Udd ag af Politiloven af llte Maj 1897 og andre
Bestemmelser for Personbefordringen.
"
l . Saalænge et Tog er i Bevægelse, er det
for budt • at stige ind eller ud af T oget eller
hj æl pe and re dertil saavel som egenmægtig at
aabne Vogndørene. Dette Fo rbud gælder ogsaa .
unde r Vognes Ombord" og Ilandsætning til og
fra Færgerne.
2. Det er de rejsende forbud t fra Toget at
udk aste G enstande, hvorved Personer eller Ejen•
dom kan beskadiges. Herunder henregnes Ud•
ka stni ng af brændende Tæ ndstikker, Cigarer
o. lign.
3. Ingen rejsende maa und er Kørselen ved
nvendelse af Nødsignal eller Nødbremse søge
t standse T oget eller hidkalde Hjælp, med•
mindre det er nødvendigt for at afværge For•
b rydelse eller U lykke.
Ej eller maa nogen ellers uden saadan Nød•
vend ighed, hvad enten Toget kører eller hol der
stille, bevæge de i Vognene anbragte Nødbrem•
setræ k eller bryde Plomben for disse Træk.
4. Enhver er pligtig under Rejsen at iagt•
tage en sømmelig Adfærd og undgaa alt. hvad
d r kan forule mpe de me drejsende.
5. I Kupeer, der er betegnede som bestemte
for Damer eller for Ikke-Rygere, maa Rygning
aldeles ikke finde Sted. I gennemgaaende Vogne

Forbindelse med Udlandet maa i Kupeer af
Klasse, der ikke har nogen særlig Betegnelse, Rygning kun finde Sted, naar samtlige
medrejsende har tiiladt det. !øvrigt er R y 1:1 ning
tilladt uden Forbehold i alle Kupeer, der 'kke
har særlig Betegnelse.
6. Paa Forlangende af blot een rejse nde
skal under Kørselen V induerne i Vindsiden
holdes lukkede.
7. I Personvogne maa k un medføres Rejse•
tøj og mindre Rejsegenstande, som ikke volder
Besvær ved deres Beskaffenhed eller Lugt, og
som kan anbri nges under eller over den rejsen•
des egen Plads.
8. Hunde maa ikke medtages i Person k upe,
medmindre den eller de Personer, h vem de til•
hører; har udelukkende Raadighed over hele
Kupeen.
9. Al Beskadigelse af Banernes Eje de leh erunder henregnet Sk rivning og T egning paa
Opslag og des!. - er forbudt.
10. De n, der ikke retter sig efter de fo ra n•
staaend e Regler eller efter de h am af det uni•
fo rmerede Perso nale i Embeds M ed fø r meddelte
Forskrifter, stra ffes med Bøder, eventuelt med
Udvisning.
I ste

Generaldirektoratet.

