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H.Taxor och ordningsföreskrifter. [4877]

H. Taxor och ordningsföreskrifter.
[4877] Utdrag ur Taxa å hamnafgifter i Stockholm för 1910-1913.

Ny taxa väntas utko:rn:rnai början af 1914.
A) För fartyg (båtar, pråmar).

1:0) Hamnafgift erlägges hvarje gång både vid an-
kommande och afgående;

a) fö,' fartyg af 10 tons nettodräktighet eller
därutQfoer:
vid omedelbar ankomst från eller afgång till d)
utrikes ort för hvarje ton •.......•...... 10 öre,
inrikes ort för öppet segelfartyg pr ton 3 •
inrikes ort för annat fartyg pr ton... 5 •

b) för fartyg af mindre än 10 tons netto dräktig·
het:
vid omedelbar ankomst från eller afgång till e)
utrikes ort för stycket ...•. I...•.•.....• 10 öre
inrikes ort för stycket 25 :t

Anm. Brntet tal af ton beräknas icke.
2:0) a) För fartyg, som gör regelbundna resor efter

kungjord och hamnstyrelsen delgifven plan, er-
läggas endast 80 procent af de afgifter, som
eljes skolat utgå.

bl För ång· eller motorfartyg, som gör regel.
bundna kungjorda resor till och från hamnen
hvarje söckendag, erläggas endast 40 procent af
de afgifter, som eljest skolat utgå.

e) För ång- eller motorfartyg, som endast gör visst
antal regelbundna längre resor ärligen, nedsättes
afgiften till 60 procent.

d) På hamnstyrelsen ankommer att pröfva, huru-
vida till stöd för begäran om nedsättning ihamn
afgift åberopad plan öfver regelbunden fart är
af beskaffenhet att, under förutsättning att pla-
nen fullföljes, nedsättning må åtnjutas för däri
upptagna fartyg.

e) Nedsättning i hamnafgiften åtnjutes under vissa
villkor jämväl, om reservbåt eller annat fartyg
insättes å linje med regelbunden trafik.

3;0) Afgift enligt denna taxa erlägges jämväl för
passagerareångslupar, som göra resor mellan
särskilda ställen inom hamnområdet.

4:0) För fartyg, som under loppet af ett dygn mera
än en gång besöker hamnen, äfvensom för så-
dana fartyg, som inom hamnen befordra passa-
gerare, erlägges afgift endast en gång för an-
kommande och en gång för afgiLende om dygnet.

i:o) För fartyg, som endast passerar hamnområdet
utan att därinom aflämna eller mottaga passage-
rare eller gods, erlägges i ett för allt hälften af den
här ofvan för ankommande fartyg stadgade afgift.

6:0) För fartyg, som besöker först Stockholm utan
att här mottaga passagerare eller gods och där-
efter plats i stadens närhet, belägen hitom Vax..
holm-Oskar ..Fredriksborg åt Saltsjösidan och
Bockholmssund eller Skansholmen åt Mälarsi-
dan, samt därifrån, utan att å sådan plats -mot·
taga passagerare eller gods till Stockholm, äter-
kommer till Stockholm, erlägges icke afgift vare
sig vid afgången till eller vid återkomsten från
ifrå/lavarande plats.

7:0) Fr åri hamnafgift för fartyg äro befriade;
al båtar (farkoster) af tre tons nettodräktighet eller

därunder;
b) fartyg, som tillhör kronan, eller fartyg. som af

kronan förhyrts samt är bemannadt med kronans
folk och förer örlogsflagg, så ock fartyg, som
tillhör främmande nations örlogsflotta;

<ej följande fartYl(, då de icke begagnas till att mot
afgift föra passagerare eller varor, nämligen:

fartyg som tillhör svenskt eller utländskt pri·
vilegieradt segelsällskap;

fartyg 80m genom inredning eller utrustning

visas vara afsedt till dykeri. och bärgningsföre.
tag;

bogseringsfartyg vid färd för införande till eller
utförande från hamnen af annat fartyg eller vid
färd omedelbart därefter; samt

fartyg vid .prof- och besiktningsresa •
fartyg, som till följd af storm, sjöskada eller
eljes för trängande nöd anlöper hamnen och
icke där lossar varor eller intager andra varor
än skeppsförnödenheter för fartygets behor, så-
som proviant och kol, ej heller aflämnar eller
mottager passagerare j
stadens fartyg, som användas för stadens räk-
ning.

B) För varor, som lossas i hamnen och
föras öfver hamninrättningen tillhörig kaj

eller brygga.

Kommande från

Alun .
Aifalt ............•.......•...•........
Beck .......••.......••...............
Benmjöl, se Gödningsämnen.
Bly, se Metaller.
Blånor ..•..............•............
Bomull ........•....••.........•.••..

» affall och trassel. .........••
Brdnnoin; se Spritoaror.
Bårder, se Pappersarbeten.
Bdrsaft, se Vin.
Bonor, se Spannmåi, omalen.
Cement .
Cementplattor, se Sten,
Cniiisatpeter .
Choleolad. ....................•......
Fikon .
Fisk, saltad, inlagd, torr eller rökt

sill och strömming .
all annan .........•.••....•...

FJäder ....•.............•............
Flott, se Ister.
Fläsk se Kött.
Foderkakor, hela och krossade,

samt fodermjöl .
Fruktsaft, se Vin.
Frö, hamp-, Im-, rot- och raps- o.

andra slag, ej hänförliga till
spannmål ....••..•••••.....•••.••

Färger och fär{}nin{Jsämnen:
Mälarfarger o. alla andra slag
rödfärg ........•..•............•.•

Förspinningsgarn~ se TågvirJce.
Garn: ull-, linne-, hamp-, bomulls-

o. alla andra slag .
jute ..........•...........••......

8~~~b~t~ij~;;fi~~k~;:'~~ii'p~d~":::
fönster-, spegel- o. andra slag

Gryn: af spannmål. ..•..............
risgryn o. andra slag .

Gödningsämnen, ej specificerade
Halm, oarbetad •......••.•.........•
Hampa ......•.......................
Harpojs, se Hart s.
Harts och Harpojs ...............•

Utrikes Inrik,
ort.] ort.

det 5ö., -ö.
:& 5}) -»
» 6» -»

» 25 » -.» 25 » -»
» 6 » -»

» l » -»

» 10» 6»
» 60 » -»
» 45 »

» 6» 5 »
» 10 » 10 »
» 26 » -»

6 » -.
» 6 » -.
» 15 » -.
D 5» -»

» 35 » 3Ö.
D 10 » 10 »

l » -»
» 20 » 6 »
» 2U» 20 »
» 7 » 7 »
» 20 » 20»
» 6 » 5 •
» 5 • 5 »

• 25 » -.
» 5 » -lO
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[4877) H. Taxor och ordningsföreskrifter.

-ö.,
00.

Pappersaroeten : papperstapeter
och bärder ...........•••.....•...

Plommon, torkade •...............••
Porslin; se Lerearor .
Punsch, se Spritvaror.
Redskap, se Maskiner.
Russin ..............••....•........•
Salpeter ......................•......•
Sait, oraffineradt •.•••••••.•.•••••••.

raffineradt .•.•••. ,.•.•.••••••.•.•.
Shoddy, se Konstull.
Sirup , alla slag •.•.•••.••.••••••••••
Sleinn, se Hudar.
Smör: naturligt ..............••.....

konstgjordt (margarin) ........•
Snielearearbeten, se Trävaror,
Socker, oraffineradt ••............•..

raffineradt ...........••.•.... 0.0 ••

Soda ..............•..•..............•
Spannmäl :omalen, alla slag.och kli

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

slag: •
på fat o. andra kärl •••.•.....••
punsch, ,(lä fat o. andra kärl. _.

Späck, se 1alg.
Stearin .••.......••••.••..••.......••
Sten: arbetad: sltp- och kvarnstenar

trapp- och plansten samt cement-
och marmorplattor .••••• pr 100

Stoimakarearbeten , se' T'rdoa-
ror: Snickarearbeten.

Strumpstolsarbeten ochstrumpor,
för hvilka tuU ej i Stockholm
erlägges ••...••.•..•....••...••...•

Stål, se Metaller.
Stdr keise, aUa slag •.•••••.•.•....
Superfosfat, se GÖdmngsämnen.
Soafoei och sva.fcelblomma .•....
Sviskon ....•••.......••..•...........

~~;'::::::::::::::::::::::::::::::::::
Säckar: nya, för hvilka tull ej i

Stockholm erlägges: af oblekt
och ofärgad juteväf •••..•...•••
af annan väfnad ••.•••............

Talg, späde och tran .
Tapeter, pappers-, se Pappersar-

beten.
Te •...••.....•.•••...•.•••...........
Tegel, se Leroaror,
Tenn, se Metaller.
Terpentinolja och terpentenspi-

ritus .
Tjära, alla slag ...................••
Tobak: oarbetad, blad och stjälk ..

arbetad: cigarrer och cigarretter
o. andra slag ..•.........•..•••.••

Tr'an, se Talg.
Trävaror: timmer och mastträ,

spiror, bjälkar, sparrar, plan-
kor, battens och bräder samt
annat därmed jämförligt virke
grufstolpar och syllar samt an-
nat därmed jämförligt mindre
virke ~.........................•.
ved .....•....•.•.•.......•...•...
stäfver och ekrar, takspån och
virke af utländskt träslag
snickarearbeten och tunn bin-
darearbeten .......••......•....•
tändstickor o. tändsticksa.skar
andra slag, oarbetade, sågade,
tillhuggna eUer hyllade .

Tvål, ..........••.....................
Tågvirke och förspinningsgar'n
Tändstickor, se Trävaror.
Ull ....••..............................

Vaga:S~1;';6~j-"d;'~~'"ii~ski;;;~6·~)~·.

Hudar och skinn:
oberedda farska eller vätsaltade
torra eller beredda .

Hu~~:l~.:::::::::::::::~::::::::: :::::
Hö .•• ,•.•••..•••.•.........•. ; .•••.•.•
ister och flott, äfven konstgjordt
Jute .••.•..••..........•..•..••........
Järn, se Metaller.
Kaffe och k affesurroaat: ••••.•.••
kakoo, malen eller rifven .
Kakel, se Lernaror.
Kali, kolsyradt (pottaska) •.•.•..
Kalk: osläckt ••..........••.•••.•..•.

släckt .....••.•..••.•.•••••••..•....
Kli, se Spannmål, omalen.
Koks, se Kol.
Kol: Sten- och koks ••••••.••.....•
Konstull eller shoddy •.....•.....
Koppar, se Metaller.
Korinter .
Korkbark ............•..........•...
Kreatur: hästar och hornboskap ••

kalfvar, får och svin ...
Kreatursfoder, ej apeciflceradt •..
Krita, omalen .

malen eller slammad .
Krutemalearearbeten, se Lervaror.
Kött och Fläsk .................•.••
Lera: eldfast ..•.•••.••••••...•....•.

annan •..•••••.•..........•••••..
Lervaror: tegel: eldfast, äfvensom

mur- o. taktegel m. m. (oglase-
rade) fasadtegel samt trottoar-
sten m. m ...•......•••..... 1,000
rör o. brunnar .••...•••........
kakel och krukmakaregods ~ ej
specificerade ..•....•.•.....•.....
porslin och lervaror ej specifi-
cerade •..........................

Lin, alla slag .....•••.••.•.••.....••.
Ljus, aUa slag .•...••..........•......
Lumpor , ...•...........
Majs, se Spannmål.
Malt, se Spannmål malen.
Maltdrycker, alla slag, på fat •••

på andra kärl ..•..•••••••.•....
Mandel ••..........................•.
Margarin, se Smör: konstgjordt.
Marmorplattor, se Sten,
Maskin- och vagnssmörja .••...
Maskiner, redskap och verktyg

samt färdiga delar af sädana
Melass, alla slag , ..••.•......
Metaller, järn och stål :

tack-, ballast-, skrot-, göten och
smältstycken •....................
valsadt och hammarräckt, smidt
eller valsadt för vidare bearbet-
ning, rör, plåt, spik, söm, bal-
kar och järnskenor .•..•..•••••
gjutgods, plåtkärl, manufaktur-
smide, tråd, dragen, och alla öf-
riga arbetade järnvaror
andra slag, oädla:
oarbetade samt skrot .
arbetade: plåt, rör, stänger, spik,
träd, bult och duk .••............

Mjöl, se Spannmål, malen.
Olein .
Otiek akor, se Foderteate..r,
Oljor: feta: lin-, rof-, raps-, o. andra

slag .
fossila eller mineral- och genom
torrdestillation framställda ...

Ost .••..........•.......••....••.••.••.
Papp ...................•..•.....•....
Papper: groft, kardus- och annat ..•

skrif- och tryck ..••...••.......••
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Taxa å hamnafgifter m. m. [4877-4879)
Vaselin ...•...•............. •....... det 10ö.,-ö.,
Verktyg, se Maskiner.
Vin samt bär- och fruktsaft: pä f&t

pä buteljer
Vitriol ................•.............
Väfnarler, för hvilka tull ej i

Stockholm erlägges: a) försvarsverket tillhöriga varor äfvensom de öfr iga.
ylle, hel. och half-, bomulls-, kronans varor, som icke äro arsedda att använ-
linne- och hamp- ......•..... "40,, 40 " das vid bedrtfvande af industriell eller därmed.
jute, oblekta, ofärgade......... " 15" 15 " jämförlig verksamhet;
alla andra slag •............•• II 40" 40" b) postförsändelser;

c) passagerares reseffekter;
Zink, se Metaller. el) varor, som lossas från fartyg, som för storm,

För alla här ofvan ej specificerade eller till dem sjöskada eller trängande nöd anlöper hamnen
ej hänförliga tullpliktiga varor erlägges i hamnaf- och åter utföras med samma fartyg;
gift en procent af tullbeloppet. e) varor, som komma frän inrikes ort och lossas

Då den sammanlagda vikten, rymden eller mäng. inom hamnområdet samt enligt skriftligt intyg
den af visst slag af varor, som fartyg innehar, icke af vederbörande fartygsbefäl här omlastats till
uppgår till hvad i taxan är utsatt såsom grund för annat fartyg inom sex dygn efter det fartygs
afgiftens beräknande, erlägges för sådana varor icke ankomst, som hitlort varan, för att omedelbart
någon afgift. Varor, 80m från inrikes ort införas i vidare befordras till annan hamn, vare sig de för
ett parti med samma lägenhet och för samma mot- ändamålet föras öfver stadens kaj eller brygga
tagare i 8å ringa mängd, att afgifterna i en räkning eller omedelbart omlastas. (Sädant intyg skall
ej uppgå till 15 öre, äro äfven fria frän hamnafgift. afIämnas till hamnfogden senast dagen efter de

För varor, 80m lossas inom hamnområdet utan I sex dygnens utgång);
att därvid föras öfver hamuinrättningen tillhörig f) tornkärl. i hvilka varor förut utförts frän hamn-
kaj eller brygga, erlägges half afgift. området,

[4878J Taxa för stadsbud, gällande från och med den 1 juni 1900.
A) Vid betalning till stadsbud efter leurs anses Stockholm indeladt i 8 stadsdelar: 1) Staden

inom broarue med tillhörande holmar, 2) Inre Södermalm (gräns: Mälaren-Ringvägen-Jä,rnvägen-
Timmermansg&tan-Åsögatan-Renstjernasgatan-Saltsjön), 3) yttre Södermalm, 4)Nedre NOITIn&lm(söder
om 'I'egnersgatan) jämte Skepps- och Kastellholmarne, 5) Öfre Norrmalm (norr om 'I'egnersgatan), 6) Kungs-
holmen, 7) Östermalm, 8) Djurgården, till Sirishof och BeUmansro. - Taxa I gäller för uppdrag mellan
två ställen i samma eUer angränsande (med bro förenad) stadsdel, taxa II för uppdrag frän eu stadsdel
genom en annan till en tredje, taxa III för öfriga uppdrag.

Taxa I II III personåkdon, eller omvändt, eller inom stationens
a) För uppdrag utan börda eller Kr. Kr. Kr. område, t. ex. mellan tvä täg, erlägges 25 öre för

med börda af högst 4 kg vikt 0,21> 0,<0 0,80 börda om högst 50 kg. och 50 öre för tyngre. Skall
b) För börda, som väger öfver 4, tidsuppehäll göras meflan hämtning på ett tåg och

men ej öfver 25 kg..•.....•.... 0,50 0,75 1,00 aftämnande på ett annat, erläggas ytterligare ersätt-
e) För bördaJ som väger öfver 25 ning med 25 öre.

men ej öfver 75 kg. :: ,. 1,0 1,<0 1,75 B) Betalning efter tid.
Innefattar uppdrag Jamval aterkurs (till ut- För hel timme eller därunder 75 öre.

gängspunkten eller annat ställe) betalas för åter- För hvarje efter första timmen börjad half.
kursen half taxa för motsvarande enkel kurs, dock timme 30 öre .
minst 25 öre. (Kursen och äterkursen kunna alltså .
beräknas efter olika taxor.) e) Gemensamma bestämmelser'.

Genom bud, telefon eller pä annat sätt kalladt 1) Då stadsbud ej uttryckligen tingas efter tid,
stadsbuds inställelse på mer än 1/2 km. aflägsen utgår betalningen efter kurs.
plats ersättes med 25 öre. 2) Att för forslande af börda användes bår,

Uppehälles stadsbud af den, som honom tingat, dragkärra eller annat fordon, inverkar ej pä,
eller eljes för dennes räkning mer än en kvarts betalningen, som beräknas efter bördans tyngd.
timme utöfver den för uppdragets uträttande skäligen 3) Om uppdrag, som icke är tingadt efter tid,
erforderliga. tid, betalas särskildt för hoarje efter innefattar flera sdrsleiida: leurser ; äfvensom i aa-
nåmnd.a koarts timme börjad fjärdedels tim. 20ö. dra fall, då denna taxa icke är tillämplig, må öfver-

Afser uppdrag endast att forsla passagerares enskommelse om betalningsgrunden göras med stads-
reseffekter frän ångbåt eller järnväg.station till Ibud eller stadsbudsföreständare.

[4879] Taxa för sotning.
a) För sotning, som enli{Jt ii 2 mom. 1 skatt i skorstensröret, betalas för hvarje spisel eller ka-

äga rum å bestämda tider: För hvarje min, i hvilken vänin{J den än befinnes, so öre.
rökgång: Anm. 3. För rengöring af rökhuf erlägges ej

viudsvåntng- ....••••••••••••••••••••••••••••.• 20 öre. heller särskild betalning.
1 våning n~rma~t under vindsbottnen ...••... 25 D b) För sotning af rökgång till s.ådan eldstcui :
l vämng nast därunder ........•............... SO D som begagnas uteslutande till rums upp-
o. s. v. med förhöjning för hvarje väning af :;]) »ärmaruie, lika i alla våningar:

Anm. 1. I afseende å sådan skorsten, som om rökgång till endast en eldstad sotas ... 75 öre
står utmed grannes brandmur och i följd däraf är om rökgäng till två etter flera eldstäder pä
upp dragen till större höjd än den eljes enligt gäl- samma gäng 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 är
gade grunder, efter antalet våningar i det hus, hvar- jämväl i fråga om sotning af pannrnureriir,
till nämnda brandmur hörer. Anm. Om sotning af rökgäng till sådan eldstad,

Anm. 2. I betalning för sotning af skorstens- som uteslutande för rums 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, som i
rör äfvensom desammas nedtagande och återupp- § 3 room. 2 finnes bestämd, nämligen från 1 apt-il
sättande ; men om skorstensfejare kallas att sådan tiil 1 nov., utgår betalningen med 50 procents 16r-
rensning verkställa. utan sammanhang med sotning höjning utöfver taxan.

" 50" -"
" 50" -"

5" - n

Transitovaror erlägga hamnafgift vid förtulluing
eller öfverflyttning till nederlag.

Från hamnafgift för varor äro
befriade:
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Taxametertaxor och bestämmelser för droskväsendet.r4880J

A. För fänomobil (i3-bjulig bil) eller
icke heltäckt droska.

C. För åkning med släde.
(Beräkning efter tid).

TAXA 11.4 TAXA 111.5 TAXA l." TAXA 11.7 TAXA III.S
Da~taxal Xatt·taxa1 Dagtaxfil Dagtaxa' Dagtaxa1

inom tullartie utom tullorne inom tutlarne utom tull arne utom tullarne
för 3-4 pers. för 8-4 pers. för 1-2 pers. för 1-2 pers. för 3-4 pers.

Vä!llängdl Pris IVäglängd~1Prh Åkning I Pris Åkning I P l Åkning I P .
intill mbll intill intill I r s I intill I rrs

400 m. II O: 50 300 m. O: 60 min. sek, I min. I min. sek·1
600» O: 60 :gg ~ g~~g g 20 ng ~ I ug ~ 40 g: ~g

o. s. v.
750» O: 80I 10 40 O: 70 8 I O: 70 5 20 O: 70

1,~~g ~ ~: ~g t: 20 g: ~g I t~ g; ~g ~ 40 g: ~g
1,200» 1: 10 18 40 1: 00 14 1: 00 9 20 l: 00
1,350 » l: 20 21 20 1: 10 16 l: 10 10 40 l: 10
1,600» l: 30 24 l: 20 18 l: 20 12 1: 20

Taxa A. III 1,650» 1: 40 26 40 1: 30 20 l: 30 13 20 1: 30
1,800» l: 511 29 20 1: 40 22 l: 40 H 4(1 1: 40
1,960» 1: 60 32 1: 60 24 l: so 16 l: 50
2,100)) 1: 70 34 40 1: 60 26 l: 60 17 20 l: 60
-2,250 )) 1: 80 37 20 1: 70 28 1: 70 18 40 1: 70
2,400 » l: 90 40 1: 80 30 1: 80 20 1: 80
2,550 »1 2: 00 42 40 Il: 90 32 l: 90 21 20 1: 90
2,700 » 2: JO 45 20 2: 00 84 2: 00 22 40 2: 00
2,850» 2: 20 48 2: 10 36 2: 10 24 2: 10
3,000» 2: 30 50 40 2: 20 38 2: 20 25 20 2: 20
3,150 »1 2: 40 58 20 2: 30 40 2: 30 26 40 2: ,O
3,300» 2: 50 o. s. v. med 10 o. s. v. med 10 o. s. v. med 10

o. s.v. med 10 öre öre mera för öre mera för öre mera för
mera för hvarje hvarje därefter I hvarje därefter hvarje därefter

I påbörjad väg. börjad tid af börjad tid af I börjad tid af
längd af 150 m. 2 min. 40 sek, 2 min. 1 min. 20 sek.

B. För ;l·lljuUg automobil eller
heltäokt åkdon

TAXA I.
Bagtaxa!

inom tullarne
för 1-2 pers.

V~glängdl Pris
intdll I

600 m. II O: 50 I
900» O: 60

TAXA I. TAXA 11.2 TAXA 11I.8
Dagtaxa1 Dltgtaxa1 Dagtaxa1

inom tullarne inom tuliarne utom tuilarne
för 1-2 pers. för 3-4 pers. för 3-4 pers.

Väglängdi Pris Väglängdii Pris Väglängdii Pris
intill intill intill

800 m. O: 50 600 m'l O: 50 I 400 m. O: 50
1,200» O: 60 900» O: 60 600» O: 60
1,600» O: 70 1,200 »1 O: 70 I 800» O: 70
2,000» O: 80 1,500» O: 80 1,000 » O: 80
2,400 » O: 90 1,800» O: 90 1,200» O: 90
2,800 » 1: 00 2,100» 1: 00 \1,4llll» l: 00
8,200 » 1: 10 2,400» 1: 10 1,600» 1: 10
3,600» 1: 20 2,700 » 1: 20 1,800» 1: 20
4,000» 1: 30 3,000 » 1: 30 2,000» 1: 30
4,400» 1: 40 3,300» 1: 40 2,200» 1: 40
4,800 » 1: 50 3,600» 1: 50 2,400» 1: so
5,200 » 1: 60 3,900» 1: 60 2,600 » :: 60
5,600» 1: 70 4,2%» 1: 70 2,800» 1: 70
6,000» 1: 80 4,500» 1: 80 3,000» 1: 80
6,400 » 1: 90 4,800» 1: 90 3,200 D 1: 90
~,800» 2: 00 5,100 » 2: 00 3,400 »1 2: 00

200 » 2: 10 5,400» 2: 10 3,600» 2: 10
7;600» 2: 20 5,700» 2: 20 3,800 »1 2: 20
8,000 » 2: 30 6,000» 2: 30 4,000» 2: 30
8,400» 2: 40 6,300 » 2: 40 4,200 )) I 2: 40
8,800» 2: 50 6,600» 2: 50 4,400 » 2: 50

o. B.V. med 10 öre o. s.v. med 10 öre o. s.v, med 10 öre
mera för hvarje mera Idr hvarje mera för hvarje

påbörjad väg- I påbörjad väg- påbörjad väg-
längd af 400 m. längd af 300 m. längd af' 200 m.

l Som natt räknas tiden från kl. 12 på natten till kl. 7 f. m.
2 Gäller äfven som dagtaxa utom tullarne för 1-2 pers.
3 Gäller äfven som nattaxa inom eller utom tullarna samt för färd

med de droskor, SOlU beordrats till järnvägsstationen.
4 Gäller Ufven som dagtaxa utom tullarne för 1-4 pers. och som

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

[) Gäller äfven som taxa föl' fler än 4 pers. dag eller natt inom eller
u tom tullarn e .

"Gäller för icke heltäckt släde.
7 Gäller äfven inom tullarue föl' 1--2 pers. i heltäckt släde samt föl'

3-4 personer,

o. s. v.

Lika med

Taxa A. II
Lika med

eller 10 öres eller 10 öres

förhöjning förhöjning

för hvarje för hvarje

påbörjad påbörjad

väglängd af väglängd af

300 m. 200 m.

8 Gäller äfven för 1-4 pers. inom eller utom tullarne om t1atten
samt för färd med de slädar, som beordrats till järnvägsetatlonen.

Väntpellgar.
A. Vid användning afjänomobil eller icke heltäckt droska betalas filr väntan

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

R. Vid användning af (·hju.lig automobil eller heltäckt åkdon betalas för
väntan före färden intill 4 minuter !J(J öre och sedan (äfven under
färden) 10 öre föl' hvarje påbörjad 2·millutersperiod. .

('. Vid användning af släde betalas för väntan före färden intill 5 min.
20 sek. 50 ÖTe och sedan (äfvcn under färden) 10 öre fÖl' hvar på·
börjad period af 7 min. 40 sek,



Taxor och bestämmelser för droskväsendet. [4880-4882]
Vi d tillämpningen af ofvanstående taxa- ej Effekter, som utan att skada åkdonet kunna

metertaxor är följande att märka: anbringas antingen i det inre af droskan eller på
kuskbocken, mä medföras, men utan droskkuskens

l) Ett barn under 10 år fär medfölja åkande medgifvande får droska icke användas uteslutande
utan särskild betalning. Två barn under 10 år räk- till transport af saker.
nas som en person. 8) Droskkusk med öppen eller heltäckt droska,

2) Gods öfver 15 kg. räknas som en person. släde eller fänomobil är skyldig att verkställa körning
3) Fordrar droskkusk högre betalning än taxa- till f'61jande utom tullarne belägna ställen samt till

metern utvisar, äger den, som begagnat droskan, alla, Bom ligga hitom dessa och vid de till dem
att genast anmäla förhållandet för poliskonstapel ledande vägarne :
eller å polisstation, dit droskkusken är skyldig att Bellevue, Kristineberg utom
köra utan ersättning. Droskkusk må ej begära Biskopsudden, Kungsholms tull,
drickspengar. Blockhusudden, Kruthuset vid Hund-

4) Skola under en och. samma färd olika Charlottendal utom K~~~~t
taxor tillämpas, skall droskkusk, samtidigt med att Hornstull,
taxametern inställes på ny taxa, uttryckligen därom Danviks hospital, Lidingöbro, värdshuset,
underrätta den åkande. Djurgårdsbrunn, Lidingöbro, västra brofast

5) Droskkusk skall, om ej den åkande anger Drottningberget å Ladu- Liljeholmen,
särskild väg, köra genaste lämpliga vägen, dock ej gärdsgärdet, Lindarängen,
utan den åkandes tillstånd öfver tillfruset vattendrag. Ekelund, Manilla,

6) Droskkusk skall efter körning undersöka om de Enskede, Marieberg,
resande kvarglömt några reseffekter i droskan och Expertmeutalfäl.tet, Norrbacka,
genast återställa dessa. Kan ej detta ske skola ef- F:skartorpet! Nya kyrkogården, hela
fekterna ofördröjligen aflämnas å närmaste polissta- ~Flännboda sbp, området.
tron, F gelsången utom Horns- Nybohof, Stora,

tull Retmeraholm,
7j Om skyldigheten att verkställa körning Grönbrink utom Hornst Ropsten,

l:äller hufvudsakligen fö~)ande :.. . Gröndal å Kungl. Dju;: Rosendal,
. a) Droskkusk ~an ,!agra kornmg a) åt osnyggt gården, Skuggan, Stora,

klädda eller synbarhgen ofverlastade personer; b) då Gungan utom Skanstull Skuggan, Lilla,
han på grund af beställning är under färd eller håller Haga Gamla ' Solna kyrka,
med droskan å annan plats än droskstation, samt då Haga' lustslott Stallmästaregården,
h;an är under hemfärd efter dygnets tjänstgöriIlgs. Hagalund,' Stora Sikla,
eid, l hvtIka båda fall skylten med ordet beståtid Haga orangeribyggnader Södra begrafningsplatsen
skall vara uppsatt; och c) då han är skyldig in- Hammarby 'utom Skanstull,
s~lla droska vid .centralbangården o.chinne.har ban- Hornsberg ,Sto~a brygge- Tegeludden,
marke samt om konungen skulle arrtingen hindra in- riet " Tomteboda, institut för
ställeisen eller den påfordras till ställe utom tullarne. Horn~berg, Lilla, blinda,

b) Droska skall på tillsägelse genom medföl- Hufvudsta, skjutbanan, Tranebergsbro,
jande bud inställas å plats inom tullarna och kan Johannishof utomSkanst. Värtahamnen,
äfven rekvireras genom telefon till droskstationen; Karlberg, Värtagasverket,
och skall taxametern genast sättas i verksamhet och Konradsberg, Ålkistan.
w:oskkusken sedan köra ndrrnaste väg ~ill .in- 9) Droskkusk med fyrhjulig automobil är skyldig
s~allelseorten ... ~ro8kkusk kan eJ tvingas att instälte att, därest icke naturhinder, såsom snöstorm, farlig
SIg efter rekVISItIOnpr telefon. isgata eller dylikt, förefinnes, verkställa körning till

c) Mot droskkuskens bestridande må djur icke plats inom Stockholms område samt till sådana inom
upptagas i droska och i fyrsitsig droska ej mer än Bromma, Solna, Danderyds, Lidingö och Nacka för-
4 personer samt i tvåsitsig ej mer än 2, hvarvid samlingar belägna platser, till hvilka för automobil
dock 2 barn under 10 är räknas såsom en person. upplåten väg leder, äfvensom till Drottningholm,

d) Med smittosam sjukdom behäftade personer Spånga kyrka, Saltsjöbaden samt Huddinge kyrka
eller lik få ej forslas i droska. och villastad.

[4882J Hyrkusktaxa, gällande från och med den 1 jan. 1908.
Genom Öfverståthållareämbetets Reglemente för hyrkuskar i Stockholm är. liksom i fråga om

droskor (4880) förbjudet för körsven att begära drickspenningar, att röka tobak utan den likandes med-
gifvande eller att för uppgörelse stanna omedelbart framför ingången till bangårdar, teatrar och rör-
lustelselokaler, så att tillträdet försvåras. Priset för åkning är öfverlåtet åt fritt aftal, men för vanligast
förekommande körturer hafva Stockholms hyrkuskverk förenat sig om nedanstående Taxa, gällande lik·
don för två personer (droska, viktoria, kupe, rysk släde, slädkupe) eller för fyra personer (landå, täckt
vagn, rack, täcksläde).
a) VIsitåkning (helt korta afbrott) eller Promenad-

åkning, Inom tullarns.-)
Kr.

För första heltimmen eller därunder ••.•••••. 5:-
" hvarje påbörjad halftimme därefter... 2: 50

b) Visit· och aiTårsåkning luom tullarn ••-)
För hel timme eller därunder.................. 4:-

" hvarje påbörjad halftimme därefter...... 2:-
ej Kurskörning Inom tullarne.s)

Enkel kurs l) mellan och inom stadsdelarna

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

Enkel kurs mollan Söder och norra stads-
delarna inom Scheelegatan, Kungsgatan
och storgatan ••.••••••••.•.•••.••••••••••.• 3: 50

Enkel kurs mellan Söder och norra stads-
delarna u t an f ör Scheelegatan, Kungs.
gatan och Storgatan •..•••.•••••••••..•.•••• 4:-

Anm. För hämtning efter kl. 12, beställd vid bort-
körningen, höjes kurspriset med 1 kr., och
vid väntning beräknas körningen efter tid.
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H. Taxor och ordningsföreskrifter.
d~ Promenadåkning. ens ezperimentaljält o. åter Roslagsvägen

För I6ljande 15 till sin riktning bestämda prorue- förbi Kräftriket, antingen in genom Bos-
nader, hvilkas nr kunna. användas vid beställmngen, lagstull eller Drottning Kristinas väg tiil
gälla här angifna kurspris, dock med 1 kr. höjning, Östra station ••••••••..•....••..••••••.••••.. 12:
då hämtning sker å Söder f'6r promenad utom norra 15) .Jktur till Drottningholm, förbi bl. a. Stock-
tullarna eller å Norr för promenad utom södra: holms sjukhem, Stockholms Hospital
1) Lilla promenaden å Djurgården: förbi Nor- (Konradsberg) och Kristineberg (Frfmu-

diska Museet, Bellmansro och Rosendal rarebarnhuset), och åter ••••.•.•••.•.••... 18:
samt Djurgårdens norra strandväg åter,
eller tvärtom ..••••••••.•••••.•.••.....•••.••• 6:-

2) Stora promenaden å Djurg8rden: Norra
strandvägen utefter Djurgårdsbrunnsvi-
ken, förbi Rosendal, Djurgårdsbrunn,
Manilla, Bellmansro, Hasselbacken o. 8. v.
eller tvärtom •••.•••...•••••••••.•..••...•. 7:-

3) Största promenaden å Djurgården: Lika
med nor 2: men med utsträckning från
Djurgärdabrunn. längs Djurgärdsbrunna-
kanalen, förbi Parkudden, omkring Block-
husudden, förbi Täcka Udden och Ma-
nilla •••••.••.•.•••••••••••••••..••••••••••••.• 8:-

4) Promenad örver Djurgården, Djurgård8brunn,
Lidingöbro värdshus, Ladugårdsgärdet till
Värtahamnen, förbi Nya Gasverket, So-
fiavägen till Valhallavägen o. s. v.••.•.• 10:

5) Promenad öf ver lJjurg&rden, Ladugårdsgär-
det, Värtahamnen, förbi Nya Gasverket,
Fiskartorpet, Stora Skuggan, Landtbruks-
akademiens experimentalf"ålt och Bergi-
anska trädgården till Ulriksdal och hem
Norrtullsvägen genom Hagaparken, förbi
Stallmästaregården och Eugeniahemmet 18:

6) Promenad genom Skanstull flirbi Enekede,
Örby, Brännkyrka, Västberga, Liljehol-
men och Hornstull .•••••..•••••..•••••..•• 14: -

7) Promenad till Södra Kyrkog&rden och åter 7: 50
8) Promenad till Norra Kyrkog&rden och åter 7: 50
9) Promenad i Hagaparken, förbi Haga lust-

slott ••••.•.•..••.•..•••••.•..•..•••••..••••••• 7: 50
10) Promenad f örb i Karlberg (Krigsskolan),

Tomteboda (Blindinstitutet), Solna kyrka
och Norra begrafningsplatsen, genom Ha-
gaparken, förbi Stallmästaregården, eller
tvärtom •...•.•.•..•.••••••••.........••... 9:-

11) Promenad gell om Hagaparken förbi Haga-
lund o. s. v. till Ulriksdal, med fortsätt-
ning genom Utriksdals alle, förbi Stock-
sund, Roslagsvägen förbi Ålkistan, Ber
glanska trädgården, Landtbruksakademi-
ens Experimentalf"ålt, Kräftriket, Albano,
eller tvärtom .••.••.••..•.•••.....•••.•....... 12:

12) Promenad i barrskog, f"6rbi Östra station,
Riksmarskalksvägeu, Mellanvägen, förbi
Ugglevikskällan, Harvägen och Sofiavägeu,
eller tvärtom .••.•.••...••••..•...•.....••..•• 5:-

13) Promenad i Ugglevik88kogen: Sturevägen,
förbi Idrottsparken, 'I'ennispartljongen
och Lifgardets till häst kasern, Storängs-
vägen, Fiskartorpsvägen , Ugglevägen,.Mel-
lanvägen o. Riksmarskalksvägen till Östra
station •...••.••.••••••••.•.••••••••.•••••.••• 7:-

14) Promenad' ö/ver Norra Djurgurde'1l, Sture-
vägen och Gasverksvägen, förbi Efekta-l-
citetsverket och Nya Gasverket, Fiskar·
torpsvägen, förbi Fiskartorpet, Stora
Skuggan, Skidlöpningsbacken och Mål-
skjutningsbanan till Landtbrukeatcademi-

[4882J

e) Kurskörning utom tullarna.
N or m a I t a x a till eller från nedannämnda ställen,

med förhöjning af en krona för hvarje kurs dels
från Söder till plats utom norra tullarna Uj dels
från norra stadsdelarna till plats utom södra
tullarnss«). Kr. Kr.

Bellmansro .•..••..• 4: - Kräftriket •.•.••••• t:-
Bergianska Trädgår- Kungsholms villa-

den ••••..••••••.•• 6: 50 stad ••.•••...•••••• 8: 50
Bergshamra ••••••••• 7: - Lidingöbrovärdhus,
Biskopsudden •••••• 5: 50 öfver Gärdet...... 6:-
Blockhusudden ... 1: - Lidingöbro värds.
Brännkyrka kyrka 8: - hus, öfver Djur-
Dj:e~g~t:~:~n~,.~.~- 5: 50 gården ••.••••...•. 7:-

• "f Lidingö kyrka 11:-
Djurgärdsbrunn, o - Lidingö Villastad 9:-

ver Djurgården... 6: - L'lj h I 4Djursholm, värds. l e o men......... :-
11 Långpannan... ..• 10:-

huset ••••••••...• : - Löfholmen .•••.••••. 6:-
Dj.:;r:~O;~~r ~~~~~ 12: _ Manilla .••.•...••• 5: 50
Drottningholm ••..•. 12:_ Marieberg •...•.••. 4: 50
Dufnäs •••••.•••••• 12: - Nacka nya kyrka ... 8:-
Ekelund ...•••••••.• 6: - Nackanäs ...•.....•.. 6: 50
Enskede ......•..•.• 6: - Nacka gamla kyrka 8:-
Experimentalf'åltet 6: - Nya kyrkogården... 6:-
Finnboda 7: - Parkudden •••.••••. 6: 50
Freskati ••..•.•.•••. 6: - Ropsten •••••••••.•. 5: 50
Frösunda, Stora ••• 6: 50 Rosendal ••••••.•.•.. 4: 00
;~g:~~~:~i~ill.~.::: ;: = Sandsborg •..••..•. 6:-
Gasverket vid Vär- Skuggan, på Norra

tan •..•........... 5: 50 Djurgården ••.... 6:-
Gröndal ••..•.••.••• 6: _ Skurubro .••••••••... 13:50
Haga, slottet eller Solna kyrka ••••..... 6:-

Koppartälten 6: _ Stallmästaregården 3: 50
Hagalund, vfllasta- Stocksund, järnvä-

den .•••......•.••• 8: _ gens bålIplats .•• 8:-
Hammarby .•••.••.. 4: 50 Stora Sikla ••••..•.. 5: 50
Hasselbacken .•••.. 3:50 Storängen ..•••...• 10:-
Hemgården .•••...•. 6: _ Sundbybergs köping 9:-
Henriksborg ..•••. 5:_ Södertörns villastad 12:-
Henriksdal ••••.•... 4: 50 Södra Begrafnings-
Hornsberg ••..•.•.• 5: _ platsen •.••••••...
Hufvudsta •...•.•.• 8: - 'l'omteboda .•...•.•.
Hägersten ...••.•.. 7: 50 Tranebergsbro ..•...
Järfva, ~eder ••.••• 7: 50 Täcka Udden .•....
Järfva, Öfver •...•. 8: 50 Ulfsunda •••........•
Järla ..••••..•...... 8: - Ulriksdal, genom
Kaknäs, skjutbanan 5: 50 Norrtull......... 9:-
Karlbergs slott...... 4: 50 Ulriksdal, genom
Kavallerietablisse- Roslagstull ...•.•

mentet 4: 50 Valdemarsudde •..
Konradsberg 4: 50 Vinterviken ..•.••...
Krematoriet......... 7: - Värtahamnen .•....
Kristineberg, utom likistan •...••••....

Kungsholmstull 4: 50 Årstadal ...•........

6:-
5: 50
6:-
6: 50
8: 50

9: 50
4: 50
6: 50
5: 50
7:-
6:-

.) Gränserna för stadsdelar inom tullarna äro:
Å lYorr: Värtajärnvägens spår från Norra stambanan till Albano.
Å Ostermalm: Valhallavägen, Karlavägen från Karlaplan österut till Göta Litgardes kasern och

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

Å SJdermalm: Danviksbron, den s. k. Vallgrafven vid slutet af Götgatan. Liljeholmsbron, Rey-
mersholmsbron och Längholmsbron.

Å Kungsholmen: l\lariebergsgatan mellan Fleminggatan och Drottningholmsvägen.
"j Sön- och helgdagar 2 kr. mera. Öfvertid 2 kr. pr halftimme. För kransvagn och barnlikvagn

kr. mera än för vanlig vagn.
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Taxor och bestämmelser för droskväsendet. [4882-4883J
f) Körning pr mil. Kr. Begagnas vid kurskörning utom tuUarna samma

För hvarje hel mil, räknad från Stortorget ..• 12: - åkdon tillbaka, betalas väntningspenningar efter
För hvarje härefter påbörjad kvartmil ...••• 3: - samma beräkning och dessutom half lega för åter
En timmes väntning fritt. färden.
Väntningspenningar därutöfver, per timme 0.0 3: - Beställes åkdon utan att sedan begagnas, betalas
För återresa med samma skjuts, hälften af det för framkörningen efter taxan och därutöfver vänt·

för bortresan beräknade beloppet. ningspenningar för tid öfver en halttimme.
Hemkörning utan åkande .....................••. 2: - Se dock om begra!nirlg8korni1tgar ofvan under h)!

g) Åkturer till julottan 3) Förhöjning af taxan sker med 50 0/0 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, Brännkyrka eUer Huddinge 1 kr. vid hämtning efter tidigare bortkörning. - För
15: -, retur 4 t:r 20: -; Lofö 20: -, retur 6 t:r 25: _. bröllopsvagnar, extra eleganta åkdon, äfvensom vid

hl Begrafnlngskörnlngar. ~:t~~lgfv~~~a:ko::;'e~~~~e festligheter sättas priser
För likvagn efter ackord, lägst 12kr. å söcken- 4) Af för hyrkuskverket okänd person och på

dag och 14 kr. å söndag. skälig anledning fordras legans erläggande på för.
Vagn till Norra Beg1"a.fningsplatsen ,'-) hand.

Frän Norr, för tid af högst 21/, timmar •..... 10: - 5) Grind. eller bropenningar gäldas af den åkande.
" Söder" " " n 3" 12: - 6) Utan särskildt medgifvande må, utom dorne-

Vagn till ssår« Begrafningsplatsen :*) stik på kuskbocken, ej flere personer än det antal,
Från Söder, för tid af högst 21/t timmar 10: - for hvilket åkdonet är afsedt (se nedan), inrymmas

" ~?rr. .' " " ,,3 " ••.••. 12: - dari. - Skola reseffekter medföras, bor därom tIll-
Framk~rnlng ) :•••...•••... : ••••..•. : .•••• 6: - sagas vid beställningen.
Vagn tIll kyrkogård.l stad~n, tIll Galarvarf· 7) I åkdon få icke medtagas hundar, ej heller

v.et eller järnvägsstatäcn, for tId af 11/1 smittosamt sjuke : sker det senare, ar den vållande
tlmm~ •...... : .....•.. ': ..•. u •• : ', :........ 7: 50 skyldig att ersåtta rengöring, desinfektion samt even.
och for påbörjad halftImme därofver... 1: 50 tuell karantänskostnad I>.5 kr. pr dag och reparation,

Vag~ uu begrufning 1Brann~yrka eller Nacka 12a l41 S) Varm vagn betalas extra med 25 öre för hvarje
kr., 1 Lidingö 15 a 17 kr, 1 DJursholm lS Il. 20 kr. körning
samt f. Ö. 20 kr. pr mi.l for högst 4 t:r; l: 50 pr' ---
halftimme för bfvertid.

-) Se not*-) å föreg. sida. 1 Att märka vid beställmng af hyrkuskåkdon :
i) Rnstvagnskörning. Drosf:do~c~e~i~t:;J:tt.förtvå personer, äro öppna

Från tiden, då vagnen enligt beställning är fram- Landå, för fyra personer, är öppet åkdon, Bom vid
körd intill dess att den, efter omedelbar hemkörning, behof kan täckas ihop.
återkommer till hyrkuskverket inom staden, 4 kr. Char il bane, för 4 il. 8 personer, är en öppen, om
första timmen och därefter 2 kr. för hvar påbörjad nibuslikna.nde vagn utan tak.
halftimme; utåt landet 24 kr. per mil för högst 7 t:r. Täck.agn är täckt åkdon för fyra personer.

Bestämmelser 'Oldtaxans tlllämpnin!l". Kupt! är täckt åkdon för två personer.
L) Vid Udkörning beräknas betalningen från åk- Hysk släde är öppen, för 2 personer förutom kusken

donets inställelse, där körningen skall börja, till som vanligen står bakpå.
dess återkomst till hyrkuskverket efter omedelbar Rack är öppen släde för fyra personer.
hemkörning. Täcksläde är för fyra personer.

2) Vänt1I1n(Jspenningar. Vid kurskörning utom Slädkupe är täckt, för två personer.
tullarna och vid de promenader, som äro med nummer Likvagnar tillhandahållas i olika utstyrsel och stor
betecknade, medgifves vid framkomsten till målet en lekar.
half timmes väntning fritt. För hvarje därutöfver Barnlikvagn är täckt landå, med plats ior barn
påbörjad halftimme beräknas i väntningspenningar liket framtill, utanpå vagnen.
en krona och 50 öre, liksom ock för uppehåll af Rustvagn är arbetsåkdon, afsedt för transport af
hammanlagdt mer än en haIftimme under promenad- möbler och andra skrymmande effekter.
likning utom tullarna. Flakvagn är arbetsåkdon utan sidostöd.

Albario ..................................•....
Barnängen .
Bellmans byst .
Bergsund ........................••..........
Biskopsudden .
Blockhustull .
Blåporten .....................•.....•..... '.'
Charlottendal (utom Hornstull) .•....
Danviks hospital ..........•.•...........•..
Danvikstull .
Djurgårdsbrunn (öfver Djurgården) .
D:o (genom Fredrikshofstull) .
D:o (genom Ostermalmstull) .
Dragonstallen (g. Fredrikshofstull) .
Drottningberget (g. Fredrikshofstull)

Afståndet från Stortorget till:
Meter. I ..3,628 D:o (genom Ostermalmstull) .........••.
3,159 Drottningholm (nya vägen) .
3,944 Enskede .
4,210. Experimentalfältet utom Roslagstull
4,7951 Fiskar~.orpet .............•.................
6,339. Framnas .
2,651lFredrikshofstull .
4,329

I

Frösnnda, Stora ..................•........
3,080 D:o Lilla .
2,900 Fågelsången .
5,062 Grönbrink .
4,6851GrÖndal (på Djurgården) •.............
5,282 Gröndal (utom Hornstull) .

~:~~~~~~~a~G~~i~)"g~~~~"i;~.H~g~·g;i~·d

lVIeter.
3,901

11,790
4,824
4,860
5,178
3.043
2,577
5,813,
6,259
4,810
4,175
5,686
4,489
4,677
6,377

(4883J
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H. ' Taxor och ordningsföreskrifter,

Haga lustslott geuom första grind ...
D:o d-o geuom andra grind .............•
Hagalund ...................•.•••............
Hammarby ................................•
Hammarbytull ...........................•..
Hasselbaeken .. , , .
Hornsberg ............•.........•••.•.......
Hornstull ., .•.........•..•....••.............
Hägersten .
Jakobsdal .' ..•••....•..••.•.....••....•.•••.
Johannishof .........•...•.•............•....
Järfva .
Järla .
Karlberg (genom allen) .

D:o (Rörstrandsvägen) ..........•.
Konradsberg .
Kristineberg .
Kräftriket ' ..
Kungsholmstull .......•...................
Kyrkogården, nya .......•..•.•.•.........
Källhagen ......................•.............
Lidingöbro (öfver Djnrgården)
D:o (genom Fredrikshofstull) .
D:o (genom Ostermalmstull) .
Lifgardets till häst nya kasernbygg-

nad, till porten ................••...•••
D:o (från Valhallavägen) ;......•.
Liljeholmen .
Listonhill .............•..•....••.............
Långholmen .
Långpannan .
Manhem ....•...............................
Manilla (öfre) ..•...........................
Marieberg ..............•......••.............
Nacka värdshus ......•..............•.....
Nockebybro .•.............••................
Norra begrafningsplatsen, grinden n:r 5
Norrbacka .
N orrtull. .........................•.••.••......
Nybohof ....•...............................

Meter. _ Meter
5,255 Ropsten ..........•..... ...•.••. .•..•.......... 4,999
5,730 Rosendals lustslott .................••..••. 3,889
5,308 Roslagstull •................................ 3,379
3,717 Rörstrand ...•................................ 3,367
2,390 Sabbats berg •...........•...•................ 2,939
3,325 Sandsborg... ..•..•.... 5,427
4,692 Sirishof. ............•......................... 3,453
3,135 Skanstull ....•.•...•......................... 2,678
7,070 Skuggan....................................... 5,684
3,970 Skuru ...........................•.............. 12,277
3,688 Solna kyrka (genom Norrtull)......... 4,863
7,170 Stallmästaregården .....•..........••... 3,78&
7,171 Starrbäcks ekbacke se Lifgardets till
4,47& häst nya kasern.
4,121 Stocksund .
3,964 Stora Sikla .
4,469 Sundbyberg ..•.•...............•....•........
4,174 Södra begrafningsplatsen, grinden
3,0601 n:r 1, cirka ............•.........•..•....
3,222 Tallkrogen .
3,403 Tantotull .
6,422 Tegeludden ....•.•...•......................
5,264 Tranebergsbro ............•.••.•..........•.
5,831 Täcka udden .................•.........•..

Ulfsunda ...................•................
3,250 Ulriksdal (genom NorrtulJ) ......•.•.•.

650 D:o (g. Rosl:stull förbi Alkistan) .
3,527 Weylandts villa .
4,943 Yärtau, hamnen vid ............•.•...•..
4,365 4-lkistan, ...........•...........•••............
8,227 Ostermalmstull .............•......•....•.•
5,175
5,285
4,219 Drottninggatan, från Strömmen till
6,478 Tekniska högskolan 1,517

10,138 Götgatan, från Södermalmstorg 1;924
4,5121 Hornsgatan, från Södermalmstorg
3,9131 till Hornskroken ],3,60
3,512 Regeringsgatan, från Gustaf Adolfs
4,1391 torg till Spårvägsbolagets egendom 1)280

7,013
5,582
9,124

5,180
7,27<l
2,94'[
4,183
4,913
5,745
7,224
8,65~[
9,24!l
4,234
4,095
6,184
2,461

[4885J Ordningsföreskrifter för Stockholm.
Allmänna försäljningsplatser. Stadsfull- nu omförmälda, mil. icke, utan Öfverståt-

mäktige bestämma hvilka torg, hamnar och hållareämbetets tillstånd, försäljning bedrif-
dylika ställen i staden skola vara till vas från stånd, bod eller dylikt, eller så
allmänna försäljningsplatser upplåtna, men att den på stället framgående rörelsen däri-
Ofverstäthållareämbetet äger att dels be- genom hindras eller uppehålles, vid bot af
stämma särskilda af nämnda platser för 2-50 kr.
försäljning af vissa slags varor, dels i öf-
rigt lämna de föreskrifter, som för vidmakt- Annonser, affischer eller andra sådana
hållande af ordniug och renlighet å salu- tillkännagifvanden må ej uppsättas på offont-
platserna finnas erforderliga. Den, som liga minnesmärken eller vid gata eller all-
bryter mot hvad härutinnan stadgas eller män plats anslås på byggnader, plank eller
icke hörsammar de tillsägelser, honom i af- andra föremål utan ägarens eller disporren-
seende å åkdons och varors ordnande å tens medgifvande.
ifrågavarande platser genom polisbetjänin- •
gen på stället meddelas, böte 2-20 kr. A Badande. A vissa ställen vid hufvudsta-
gator eller andra allmänna platser, äu de dens stränder äro, på stadens bekostnad,
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Ordningsföreskrifter för Stockholm. [48851
anlagda badsumpar, som allmänheten mot gården som i öster begränsas af Sirishofe
stadgad lindrig afgift äger att begagna; och västra gräns, västra Rosendalsvägen, Oak-
vare badande under bar himmel och i öp· hills västra gräns, utan den åtföljer sin
pet vatten ej tillåtet inom staden samt får ägare eller vårdare; börande tik under
å stadens område äga rum endast å de djurets löptid hållas inom hus. Hundar må
ställen, där sådant sker utan olägenhet el- ej löpa lösa å torg eller allmän plats, salu-
ler obehag för allmänheten. Den, som i hall, butik m. m., hvarest födoämnen för-
staden under bar himmel badar uti sjö, säljas eller tillverkas; ej heller under tiden
vik, kanal eller vattendrag, eller för sådant 1 april-30 sept. å stadens allmänna plan-
ändamål afkläder sig å annat ställe, än som teringar, kyrkogårdar och ofvan angifna
sålunda blifvit anvisadt, böte 2-20 kr.; och del af Djurgården eller utsläppas lösa å
vare samma påföljd för .den, som å stadens gata eller annan allmän plats inom staden
område badar på förbjudet ställe. eller dess område utan halsband, hvarå äga-

rens namn och bostad finnas tydligt och
Buller. Genom Öfverståthällareämbctcts fullständigt anbragta. Anträffa. hund å så-

kung. d. 8 nov. 1912 stadgades böter för åt- dana ställen eller utan dylikt halsband, varde
skilliga slag af störande buller, särskild t upptagen och afförd af polisbetjäuingen till
nattetid. De viktigaste bestämmelserna äro stadens hundstall, Sveavägen 118, samt vid
följande. Mellan kl. 10 e. m. och 5 f. m. Kungl. Veterinärinstitutet dödad, sedan 3
må åkdon, som ej är försedt med gummi- dygu förflutit efter dess upptagande. så framt
ringar, köras endast i gående. Vid forsling icke ägaren eller vårdaren inom denna tid
af skramlande gods skall åtgärd vidtagas till återhämtar densamma samt ersätter kostna-
bullrets minskning. Starkt gnisslande broms- derna för dess upptagande och underhåll,
inrättning å åkdon får ej användas. Mellan Hund, som genom skällande stör närboende,
kl. 10 e. m. och 6 f. m. må ej tidningar må ej nattetid lämnas ute å gård. Brytes.
eller varor utbjudas med hög röst. (Allt mot ofvanstående böte 2-20 kr.
ofvanstående vid böter af 2-20 kr.) Vid
renhållningen skall vid vite af 2-50 kr. stö- Hundskatt utgöres årligen med 15 kr. för
rande buller i möjligaste män undvikas. Mel- hvarje hund. Under tiden 16-31 januari
lan kl. 10 e. m. och 6 f, m. må vid vite af hvarje år skall ägare eller innehafvare af
5-100 kr. följande arbeten ej utföras: hand- hund, för hvilken skatt bör utgöras, dels
tering af järnbalkar, nitning af järnkonstruk- skriftligen enligt fastställdt formulär i stads-
tioner, bergsprängning, stenkrossning med kassan uppgifva, huru många hundar han
mas~in, pålning, plåts!ageriarbeten och bear- innehar och under året yill be~ål.ra samt af
betnmg eller omläggmng af spårvägsskenor, hvad slag dessa äro, dels samtidigt erlägga
såvida buller därigenom uppstår: dock kan skatten, hvarvid kvitto och skatternärke er-
för särskilda fall ur.dantag medgifvas. Afven hållas. Blifver någon senare under årets lopp
på aunan tid skall vid bearbetning af järn- ägare eller innehafvare af sådan hund, älig-
balkar buller i möjligaste mån undvikas. ger det honom att senast inom 1 månad

. .. därefter sådant på enahanda sätt anmäla
Dam~. Af~~mlll~g eller plskn!ng af mat- och då betala skatten. Resande, som uppe-

tor, mobler, sangklader och dylika rersed- håller sig kortare tid än 2 månader i Stoek-
!ar .~ller b:;ngsprId.a~de a~norledes ~t damm holm, behöfver ej där erlägga skatt för med-
l sto.~re mangd ma Icke aga .:um a såd~na förd hund, ej heller vid längre vistelse för
allmanna platser, hvarest olagenhet daraf annorstädes beskattad hund men bör om
kan förorsa~as, och får ick~ i någon .hän- han vill ha denne skyddad för åtgärde~ mot
delse v~rkstallas utom hus a annan tid af hundar utan skattemärken, göra anmälan L
dygne.t an emellan kl. 8 f. m. och kl. 9 e. m. stadskassan och deponera skatt för året, men
v d VIte af 2-10 kr. äger att återfå beloppet mot återlämnande

D k" å "II d å' af kvitto och märke, sedan han styrkt sin
r,ag arror m uppsta as en ast P, vI~sa rätt till skattefrihet. Försummar någon att

allmanna platser (omkr. 30) och mot sarskild till b k tt . "I h d o af h
f ift l k d 26 '1 1912 H d l es a mng anma a un, s m 0-a gI en. cung, . aprI . an - . h f Il söke å attk" r a vände • gat r II all" nom mne a ves, e er o r n gon me-
ar a, som n a ~ a o e" er manna delst oriktig uppgift eller på annat sätt

platser, skall vara forsedd med agarens namn d d . b k tt . g J" ge d bb el
h d

o •• f Ull an raga SIg es a nm , er ag u
o~ .. a res s, s.amt 1"',:3: eJ. skjutas ram, om den hundskatt och böte 5-10 kr. Hundskatt
eJ lamnar utsikten Hl for den, som verkstaller är lika utmätningsgill med kommunalutskyl-
transporten. der. Då skatternärke förkommit, kan nytt

Hundar. Hund får ej löpa ute i staden eller få' lösas med 25 öre.
å dess område inom den del af södra D.iur-
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(4886] H. Taxor och ordningsföreskrifter.
[4886] Ihuset n:r 9 österut till Östgötagatan. samt
Kreatur. Lämnas förspänd dragare å gata Högbergsgatan från Häckelfiällsgränd västerut

eller a~lDa~ allmän plats obunden, utan er- till Nytorgsgatan. A dessa för kälkåkning
forderlig tillsyn; eller finnes häst lös därstä- anvisade platser får dock åkning, hvarom nu
des; eller finnas hornboskap, får, get eller är fråga, icke äga rum nattetid eller senare
svin lösa å gata eller annan allmän plats än kl. 9 p.~ aftonen; och i händelse därstä-
vid andra tillfällen, än då de, under oafbru- des, med Ofverståthållareämbetets tillstånd.
ten tillsyn af vårdare, föras till eller från sand utströs eller annan åtgärd vidtages
bete, eller för vattning eller annat angeläget till förekommande af åkningens utsträck-
ändamål framdrifvas, eller på salnplats till ning öfver en viss gräns, vare det förbjudet
försäljning utställas: eller hafva omförmälda att sådant hinder undanrödja. För öfver-
kreatur genom underlåten vård kommit in trädelse häraf bötes 2-20 kr.
på annans g~rd i staden; ~lier stanna~. ~an, Köttbesiktningstvång är i samband med
då kreatur l stad framdrifves, obehörigen l k h .. d' f" d' f "
därmed å gata elle Il" I t . böt s a t usets oppnan e lD or t r. O. m. br annan a man p a s, o e f b 1912
ägaren eller den, som eljest sknlle om krea- e r. .
turet hafva vård eller vållat. att sådant kom- Nötkreatur. Tjurar skola forslas i lämp·
mit löst, 2-20 kr. Dragare må icke ställas liga fordon nnder nödig nppsikt eller ock
så, att rörelsen däraf hindras eller uppehålles. hvar för sig ledas af två eller flera män
€j heller fodras eller lämnas frånspänd vid samt, då de ledas, vara försedda med nos-
åkdonet annorstädes å gata eller annan all- ring eller broms. Andra större kreatur,
män plats. än där sådant är tillåtet, vid hot där de icke föras i fordon, skola, högst två
.af 2-50 kronor. i bredd, antingen köras med töm eller ock,

sammanbnndna på lämpligt sätt, ledas, livar-
Kreatursmarknad för storboskap, kalfvar, vid en person icke må föra flera än två kre-

får. getter, svin och hästar är i samband atur. Kreatur, som nu äro nämnda, må
med slakthuset anordnad hvar helgfri mån- icke föras af någon, som saknar för ända-
dag och torsdag 8-1. Då marknad pågår, målet erforderlig kroppsstyrka. Mindre bo-
har allmänheten fritt tillträde. För öfrigt skapsdjur, såsom kalfvar, får och svin, få
är marknadsplats öppen för försäljare med icke forslas annorledes än i fordon, som äro
biträden och personer med särskildt tillstånd tillräckligt rymliga och i öfrigt för ända'
söckendagar 6-6, då tydligt märkta djur få målet lämpliga. Kreatur få icke, där det
ditföras, efter veterinärbesiktning, eller bort- utan väsentlig olägenhet kan undvikas, körall
föras. Närmare föreskrifter finnas om mark- eller ledas å gata eller annan allmän plats,
nadsbiljett, slaktbiljett, djurens utfodring där liflig rörelse råder eller på sådan all-
och vård samt ordningen och verksamheten män plats, som icke är för körtrafik upp-
å marknadsplatsen. låten. Särskildt förbjudna områden äro,

fl Norr det område, som omslntes af Ar·
Kälkbacksåkning må ej utan polismyndig- tillerig., Tyskbagareg., Jungfrng .. Valhallav.,

hets tillstånd företagas å andra än nedan- Odeng., Torsg., Klara Strand, Gila Kungs-
stående platser, nämligen: Landtmäteribacken bolmsbrog., Vintervägen, Mästersamuelsg.,
och Humlegården, dels stora allen från Floras L:a Mnnklägersg. och Klara Strand, samt
kulle till Linnestodeu, dels västra allen från å Söder området inom Folkungaz., Timmer-
Engelbrektsgatan till Linnestoden och dels mansg. Krukmakareg., Torkel-Knutssonsg.
östra allen från Sturegatan till nämnda stod. och södra uppfartsvägen. Vid kreaturstrans-
Vanadislunden' från nordöstra hörnet af Ste- porter må onödigt nppehåll icke ske, och
fanskapellet till Frejgatan. Saltmätaregatan skola kreaturen, när de sjöledes anländt till
från höjden vid Markvardsgatan till Kung- staden, föras från landningsplatsen sa snart
stensgatan. Allen vid nordöstra sidan af sig göra låter och senast inom två timmar
Observatorieplan från Observatoriegatan till efter ankomsten.
Kungstensgatan. 'I'eqnerslunden; dock att åk- Burar och annan redskap, som i staden
ningen ej får fortsättas å angränsande gator. eller å dess område användas för forsling af
Vasaparken dels de tre vägar, som från fjäderfä eller dess förvaring vid hamn, järn-
höjden midtför kvarteret Kamelian leda vägsstation eller allmän saluplats, skola vara
österut med fortsättning inat parken, och tillräckligt rymliga och i öfrigt för ända-
dels den höjd, som utgör fortsättning af den målet lämpliga.
mellersta af vägarna vid Dalagatan. Krono-
bergsparken, dock att åkningen icke får fort-
sättas å angränsande gator, Guldgränd, Tanto-
l'.:!.nden, Kapellgränd från höjden midtför

Orenlighet. Vid bot af 5-50 kr. åligger
det den, som i stad forslar afträdesämnen,
kreatursspillning eller annan orenlighet, att
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därtill begagna tätt fordon eller kärl samt Ivattnet uti allmän brunn, källa eller vatten-
jämväl i öfrigt tillse, att orenligheten ej I· ledning eller, på annat sätt som nyss är
spilles eller utrinner, äfvensom att hafva sagdt, vid allmänt vattenhämtningsställe i
fordonet eller kärlet ändamålsenligt öfver- sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller före-
täckt samt icke å gata eller aunan allmän tager man vid allmän brunn, källa eller
plats stanna därmed längre än som af till- vattenkastare eller vid annat allmänt vat-
fällig anleduing kan vara oundgängligen nö- tenhämtningsställe rengöring af kärl eller
digt. Vid forsling å gata eller annan all- åkdon, tvättning af kläder eller annan åt-
män plats af kalk, malen krita, kolstybb, gärd, så att osnygghet eller hinder vid vat-
rödfärg eller annat dylikt ämne, som genom tenhämtningen 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 värdens försorg, finnas i erforderlig mängd
och med tjänlig betäckning försedt fordon. inrättade ändamålsenliga afträden, försedda
Sopor, kreatnrsspillning, afskräden och slik med täta, lämpligt omslutna tunnkärl eller
orenlighet, hvartill dock ej hänföres afträ- klosettkärl för uppsamlande af den inom
desämne, må icke forslas å gator eller andra egendomen fallande latrin. Den, åt hvil-
allmänna platser på annan tid af dygnet än ken afträde är till begagnande upplåtet,
från kl. 11 e. m. till kl. 9 f. m. under maj skall hålla detsamma snyggt samt dels vid
till och med september månader samt från förefallande behof och deJs, då han från
kl. 10 e. m. till kl. 10 f. m. under återsto- egendomen afflyttar, genom budning i stad-
den af året; skolande, i händelse af behof, gad ordning, föranstalta om orenlighetens
orenlighet, SOmsprider vämjelig stank, vara bortskaffande, hvarmed ej må uppskjutas så
försatt med något ämne, livarigenom olägen- länge, att kärlen blifva öfverfyllda, Brytes
heten häraf förekommes eller minskas; allt häremot, böte 2-20 kr. Afträdesorenlighet
Vid bot af 5-50 kr. Afstjälpningsställen får ej hämtas eller å gator eller andra all-
för snö, is, affall af byggnadsmaterialier, vid männa platser forslas å annan tid än ernel-
gräfningar uppsamlad jord, sten och grus Jan kl. 11 e. m. och kl. 5 f. m. från den l
samt andra fyllnadsämnen, hvilka ej uppläg- april till den l september samt från kl. Il
gas på ägarens eller med vederbörligt tillstånd e. m. till kl. 7 f. m. under öfriga månader,
å annans tomt, anvisas af Ofverståthållare- vid bot af 2-100 kr.
ämbetet medels särskild kungörelse. Den, ~48871
som vill begagna sådana afstjälpningsstäl- Reparationer. Då yttre reparation å hus
len, bör rätta sig efter tillsyningsmans eller pågår, utan att platsen utanför huset är
polis betjänings tillsägelser i afseende å de inhägnad, skall genom derrs försorg, som,
ditförda ämnenas aflassning. Ofverträdelse enligt Byggnadsordningen, för behörigt verk-
häraf straffas med böter, 5-100 kr. - ställande af byggnadsföretag är ansvarig,
Svinmat eller dylika ämnen, döda djur, sopor, på fämpligt sätt öfvervakas, det elyokshän-
affall från fabriker och handtverkstäder delse eller olägenhet för allmänheten icke
eller annan orenlighet må icke i staden må af arbetet vållas. Brytes häremot, böte
eller å dess område utföras eller kastas i 5-100 kr.
sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller läg-
gas å isen därstädes, ej heller få de utka- Skyltar. (Öfverståthällareämhetets kuu-
stas på gator, torg eller andra allmänna görelse 1°/11 1894.)
platser. Användt vatten och andra flytande Mom. 1. Annonser, affischer eller andra
orena ämnen få, så framt de ej sprida stiu- sådana tillkännagifvanden må ej uppsättas
kande lukt eller medföra annan betydlig på offentliga minnesmärken eller vid gata
olägenhet, i rännstenar uthällas från kl. 11 eller allmän plats anslås på byggnader, plank
e. m. till kl. 7 f. m. under maj till och eller andra föremål utan ägarens eller dis-
med september månader samt från kl. 10 ponentens medgifvande.
e. m. till kl. 8 f. m. under återstående Nom. 2. Beträffande skyltar vid gata eller
delen af året, men i öfrigt vare slikt ore- annan allmän trafikled skall därjämte föl-
uaude förbjudet; och må ej heller någon jande lända till efterrättelse:
låta urin å trottoar eller vid offentliga bygg- a) Skylt skall säkert fastsättas.
nader eller minnesmärken. Vid inträffad b) Skylt, som sättes lägre än två och en
köld må i rännstenar och aflcppstrumrnor half meter från marken, må framskjuta högst
icke utsläppas vatten i sådan mängd att för femton centimeter från husvägg eller plank.
åkande eller gående hinderlig svallis eller e) Sättes skylt högre än nu är sagdt, får
annan synnerlig olägenhet däraf uppkom- den icke framskjuta vid gata af aderton
mer. Brytes häremot, böte 2-100 kr. Ore- meters bredd eller därutöfver mer än en
Dar någon i staden eller inom dess område och en half meter samt vid gata af ringare
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bredd mer än en och två tiondedels meter tomtägaren fullgöra hvad ofvan är sagdt å tid,
från husvägg eller plank, dock att polismyn- som Drätselnämnden bestämmer och minst
digheten, efter därom i särskildt fall i!jord 6 månader förut gifver tomtägaren tillkänna.
framställning, äger att på grund af skylts Ofvannämnda rörledning skall utgå från en
form eller beskaffenhet medgifva längre ut- i tomten anbragt tät samlings brunn, täckt
spräng.. med lämpligt af Drätselnämnden bestämdt

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

e) Befinnes f!kylt medföra synnerlig van- belägenheten vattnet från tomten icke föras
prydnad, äger Ofverståthållareämbetet, efter till trumman från sådan brunn, hvarom of-
att hafva hört Byggnadsnämnden, förordna van är sagdt, skall vattnet ledas dit genom
om skyltens borttagande eller förändring lämplig anordning, som af Drätselnämnden
inom utsatt tid samt förbjuda, att den åter godkännes.
uppsättes .. oförändrad; ..och lände, i t~. fall, [48 88]
till efterrattelse hvad Ofverståthållareambe- St r" n' g kott o h f v k .
tet härutinnan beslutar. ensp a~g In , S ..c yr er ..err.

j) I
benämni k lt innefattas här Den, som l staden verkstaller stenspräng-enammngen s y .• . r d' h ill d Il

äfven skyltens fästen jämte dess öfriga till- mng uta~ po Ismy? 1f1 et~ns tl. stän ..e .er
b h" utan att Iakttaga därvid foresknfvet försik-

e or. tighetsmått eller lossar skott eller afbrän-

Slakthusstadga och ordningsstadga för ner fyrverkeri, va~e ~~g utan sä~~~t till-
stadens köttbesiktriingsbyråer äro utfärdade stånd eller me~ åSldosattand~ af nödig .~a.r-

f Öf ståthåll .. b tet d 23' 191') samhet, eller a stadens område utan nödig
El verd a a. ar~~m e t' en tf" J;nå. i. -:varsamhet verkställer stensprängning, lossar

ambma
d

ag
d

air kathvent atåxadU . ar ..ta
t

. or l skott eller afbränner fyrverkeri, böte 5-
sam an me S a use S en e lura nmgir. 100 k
Denna taxa upptager vågafgij1er, kylhusoj- r.
gifter, spårvägsofgifter för kreatursforsling Stängningstider. I regel må handesbod
mellan Söder Mälarstrand och slakthuset, hållas öppen från tidigast kl. 7 till senast
ofgifter för transport, behandling och försälj- kl. 8, men på aftonen före sön- och helgdag
ning af villkorligt godkändt kött samt följande samt under två veckor före julafton till kl. 9.
afgifter för undersökning af salt och rökt Matvaruhandel må öppnas kl. 6 och tobaks-
svinkött : 25 öre för stycke under 10 kg. och eller tidningshandel hållas öppen en timme
40 öre för större stycke. längre på aftonen än annan handelsbod.

S I t
, t tl fi å föli t"1 Taksnö och is. Tak och rännor å hus

op as nrnqss a ioner nnas .o J. s a - k l å f" t It d f h" b
I å S

"d l .. .. h f s o a, p orans a an e a usagaren, e-
en: o erma m en station l nar eten a f' f å d .. 11 . dSöd ... .. t" .• N l t rias r n en sno e er IS, som genom ne -
.0 ra Jarnvagvs8~a IO

b
nen, a o~rmSalm e? s a- störtande kan förorsaka fara för dem, som

tron mellan arta anan .oc o navagen ; färdas förbi; dock må det icke utan nöd-
samt å Ostermalm en station strax norr om t å k . tt d t f" h t f
Östra järnvägsstationen. Dessa stationer hål- vå ngd s.~ Isa, ad" . en u anh.ord usell ram-

'll" r f' fl . h . d g en e rore sen arrgenom m ras e er up-
las ti Ijang 19a or a assmng varje ag, un- pehålles; börande husägaren vidtaga nödiga
?er m.aJ-septe.mber kl. 5-8 f. m. och under åtgärder till förekommande af olyckshändel-
ll:~erstaende manader kl. 5-10 f. m.,. hvar- ser eller olägenhet för allmänheten i följd
jämte den or~nhghet, som .~I?psamlas a salu- af arbetets verkställande. Brytes häremot
torgen och VId extra rengormg af andra all- b"t "-50 k '
männa platser, får å stationerna afiassas järn- o e o r.
väl kl. 4-7 e. m. Teatrar. Biljetter för inträde till spek-

Då staden å gata eller allmän plats an- takel eller annan tillställning å Kungl. Te-
lägger trumma för afledning af vatten, ålig- atrarna må ej, utan teaterdirektionens till-
ger det ägare af tomt vid samma gata eller stånd, inom deras förstugor, trappuppgån-
plats, därest han ej förfogar öfver enskild gar, korridorer eller å trottoarerna utanför
ledning, som af Drätselnämnden godkännes, eller invid ingångarna till teaterhusen säl-
att, samtidigt därmed att staden pi'. sin be- jas eller till salu utbjudas åt allmänheten,
kostnad från trumman till tomtgränsen fram- vid bot af 2-50 kr. Under det berörda
förer sidoledning, till denna sidoledning föra tillställningar äga rum eller allmänheten
rörledning under jorden för vattens och f1y- till dem anländer eller därifrån sig aflägs-
tande orenlighets afledaude från tomten. nar, får ej å nämnda ställen något, hvad
Där trumma redunfinnes afstaden anlagd, skall det vara må, säljas eller till salu utbjudas
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Ordningsföreskrifter för Stockholm. [4888-4889]
utan direktionens tillstånd, vid bot af 2- sådant icke ske medelst vedens eller godsets
10 kr. Ej må någon röka cigarr eller to- afstjälpande från åkdonet. J:illstånd till
bak inom Kungl. Teatrarnas salonger, kor- sågning" eller huggning af ved eller virke å
ridorer, trappuppgångar eller inre förstu- gata eller anuan allmän plats må polismyn-
gor under spektakel eller annan tillställ- digheten medgifva endast i det fall, att an.
ning därstädes eller då allmänheten därtill nat tjänligt ställe för berörda ändamål icke
anländer eller därifrån sig aflägsnar, - hvil- finnes att tillgå eller lämpligen kan here-
ket förbud äfven gäller för alla andra i sta- das; börande vid arbetets verkställande noga.
den eller å dess område belägna allmänna tillses såväl att allmänna rörelsen icke hind-
teatrar eller lokaler för uppförande af of- ras, som ock att arhetet utan uppehåll
fentliga föreställningar, såsom skådespel, bringas till slut; och skall gatan eller plat-
konstridning och dylikt - vid bot af 2-10 kr. sen genast efter fulländadt arbete rengö-

ras genom dens försorg, som låtit detsamma
Trottoar. Ingen må å densamma åka förrätta. Bryter någon häremot böte 2-

eller rida, utom vid färd däröfver mellan 50 kr. '
gård och gata, ej heller dit uppföra fordon
eller dragare eller. på annat obehörigt sätt Velocipedåkning se nedan efter Auto-
upptaga eller afstänga trottoaren för de mobi1trafik. '
gående. Ej må trottoar begagnas af den,
som bär börda, hvilken till följd af sin [4§ 89]
storlek, osnygghet eller annan sin beskaf- A k a n d e, ridande och gående. Det är för.
fenhet är de gående till hinder eller annat bjudet för en hma»: att köra eller rida. for-
men. Bryter någon häremot, böte 2- 50 kr. tar e än i gående eller skridt på följande
Fotgängare, som å gångbana möter annan gator och. allmänna platser:
fotgängare, bör hålla till vänster. Vä;terlånggatan, Prästgatan, Skornakare-

Tvättbryggor. Ej må någon tvätta, gatan, Svartmangatan, Kindstugatan, Skär-
k . f gårdsgataJ-l, Köpmangatan, Baggensgatan,

s sölja eller klappa kläder eller örrätta Österlånggatan. -Iärntorgsgatan, Tyska Brin-
annat dylikt arbete annorstädes å allmän ~
plats än å de stadens bryggor, som för så- ken,. Köpman!orget, Köpmanbrinken, ~eni-
dant ändamål äro upplåtna, vid bot af 2- kebr1Dk~n, Trangsund, Munkbro- och M~lar-
10 kr.' ägande allmänheten att dessa bryg- to.rge~ a de delar, som hgga utmed • jam-

k' t d f itt b vägsviadukten, Slussbroarna, Nya Kungs-
gor os na s fl egagna. . holmsbrons svängbro, Helgeandsholmsbrop
~Vakar. Utan särskild t tillstånd af Öfver- samt gränderna i staden inom broarna. A
ståthållareämbetet må ej någon upphugga is nedan uppräknade gator och allmänna plat-
eller öppna vak å sjö, vik, kanal eller vat- ser är det icke tillätes att med arbetsåkdon
tendrag inom staden eller på eller i närhe- köra fortare än i gående: Staden inom bro-

,ten af far- eller gångväg å sjö, vik, kanal arna med undantag af vägen från Riddar-
eller vattendrag å stadens område. Detta holmsbron öfver Birger Jarls torg till Rid.
förbud gäller äfven i afseende å sådant för- darholmshamnen, Slottsbacken, Skeppsbron
svagande af is, som sker l(enom utsläppande samt platsen nedanför Lejonbacken å ömse
därå af hett vatten från ångmaskin eller på sidor om Norrbros förlängning, Norrbro,
annat dylikt sätt. Gustaf Adolfs torg, Jakobs torg, Jakobs-

Vattenhämtning. Utan tillstånd af kom- gatan mellan Västra Trädgårdsgatan och
munalmyndigheten få vattenutkastare, som M

t
flmAt3rf;g~an, Arhen;lsgai~n m~laK Gus·

..ro ell r v da s gato eller a d a Il" a o sorg oc erze 11 par, ungs-
~latser e ant~agt:, ej begagna~ ~ilt ~~fe~~ trädgårdsgatan, Eiblioteksgatan, Regerings-
hämtning med häst och åkdon vid bot af gatan mellan Gustaf Adolfs torg och Her-
2-10 k ' kulesgatan, Malmtorgsgatan, Hamngatan mel-

r. lan Malmskillnadsgatan och Norrmalmstorg,
Ved. Kol och ved må uppläggas i källare Holländaregatan söder om Kammakarega-

eller tjänliga uthus inne å tomt. Allt upp· tan, Lästmakaregatan mellan Regeringsga-
lag af ved å vind, som ej är försedd med tan och Oxtorget, Oxtorget, Oxtorgsgatan,
brand botten, är förbjudet, och må ej heller Holländaregatan söder om Kammakarega-
i boningshus å vind med brandbotten ved tan, Fredsgatan, Drottninggatan söder om
uppläggas utom i högsta nödfall, men icke 'I'egnörsgatan, Södermalmstorg, Götgatan
i något fall närmare skorstenspipa än 0,891 mellan Södermalmstorg och S:t Paulsgatan,
meter, vid bot af 20-100 kr. Hornsgatan mellan Södermalmstorg och Rag-

Då ved eller dylikt gods skall från åk- valdsgatan, Sot Paulsgatan mellan Ragvalds-
don aflassas å gata eller annan plats, måg .atan och Götgatan. Där genom anslag
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eller annorledes finnes utmärkt, att gata är är det körsvennen förbjudet att ligga på
ufstängd för trafik af körande eller ridande, åkdonet äfvensom att därå intaga annan
skall sådant lända till efterrättelse. Kö- plats, än livarifrån han kan hufva hästen
rande eller ridande skola öfverallt där hin- väl i hand och har fri utsikt framför sig.
der ej möter, hålla på vänstra sidan af Finnes ej sådan plats eller är lasset af den
körbanan och den, som kör arbetsäkdon, så beskaffenhet, att hästen anstränges eller an-
nära gångbanans ytterkant som möjligt, dock nan olägenhet uppstår genom att körsven-
så att ingen del af åkdonet eller dess last neu befinner sig på åkdonet, skall han gå
skjuter öfver gångbanans kant. A gata, bredvid detsamma. Ingen får gå på gång-
hvilkens bredd medgifver, att fyra åkdon bana medan han kör. Det är körsvennen
kunna uppställas i bredd, böra arbetsåkdon förbjudet att på gatorna onödigtvis smälla
hålla närmast till vänster samt personåkdon eller svänga med piskan. När någon stan-
hälln mellan arbetsåkdonen och I-(atansmidt. nar med åkdon på gata, hvilket icke får
Nödgas körande eller ridande att på någon ske onödigtvis, skall, där annan plats ej
plats lämna körbanans vänstra hälft, skall blifvit eller vid tillfället varder af polis-
han så snart hindret passerats åter vika myn-Iigheten anvisad, hästen med äkdo-
af till körbanans vänstra sida. Skall kö- net ställas längs körbanan så långt åt si-
rande eller ridande stanna på körbanans dan däraf, som kan ske utan hinder eller
högra sida, må körbanans vänstra sida ej olägenhet för rörelsen å vidliggande gång-
lämnas, förrän det är nödvändigt. Vänd- bana. Ingen får stanna med häst eller åk-
ning om gatuhörn skall ske till vänster nära don framför gatnmynning eller i gatukors
körbanans vänstra sida och till höger i stor eller så långt fram i gatuhörn, att hinder
båge. Körande och ridande, som möter eller olägenhet däraf kan uppstå för dem,
annan körande eller ridande, skall hålla åt som skola köra om hörnet, eller att gång-
vänster. När någon bakifrån kör eller ri- bana stänges. Där åkdon står vid ena si-
der förbi annan körande eller ridande, skall dan af gatan, är det förbjudet att med åk-
det ske till höger i traf, hvarvid den, som don stanna vid motliggande del af gataus
kör eller rider framför, är skyldig hålla andra sida, så framt mellanrummet ej läm-
undan åt vänster. Det är icke tillåtet att nar tillräcklig plats för obehindrad färd
köra eller rida förbi annan körande eller med 2 åkdon samtidigt. Nu meddelade föl"
ridande i gatukorsningar eller å platser, bud gäller dock icke för den tid, som åt-
hvarest en stockning i trafiken därigenom går för åkandes i- eller urstigande. Gods
kan uppstå. Där två eller flera körande af betydlig längd eller stort omfång må
ej kunna komma fram på en gång, skall icke utan nödtvång bäras eller med äkdon
den, som kör arbetsåkdon, lämna vägen forslas å gata, där liflig trafik råder. Ar
tri för personåkdon samt den, som kör gods af beska.ffenhet att vid transporten
olassadt arbetsåkdon, för lasssdt. Körande lätteligen kunna medföra fara eller i SY"-
och ridande åligger, när någon är i vägen, nerligt hög grad åstadkomma hinder eller
",tt i tid ropa: Se upp! och i händelse af olägenhet för trafiken, får det med åkdon
behof sakta farten eller stanna. Körande forslas å gata endast enligt polismyndig-
skall vika undan för person, 80m står vid hetens tillstånd och föreskrifter. När gods
hållplats eller hållstation för spärvagn för af stort omfång skall med åkdon forslas till
att stiga på spårvagn eller å sådan plats eller från hus, får af- eller pålassningen icke
stigit af spårvagn. Då körande å plats, där ske på gatan, om detta arbete lämpligen kan
trafiken är liflig, saktar farten, skall han verkställas inne på tomten. Det. är ej till-
höja piskan till tecken för körande, som låtet att utan nödtvång låta åkdon dragas i
följa efter. Den, som icke kan köra eller släp efter annat åkdon. På arbetsåkdon får

_behandla dragare, vare sig att detta beror gods icke lassas på sådant sätt eller i sådan
af okunnighet eller bristande kroppskrafter, mängd, att någon del af lasset kan falla af,
~fvensom den, som icke fyllt sexton år, må eller ock större hinder eller olägenhet för
Icke å gata eller allmän plats köra i traf. trafiken uppstår, än som är oundgängligt. Ar-
Den som gjort sig _skyldig till. förseelse betsåkdon, som tillhör invånare i hufvudsta-
mot nämnda föreskrift, kan af Öfverståt- den, skall, när det där användes till körs-
hållareämbetet förbjudas att köra å allmän 101', vara försedt med skylt, hvarå ägarens
plats eller gata, förrän han styrkt, att han fullständiga namn eller firma samt hans
äger erforderlig skicklighet. Körande och adress finnas utsatta med tydliga, minst
ridande äro skyldiga hålla vägen fri för nio centimeter höga bokstäfver. Äger han
tågande militärtrupp. liktåg och andra pro- flera arbetsäkdon, skall hvart och ett af
cessioner, utryckande brandmanskap och dem därjämte vara märkt med sitt särskilda
spårvagn. Vid körning med arbetsåkdon ordningsnummer, anbragt på skylten med
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Ordningsföreskrifter rör Stockholm. [4889-4890J
tydliga minst nio centimeter höga siffror. hälle framföras med större hastighet i tim-
Skylten skall, där så lämpligen ske kan, men än 15 km. vid dagsljus och 10 km. vid
vara anbragt på sådant sätt, att inskriften mörker eller dimma och annorstädes resp.
utan svårighet kan läsas af den, som be- 25 km. och 10 km. A broar, i vägkors-
finner sig bakom åkdonet, och får icke ningar och i vägkrökar skall automobil köras
skylas. Hjulringar och skenor på arbets- så sakta, att den kan stannas ögonblickligen.
åkdon, som tillhöra invånare i hnfvudstaden För öfrigt skall automobilfarande dels i tid
och där användas till körslor, äfvensom på ge varningssignal, dels icke färdas förbi
omnibusvagnar, förspända med två eller oroligt rid- eller dragdjur utan att ge den
flera hästar, skola hafva en bredd af minst ridande eller åkande tillfälle att stiga af,
tio och en half centimeter, så fram t icke dels genast stanna på tecken af krona- eller
hjulens genomskärning är minst en och en polisbetjänt, dels vid sammanstötning etc.
tredjedels meter eller åkdonen hvila på ända- icke atlägsna sig från olycksplatsen, innan
målsenliga fjädrar eller äro försedda med lämpliga åtgärder vidtagits, dels slutligen ej
motsvarande, lika goda inrättningar. Hand- lämna motorn, innan sådan åtgärd vidtagits,
kärror eller andra fordon. som fortskaffas att den ej kan komma i gång af sig själ!'.
med handkraft, få icke skjutas fram, när Lokala förordningar utfärdas för hvarje
de äro så inrättade eller lassade, att den län i början af hvarje år med sammanfatt-
som verkställer transporten ej har fri utsikt ni ng af alla för länet gällande stadganden.
framför sig. Bland sådana föreskrifter för Stockholms

Vid vite af 5-20 kronor är det körande stad märkas följande:
och ridande förbjudet att mellan kl. ti f. m. Automobil, som är mer än 6 m.lång och 2,3
och 9 e. m. färdas annat än i sydlig rikt- m. bred, må ej utan särskild t tillstånd använ-
ning å Stora Nygatan, i nordlig riktning å das.
Lilla Nygatan, i västlig riktning i Gåsgrän- Automobil för befordran af per-
den och Kåkbrinken samt i östlig riktning soner får icke framdrifvas i Narvaväqens-
i Yxsmedsgränden, Schönfeldts gränd och och Valhallavägens alleer, öfver Kastell-
Lejonstedts gränd. holmsbron och viadukten i Ringvägen. Med

större hastighet än 6 kilometer i timmen
[4890J må sådan automobil ej framdrifvas å Bag-

Automobiltraflk. Från början af 1907 gensg., Benikebrinken , Gränderna i staden
gäller K. Maj:ts förordning af d. 21 sept. inom broarna, Helqeandshoimsbron; Järn,
1906 om automobiltrafik. I denna medde- torgsg., Kindstug., Köpmanbrinken,Köpmang .•
las föreskrifter bl. a. 1) om automobilens Köpmantorget, Munkbrotorget och MälartlYJ'-'
beskaffenhet (säkerhetsanordningar m. m.), get å de delar, som ligga utmed järnvägs-
2) om igenkänningsmärken, 3) om förbud viadukten, Nya Kungsholmsbrons svängbro,
mot auton.obils användning, 4) om för auto- Prästg., Skomakareq., Skärgårdsg., Slussbro-
mobil tillåtua vägar och körhastighet, 5) arna, Svartmang., ..Trångsund, Tyska Brin-
om yrkesmässig au torna biltrafik, 6) om re- ken, Västerlångg., Osterlångg.
sande utlänningars automobiler, 7) ansvars- Å härofvan icke uppräknade gator och
bestämmelser om förordningens efterlefnad, torg i staden mellan broarna må automobil
8) om motorcykel och 9) om besiktnings- för befordran af personer icke framdrif-
taxa och kungörelser. De för allmänheten vas med större hastighet än 10 kilometer
viktigaste af dessa föreskrifter (af hvilka i timmen med undantag af "ägen från Rid-
några påstås vara för stränga för att kunna darholmsbron öfver Birger Jarls torg till
noga efterlefvas) äro följande: Riddarholmshamnen, Slottsbacken, Skeppsbron ,

Automobil skall vara försedd med igen- platsen nedanfor Lejonbacken å ömse sidor
känuiugsmärke, som erhålles efter besiktning om Norrbros förlängning, Arsenalsq, mellan
och gäller för hela riket. För Stockholms Gustaf Adolfs torg och Berzelii park, Bib-
stad är märket A, för Stockholms län B, lioteksq., Gustaf Afdolfs torg, Fredsg., Götg.
för Upsala län C och för Södermanlands mellan Södermalmstorg o. 8:tPaulsg.,Hamrlg.
län D etc. allt med följande siffror, 12 cm. mellan Kungsträdgårdsg. o. Norrmalmstorg,
höga, svarta l. mörkblå på hvit botten och Hornsg. mellan Södermalmstorg o Ragvaldsg.,
lätta att läsa både framifrän och bakifrån, Jakobsg. mellan V. Trädgårdsg. o. Vasag.
hvarför de vid mörker skola belysas af lyktor. Jakobstorg, Norrbro, Norrmalmstorg, Strömg.

A allmän väg af mindre bredd än 3,6 mellan Gustaf Adolfs torg,o. Rosenbad. Sö-
meter må automobiltratik ej äga rum utan dermalmstorg, Tegelbacken, O. o. V. Slussg.
Kon:s befhdes tillständ och å enskild väg ej Automobil för forsling af varor får
utan ägarens. Endast ambulans- eller brand- ej framdrifvas å mellersta körbanan i Nar-
väsens automobil må i tätt bebyggd t sam- vavägen och i där befintliga alleer, i Val-
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[4890J H. Taxor och ordningsföreskrifter.
hallavägens alleer, å norra körbanan å Strand- torgsgatan ; Arsenalsgatan mellan Gustaf
vägen annat än for varutransporter till och Adolfs torg och Jakobstorg samt mellan
från egendomarna vid Strandvägen, å andra Kungsträdgårdsgatan och Norra Blasieholms-
vägar mellan Djurgårdsbron och Allmänna hamnen; Biblioteksgatan ; Regering8gat., mel-
gränd än den västra å viadukten i Ringvä- lan Gustaf Adolfs torg och Smålandsgatan ;
gen och å Kastellholmsbron. Malmtorgsgatan, Hamngatan öster om Rege-

Med större hastighet än sex kilometer i ringsgatan ; Lästmakaregatan mellan Rege-
timmen får automobil för forsling af varor ringsgatan och Oxtorget; Oxtorget; Oxtorgs-
ej frarndrifvas å följande gator och allmänna gatan; Fredsgatan mellan Gustaf Adolfs torg
platser: Staden inom broarna med undantag och Drottninggatan; Drottninggatan mellan
af vägen från Riddarholmsbron öfver Birger Fredsgatan och Rådmansgatan ; Djurgårds-
Jarls t01'g till Riddarholmshamnen, Slotts- bron; Slussgatorna; Brunnsbacken; Sådermalsne-
backen, Skeppsbron samt platsen nedanför torg; Götgatan mellan Södermalmstorg och
Lejonbacken å ömse sidor om Norrbros för- Högbergsgatan ; Hornsgatan mellan Söder-
längning, Arsenalsg. mellan Gustaf Adolfs malmstorg och Adolf Fredriks torg.
torg och Berzelii park, Biblioteksg., Drott- Med långsam fart förstås en hastighet,
ningg. söder om Tegnersg., Fredsg., Gustaf som ej är större, än att en fullväxt man
Adolfs torq, Götgat. mellan Sodermolmstorq med rask, gång kan följa med velocipeden.
och S:t Paulsq., Hamng. mellan Malm6kill- Nu meddelade bestämmelser om förbud
nadsg. och Norrmalmstorg, Helgeandsholms- mot åkning å några' samt om långsam fart
bron; Holländareg. söder om Kammakareg., å andra ställen gälla 'ej för tiden mellan
Hornsg. mellan Södermalmstorg och Rag- klockan 4 och 7 på morgonen.
valdsg., Jakobsg. mellan V. Trädgårdsg. och c] Vid färd inom den egentliga staden eller
Malmtorgsg., Jakobstorg, Kungsbron, Kungs- pli .Kungl. Djurgården söder om Djurgårds-
trädgårdsg., Lästmakareg. mellan Regeringsg. brunusviken, skall på velocipeden finnas:
och Oxtorqet, Malmtorgsg., Norrbro, Nya 1:0 bakom sadeln tydligt nummer, anbragt
Kungsholm8bronssvängbro, Oxtorget, Oxtorgsg., bakåt på svart, stadigt fästad plåt med hvita
Regeringsg. mellan Gustaf Adolfs torg och upprättstående siffror, minst åtta centimeter
Herkulesg., S:t Paulsg. mellan Ragvaldsg. o. böga, öfverallt minst sju millimeter breda
Götg., Slussbroarna, Södermalmstorg, Vasa- och med minst sju millimeters afstånd så
bron. Om automobiler för forsling af va- väl mellan hvarje siffras jämnlöpande delar
.ror gälla ännu flera och större inskränk- som mellan de särskilda siffrorna; samt dess-
ningar. utom under den del af dygnet, då gatulyk-

Utan myndighets tillstånd får icke vid torna hållas tända,
automobil tillkopplas annat fordon. 2:0 vid eller framom styrstången:

Velocipedåkning. (Öfverståthällareämbe- dels, i velocipedens längdriktning, tydligt
tets kungörelse/n ]S\)7l. nummer, anbragt å hvardera sidan på svart,

a) Utan särskildt tillstånd af Öfverståt- stadigt fäst plåt med siffror efter föreskriften
h Il" f' l' dåkni . " Il l punkt 1:0, dock att måtten må kunna m-å areambetet ar ve ocipe a mng pa a - k" k till t d 6 h 5' d l "fmän plats äga rum allenast på körbana s ran as l mo.svara? e oc ,e s :' -

h föli ktli . k ' .. l' t d" ven lykta med tandt lJUS,hvars sken tydligt
oc 0ttJa llgen. lC re dPdavtag'lstomden-,,~g'datrsynes på afstånd och på bägge sidorna full-
uppsa ans ag ar arse u es u an e ror fl . "d' b '" d

b) Velocipedåkning tillåtes ej heller på föl- stan 19t elyse.r Sist namn "a nummer.
. d t"ll Numret får ICke under farden vara skyldt.
Jan .~ s a, en: ., Föreståndaren för polisens centralafdelning

Vasterlanggatan, gatukorsen inbegripna; bestämmer det nummer, velocipeden skall
.rakobsgatlf'~' ,mellan Malmtorgsgatan och fora, och lämnar därom skriftligt besked till
Vash'a .'Iradgardsgatan; Ham.ngatan mellan ägaren, när denne själf eller genom annan
Malmskillnadagatan och Regeringsgat., Sluss- anmäler sig å afdelningens station samt upp-
broarna, Gatukorset mellan Göt- och Horns- gifver namn, yrke och adress.
gatorna. aj Den som färdas på velociped åligger:

Den, som färdas på velociped, åligger att att vid möte med åkdon eller ryttare hålla
åka med långsam jart dels i gatuhörn och åt vänster; att vid färd förbi häst, som le-
invid gångbana, dels äfven där trängsel rå- des, hålla åt den sida, föraren går; att, när
der eller fara för sammanstötning eljest kan fara för sammanstötning kan uppstå, gifva
uppstå, så ock på följande ställen: signal med ringklocka j samt att färdas var-

Staden inom broarna, med undantag af ligt förbi hästar och stiga af velocipeden
Skeppsbron, platsen nedanför Lejonbacken vid möte med häst, som visar sig orolig, äf-
och Mynttorget; Norrbro, Gustaf Adolfs torg; vensom när det eljest är af behofvet p ä-

-Jakobstorq ; Jakobsgatan, väster om Malm- kalladt, för undvikande af olyckshändelse
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Ordningsföreskrifter för Stockholm. [4890-4910]

ej Flera än två velocipeder få ej fram- Grand Hotells konsertsal............... 450,
dritvas i bredd, och är jämväl förbjndet att Gnstaf Vasa-kyrkan 1,750
vid färd på velociped onödigtvis eller för 'Gustaf Vasa försam!:s kyrka Väst-
öfning åka annorledes än rakt framåt. mannag. 63 .

f) Det i § 3 Ordningsstadgan för rikets Helgalnndskapellet .
städer gifna förbnd att å gata, torg eller Hjorthagens kapell.. .
annan allmän plats köra ovarsamt samt att Hotell Fenix balvåning .
vid vändningar i gatuhörn eller vid färd Hnshållsskolan, Jakobsbergsg. 15 .
mellan gård och gata köra annorlunda än Högre Realläroverket på Norrmalm
med stor varsamhet skall äga tillämpning aulan .•....................................
j ämväl å velocipedåkning. gymnastiklokalen .

Idrottspar kens tennispaviljong .
Immanuelskyrkan .
Intima teatern .
Jakobs kyrka .

[4910] Allmänna lokalers utrymme är i Johannes kyrka .
hygienens, ordningens och trygghetens in- Johannessalen. Brännkyrkag. 134 B
tresse af polismyndigheten beräknad t för Katarina församlingshydda .
nedanstående högsta antal samtidigt besö- Katarina kyrka .
kande: Katolsk-Apostoliska kyrkan, Oden-
Adolf Fredriks kyrka... 1,400 gatan 20 .
Akademien för de fria konsterna... 280 Klara kyrka .
Alhambra teater 305 Konstnärsklubben, Smålandag. 7 .
Ansgariekyrkan, Brännkyrkag. 88... 250 Kristallsalongen .. .
Arbetareinstitutets nedre våning, Kristliga Föreningen af Unga Män

Klara N. Kyrkogata 8 ..•............ 478 (K. F. U. M.), Birgerjarlsg. S5 .
Baptistkyrkan, Observatorieg. 4...... 500 Hornsg. 50 .

» Norrlandsg. 21...... .. 270 K. F. U. K. Brunnsg. S .
BaptistförsamI. Bergsg. 45 stora salen 630 Hornsg. 188 ........•......

» mindre» 280 Kungl. teatern .
Berns salonger vid utskänkning 1,581 Kungsholms församI. kyrkosal, Parm-

» » vid andra tillfällen 1,650 mätareg. S..................•....•..........
Betelkapellet. Malmskillnadsg. 48 D 1,160 KungshoJms kyrka .................•......
Betesdakapellet, Smala gränd 5.... S50 Kungsholms realläroverk högtidssalen
Betesdakyrkan, n. b. o. l tro 600 + 1,100» » gymnastik-
Betlehemskyrkan..... 800 salen _...........•......
Biologiska museet 200 Kvinnoklubben, Greftureg. 24 A .
Blanche kafe 375 Landtbruksakadem., Mästersemuels-
Blasieholmskyrkan 2,600 gatan 47 .
Central badets simhall, Drottningg. 88 SOO Lilla teatern .

tennishallar d:o 600 Linnesalen, Regeringsg. 82 .
Cirkus på Djurgården 1,997 Lutherska missionshuset, Högbergs-
Danviks kyrka............ 400 gatan 27 A .
Djurgårdskyrkan 250 Maria kyrka .
Djurgårdsteatern ....•...................... 537 Mariasalen, Brännkyrkag. 187 .
Dramatiska teatern........................ 976 Matteuskyrkan ;•.
Ebeneserkapellet, Blecktornsgränd 13 750 Metodistkyrkan, Uplandsg. 12 .
Elimkapellet, Storgatan 26 486 Missionshuset, Kungsg. 48, stora salen
Engelbrektskyrkan, ännn ej inredd » mindre »
Engelska, nya, D:o Mosebacke varietc .
Ersta kapel!...... 700 » vinterträdgård .
Folkets hns: Sal A 731, sal B 389, Mnsikaliska akademiens orgelsal.. .

sal C 207, sal D 209, sal E 126, » »stora sal ..•
sal F 79, sal G 51, sal O 80. Mälarbadet (simhallen jämte läktaren)

Folkteatern .. , ;.............. 477 National, se Restaur. Grand National.
Frälsningsarmens lokal, Ostermalms- Norra latinläroverkets högtidssal. .

gatan 36 1,300 Novilla .
Frälsningsarmens lokal, Lilla Glas' Odeonteatern .............•................

bruksgatan 10 .. 800 Oskarskyrkan ..........................•...
Föreläsningspaviljongen, Bergsund... 600 Oskarsteatern .
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[4911] H. Taxor och ordningsföreskrifter.
Restaurant, Grand National n. b.700, 190, 350 Svenska teatern 1,104

> Runan, 1 tr................... 800 Södermalms Högre Allm, Läroverks
Ryska kyrkan •....................... 90 aula...... 800
Salemskapellet, Folkungag. 14 n. b. 900 Södra teatern .....•......•................. 528

1 tro 200 Trefaldighetskyrkan, Majorsg. 5 & 7 700
S:t Görans kyrka, Kungsholmen...... 472 Tyska kyrkan ..........•.................... 1,000
Sot Paulskyrkan, Ad. Fredr. torg 10 600 Vasateatern 647
Skansen: 20,000 Vetenskapsakademiens hörsal, n. b.... 337

Högloftet 484 > läktare (utdömd) 24
Skeppsholmskyrkan... .. .....• 1,400 Viktoriateatern............. 469
Slottskapellet ....•..... 800 Yiktoriasalen (+ 125 i lilla salen)... 420
Sofiakyrkan 1,333 ,,~nkehusets kyrka 230
Stadion 16,145 Östermalms församlingshydda vid
StefanskapelIet (+ 100 i lilla salen) 41'2 .. Skepparegatan 593
Storkyrkan ...............................•. 2,800 Östermalms kyrka 2,000
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