
Stockholms Skeppslista år 1887.
Förkortningar: S. = Skepp, S. S. = Skon.Skepp. B. = Brigg. Sk. = Skonert. SI. = Slnp.

H. A.= Hjulångare. S. Å. = Skrufångare.
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636 Stockholms Skeppslista.

Hufyudredare. I Fartyg:namn I Slag, Tons. ttäst-I Befälkraft.

Pörselins, G. Tor. S. Å. 22 40 Blomq- Oden. ]) 21 30- Leufsta. Sk. ·194 Lindst- Nils Magnus. ]) 187 Ander- Hilda. R 223 Petter
- Herrnine. S. 287

I
Sehlin- Svanen. S.S. 151 Roma- Elin. SkJ 142 I Jansso

Grönstedt, F. K. Öster Åker. Is.1}. 33 20 {'etter
Herlitz, A. F. Albert. S. A. 587

I
120 Ahma

- Kattegat. i ]) 320 45 Jönsso
- Betty. » 270 I 60 Sjögre

Hjort, G. Lovisa. SI. 51 Blomq
Jehander, C. Svensksund. S. Å. 22 35 SjöbIo
Johansson. N. A. Bengt. Sk 156 80 I Johan
Johnson, A. & C:o. W.T.Marshall. s.l. 489 Jeppss
Jönsson, A. Frithiof, SI" 79 Jönss
Kempe. W. H. N. Södertelje. S. A. 87 35

- N;ra Hållsv. » 80 40 Holm,- HallsvikenII. » 73 30 Carlss- Ragnhild. » 98 100 Österb
KjelIin. H. Emma. ]) 57 Kjelli
Lagergren, G. R. Stella Maris. S. 569 Stewe

- Medora. 1> 770 Norde
- Ottolina. l> 1250 Terns

Larsson. Ad. C. v. Linne. S. Å. 290 80 Liibec
Liljevalch, E. Harold. ]) 1314 140 Skant

- Zeus. ]l 790 90 Back,- Belos. » 185 160 Wrigh- Hermes. » 157 150 Höjer,- Neptun. » 149 80 Ewerl"- Poseidon. l> 116 120 Wikse
- Hero. l> 55 60 Toren
- Argo. ]) 41 50 Wido- Eol. l> 90 60 Borg,

Lundberg, G. F. Lofö. ]l I 26 20 Lundb
Lundin. J. Åkers kanal. » 50 35 Gutke
Malmqvist, C. G. Elisabeth. SI. 50 Malm
Michaeli, J. Brage. S. Å. 39 20 Östrin
Naucler, O. Gullegh. » 49 50 Baum
Paton, N, (för Ryd-
bergska stiftelse n). A. Rydberg. S,. I 144 Silfver

Pettersson, C. Ljusterö. S. A. 65 30 Lindb
Peyron, L. Allegro. »

I
845 130 SahIs- Presto. » 844 130 Abeni

- 'rellus. » 799 130 Brolin
- Atalanta. » I 767 120 Ekstr"
- : Nautilus. I » I 763 120 Svinh
- Rex. I Il I 726 130 Gleer-- Bergsund. j l> I 693 120 I Amino
- Motala. J) I 677 90 Neand- Stockholm. I ' , 625 120 'I'erns
- DUK. » I 625 130 WiIlb

Schwieler, J. Kurir. s.»Å·1 213 35 Sydo
Settervall, J. G. Eolus. 620 240 Söder
~ör bolaget Södra Chapman. I l> l 438 I 120 Pauls
Sveri e. Drottn. Sofia. » 404 I 100 Benet
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Stockholms Skeppslista. 837
Hufvudredare. Fartyg:namn Slag. I Tons. Häst-I Befälhafv. namn. Ikraft.

------ I
-_._-_._----------

Kon. Oscar. S. Å. 396 100 Åberg, J. P.
Söd:a Sverige. l) 393 100 Brandt, G.
Skandia. Il 381 100 Ysberg, P.
Swea. l) 375 100 Bodman. H.
Hyperion l) 370 120 Fri berg, A.

Settervall, J. G. Rhea. » 362 120 Paulsson. E. L.
Dana, D 276 80 Vakant.
Nore. D 260 70 Söderbergh, J. G.
'I'ra.nsit N.o 1 Il 260 70 Lönegren, W. R.
Transit N:o 3 D 260 70 Paulsson, C. E.

Slöör, F. .T oh. l'illberg. D 241 50 Regnell, C. W .
I Linne. D 202 30 Törnqvist, C. L.

Söderberg, J. G. Ulrika. S. 300 Olsson, O.
'I'horsell, E. B. Ceres. S. Å. 137 50 Samsioe, C. U.

Pallas. D 137 50 Höglund, A.
Motala Ström. » 137 45 Larsson, O. F.
Baltz. v. Plat. » 137 30 Hansson, H.
Juno. J) 135 60 Johansson, J. ]<'.

Venus. l) 127 60 Blixt, T.
Thulin, C. G. Hilda. Sk. 60 Jansson, E.
Ullman, G. Olga. D 67 Vakant.
Wahlqvist, C. J. Carelina. Do 54 Pettersson, C. J.
Wallenberg, G. O. Bur. S. A. 648 80 Pettersson, C. L.
(för bolag. Union). Pan. l) 612 100 Linder, C. A. M.

Jupiter. S. 720 Johansson, J. P.
Jacob. l) 556 Johansson, A. G.
Anna. l) 516 Udd enberg, A.
Adolf. l)o 460 Sjöholm, J.

Wallenberg, K. A. Liibeck. S. A. 228 50 Paulsson. D.
Hillersjö. » 111 35 Vakant.
Ekolsund .. Il 72 35 Nyman, A. E.
Brage. » 43 20 Pettersson, F. O.
Svartsjö l.det. » 39 20 Hjort, 1. E.

Diverse Taxor m. m.
Hyrkusktaxa.

gällande från och med den 1 Januari 1874.
Lega för Körslor med tvåspända åkdon, afsedda föl' personbefordran.

A) E/te?' tid. p:::1 o!
1:0) Inom tullarne. :-' I ~ I

För hel timme (~tls:rd::l~~del~~~~.s ..~.~~~~..~.~~,~~~~v.~~..~l,å.~~~~~:':............... -; 25\
» hvarje efter första timmen börjad. halftimme 1 -I'
2:0) Till Karlberg och Solna samt Haga slottspark och Kungl. Djurgården

1<'örhel timme eller derunder ~~.~...~J.~.~~~~.å.~~.~~.~.~~.~~~...................................................350
» hvarje efter första timmen börjad halftimme 1 501

Lenmas ~kdonet å ställe utom staden skall, såvida åkdonet blirvit i staden upp-
taget, för hemfärden särskildt erläggas 1 -IlB) E/ter klin I I

För hvarje kur~~~s.~.~.,~.~~~~...~.~~~~..~~~~~~.~~!.~.~l~~~.~~~...~~.~.:.~~.~~~:.:..........................1 21--1
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638 Hyrkusktaxa.
2:0) Utom tullarue.

. Till nedannämde ställen:
Albano ··..··.···..··..··..····.· · 1 2165/ Karlberg, .~e~om..alläen = /3120
Annelnnd 4 50 D:o, förbi Rorstrand 2 95
Bellmanare 3120 Klubben, ut?m Horns tull.................... 5

1

'85
Berg, utom Horns tull 4051 Kruthuset Vid Hund-udden 515
Biskopsudden 365/ Kräftriket 2175
Blockhustullen ~........................... 540 Källhagen 2165
Charlottendai utom Hornstull 310 Landtbr.-akad:s Experimentalfält, till I
Christineberg............................................ 3 20 åbyggnaderna 350
Danviks hospital 255 Lidingöbro g:m Ladugårdslands tull I
Danviks f. d. dårhus 295 eller Carl 15:s port 430
Djurgårdsbrunn genom Fredrikshofs Lidingöbro genom Fredrikshofs tull 395,

tull 3 50' D:o, öfver Djurgården, förbi Manilla
Djurgårdsbrunn g:m Ladugårdsl, tull eller strandvägen 475
. eller Carl 15:s port 3195 Liljeholmen 275
Djurgårdsbrunn öfver Djurgården, för- Listonhill ;.. 3

1
95

bi Manilla eller Rosendal................ 405 Långpannan 495
Drottningberget. g:m Ladugårdslands I Manhem och}

tull eller (Jarl 15:s port 3 10 Manilla, öfre 395
D:o, genom Fredrikshofs tull 350 Marieberg 320
Drottningholm 750 Nackanäs 475

~i::~~~..::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~b~!kabr.~..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~I
Fiskartorpet 365 Nya kyrkogården utom Norrtull 310

~~!~~~~~~~~..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~!;~t~~f:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~gl
F. d. Franska Värdshuset 295 Rosendal ,. 320
Frösunda. öfre 4 05 Rörstrand 2751

~~~~;~d~~il;:..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 it~~~;i~h~fr~..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~.
Grönbrink 12195 Skuggan, stora 405
Gröndal på Djurgården 4140 Skuru herrgård och f. d. värdshus 835
D:o utom Horns tull 3 20 Solna kyrka 340
Gungan ;............. 3150 Stallmästaregården 265
Haga, g:la, g:m l:a Haga grind 340 Stocksund 1495
Haga lustslott, genom ~:o d:o............ 3.95 Stora Sikla................................................ 395

1D:o d:o, g:m2:a Haga grind ..••................ 430 Sundbyberg ,............ 570
Hagalund ····..·.··..· ·.............•.................1 365 Tall krogen 475
Haga orangeribyggnad j 405 'regeludden................................................ 3 10
Hammarby................................................ 265 Tranebergs bro 340
Hasselbacken till Värdshusbyggnaden 295 Täcka udden på Djurgården 495
Hornsberg 3120 Ulfsunda 5 5
Hägersten 5'70 Ulriksdal, gcnom Norrtull eller Ros-
Jakobsdal 4 75 lagstnll 550
Jerfva 475 Vestberga, genom Horns tnll 485
Jerla............................................................ 515 Yidängen 4195
Johann~lund v. Ulfsundaviken 540 4lkistan 440
Johanniahof 295 Arsta, genom Horns tull 485

Om vid kurskörning utom tullarne åkdo- baka, betalas, väntningspenningar oberäk-
net efter inställelsen varder före färdens an- nade, för återresan hälften af hvad för fram-
trädande uppehållet utöfver en half timme, resan är stadgadt. Hyrkusk är skyldig att
betalas för hvarje derefter börjad halftimme, verkställa herritning från alla de ställen utom
hvarunder väntning sker, väntningspennin- tullarne, dit han är pligtig att förrätta kör-
gal' med 60 öre. Väntningspenningar beta- ning, vare sig efter tid eller kurs; och
las äfven, såsom nu sagdt är, i händelse den betalas då lika mycket, som när körning
åkande under färden dröjernågonstädesläng- sker från staden till dessa ställen.
re än en ha1f timme. Begagnas vid kurskör- . O) Särskilda bestämmelser.
Ring utom stadens tullar samma åkdon till-o Flera än fyra fullväxta personer och ett
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Hyrkusktaxa. 639
barn under 10 år eller tre fullväxta perso- sken berättigad att åtnjuta betalning efter
ner oeh två barn under 10 år må ej utan tid. Om den åkande, utan att hafva tingat
hyrkuskens medgifvande inrymmas i åkdo- körningen efter tid, färdas till endast ett
net; dock må utöfver detta antal medföl- ställe, betalas såsom för kurskörning: men
jande domestik taga plats på kuskbocken om den åkande färdas till mera än ett ställe,
eller bakpå åkdonet. För medförda saker utgår betalningen såsom för körning efter
erlägges icke någon särskild afgift, när icke tid. Vid kurskörning beror det at körsven-
flera än två personer begagna åkdonet. Aro nen att till det uppgifna stället välja den
de åkande flera än två, betalas för hvarje närmaste eller lämpligaste vägen; och må
tyngre persedel 20 öre, dock må ej mera än han, under körningen, af den eller de åkan-
tillsammans 50 öre fordras för alla sakerna de icke uppehållas vidare än som erfordras
tillhopa. För lättare persedlar, såsom natt- för någon <If de åkandes aflemnande, för
säckar, mindre kappsäckar, hattfodral och uppslående eller nedfällande af suffletten
dylikt betalas ingen särskild afgift. Grind- eller för annat dylikt ändamål. Om an-
eller bropenningar. som under färd med hyr- norlunda i följd af den åkandes påfordran
vagn ifrågakomma, skola af den åkande sker, är hyrkusken berättigad att åtnjuta
betalas, och då dylik afgift af hyrkusken betalning för körning efter tid. Sker åter-
utgifves för sådan hemtning, livarom på bud om tingad körning sedan vagnen är
förhand aftalats, skall densamma af denIförspänd, men innan den blifvit till afhemt-
åkande godtgöras. Legans erläggande på ningsstället framkörd, betalas 75 öre. Har
förhand må af hyrkusken kunna fordras, vaznen på bestämd tid blifvit vid afhemt-
när åkdonet tingas af person, som är för ningsstället instäld utan att begagnas er-
honom okänd, eller annan skälig anledning lägges 1 krona; dock må härom besked lem-
härtill förefinnes. För körslor emellan kloc- nas inom en fjerdedels timme efter åkdo-
kan 11 på aftonen och kl. 6 på morgonen nets framkomst. Derest så icke sker, beta-
utgår legan med 50 procents förhöjning så- las såsom för körning efter tid. Vid be--
väl vid körning efter tid som vid kurskör- talnings erläggande för de körningar utom
ning, dock att förhöjningen icke beräknas stadens tullar, hvilka ofvan omförmälas;
för återfärd, dertill åkdonet tingats före bör i nedannämde fall iakttagas:
eller vid framfärd, som blifvit fullbordad att, då färden anträdes i staden, för att
innan kl. 11 på aftonen. Med nu nämda ske omedelbarligen efter tid utom stadens
undantag skall den förhöjda betalningen tullar, den för tidkörning utom tullarue be-
iifven erläggas: stämda högre lega beräknas från det åkdo-

1:0) Vid kurskörning. n.et till kÖ~'ning instäldes; .... .
a) för den kurs, som börjas före, men ..att .• or~ akdon begagnas först fill kurs,-

slutas efter klockan 11 på aftonen; k.ornI~g ~nom stad~n och omedelbart derp'a
b) för den kurs, som börjas före, men t~ll kor!ung efter tId utom tulla:,:,ne, de~. for

slutas efter klockan 6 på morgonen tidkörning utom tullarue bestamda hogre
) Vid idkd . . lega utgår för hela körningen;

2:0 I ti ornm~, som varar enelast att om åkdon bezaznas först till kör--
, ~.n ~Imme: ..... ninc 'efter tid inom :rta"den och den åkande

a) sa frarnt kormnl:\'er; börjas fore, men derefter färdas till ställe utom tullame ,
slutas ~fter klock~n p pa a~t.~nen:.. betalningen beräknas särskildt för tidkör--

b) sa framt kormngep börjas före, men ningen inom staden och särskildt för den
slutas efter klockan 6 pa morgonen. derefter fortsatta körningen utom tnllame.
3:0) Vid tidkörning, som varar längre än I Närmare bestämmelser återfinnas i gäl-

en timme: lande hyrkuskreglemente, hvaraf äfvensom
a) för den halftimme af körningstiden, af taxan ett exemplar alltid bör af hyrku-

som börjas före, men slutas efter klockan sken eller hans körsven på anfordran all-
11 på aftonen; mänlieten tillhandahållas.

b) för den halftimme af körningstiden, Legan för de körslor, som af hyrkuskar-
som börjas före, men slutas efter klockan ne verkställas med s. k. rustvagn eller-an-
6 på morgonen. nat för varuforsling afsedt tvåspändt för-

Om åkdon, som blifvit tingadt till kurs- don, äfvensom med enspändt åkdon, afsedt
körning inom staden, efter inställelsen och för personbefordran, utgår enligt de be-
före färdens anträdande, varder uppehållet stämmelser, som för motsvarande fall fin-
IItöfTer en fjerdededels timme, fil' hyrku- nas meddelade i gällande åkaretaxor .
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640

2:0) Utom tullarue.
'Till eller från nedannäm-

da ställen:
Alballo 1
Bellevue.... 1
Biskopsudden 1
Blockhustullen 2
Charlottendal u. Horns t. 1
Christinebergutom Kungs-

holms tull .
Danviks hospital .
Djurgården intill Sirishof

och Bellmansro .
Djurgårdsbrunn g:m Fre-

drikshofs tull .
Djurgårds brunn öfverDjur-

gården förbi Manilla el-
ler Rosendal

1Djurgårdsbrunn genom La·
dugårdslands tull ellerl
Carl XV:s port 1

Drottningberget genom La-
.dugårdslands tull eller
Carl XV:s port .

Drottningberget g:m Fre-
drikshofs tull 1

Eklund 1

Äkaretaxa
rÖr personbefordran.
Gäller från 1 Juni 1875 .

.A) Tidkörninf!. För 11 För 3 För l För 3
1:0) Inom tullarne. .eller 2* .eller '\ :ller 2 .eller 4

Anm. Håsom sådana anses här åkande akande åkande" åkande"
jemvä! de fri,n ,staden till Kg!. !fr. ,öre Kr. j öre Kr. öre Kr. öre
Djurgårdena omrade ledande por- 1 15tar, andpunkterna af vägen me1- Enskede . 5 2 05
lan ~arlbergsalIen och.Rörstrands l' Experimentalf:t till bygg.
fabrik samt den punkt a Flemings- dl/55 2 05gatan, der bivägen mot Kungs- .na erna 1 60
holms tull vidtager Piskartorpet 2 110
Förheltimmeellerderund. 1 25 1 50 Fogelsån'kO'en 1 45 1 95
F" h . ft f" t . G .. b . 1 25 1 70or varje e er ors a tim- I ron rmx .

men börjad halftimme 60 75 Gröndal å Djurgården.... 1 90 2 50
2 ) Ut Gröndal. utom Horns tull 1 35 1 85

:0 om tullarne. I Gungan 1 55 2 05
.Utolll tullarna äråkare ej skyl- I Haza, gamla... 1 45 1 95

d!g kora bortom de ställen, som 'H to l t l tt 1 70 2 25
ha! n?dan uppråknus under ro. I aga us s o O
bl'Jken.kurskörUlngutom tullarue. Hagalund 1 6 2 10
För hel timme elI. derund. 2 2 /50 Haga orangeribyggnader 1 80 2 35
För hval~.e ~fter förs!a tim- Hammarby......................... .. 1 15 1 55

men börjad halftimme 1 1 25 Horns berg, Stora 1 35 1 85
BJ Km·sltö1'nitl{j. ({ . Lilla t ~~ 1 85

Johannishof l 70
1:0) Inom tullarne. Karlberg genom allen 1 35 1 85

(Se Anm. under A. 1:0) . Karlberg förbi Rörstrand 1 325 l 70
För hvarje kur' 1 l Konradsberg: l 5 l 85

s 25 Kruthuset vid Hundudden 2 2 50
Kräftriket l 20 l 65
Källhagen 1 15 l 55
Lidingöbro genom Ladu-

gårdslands tull eller Carl
46 XV:s port 1 l 85 2 45
45 Lidingöbro genom Fre'l
10 drikshofs tull l 70 2
50 Lidingöbro öfver Djurgår-
75 den, Manilla ell. strand-

vägen 2
l 35 1 85 Liljeholmen 1 20
1 10 1 45 Manilla l 70

I
Marieberg · 1 l 135

1 25 1 70 Norrbacka ..; 11 25

I
Nya kyrko$arden................ 1 30

1 55 2 05 Nybohof, Stora l 60
Reimersholm 1 10
Ropsten 1 55

l 80 2 35 Rosendal 1 35
Skuggan, Stora 1 80

« Lilla 1 90
70 2 25 Solna kyrka genom Norr- I
I tull eller förbi Karlberg 150 1 i 95

I
Stallmästaregården 1 10Il 45

30 1 75 Stora Sikla l 70 2 25
Tegeludden 1 30 l 75

55 2 05 l'ra?ebergsbro 1 45 1 95
50 l 95 Alkistun 2 2 50

10
10
60

l
1
2
2
l

25
1
I

2 50
l 65
2 25
l 85
170
l 75
2 10
1 45
2 051
l 85
2 35
2 45

30

l

--~ Mot d~klmsks bestridande må. åkdon 'ej upptagas af flera än tva personer. Åka flera än två, betalas
eft.r 2:1' kolumnens pris. Ett barn under tio år ege dock att utan särskild afgift medfölja åkande.
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Åkaretaxa. 64~
Kurskörning må kunna påfordras jemväl, den ifrågakomma, skola af den åkande be-

till alla de ställen utom tullarne, hvilka talas.
äro belägna hitom de nu uppräknade, invid Då vid tidkörning åkdon begagnas så-.
de till dessa ledande vägar: och beräknas väl inom som ntom tullarn e, beräknas den
i sådana fall legan såsom till det närmast för tidkörning utom tullarne bestämda hög-
bortom belägna, i taxan utsatta ställe. re lega från det åkdonet upptogs.

När för personbefordran afsedt åkdon. är För körslor melJan klockan 11 på af to-
å station uppstä1dt, får körning inom det nen och klockan see på morqonen utgår
område, för hvilket taxan gäller, icke vägras legan med. 50 procents för!töjnin,q såväl vid
i andra fall än dem, som i §§ 32, 33 och kurskörning som vid tidkörning ,
34 af gällande åkarereglemente omförmälas. Den förhöjda betalningen skall äfven er-

.Då åkdon upptages, ege den åkande att läggas:
fritt förfoga öfver det s. k. taoiemiirke, som 1:0. Vid kurskörning :
ii åkdonet bör finnas anbragt, och som inne- a) för den kurs, som börjas före men
håller sammandrag af taxan samt åkdonets slutas efter klockan 11 på aftonen:
nummer jemte egarens namn och adress. b) för den kurs, som börjas före men slu-

r händelse åkdon afhemtas från station tas efter klockan 6 på morgonen.
utan att sedermera till körning begagnas, 2:0, Vid t-idkörning, som. 1:a1'«1'ltö,qst M'

vare åkaren berättigad att för hinder och timme:
uppehåll undfå ersättning med 50 öre, a) så framt körningen börjas före men

Körslolegan beräknas antingen efter kurs slutas efter klockan 11 på aftonen;
eller efter tid. b) så framt körningen börjas före men

Kurskörning eger rum, när den åkande slutas efter klockan 6 på morgonen.
färdas allenast 3:0, Vid tidkörn'ing, som narar längre än

a) från ställe inom tullarne till ett enda. en t.isnnn»:
ställe inom eller. utom tullarn e : eller a) för den halftimme af körningstiden.

b) från ställe utom tullarn e till ett enda som börjas före men slutas efter klockan
ställe inom tullarne. 11 på aftonen:

Vid kurskörning ege droskkusken välja ge- b) för den halftimme af körningstiden,
naste lämpliga väg, dock ej öfver tillfruset som. börjas före men slutas efter ldockan
vattendrag, utan den åkandes begifvande. 6 pa morgonen.

Legan beräknas efter tid: Eör körslor med de åkdon, som af drosk-
a) vid färd melJan två ställen utom tul- förman anvisas eller på dennes raqvisltion

Iarne: inställas till personers fortskaffande från
b) när den åkande färdas tilljlem än ett Centralbangården, utgår legan med 2.5 pro-

ställe; cents förhöjning vid såväl kurs- som tidkör-
c) vid hvarje körning i öfrigt, som icke ning. I afseende å dylika körslor ökas den

är att räkna till kurskörning: sålunda förhöjda legan, vid nattkörning i
d) när ,vid kurskörning åkdonet, utan nyss uppräknade fall, yttM'ligare med 50

droskkuskens förvållande, blifvit, för herrit- procent: Deremot må det dröjsmål, som kan
ning till den åkande eller eljest för dennes uppstå för reseeffekters utlemnande å ban-
räkning, uppehållet öfver en qvarts timme stationen, icke tagas i beräkning i fråga
före färdens början eller öfver fem minuter om legans belopp.
efter dess slut, och En hvar, som blifvit med körning bet je-

e) när vid kurskörning åkonet under sjelf- nad, bör genast efter det körningen blifvit
va färden måst för den åkandes räkning verkstäid, erlägga den faststäida legan vid
stanna längre än som erfordras för persons bötesansvar; och må, när den åkande icke
upp- eller urstigande. sufflettens uppslåen- fullgör hvad honom i berörda afse ende rät-
de eller annat dylikt ändarnål. teligen åligger, åkaren eller körsvennen för

I följd hiiraf iir det alltid anqeliiqet att ntbekommande af sin rätt derom göra an-
den åkande och droskkuBken på förhand mälan hos patrullerande poliskonstapel eller
äro ense om tiden, då åkdonet u.pptoo«. å polisvaktkontor.

För transport af likandes lättare effekter, För den händelse körsvennen för körnin-
såsom hattfodral, nattsäck, mindre kapp- gen fordrar högre betalning, än taxan ut-
säck och dylikt, erlägges ej särskild betal- sätter, oger den, som åkdonet betingat, att
ning, men för !tllarje tyngre persedel utgår genast anmäla förhållandet för patrulleran-
afgift med 20 öre: dock må ej mera än till- de poliskonstapel eller ock å polisvaktkon-
hopa 50 öre fordras för på en gång medför- tor, då, utan att den klagande sedermera
da effekter. varder besvärad med inställelse hos Ofver-

Grind. {Ich bropenningar, som under fär- stå.thållare-embetet i annat fall, än när så-
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642' Taxa för Stadsbud.
dant oundgängligen erfordras, rättelse kom- lan d« åkarereqlement e, hvaraf. äfven30'11baf
mer att ske 'och den felaktige varder till denna tama, ett eeem plar alltid skall (If
ansvar befordrad. droskkusken medhof'eas och på anfordran,

.N . l'" :'l den åkande tilllumdah.ålla .•.lirmare besttimme ser återfinsia« ~ ga .

s. k. Gästgifveriskjuts
tingas å beställningsställe, N:o 2 o. 4 Adolf Fredriks kyrkogata och erlägges med
2 kr. pr mil.

Taxa för Stadsbud,
gällande från och med den 1 Januari 1878.

Kort., Läng. 3:0
kurs"). kurs-).

~ I g: ~ I s.'
1:0 För uppdrag utan börda _:-' ~ ~

eller !Ded b.örda ar högst I I
10 skalp. VIgt - 25 -140
För börda, som väger öf- I
ver 10 skålpund till och 4:0
med 60 -50 75
För börda, som väger M·
ver 60 till och med 120
skålpund, ehvad ett eller'j'
två stadsbud för uppdra-
gets fullgörande anlitasl 11-1 1 150

20 Innefattar uppdrag jornvål återkur«, be-
tal\s särsl<ildt fö.· återll1lrsen, enligt
ofvan stadgade grunder, allt efter be-
skaffenheten af det uppdrag och läng- «
den af den väg, som återku.,·un afser.

Till exempel: Om ett stadsbud sän-
des med börda, som väger öfver 10 till
och med 60 skålpund, från Norrmatm ..
till Stidermatm. {lika med Länpre ku"s)
med uppdrag derjämte att sedermera 1:0 Då stadsbud ej uttryckligen tingas ej-o
i staden inom. broorne lemna besked an- ter tid, utgår betalningen efter kurs.
gående uppdragets fullgörande (lika 2:0 Om rör forslande af börda användas,
med Kortare kur,,). erlägges: för fram- hiir eller kiirra, inverkar sådant ej på.
kursen 75 öre och för återkuree« 25 öre, betalningen, utan utgår denna med hän-
eller för uppdraget i dess helhet tillho- syn till bördans tyngd efter ty ofvan.
pa 1 krona; men om beskedet skall lem- sagdt är.
nas å Norrm al-m. eller bördan dit åter- 3:0 Vid uppdrag till eller från D)"rgå.·.
föras (lika med liinqre km's), utgör be- den eger stadsbud, då ångslupskommu-
talningen: i förra fallet för återkn» .•en nikation förefinnes och med. fördel kan af
40 öre och för uppdraget i dess helhet stadsbud begagnas, undfå särskild godt-
1 krona 15 öre samt i senare fallet för görelse för ångsI1lp"(I!.qilten rör både fram-
återkursen. 75 öre och för uppdraget i och återfärd, äfven (lm uppdraget afser
dess helhet 1 krona 50 öre. blottjramkur «, I intet annat fall erläg-

A) Efte.· kurs.

Uppehålles stadsbud af den, I I.. I
som honom tingat, eller el- Kr.jöre,
jest för dennes räkning mer ----
än en qvarts timme utöfver \
den för uppdragets uträttan-
de skäligen erforderliga tid,
betalas särskildt för h"arje
efter niimde qnarts timme
börjad fjerdedels timme .
Afser uppdrag endast att från
ångbåt eller jernvägsstatio'
nens plattform till åkdon eller
teiirtom. föra passagerares res-
effekter, erlägges föl' hvarje
man.Ybörda elle.r derun der ....

15

10

B) Efte?' tid,

För kel zim.m» eller derunder be-
talas åt hvarje stadsbud

hvarje efter hel timme bör-
jad lialftimme betalas åt
hvarje stadsbud .

50

25,

C) Gemensamma bestiimanelser,

*) Kortare kurs är: Uppdrag från ett ställe till ett annat" inom samma stadsdel
äfvensom ifrå'n Staden. inom broaarne till Norrmalm eller Södennalm eller tvärtom,
från någon af dessa malmar till Staden inom broorne. Hvarje annan kurs anses för
längre kurs.

Såsom särskida BttJdsdf',l-ar anses: 1) Staden inom broarne, 2) Söderm.alm, 3),
Norrmalm med Kun.qskolmen, Ostermaim, Skepps- och. Kaetellholmarne samt 4) Djur-
gdrden intill Sirishof och Bellmansro. .
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Taxa för sotning. - Diverse underrättelser. 643
ges ångslupsafgift, likasom ej heller äfvensom i andra fall, då denna taxa
roddar- eller bropenningar eller annan icke är fullt tillämplig, må på öfver-
dylik afgift. enskornmelse med stadsbud eller veder-

4:0 qmuppdrag, som icke är tingadt efter börande föreståndare bero. efter hvil-
tid, innefattar flera särskilda Itu/ner, ken grund betalningen skall utgå.

Taxa för Sotning.
dan rensning verkställa utan samman-
hang med sotning i skorstensröret,

För hvarje betalas för hvarje spisel eller kamin, 'i
.. •. rökgång. heillwn 'I'åning den ii,/, befinnes, 30 öre.
r vindsvåning 20 Me. Anm.3. För rengöring af rökhuf erlägges
i våning närmast under vindsbott- ej heller särskild betalning .
. n.en ·::..t d..· · d..· · ·.. 2

3
5) l~ b) För R(ltni1.g of rökgång till .,ådan eld-

l vamng nas erun er O v l I l d tiiloch så vidare mecl förhöjning för stad, ,'0111.legagnas ute» utan e l r'U'1llS
h ' •. » upprin-man de, lika i alla våningar:

varje vanmg af 5 om rökgång till endast eu. eldstad
Anm.. 1. I afseende å sådan skorsten, som sotas 75 öre

står utmed grannes brandmur och i om rökgångar till trå ellerflera eld-
fJljd deraf är uppdragen till större höjd städer på samma gång sotas, för
än den eljest enligt gällande bestäm- 11,1'0/1' (Ich M' of dem 50 »
rnelser skulle inuehafva, beräknas be- och gäller hvad här ofvan under lit. b)
talningen för sotningen, med tillämp- stadgadt är jemväl i fråga om sotning af
ning af nu stadgade grunder. efter pn nnmursrör.
a~talet våningar i ~et hus, hvartill Ansn.. Om sotning af rökgång till sådan
närnnda brandmur horer. eldstad, som uteslutande för rums

An"l/,.2. I betalning för sotning af skorstens- uppvärmande begagnas, måste. utan
rör ingår äfven ersättning för rensning att skorstensfejaren dertill gifvit an-
af dit ledande, tilljernspisel eller jern- ledning, verkställas å annan tid af
kamin hörandeplåtröräfvensomdesam· året än den, som i § 3 mom. 2 fin-
plas nedtagande och åtemppsättunde; nes bestämd, utgår betalningen med
men om skorstensfejare kallas att så- 50 procents förhöjning utöfver taxan.

a) För' sotning. som enli.gt § 2 mom: 1 skall
ega ru.n« å besttieido. tid",':

Diverse underrättelser.
Valkretsarne för Val af Borgmästare, 4:e omf.

Riksdagsmän Rådmän och 5:0»
St d f I', äkti 6:e J)a s u ma Ige. 7:e »

}t'örstlt »allcrer swn: Nikolai och Kllngsholms 8:e J)

församlingar samt Skepps- och Kastellhol-
marne , 9:e

Andra. oallsretsen: Klara församling. 10:e
Tredje »alkretsen: Jakobs och Adolf Fre- 11:e

driks församlingar. ..
Fjor-re »allcretsen: Johannis och Oster- 12:e

malms församlingar jemte Kg!' Djurgården. 13:e
Femte c allcret se n: Maria och Katarina 14:0

församlingar. 15:e
16:e
17:e
18:e
19:e

Bevi Ilningsberedningsd istri kten.
l:a omf. l:a eller Storkyrkoroten.
2:a 1) 2:a J) Klara södra rote.
3:e » 3:e J) Klara norra rote.

» 9:e
» 10:e
J) l1:e

)) 12:e
J) 13:e
» 14:e
J) 15:e
l> 16:e
l> 17:e
» 18:e
l> 19:e

4:e
5:e
6:e
7:e
8:e

eller Kungsholms östra rote.
l> Adolf Fred. södra rote,
» Adolf Fred. östra rote.
l> J akobs södra rote.
» Jakobs norra rote med

.. J ohannis församling.
DOstermalms vestra rote.
l> Österm:s mellersta rote.
l> Östermalms östra rote

med K. Djurgården.
l> Katarina sydöstra rote.
» Katarina norra rote.
» Kli.tarina syd vest. rote.
l> Maria södra rote.
l> Maria vestra rote.
l> Kungsholmsvestra rote.
l> AdolfFredr. vestrarote.
l> Maria norra rote.
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Läkaredistrikten.
Adolf Fredl'iks södra di.~f1'ild, omfattande

södra delen af Adolf Fredriks församling,
med gränsskiInad i Kungstensgatan, Dala-
gatan, Odengatan och S:t Eriksgatan.

Adolf :Fredriks nOrra di.~t1·iltt, omfattande
den öfriga delen af Adolf Fredriks försam-
ling.

Jakob» distrikt, omf, Jakobs församling. SkorstensfeJ'aretrakterna.
JO/lannis distrikt, omfattande J ohannis

församling jemte den del af Djurgården, Fö,'sta trakten: Kungsholms församling
som ligg-er norr om Värtabanan. med dertill hörande del af stadens område,

Katarina norra dist'rikt eller 13:de roten. som är beläcen utom Kungsholms tull. och
Katarina sydvestra distr, eller 14:de roten. den del af iÖara församling, som iir belägen
Katarina sydöstm distr . eller 12:te roten. vester om Vasagatan. -
Kiaro: distrikt. omfattande Klara för- Andra trakten: Adolf Fredriks församling.

samling eller 2:4ra och 3:dje rotarue. Tredje trakten: Johannis församling samt
Kunqshnlms d·istr.iJ~t, omfattande Kungs. den del af Jakobs församling, som är belä-

holms församling eller 4:de 0.17:de rotarne. gen norr om Oxtorget och Lästmakarega-
Mar'ia 'östra d'istrikt omf. östra delen af tan, jemte den del af Klara församling, som

Maria. förs., med gränsskiInad, från norr begränsas af Tunnelgatan, Drottningga-
räknadt, i St. Skinnarviksgatan, 'I'avast- tan, Gamla Kungsholmsbrogatan och Ox-
gatan och Timmermansgata':J. torgsgatan. .. .

.II/aria oestra distrikt omf. den öfriga de. Fje'rdf! trakten, Ostermalms vestra: den
len af Maria församling. ~~l af Östermalms församling, §om är be·

Nikolai distrikt, omfattande Storkyrko- lagen vester om Sibyllegatan. Ostermalms
för~amlingen eller 1:sta roten. torg, Nybrogatan. norr om sistnämnda torg,

Östermalms eestra distrikt; omfattande och Karl XV:s port -,
den del af Ostermalm, som ligger vester om Femt« trakten, Osterrnalms östra: den
Ny.!>rogatan. återstå~nde. delen af Ostermalms församling

Ostcrn!fl'lms östra distrild, omfattande den med DJurgarden l hela dess utsträckning,
del af Ostermalm, som ligger öster om Ny- med undantag dock af galärvarfvst,
brogatan, samt Djurgården söder om Värta- Sjette trakten: Jakobs församling med un-
banan. dantag af dels den till tredje trakten lagda

del och dels Skepps- och Kastellholmarna.
Hamnfogdedistrikten. Sjunde trakten: Klara fö.rsamlin~ med un-

dantag af de delar, som tll lagts forsta och
För Hamnfogdarnes uppbörd indelas hamn- tredje trakterna.

området tillsvidare i.sex distrikt; benämda: Attonde trakten: Nikolai församling samt
Sltcppsb"o-Stadsgardshamnen, mnefattan- Skepps- och Kastellholmarna jemte Galer-

de sträckan från Norrbro till Slussen äfven· varfvet.
som Strömparterren; vidare från Slussen till Nionde trakten, Södermalms östra: norra
ostligaste udden af Hästholmen jemte sträc· och östra delarne af Katarina församling,
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Diverse upplysningar.
Taxeringsnämdsdistrikten. k.an utefter Hammarbysjö uch Årstaviken

Första distriktet: Nikolai församling, eller till Långholmsbron :., . .
staden inom broarne jemte Riddarholmen M,tnkbroha,n?e,:, fr~nRI~darholmsbron t!lI
och Strömsborg. Slussen ocll derifran till Langholmsbron, af·

Andra distriktet: Klara församling. vens?m Langholmen ;.. .
Tredje distriktet: Jakobs och Johannia !l'lddo;,·ltnl-msho1ili/l-en, sträckande ~lg .ru~dt

Iörsamlinzar jeinte Skepps- och Kastell. kring Rldda~'holmen samt vidare förbi Rid-
holmarne~ dårhuset, Radhuset, Kanslihuset och Helge-

Fjerde di.~t1"lktet: Adolf Fredriks och andsho~~ens vestra stra"nd;
Kungsholms församlingar. !3la ..",-hn!:'mshamnen" från Norr~ro rundt

l!'e-mte distriktet: Östermalm s förs 11m-krlDg,~lasllhol~~n till tr~ppan VId Nybron
ling med Kungl. Djurgården. framfor Berzelii p~rk afvensom Skspps-

Sjette distriktet: Maria Magdalena för. och Kastellholmarne. .
samling. f. N'!J~rnlla-m-ner~: fran tr!lppan, ~l~ ~ybron

_Sjnnde dlstriktet: Katarina församling. ramfor. Be;zelll par~ till PJllIgan;I.~bro?,
1),ela DJurgardens stränder vid Saltsjön till
Alkistan och vidare vid Brunnsviken samt
hamnen vid Stallmästaregården, äfvensom
Fjåderhohnarne , .

KuJt.QsllOlmsharnnen, innefattande Ströms-
borg, Rosenbad, Röda bodarna och Tegel-
backen till Nya Kungsholmsbron samt hela
Kungsholmen och öfrige stränder af 'Klara-
viken, Rörstrandssjön och Karlbergs kanal.



Ordningsföreskrifter för Stockholm. 645
begränsade af Göthga.tan från Södermalms- Dam. Afdamning eller piskning af mat-
torg, Falkenbergsgatan, Södermannagatan, tor, möbler, sängkläder och dylika persed-
Skånegatan, Ny torget och Wermdögatan lar eller kringspridande annorledes af dam
till Hammarby sjö. i större mängd må icke ega rum å sådana

Tionde trakten, Södermalms vestra: norra allmänna platser, hvarest olägenhet deraf
delen af Maria församling, begränsad af Sö- kan förorsakas, och får icke i någon hän-
dermalmstorg. Hornsgatan, Adolf Fredriks delse verkställas utom hus å annan tid af
torgs östra sida, S:t Paulsgatau, Timmer- dygnet än emellan kl. 5 och kl. 7 f. m.
mansgatan och Vollmar-Yxkullsgatan med under tiden från och med den 1 Maj till
<less utsträckning enligt stadsplanen till den 1 Oktober samt emellan kl. 7 och kl.
Årstaviken. 8 f. m. under öfriga delen af året, vid bot

Elfte t'ralttell, Södermalrns södra: åter- af 2-10 kr.
stående delarna af Katarina och Maria för- Hundar. Från kl. 10 e. m. till kl. 6 f. m.
samlingar. får hund ej löpa ute i staden utan den åt-

följer sin egare eller vårdare; börande tik un-
der djurets löptid hållas inom hus. Hundar

Ordnin9sföreskrift~r för Stockholm. må ej utsläppas lösa å gata eller annan all-
AllmännII försäljningsplatser. Öfverståt- män plats inom staden eller dess område utan

hållare-Embetet bestämmer, hv ilka torg, halsband, hvarå egarens namn och bostad
hamnar och dylika ställen i staden skola finnas tydligt och fullständigt anbragte.
vara till allmänna försäljningsplatser upp- Anträffas hund å sådana ställen utan dy-
låtna, egande bemälde Embete att dels be- likt halsband, varde upptagen och afförd
stämma särskilda af nämde platser för af polisbetjeningen till Kongl. Veterinärin-
försäljning af vissa slags varor, dels i öf- stitutet och dödad, sedan 3 dagar förflutit
rigt lemna de föreskrifter, som för vidmakt- efter dess upptagande, så framt icke ega-
hållande af ordning och renlighet å salu- ren eller vårdaren inom denna tid åter-
platserna finnas erforderliga. Den, som hemtar densamma samt ersätter kostnaderna
bryter mot hvad härutinnan stadgas eller för dess upptagande och underhåll. Brytes
icke hörsammar de tillsägelser, honom i af- häremot, böte 2-20 kr.
seende å åkdons och varors ordnande å Hundskatt utgöres årligen med 10 kr. för
ifrågavarande platser genom polisbetjenin- hvarje sådant djur. 1J nder Januari månad
gen på stället meddelas, böte 2 -20 kr. A hvarje år skall egare eller innehafvare af
gator eller andra allmänna platser, iin de hund, för hvilken skatt bör utgöras, skrift-
nu omförmälda, må icke, utan Öfverståt- ligen uppgifva huru många hundar han
hållare-Embetets tillstånd, försäljning be- innehar och under året vill behålla samt
drifvas från stånd, bod eller dylikt, eller af hvad slag dessa äro. Blifver någon se-
så att den på stället framgående rörelsen nare under årets lopp egare eller innehuf-
derigenom hindras eller uppehålles, vid vare af sådan hund, åligger det honom att
bot af 2-50 kr. senast inom l månad derefter sådant på

Annonser, affischer eller andra sådana enahanda sätt anmäla. Resande, som uppe-
tillkännagifvanden må ej uppsättas på offent- håller sig kortare tid än 2 månader inom
liga minnesmärken eller vid gata eller all- en kommun, erlägge för medförda hundar
män plats anslås på byggnader, plank eller ingen afgift till samma kommun: och njute ,
andra föremål utan egarens eller dispenen- äfven om han längre qvardröjer, enahanda
tens modgifvjmde. befrielse i fall med qvitto styrkes att skatt

Badande. A vissa ställen vid hufvridsta- är för samma tid annorstädes betald. För-
dens stränder äro, på stadens bekostnad, summar någon att till beskattning anmäla
anlagda badsumpar. som allmänheten mot hund, som af honom innehatves. eller söker
stadgad Iindrig afgift eger att begagna; och någon att medelst origtig uppgift eller på
vare badande under bar himmel och i öp- annat sätt undandraga sig beskattning, er-
pet vatten ej tillåtet inom staden samt får lägge dubbel hundskatt och böte 5-10 kr.
å stadens område ega rum endast å de Hundskatt är lika utmätningsgild med
ställen, der sådant sker utan olägenhet el- kommunalutskylder.
ler obehag för allmänheten. Den, som i Kreatur. Leranas förspänd dragare å gata
staden under bar himmel badar uti sjö, eller annan allmän plats obunden, utan er-
VIk, kanal eller vattendrag, eller för sådant forderlig tillsyn; eller finnes häst lös derstä-
ändamål afkläder sig å annat ställe, än som des; eller finnas hornboskap, får, get el-
sålunda blifvit anvisadt, böte 2-20 kr., och ler svin lösa å gata eller annan allmän
vare samma påföljd för elen, som å stadens plats vid andra tillfällen, än då de, under
område badar på förbjudet ställe. oafbruten tillsyn af vårdare, föras till eller
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från bete, eller för vattning eller annat allmän plats, der liflig rörelse råder; och
angeläget ändamål framdrifvas, eller på är det jemväl förbjudet föra kreatur på så-
saluplats till försäljning utställas; eller dan allmän plats som icke är för körtrafik
hafva omförmälda kreatur genom undorlå- upplåten. Vid kreaturstransporter må onö-
ten vård kommit in på annans gård i sta- digt uppehåll icke ske, och skola kreaturen,
den; eller stadnar man, då kreatur i stad när de sjöledes anländt till staden, föras
framdrifves, obehörigen dermed å gata eller från landningsplatsen så snart sig göra Iå-
annan allmän plats, böte egaren eller den, ter och senast inom två timmar efter an-
som eljest skulle om kreaturet hafva vård kornsten.
eller vallat, att sådant kommit löst, 2-20 Orenlighet. Vid bot af 5-50 kr. åIig-
kr. Dragare må icke ställas så, att rörelsen ger det den, som i stad forslar afträdes-
deraf hindras eller uppehålles, ej heller fo- ämnen, kreatursspillning eller annan oren-
dras eller lemnas frånspänd vid åkdonet lighet, att dertill begagna tätt fordon eller
annorstädes å gata eller annan allmän plats, kärl samt jemväl i öfrigt tillse, att oren.
än der sådant är tillåtet, vid bot af 2-5Q ligheten ej spilles eller utri nner, äfvensom
kronor. att hafva fordonet eller kärlet ändamåls-

Kälkbacksåkning må ej utan polismyndig- enligt öfvertäckt samt icke å gata eller an-
hets tillstånd företagas å andra än nedan- nan allmän. plats stanna dermed längre än
stående platser, nemligen: l) Landtmäteri- som af tillfällig anledning kan vara ound-
backen; 2)Artillerigatan emellan Kronqvarns- gänglige n nödigt. Vid forsling å gata el-
gränden och Carlavägen; 3) Skepparegatan ler annan allmän plats af kalk, malen krita,
från Linnegatan nedåt Kommendörsgatan; kolstybb, rödfärg eller annat dylikt ämne,
4) Saltmätaregatan från höjden vid Mar- som genom utspillning eller damning med-
quardsgatan till Kungstensgatan; 5) Allen för olägenhet, skall, vid bot af 2-20 kr.,
vid nordöstra sidan af Observatorieplanen begagnas tätt och med tjenlig betäckning
från Observatoriegatan till !(ungstensga- försedt fordon. Sopor, kreatursspillning.
tan; 6) Nedre delen af Fabriksgränden; 7) afskräden och slik orenlighet, hvartill dock
Bergsgatan från Bergsgränden till Schee le- ej hänföres afträdesämne, må icke forslas
gatan; 8) Guldgränden; 9) Tavastgatan från å gator eller andra allmänna platser på an-
huset n:o 22 vid samma gata ned till 'rim- nan tid af dygnet än från kl. 11 e. m. till
mermansgatan ; 10) Bondegatan från höj- kl. 8 f. m. under maj till och med septem-
den ofvanom Borgmästaregatan åt ömse si- ber månader samt från kl. 10 e. m. till kl.
dar. Å dessa anvisade platser får kälkåkning 10 f. m. under återstoden af året; skolande,
dock icke ega rum nattetid eller senare än i händelse af behof', orenlighet, som spri-
kl. 9 på aftonen; och i händelse derstådes. der vämjelig stank, vara försatt med nå.
.mad Öfverståthållare·embetets tillstånd, got ämne, livarigenom olägenheten häraf
sand utströs eller annan åtgärd vidtages förekommes eller minskas; allt vid bot af
till förekommande af åkningens utsträck- 5-50 kr. Afstjelpningsställen för snö, is,
ning öfver en viss gräns, må sådant hin- affall af byggnadsmaterialier, vid gräfnin-
der ej undanrödjas. Pör öfverträdelse häraf gar uppsamlad jord, sten och grus samt
hötes 2-20 kr. andra fyllnadsämnen. hvilka ej uppläggas

Nötkreatur. Tjurar skola forslas i lämp- på egarens eller med vederbörligt tillstånd
liga fordon under nödig- uppsigt eller ock å .arinans tomt, anvisas af Ofverståthållare-
hvar för sig ledas af två eller flere män Embetet medelst särskild kungörelse. Den,
samt, då de ledas, vara försedda med nos- som vill begagna sådana afstjelpningsstäl-
ring eller broms. Andra större kreatur, len, bör rätta sig efter tillsyningsmans el.
der de icke föras i fordon, skola, högst två ler polisbetjenings tillsägelser i a~~eende å
i bredd, antingen köras med töm eller ock, de ditförda ämnenas afIassning. Ofverträ-
sammanbundna på lämpligt sätt, ledas, hvar- delse häraf straffas med 5-100 kr. - Svin-
vid en person icke må föra flere än två he- mat eller dylika ämnen, döda djur, sopor,
atur. Kreatur, som nu äro nämnda, må affall från fabriker och handtverksstäder ,
icke föras af någon, som saknar för ända- eller annan orenlighet må icke i staden
målet erforderlig kroppsstyrka. Mindre bo- eller å dess område utföras eller kastas i
skaps djur, såsom kalfvar, får och svin, få sjö, vik, kanal eller vattendrag. eller läg-
icke forsla, annorledes än i fordon, som äro gas å isen derstådes. ej heller få de utka-
tillräckligt rymliga och i öfrigt för ända- stas på gator, torg eller andra allmänna
målet lämpliga. Kreatur få icke föras ut- platser. Användt vatten och andra flytande
efter Drottninggatan, Fredsgatan eller Bib- orena ämnen få, så framt de ej sprida stin-
lioteksgatan eller. der det utan väsentlig kande lukt eller medföra annan betydlig
olägenhet kan undvikas, å gata eller annan olägenhet, i rännstenar uthällas från kl. 11
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e. m., till kl. 7 f; m. under Maj till och men och för egendom vid torg eller ?ppen
med SeptPU\ber manader samt från kl. 10 plats, den del af torget eller den oppna
e. m. till kl. 8 f. m. under återstående platsen, som ligger 24 fot.. närmast egen-
delen af året, men i öfrigt vare slikt ore- domen utefter densamma. Ar allmän plats
nande förbjudet; och må ej heller någon af den form eller ringa utsträckning, att
låta urin å trottoar eller vid offentliga dessa bestämmelser icke äro derå ti llämp-
byggnader eller minnesmärken. Vid inträf- liga, bestämmes renhållningsskyldigheten
fad köld må i rännstenar och afioppstrum- af Öfverståthållare-Embetet. Renhållnings-
mor icke utsläppas vatten i sådan mängd skyldig, som uppdragit renhållningen åt
att för åkande eller gående h'inderlig svallis annan person eller inrättning, är fri från
eller annan synnerlig olägenhet der af upp- ansvaret för renhållnit;lgens fullgörande, så
kommer. Brytes häremot, böte 2-100 kr. framt uppdraget grundar sig på skriftligt
Orenar någon i staden eller inom dess om- kontrakt, som blifvit af Öfverståthållare-
råde vattnet uti allmän brunn, källa eller embetet goelkändt, samt försedt med intyg-
vattenledning eller, på annat siLtt som nyss härom, bevisligen delgifvet' befälhafvaren
är sag dt, vid allmänt vattenhemtningsställe inom den polisbevakningstrakt, livarinom
i sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller före- renhållningen eger rum. Den, som för an-
tager man .vid allmän brunn, källa eller nans räkning åtagit oig sådan renhållning,
vattenkastare eller vid annat allmänt vat- må på eget ansvar elen ombesörja. Blifver
tenhemtningsställe rengöring af kärl eller han oförmögen att ordentligt fullgöra sina
åkdon, tvättning af kläder eller annan åt- åligganden härutinnan, eller eftersätter han
gärd, så att osnygghet eller hinder vid vat- dem så, att Öfverståthållare-Embetet finner
tenhemtningen uppkommer, böte 2-100 kr. honom icke böra vid renhållningsbestyret

Inom hvarje egendom skola, genom hus- bibehållas, skall egar.en sjelf ansvar'! för ren-
värdens försorg, finnas i erforderlig mängd hållningen, sedan Ofvcrståthållare-Embetet
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
<Jgendomen 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 be-
förefallande behof och dels, då han från hof', från växande gräs befrias. Denna ren-
egendomen affiyttar, genom buelning i stad- göring bör vara fullbordad under Maj till
gad ordning, föranstalta om orenlighetens och med September innan kl. 8 samt under
bortskaffande, hvarrned ej må uppskjutas så öfrige månader innan kl. 10 f. m. Skulle
länge, att kärlen b1ifva 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
mänria platser forslas å anuan tid än emel- tid, då nyssnäD'lda platser äro med snö
lan kl. 11 e. m. och kl. 5 f. m. från elen 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
<J. 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 gåenJe kan

Reparationer. Då yttre reparation å hus vara till hinder eller olägenhet. skall dock,
lJågår, 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 byggnadsföretag är an- hållas; och må, för sådant ändamål å den
svarta, på lämpligt sätt i\fvervakas det del af gata eller annan allmän plats, som är
olyckshändelse eller olägenhet för allmän- bar, annorstädes i närheten befintlig öfver-
heten icke må af ar betet vållas. Brytes fiödig snö utbredas. Vid inträffande halka
häremot, böte 5-100 kr. . skall äfven, genom den renhållningsskyldi-

Renhållning af gator och gårdar. Fa- ges försorg, å trottoarer eller, der sådana
-stighetsegare böra, hvar för sin egendom, ej finnas, invid husen eller å annat Iämp-
renhålla 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; oeh omfattar renhållningen utom- kommande af olyckshändelser och beredande
hus för egendom vid gata eller gränd halfva af beqväm1ighet för fotgängare erfordras.
gatans eller grändens bredd utmed egen do- Om våren, sedan Öfverståthällare-Embetat
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kungjort tiden, då gutu-isen skall helt och Tak-snö och is. Tak och rännor å hus
hållet upphuggas, bör sådant inom samma skola, på föranstaltande af husegaren, be-
tid vara fullgjordt. Om rännstenar, aflopps- frias från den snö eller is, som genom ned-
trummor och urinkurar gäller i tillämpliga störtande kan förorsaka fara för dem, som
delar hvad ofvanföre om uyssnämda platser färdas förbi; dock må det icke utan nöd-
är stadgadt. Under Maj till och med tvång ske så, att den utanför huset fram-
September böra dessutom rännstenar och gående rörelsen derigenom hindras eller
afIoppstrummor, så framt de ej afregn blif- uppehålles; börande husegaren vidtaga nö-
vit tillräckligt rensköljda eller annan om- diga åtgärder till förekommande af elyeks-
ständighet gÖl' sådant öfverflödigt, äfven- händelser eller olägenhet för allmänheten
som urinkurar dagligen, genast efter verk- i följd af arbetets verkställande. Brytes
stäld rengöring, med friskt vatten spolas; häremot, böte 5-50 kr.
skolande rännstenar och afloppstrummor Teatrar. Biljetter för inträde till spek-
ständigt hållas i det skick, att flytande takel eller annan tillställning å Kongl.
ämnen obehindradt kunna afrinna, De ga- Teatrarna må ej, utan teaterdirektionens
tor, vägar och andra allmänna platser, tillstånd, inom deras förstugor, trappupp-
hvilka icke äro stensatta, makadamiserade gångar, korridorer eller å trottoarerna
eller med asfalt belagda, skola tillika med utanför eller invid ingångarna till teater-
der befintliga rännstenar, diken och aflopps- husen säljas eller till salu utbjudas åt all-
trummor alltid hållas i det stånd, som er- mänheten, vid bot af 2··-50 kr. Under det
fordras för allmänna rörelsens obehindrade berörda tillställningar ega rum eller all-
gång samt vidmakthållande af snygghet män hete n till dem anländer eller derifrån
och sundhet derstädes. Brytes häremot, sig aflägsnar, får ej å nämda ställen något,
böte 5-100 kr. Då staden å gata eller hvad det vara må, säljas eller till salu ut-
allmän plats anlägger trumma för afledning bjudas utan direktionens tillstånd, vid bot
af vatten, åligger det egare af tomt vid af 2-10 kr. Ej må någon röka cigarr el.
-samma gata eller plats, derest han ej för- ler tobak inom Kungl. Teatrarnes salonger,
fogar öfver enskild ledning, som af Drät- korridorer, trappuppgångar eller inre för-
selnämden godkännes, att, samtidigt der- stugor under spektakel eller annan tillställ-
med att staden på sin bekostnad från trum- ning derstädes eller då allmänheten dertil l
man till tomtgränsen framförer sidoledning, anländer eller derifrån sig aflägsnar, vid
till denna sidoledning föra rörledning un- bot af 2-10 kr.
der jorden för vattens och flytande oren- Trottoar. Ingen må å densamma åka.
lighets afledande från tomten. Del' trumma eller rida, utom vid färd deröfver mellan
redan finnes af staden anlagd, skall tomt- gård och gata, ej heller dit uppföra fordon
egsren fullgöra hvad ofvan är sagdt å tid, eller dragare eller på annat obehörigt sätt
som Drätselnämden bestämmer och minst upptaga eller afstänga trottoaren för de
6 månader förut gifver tomtegaren tillkänna. gående. Ej må trottoar begagnas af den,

. Ofvannämda rörledning skall utgå från en som bär börda, hvilken till följd af sin
i tomten anbragt tät samlingsbrunn, täckt storlek, osnygghet eller annan sin beskar-
med lämpligt af Drätselnämden bestämdt fenhet är de gående till hinder eller annat
galler, försedd med vattenlås samt, der ej men. Bryter någon häremot, böte 2-50
synnerligt hinder möter, lagd så att brun- kr. Gående böl' företrädesvis välja den
nens utloppsmynning kommer minst 5 fot trottoar, som är belägen på hans venstra
under jordytan. Kan till följd af belägen. sida.
heten vattnet från tomten icke föras till Tvättbryggor. Ej må någon tvätta.
trumman från sådan brunn, hvarom ofvan är skölja eller klappa. kläder eller förrätta
sagd t, skall vattnet ledas dit genom lämplig annat dylikt arbete annorstädes å allmän
anordning, som afDrätselnämden godkännes. plats än å de stadens bryggor, som för

Stensprängning, skott och fyrverkeri. sådant ändamål äro upplåtna, vid bot af
Den, som i staden verkställer stenspräng- 2-10 kr.; egande allmänheten att dessa
ning utan polismyndi~hetens tillstånd eller bryggor kostnadsfritt begagna. _
utan att iakttaga dervid föreskrifvet försig. Vakar. Utan särskildt tillstånd af Ofver-
tighetsmått eller lossar skott eller afbrän- ståthållare-embetet må ej någon upphugga
ner fyrverkeri, vare sig utan sådant till- is eller öppna vak å sjö, vik, kanal eller
stånd eller med åsidosättaude af nödig vattendrag inom staden eller på eller i
varsamhet, eller å stadens område utan nö- närheten af far- eller gångväg å sjö, vik,
dig varsamhet verkställer stensprän~ning, kanal eller vattendrag å stadens område.
lossar skott eller afbränner fyrverkerI, böte Detta förbud gäller äfven i afseende å
5-100 kr. sådant försvagande af is, som sker genom
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utsläppande deråaf hett vatten från ång- gatan mellan Gustaf Adolfs torg och Her-
maskin eller på annat dylikt sätt. kulosgatan, Malmtorgsgatan, Hamngatan

Vattenhemtning. Utan tillstånd af kom- mellan Regeringsgatan och Malmskilnads-
mnnalmyndigheten få vattenutkastare, som gatan, Lästmakaregatan 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. Wallingatan, Södermalmstorg, Götgatan

Ved. Kol 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. Körande eller ridande,
brandbotten, är förbjudet, och må ej heller som möter annan körande eller ridande,
i boningshus å vind med brandbotten ved skall hålla åt verister. När någon bak-
uppläggas utan i högsta nödfall, men icke ifrån kör eller rider förbi annan körange
i något fall närmare skorstenspipa än il eller ridande, skall det ske till höger, hvar-
fot, vid bot af 20--100 kr. vid den, som kör eller rider framför, är skyl-

Då ved eller dylikt gods skall från åk- dig hålla undan åt verister. Der två eller
don aflossas å gata eller annan plats, må flere körande ej kunna komma fram på en
sådant icke ske medelst vedens eller godsets gång, skall den, som kör arbetsåkdon. lem-
afstjelpande från åkdonet. Tillstånd till na vägen fri för personåkdon samt den,
sågning eller huggning af ved eller virke som kör olassadt arbetsåkdon, för lussadt,
å gata eller annan allmän plats må polis- En hvar, som kör arbetsåkdon , skall öfver-
myndigheten medgifva endast i det fall att allt, der hinder ej möter, hålla på venstra
annat tjenligt ställe för berörda ändamål sidan af körbanan och så mycket som möj-
icke finnes att t.illgå eller lämpligen kan ligt lemna midten af densamma fri för per-
beredas; börande vid arbetets verkställande sonåkdon och r vttare , Körande och ri-
noga tillses såväl att allmänna rörelsen daride äro r,kyldlge hålla vägen fri för tå-
icke hindras, som ock att arbetet utan up- gande militärtrnpp, liktåg och andra pro-
pehåll bringas till slut; och skall gatan eller cessioner, ntryckande brandmanskap och
platsen genast efter fnlländadt arbete ren- spårvagn. Vid körning med arbetsåkdon
göras genom dens försorg, som låtit det- är det körsvennen förbjudet att ligga på
samma förrätta. Bryter någon häremot, åkdonet äfvensom att derå intaga annan
böte 2-50 kr. plats, än hvarifrån han kan hafva hästen

Åkande, ridande och gående. Det är väl i hand och har fri utsigt framför sig.
förbjudet för en kvar att köra eller rida Finnes ej sådan plats eller är lasset af den
fortare än i gående eller skridt på följande beskaffenhet, att hästen anstränges eller
gator och allmänna platser: annan olägenhet uppstår genom att kör-

Vesterlånggatan, Prestgatan, Skomakare- svennen befinner sig på åkdonet, skall han
gatan, Svartmangatan, Kinstugatan, Skär- gå bredvid detsamma. Ingen får gå på
O'årdsgatan, Köpmangatan, Baggensgatan, gångbana medan han kör. Det är kör-
3sterlånggatan, Jerntorgsgatan, Tyska brin- svennen förbjudet att på gatorna onödigt-
ken, Köpmantorget. Köpmanbrinken, Be- vis smälla eller svänga med piskan. När
nikebrinken, Munkbro- och Mälartergen å någon stannar med åkdon på gata, hvilket
de delar, som ligga utmed jernvägsviaduk- icke får ske onödigtvis, skall, der annan
ten, Slussbrourna. Nya Kungsholmsbrons plats ej blifv it eller vid tillfället varder
svängbro, Helgeandsholmsbron salJlt grän- af polismyndigheten anvisad, hästen med
derna i staden inom broarna. A nedan åkdonet ställas längs körbanan så långt åt
uppräknade gator och allmänna platser är sidan deraf, som kan ske utan hinder eller
det icke tillåtet att med arbetsåkdon köra olägenhet för rörelsen å vidliggande gång-
fortare än i gående: Staden inom broarue bana. Ingen far stanna med häst eller åk-
med undantag af vägen från Riddarholms- don framför gatumynning eller i gatukors
bron öfver Birger Jarls torg till Riddar- eller så långt fram i gatuhörn, att hinder
holmshamnen. Slottsbacken, Skeppsbron eller olägenhet deraf kan uppstå för dem,
samt platsen nedanför Lejonbacken il ömse som skola köra om hörnet, eller att gång-
sidor om Norrbros förlängning, Norrbro, bana stänges. Der åkdon står vid ena
Gustaf Adolfs torg, Jakobs torg, Jakoks- sidan af gatan, är det förbjudet att med
gatan mellan Vestra TrädgårJsgatan och åkdon stanna vid motliggande del af gatans
Malmtorgsgatan, Arsenalsgatan mellan Gu- andra sida, så framt mellanrummet ej lem-
staf Adolfs torg och Berzelii park, Kungs- nar tillräcklig plats för obehindrad färd
trädgårdsgatan, Biblioteksgatan.Regerings- med 2 åkdon samtidigt. Nu meddelade för-
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650 Urdningsföreskriftor för Stockholm.
bud gäller dock icke för den tid, som åt- medföra tändt ljus i lykta, så anbragt, att
går för åkandes i- eller urstigande. Gods skenet synes på afstånd. Vid begagnande
af betydlig längd eller stort omfång må af de å gatorna anlagda gångbanorna böl'
icke utan nödtvång bäras eller med åkdon gående företrädesvis, särdeles der rörelsens
forslas å gata, der liflig trafik råder. Ar liflighet sådant kräfver, välja den gångbana,
.gods af beskaffenhet att vid transporten som är belägen på hans venstra sida.
lätteligen kunna medföra fara eller i syn- ---
nerlig hög grad åstadkomma hinder eller Afståndet från Stortorget till:
olägenhet för trafiken, får det ej med åk- Meter
don forslas å gata utan polismyndighetens Albano 3,628
"tillstånd och iakttagande af de särskilda Barnängen................................................ 3,159
föreskrifter, som af denna myndighet kunna Bellmans byst 3,944
varda meddelade. Skramlande gods må Bergsund 4,210

. icke med åkdon forslas å gata, utan att Biskopsudden 4,795
'åtgärd vidtagits, hvarigenom bullret und- Blockhustull............................ 6,339
vikes eller så mycket som möjligt försvagas. Blåporten 2,651
När gods af stort omfång skall med åk- Charlottendal (utom Hornstull) 4,32!i
don forslas till eller från hus, får af- eller Christineberg 4,469
'pålassningen icke ske på gatan, om detta Danviks hospitaL................................. 3,080
arbete lämpligen kan verkställas inne på Danviks tull........................................... 2,900
"tomten. Det är ej tillåtet att utan nöd- Djurgårdsbrunn (öfver Djurgården) 5,062
tvång låta åkdon dragas i släp efter-annat D:o (genom Fredrikshofs tull)............ 4,685
åkdon. På arbetsåkdon får gods icke lassas D:o (gen. Östermalms tull 5,282
på sådant sätt eller i sådan mängd, att nå- Dragonstullen (g. Fredrikshofs tull) 3,750
gon del af lasset kan falla af, eller ock Drottningberg-et (g. Fredrikshofstull) 3,676
större hinder eller olägenhet för trafiken D:o (genom Ostermalms tull) 3,901
~ppstår, iin s0!U ~r o~nd~ängli&'t. Arbets- Drottningholn, (nya vägen) 11,790
akdon, som tillhör ruvanare l hufvudsta- Enskede 4,824
den, skall, när det der användes till körs- Experimentalfältet utom Roslagstull 4,860
101', vara försedt med skylt, hvarå egarens Fiskartorpet............................................ 5,178
fullständiga namn eller firma samt hans Fogelsången 4,810
adress finnas utsatta med tydliga, minst Framnäs 3,043
nio centimeter höga bokstäfver. Eger han Fredrikshofs tulL.................................. 2,577
flere arbetsåkdon. skall hvart och ett af Frösunda. Stora ..........• 5,813
dem derjetute vara märkt med sitt särskilda D:o Lilla :.......................... 6,259
ordningsnummer, anbragt på skylten med Grönbrink 4,175
"tydliga, minst nio centimeter höga siffror. Gröndal (på Djurgården).................... 5,686
Skylten skall, der så lämpligen ske kan, Gröndal (utom Horns tull) 4,489
vara anbragt på sådant sätt, att inskriften Gungan 4,677
utan svårighet kan läsas af den, som be- Haga (gamla) genom Ira Haga grind 6,377
finner sig bakom åkdonet, och får icke Haga lustslott genom första grind 5,255
skylas. Handkärror eller andra fordon, som Haga lustslott genom andra grind 5,730
fortskaffas med handkraft, få icke skjutas Hagalund 5,308
fram, när de äro så inrättade eller lassade, Hammarby............... 3,717
att den som verkställer transporten ej har Hammarby tull ~,390
fri utsigt framför sig. Ingen får färdas Hasselbacken 3,325
med velociped på annan allmän plats än Hornsberg................................................ 4,692
sådan, som är upplåten för körande eller Hornstull 3,135
ridande. Den, som färdas med velociped. Hägersten................................................ 7,070
åligger: att vid möte med åkdon eller ryt- Jakobsdal 9,970
tare hålla åt venater ; att vid färd förbi Johannishof 3,688
häst, som ledes, hålla åt den sida, föraren J erfva....................................................... 7,170
går; att så väl i gatuhörnen som eljest, Järla 7,171
när fara för sammanstötning kan uppstå, Karlberg (genom allåen) 4,475
fördas sakta och gifva signal med ringklocka; D:o (Rörstrandsvägen) 4,121
att färdas varligt förbi hästar samt stiga Konradsberg 3,964
af velocipeden vid möte med häst, som vi- Kräftriket............................................... 4,174
sar sig orolig, och då det eljest är af be- Kungsholms tIlll................................... 3,060
hofvet påkalladt för undvikande af elyeks- Kyrkogården, nya 4,222
händelse; samt att efter mörkrets inbrott Källhagen 3,403
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Folkmängd. 651
Meter Meter.

Lidingöbro (öfver Djurgården) 6,422 Jakobs kyrka, korset 54,51
D:o (genom Fredriksbofs tull)............ 5,264 Katarinahissen. skorstenensöfre kant 51,67
D;o (genom Ostermalms tull) 5,831 . D:o, öfversta räckets öfre kant. 47,24
Liljeholmen ~................. 3,527 Katarina kyrka, korset 104,46
Listonhill 4,943 Klara kyrka,. hjulet under tuppen 109,96
Långholmen ,. 4,365 D:o, askledarens spets 114,57

~~~1Fe~.~~~~.:::::::::::::::::::::::'.::::::::::::::::::::~:i~~~~~faS~i~~l;~~,k%~t~'etk~iW b~lk~~g~;; 59,48
Manilla (öfre) 5,285 rundt om öfversta tornet............... 36,45
Marieberg 4,219 Maria kyrka, korset 72,96
Nacka värdshus 6,478 Observatorium, spetsen af tornet.... 60,87
Nockeby bro 10,188 Riddarholmsk yrkan, korset 96,42
Norrbacka 3,M3 Skeppsholms kyrka, korset...... 52,26
N orrtnll.................................................... 3,512 Storkyrkan, korset................................ 73.88
Nybohof.................................................... 4,189 Tyska kyrkan, hjulet under tuppen 97,25
Ropsten .,.......................... 4,999 D:o, åskledarens spets 101,45
Rosendals lustslott.... 3,889 Östermalms kyrka, korset .,........ 80,12
Roslagstull 3,379 ---
Rörstrand 3,367 Folkmängden i Stockholm vid 1886 års slut.
~abbatsberg 2,93~ Adolf Fredriks södra rote 10,658

andsborg 5,421 " vestra " 9,463
8irishof 3,453 " östra" 13,158 33,279
Skanstull 2,678 Jakobs n:a rote m. J ohannTs-fS)'S2
Skuggan.................................................... 5,684 södra rote 12,531
~~~~~l·ky~k~..(·g~·~~;;..N~~~:t;;il)::::::::::::l~:~~~Katarina norra rote ::~:-IT~n5 26,313
Stallmästaregården ,........................... 3,785 sy~v.estra rote g,oOt
Stocksund 7,018 sy östra ._ _._~~~. 34,125
Stora Sickla 5,582 Klara lJOITH, rotc 9,321
Sundbyberg 9,124 södra " 9,323 18,644
Tallkrogen................................................ 7,274 Kungsholms vestra rote :=11,907
Tanto tull............................................... 2,944 " östra" ....9.085 20,992
Tegeludden .. 4,188 Maria uorra rote q 62°
"I'ranebergsbro 4,913 södra 10'738
Täcka udden 5,745 ., vestra" 8 '971
Ulfsunda "224"" ................, 29,332
Ulriksdal (·g~·~:··N~~:;:t;~ii)..::::::::::::::::::::;,,:654 ~torkyrkoroten , ~---- 11,933
Ulriksdal (g. RosI: stullförbi Ålkistan) 9,249 Ostermalms mellersta rote 14,100
Weylandts villa ._.................................. 4,234 y'cstra" 12,8Hl
Wärtan, hamnen vid densamma ... 4,095 östra ,, ~-,~'7.0 42,189

t~t~~~~~lm~..t·~ii..::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:~~t--S;-;-216, 807
År 1663 var folkmängden 14,948
«1763 cc cc 72,989
cc 1800 cc cc 75,517
« 1820 CC CC 75,569
«1830 CC CC 81,512
CC 1840 cc « 83,629
CC 1850 « cc 91,544
CC 1860 CC cc 109,878
CC 1865 CC c( 126,180
«1870 CC « 133,597
« 1875 « CC 144,974
CC 1880 « « 168,019
cc 1881« CC 174,706
CC 1883 C( cc 190,842
(C 1884« « 200,781
«1885« « 211,139

Drottninggatan, från Strömmen, till
Tekniska högskolan .

Göthgatan, från Södermalmstorg .
Hornsgatan, från Södermalmstorg,

till Hornskroken .
Regeringsgatan, från Gustaf Adolfs

torg, till Spårvägs bolagets egendom

1,517
1,924

1,360

1,280

Höjder:
(Medel vattenytan i Saltsjön antagen till

3,95 meter öfver slusstt öskeln).
Meter.

A.dolf Fredriks kyrka, kulan 54,67
Belvederen, öfvorsta räckets öfre kant 74,98
'Brandtornet, kulan................................ 54,96
Ersta kapell, korset 67,93
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652 Tnlluppbörden i Stockholm. - Jernvågsunderrättelser.
Tulluppbörden i Stockholm var 1881: Kronor 10,656,093:

var 1855: Kronor 2,811,053: - cc 1882: « 11,178,636:-
« 1865: ({ 4,348,936: - C( 1883: « 11,513,409:-
« 1875: « 9,982,306: -- «1884: « 11,925,482:-
«1876: « 10,201,420: -- « 1885:' <I 11,316,532:-
«1879: « 9,093,483: - <I 1886: « 10.887,357;-
« 1880: « 10,39'l,14i3: - « 1887: « 10;267,691:-

Jernvägsunderrättelser.
a) Om befordring af resande, resgods viss bansträcka, erhållas å stationerna efter

och hundar. förut gjord reqvisition.
BiljettJörsälJningen vid Stockholms sta tio- Expeditionerna för emottagande af res-

ner börjar: för snälltåg, person- och blan- gods öppnas och stängas samtidigt med bil-
dade tåg 1 timme samt för lokal- och gods- jettluckorna; och bör resgods aflemnas minst
tåg minst 15 minuter före tågets utsatta 10 minuter före tågets utsatta afgångstid.
afgångstid och slutar 2 minuter före hvarje Vid resgodsets inlemuande åligger egaren
ban tågs afgång. att tillika aflemna biljetten för att mär-

Anmärkning mot oriktig biijett och vexling skall kas. Sedan vigten blifvit i expeditionen
gena3t, innan biijettköparen lemnar luckan, fram- utrönt och liqvid erlagd för möjligen befint-
ställas, emedan intetafseende derå sedermera fiistes, lig öfvervigt utöfver den medgifna frivig-

För barn under 3 å,' erlägges ingen afgift, ten (25 kilogram för den som erlagt full
då barnet begagnar samma plats, som med- biljettlösen och 15 kg. för barn, som er-
följande äldre person. För barn mellan 3 lagt half afgift), återfås biljetten och erhål-
och 12 års ålder erlägges half afgift, dock les kontramärke, försedt med samma nurn-
ej under 50 öre .i första, 30 öre i andra och mer, som är åsatt resgodspersedlarne. Fränt
20 öre i 3:dje klassens vagn. resgods, som inlemnas, böra äldre resgodsmär-

Resande (und. il s. k. söndags tur- och ken vara borttagna, emedan sådana lätt ./öran-
returbiljett) eger att afbryta sin resa vid leda felsändning. Resgods utlernnas på be-
en mellanliggande station och derifrån fort- stämmelsestationen till den resande eller
sätta till den i biljetten angifna bestäm- hans ombud mot återställande af erhållna
melsestationen samma eller följande dag kontramärken.
med annat bantåg. med vilkor att vid af- För effekter, som af resande medtagas i
stigandet å mellanstationen biljetter: upp- vagnen, ansvarar icke jernvägsförvaltningen.
visas för stationsföreståndaren för att af Prakten för hundar skall alltid erläggas
honom förses med påskrift om uppehållet. å afsändningsstationen.
Pplletera.dt resgods utlemnas dock ~j å upp.e- b) Rörande transport af åkdon, lik, hästar
hall~.statlOnen, ~Itan befordras direkt un och boskapskreatur
bestammelsestatl?~en. .. är att iakttaga, att vagn bör derför reqvi-

Tur- och retu~b~1.Jetter..(~nd·o s. k. sondags reras på afsändningsstationen 24 timmar
tur- och returbiljett) salJ~s aret?m mellan förut, derest egaren önskar att transporten
S~ockholm oc~ alla stat:oner hit om Ka- skall med bestämdt bantåg verkställas. I
trlll~.h~lm, Krylbo .och (a Vesteråsbanan) fråga varande transportföremål böra i god
E.n~Oplllg, ..samt galla fr. ?: m. od~~ dag tid hållas färdiga å bangården. Prakten
b.~IJetten kopts t:. ~, ~: Ilast. pa,folJande kan betalas vare sig på afsändnings- eller
so~nedag och beratbg;a afven till resa med mottagningsstationen, undantagande förlik,
snallt~g. .. , . för hvilka frakten alltid skall erläggas på
. :pyhk:: .bilJetter med 8 ~ 14.dagars gil- aCsändningsstationen. Vid transport af lik

~lghet ..saljas under ~o~malen tIll, de. flesta skall vederbörlig begrafningsattest företes
kust~tadern~. samt ~agla andra ort~l.,. och skall lik, såvida icke behörigt intyg

Dlrekt~ ~!~etter (ofver flera befordnn~s- om detsammas balsamering företes, vara
~eder) f~.rsaIJa~ mell~n Stockholm och föl- . l tet . l fttät kista eller lår.
jande stader pa kontinenten: Altona, Ber- mnes n l u
lin, Bremen, Breslau, Danzig, Dresden, c) Om transport af gods.
Frankfurt a. M., Hamburg, Kiel, London, Gods indelas för transport å jernväg i
Königsberg, Leipzig, Köln, Liibeck, Magde- paket-, il- och fraktgods.
burg , Miinchen, Paris och Wien. De båda förra slagen befordras med det

Månadsbiijetter, gällande för å biljetten ordinarie bantåg, som snarast efter inlem-
namngifven persons resor hvilka dagar som nandet bör framkomma till bestämmelseor-
helst, under ett visst antal månader å en ten. Med nattsnälltåg försändes dock sådant
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