
[2887-2892] 'Distriktsin delningar.

Diverse underrättelser. ,. ~e8_
Församlingsgränserna och Rotedisfrikfsgränserna, äro angifna, ~ *a;rt~n. ;;'if

Valkretsarne för val af borqmästare, [2891] Taxeringsnämnd~distrikten~rl1l(J
[2887] riksdagsmän och rådmän. Första. dist?'iktet: .l':1ik?lai'förs:,:m!in'g{e,1~l7

Första valkretsen: Nikolai och Katarina: staden Inom broarne jemte Rlildarh~hne\i
1 12 13 14 25 roten. och Strömsborg samt KungshO'lms'~försam'l,.
, , , , A d d' 'k't't Kl A f" , Iin l 2 .Andra valkretsen: Klara församling,' Ja- •n ~a ',st?·" e: ar" orsam l g~ •. _

kobs, Johannes' Skepps- och Kastellhol- .. lred.7e. dtSt?',ktet: Jakobs och Jo~an,lle~,
marne: 2 3 7 8 21 roten. församl. jemte Skepps- och Kastellholmarne.

Tredje ~ahr~ts;n: Adolf Fredriks församI. F/erde d~st1'iktet: Adolf ~'redriks försa~l.
och Kungsbroroten. 5, 6, 18, 22, 4* roten, }fe'f"te dMt •.•ktet: :S;edv~g-Eleonora for-

Fjertle oaikreteen: Hedvig Eleonora förs. sam~ng m?d ~ungl. DJ~rg~,rden.. '
jemte Kgl. Djurgården: 9, 10, 11,20,24 roten. SJ.ette d'I,s~r'~tet: Maria ~orsap1lmg.. ,

Femte valk?'etsen: Maria församling och Sjunde distriktet: Katarina forsa:.m~Ing.
Kronobergsroten: 15, 16, 19, 17* roten. I -

V Ik t &>--1 f [2892] Läkaredistrikten.a re sarne lör va a stadsfull- Ad t'j ]j' d 'k t d' t 'kt f tt.. ' . o re ri S ves ra ustr» om a ar
[28~8] maktJg~.. den del af Adolf Fredriks församling, som

Fors~:" val~?·et.•en: Nikolai och Kungs- ligger norr om Tegnårsgatan samt vester
holms forsamhngar samt Skepps- ochKastell- om Drottning- och Norrtullsgatorna.
holmarne: 1, 4, 17, 7 roten. Adolf Fre d.rilse östra distrikt omfattar

An,dra "t1;lk"etsen: Klara och J~hannes' för- den del af Adolf Fredriks församling, som
samlingarjemte qv:.Sparf~en, Kakenhusen o. ligger norr om 'I'egnersgatan samt öster, om
Polack~n I Jakobs församling: 2~.3,8, 21 roten. Drottning- 'och Norrtullsgatorna. ,

Tredje valltre~sen: Jakobs församl, (med Jakobs distrikt omf. Jakobs församling.
und. af ofvannamnda qvarter) och Adolf Joh annes' distrikt omfattar Johannes' för-
Fre~riks församl.: 7, 5, 6, .18, 22 roten... samling jemte den del af Djurgården, som

Fjerde ,;alk?;etsen: Hedvig Eleonora fors. ligger norr om Värtabanån.
m. KgI. Djurgården: 9, 10,.11, 20, 24 rot~n. Katarina 1IM'ra dist'rikt har till gränslinie
..Femt~ valkretsen: Mana och Katarina Götgatan-Folkungag.-RenstjeJ;nas gata-

forsamImgal': 15, 16, 19, 12, 13, 14, 25 roten. Tjärhofsg.-Erstag. och Stadsgårdon.
, • Ny vafkretaindelniug ej gjord efter sista rotedel- Katarina östra distrilct begränsas i vester

mngen ä Kungs~ol,:,en. ---. " af norra distriktets gräns från Stadsgården
[2890J Bevlllnlnqsberednlngsdistrlkten, till Folkungag. och Vidare af Folkungag.,
l:a omf. l:a eller Storkyrkoroten, Nytorgsg. och Ny torget samt i sydvest af
~:a 1> 2:a 1> Klara kyrkorote. Vermdög.
3:e » 3:e 1> Hötorgsroten. Katarino. södra di,.trikt omfattar den åter-
4:e » 4:e » Kungsbroroten. stående sydvesbra delen af Katarina förs.
5:6 » 5:e D 'I'egnersroten. Klara distrikt. omfattande Klara för-
6:e D' 6:e » Observatorieroten. samling eller 2:a och 3:e rotarue samt
7:e » 7:e D Jakobsroten. den del af Adolf Fredriks församling, som
8:e D 8:e » Boslagsroten. ligger söder om 'I'egnersgatan.
9:e » 9:e D Humlegårdsroten. Kunoshotm» distrikt; omfattande Kungs-

10:e » 10:e D Nybroroten. holms församling.
11:e D ll:e D Grefbroroten. Mm'ia östra distrikt, omf. östra delen af
12:e D 12:e D Danviksroten. Maria förs., med gränsskilnad, från norr
13:e D 13:El »Stadsgårdsroten. räknadt, i St. Skinnarviksgatan, Tavast-
14:e »14:e » Skanstullsroten. gatan och 'I'immermansgatan.
15:e D' 15:e D Maria kyrkorute. Maria »estra dist1'ikt,omf. den öfriga de-
16:e II 16:e II 'l'antoroten. len af Maria församling.
17:e D 17:e 'D Kronobergsroten. Niltola'i dist1'ikt, omfattande Storkyrko-
18:e » 18:e 'll Sabbatsbergsroten. fÖl'~amlingen eller l:a roten.
19:e II 19:e II Skinnarviksroten. Ostermatms »estra distrikt, omfattande
20:e"» 20:e II Narvaroten. den del af Östermalm, som'ligger vester. om
21:a, II 21:a D Vanadisroten. Ny!>rogatan.
22:a iD 22:a II Norrtullsroten. Östermalms östra distrikt; omfattande den
23~ei »23:e », Stadshagsroten. del af Östermalm; som ligger öster om Ny-

'24:e, » 24:e' , » Karlareten. brogatan, samt Djurgården söder om Vårta-
25:e » 25:e » Barnängsroten . banan.
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Distriktsindelningar. - 0rdninglrl"oreskrifter föl' Stockholm. [2898::-2895]
[2893] Hamnfogdedistrikten. , " \ torg, Nybrogatan, norr om sistnämnda torg,

F" Hm f . d,' uuobörd . dl h _ och Karl XV:s port... '.. .~r a. n o~ arn:s upp. or. In e a~. arun Femte trakten, Östermalms ostra: den
området tillsvidare: l !em distrikt, ~enarnn,da: återstående delen af Hedvig Eleonora försam-
• S!te.1?]Jsbro-.~tadsga~ds:ta",:nen, Innef~ttan: ling med Djurgården i hela dess utsträck-

de I1tra?~an, f~an..N~rr~ro bll.~lussen afve!1 [ning, med undantag dock af Galervarfvet,
~oJ;ll..s,trompa,rtenen, :':ldare frånSlussen ~~ll 8jette trakten, Jakobs församling med un-
.ostlIgaste udden af Hast~?lnben .Je~te sträc- dantag af dels elen till tredje trakten lagda
k<l:~ ~teft~r Hamma~bysJo, Årstaviken och del och dels Skepps- och Kastellholmarna.
M;afaren WI sluss.en, '... Sjunde trakten, Klara församling med un-
" Munkb.ro" oshRlddarholr;tslta";tnarne,strac. dantag af de delar, som tillagts första och
kan.de. sig 'från Sl~ssen ~Ill RIddarholmen, tredje trakterna.
,d~nfran ...1'l~nd~kr~ng Rld~lIrholrnen sa~t .dttonde trakten, Nikolai församling samt
VIdare förbi RIddarhuset, Radhuset, Kansli- Skepps- och Kastellholmarna jemte Galer-
hu~e;t oph Helgeandsholmens vestra. strand; varfvet.

13las~ehol,n~' och Ny.brohamnen,,fran Norr- Nionde trakten Södermalms östra: norra
'b~o rund~ kring ~l.asle~ol~.en t.Ill trappa,n och östra delarn~ af Katarina församling,
VId NY~JIon.Jramfor Berz~lll p.ar~. s.amt.vI' begränsade af Götgatan från Södermalms-
dare fr~n. n.a~nda ~r~ppa un pJUIgar~~bron, torg, .Asögatan, Södermannagatan, Skåne-
h~~a DJtul5arq,ens.stränder v.ld SaltsJon. och gatan, Ny torget och Vermdögatan till
Yartan till .Alklst~n och vid ..Bru~n~~Iken Hammarby sjö.
~.emte hamnen VId Stallmåstaregården, Tionde trakten, Södermalms vestra: norra
afvens~m . S~epps-, Kastell- och FJader· delen af Maria församling, begränsad af se-
holmarne , . .. dermalmstorg, Hornsgatan, .Adolf Fredriks

K1tn.qsll~lmshamne::. mnefat:an.de Ströms- torgs östra sida, S:t Paulsgatan, 'I'immer-
borg, Rosenbad, R?da bodames hamn till mansgatan och Wolmar-Yxkullsgatan med
Nya Kungs~?l~sbron .. samt hela K~ngs- <less utsträckning enligt stadsplanen till
h?lmen och...öfriga strand er af Klaraviken. Årstaviken.
Rörstrandssjön och Karlbergs kanal. Elfte trakten, Södermalms södra: åter-

stående delarna af Katarina och Maria for-
. samlingar.

i[2894] Skorstensfeiaretraktema, Tolfte trakten, Adolf Fredriks norra del,
Första trakten; Kungsholms församling innefattande öfriga delar af Adolf Fredriks

med dertill hörande del af stadens område, församling.
som är belägen utom Kungsholms tull, och
den del af Klara församling, som är belägen [2895]
vester om Vasagatan. Ordningsföreskrifter för Stockholm.

Andra trakten, Adolf Fredriks södra del,
innefattande den del af Adolf Fredriks för- Allmänna försäljningsplatser. Stadsfull-
samling, som begränsas af Tunnelgatan, en mäktige bestämma hvilka torg, hamnar och
i förlängningen af sagda gata till Klaraviken dylika ställen i staden skola vara till
-dragen rät Iinie till en punkt midt för l!;llrnänna försäljningsplatser upplåtna, men
Kammakaregatan, en derifrån till sistnämn- Ofverståthållareembetet eger att dels be-
da gata dragen rät IiniaDalagatan till Ob· stämma särskilda af nämnda platser för
servatoriigatan, sistnämnda gata, Drottning- försäljning af vissa slags varor, dl'Is i öf-
gatan mellan Norrtulls- och Kungstens- rigt lemna de föreskrifter, som för vidmakt-
gatorna, Kungstensgatan till Saltmätare- hållande af ordning och renlighet å salu-
gatan, denna gata till Rensgatan, Rensgatan platserna finnas erforderliga. Den, som
till Döbelnsgatan samt sistnämnda gata till bryter mot hvad härutinnan stadgas eller
Tunnelgatan. icke hörsammar de tillsägelser, honom i 'af-

Tredje trakten, Johannes' församling samt seende å' åkdons och varors ordnande å.
den del af Jakobs församling, som är belä- ifrågavarande plats el' genom pol isbetjen.in-
gen norr om Oxtorget och Lästmakarega- gen på stället meddelas, böte 2-20 kr . .A
tan, jemte den del af Klara församling, som gator eller, andra allmänna platser, än .de
begränsas af Tunnelgatan, Drottningga- nu omförmälda, må icke, utan. Öfverståt-
tan, Gamla Kungsholmsbrogatan och Ox- hållareembetets tillstånd, försäljning" be-
torgsgatan. .. drifvas från stånd, bedeller dylikt, eller

Fjerde trakten, Ostormalms vestra: den så att den på stället framgående rörelsen
-del ,af Hedvig Eleonora församling, som är derigenom hindras eller uppehålles, vid
!belägen vester 0111 Sibyllegatan, Östermalms bot af 2-50 kr. ' , " ~ .
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[2895-2897j Ordningsföreskrifter _för .Stockh olm.
Annonser, afflscher eller andra sådana och skattemärke erhålles .. Blifver nag(}n s~

tillkännagifvandeu må ej uppsättas på offent- nare under årets lopp egare ·eller Innehat-
liga minnesmärken eller vid gata eller all- vare af sådan hund, 'åligger det houom att
män plats anslås på byggnader, plank eller senast inom 1 månad derefter sådant på;
andra föremål utan egarens eller disponen- enahanda sätt anmäla och dn betala skat-
tens medgifvand». ten. Resande, som uppehåller sig'-kortare

'Badande. A vissa ställen vid hufvudsta- tid än 2 månader i Stookholm, beböfver: ej
den s stränder äro, på stadens bekostnad, der erlägga skatt för medförd hund, ej heller
anlagda badsumpar. som allmänheten mot vid längre vistelse för annorstädes beskattad'
stadgad Iindrig afgift eger att begagna; och hund, men bör, om han vill ha denne skyd-
vare badande under bar himmel och i öp- dad för åtgärder mot hundar utan skatte-
pet vatten ej tillåtet inom staden samt får märken, göra anmälan i stadskassan och de-
å stadens område ega rum endast å de ponera skatt för året, men eger att återfå
ställen, der sådant sker utan olägenhet el- beloppet mot återleninande af qvitto och
ler, obehag för allmänheten. Den, som i märke, sedan han styrkt sin rätt till skatte-
staden under bar himmel badar uti sjö, frihet. Försummar någon att till beskatb-
vik, kanal eller vattendrag, eller för sådant ning anmäla hund, som af honom 'innehaf-
ändamål afkläder sig å annat ställe, än som ves, eller söker någon att medelst oriktig
sålunda blifvit anvisadt, böte 2-20 kr.: och uppgift eller på annat sätt undandraga sig
vare samma påföljd för den, som å stadens beskattning, erlägg-e dubbel hundskatt och
område badar på förbjudet ställe. böte 5-10 kr. Hundskatt äl lika. utmät-

Dam .. Afdamuiug eller piskning afmat- ningsgill med kommunalutskylder. Då
tor, möbler, sängkläder och dylika persed- skattemärke förkommit, kan nytt frt lösas.
lar eller kringspridande annorledes af dam med 25 öre.
i större mängd må icke ega rum å sådana Kreatur. Lemnas förspänd drugare å gata
allmänna platser, hvarest olägenhet deraf eller annan allmän plats obunden, utan er-
kan förorsakas, och får icke i någon hän- forderlig tillsyn; eller finnes häst lös derstä-
delse verkställas utom hus å annan tid af des; eller finnas hornboskap, får, get el-
dygnet än emellan kl. 5 och kl. 7 f. m. ler svin lösa å gata eller annan allmän
under tiden från och med den 1 maj till plats vid andra tillfällen, än då de, under
den 1 oktober samt emellan kl. 7 och kl. oafbruten tillsyn af vårdare, föras till eller
8 f. m. under öfriga delen af året, vid bot från bete, eller får vattning eller annat
af 2-10 kr. angeläget ändamål framdrjfvas, eller på>

Hundar. Från kl. 10 e. m. till kl. 6 f. m. saluplats till försäljning utställas; eller
får hund ej löpa ute i staden utan den åt- hafva omförmälda kreatur genom .underlå .••
följer sin egare eller vårdare; börande tik un- ten vård kommit in på annans gård i sta-
der djurets löptid hållas inom hus. Hundar den; eller stannar man, då kreatur i stad
må ej utsläppas lösa å gata eller annan all- framdrifves, obehörigen dermed å gata eller
män plats inom staden eller dess område utan annan allmän plats; böte egaren eller den.
halsband, hvarå egarens namn och bostad som eljes skulle om kreaturet hafva vård
finnas tydligt och fullständigt anbragta. eller vallat, att sådant kommit löst, 2-20
Anträffas hund å sådana ställen utan dy- kr. Dragare må icke ställas så, att rörelsen
likt halsband, varde upptagen och afförd deraf hindras eller uppehålles, ej heller
af polisbetjeningen till stadens hundstall,N:o fodras eller lemnas frånspänd vid åkdonet
38 Vestra Humlegårdsgatan. samt vid Kungl. annorstädes å gata eller annan allmän plats,
Veterinärinstitutet dödad, sedan 3 dagar för- än del' sådant är tillåtet, vid bot af 2-5(}
flutit efter dess upptagande, så framt icke kronor.
egaren eller vårdaren inom denna tid åter-I, [2897J Kälkbacksåkning må ej utan polis-
hemtar densamma samt ersätter kostnaderna myndighets tillstånd företagas å andra än
för dess upptagande och underhåll. Brytes nedanstående platser, nemligen: Landtmäteri-
häremot, böte 2-20 kr. backen och Humleqården, dels stora allen från.

[2896J Hundskatt utgöres årligen med 15 Floras kulle till Linnestoden, dels vestra
kr. för hvarje hund. Under tiden 17-31 allen från Engelbrektsgatan till Linnestoden
januari hvarje ål' skallegare eller innehaf- och dels östra allen från Sturegatan till
vare af hund, för hvilken skatt bör ut- nämnda stod. Vanadislunden från vattenled-
göras, dels skriftligen enligt faststäldt for- ningsreservoiren tillDöbelnsgatan och vidare-
mulär i stads kassan uppgifva, huru många denna gata till Surbrunnsgatan. Saltmätare-
hundar han innehar och under året vill gatan från höjden vid Marqvardsgatan till:
behålla samt af hvad slag dessa äro, dels Kungstensgatan. Allen vid nordöstra sidan
samtidigt erlägga skatten, hvarvid qvitto af Obsel'vatorieplanen från Observatorlegatam
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Ordningsföreskrifter för Stockholm. [2897-28981
till Kungstensgatan. Teqnerslunden, dock att enligt öfvertäckt samt icke å gata eller an-
å'lmingen l ej får fortsättas å, angränsande nan -alhnän plats stanna dermed längre än
gator. Den oplanterade delen af Kronobergs- som af tillfällig anledning kan vara ound-
p(lrken å plats som anvisas för hvarje vinter. gängligen nödigt. Vid forsling å gata el-
Guldgrä1/den,. Tavastgatan från huset N:o 22 ler annan allmän plats af kalk, malen krita;
till Timmermansgatan, Tantolunden, Kap"ell- kolstybb, rödfärg eller annat dylikt ämne •.
gränden från huset N:o 9 österut till Ost- som genom ut spillning eller damning med-
götagatan, Högbergsgatan från Häcklefjälls- för olägenhet, skall, vid bot af 2-20 kr.,
gränden vesterut till Nytorgsgatan samt begagnas tätt och med tj enlig betäckning
Banbrinken från Högbergsgatan till södra försedt fordon. Sopor, kreatursspillning,
Bangården. Ådessa för kälkåkning anvisade afskräden och slik orenlighet, hvartill dock
platser får dock åkning, hvarom nu är fråga, ej hänföres afträdesämne, mil. icke forslas-
icke cga rum nattetid eller senare än kl. 9 å gator eller andra allmänna platser på an-
p.å aftonen; och i händelse derstädes. med nan tid af dygnet än från kl. 11 e. m. till
Ofverståthållareembetets tillstånd, sand ut- kl. 8 f. m. under maj till och med septern-
strös eller annan åtgärd vidtages till före- ber månader samt från kl. 10 e. m. till kl.
kommande af åkningens utsträckning öfver 10 f. m. under återstoden af året: skolande •.
en viss gräns, vare det förbjudet att sådant i händelse af behof', orenlighet, som spri-
hinder undanrödja. För öfverträdelse häraf der vämjelig stank, vara försatt med nå-
bötes 2-20 kr.' got ämne, hvarigenom olägenheten härat

Nötkreatur. Tjurar skola forslas i lämp- förekommes eller minskas; allt vid bot af
liga fordon under nödig uppsigt eller ock 5-50 kr. Afstjelpningsställen för snö, is,
hvar för sig ledas af två eller flere män affall af byggnadsmaterialier, vid gräfnin-
samt, då de ledas, vara försedda med nos- gar uppsamlad jord, sten och grus samt
ring eller broms. Andra större kreatur, andra fyllnadsämnen, hvilka ej uppläggas.
der de icke föras i fordon, skola, högst två på egarens eller med vederbörligt tillstånd
i bredd, antingen köras med töm eller ock, å annans tomt, anvisas af Ofverståthållare-
sammaubundna på lämpligt sätt, ledas, hvar- embetet medels särskild kungörelse. Den,
vid en person icke må föra flere än två kre- som vill begagna sådana afstjelpningsstäl-
atur, Kreatur, som nu äro nämnda, må len, bör rätta sig efter tillsyningsmans el-
icke föras af någon, som saknar för ända- ler polis betjenings tillsägelser i a~~eende å,
målet erforderlig kroppsstyrka. Mindre bo- de ditförda ämnenas aflassning. Ofverträ-
skaps djur, såsom kalfvar, får och svin, få delse häraf straffas med böter, 5-100 kr.-
icke forslas annorledes än i fordon, som äro Svinmat eller dylika ämnen, döda djur, sopor ,
tillräckligt rymliga och i öfrigt för ända- affall från fabriker och handtverksstäder,
målet lämpliga. Kreatur få icke föras ut- eller annan orenlighet må icke i staden
efter Drottninggatan, Fredsgatan eller Bib- eller å dess område utföras eller kastas i>
lioteksgatan eller, der det utan väsentlig sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller läg-
olägenhet kan undvikas, å gata eller annan gas å isen derstädes, ej heller få de 'utka-
allmän plats, der liflig rörelse råder: och Istas på gator, torg eller andra allmänne,
är det jernväl förbjudet föra kreatur på så- platser. Användt vatten och andra flytande-
dan allmän plats som icke äli för körtrafik orena ämnen få, så framt de ej sprida stin-
upplåten. Vid kreaturstransporter må onö- kande lukt eller medföra annan betydlig:
digt uppehåll icke ske, och skola kreaturen,' olägenhet, i rännstenar uthällas från kl. 11
när de sjöledes anländt till staden, föras från e. m. till kl. 7 f.· m. under maj till och-
landningsplatsen så snart sig göra låter och med september månader samt från kl. 10-
senast inom två timmar efter ankomsten. e. m. till kl. 8 f. m. under återstående-

Burar och annan redskap, som i staden delen af året, men i öfrigt vare slikt ore-
eller å dess område användes för forsling af nande förbjudet: och må ej heller någon.'
fjäderfä eller dess förvaring vid hamn, jern- låta urin a trottoar eller vid offentliga ..
vägs station eller allmän saluplats. skola byggnader eller minnesmärken. Vid lnträf-:
vara tillräckligt rymliga och i öfrigt för fad köld må i rännstenar och afloppstrum-
ändamålet lämpliga. mur icke utsläppas vatten i sådan mängd

[2898J Orenlighet. Vid bot af 5-50 kr. att för åkande eller gående hinderlig svalfis
åligger det den, som i stad forslar afträdes- eller annan synnerlig olägenhet der af upp-
ämnen, kreatursspillning eller annan oren- kommer. Brytes häremot, böte 2-100 Kr.
lighet, att dertill begagna tätt fordon eller Orenar någon i staden eller inom dess om-
kärl samt jemväl i öfrigt tillse, att oren- råde vattnet uti allmän 'brunn, källa eller
ligheter ej spilles eller utrinner, äfvensom vattenledning eller, på annat sätt som nyss
att harva fordonet eller kärlet ändamåls- är sagdt, vid allmänt .vattenhemtningsställe- '
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ii sjö, vik, kanal eller vatten-drag, eller före-, ningen eger rum." .Den, som fö' annans
tager man 'vid allmän brunn, källa eller räkning 'åtagit '8ig~sådan renhå1Tning.aiiå
-vattenkastare eller, vid annat allmänt' vat- på eget ansvar den ombesörja, "Jmfver
tenhemtningsställe rengöring af kärl .eller han oförmögen att ordentligt fullgöra-sinå
åkdon, tvättning af kläder eller annan åt- åligganden härutinnan, eller eftersätter lian
gärd, så att osnygghet eller hinder vid vat- dem så, att Öfverstllthållareembetet flnner
-tenhemtningen uppkommer, böte 2-100 kr, honom icke böra vid renhållningsbestyret

Inom hvarje egendom skola, genom hus- bibehållas, skall egar~n sjelf ansvara föl' ren-
<värdens försorg, finnas i erforderlig mängd hållningen, sedan Öfvcrståthållareembetet
..inrättade ändamålsenliga afträden, försedda förständigat honom härom. Gator, grän-
med täta, lämpligt omslutna tunnkärl eller der, torg och öppna platser, som äro sten-
klosettkärl för uppsamlande af den inom satta, makadamiserade eller med, asfalt
-egendornen fallande latrin. Den, åt hvil- belagda, äfvensom trottoarer och broar sko'
ken afträde är till begagnande upplåtet, la, då de icke äro betäckta med snö, eller
-skall hålla detsamma snyggt samt dels vid is, dagligen rensopas och, i händelse af b'et
-förefallande behof och dels, då han från hof, från växande gräs befrias. Denna-ren-
-egendomen afflyttar, genom budning i stad- göring bör vara fullbordad under maj till
.gad ordninq-, föranstalta om orenlighetens och med september innan kl. 8 samt under
bortskaffande, hvarmed ej må uppskjutas så öfriga månader innan kl. 10 f. m. Skulle
länge, att kärlen blifva öfverfylda. Brytes härjemte af särskild anledning rengöring
häremot, böte 2-20 kr. Afträdesorenlighet någonstädes å annan tid af dagen erfordras,
\får ej hemtas eller å gator eller andra all- bör den äfven då verkställas.' Under den
männa platser forslas å annan tid än emel- tid, då nyssnämnda platser äro med snö
1an kl. 11 e. m. och kl. 5 f. m. från den 1 eller is betäckta, behöfva de icke rengöras
.april till den 1 september samt från kl. 11 oftare än sådant i följd af töväder eller af
-il. m. till kl. 6 f. m. under öfriga månader, annan orsak finnes vara nödigt. Den snö
vid bot af 2-100 kr. . eller is, som för åkande eller gående kan

Reparationer.. Då yttre reparation å hus vara till hinder eller olägenhet, skall dock,
pågår, utan att platsen utanför huset är så fort sig göra låter, undanskottas eller
inhägnad, skall, genom dens försorg, som, upphuggas; börande likväl slädföre, då så-

-enligt Byggnadsordningen, för behörigt dant i allmänhet finnes i staden, vidmakt-
verkställande af byggnadsiöretag är an- hållas; och må, för sådant ändamål å den
-svli.rig. på lämpligt sätt öfvervakas det del af gata eller annan allmän plats, som ,är
olyckshändelse eller olägenhet för allmän- bar, annorstädes i närheten befintlig öfver-
beten icke må af arbetet vållas. Brytes flödig snö utbredas, Vid inträffande halka
häremot, böte 5-100 kr. skall äfven, genom den renhållningsskyldi-

[2899] Renhållning af gator och gårdar. ges försorg, å trottoarer eller, der sådana
Fastighetsegare böra, hvar för sin egendom, ej finnas, Invid husen eller å annat lämp-
eenhålla gator och andra allmänna platser ligt ställe af gata, gränd, torg eller öp-
med dertill hörande trottoarer, rännstenar pen plats utströs sand eller annat dylikt;
och afloppstrummor samt gårdar och port- tj enligt ämne i så stor mängd, som till före-
gångar; och omfattar renhåflningcn utom- kommande af olyckshändelser och beredande
hus för egendom vid gata eller gränd halfva af beqvämlighet fÖl: fotgängare erfordras.
gatans eller grändens bredd utmed egendo- Om våren, sedan Ofverståthållareembetet
men och för egendom vid torg eller öppen kungjort tiden, då gatu-isen skall helt och
()lats, den del af torget eller den öppna hållet upphuggas, bör sådant inom samma
platsen, som ligger 7,12 6 meter närmast egen- tid vara fullgjordt. Om rännstenar, aflopps-
domen utefter densamma. Ar allmän plats trummor och urinkurar gäller i tillämpliga
af den form eller ringa utsträckning, att delar hvad ofvanföre om nyssnämda platser
<lessa bestämmelser icke äro derå tillämp- är stadgadt. Under maj till och med
1iga~ bestämmes renhållningsskyldigheten september böra dessutom rännstenar och,
af Öfverståthållureembetat. Renhållnings- afloppstrummor, så framt de ej af regn blif-
skyldig, som uppdragit renhållningen åt vit tillräckligt rensköljda eller annan om-
annan person eller inrättning, är fri från ständighet gör sådant öfverflödigt, äfven-
ansvaret för renhållningen s full~örande, så som urinkurar dagligen, genast efter verk-
framt uppdraget grundar ~ig pa skriftligt stä1d rengöring, med friskt vatten spulas;
kontrakt, som, blifvit af Ofverståthållare- skolande rännstenar och afloppstrummor
-embetet 'fgodkändt, samt försedt med intyg ständigt hållas i det skick, att flytande
härom, bevdsligen delg ifvet befälhafvaren ämnen obehindradt kunna afrinna, De ga-
dnom det polisdistrikt" hvari~om renhåll-l tor, vägar och andra allmänna platser,
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hvilka icke -äro stensatta.: makademiserads männa platser, får å stationerna, aflassas jam.
tlliler'"niedl asfalt Jielagda, skola "tillika me.d väl kl. 4..,...7e. m. •
der1Jbefintliga rännstenar, diken och.aflopps- Då staden å gata eller allmän plats
trummor alltid hållas i det stånd,. som er- anlägger trumma för afledning af vatten,
fordras, för allmänna rörelsens obehindrade åligger det egare af tomt vid samma
gålngi. samt vidmakthållande af snygghet gata eller plats, derest han ej förfogar
och rsundhet 'derstädes.Brytes häremot, öfver enskild· ledning, som af Drätsel-
bötel5-100 kr. ..' nämnden godkånnes, att, samtidigt der-
" -.:[2900J Skyltar. (Ofverståthållareembetets med att staden på sin bekostnad.från trum-
kungörelse lO/u 1894). man till tomtgränsen framförer sidoledning,

Mom. 1. Annonser, affischer eller andra till denna sidoledning föra rörledning un-
sådana tillkännagifvanden, må ej uppsättas der jorden för vattens och flytande oren-
på offentliga minnesmärken eller vid gata lighets afledande från tomten. Der trumma.
eller allmän plats anslås på byggnader, redan finnes af staden anlagd, skall tomt-
plank eller andra föremål utan egarens eller egaren fullgöra hvad ofvan är sagdt å tid,
disponentens medgifvande. som Drätselnämnden bestämmer och minst

Mom. 2. Beträffande skyltar vid gata 6 månader förut gifver tomtegaren tillkänna.
eller annan allmän trafikled skall derjemte Ofvannämnda rörledning skall utgå från en
följande lända till efterrättelse: i tomten anbragt tät samlingsbrunn, täckt

L a) Skylt skall säkert fastsättas. med lämpligt af Drätselnämnden bestämdt
b) Skylt, som sättes lägre än två och en galler, försedd med vattenlås samt, der ej

ha1fmeterfrån marken, må framskjuta högst synnerligt hinder möter, lagd så att brun-
femton centimeter från husvägg eller plank, nens utloppsmynning kommer minst 1,4s.

e) Sättes skylt högre än nu är sagdt, får meter under jordytan. Kan till följd af
den icke framskjuta vid gata af aderton belägenheten vattnet från tomten icke föras
meters bredd eller derutöfver mer än en ochen till trumman från sådan brunn, hvarom of-
ha1fmeter samt vid gata afringare bredd mer van är sagdt, skall vattnet ledas dit genom
än en och två tiondedels meter från husvägg lämplig anordning, som af Drätselnämnden
eller plank, dock att polismyndigheten, efter godkännes. '
derom i särskildt fall gjord framställning, Stensprängning, skott och fyrverkeri.
eger att på grund af skylts form eller be- Den, som i staden verkställer stenspräng-
skaffenhet medgifva längre utsprång. ning utan polismyndighetens tillstånd eller

d) På hustak eller planks öfverkant må utan att iakttaga dervid föreskrifvet försig-
skyltar icke uppsättas med mindre Öfver- tighetsmått eller lossar skott eller afbrän-
ståthållareembetet, efter byggnadsnämn- ner fyrverkeri, vare sig utan sådant till-
dens hörande, dertill meddelat tillstånd. stånd eller med åsidosättande af nödig var-

e) Befinnes §kylt medföra synnerlig van- samhet. eller å stadens område utan nödig
prydnad, eger Ofverståthållareembetet, efter varsamhet verkställer stensprängning. lossar
att hafva hört byggnadsnämnden, förordna skott eller afbränner fyrverkeri böte 5-
om skyltens borttagande eller förändring 100 kr.
inom utsatt tid samt förbjuda, att den åter Taksnö och is. .I'ak ooh rännor å hus
uppsättes oförändrad; o:,h lände, i ty fall, skola, på föranstaltande af husegaren, be-
till efterrättelse hvad Ofverståthållareem- frias från den snö eller is, som genom ned-
betet härutinnan beslutar. ' störtande kan förorsaka fara för dem, som

f) Ibenämningen skylt innefattas här äfven färdas förbi; dock må det icke .utan nöd-
skyltens fästen jemte dess öfriga tillbehör. tvång ske så, att den utanför huset fram-

g) Beträffande skyltar, som redan nu äro gående rörelsen derigenom hindras eller
uppsatta, skola ofvan gifna föreskrifter iakt- uppehålles; börande husegaren vidtaga nÖT
tagas från och med den 1 juli 1897. diga åtgärder till förekommande af olycks-

Soplastningsstationer finnes å följ. stäl- händelser eller olägenhet för allmänheten
len: å Södermalm en station i närheten af i följd af arbetets ·verkställande. Brytes
Södra jernvägsstationen; å Norr-malan. en sta- häremot, böte 5-50 kr. ~. , "
tion mellan Värtabanan och Solnavägen; Teatrar. Biljetter för inträde till spole-
Il.amt å Östermalm en station strax norr om takel eller annan tillställning å Kungl.
Ostra jernvägsstationen. Dessa stationer hål- Teatrarna må ej, utan: teaterdirektionens
las tillängliga för aflassning hvarje dag, un- tillstånd, inom deras förstugor, .trappupp-
der maj-september kl. 5-8 f. m. och under gångar, korridorer eller å -trcttoarerna
~terstående månader kl. 5-10 f. m., hvar- utanför eller invid .ingångarna till teat'e,r·
jetute den orenlighet, som uppsamlas å salu- husen säljas eller till salu. utbjudas åt alv
torgen och vid extra rengöring af andra all- månheten, vid bot af.2--50 "kr. Underidet
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berörda tillställningar ega rum eller all- don aflassas å gata eller annan plats; må
mänheten till dem anländer eller derifrån sådant icke ske medelst vedens ,eller: godsets
sig afiägsnar, får ej å nämnda ställen något, afstjelpande från åkdonet. Tillstånd till
hvad det vara må, säljas eller till salu ut- sågning eller huggning af ved eller virke '
bjudas utan direktionens tillstånd, vid bot å gata eller annan allmän plats må polis-
af 2-10 kr. Ej må nåsron röka cigarr el- myndigheten medgifva endast i det fall, att
ler tobak inom Kungl. T'eatrarnes salonger, annat tjenligt ställe för berörda ändamål
korridorer, trappuppgångar eller inre för- icke finnes att tillgå eller lämpligen kan
stugor under spektakel eller annan tillställ- beredas; börande vid arbetets verkställande'
ning derstädes eller då allmänheten dertill noga tillses såväl att allmänna rörelsen
anländer eller derifrån sig aflägsnar, - hvil- icke hindras, som ock att arbetet utan up-
ket förbud äfven gäller for alla andra i sta- pehåll bringas till slut; och skall gatan eller
den eller å dess område beläg-na allmänna platsen genast efter fulländadt arbete ren-
tea trar eller lokaler för uppförande af offentliga göras genom dens försorg, som låtit det-
föreställningar, såsom skådespel, konstridning samma förrätta. Bryter någon häremot,
och dylikt - vid bot af 2-10 kr. böte 2-50 kr.

Trottoar. Ingen må å densamma åka [2901J Åkande, ridande och gående. Det
eller rida, utom vid färd deröfver mellan är förbjudet för en hvar att köra eller rida,
gård och gata, ej heller dit uppföra fordon fortare än i gående eller skridt på följande
eller dragare eller på annat obehörigt sätt gator och allmänna platser:
upptaga eller afstänga trottoaren för de Vesterlånggatan, Prestzatan, Skomakare-
gående. Ej må trottoar begagnas af den, gatan, Svartmangatan, Kinstugatan, Skär-
som bär börda, hvilken till följd af sin gårdsgatan, Köpmangatan, Baggensgatan,
storlek, ,osnygghet eller annan sin beskaf- 6sterlånggatan, Jerntorgsgatan, Tyska brin-
fenhet är de gående till hinder eller annat ken, Köpmantorget, Köpmanbrinken, Be-
men. Bryter någon häremot, böte 2-50 kr. nikebrinken, Munkbro- och Mälartorgen å
Gående bör företrädesvis välja den trottoar, de delar, som ligga utmed jernvägsviaduk-
som är belägen på hans eenstra sida. ten, Slussbrourna. Nya Kungsholmsbrons

Tvättbryggor. Ej må någon tvätta, svängbro s.,amt gränderna i staden inom
skölja eller klappa kläder eller förrätta broarna. A nedan uppräknade gator och
annat dylikt arbete annorstädes å allmän allmänna platser är det icke tillåtet
plats än å de stadens bryggor, som för att med arbetsåkdon köra fortare än i
sådant ändamål äro upplåtna, vid bot af gående: Staden inom broarne med un-.
2-10 kr , ; egande allmänheten att dessa dantag af vägen från Riddarholmsbron
bryggor kostnadsfritt begagna. öfver Birger Jarls torg till Riddarholms-

Vakar. Utan särskildt tillstånd af Öfver- hamnen, Slottsbacken, Skeppsbron samt
ståthållareembetet må ej någon upphugga platsen nedanför Lejonbacken ä ömse sidor
is eller öppna vak å sjö, vik, kanal eller om Norrbros förlängning, Norrbro, Gustaf
vattendrag inom staden eller på eller i Adolfs torg, Jakobs torg, Jakobssatan
närheten af far- eller gångväg å sjö, vik, mellan Vestra TrädgårJsgatan och Malm-
kanal eller vattendrag å stadens område. torgsgatan, Arsenalsgatan mellan Gustaf
Detta förbud gäller äfven i afseende å Adolfs torg och Berzelii park, Kungs-
sådant försvagande af is, som sker genom trädgårdsgatan. Biblioteksgatan,Regerings-
utsläppande derå af hett vatten från ån g- gatan mellan Gustaf Adolfs torg och Her-
maskin eller på annat dylikt sätt. kulesgatan, Malmtorgsgatan, Hamngatan

Vattenhemtning. Utan tillstånd af kom- mellan Regeringsgatan och Malmskilnads-
munalmyndigheten få vattenutkastare, som gatan, Lästmak:uegatan mellan Regerings-
äro eller varda å gator eller andra allmänna gatan och Oxtorget, Oxtorget, Oxtorgsgatan,
platser anbragta, ej begagnas till vatten- Fredsgatan mellan Gustaf Adolfs torg och
hemtning med häst och åkdon, vid bot af Drottninggatan, Drottninggatan söder om
2-10 kr. Vallingatan, Södermalmstorg, Götgatan

Ved. Koi och ved må uppläggas i källare mellan Södermalmstorg och S:t Paulsgatan.
eller tjenliga uthus inne å tomt. Allt upp- Hornsgatan mellan Södermalmstorg och
lag af ved å vind, som ej är försedd med Repslagaregatan. Der genom anslag- eller
brandbotten, är förbjudet, och må ej heller annorledes finnes utmärkt, att gata är afstängd
i boningshus å vind med brand botten ved för trafik af körande eller ridande, skall sådant.
uppläggas utan i högsta nödfall, men icke lända till efterrättelse. Körande eller ridande,
i något fall närmare skorstenspipa än 0,891 som möter annan körande eller ridande,
meter, vid bot af 20-100 kr. skall hålla åt venster. När någon bak-

Då ved eller dylikt gods skall från åk- ifrån kör eller rider förbi annan körande
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-eller 'ridande, skall det ske till höger, hv ar- föreskrifter, som af denna myndighet kunna
vid. den', som kör eller rider framför, är skyl- varda meddelade. Skramlande gods må
dig hålla undan åt venster. Der två eller icke med åkdon forslas å gata, titan att
flere körande ej kunna komma fram på en åtgärd vidtagits, hvarigenom bullret und-
gång, skall den, som kör arbetsåkdon, lem- vikes eller så mycket som möjligt försvagas.
na vägen fri för personåkdon samt den, När gods af stort omfång skall med åk-
som kör olassadt arbetsåkdon. för lassadt. don forslas till eller från hus, får af- eller
Körande och ridande åligger, när någon är pålassningen icke ske på gatan, om detta
i vägen, att i tid ropa: Se upp! och i hän- arbete lämpligen kan verkställas inne på
delse af behof sakta farten eller stanna. tomten. Det är ej tillåtet att utan nöd-
En hvar, som kör arbetsåkdon, skall öfver- tvång låta åkdon dragas i släp efter annat
allt, der hinder ej möter, hålla på venstra åkdon. På arbetsåkdon får gods icke lassas
sidan af körbanan och så mycket som möj- på sådant sätt eller i sådan mängd, att nå-
ligt lemna midten af densamma fri för per- gon del ar lasset kan falla af, eller ock
sonåkdon och ryttare. Körande och rio större hinder eller olägenhet för trafiken
dande äro skyldige hålla vägen fri för tå- uppstår, än som är onnd!Jängligt. Arbets-
gande militärtrupp, liktåg och andra pro- åkdon, som tillhör invanare i hufvudsta-
cessioner, utryckande brandmanskap och den, skall, när det der användes till körs-
spårvagn. Vid körning med arbetsåkdon lor, vara försedt med skylt, hvarå egarens
är det körsvennen förbjudet att ligga på fullständiga namn eller firma samt hans
åkdonet äfvensom att derå intaga annan adress finnas utsatta med tydliga, minst
plats, än hvarifrån han kan hafva hästen nio centimeter höga bokstäfver, Eger han
väl i hand och har fri utsigt framför sig. flere arbetsåkdon, skall hvart och ett af
Finnes ej sådan plats eller är lasset af den dem derjemte vara märkt med sitt särskilda
beskaffenhet, att hästen anstränges eller ordningsnummer, anbragt på skylten med
annan olägenhet uppstår genom att kör- tydliga, minst nio centimeter höga siffror.
svennen befinner sig på åkdonet, skall han Skylten skall, der så lämpligen ske kan,
gå bredvid detsamma. Ingen får gå på vara anbragt på sådant sätt, att inskriften
gångbana medan han kör. Det är kör- utan svårighet kan läsas af den, som be-
svennen förbjudet att på gatorna onödigt- finner sig bakom åkdonet, och får icke
vis smälla eller svänga med piskan. När skylas. Hjulringar och shenor på arbets-
någon stannar med åkdon på gata, hvilket åkdon, som tillhöra invånare i hufvudstaden
icke får ske onödigtvis, skall, der annan och der användas till körslor, äfvensom på
plats ej blifvit eller vid tillfället varder omnibusvagnar, förspända med två eller
af polismyndigheten anvisad, hästen med flera hästar, skola hafva en bredd af minst
åkdonet ställas längs körbanan så långt åt tio och en half centimeter, så framt icke
sidan deraf, som kan ske utan hinder eller hjulens genomskärning är minst en och en
olägenhet för rörelsen å vidliggande gång- tredjedels meter eller åkdonen hvila på ända-
bana. Ingen får stanna med häst eller åk- målsenliga fjädrar eller äro förseddamed
don framför gatumynning eller i gatukors motsvarande, lika goda inrättningar. Hand-
eller så långt fram i gatuhörn, att hinder kärror eller andra fordon, som fortskaffas
eller olägenhet deraf kan uppstå för dem, med handkraft, få icke skjutas fram, når
som skola köra om hörnet, eller att gång- de äro så inrättade eller lassade, att den
bana stänges. Der åkdon står vid ena som verkställer transporten ej har fri utsigt
sidan af gatan, är det förbjudet att med framför sig. ..
åkdon stanna vid motliggande del af gatans [2902J Velocipedllkning. (Ofverståthållare-

. andra sida, så framt mellanrummet ej lem- embetets kungörelse "/6 97). ..
nar tillräcklig plats för obehindrad färd a) Utan särskildt tillstånd af Ofverståt ..
med 2 åkdon samtidigt. Nu meddelade för- hållare-embetet får velocipedåkning på
bud gäller dock icke för den tid, som åt- allmän plats ega rum allenast på körbana
går för åkandes i- eller urstigande. Gods och följaktligen icke på väg, som enligt der
~f betydlig .. länogd el~er stort omfållg må uppsatt anslag ~r a/sedd ~t~sluta!1d~ för rid"~.
Icke utan nodtvang baras eller med åkdon b) Velocipedåkning tillåtes e.J heller pa
forslas å gata, der liflig trafik råder. Är följande ställen: '
gods af beskaffenhet att vid transporten Vesterlånggatan, gatukorsen inbegripna:
lätteligen kunna medföra fara eller i syn- Jakobsgatan, mellan Malmtorgsgatan 'och
nerlig hög grad åstadkomma hinder eller Vestra Trädgårdsgatan; Hamngatan. mellan;
olägenhet för trafiken, får det ej med åk- Malmskilnadsgatan och Regeringsgatan,
don forslas å gata utan polismyndighetens Slussbroarna. Gatukorset mellan Glit- och HJni~- '
tillstånd och iakttagande af de särskilda ..gatorna. ' ,
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[2902-2904] Ordningsföreskrifter. - AfståndetJrån Btortörget till-diverse platser.
Den, som färdas på velociped, åligger att d) Den, som färdas på velociped"ålig/{e,r:

åka med långsam fart dels i gatuhörn och' att vid möte med åkdon eller tyt11iWJ?lliUla
invid 'gångbana, dels äfven ~del' -trängsel rå- åt venster ; att vid färd förbi h~st1.' 'o'tn
'der eller fara för sammanstötning eljes kan ledes, hålla åt den sida,llforaTen'?$å~;3(tt,
uppstå, så ock på följande ställen: när fara för sammanstötning, bIl' ':u:piistä,
"Staden inom broarne, med undantag af gifta signal med ringklockd,Lsamt }å'tlt f~r~

. ).Skeppsbron, platsen nedanför Lejonbacken das varligt förbi hästar och stigar äfltvelo-
.och Mynttorget; Norrbro; Gustaf Adolf» torg; clpeden vid möte med 'hast) som yi~ro~_fjig

•Jakobstorg; Jakobsgatan, vester om Malm· orolig, äfvensom när det (j(ljesär'af'be'li'o'fv-et
torgsgatan ; Arsenal .•gatan, mellan Gustaf påkalladt, f~.r undyikande. af olycks~~ndelse.
Edolfs torg och Jakobstorg samt mellan e) Flere an tya velocipeder: ·färeJ 'fraiID-
Kungsträdgårdsgatan och Norra Blasie- drifvas i bredd, och är jemväl fötbj,udel1Mt
holmshamnen; Biblioteksgatan;Regeringsgatan, vid färd på velociped onödigtvis eller för
mellan Gustaf Adolfs torg och Smålandsgatan: öfning åka annorledes än rakt fr'atnåt;; '~!
Malmtorgsgatan; Hamngatan, öster om Rege- j) Det i § 3 Ordningsstadganförrrtkets
'ringsgatau: Lästma7.aregatan, mellan Rcge- städer gifna förbud att å' gata, torg eller
ringsgatan och Oxtorget; Oxtorget; Oxtorqs- annan allmän plats köra ovarsamt samt att
g'atan: Fredsqatan, mellan Gustaf Adolfs torg vid vändningar i gatuhörn eller, ·vid' -fäT'd
och Drottninggatan; Drottninggatan, mellan mellan gård och gata köra annorlunda' än
Fredsgatan och Rådmansgatan ; Djurgårds- med stor varsamhet skall ega tillämpning
bron; Slussgatorna ; Brunnsbaeken; Stklermalms- jemväl å velocipedåkning. '. I
torg; Gli/gatan, mellan Södermalmstorg och Öfvergångsstadgande.'. '..
Rögbergsgatan; Hornsgatan. mellan Söder- Från och med den 1 januari 1898 'skall
malmstorg och Adolf Fredriks torg. punkten c) 1:0 och från och med den 1

Med. långsam fart förstås en hastighet, augusti 1899 den öfriga : delen af samma
-som ej är större, än att en fullväxt man punkt, for så vidt den nu ändras, lända
med rask ~ång kan följa med velocipeden. till ovilkorlig efterrättelse; och är följakt-

Nu meddelade bestämmelser öm förbud Iigen tillåtet att intill den förra ·tidpunl{·
mot åkning å några samt om långsam fart ten hafva nummer och intill den senare
å andra ställen gäller ej för tiden mellan lykta enligt motsvarande föreskrifter' i
klockan 4 och 7 på morgonen. " Ofverståthållare-embetets kungörelse den

e) Vid färd inom den egentliga staden 27 december 1894.
eller på Kungl. Djurgården söder om Djur-
gårdsbrunnsviken, skall på velocipeden fin- [2903} Vid begagnande af de å gatorna
ilas: . anlagda g~l1gbanorna bör gående företrädes-
• '1:0 bakom sadeln tydligt nummer, au- vis, särdeles der rörelsens liflighet sådant
bragt bakåt på svart, stadigt fästad plåt med kräfver, välja den gångbana, som är belägen
hvita upprättstående siffror, minst åtta centi- på hans oenstra sida.
meter höga, öfverallt minst sju millimeter ---
-breda och med minst sju millimeters afstånd [2904] Afståndetfrån StortorgettiU: Meter
så väl mellan hvarje siffras jemnlöpande Albano ,........ 3,628
delar som mellan de särskilda siffrorna; Barnängen ,.... 3,159
samt dessutom under den del af dygnet, då Bellmans byst 3,944
gatulyktorna hållas tända;. Bergsund 4,2ilO

2:0 vid eller framom styrstången: Biskopsudden 4,795-
dels, i velocipedens längdriktning, tydligt Blockhustull t ••••••• ,.6,339-

nummer, anbragt å hvardera sidan på svart, Blåporten 2,651
stadigt fästad plåt med siffror efter före- Charlottendal (utom Rornstull) 4,329
skriften i punkt 1:0, dock att måtten må, Danviks hospitaL................................. S,08(}
kunna inskränkas till motsvarande 6 och 5; Danviks tulL.......................................... 2,90(}
dels äfven lykta med tändt ljus, hvars sken Djurgårdsbrunn (öfver Djurgården) , 5,062:
t~dJ,ig1 synes på afstånd och-på begge sidorna Die (genom fredrikshofs tull)............ 4,685-
fullständigt belyser "sist nämnda nummer. D:o (genom Östermalms tull) 5,282
ul<Numret får icke under färden vara skyldt, Dragonstallen (g. Fredrikshofs tull) 3,7'5Q
Jt! Föreståndaren för polisens. centralafdel- Drottningberget (g. Fredrikshofstull) '3,67&
ningtbestämmer det lnummer, velocipeden D:o (genom östermalms tull) 3,901

. ti~a:U föra, oc~ lemnalJ·d~J;"omskriftligt besked Drottningholm (nya vägen) 11',790
fill egaren,rnar denne sjelf eller genom annan Enskede 4,824
anDtäler sig .. å afdelningens station samt Experimentalfältet utom Roslagstull 4,860·
'Ilppgifver namn, yrke och adress. _ Fiskartol'pet .•.............,............................ 5,178.



'''f}1J.~f~'·;(l~b-'''~'I,ji" ~ _J'-' L '. ~,i Meter., ,Meter.
1'lP'!lgelsl!:ng~n j;' •••••••.••.••••• :..................... 4,810 Nockeby bro :.: ,.,..•......... 10,13&
[:l\J;~J:.lmas_.,., ,.,...........•......I;~................ 3,043 Norra .begåafningsplataen, grinden "
-jlfredrikshofs tull. ..........•.•:..................... 2,577, n:r 5 .. 4;512:
.~'l,ps,und;t.,'Stora '" ..•..................... ' 5 ,813 Norrbacka ,....... 3,913

'J <J ';0:0 .'1 Lilla i.....•................,.......6,259 Norrtull.................................................... 3,512:-
. I}ri\ubrink ,.......•,........................................ 4,175 Ny bohof.................................................... 4,l1l9"
~(iröndaJ. ~på Djurgården).................... 5,686 Ropsten ..........•............................•............ 4,999-
~·:G.llöndal(utom Horns tull) 4,489 Rosendals lustslott................................ 3,889"
.Gungan- ......•: :... 4,677 Roslagstull ....................................•......... 3,379-
·llag-a.(Gliimla) genom l:a Hags grind 6,377 Rörstrand , , ~........................ 3,367-

. :Iiaga lustslott genom första grind 5,255 Sabbatsber.g ........................................•.... 2,g3!}·
Haga lustslott genom andra grind 5,730 Sandsborg ;........ 5,427.

HH~mgamlUa)lr.db·y : , ' :~.:......................5,308 Sirishof .......................................•.........~.. ,3,453'·
w 3,717 Skanstull 2,678

Hammarby tull 2,390 Skugga'n.................................................... 5,684:
< Hasselbacken 3,325 Skuru 12;277:
,J;Iprnsberg 4,692 Solna kyrka' (genom Norrtull)............ 4,863:
Hornstull :................................................. 3,135 Stallmästaregården .......................•........ 3,785·,
.Hägersten ....................•......................... 7,070 Starrbäcks ekbacke, se Lifgardets till j

Jakobsdal.... 3.970 häst nya kasern.
Johannishof 3,ti88 Stocksund ...................................•............ 7,013'
J el'fva.................... 7,170 Stora Sickla .......• 5,582"
Järla ..........•.................................. 7,171 Sundbyberg ' ,9,124:
-Karlberg (genom alleen) 4,475 Södra begrafningsplatsen, grinden'
, D.o (Rörstrandsvägen)................ 4,121 n:r 1, cirka 5,18()c·

Konradsberg. 3,964 Tallkrogen ,.........•....................; : 7,274.
Kristineberg 4,469 Tanto tull l :...........•,........... 2~944·
Kräftrikct 4,174 Tegeludden ,............. 4';183
Kungsholms tull 3,060 'I'ranebergsbro :..:........................... ·4,91it.:
Kyrkogården, nya 4,222 räcka udden 5,745-
Kallhagen 3,4.03 Ulfsunda '7,224>
Lidingöbro (öfver Djurgården) 6,422 Ulrikadal (genom Non·tull) •.............:.1 8,'654-
D:o (genom lrredrikshofs tull)............ 5,264 Ulrikadal (g. Rosl.stullförbi Alkistan) I 9,249-

I D:o (genom Ostermalms. tull) 5,831 Weylandts villa 4;234·
Lifgardets till häst nya kasernbygg- Värtan, hamnen vid densamma 4,095·

.nad, till porten ;.............. 3,250 ~lkistan 1),184-
- (från Valhallavägen 650) Ostermalms tull , :............. 2,461:
Liljaholmen 3,527 Drottning-gatan, från l:ltrömmen, till
-Listonhill ..............................•.................. 4,943 Tekniska högskolan 1,511'
Långholmen 4,365 Götgatan. från Södermalmstorg 1,924-
LMåanngpeamn.n..a...n.........................................................................................8,227 Hornsgatan, från Södermalmstorg, I

rh 5,175 till Hornskroken " ;........ 1,360>
Manilla (öfre) ;.... 5,285 Regeringsgatan, från Gustaf Adolfs I
Marieberg ;.......... 4,219 torg,ltillSpårvägsbolagetsegendom 1\280.
Nacka värdshus 6,478 , l,

~ "f
[2905J Höjder: ," "

'\ . ' J}l

(Medel vattenytan i Saltsjön antagen :r.rete'r•.
. till 3,95 meter öfver slusströskeln.) Meter. Katarinahissen, skorstenens öfre kant .'51,(1'7"
Adolf Fredriks kyrka, kulan ;..... 54,67 Dito, öfversta räckets öfre karit.' 47\24-
Belvederen, öfversta räckets öfre kant 74,98 Katarina kyrka, korset :., ·.,:r.,! 1l104,46·
Brandtornet, kulan................................. 54,96 Klara kyrka, hjulet under> tuppen"109,96.
Ersta kapell, korset 67,93 D:o åskledarens' spets! ..:l1114,57
Hedvig Eleonora kyrka, korset ,... 80,12 Kungsholms kyrka, korset ·.1••.L, •..•.• 1/' 59;48-·
Jakobs kyrka, korset 54,51 Mariahissen, golfvet till ·ba'lkongen,'J Ifr;
Johannes' kyrka, korset ; 113,23 rundt om öfversta·tor.rret !.•.::...'36ili5.

Dito, åskledarens spets 115,73 Maria kYl'ka; korset .•.:..i•...il::;.;••••.•.•'.? l. ~2;9&
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12905-2906] Höjder. - Tulluppbörden .
. Meter. •

Observatorium, spetsen af tornet.... 60,87 Vattentornet vid Mosebacke torg:
Biddarholmskyrkan, korset 96,42 till tornsockelns underkant .
:Skeppsholms kyrka, korset............... 52,26 till tornets högsta spets .
:Storkyrkan, korset................................ 73,88 till vattenytans högsta höjd ici-
'Tyska kyrkan. hjulet under tuppen 97.25 sternen .

Dito, åskledarens spets .... 101,45

46,55
80,73

76,55

:t2906] Tulluppbörden (den debiterade).

1

.Jr I för Stockholm I för Götebo"g I för Malmö för Norrköping I för hela riket

1855 3,876,457 4,432,735 571,082 586,022 12,004,543
1865 4,640,336 5,229,582 969,081 533,381 13,999,556 '
1875 9,485,627 7,129,180 2,181,654 867,204 24,391,997
1876 10,061,356 7,812,370 2,195,252 868,410 26,175,870
1879 9,097,835 6,931,729 2,354,541 943,795 25,003,252
1880 10,514,681

I
7,365,224 2,335,685

I
839,463 27,622,164

1881 10,929,042 7,999,425 2,557,791 1,044,255 29,849,639
1882 11,184,063 7,839,857 2,733,489 1,166,863 31,108,483
1883 11,519,558 8,804,427 3,067,905 1,123,627 33,509,452
1884 11,929,401 8,551,250 2,770,639 1,274,331 33,837,744
1885 11,939,036 8,911,317 2,647,646 1,316,949 33,123,190
1886 10,890,802 8,252,332 2,688,846 1,355,980 32,233,528
1887 10,273,091 7,795,324 2,479,332 1,253,462 30,704,393
1888 12,694,733 8,690,665 3,015,355 1,732,876 37,722,664
1889

I
13,901,773 9,538,323 3,823,850 1,854,602 42,475,952

1890 13,806,336 9,017,730

I
4,050,798 1,807,178

I
42,675,131

1891 12,377,559 8,287,644 3,678,487 1,897,746 38,012,541
1892 12,808,052 7,846,825 4,102,382 1,727,619 37,297,733
1893 12,843,500 8,074,559 4,524,101 1,356,951 37,111,961
1894 13,644,044 8,373,126 4,252,928 1,694,119 88,681,960

~ 1895 13,992,030 9,238,384 3,909,915 1,680,826 39,466,186
1896 15,415,568 8,995,801 4,436,339 1,522,548 42,306,765

t
1897 16,536,062 9,587,532 4,869,558 1,383,625 43,752,944
1898 18,684,323 11,425,670 5,053,026 2,022,303 52,208,327
1899· 21,374,433 13,143 620 45,84:0,098 1,963,807 60,400,413
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[2908] Folkmängden i Stockholm vid 1898 års slut.*)
(Antalet af alla efter 1899 års mantalsskrifning i mantals boken qvarstående. t)

[2908]

Rote. Antal Antal
Församling --- Mankön Qvinkön p.ersoner personer

försam-
Benämning IN:r rotevis lingsvis

\ t,g,,,,,",,, ........5 4,577 6,533 n.no I
Adolf Fredrik Observa torieroten 6 5,627 6,673 12,300

47,600JSabbatsbergsrot:n 18 5,5S9 7,496 13,035
Norrtullsroten ... 22 5,524 5,631 11,155

IlJakobsroten ....... 7 '5,300 7,375 12,675

1~132P15
Jakob Af Roslagsroten,

qvarteren Sparfven
Kåkenhusen och

.551 728 1,279och Polacken ..•.••..•..• [ 8

Johannes IlRoslagsroten, I }~Iutom ofvannämnda
-v,varter.............. 8 3,830 4,740 8,570.

anadisroten ...... 21 5,135 4,656 9,79l •....
J Barnängsroten ... 12 7,115. 7,917 15,032 l

Katarina Stadsgårdsroten .. 13 6,620 7,116 13,736 f 45,409lSkanstullsroten .... 14 8,115 8,526 16j641

Klara {Klara kyrkorote .. 2 3,097 4,'848 7,945 t . 17,827
I Hötorgsroten ....... 3 4,084 5,798 \l,88? f

f Kungsbroroten .... 4 4,686 5,503 10,189 \
Kungsholmen Kronobergsroten . 17 6,022 5,6~4 11,646 f . 32,7.16lStadshagsroten .... 23 5,534 5,347 10,881

Humlegårdsroten. 9 6,138 8,941 15,079 )
I Lad ug å.rds lan de t INYbroroten ...... 10 I 4,879 8,399 13,278 64,471(Östermalm) Grefbroroten ..... 11 7,020 9,772 16,792

Narvaroten ......... 20 I 9,905 9,417 19,322

Maria Magdalena {
Maria kyrkorote. 15 6,460 8,554 15,014 \
Tantoroten .......... 16 6,221 6,174 . 12,395 J 39,102.
Skinnarviksroten. 19 5,453 6,240 11,693

Storkyrkan Storkyrkoroten ... 1 5,498 6,642 12,140 12,140
Summa 132930 158650 291580 291580I , I , I , I ,

t I nedannämnda summor ingår ett antal af 9,279 personer, deraf 5,699 mankön och 3,580 qvinkön,
som icke till 1899 års mantalsskrifning lemnat uppgift, men hvilka ännu ej kunnat ofverföras till boken
äfver obefintliga.

Den kY1'ko8kr~fna folkmängden vid 1898 års slut var: 295,789.
(134,834 af mankön, 160,955 af qvinkön.)

Folkmängd(lns storlek nedannämnda år:
Ar I Personer I År I Personer I År I Personer I År I Personer l

1Q63 I 14,948 1865 I 126,180 I 1885 211,139 l 1893 I 252,937
1763 72,989 1870 133,597 1886 216,807 1894 259,304
1800 75,517 1875 144,974 1887 222,549 1895 267,100
1820 .75,569 1880 168,019 1888 228,218 1896 274,611
1830 81,512 1881 174,706 1889 236,350 1897 276,504
1840 83,629 1882 182,358 1890 245,317
1850 91,544 1883 190,842 1891 248,051

II 1860 109,878 I 1884 200,781 1892 I 249,246

*) Folkmängden vid 1899 års slut, se det i april utkommande supplementet.
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