Liiklusreeglid 1908. aastast
• Automobili sõit niihästi reisijate kui ka koormate edasiwedamiseks ei ole Liiwimaal
muidu lubatud, kui kuberneri iseäralise lubakirja põhjal, mis automobili omaniku nime pääle
wälja antakse. (Riia linna kohta ei käi praegused seadused mitte, sääl on ise reeglid; niisama
ei puutu nende reeglite alla automobilid, mis sõjawäe, politsei ja tulekustutajate teenistuses
on).
• Sõita wõib igasuguste automobilidega kõikide teede pääl, maha arwatud muidugi need
automobilid, milledega sõit keeldud on.
• Igal automobilil peab märguandmise wile ja kinnipidamise abinõuud olema. Neljarattaga
automobilil olgu 2, kahe- ja kolmerattalisel 1 latern ees, mis pimedas põlema pandakse.
Laterna tule walguses peab automobili luba nummer näha olema. Nendel automobilidel, mis
koormaga ehk enam kui kolme inimesega sõidawad, iseäranis mägisel maal, peab seadlus
olema, et tarwilisel korral ka tagurpidi sõita wõib.
• Automobilil peab niisugune seadlus olema, et wõõras inimene teda mitte siis käima ei saa
panna, kui omanikku juures ei ole.
• Ainult gummi ratastega automobil saab sõiduluba ja peab ennast kohustama porilaudasid
tarwitusele wõtma, kui niisuguseid edaspidi leitakse ja hääks kiidetatakse.
• Ei tohi õigel maanteel kiiremini sõita, kui 30 wersta tunnis. Tee käänetel, sildadel ja
ülesõidu kohtadel tuleb kiirust wähendada, nagu seda julgeolek läbikäijate inimeste hääks
tarwitab.
• Kui karjad wastu tulewad ehk tõldade ja wankrite hobused peruks tikuwad minema, tuleb
automobili sõidukiirust wähendada, ehk tarwiduse järele päris seisma jätta. Tee kõwendustel
peab kiirust wähendama ja kaks pikka hoiatusewilet andma. Sedasama tuleb ka tähelepanna,
kui jalgrattasõitjad, jalakäijad, koormad põigiti üle tee lähewad ja automobil nendele ligineb.
• Saab keegi automobili käigu läbi wara ehk muu poolest kahju, siis on automobili omanik
kohustatud kohe kinni pidama, kahjukannatajale esimest abi andma ja õnnetusesse sattunud
inimest, kui tarwis, lähema arsti juurde wiima. Juhtumisest peab ta politseile ehk lähemale
kordnikule protokolli tegemiseks teatama.
• Müüdakse automobil ära, peawad wana ja uus omanik sellest maakonna politseile
tunnistuste ümberwahetamiseks teatama.
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