytes häremot, gro eller va,da å gator eller andra allmänna böte .j-50 kr. platser anbragta, ej begagnas till vatten- 

hämtning med hast och åkdon, vid bot d Teatrar. Biljetter för inträde till spek- 
takel eller annan tillställning å Kungl. Te- 2-10 kr' 

atrarna må ej, utan teaterdirektionens till- I(ol och ved må i kallare stånd, inom deras förstugor, trappuppgån- 
gar, korridorer eller å trottoareqpa utanför 

eller tjanliga uthus inne å tomt. Allt UPP- 

eller invid ingkigarna till teaterhusen säl- lag af ved å vind, som ej ar försedd med 

eller till salu åt allmanheten, brandbotten, ar förbjudet, och må ej  heller 

vid bot af 2-50 kr. Under det berörda i boningshus å vind med brandbotten ve& 

ti,htillningar äga rum eller allm&nheten uppläggas i högsta men icke 

till dem anländer eller sig aflägs. 1 n e o t  fall narmare skorstenspipa an 0,891 

nar, fár ej å nämnda ställen något, hvad meter, vid bot af 20-100 kr. 

det vara ma, s ä ~ a s  eller till salu utbjudas Då ved eller dylikt gods Skall från Ak- 

utan direktionens tillstånd, vid bot af don aflassas a gata eller annan plats, m5 

kr. Ej må cigarr eller to- sådant icke ske medelst vedens eller godseta 

bak inom Kungl. Teatrarnas salonger, kor- afstjälpande från åkdonet. Tillstånd till 

ridorer, trappuppgångar eller inre sågning eller huggning af ved eller virke 5 

under spektakel annan tillställ- gata annan plats må P ~ ~ ~ ~ ~ Y ~ -  

ning eller då allmänheten digheten medgifva endast i det fall, a t t  an- 

anländer eller darifrån sig aflagsnar, - hvil- nat tjänligt ställe för berörda ändamål icke 

ket förbud afven gäller för alla andra i sta- finnes att  tillgå eller lämpligen kan bere- 

den eller dess das; börande vid arbetets verkställande noga 

teatrar eller lokaler för af of- tillses såväl a t t  allmänna rörelsen icke hind- 
ras, som ock att  arhetet utan uppehåll fentliga föreställningar, bringas till slllt; och skall gatan eller konstridning och dylikt -vid bot af 2-10 kr. sen genast efter arbete rengö- 

. Trottoar.  Ingen m& å demamma åka ras genom dens försorg, som låtit detsamma 
eller rida, utom vid färd däröfver mellan förrätta. Bryter någon häremot, böte 2- 
gård och gata, ej  heller dit uppföra fordon 50 kr. a 
eller dragare eller på annat obehörigt sätt Velocipedikning, se nedan efter Auto- 
upptaga eller afstänga trottoaren för de mobiltrafik. 
gående. E j  må trottoar begagnas af den, [48 891 
som bär börda, hvilken till följd af sin A ka n de ,  ridande och gående. Det är för- 
storlek, osnygghet eller annan sin beskaft bjudet för en hvar att köra eller rida for- 
fenhet ar  de gående till hinder eller anna- tare än i gående eller skridt på följande 
men. Bryter någon häremot, böte 2-50 kr. gator och allmänna platser: 
Fotgängare, som å gångbana möter annan Vasterlånggatan, Prästgatan, Skomakare- 
fotgangare, bör hålla till vänster. gatan, Svartmangatan, Kindstugatan, S k k -  - - -  ' 
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der förbi annan k;rande eller ridande, skall bana stänges. Där åkdon 'star vid ega s- 
det  ske till höger i traf, hvarvid den, som I dan af gatan, är det förbjudet akt med åk- 

r48 891 H. Taxor och ordningsföreskrifter. I l  
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ardsgataa, Köpmangatan, Baggensgatan, 
'&terpinggatan, Järntorgsgatan, i yska Brin- 
ken, Kiipmantorpet, Köpmaiibrinken, Beni- 
kebrinken, Trångsund, Munkbro- och Malar- 
torgen ä de delar, som ligga utmed järn- 
vägsviadukten, Slussbroarna, Nya Icungs- 
holmsbrons svängbro, Helgeandsholmsbrop 
samt gränderna i staden inom broarna. A 
nedan uppräknade gator och allmärina plat- 
ser är det icke tillåteb att  med arbetsåkdoit 
köra fortare an i gående: Staden inom bro- 
strna med undantag af vägen från Riddar- 
holmsbron öfver Birger Jarls torg till Rid- 
darholmshamnen, Slottsbucken, Skeppsbron 
samt  platsen nedanför Lejonbacken å ömse 
sidor om Norrbros iörlangning, Norrbro, 
*Gustaf Adolfs torg, Jakobs tokg, Jakobs- 
gatan mellan Västra Trädgårdsgatan och 
Malmtorgsgatan, Arsenaltgatan mellan Gus- 
taf Adolfs torg och Berzelii park, Kungs- 
tradgirdsgatan, Biblioteksgatan, Regerings- 
gatan mellan Gustaf Adolfs torg och Her- 
Bulesgatan, Malmtorqsgatan, Hamngatan mel- 
lan Malmskillnadsgatan och Norrmalmstorg, 
Lästmakaregatnn mellan Regeringsgatan och 
Oxtorget, Oxtorget, Oxtorgsgatan, Hollän- 
daregatan söder om Kammakaregatan. 
Predsgatan, Drottninggatan söder om 'Feg- 
nhrsgatan, Södermalmstorg, Götgatan mel- 
lan Södermalmstorg och 8:t Paulsgatan, 

valdsgatan, S:t Paulsgatan mellan Ragvalds- 

kör eller rider framför, är skyldig hålla i 
undan å t  vänster. Det är icke tillåtet a t t  I 
köra eller rida förbi annan körande eller 
ridande i gatukorsningar eller 8 platser, 
hvarest en stockning i trafiken darigenom 
kan uppstå. Där två eller flera körande 
ej  kunna komma fram på en gång, skall 
den, som kör arbetsåkdon, lämna vägen ; 
fri för personåkdon samt den, som kör 
olassadt arbetsakdon, för lassadt. Körande 
och ridande åligger, när någon ar  i vägen, 
att i tid r o p a  Se upp! och i händelsezaf 
behof sakta farten eller stanna. Körande 
skall vika undan för person, som står vid 
hållplats eller hållstation för spårvagn för 
att  stiga på spårvagn eller å sådan plats 
stigit af spårvagn. D& körande å plttts, där 
trafiken ar liflig, saktar farten, skall han 
höja $skan till tecken för körande, som 
f61ja efter. Den, som icke kan köra eller 
behandla dragare, vare sig att  detta beror 
af okunnighet eller hnstande kroppskrafter, 
äfvensom den, som icke fyllt sexton år, m& 
icke å gata eller allmän plats köra i traf. 
Den som gjort sig skyldig till. förseelse 
mot nämnda föreskrift, kan af Ofverståt- 
hållareämbetet förbjudas a t t  köra ä allmhn 
plats eller gata, förrän han st  ikt, att han 
äger erforderlig skicklighet. h r a n d e  och 
ridande äro skyldiga hålla vagen fri för 

cessioner, utryckande brandmanskap, brand- 
gatan och Götgatan. Där genom anslag karen tillhörig sjuktransportvagn, utryckande 
-Iler annorledes finnes utmärkt, att  gata ar polispiketvagn och spårvagn. Vidkörningmed 

Hornsgatan mellan Södermalmstorg och Rag- 

i 
tågande militartrupp, liktåg och andra pro- 1 

afstängd för trafik af körande eller ridande, arbetsåkdon ar det körsvennen förbjudet att  
skall sidant landa till efterrättelse. Kö- ligga på åkdonet äfvensom att  därå intaga an- 
raude eller ridande skola öfverallt dar hin- nan plats, än hvarifrån han kan hafra histen 
der ej  möter, hålla på vänstra sidan af väl i hand och har fri utsikt framfor sig. 
körbanan och den, som kör arbetsåkdon, så Finnes ej  sådan plats eller %r lasset af den 
nära gångbanans ytterkant som möjligt, dock beskaffenhet, a t t  hasten anstränges eller an- 
så att  ingen del af åkdonet eller doess 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 akdon bredvid detsamma. Ingen får gå på gång- 
kunna uppställas i bredd, böra arbetsåkdon bana medan han kör. Det ar körsvennen 
hålla närmast till vänster samt personåkdon f6rhj1idet att  på gatorna onödigtvis smalla 
hålla mellan arbetsåkdonen och gatans midt. ellr~r svänga med piskan. Nar n8gon stan- 
Nödgas k6rande eller ridande att  p i  någon nar med åkdon på gata, hvilket icke får 
plats limna kbrbanans vanstra hhlft, skall ske onödigtvis, skall, dar annan plats ej 
han så  snart hindret passerats åter vika blifvik eller vid tillfallet varder n€ polis- 
a f  till körbanans vänstra sida. Skall.kö- myndigheten anvisad, hasten med åkdo- . 
rande eller ridande stanna @i körbanans net stallas längs körbanan så långt å t  si- 
högra sida, må k6rbanans vanstra sida ej  dan däraf, som kan ske utan hinder ellw 
Iamnas, förrän det hr nödvändigt. Vand- olagenhet för rörelsen å vidliggande gång- 
ning om gatuhörn skall ske till vänster nära bans. Ingen får stanna med hast eller åk- 
körbanans vänstra sida och till höger i stor don framför gatumynning eller i gatukors 
båge. Körande och ridande, som ~tiöter eller s& långt fram i gatuhörn, att  hinder 
annan körande eller ridande, skall hslla å t  eller olägenhet däiaf kan uppst8 för dem, 
vänster. När någon bakifrån kör eller ri- som skola köra om hörnet. eller att eånn- 



~rdningsföreskrifter för Stockholm. [4889--48901 
don stanna vid motliggande del af gatans i Yksmedsgranden, Schönfeldts gränd och 
andra sida, så framt mellanrummet ei läm- I Leionstedts grand. I 
nar tillräcklic olats för obehindrad" färd1 " B 
med 2 ikdonas<mtidigt. Nu meddelade för- 148 901 
bud gäller dock icke för de. tid. som &t-l Automobiltrafik. Från början af 1911 I 
g i r  Pbr ikandes i- eller urstigande. Gods galler K. Maj ta förordning af d. 30 juni 
af betydlig längd eller stort omfang må 1916 om automobiltrafik. (Nr 315 i Sv. förf.- 
icke utan nödtvång baras eller med a k d y  saml. för 1916.) I denna meddelas föreskrif- 
forslas å gata, dar liflig trafik rader. Ar ter bl. a. 1 )  om automobils beskaffenhet, 2 )  om 
gods af beskaffenhet att  vid transporten besiktning af automobil m. m., 3 )  om regi- 
lätteligen kunna medföra fara eller i svii- streriiia af autonobil och om izenkanninzs- ) I 
nerligr hög grad åstadkomma hinder efler märker4) om efterbesiktning af automoubil 
olägenhet för trafiken, far det med &kdou och om förbud mot automobils användande, 
forslas å gata endast enligt polismyndig- b) om automobilförare, 6 )  om körning med 
hetens tillstind och föreskrifter. När gods automobil; 7) om yrkesmässig automobil- 
af stort omf&ng skall med akdon forslas till trafik, 8) om resande utlänningars automo- 
eller fran hus, får af- eller pålassningen icke biler, 9) före~krifter i afseende ä förordnin- 
ske på gatan, om detta arbete lämpligen kan gens efterlefnad, 10) om motorcykel, och 
verkstillas inne på tomten. Det ar ej  till- 11) ofriga föreskrifter. - Därjämte har en 
låtet att utan nödtvång låta åkdon dragas i kungörelse samma dag utfardats om formu- 
släp efter annat åkdon. På arbetsåkdon får lär till körkort för automobilförare m. m. 
gods icke lassas på sadant sätt eller i sådan (Nr 316 i Sv. forf.-saml. för 1916). - Slut- 
mängd, att  någon del af lasset kan falla af, ligen har tillkommit en ny lag angående 
eller ock större hinder eller olagenhet för ansvarighet för skada i följd af automobil- 
trafiken uppstår, än som är oundglngligt. Ar- trafik. (Nr 312 i Sv. forf.-saml. for 1916). 
betsakdon, som tillhör invånare i hufvudsta- Igenkänningsmtirket för 'Stockholms stad 
den, skall, när det dar användes till körs- ar A (framför numret), för Stockholms län 
lor, vara försedt med skylt, hvar8 ägarens B, för Upsala lan C och för Södermanlands 
fullatindiga namn eller firma samt hans lan D. - Dessutom finnas sarakilda detalj- 

, adress finnas utsatta med tydliga, minst bestämmelser rörande ä hvilka gator i Stock- 
nio centimeter höga bokstafver. Äger han holm olika slags autopobiler f& fardas. 
flera arbetsakdon, skall hvart o& ett af 
dem därjämte vara mjirkt med sitt särskilda Velociped- och rnotorcykel&kn,ing. (Of- I 

ordningsnummer, anbragt på skylten med veratåthållareämbetets kungörelse lU/6 1915). 
tydliga minst nio centimeter höga siffror. a) Utan särskildt tillstånd af Ofverståt- 
Skylten skall, d i r  eå lämpligen ske kan, Iiållareämbetet får velocipedåkning på all- 
vara anbragt på sådant satt, att inskriften män plats aga rum allenast på körbana 
utan marighet kan läsas af den, som be- och följaktligen icke på vag, som enligt dar 
finner sig bakom åkdonet, och f i r  icke uppsatt anslag är afsedd uteslutande för ridt. 
skylas. Hjulringar och skenor på arbets- b) Velocipedåkning tillåtes ej heller på föl- 
åkdon, som tillhöra invånare i hufvudstaden jande stallen: Vasferlånggatan, S. om Stor- 
och dar användas till körslor, afvensom på kyrkobrinken, gatukorsen inbegripna, samt 
omnibusvagnar, förspända med tv& eller Hamngatala mellan Malmskillnadsgatan och 
flera hästar, skola hafva en bredd af minst Regeringsg. 
tio och en half centimeter, så framt icke Den, som filrdas på velociped, åligger a t t  
hjulens genomskärning ar minst en och en &ka med långsam jart dels i gatuhörn och . 
tredjedels meter eller åkdonen hvilapå anda- invid gångbana, dels äfven dar trängsel rå- 
malsenliga fjädrar eller äro försedda med der eller fara för sammanstötning eljest kan 
motsvarande, lika goda inrättningar. Hand- uppstå. (Med langsam fart förstås en has- 
kärror eller andra fordon. som fortskaffas tighet, som ej ar större, an att en fullväxt 
med handkraft, få icke skjutas fram, när man med rask gang kan följa med veloci- 
de äro så inrättade eller lassade, att  den peden ) 
som verkstiller transporten ej har fri utsikt c )  Vid färd skola på velocipeden finnas: 
framför sig. 1) sakert verkande broms och ringklocka; 

Vid vite af 5-20 kronor iir det korande 2 )  bakom sadeln tydligt nummer, anbragt 
och ridande förbjudet att  mellan kl. 6 f. m. bakit  på svart, stadigt fästad plåt med hvita 
och 9 e. m. firdas annat an i sydlig rikt- upprättstående siffror, minst åtta centimeter 
ning i Stora Nygatan, i nordlig riktning å höga, öfverallt minst sju millimeter breda 
Lilla Nygatan, i västlig riktning i Gisgran- och med minst sju millimeters afstand så 
den och Kåkbrinken samt i östlig riktning väl mellan hvarje Biffras jämnlöpande delar 
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[4890-49 101 H . Taxor och ordningsföreskrifter . 
som mellan de särskilda siffrorna; samt dess- Auditorium .................................... 1. 731 
utom 3) under den del af dygnet. då gatn- Baptistkyrkan. Observatorieg . 4 ...... 500 . ......... lyktorna hållas tända: vid eller framom styr- > Norrlandsg 21 270 
stången Baptistförsaml . Bergsg . 45 stora salen. 830 

dels. i velocipedens längdriktning. tydligt > mindre > 230 
nummer. anbragt B hvardera sidan på svart. Berns salonger vid utskänkning ...... 1. 581 

... . stadigt fast plåt med siffror efter föreskriften > vid andra tillfallen 1. 650 
i punkt 1. dock att måtten må kunna in- Betelkapellet. Malmskillnadsg . 48 D 1. 160 
skränkas till motsvarande 6 och 6. dels af- Betesdakapellet. Smala gränd 5 ...... 360 
ven lykta med tandt ljus. hvars sken tydligt Betesdakyrkan. n . b . o . 1 tr .... 600 + 1. 100 a 

synes på afstånd och på bagge sidorna full- Betlehemskyrkan ........................... ,800 ... ständigt belyser sist nämnda nummer . Biografpalatset. Hornsgatan 9 & 11 676 
Numret får icke under färden vara skyldt . Biologiska museet ....................... 20@ 
Föreståndaren för polisens centralafdelnin Blanchs kafé .............................. 375 

bestämmer det nummer. velocipeden ekaf Blanchs teater ............. , ................ 255 
föra. och lämnar dilrom ekriftligt besked till Blasieholmskyrkan ........................ 2. 600 
ägaren. nar denne sjalf eller genom annan Brunkebergsteatern ....................... 480 
anmäler sig 9. afdelningens station samt upp- Centralbadets simhall. Drottningg . 88 300 
gifver namn. yrke och adress . 2 tennishallar d:o 600 

d)\Vid fird inom staden eller på (Södra) Cent?alsale)n. &la Kungsholmsbrog . 38 210 
Djurgarden ar förbjudet att med båda hän- Cirkus pä Djurgården ..................... 1. 997 
der släppa styrstången. att framdrifva mer Djurgardskyrkan ........................... 250 
än 2 velocipeder i bredd samt att onö- Djurgårdsteatern ........................... 637 
digtvis eller för öfning> iEka annorledes än Dramatiska teatern ........................ 976 
rakt framåt . Ebeneserkapellet. Blecktornsgrand 13 750 

e) Den som fardas på velociped%ligger: Elimkapellet. Storgatan 26 ............ 486 
att öfverallt där hinder ej möter hålla på Eiigelbrektskyrkan ......................... 1. 483 
vänstra sidan af körbanan; att vid möte med Engelska. nya. ............................ 200 
Bkdon eller ryttare hålla åt vänster; att vika Ersta kapell ................................. 700 
undan för sparvagnspassagerare vid hållplats; Folkets hus: Sal A 731. sal B 389. 
att vid gatuhörn vända åt vänster nara kör- sal C 207. sal D 209. sal E 126. 
banans vänstra sida. &en åt  höger i stor sal G 51. sal O 80 . 
båge; att. när fara för sammanstötning kan Folkteatern ................................. 477 
uppsta. Gfva signal med ringklocka; att vid Frälsningsarméns lokal. Östermalms- 
fard förbi häst. som ledes. hålla åt den sida. gatan 26 .....................i .......... 1. 300 
föraren gAr; samt att färdas varligt förbi Frälsningsarméns lokal. Lilla Glas- 
hastar och stiga af velocipeden vid möte bruksgatan 10 ........................... 800 
med hast. som visar sig orolig. äfvensom Frälsningsarméns lokal.KungshoImsg . j 
nar det 'eljest är af behofvet påkalladt. 31 ......................................... 730 ... för undvikande af olyckshändelse . Föreläsningspaviljongen. Bergsund 400 
f) Det i tj 3 Ordningsstadgan för rikets Grand Hotells konsertsal ............... 450 

stider gifna förbud att å gata. torg eller Gustaf Vasa-kyrkan ..................... 1. 760 
annan allmän plats köra ovarsamt samt att Gustaf Vasa församl:~ kyrka Vist- 
vid vändningar i gatuhörn eller vid färd mannag . 63 .............................. 156. 
mellan gärd och gata köra annorlunda än Helgalundskapellet ........................ 300 
.med stor varsamhet skall äga tillämpning Hjorthagens kapell ........................ 680 

......... jämväl ä velociped- och motorcykelBkning . Hotell Fenix balvhing 500. 250. 235 
... . Hnsh&llsskolan. Jakobsbegsg 16 150 

Rögre RealIäroverket p& Norrmalm 
[4Q 101 Allmänna lokalers'utrymme är i aulan ....................................... 778 

hygienens. ordningens och trygghetens in- gymnastiklokalen ........................ 400 ......... tresse af polismyndigheten 1 beräknade för Idrottsparkens tennispaviljong 1. 659 
nedanstaende högsta antal samtidigt besö- Immanuelskyrkan ........................ 2. 400 .............................. kande : Intima teatern 384 
Adolf Fredriks kyrka ..................... 1. 400 Jakobs kyrka .............................. 1. 000 
Akademien för de fria konsterna ... 208 Johannes kyrka ........................... 1. 300 
Alhambra teater ........................... 305 Katarina församlingshydda ............ 120 
Ansgariekyrkan. Brannkyrkag . 88 ... 250 Katarina kyrka ........................... 1. 960 
Arbetareinstitutets nedre våning. Katolsk-Apostoliska kyrkan. Oden- 

Klara N . Eyrkogata 8 ............... 478 gatan 20 ................................ 600 
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Ordningsföreskrifter f i r  Stockholm. [49 lo] 
............................... ................................. Klara kyrka 1,400 Odeonteatern 723 .............................. ...... Konstnärsklubben, Smhlandsg. 7 175 Oscarskyrkan 1,428 .............................. ......................... Kristallsalongen 930 Oscarsteatern 1,150 

Kristliga. Föreningen af Unga Män Restaurant Grand National n. b 700, 190,350 
(K. F. U. M), Birgerjarlag. 35 ... 542 Ryska kyrkan 90 .............................. 

B Hornsg. 50 ......... 161 Röda kvarn, Biblioteksg. 5 863 .............. ............... K. F. U. K. Brunusg. 3 480 Salemskapellet, Folkungag. 14 n. b. 900 
r Hornsg. 188 ............... 50 D 1 tr. 200 

............................. Kungl. teatern S:t Göraus kyrka, Kungsholmen ...... 472 
Hungsholms församl. kyrkosal, Parm- 

mätareg. 3 275 
S t Paulskyrkan, Ad. Fredr. torg 10 600 ................................. Skansen ....................................... 20,000 

Kungsholms kyrka ........................ Skansens friluftsteater ................... '>ii: 2,366 Kungsholms realläroverk högtidssalen r Högloftet ........................ 484 
D B gymnastik- Skeppsholmskyrkan ........................ 400 1,400 ...................................... salen ............................. 

Kvinnoklubhen, Greftureg. 24 A 180 
Slottskapellet 800 ...... Sofiakyrkan 1,333 

Laudtbruksakadem., Mastersamuels- ......................... ........ 175 Stadion : 17,700 ................................ gatan 47 
Lutherska. missionshuset, Högbergs- 

Stefanska~ellet (f 100 i lilla salen) 412 
................................. Storkyrkan 2,000 

gatan 27 A ............................. ................... Stora teatern, Götg. 49 855 
Maria kyrka ................................. .......................... 

110 Svenska teatern 1,104 
blariasalen, Brannkyrkag. 187 ......... 

807 
Södermalms Högre Allm. Lfroverks .............................. Matteuskyrkan ....................................... aula 800 

Metodistkyrkan, Uplandsg. 12 ......... Södra teatern .............................. 628 Missionshuset, Kungsg. 88, stora salen 
> mindre , 1:; Trefaldighetskyrkan, Majorsg. 5 iu 7 700 ............................... Moeebacke variet6 ........................ 899 Tyska kyrkan 1,000 ................................. , vintertradgard ...........v.. 200 Vasateatern 676 

Musikaliska akademiens orgelsal. ..... 350 Vetenskapsakademiens hörsal. n. b.... 837 ... stora sal 1,009 P läktare (utdömd) 24 ............................. (simhilen jamte &ktaren) 500 Viktoriateatern 469 ... National, se Restaur. Graud National. Viktoriasalen (f 125 i lilla salen) 420 
........................ Notra latinläroverkets högtidssal ...... 1,250 ~nkehusets  kyrka 230 .................................... Novilla 636 O~terrnalms för$amlingshydda vid 

Nya Elementarskolans samlingssal, Skepparegatan .......................... 593 
Slöjdg. 2 ................................. 600 Östermalms kyrka ....................... 2,000 

Skandinaviens Största Lifförsakringsbolag : T H ULE 
e 




