
[4877]

H.
H. Taxor och ordningsföreskrifter.

Taxor' och ordningsföreskrifter.
Ta x a å hamnafgifter i Stockholm.

A) för fartyg:
1:0) För fartyg af mera än 10 tons afgiJtspUktig

dräktig het skall med nedan stadgade undantag
hamnafgtft erlägg. m. följ.beloppf. hvarje t.,näml.:
då fartyg. kommer airelet fr. utrikes ort 10 öre,
då fartyget afgår direkt till utrikes ort 10 •
då fartyget kommer från inrikes ort·... 5 •
då fartyget afgår till inrikes ort 5.'

F'ör öppet segelfartyg af mera an 10 tons afgiJts-
pliktig drtiletiqh.et erläggeshanmafgift, då far-
tyget 'kommer från eller afgår till inrikes ort,
med 3 öre för hvarj e ton. .

2:0) För fartyg om 10 tons dräktighet och där-
under utgår afgift som för fem tons.

8:0),Åfgift euligt denna taxa erlägges jämväl för
passagerareångslupar, som göra resor mellan
särskilda ställen inom hamnområdet.

4:0) För ångfartyg, som på förut kungjorda tider
en eller flere gånger i månaden besoökerhamnen,
skall..nedsättntng äga rum med tva femtedelar
och för ångfartyg, som likaledes på förut kun-
gjorda tider hvarje söckendag minst en gång
ankommer till och minst en gång afgår från
hamnen med tre femtedelar af deu afgift, som
eljest skolat för fartyget utgå. Denna nedsätt-
ning med tre femtedelar af eljest utgående afgift
åtnjutes jämväl, om tillf'ålligtvis reservbåt in-
sättes å sådant fartygs linje.

0:0) För fartyg, som under loppet af ett dygn mera
än en gång besöker hamnen, äfvensom för äng-
slupar, som inom hamnen befordra passagerare,
erlägges afgift endast en gång för ankommande
och en gång för afgående om dygnet. o

6:0) För fartyg, som endast passerar h.amnomr ådet
utan att därinom a:flämna eller mottaga passage-
rare eller gods, erlägges i ett för allt hälften af den
här ofvan för ankommande fartyg stadgade afgift.

7:0) För fartyg, som på en och samma resa besöker
först Stockholm utan att här mottaga passa-
gerare eller- gods och därefter plats i stadens
närhet; belägen hitom Vaxholm-Oskar Predrike-
borg åt Saltsjösidan och Bockholmssund eller
Skansholmen åt, Mälarsidan, samt därifrån, utan
att ä sådan plats mottaga passagerare eller gods
till Stockholm, återkommer till Stockholm, er-
lägges icke afgift vare sig vid afgängen till eller
vid återkomsten från ifrågavarande plats.

[4877J

B) För varor, sjöledes inkommande från:
Utrikes Inrik.

ort. ort.
Alun, soafoel, vitriol och rödfärg l det 5 ö., ~ ö.,
Asfalt, beek,l harts och h.arpojs l. 5. -.
Beele, se Asfatt,
Benmjöl, se Gödningsämnen.
Blånor, se Hampa.
Bomull och shoddy I » 25. -.
Bresilja; se Fdrp er,
Brännvin och sprit) alla slag, samt

pusisch. l hl 40» 40»
Bårder;., se Papper.
Btireaft , se Vin.
Bönor) se Spannmål) omalen.
Cement, se Kalk.
Cementplattor, se Sten, trapp-o
Chokolad.se KatTe.
Cider, se Vin.
Fett, se Otior, andra slag.
Fikon)mandel)plommon,sviskon,

russin och korinter 1dct 45 ö., - ö.,
Fisk, saltad eller inlagd, torr eller rökt:

sill och strömming .•......... l hl 7. 7»
all annan .....•............... Idct 10» 10»

Fjäder .•••.......•••.••.•••.•.•••.... l dct20 ö. - ö.,
Fläsk och kött l » 15» ~ D
Foderlealeor , se Oijek aleor,
Frö ...••......•................. ~.....• 1 D ,) D - D
Fdrp er, utomrödf"årg, äfvensom bre-

silja och annat arbetadt färgträ T D 15}) -»
Ftiratrd, arbetadt, se Färger.
Förspinningsgarn, se Hampa.
Garn: af jute l » 10» ~g~

alla andra slag I )) 35))
Gips, se Kalk.
Glas) porslin och ej specificerade

lervaror •...•..••..•••••••.....•... 1 »
Gryn, utom af spannmål l ))
Gödningsämnen och benmjöl •... l ))
Halm, se Hö. o

Hampa, lin, Månar .samt tag'
virke och fUl'sPLnmngsgarn .. l » 2.5)) -»

Harpojs, se Asfalt.
Harts, se Asfalt.
Hudar) oberedda, våtsaltade .

• torra och beredda l
Humle .......••........•.•...•........ I
Hö och halm l
Ister, se Otior, andra slag. 7 ))
Jute .............•......•.............. l • - •
Katte, kaffesurroaai, te, ehoko-

lad O. malen eller rifven kakao l • .50. -.
Kaffeeurroaat, se Kaffe.
Kakao, se Kaffe.
Kakel och krukmakarearbeten .. 1)) 5)) -.
Kalk, krita, gips",lera och cement l hl 0,5» - •.
Kli, se Spannmåt, omalen. .
Koks, se Stenkol.
Korinter, se Fikon. l dct 25'))Korkbat'k ..•........•...........•... -.
Krita, se Kalk.
Kreatur: hästar och hornboskap .• l st. 50)) 50.

kalfvar, får och svin •.. l » 10» 10:t
Krulema.karearbeten, se Kakel.
Kött, se Fläsk.
Lera, se Kalk.
Lerrör Idct 2)) -»
Leroaror , ej specificerade, se Glas.
Lin, se Hampa. _ »
~u;,p.::::::::::::::::::::::::::::::::: i~ct4~~ _»
Maltdrycker, alla slag ..•..•.....• l hl lo» lo»
Mandel, se Fikon.
Margarin) se Smör.
Marmorplattor, se Sten, trapp-o
Maskiner, se Redskap. .
Maskin- och vagnssmörja samt

Vaselin ................•.......... ldctlO. -»
Metaller:

Järn och stål: tack., göt-, ballast-,
skrot- samt smältstycken .. .... l)) t » -»

D:o valsadt och hammarräckt, val-
sade och smidda ämnen för vi-
dare bearbetning samt plåt, spik
halkar, järnvägsskenor oc~. rör l}) 2» -:I

D:o alla äfriga arbetade jarnv, 1 » to » 10»

AI~:r~~t::e~~~~~~~~'..~~.~~~~l» 5])-]t
arbetade (rör, träd m. m.) I» 10. -»

Mineralvatten 1 hl 10»-»
Olein, se Talg.
Oiie- oeh foderkakor Idet o. '-»
Oljor: mineral- och genom torrde-

stillation framställda ... ;.. l. 5. 5»
]) andra slag samt späck, tran;

ister,- äfven konstgjordt
fett och stearin »25» 25»

20. 20.
20)) 20.
5) 5 »"

» 20»
» 50»
)) 50))
» 5»

-.
00 »-.o»
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Taxa å hamnafgifter.c-Tara för stadsbud. [4877-4878]
Ost .••....•.....•.....••........•....•. ldct20ö. -ö. af jute, oblekta, ofärgade 1. 15. 15'
Papp ............................•..... l » 10» 10».. .alla andra slag .: l'» 40» 40»
Papper, tapet e;' och bårder l » 20» 20» Arter, se Spannmål, omalen.
Plommon, se Fikon. För alla här otvau ej specificerade eller till dem
Porslin) se Glas. ej ,hänförliga "tullpltktdga varor erlägges i hamn-
Potatismjöl och stärkelse l » 10» -» afglft en procent af tullbeloppet.
Pottaska l » 10» -» Förestående varutaxa med tdllhörande bestäm-
Punsch .• se Brdnrusin, melse gäller jämväl för varor, hvilka från Norge sjöle-
Redskap och maskiner samt fär- des inkomma och för hvilka på grund af gällande mel-

diga delar af sådana .....•...... l » 10» 10» lanrikslag tull ej erlägges eller' tullindring åtnjutes.
Russin, se Fikon. Då den sammanlagda vikten, rymden eller mäng-
Rödfärg, se Alun. den af visst slag af varor, 'som fartyg innehar,' icke
Salpeter l » 20» -. uppgår till hvad i taxan är utsatt såsom grund för
Salt .................•.•......•..•..... l hll,5» -» afgiftensberäknande, erlägges för sådana Varor 'icke
Snodru), se Bomull. någon afgift. Varor, som från inrikes ort införas i
Siru.p , alla slag •.•.•.•.•..•.•.•...•. l » 15» 15» så ringa mängd, att afgifterna i en räkning ej uppgå
Smör och margarin l D 25 D ~ D till 10 öre, äro ätven fria frånhamnafgift.
Socker, raffineradt o o o l n 35 D 35» För varor, som lossas inom hamnområdet utan

» oraffineradt.. .. .. . .. l » 25» 25» att därvid föras öfver stadens kaj eller brygga, utgår
Sod.a .•.•...•.•.•.•.•...•.•.•.•.•••.•. l det 5 » - » afgiften med hälften af den här otvan i taxan upp· ~
Spannmål, omalen, samt kli, bönor, tagna varuafgift.

» :~te':o.~~.~r::~.::::::i~i ~ i ~ Från hamnafgifter äro fria:
Sprit, se Brännvin. a) fartyg, som utgått från hamnen, -men för .mot
Späck" se OlJaT"', andra slag. vind, storm eller sjöskada måst dit återvända·
Stearin" se Oljor" andra slag. innan den tillämnade resan hunnit fullbordas,
Sten, trapp- och plan- samt cement- äfvensom fartyg, som anlöper hamnen' endast

och marmorplattor •...•.....•. 100 st. 50» -» för att afhjälpa liden skada och därefter utgår
Stenkol och koks o o ••••••• o • o l dct 2 D 2 D med samma last, som det vid tnlöpandet innehade;
Strumpetotearbeten, se Väfnader. b) bogseringsfartyg, då.de föra andra fartyg i släp-
Sttirteelse, se Potatismjöl, tåg och ej medhafva gods eller passagerare;
Svafvel, se Alun. e) fartyg, som genom inredning och utrustning
Sviskon, se Fikon. visas vara afsedt till dykeri. eller bärgnings-
Suror................................. »25» -» företag, dock under förutsättning att det icke
Såpa och tvål .. .. .... .. . ... ... .. .. »25» -» användes till förande af passagerare eller af
Talg och oleiii ..•...•...•.•.....•. »25» 25. handelsgods och varor;
Tapeter, se Papper. d) ångfartyg vid profnings- och besiktningsresor;
Te, se Kaffe. e) fartyg, som tillhör svenskt eller utländsktpri·
Tegel ........................•..... 1,000st. 50» 50» vilegieradt segelsällskap, under förutsättn. attfar·
Do'ab"ra~-:·o..a·r·b..e·t·a·d·,.. b..l·a·d•.o..c·h.. s..tia.'.I·k...·. lldhcl

t
55

0
». 5 » tyget icke använd. till för. afhandelsgods o-varor:

T( fl;~ ~,50 D f) kronans fartyg och varor, dessa senare ehvad de
.~ arbetad, alla slag ....•.•.. l kg ~» 2» föras på kronans eller enskildes fartyg;

Travaror .' ved ....•.•...•...•...... l kbm 2 » 2» g» främmande makters krigsfartyg;
D snickare- och tunnbin- h stadens fartyg, som användas för stadens räkning

darearbeten ... o •• o o o o. o 1dct 25 D - D och stadens varor;
}) alla andra slag, oarbet., i) öppna roddbåtar samt å dem förda 'varor, då

sågade, tillhuggna eller hyfiade l kbm 5» -» dessa. i vikt, rymd eller stycketal ej uppgå till
Tvål" se Såpa. fem gånger hvad i taxan är utsatt såsom grund
Tågvirke" se flampa. för afgifternas beräknande; .
Tändstiekor och tdridstieleeaskur Idet 15» -» k) varor, som ej lossas inom hamnområdet;
Vit l » 50» -» l) varor från inrikes ort som lossas inom hamn
Vagnssmörja, se Masleinsmorja, området och enligt skriftligt intyg af vederbö-
Vaselin" se Masteinsmorja; rande fartygsbefäl inom fyra dagar efter hit-
Vicker, se Spannmål, omalen. komsten här omlastas till annat fartyg för' orne-
Vin., cider och .bdreaft .. o o o. o •• o o. 1dct 50» -» delbar vidare befordran till annan hamn, ~are
Vitriol, se Alun. , sig de för ändamålet föras öfver stadens kaj eller
Vtifnader o. strumpstolearbeten, brygga eller omedelbart omlastas.

för hvilka tull ej i Brock. m) tullpliktigt passageraregods, som afres.medföres;
holm erlägges: n) tomkärl, i hvilka varor förut utförts från hamnomr.

[4878] Taxa för stadsbud, gällande från och med den! juni!900.
A) Vid betalning till stadsbud efter kurs anses Stockholrn indeladt i 8 stadsdelar.' l) Staden

inom broarne med tillhörande holmar, 2) Inre Södermalm (gräns: Mälaren-Ringvägen __JäP1v~gen-
Timmermansgatan-Asögatan-Renstjernasgatan-Saltsjön), 3) yttre Södermalm,4) Nedre. Norrmalm (söder
om 'I'egnersgatan) jämte Skeppe- och Kastellholmarne, ö) Öfre Norrmalm (norr om 'I'egneragatan), 6)"Kungs.
holmen, 7l östermalm, 8) Djurgården, till Sirishof och Bellmansro. - Taxa 1 gäller för uppdrag mellan
två ställen i samma eller angränsande (med, bro förenad) stadsdel, taxa 11 för uppdrag från en stadsdel
genom en annan till en tredje, taxa 111 för öfriga uppdrag.

Taxa I II III minst 25 öre. (Kursen och återkursen kunna alltså
al För uppdrag utan bårda eller Kr. Kr, Kr. beräknas efter olika taxor.)

med börda af högst 4 kg vikt 0,25 0,40 0,60 Genom bud, telefon eller på annat sätt kalladt
b) För börda, som väger öfver 4 stadsbuds inställelse på mer än 1/2 km. aflägsen

men. ej öfver 25 kg..........•.. 0,50 0,75 1,00 plats ersättes med 2.5öre.
c) För börda, som väger öfver 25 Uppehålles stadsbud af den, 80m honom .tingat,

men ej öfver 75 kg..... ,... o.' 1,0 ,1,4:0 1,75 eller eljes för dennes räkning mer än en-kvarts
Innefattar uppdrag jämväl återkurs (till ut. timme utöfve:r den för uppdragetsuträttande skäligen

gångspunkten eller annat ställe) betalas för åter- erforderliga tid, betalas särski1dt för hcarfe efter
kurs~n half taxa för motsvarande enkel kurs, dock . nämnda kvarts timme börjadfjärderlels tim'.20 ö.

Brand- och Lifförsäkr~ng$-Aktiebolaget. SVEA.: 13:Drottflinggatan.



[4878-4880J H, Taxor och ordningsföreskrifter.
Afser uppdrag endast att från ångbåt eller 2) GIn för forslande af 'börda användes bår,

jårrwägsstation till personåtedon; eller omvändt, draakdrra eller annat Tordon , inverkar sådant
föra passagerares reseffekter, erlägges för hvarje ej på betalningen, utan utgår denna med hänsyn
rnansbörd.a. ellor därunder 25 öre, dock icke i till bördans tJP1gd, på sätt otvan är bestämdt.
något fall mera än 50 öre.

B) Betalning efter tid. 3) Om uppdrag, som icke lir tingadt efter tid,
För hel timme eller d.drurider 75 öre. innefattar flera särskilda Ieurser, äfyensom i an
För hvarje efter första timmen börjad hal,f- dra fall, då denna taxa icke är tfl lämpl ig, 'må pil

timme 30 öre. öfverenskommelse med stadsbud eller stadsbuds-
C) Gemeneamma. bestdrnrnelser. föreståndare bero, efter hvilken grund betalningen

1) Då stadsbud ej uttryckligen tingas efter tid, skall erlliggas.
utgår betalningen efter kw' s,

Taxa för sotning.
mom. 1 skall i skorstensröret, betalas för hvarje spisel eller ka-

För hvarje min, i hoilleeri våning den än befinnes, 30 öre.
rökgång: Anm. 3. För rengöring af rökhuf erlägges ej

i vindsvåning 20 öre. heller särskild betalning.
i våning närmast under vindsbottnen 25 » b) För sotning af rökgång till sådan eldetcu!,
i våning näst därunder 30» som begagnas utesiutarule till rurns upp-
o. s. v. med förhöjning för hvarje våning af 5 D värmande, lika i alla våningar:

Anm.l. I afseende å sådan skorsten, som om rökgång till endast en eldstad sotas ... 75 ört~
står utmed grannes brandmur och i följd däraf lir om rökgäng till två eller ttera eldstäder på
upp dragen till större höjd än den eljes enligt gäl- samma gång sotas, för hoar och en af
lande bestämmelser skulle innehafva, beräknas be- dem . ~ 50 öre
talningen för sotningen, med tillämpning af nu stad- och gäller hvad här ofvan under litt. b) stadgadt iir
gade grunder, efter antalet våningar i det hus, hvar- jämväl i fråga om sotning af pannmurs rör.
till nämnda brandmur hörer. Anm. Om sotning af rökgång till sådan eldstad,

Anm. 2. I betalning för sotning af skorstens- som uteslutande för Tums uppvärmande begagnas,
rör ingår äfven ersättning för rensning af dit le- måste, utan att skorstensfejaren därtill gifvit anled
dande, till järnspisel eller järnkamin hörande plåt ning, verkställas å annan tid af året än den, 80m i
rör äfvensom desammas nedtagande och återupp- § 3 mom. 2 finnes bestämd, nämligen frän 1 april
sättande; men om skorstensfejare kallas att sådan till 1 nov., utgår betalningen med {ja procents 101'-
rensning verkställa utan sammanhang med sotning. höjnin_g utöfver taxan.

[4879J
a) För sotning, som enligt § 2

äga rum å bestämda tic/er:

[4880J Taxor och bestämmelser för droskväsendet.

TAXA I. TAXA II. **) TAXA III. ***) I
Ir a g t a x a e) inom tu.llarne för Dagtaxa*) för 3~4 personer D.ag.}1~4 pers.in01n tullarne.
1-2 personer med icke heltäckt inom och 1-2 personer utom * med gods öfver 1{j kg.

åkdon och med gods af tullarne (se nedan och 2881,17) taxa) 3~4 pers. utom tullarne
högst 15 kg. med gods af högst 15 kg. för med eller utan gods.

Drosk ålenino, I Slädäkning. Drosleålcninp . I Städåkning. \~~~ ae~l:r*~t~% t~ll~rE:r:,:';r
, ... l'· d I I TI',I I , ... l" d I I TI'd I eller utan gods.ag aug Pris I Pris -ag ang Pris Pris I

Intill Intill Intill Intill Droskäkning. Städåkning.

800 m. O: 50Imin. sek. 600 m. O: 50 I min. Vägli!ngd I Pris I 'l'i~ 1 Pris l
1,200» O: 60 5 20 O: 50 900» O' 60 ~ O: 50 IntIll IntIll 1 l
~:~~~~ ~:~~i~ ~~~:I~U~~~ ~~~~I 1~ ~: I~:~~~'I ~:~~Imi~.. s:~,IO: 50 I
2,800» 1: 00 16 O: 90 2,100» 1: 00 12 O: 90 800» O: 70 4 O: 60
3,200» 1: 10 18 40 1: 00 2,400» 1: 10 I 14 1: 00 1,000» O: 80 5 20 O: 70

::~~~~ i: ~~ ;~ 20 i: ~~ ~:b~~~ i: ~~ i~ i: ~~ U~~~ ~:~~I ~ 40 ~: ~~
4,400» 1: 40 26 40 1: 30 3,300» 1: 40 20 1: 30 1,600» 1: 10 9 20 l: 00
4,800» 1: 50 29 20 1: 40 3,600» 1: 50 22 1: 40 1,800» 1: 20 10 40 1: 10
5,200» 1: 60 32 1: 50 3,900» 1: 60 24 1: 50 2,000» 1: 30 12 1: 20,
5,600» 1:70 34 40 1: 60 4,200» 1: 70 26 1: 60 2,200» 1: 40 13 20 1: 30
6,000» 1: 80 37 20 1: 70 4,500» 1: 80 28 1: 70 2.,400» 1: 50 14 40 1: 40
6,400» 1: 90 40 1: 80 4,800» 1: 90 30 1: 80 2,600» 1: 60 16 1:·50
6,800 » I 2: 00 42 40 11: 90 5,100» I 2: 00 32 11: 90 2,800» 1: 70 17 20 1: 60
7,200» 2: 10 45 20 2: 00 5,400» 2: 10 34 2: 00 3,000» 1: 80 18 40 1: 70
7,600» 2: 20 48 2: 10 5,700» 2: 20 36 2: 10 3,200» 1: 90 20 1: 80
8,000 » 12: 30 Q. S. v. med 10 6,000» 12: 30 o. s. v. med 10 3,400» 2: 00 21 20 1: 90
8,400 D 2. 40 öre mera för 6,300» 2: 40 öre mera för 3,.600» 2: 10 22 40 2: 00

[

8,800» 2: 50 hvarje dlirefter 6,600» 2: 50 hvarje darefter 3,800» 2: 20 24 2: 10 I.
o.s.v.medlObre börjad tid af o.s.v.medlOöre börjad tid af o.s.v.rnedlOöre o.s.v.rned t..oörelmera for hvarje 2 min. 4.0sek. mera för hvarje 2 min. mera för hvarje mera för hvarje!

påbörjad väg- påbörjad vlii(- päbörjad väg- dlirefter börj.täd]
längd af 400 m. längd af 300 m, längd af 200 m. af 1 min. 20 sek.]

'*} Som natt räknas tiden från kl. 12 på natten till kl. 7 på morgonen .
•• ) Taxa II gäller äfven som dagtaxa för 1-2 personers färd i ·heltäckt åkdonmed gods af högst 15kg .

••• ) Taxa III gäller äfven, då färd med eller utan gods sker från järnvägsstation med åkdon, 80m
lir till tjlinstgöring där anbefalldt. Sädant åkdon anvisas (i regel) af polisman medels bricka med droskans
nummer, och droskkusk må ej köra åt annan än den som aftämnar sådan bricka.
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Taxor och bestämmelser för droskväsendet,
Taxa för väutntng,

a) före början af en färd med droska: 50
öre för intill 10 minuter samt 10 öre för hvarje där-
efter b<rj ad tid af 5 min.

b) under färd med droska: 10 öre för hvarje
5 minuter.

c) före början af en färd med släde: 50 öre
för intill 5 minuter 20 sekunder samt 10 öre för
hvarje därefter börjad tid af 2 minuter 40 sekunder.

d) under lärd med släde: 10 öre för hvarje
2 minuter 40 sekunder.
Området inom tnllarne begränsas af följande gator

och platser jämte de s. k. tullarne :
Mariebergsgatan norr om Drottningholmsvägen ;
Värtajärnvägens spär från Rörstrandsgatan norrut

och österut inom Adolf Fredriks församling;
Albano med adressnummer 50 vid Roslagsgatan och

Albano järnvägsstation;
Ep.lderrrisjukhuaet ;
Östrajärnvägsstationen, Sofiahemmet, Idrottsparken.
Lifgardets till häst kasern, Generalstabens stall och

Första Svea artilleriregementes kasern;
Ammunitionsförrådet åLadugårdsgärdet ;
Kavallerietablissementet;
Sirishof och Bellmansro å Kungl. Djurgården samt

vägen mellan dessa ställen.

[4881J Vid tillämpningen af ofvanstående
taxametertaxor är följande att märka:
1) Ett barn under 10 år får medfölja åkande

utan särskild betalning. Två barn under 10 år räk-
nas som en person.

2) Droskor skola vara tillgängliga för dagtjänst·
göring under april-oktober kL 7 f. m. -11 e. m.
och under november-mars kl. 8 f. m. -11 e. m.
samt för nattjänstgöring hela året kl. 11e. m.-2f.lU.

3) Hvarje droska (eller släde vid slädföre) skall
vara försedd med taxameter, d. v. s. en automa-
tisk apparat, som för den åkande utvisar i en summa
det belopp, hvarmed en fullbordad färd skall enligt
taxa betalas.

4) Taxametern skall vara anbragt till höger an.
tingen å kuskbockens baksida eller, å släde utan
kuskbock, å framskärmen, och dess siffertaflor skola
ständigt vara synliga för den åkande.

5) Akdon med taxameter skall äfven vara för-
sedt med a) en på rörlig arm anbragt lykta med
ljusgrönt sken till belysning af taxameterns siffer-
taJla; b) en metallfana med ordet ledig måladt i
hvitt på röd botten; c) en metallskylt med ordet
beställd måladt i gult på blå botten (att täcka fanan
med); d) anslag om taxor och deras tillämpning fäst
vid taxametern; e) en prydlig lykta på hvar sida af
kuskbocken med åkdonets nummer rödmåladt eller
inbrändt å utsidan (dessa lyktor skola hållas tända
vid färd under den tid, då gatubelysning äger rum)'
f) en väska med droskreglemente och taxor. '
. ..6) l~axametern skall inställas på för körningen

tlllamphg taxa och fanan med ordet »Iedig » ned-
fallas, så snart åkdon blifvit upptaget eller hämtadt
genom bud eller beställdt genom telefon.

7) Så snart en f'ård afslutats, skall droskkusken
ställa taxametern på »teassa» samt med hänvis-
ning till sifferskif'oan. fordra betalning. När denna
erla!:ts, ~kall apparaten ofördröjligen ställas på
:Jtjanstgor ~ Dochfanan med ordet »ted ip» uppresas.

8) Kommer rekvireradt åkdon ej till använd-
ning, erlägges 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 förhållandet för poliskonstapel
eller å polisstation, dit droskkusken är skyldig att
köra utan ersättning. Droskkusk må ej begära
drickspengar. '

10) Skola under en och samma färd olika
taxor tillämpas, skall droskkusk, samtidigt med att
taxametern inställes på ny taxa, uttryckligen därom
underrätta den åkande.

[4880-4881J
11) Kommer taxameter under färd i olag, må

den åkande fordra färdens fortsättande mot betal-
ning efter öfverenekommelse eller, om sådan ej kan
träffas, enligt polismyndighets bedömande.

12) Droskkusk skall, såvida väglaget medgifver
och trafikhinder ej möter, köra i jämn traf och
tillryggalägga minst ]60 meter i minuten, så vida
ftj den åkande önskar färdas långsammare.

13) Droskkusk skall, om ej den åkande anger
särskild väg, köra genaste lämpliga vägen, dock ej
utan den åkandes tillstånd öfver tillfruset vattendrag.

14) Droskkusk mä ej vid bangårdar, teatrar, för-
Iustelaelokaler eller andra ställen med stor körtrafik
stanna för uppgörelse omedelbart framför ingången
och därmed försvåra tillträdet till denna.

15J' Droskkusk skall vara höJlig och iakttaga ett
städadt uppförande, må ej genom tilltal eller åt-
börder erbjuda körning, må ej onödigtvis uppehålla
den som beställt körning, ej heller röka tobak, så
länge den åkande är i droskan, ej utan den åkandes
medgifvande låta annan medfölja å åkdonet och ej
under färd öfverlämna tyglar eller piska till annan.'

IS) Om "kyldi{lheten att verkställa körning
gäller hufvudsakligen följande:

A) Droskkusk kan vägra körning a) åt osnyggt
klädda eller synbarligenöfverlastade personer; b) då
han på grund af beställning är under färd eller håller
med droskan å annan plats än droskstation, samt då
han är under hemfärd ef ter: dygnets tjänstgörings-
tid, i hvilka båda fall skylten med ordet beställd
skall vara uppsatt; och e) då han är skyldig in-
ställa droska vid centralbangården och innehar ban ...
märke samt om körningen skulle antingen hindra in-
ställelsen eller den påfordras till ställe utom tullarne.

B) Droska skall på tillsägelse genom medföl-
jande bud inställas å plats inom tullarne och kan
äfven rekvireras genom telefon; och skall taxame-
tern genast sättas i verksamhet och droskkusken
sedan köra ruirm.aste väg till inställelse orten.
Droskkusk kan ej tvingas att inställa sig etter re-
kvisition pr telefon.

O) Mot droskkuskens bestridande må djur icke
upptagas i droska och i fyrsitsig droska ej mer än
4 personer samt i tvåsitsig ej mer än 2, hvarvid
dock 2 barn under 10 år räknas såsom en person.

D) Med smtttosam sjukdom behäftade personer
eller lik få ej forslas i droska.

E) Effekter, som utan att skada åkdonet kunna
anbringas antingen i det inre af droskan eller på
kuskbocken, må medföras, men utan droskkuskens
medgifvande får droska icke användas uteslutande
till transport af saker.

17) Droskkusk är skyldig att verkställa körning
till följande utom tullarne belägna ställen samt till
alla, som ligga hitom dessa och vid de till dem
ledande vägarne ;
Bellevue,
Biskopsudden,
Blockhustullen,
Charlottendal utom

Hornstull,
Danviks hospital,
Djurgårdsbrunn.
Drottningberget å Ladu-

gärdsgärdet.
Ekelund,
Enskede.
Experimentalfältet,
Fiskartorpet,
Finnboda slip,
Fågelsången utom Horns-

tull.
Grönbrink utom Hornst.,
Gröndal å Kungl. Djur.

gården,
Gungan utOID. Skanstull,
Haga, Gamla,
Haga lustslott,
Hagalund,

I
Haga, orangeribyggnader,
Hammarby,
Hornsberg, Stora, brygge-

riet,
Hornsberg. Lilla,
Hufvudsta, skjutbanan,
Johanniahof utomSkanst.
Karlberg,
Konradsberg,
Kristineberg utom

Kungsholms tull,
Kruthuset vid Hund.

udden,
Kräftriket,
Lidingöbro, värdshuset,
Lidingöbro, vestra brofäst
Liljeholmen,
Lindarängen.
Manilla,
Marieberg,
Norrbacka,
Nya kyrkogården, hela

området,
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Nybohof, Stora,
Reymersholm,
Ropsten,
Rosendal,
S kuggan, Stora,
S kuggan, Lilla,

fl. 'Taxor och ordningsföreskrifter.

\

SOlna kyrka, \TomtebOda, institut för IVärtah.amnen
Stallmä~taregården, blinda, Värtagasverk~t,
Stora Sikla, Tranebergsbro, Ålkistan.
Södra begrafningsplatsen

utom Skanstull, 18) Böter för förseelser mot droskreolemente
Tegeludden, äro i regel 5-20 kronor.

[4881-4883J

[4882J Hyrkusktaxan är f. n. under omarbetning, hvadan i fråga om dithörande
uppgifter hänvisas till Suppl. II

Ål b a n o .
Barnängen .
Bellmans byst .
Bergsund .
Biskopsudden .
Blockhustull , .
Blåporten .
Charlotteudal (utom Hornstull) .
Dan viks ho spital... .
Danviks tull .
Djurgårdsbrunn (öfver Djurgården)
D:o (genom Fredrikshofstull) .
D:o (genom Östermalmstull) '" .
Dragonstallen (g. Predrikshofstull)
Drottningberget (g. Fredrikshofstull)
D:o (genom ostermalmstull) .
Drottningholm (nya vägen) .
Enskede .
Experimentalfältet utom Roslagstull
Fiskartorpet : .
Framnäs .
Fredrikshofs tull .
Frösunda. Stora ..........•.......................

D:o Lilla .
Fågelsången .
Grön brink .
Gröndal (på Djurgården ) .
Gröndal (utom Hornstull) .
Gungan .
Haga (Gamla) genom Ira Haga grind
Haga lustslott genom första grind
Haga lustslott genom andra grind
Hagalund .
Hammarby .
Hammarb ytull .
Hasselbacken .
Horns berg : .
Hornstull .
Hägersten .
Jakobsdal .
Johannishof .
Järfv a · · ··.. ··.. ··.. ·· ··
Järla .
Karlberg (g-enom allen) .

D:o (Rörstrandsvägen) .
Konradsberg .
Krisfineberg .....................•..................
Kräftriket .
Kungsholmstull .

Afståndet från Stortorget till:
Meter. Meter
3,ö28 Kyrkogården, nya 3,222
3,159 Kallhagen ...............•................................ 3,403
3,944 Lidingöbro (öfver Djurgården) 6,422
4,210 D:o (genom Fredrikshofstull) 5,264
4,795 D.o (genom Österrnalmstull) 5,831
6,339 Lifgardets till häst nya kasernbygg-
2,651 nad, till porten __ 3,250
4,329 - (från Valhallavägen) 650
3,080 Liljaholmen 3,527
2,900 Listunhill 4,943
5,062 Långholmen 4,365
4,685 Långpannan... ..................• 8,227
5,282 Manhem.................................................... 5,175
3,750 Manilla (öfre) 5,285
3,676 Marieberg 4,219
3,901 Nacka värdshus 6,478

11,790 Nockeby bro 10,138
4,824 Norra begrafniugsplatsen.grinden n.r S 4,512
4,860 N••rrbacka 3,!H3
5,17P Nnrrtull.................................................... 3,512
3,043 Nybohof..................................................... 4,139
2,577 Ropsten 4,999
5,813 Rosendals lustslott ; 3,889
6,259 Roslagstull 3,379
4,810 Rörstrand 3,367
4,175 Sabbatsberg ;:....... 2,93H
5,686 Sandsborg 5,427
4,489 Sirishof 3,453
4,677 Skanstull 2,678
6,377 Skuggan.................................................... 5,684
5,255 Skuru 12,277
5,730 Solna kyrka (genom Norrtull)............ 4,863
5,308 Stullmästaregården 3,785
3,717 Starrbäcks ekbacke se Lifgardets till
2,390 häst nya kasern.
3,325 Stocksund 7,013
4,692 Stora Sickla 5,582
3,135 Sundbyberg 9,124
7,070 Södra begrafningsplatsen, grinden
3.970 nor 1, cirka .
3,ti88 .Tallkro gen .
7,170 Tantotull .
7,171 Tegeludden .
4,475 Tranebergsbro .
4,121 Täcka udden .
3,964 Ulfsunda .
4,460 Ulriksdal (genom Nörrtull) O"•••••••••• •••

4,174 Ulriksdal (g. Rosl:stullförbi Ålkistan)
3,060. Weylandts villa ' .

[4883J

5,180
7,274
2,044
4,183
4.9W
5,745
7.224
8,654
9.249
4,234
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Ordningsföreskrifter för Stockholm. [4883-4885]
Värtan, hamnen vid densamma ...• 4,095 Götgatan. från Södermalmstorg ..... 1,924
Ålkistan 6,184 Hornsgatan, från Södermalmstorg,
östermalmstull....................................... 2,461 till Hornskroken 1,360
Drottning-gatan, från :::;trömmen, till Regeringsgatan, från Gustaf Adolfs

Tekniska högskolan 1,517 torg, till Spårvägs bolagets egendom 1,280

(t885] Ordningsföreskrifter för Stockholm.
Allmänna försäljningsplatser. Stadsfull- delse verkställas utom hus å annan tid af

mäktige bestämma hvilka torg, hamnar och dygnet än emellan kl. 5 och kl. 7 f. m.
dylika ställen i staden skola vara till under tiden från och med den 1maj till
{l:11männa försäljningsplatser upplåtna, men den 1 oktober samt emellan kl. 7 och kl.
Ofver-tåthållureämbetet äger att dels be- 8 f. m. under öfriga delen af året, vid bot
stämma särskilda af nämnda platser för af 2-10 kr.
f?rsäl.j,ning af :vissa ~lags varor! de.ls i öf- Hundar. Från kl. 10 e. m. till kl. 6 f. m.
ngt lamna de foresknfter, som for vidmakt- fO h l . 100 te i tade ut de 0t
hållande af ordning och renlighet å salu- fa.rl· U~l( ooeJ oPlalu a' 'ds e b~'a adntl'kna -

l t fl f d li D o jer sin agare e er v I ar; 01 n e un-
p aserna nnas e.~·or. er 19a. en, som der djurets löptid hållas inom hus. Hundar
bryter mot hvad hårutirman stadg-as eller o . t 100 100' O' t eller n Il. l hOO d t ill 00 l h . f ma ej u s appas osa a ga a anna a .le ce orsammar e l sage ser, onom l a - 00 l t' t d eli d o 'd ut
seende å åkdons och varors ordnande å man p a s Inom ~ aooen. er ess rnra e an
ifrågavarande platser genom polisbetjän in- halsband, ~vara agarens ;~a~n och bostad

e täl l t dd l böt 2-20 k A finnas tydhgt och ful lständigt anbragta.
gen pa s a e dra e a~! o e .r. d Anträffas hund å sådana ställen utan dy-
gator eller 00 an ra ~ll.manna platser, an o e likt halsband varde upptagen och afförd
nu omförmälda, ma ICke, utan Ofverståt- f . ... '. '11" h d l
ho 11 00 b t t t ill tO d f·' 001" b a poli sbetjäningen ti stadens un stal,

a.' arearn oe e s o l S an, orsa J~Ing e- N:o 66 Östermalmsgatan, samt vid Kungl.
drifvas fran stand, bod eller dylikt, eller V t . ;'.' tit t t död d ed 3 d f 00 •

° tt d ° täll t f o d .. l e ermarms l u e o a , s an ag-ar OJ-
sa.. a en I?a s a e ramgaen oe rore s~n flutit efter dess upptagande, så framt icke
dangenom hindras eller uppehål les, VId äO'aren eller vårdaren inom denna tid åter-
bot af 2-50 kr. hilmtar densamma samt ersätter kostnaderna

Annonser, affischer eller andra sårlana för dess upptagande och underhåll. Brytes
t.illkäunag ifvandeu må ej uppsättas på offont- häremot, böte 2-20 kr.
li~.a minnesmäroken oeller vid gata eller all- Hundskatt utgöres årligen med 15 kr. för
man plats a!1slas pa .?yggnader, pla:nk eller hvarje hund. Under tiden 17-31 januari
andra fore!llal utan agarens eller dispenen- hvarje år skall ägare eller innehafvare af
ten s medglfvoande. hund för hvilken skatt bör ntzöras dels

Badande. A v.issa stoällen vid hufvudsta- skriftligen en ligt fastställdt formtD.är i ~tads-
dens stränder aro, pa staden~. bekostnad, kassan uppgifva, huru många hundar han
anlagda badsumpar , som allmanheten mot innehar och under året vill behålla samt af
stadgad Iindrig afgift äger ~tt begagna) ?,chI bvad slag dessa äro, dels samtidigt erlägga
vare badande under bar himmel och l op- skatten hvarvid kvitto och skattemärke er-
pet vatten ej ti,nåte~ inom staden san~t får hållas. Blifver nåzou senare under årets lopp
a ..stadens. 0n,trade aga rum en.?ast a de äg-are eller innehafvare af sådan hund, ålig-
stäl len , dar sa dant sker utan olagenhet el- 0'8r det honom att senast inom 1 månad
ler obehag för allm.änheten. Den, ~ol~..i därefter sådant på enahanda sätt anmäla
st.aden under bar himmel badar.,. uti .. sJo, och då betala skatten. Resande, som uppe-
Vik, kanal eller vattendrag, eller for sa dant håller siz kortare tid än 2 månader i Stock-
äpdamål a.fkl.äder s.ig å an~at ställe, än som holm, behöfver ej där erlägga skatt för med-
sålunda bhfvlto a.~':lsa~t, bote 2-2? kr.: och förd hund, ej heller vid längre vistelse för
vare samma påföljd for den, som a stadens annorstädes beskattad hund men bör om
område badar på förbjudet ställe. han vill ha denne skyddad fhr åtgärde; mot

Damm. Afdamni ng eller piskning af mat- hundar utan ska.ttetnärken. göra anmälan i
tor, möbler, sängkläder och dylika persed- stadskassan och deponera skatt för året, men
lar eller kringspridande annorledes af damm äger att återfå beloppet mot återlämnande
i större mängd må icke äga rum å sådana af kvitto och märke, sedan han styrkt sin
allmänna platser, hvarest olägenhet däraf rätt till skattefrihet. Försummar någon att
kan förorsakas, och får icke i någon hän- till beskattning all mäla hund, som af ho-
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[4886] H. Taxor och ordningsföreskrifter.
nom innehafves, eller söker någon att me-. sand utströs eller annan åtgärd vidtages
delst oriktig uppgift eller på annat sätt till förekommande af åkningens utsträck-
undandraga sig beskattning, erlägge dubbel ning öfver en viss gräns, vare det förbjudet
hundskatt och böte 5-10 kr. Hundskatt att sådant hinder undanrödja. För öfver-
är lika utmätningsgill med kommunalut- trädelse häraf bötes 2-20 kr.
skylder. Då skatternärke förkommit, kan N"tk t T'·· k l f l '1" -nytt få lösas med 25 öre. . o rea ur. JUIa~. ~ o a o!s as l amp

hga fordon under nödig uppsikt eller ock
Kreatur. Lämnas förspänd dragare å gata hvar för sig ledas af två eller flere män

eller annan allmän plats obunden, utan er- samt, då de ledas, vara försedda med nos-
forderlig tillsyn; eller finnes häst lös därstä- ring eller broms. Andra större kreatur,
des; eller finnas hornboskap, får, get el- där de icke föras i fordon, skola, högst två
ler svin lösa å gata eller annan allmän i bredd, antingen köras med töm eller ock,
plats vid andra tillfällen, än då de, under sammanbundna på lämpligt sätt, ledas, hvar-
oafbruten tillsyn af vårdare, föras till eller vid en person icke må föra flere än två kro-
från bete, eller för vattning eller annat atur. Kreatur, som' nu äro nämnda, må
angeläget ändamål framdrifvas, eller på icke föras af någon, som saknar för ända-
saluplats till försäljning utställas; eller målet erforderlig kroppsstyrka. Mindre bo-
hafva omförmälda kreatur genom underlå- skapsdjur. såsom kalfvar, får och svin, få
ten vård kommit in på annans gård i sta- ich forslas annorledes än i fordon, som äro
den; eller stannar man, då kreatur i stad tillräckligt rymliga och i öfrigt för ända-
framdrifves, obehörigen därmed å gata eller målet lämpliga. Kreatur få icke, där det
annan allmän plats; böte ägaren eller den, utan väsentlig olägenhet kan undvikas, köras
som eljes skulle om kreaturet hafva vård eller ledas å gata eller annan allmän plats,
eller vållat, att sådant kommit löst, 2-20 där liflig rörelse råder eller på sådan all-
kr. Dragare må icke ställas så, att rörelsen män plats, som icke är för körtrafik upp-
däraf hindras eller uppehålles, ej heller låten. Särskildt förbjudna områden äro:
fodras eller lämnas frånspänd vid åkdonet å norr det område, som omslutes af Ar-
annorstädes å gata eller annan allmän plats, tillerig., Tyskbagareg., Jungfrug., Valhallav.,
än där sådant är tillåtet, vid bot af 2-50 Odeng., 'I'orsg., Klara Strand, G:la Kungs-
kronor. holmsbrog., Vintervägen, Mästersamuelsg.,

Kälkb ksåknl •. t r d' _ L:a Munklägersg. och Klara Strand, samt
a . ac, sa n!.ng ma eJ.u an po ~~myn tg å söder området inom Folkungag .. Timmer-

he,ts tillstand for~.ta~as a andra ~n ~edan- mansg., Krukmakareg., 'I'orkel-Knutssonsg.
staende pla~ser, nämligen: Landtma!er'haclcen och södra uppfartsvägen. Vid kreaturstrans-
och HII.mlerJfJ:rden, dels stora al.~enfran ,Flor.as porter må onödigt uppehåll icke ske, och
kulle till Linnestoden, d~ls yastra allen fran skola kreaturen när de sjöledes anländt till
~~gelbrlrs{~taSt tIll ~lllnn1od.~n °d: ~~~ staden, föras från landningsplatsen så snart
0V.srada: l nd ranf, uregd'~~ l h.nam~ f SSt . sig göra låter och senast inom två timmar

ana 18 un en. ran n.or os ra nrn~.. a e- efter ankomsten.
fa!lskap'~llet t~ll Frej gatan. Saltm~taregatan Burar och annan redskap, som i staden
fran hOJden VId Mar~vardsga.~an till Kung- eller å dess område användas för forsling af
stensgatan: Allen .• VId no:dostr~ sidan .af fjäderfä eller dess förvaring vid hamn, järn-
Observatorieplan f~an Ohssrvatoriegatan tIll vägsstation eller allmän saluplats. skola
K;ungsteJ:sgatan. ~egn~r~lunden.l dock att åk- vara tillräckligt rymliga och i öfrigt för
nmgen ej får fortsattas a an~~'ansande gat~r. ändamålet lämpliga.
Vasa purken dels de tre vagar, som fran
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 höjd, som utgör fortsättning af den kreat~.rs~pillning elle~. annan orenligh~t,
mellersta af vägarna VId Dalagatan. Krono- att därtill begagna tatt fordon eller karl
berqsparken, dock att åkningen icke får fort- samt jämväl i öfrigt tillse, att orenlig-
sättas å angränsande gator, GuldgrälId, Tanto- heten ej spilles eller utrinner, äfvensom
lunden, Kapellgränd från höjden midtför att hafva fordonet eller kärlet ändamåls-
huset n:r 9 österut till Ostgötagatan, samt enligt öfvertäckt samt icke å gata eller an-
Högbergsgatan från Hä,ckelfjällsgränd västerut nan allmän plats stanna därmed längre än
till Nytorgsgatan. A dessa för kälkåknillg-\SOm af tillfällig anledning kan vara oun d-
anvisade platser får dock åkning, hvarom nu gänglige n nödigt. Vid forsling å gata el-
är fråga, i:ke äga rum na.tte.~ideller s.~na:.e ler annan a~.lm~nplats af kalk, ma~en ~rita. '
än kl. 9 Jla aftonen; och l händelse därstä- kolstybb, rödfärg eller annat dylikt amne,
des, merI Mver.tåthållareämbetets tillstånd, I som genom ut spillning eller damning med-
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för olägenhet, skall, vid bot af 2-20 kr., Inom hvarje egendom skola, genom hus"
begagnas tätt och med tjänlig betäckning värdens försorg, finnas i erforderlig mängd
försedt fordon. Sopor, kreatursspillning, inrättade ändamålsenliga afträden, försedda
afskräden och slik orenlighet, hvartill dock med täta, lämpligt omslutna tunnkärl eller
ej hänföres afträdesämne, må icke forslas klosettkärl för uppsamlande af den inom
å gator eller andra allmänua platser på an- egendomen fallande latrin. Den, åt hvil-
nan tid af dygnet än från kl. 11 e. m. till ken afträde är till begagnande upplåtet,
kl. 8 f. m. under maj till och med septem- skall hålla detsamma snyggt samt dels vid
ber månader samt från kl. 10 e. m. till kl. förefallande behof och dels, då han från
10 f. m. under återstoden af året; skolande, egendomen afflyttar, genom budning i stad-
i händelse af behof, orenlighet, som spri- gad ordning, föranstalta om orenlighetens
der vämjelig stank, vara försatt med nå- bortskaffande, hvarmed ej må uppskjutas så'
got ämne, hvarigenom olägenheten häraf länge, att kärlen blifva öfverfyllda. Brytes
förekommes eller minskas; allt vid bot af häremot, böte 2-20 kr. Afträdesorenlighet
5-50 kr. Afstjälpningsställen för snö, is, får ej hämtas eller å gator eller andra all-
affall af byggnadsmaterialier, vid gräfnin- märrna platser forslas å annan tid än emel-
gar uppsamlad jord, sten och grus samt lan kl. 11 e. m. och kl. 5 f. m. från den 1
andra fyllnadsämnen, hvilka ej uppläggas april till den 1 september samt från kl. 11
på 'ägarens eller med vederbörligt tillstånd e. m. till kl. 6 f. m. under äfriga månader,
å annans tomt, anvisas af Öfverståthållare- vid bot af 2-100 kr.
ämbetet medels sär~kild kung:?,rels!J. D~,n, Reparationer. Då yttre reparation å hus
som vill begagna sadana afstjälpningsstäl- o. t tt l t e t för huset ".
len, bör rätta sig efter tillsyningsmans el- pag,~r, u an a p a s nd u anfu I al
l r beti .. · till u l . f d' inhägnad, skall, genom ens orsorg, som,
der dP.otfl,Sde"J=;t:nlllgs l sflages~r l aO'~feente o,aenligt Byggnadsordningen, för behörigt

e l or a. arunenas a asarung. ver ra- l täl l d f b d f' . t ,.
deJse häraf straffas med böter 5-100 kr. _ vef(~ a a~ e u a . ygg12as.ore ag ar an-
S' t Il d Iika ä du'd d' svang, pa lämpligt satt öfvervakas det

vmma ~ er y ~ a amncn, o a Jur, sopor, olyckshändelse eller olägenhet för allmän-
affall fran fabnk~r och .ha?-dtve!kstader heten icke må af arbetet vållas. Brytes
eller annan orenhghet ma Icke l staden h". t höt 5-100 l .
eller å dess område utföras eller kastas i arerno t, o e er.
sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller läg- Skyltar. (Öfverståthållareämbetets kun-
gas å isen därstädes, ej heller få de utka- görelse '°/11 1894.)
stas på gator, torg eller andra allmänna Mom, 1. Annonser, affischer eller andra
platser. Användt vatten och andra flytande sådana tillkännagifvanden må ej uppsättas
orena ämnen få, så framt de ej sprida stin- på offentliga minnesmärken eller vid gata
kande lukt eller medföra annan betydlig eUer allmän plats anslås på byggnader,
olägenhet, i rännstenar uthällas från kl. 11 plank eller andra föremål utan ägarens eller
e. m. till kl. 7 f. m. under maj till och disponentens medgifvande,
med september månader samt från kl. 10 Mom. 2. Beträffande skyltar vid gata
e. m. till kl. 8 f. m. under återstående eller annan allmän trafikled skall därjämte
delen af året, men i öfrigt vare slikt ore- följande lända till efterrättelse:
nande förbjudet; och må ej heller någon a) Skylt skall säkert fastsättas.
låta urin å trottoar eller vid offentliga b) Skylt, som sättes lägre än två och en
byggnader eller minnesmärken. Vid inträf- halfmeter från marken, må framskjuta högst
fad köld må i rännstenar och afloppstrum- femton centimeter från husvägg eller plank.
mor icke utsläppas vatten i sådan mängd e) Sättes skylt högre än nu är sagdt, får
att för åkande eller gående hinderlig svallis den icke framskjuta vid gata af aderton
eller annan synnerlig olägenhet däraf upp- meters bredd eller därutöfver mer än eu ochen
kommer. Brytes häremot, böte 2-100 kr. half meter samt vid gata afringare bredd mer
Orenar någon i staden eller inom dess om- än en och två tiondedels meter från husvägg
råde vattnet uti allmän brunn, källa eller eller plank, dock att polismyndigheten, efter
vattenledning eller, på annat sätt som nyss därom i särskildt fall gjord framställning,
är sagdt, vid allmänt vattenhämtningsställe äger att på grund af skylts form eller be-
i sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller före- skaftenhet medgifva längre utsprång.
tager man vid allmän brunn, källa eller d) På hustak eller planks öfverkant må
vattenkastare eller vid annat allmänt vat- skyltar icke uppsättas med mindre Ofver-
tenhämtningsställe rengöring af kärl eller ståthållareämbetet, efter Byggnadsnämn-
åkdon, tvättning af kläder eller annan åt- dens hörande, därtill meddelat tillstånd.
gärd, så att osnygg-het eller hinder vid vat- e) Befinnes §kylt medföra synnerlig van-
tenhäntninzen uppkommer, böte 2-100 ler. IJrydnad, äger Ofverståthållareämbetet, efter
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att hafva hört Byggnadsnämnden, förordna Taksnö och is. Tak och rännor å hus
om skyltens borttagande eller förändring skola, på föranstaltande af husägaren, be-
inom utsatt tid samt förbjuda, att den åter frias från den snö eller is, som genom ned-
uppsättes oförändrad; och lände, i ty fall, störtande kan förorsaka fara' för dem, som
till efterrättelse hvad Ofverståthållareäm- färdas förbi; dock må det icke utan nöd-
betet härutinnan beslutar. tvång ske så, att den utanför huset fram-

./) I benämningen skylt innefattashäräfven gående rörelsen därigenom hindras eller
skyltens fästen jämte dess öfriga tillbehör. uppehålles; börande husägaren vidtaga nö-

Soplastningsstationer finnas å följ. stä 1- diga åtgärder till förekommande af olycks-
len: å Sodermaim. en station i närheten af händelser eller olägenhet för allmänheten
Södra järnvägsstationen; å Norrmalm en sta- i följd af arbetets verkställande. Brytes
tion mellan Vårtabanan och Solnavägen; häremot, böte 5-50 kr.
samt å Östermal-m. en station strax norr om
Östra järnvägsstationen. Dessa stationer hål- Teatrar. Biljetter för inträde till spek"
las tillängliga för afiassning hvarje dag, un- takel eller annan tillställning å Kungl'
der maj-september kl. 5-8 f. m. och under Teatrarna må ej, utan teaterdirektionens
återstående månader kl. 5-10 f. m., hvar- tillstånd, inom deras förstugor, trappupp-
'" t d l' h l o l O'ångar, korridorer eller å trottoarerna
Jam e en oren 19 et, som uppsam as a sa u- ~tanför eller invid ingångarna till teater-
torgen och vid extra rengöring af andra all-
männa platser, får å stationerna aflassas järn- husen säljas eller till salu utbjudas åt all-
väl kl. 4-7 e. m. mänheten, vid bot af 2--50 kr. Under det

Då staden å gata eller allmän plats berörda tillställningar äga rum eller all-
anlägger trumma för afledning af vatten, mänheten till dem anländer eller därifrån
åligger det ägare af tomt vid samma sig afIägsnar, får ej å nämnclla ställen något,
gata eller plats, därest han ej förfogar hvad det vara må, säljas eller till salu ut-
öfver enskild ledning, som af Drätsel- bjudas utan direktionens tillstånd, vid bot
nämnden godkännes, att, samtidigt där- af 2-10 kr. Ej må någon röka cigarr el-
med att staden på sin bekostnad från trum- ler tobak inom Kungl. 'I'eatrarnes salonger,
man till tomtgränsen frarnförer sido ledning, korridorer, trappuppgångar eller inre för-
till denna sidoledning föra rö.rledning un- stugor under spektakel eller annan tillställ-
der jorden för vattens och flytande oren- ning därstädes eller då allmänheten därtill:
lighets afledande från tomten. Där trumma anländer eller därifrån sig afIägsnar, - hvil-
redan finnes af staden anlagd, skall tornt- ket förbud äfven gäller för alla andra i sta-,
ägaren fullgöra hvad ofvan är sagdt å tid, den eller å dess område belägna allmänna
som Drätselnämnden bestämmer och minst teatrar eller lokaler för uppförandeaf'oftentliga
6 månader förut gifver tomtägaren tillkänna. föreställningar, såsom skådespel, konstridning
Ofvannämnda rörledning skall utgå från en och dylikt - vid bot af 2--10 kr.
i tomten anbragt tät samlings brunn, täckt Trottoar. Ingen må å densamma åka
med lämpligt af Drätselnämnden bestämdt eller rida, utom vid färd däröfver mellan
galler, försedd med vattenlås samt, där ej gård och gata, ej heller dit uppföra fordon
synnerligt hinder möter, lagd så att brun- eller dragare eller på annat obehörigt sätt
nens utloppsmynning kommer minst 1,485 upptaga eller afstänga trottoaren för de ,
meter under jordytan. Kan till följd af gående. Ej må trottoar begagnas af den,
belägenheten vattnet från tomten icke föras som bär börda, hvilken till följd af sin
till trumman från sådan brunn, hvarom of- storlek, osnygghet eller annan sin beskaf-
van är sagdt, skall vattnet ledas dit genom fenhet är 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,

'som är beläg-en på hans t'änstJ'a sida.
Stensprängning, skott och fyrverkeri. T ättb E' o o t ;·tt.

Den, som i staden verkställer stenspräng- .. ~a ryg.gor. J ~a. nago~ .y~;. a,
ning utan polismyndighetens tillstånd eller skölja ell~r klappa klade,: ..eller o fon<l~~a
utan att iakttaga därvid föreskrifvet försik- annat .~ylIJrt arbete arrnorstädes a allm~n
tighetsmått eller lossar skott eller afbrän- plats a~ a doe ~tadens ~ryggor; som for
ner fyrverkeri, vare sig utan sådant till- sådant anda:!lal aro upp~.at.na, VId bot af
stånd eller med åsidosättande af nödig var- 2-10 kr.; agande. allmanheten att dessa
saruhet, eller å stadens område utan nödig bryggor kostriadsfritt begagna. •
varsamhet verkställersteusprängning, lossar Vakar. Utan särskildt tillstånd af Ofver-
skott eller afbränner fyrverkeri, böte 5- ståthållareämbetet må ej någon upphugga
100 kr. is eller öppna vak å sjö, vik, kanal eller
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vattendrag inom staden eller på eller i om Norrbros förlängning, Norrbro, Gustaf
närheten af far- eller gångväg å sjö, vik Adolfs torg, Jakobs torg, Jakobsgatan
kanal eller vattendrag å stadens område, mellan Västra TrädgårJsgatan och Malm-
Detta förbud gäller äfven i afseende å torgsgatan, Arsenalsgatan mellan Gustaf
sådant försvagande af is, som sker genom Adolfs torg och Berzelii park, Kungs-
utsläppande därå af hett vatten från ån g- trädgårdsgatan. Biblioteksgatan,Regerings-
maskin eller på annat dylikt sätt. gatan mellan Gustaf Adolfs torg och Her-

Vattenhämtning. Utan tillstånd af kom- kulesgatan, Malmtorgsgatan, Hamngatan
munalmyndigheten få vattenutkastare, som mellan Regeringsgatan och Malmskillnads-
äro eller varda å gator eller andra allmänna gatan, Lästmakaregatan mellan. Regerings-
platser anbragta, ej begagnas till vatten- gatan och Oxtorget, Oxtorget, Oxtorgsgatan,
hämtninz med häst och åkdon vid bot af Fredsgatan mellan Gustaf Adolfs torg och
2-10 kr. ,. Drottninggatan, Drottninggatan söder om

Ved. Kol och ved må uppläggas i källare IVallinga~~n, Södermalmstor?" Götga~an
eller tjänliO'a uthus inne å tomt. Allt upp. mellan Sodermalmstorg ,och S.t Pauls.gatan,
lag af ved å vind, som ej är försedd med Hornsgatan mellan ..Sodermalmstorg och
brand botten, är förbjudet, och må ej heller Repslagaregatan. Ilar genom a~slag ,eller
i boningshus å vind med brand botten ved Ia.nnorledes fin,~esutmärkt, .att gata ar afs!angd
uppläggas utan i högsta nödfall, men icke f~~rtra~k af kor~nde ellerydande, skal~ sådant
i något fall närmare skorstenspipa än O 891 landa till efterrättelse. Korande eller r~rlande,
meter, vid bot af 20-100 kr. " som m~ter ~nnal;; körande ..elle: ri dand e,

Då ved eller dylikt gods skall från åk- ?k,~ll h~lla at :,anste~': ~ar nagk:r ba~
don aflassas å gata eller annan plats, må ifrån ~or eller rider förbi ~nn~n .orand.
sådant icke ske medelst vedens eller godsets e~ler ridande, ,~kall de~ ske till ho.ge~!hvar-
afstjälpande från åkdonet. Tillstånd till v~d d~n, som kor e}ler ~:rder~ramf,~):,al: skyl-
sågning eller huggning af ved eller virke dIg ha,ll.a unda~ at vanster. Da.r tva ~ller
å gata eller annan allmän plats må polis- fl~re korande ej kunna ,komma [ram pa ..en
myndigheten medgifva endast i det fall, att gang, ..skall ~en,,, som kor ~rbetsakdon, lam-

t t'" l' t tåll f" b ,. d "d o I na vagen fri for personakdon samt den,anna Jan 19 s a e or eror a an ama k" l It b t o kd f" l dticke finnes att tillgå eller lämpligen kan so.m or o assa.c ar eo s!1 on,..or ~ssa ...
beredas; börande vid arbetets verkställande ~o:.ande och. n~ande alrgger, nar nal;'0~.ar
noga tillses såväl att allmänna rörelsen l vagen, att l tid ropa: Se upp! och l han-
icke hindras, som ock att arbetet utan up- dEelsehaf behofl .sakti, ia~'~: elll:' l~~atna.
pehåll bringas till slut; och skall gatan eller Wt vd~r,Is.old ror, ar,,~ sa hOll' s·~ .f! v:r-
platsen genast efter fulländadt arbete ren- a.d, arf k~.nber ej m~ er/ a k fa vans .!~
göras genom dens försorg, som låtit det- IS! ta~..a or 'd~an of d sa myc ef ~ofrnmOJ-
samma förrätta. Bryter någon häremot, 19 o kadmna mhl entt a ensKa:rrmad1"1 o~pe~-
böte 2-50 kr sona on oc ryttare. oran e oc n-

). dan de äro skyldige hålla vägen fri för tå-
Åkande, ridande och gående. Det är för- gande militärtrupp, liktåg och andra pro-

bjudet för en hvar att köra eller rida fortare cessioner, utryckande brandmanskap och
än i gående eller skridt på följande gator spårvagn. Vid körning med arbetsåkdon
och allmänna platser: är det körsvennen förbjudet att ligga på

Västerlånggatan, Prästgatan, Skornakare- åkdonet äfvensom att därå intaga annan
gatan, Svartmangatan, Kindstugatan, Skär- plats, än hvar ifrån han kan hafva hästen
gårdsgatan, Köpmangatan, Baggensgatan, väl i hand och har fri utsikt framför sig.
6sterlånggatan, Järntorgsgatan, Tyska Finnes ej sådan plats eller är lasset af den
Brinken, Köpmantorget, Köpmanbrinken, beskaffenhet, att hästen anstränges eller
Benikebrinken, Munkbro- och Målartorgen å annan olägenhet uppstår genom att kör-
de delar, som ligga utmed järnvägsviaduk- svennen befinner sig på åkdonet, skall han
ten, Slussbroarna, Nya Kungsholmsbrons gå bredvid detsamma. Ingen får gå på
svängbro '\,amt gränderna i staden inom gångbana medan han kör. Det är kör-
broarna. A nedan uppräknade gator och svennen förbjudet att på gatorna onödigt-
allmänna platser är det icke tillåtet vis smälla eller svänga med piskan. När
att med arbetsåkdon köra fortare än i någon stannar med åkdon på gata, hvilket
gående: Staden inom bro arne med un- icke får ske onödigtvis, skall, där annan
dantag af vägen från Riddarholmsbron plats ej blifvit eller vid tillfället varder
öfver Birger Jarls torg till Riddarholms- af polismyndigheten anvisad, hästen med
hamnen, Slotts backen, Skeppsbron samt åkdonet ställas längs körbanan så långt åt
platsen nedanför Lejon backen å ömse sidor sidan däraf, som kan ske utan hinder eller
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olägenhet för rörelsen å vidliggande gång-i tredjedels meter eller åkdonen hvila på ända-
bana. Ingen får stanna med häst eller åk- målsenliga fjädrar eller äro försedda: med
don framför gatumynning eller i gatukors motsvarande, lika goda inrättningar. Hand-
eller så långt fram i gatuhörn, att hinder kärror eller andra fordon, som fortskaffas
eller olägenhet däraf kan uppstå för dem, med handkraft, få icke skjutas fram, när
som skola köra om hörnet, eller att gång- de äro så inrättade eller lassade, att den
bana stänges. Där åkdon står vid ena som verkställer transporten ej har fri utsikt
sidan af gatan, är det förbjudet att med framför sig.
åkdon stanna vid motliggande del af gatans AutomobiJtraflk. Från början af 1 07 •
andra sida, så framt mellanrummet ej läm- gäller K. Maj:ts förordning. af d. 21 sept.
nar tillräcklig plats för obehindrad färd 1906 om automobiltrafik. I denna med de-
med 2 åkdon samtidigt. Nu meddelade för- las föreskrifter bl. a. 1) om automobilens
bud gäller dock icke för den tid, som åt- beskaffenhet (säkerhetsanordningar m. m.),
går, för åkandes i- eller urstigande. 'Gods 2), om igenkänningsmärken, 3) om förbud
af betydlig längd eller stort omfång må mot automobils användning, 4) om för auto-
icke utan nödtvång bäras eller med åkd2n mobil tillåtna vägar och körhastighet, 5)
forslas å gata, där liflig trafik råder. Ar om yrkesmässig automobil trafik, 6) om re-
gods af beskaffenhet att vid transporten sande utländingars automobiler, 7) ansvars-
lätteligen kunna medföra fara eller i syn-bestämmelser om förordningens efterlefnad,
nerlig hög grad åstadkomma hinder eller 8) om motorcykel och 9) om besiktnings-
olägenhet för trafiken, får det ej med åk- taxa och kungörelser. De för allmänheten
don forslas å gata utan polismyndighetens viktigaste af dessa föreskrifter (af hvilka
tillstånd och iakttagande af de särskilda några, påstås vara för stränga för att kunna
föreskrifter, som af denna myndighet kunna noga efterlefvas) äro följande:
varda meddelade. Skramlande gods må Automobil skall vara försedd med igen-
icke med åkdon forslas å gata, utan att känningsmärke, som erhålles efter besiktning
åtgärd vidtagits, hvarigenom bullret und- och gäller för hela riket. För Stockholms
vikes eller så mycket som möjligt försvagas. stad är märket A, för Stockholms län B,
När gods af stort omfång skall med åk- för Up sala län C och för Södermanlands
don forslas till eller från hus, får af- eller län D etc. allt med följande siffror, 12 cm.
pålassningen icke ske på gatan, om detta höga, svarta l. mörkblå på hvit botten och
arbete lämpligen kan verkställas inne på läfta att läsa både framifrån och bakifrån, l,
tomten. Det är ej tillåtet att utan nöd- livarför de vid mörker skola belysas af i
tvång låta åkdon dragas i släp efter annat ly~tor.,
åkdon. På arbetsåkdon får gods icke lassas A allmän väg af mindre bredd än 3,6 ,
på sådant sätt eller i sådan mängd, att nå- meter må automobiltrafik ej äga rum utan
gon del af lasset kan falla af, eller ock Kon:s befhdes tillstånd och å enskild väg ej
större hinder eller olägenhet för trafiken utan ägarens. Endast ambulans- eller brand-
uppstår, än som är oundgångligt. Arbets- väsens automobil må i tätt bebyggdt sam-
åkdon, som tillhör invanare i hufvadsta- hälle framföras med större hastig-het i tim-
den, skall, när det där användes till körs- men än 15 km, vid dagsljus och 10 km. vid,
lo r, vara försedt med skylt, hvarä ägarens mörker eller dimma och annorstädes resp.
fullständiga namn eller firma samt hans 25 km. och 10 km. A broar, i vägkors-,
adress finnas utsatta med tydliga, minst ningar och i vägkrökar skall automobil köras '
nio centimeter höga bokstäfver. Ager han så sakta, att den kan stannas ögonblickligen.
flere arbetsåkdon. skall hvart och ett af För öfrigt skall automobilfarande dels i tid
dem därjämte vara märkt med sitt särskilda ge varningssignal, dels icke färdas förbi
ordningsnummer, anbragt på skylten med oroligt rid- eller dragdjur utan att ge den
tydliga, minst nio centimeter höga siffror. ridande eller åkande tillfälle att stiga af,
Skylten skall, där så lämpligen ske kan, dels genast stanna på tecken af krorio- eller
vara anbragt på sådant sätt, att inskriften polisbetjänt, dels vid sammanstötning etc.
ntan svårighet kan läsas af den, som be- icke aflägsna sig från olycksplatsen, innan
finner sig bakom åkdonet, och får icke lämpliga åtgärdervidtagits, dels slutligen ej
skylas. Hjulrina ar och skenor på arbets- lämna motorn, innan sådan åtg'ärd vidtagits,
åkdon, som tillhöra in vånare i hufvudstaden att den ej kan komma i gång af sig själf.
och där användas till körslor, äfvensom på Lokala förordningar utfärdas för hvarje
omnibusvagnar, förspända med två eller län i början af hvarje år med sammanfatt-
flera hästar, skola hafva en bredd af minst ning af alla för länet gällande stadganden,
tio och en half centimeter, så framt icke Bland sådana föreskrifter för Stockholms
hjulens genomskärning är minst en och en stad märkas följande:
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Ordningsföreskrifter för' Stockholm. [48 91}
Automobil, som är mer än 6 m.lång och2,3 Högbergsgatan ; Hornsqatan.: mellan Söder-

m. bred, må ej utan särskildt tillstånd använ- malmstorg och Adolf Fredriks torg.
da~. lo Narvaväg~n~ och Valhallavägens Med långsam fart förstås en hastighet,
alle er f~r autom~!:nl Icke framdrifvas ooc.hej som ej är större, än att en fullväxt man
med s~orre fart an 6 km. l tlm;nen a mre med rask gång kan följa med velocipeden.
gator I stade~. mellan broarna,.~ Mu.?kb~o- Nu meddelade bestämmelser om förbud
torget o~h Malartorget utmed jamvagsvia- mot åkning å några samt om långsam fart
dukten, a Slussbroarna, N ya Kungsholms- o d täl l "Il . f" t' d Il
brons svängbro och Helgeandsholmsbron, å ~l ak ra 4s a he~ g~ er ~J or l en me an
Fredsgatan, å Strömga tans, J akobsgatans och oc a~ "oc. pa mOIgon~n. ,
Arsenalsgatans smalare delar, å Tegelbacken oc) Vid fard.m0I!1 den e&:enthga sta;den oeller
och å Horns- och Götgatorna närmast Söder- pa Kungl, DJurgardep sode~ om Djurgårds-
malmstorg. Om automobiler för forsling af brunnsviken, skall pa velocipeden finnas:
varor gälla ännu flera och större inskränk- 1:0 bakom sadeln tydligt nummer, an-
ningar. bragt bakåt på svart, stadigt fästad plåt med

Utan myndighets tillstånd får icke v.id hvita upprättstående siffror, minst åtta oenti-
automobil tillkopplas annat fordon. - Öf· meter höga, öfverallt minst sju millimeter
verståth.-ämbetets kung. af 12 jan. 1907 breda och med minst sju millimeters afstånd
innehåller uppgift på de i stadsplanen ej så väl mellan hvarje siffras jämnlöpande
intagna vägar inom Stockholms stads orn- delar som mellan de särskilda siffrorna;
råde, å. hvilka trafik med automobiler och samt dessutom under den del af dygnet, då
motorcyklar är vare sig tillåten eller för- gatulyktorna hållas tända,
bjuden... 2:0 vid eller framom styrstången:

Velocipedåkning. (Ofverståthållareåmbe- dels, i velocipedens längdriktning, tydligt
tets kungörelse "!« 1897.) .. hummer, anbragt å hvardera sidan på svart,

a) Utan särskiJdt tillstånd af Ofverståt .. stadigt fäst plåt med siffror efter före-
hållare ämbetet får velocipedåkning på all- skriften i punkt 1:0, dock att måtten må
män plats äga rum allenast på körbana kunna inskränkas till motsvarande 6 och 5;
och följaktligen icke på väg, som enligt där dels äfven lykta med tändt ljus, hvars sken
uppsatt anslag är afsedd uteslutande för ridt, tydligt synes på afstånd och på bägge sidorna

b) Velocipedåkning tillåtes ej heller på fullständigt belyser sist nämnda nummer.
följande ställen: Numret får icke under färden vara skyldt.

Västerlånggatan, gatukorsen inbegripna; Föreståndaren för polisens centralafdel-
Jakobsgatan, mellan Malmtorgsgatan och ning bestämmer det nummer, velocipeden
Västra Trädgårdsgatan; Hamngatan mellan skall föra, och lämnar därom skriftligt besked
Malmskillnadsgatan och Regeringsgatan, till ägaren, när denne själf eller genom annan
Sluesbroarna, Gatukorset mellan Göt- och Horns- anmäler sig å afdelningens station samt
gatorna. uppgifver namn, yrke och adress.

Den, som färdas på velociped, åligger att d) Den, som färdas på velociped, åligger:
åka med långsam fart dels i gatuhörn och att vid möte med åkdon eller ryttare hålla
invid gångbana, dels äfven där trängsel rå- åt vänster; att vid färd förbi häst, som
der eller fara för sammanstötning eljes kan ledes, hålla åt den sida, föraren går; att,
uppstå, så ock på följande ställen: när fara för sammanstötning kan uppstå,

Staden. inom broarne, med undantag af gifva signal med ringklocka; samt att fär-
Skeppsbron, platsen nedauför Lejonbacken das varligt förbi hästar och stiga af vele-
och Mynttorget; Norrbro; Gustaf Adolf., torg; cipeden vid möte med häst, som visar sig
Jakobstorg; Jakobsgatan, väster om Malm- orolig, äfvensom när det eljes är afbehof-
torgsgatan ; Arsenalsqatan, mellan Gustaf vet påkalladt, för undvikande af olyckshän-
Adolfs torg och Jakobstorg; samt mellan delse.
Kungsträdgårdsgatan och Norra Blasie- e) Flere än två velocipeder få ej fram-
holmshamnen; Biblioteksgatan;Rpgeringsgatan, drifvas i bredd, och är jämväl förbjudet att
mellan Gustaf Adolfs torg och Smålandsgatan; vid färd på velociped onödigtvis eller för
Malmtorgsgatan; Hamngatan, öster om Rege- öfning åka annorledes än rakt framåt.
ringsgatau; Lästmakaregatan, mellan Rege- f) Det i § 3 Ordningsstadgan för rikets
ringsgatan och Oxtorget; Oxtorget; Oxiorqs- städer gifna förbud att å gata, torg eller
gatan; Frrdsqatan, mellan Gustaf Adolfs torg annan allmän plats köra ovarsamt samt att
och Drottninggatan; Drottninggatan, mellan vid vändningar i gatuhörn eller vid färd
Fredsgatan och Rådmansgatan ; Djurgårds- mellan gård och gata köra annorlunda än
bron; Slussgatorna ; Brunnsbaclcen; Södermalms- med stor varsamhet skall äga tillämpning
torg; Götgatan, mellan Södermalmstorg och [jämväl å velocipedåkning.
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[4892-4910J Taxor och ordningsföreskrifter.

Vid begagnande af de å gatorna anlagda Katarina kyrka.: 2,300
gångbanorna bör gående företrädesvis, sär- Katolsk-Apostoliska kyrkan, Oden-
deles där rörelsens liflighet sådant kräfver, gatan 20 5 O
välja den gångbana, som är belägen på hans Klara kyrka '1,400
»iinstra sida. Konstnärsklubben, Smålandsg. 7...... 17&

Kristallsalongen ......• 902
[4:910] Allmä.nna lokalers utrymme är i Kristliga Förening~n a.f Unge Män

hygienens, ordmngens och trygghetens in- (K. .F. U. M.), Birgerjarlsg. 35..... 546
resse af polismyndigheten beräknadt för Kungliga teatern 1,264
nedanstående högsta antal samtidigt be- Kungsholms kyrka 1,500
sökande: Landtbruksakadem., Mästersamuels-
Adolf Fredriks kyrka 1,400 gatan 47.................................... 175
Alhambra teater 305 Lutherska missionshuset, Högbergs-
Arbet:föreningens festvåning, Malm- gatan 27 A 1,000

skillnadsgatan 52....... 650 Maria kyrka 1,900
Arbet:institutets nedre våning, Klara Matteuskyrkan.............................. 807

N. Kyrkogata 8 478 Mosabacke variete 899
Berns salonger vid utskänkning 1,581 ») vintertrådgård ..............• 200

D:o vid andra tillfällen 1,650 Musikaliska akademiens orgelsal...... 350
Biologiska museet __ 200») » stora sal... 1,009
Blanclis karL............................... '375 Mälarbadet (simhallen jämte läktaren) 500
Blasieholmskyrkan 2,600 National, se Restaur. Grand National.
Centralbadets simhall, Drottningg. 88 300 Norra latinläroverkets högtidssal., 1,250

D:o tennishallar d:o 600 Novilla 536
Cirkus på Djurgården 1,997 Oscarskyrkan 1,428
Danviks kyrka :....................... 400 Oscarsteatern............ 1,150
Djurgårdskyrkan 250 Restaurant Grand National n. b. 700, 190, 350
Djurgårdsteatern 537 ») Runan, 1 tr ;.......... 800
Dramatiska teatern 611 .Ryska kyrkan 200
Elimkapel let, Storgatan 26 480 Skansen ..........................•............ 20,000
Engelska kyrkan 270 Skeppsholmskyrkan 1,400
Ersta kapell . 700 ::ilottskapellet................................. 800
Florakyrkan, n. b. o. 1 tr 600 + 1,100 Sofia kyrkan 1,333
Folkets hus: Sal A 731, sal B 389, Stefanskupellet ·................. 412

sal C 207, sal D 209, sal E 126, Storkyrkan 2,800
sal F 79, sal G 51, sal O 80. Sveasalen 1,140

Frälsningsarmens lokal, Östermalms- Sveateatern................................... 705
gatan 36 1,300 Svenska teatern 1,104

Frälsningsarmens lokal, Lilla Glas- Södra teatern..................... 528
bruksgatan 10 800 Trefaldighetskyrkan, Majorsg. 5 & 7 700

Grand Hotells konsertsal............... 450 Tyska kyrkan 1,000
Gustaf Vasa-kyrkan 1,750 Vasateatern 647
Hotell Fenix balvåning 250 Vetenskapsakademiens hörsal, n. b.... 337
Idrottsparken 3,6011 » läktare (utdömd} 24
Idrottsparkens tennispaviljong 1,655 Yiktoriateatern 469
Irnrnanuelskyrkan 2,4090stermalms församlingshydda vid
Jakobs kyrka 1,100

1

" Skeppareg-atan .
Johannes kyrka 1,300 Ostermalms kyrka .
Katarina församlingshydda 120 Östermalmsteatern .

593
2,000
1,256
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