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Stockholms Skeppslista.
Hufvudredare.

r

I

I

Wallin, L. P.
Westerberg, O. F.
Wirgius, P.
Qberg, J.
Qhman, C. A.
Ödlund, G. A.
Österberg, R.

l

I

Ii

Fartyg:namn

I

'l'apperheten.
Österåker.
Axel.
Neptun.
Emelie.
Jungfrun.
Hoppet.

I Häst-]

Tons.

kraft.

48,67
30,26
76,93
53,38
37,68
40,8'2
469,59

Diverse

20

I

Taxor

i

Befälhafv.

I

Lindqvist, P. W.
Brunstedt, G.
Moberg, C. J.
Öberg, J.
Öhman, H.
Ödlund, G. A.
Samuelsson, N.

,

namn.

I

I

m. m.

Hyrkusktaxa,
gällande från och med den 1 Januari 1874.
Lega för Kör~lor med tvåspända åkdon, afsedda för personbefordran.

l~

A) Efter tid.
1:0) Inom tullarne.
(Såsom sådan anses äfven grinden

F

~r;:~r.f~~~~r

.

~I
.

vid Blåporten).

i

e11~~~,t~e~i~~~n···b·6·;j·~d··h~liti;~;~·~··:·.::::·.:'.:::'.:
::::::'.::::'.:'.:'.:::'.:::'.::::::::::::::::::
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2:0) Till Karlberg

och Solna samt Haga slottspark och Kungl. Djurgården
med Ladugårdsgärdet:
För hel timme eller derunder
« hvarje efter för*a timmen börjad halftimme
Lemnas åkdonet å ställe utom staden skall, såvida åkdonet blifvit i staden upptaget, för hemfärden särskildt erläggas
B) Efter kurs.
1:0) Inom tullarne.
(Såsom sådan anses äfven grinden vid Blåporten).
För hvarje kurs
i
·.....................................
2:0) Utom tullarue.
'I'ill nedannämde ställen:
I I Drottningholm
.
.
. 31201 Fiskartorpet
. 4\05i Pogels~ngen

Albano
Annelund
Bellmansro
Berg, utom Horns tull
Biskopsudden
r···
·..· .
Blockhustullen
.
Cha;rlo~tendal utom I Hornstull
.
Christine berg
'1' ••••••••••••••••.••••••••••••••
Danviks hospital
I..•••..
·
· •..•••..••..•...
•
Danviks f. d. dårhus
.
Djurgårdsbrunn
genom Fredrikshofs
tull
.
Djurgårdsbrunn g:rq Ladugårdsl. tull
eller Carl 15:s port
.
Djurgårdsbrunn öfv~r Djurgården, förbi Manilla eller Ros·enda!..
.
Drottningberget,
g:m Ladugårdslands
.tull eller Carl ~.51~port
i
D.o, genom
tull
,

F"d'ThO'"

350,
1 5°,1
11-1

I i

I
I

2-1

1

750\

~I~gi~i:~~~~
...
::·:::::::::::::::::
~
~g,
3651

~~gl~~a(f.nF~~·;;~k;
..vii~·d·~hl~~~;;·
:·.: ·.::·.;

3110;Frösunda, öfre
3\201D.o, nedre
2i551Frösundavik
2\95 Grönbrink
I Gröndal på Djurgården
3 501D:o utom Horns tull
I I Gunsran
3 951Hag~, g:la, g:m l:a Haga grind
! Haga lustslott, genom ~:o d:o............
4 05t D:o d.o, g:m 2:a Haga grmd
Hagalund
310, I Haga orangeribyggnad
350 Hammarby
·
·........
.

1

340

~~~
405
440
450
295
440\
320
350\
340
395
430 I
3651
405
2 65

..•.•,.....--------------

-----------494

Hyrkusktaxa.

Hasselbacken till Värdshusbyggnaden
Hornsberg
.

295 Nockeby bro
::::-650
320 Norrbacka
295
570 Nya Kyrkogården utom Norrtull
,.. 310
~aäJfoeb:j~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::475 Nybohof
365
Jerfv a
. 475 Ropsten
350
J erla
'"
. 5 15 Rosendal
320/.
Johannelund v. Ulfsundasjön
. 540 Rörstrand
275
Johannishof
. 295 Sandsborg
430
Karlberg, genom alleen
. 3 20/8irishof
,........................ 275
D.o,
förbi Rörstrand
. 295 Skuggan, stora
405
Klubben, utom Horns tull
. 5 85 Skuru herrgård och f. d. vårdshus.... 8 35
Kruthuset vid Hund-udden
. 5 15 Solna kyrka
340
Kräftriket
. 275 Stallmästaregården
1 265
Källhagen
. 265 Stocksund
1495
Landtbr.-akad:s Experimentalfält, till
Stora Sikla................................................ 395
åbyggnaderna
. 350 Sundbyberg
570
Lidingöbro g:m Ladugårdslands
tull
'I'allkrogen
475
eller Carl 15:s port
. 430 'I'egeludden................................................ 3 10
D:o, genom Fredrikshofs tull
. 395 'I'ranebergs bro
340
D:o, öfver Djurg-ården, förbi Manilla
Täcka udden på Djurgården
495
eller strandvägen
. 475 Ulfsunda
5 5
275 Ulriksdal, genom Norrtull eller Ros-j
3195
lagstull
1 550
Lån~annan
,
. 495
Vestberga, genom Horns tull
4.851
41951
~f~~}
. 395 Vidängen
4lkistan
4140
Marie berg
. : ~~IArsta, genom Horns tull
4 85
Nackanäs
.

ti~:o~o~ill~
:::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::

::~il~:'

1

1

1

Om vid kurskörning utom tullarn e åkdonet efter inställelsen varder före färdens anträdande uppehållet utöfver en half timme,
betalas för hvarje derefter börjad halftimme,
hvarunder väntning sker, väntningspenningar med 60 öre. Väntningspenningar
betalas äfven, såsom nu sagdt är, i händelse den
åkande under färden dröjernågonstädeslängre än en half timme. Begagnas vid kurskörning utom stadens tullar samma åkdon tillbaka, betalas, väntningspenningar
oberäknade, för återresan hälften af hvad för framresan är stadgadt. Hyrkusk är skyldig att
verkställa hemtning från alla de ställen utom
tullarns, dit han är pligtig att förrätta körning, vare sig efter tid eller kurs; och
betalas då lika mycket, som när körning
sker från staden till dessa ställen.
C) Särskilda

bestämmelser.

Flera än fyra fullväxta personer och ett
barn under 10 år eller tre fullväxta personer och två barn under 10 år må ej utan
hyrkuskens medgifvande inrymmas i åkdonet; dock må utöfver detta antal medföljande .domestik taga plats på kuskbocken
eller bakpå åkdonet.
För medförda saker
erlägges icke någon särskild afgift, när icke
flera än två personer begagna åkdonet. Äro
de åkande flera än två, betalas för hvarje
tyngre persedel 20 öre, dock må ej mera än
tillsammans 50 öre fordras för alla sakerna

1

tillhopa. För lättare persedlar, såsom nattsäckar, mindre kappsäckar, hattfodral och
dylikt betalas ingen särskild afgift. Grindeller bropenningar, som under färd med hyrvagn ifrågakomma,
skola af den åkande
betalas, och då dylik afgift af hyrkusken
utgifves för sådan hemtning, hvarom på
förhand aftalats, skall densamma af den
åkande godtgöras.
Legans erläggande på
förhand må af hyrkusken kunna fordras,
när åkdonet tingas af person, som är för
honom okänd, eller annan skälig anledning
härtill förefinnes. För körslor emellan klockan 11 på aftonen och kl. 6 på morgonen
utgår legan med 50 procents förhöjning såväl vid körning efter tid som vid kurs körning, dock att förhöjningen icke beräknas
för återfärd, dertill åkdonet tingats före
eller vid framfärd, som blifvit fullbordad
innan kl. 11 på aftonen.
Med nu nämda
undantag skall den förhöjda betalningen
äfven erläggas:
1:0) Vid kurskörning.
a) för den kurs, som börjas före, men
slutas efter klockan 11 på aftonen;
b) för den kurs, som börjas före, men
slutas efter klockan 6 på morgonen.
2:0) Vid tidkörning, som varar endast
en timme:
a) så framt körningen börjas före, men
slutas efter klockan 11 på aftonen;

Åkaretaxa.
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b) så framt körn ngen börjas före, men ningsstället
instäld utan att begagnas erslutas efter klocka 6 på morgonen.
lägges l krona; dock må härom besked lem3 ) V' d t' dki .
Iänere f nas inom en fjerdedels timme efter åkdo;0
I
I ornm:
som varar. angre an nets framkomst.
Derest så ich sker, betaen Ilmme:
las såsom för körning efter tid. Vid bea) för den halftipme af körningstiden,
talnings erläggande för de körningar utom
som börjas före, men slutas efter klockan stadens tullar, hvilka ofvan omförmälas,
11 på aftonen;
bör' i nedannämde fall iakttagas:
b) för den halftimme af körningstiden,
att, då färden anträdes i staden, för att
som börjas före, men slutas efter klockan ske omedelbarligen efter tid utom stadens
6 på morgonen.
,
tullar, den för tidkörning utom tullarne beOm åkdon, som b'lifvit tingadt till kurs- stämda högre leg-a beräknas från det åkdon
körning- inom staden, efter inställelsen och nettill körning instäldes;
före färdens anträdande, varder uppehållet
att, om åkdon begagnas först till kursntöfver en fjerdededels timme, är hyrku- körning inom staden och omedelbart derpå
sken berättigad att'åtnjuta
betalning efter till körning efter tid utom tullarne, den för
tid. Om den åkande, utan att hafva tingat tidkörning
utom tullarue bestämda högre
körningen efter tid, färdas till endast ett lega utgår flir hela körningen:
ställe, betalas såsom för kurskörning; men
att, om åkdon begagnas först till körom den åkande färdas till mera än ett ställe, ning efter tid inom staden och den åkande
utgår betalningen såsom för körning efter derefter färdas till ställe utom tullarne ,
tid. Vid .kurskörnipg: beror ~et af l~.ö::·sven-b~talnin!ien beräknas särs~.ildt. för tidkörnen att till det uppgifna stallet välja den nmgen Inom staden och särsldldt for den
närmaste eller lämpligaste vägen; och må derefter fortsatta körningen utom tullarne,
han, under körningen, af den eller de åkanNärmare bestämmelser återfinnas i gälde icke uppehållas vidare än som erfordras lande hyrkuskreglemente,
hvaraf äfvensom
för någon af de åkandes aflemnande, för af taxan ett exemplar alltid bör af hyrkuuppslående eller nedfällande af suffletten sken eller hans körsven på anfordran alleller för annat dylikt ändamål.
Om an- mänheten tillhandahållas.
norlunda i följd af den åkandes påfordran
Legan för de körslor, som af hyrkuskarsker, är hyrkusken berättigad att åtnjuta ne verkställas med s. k. rustvagn eller anbetalning för körning efter tid. Sker åter- nat för varuforsling afsedt tvåspändt forbud om tingad körning sedan vagnen är don, äfvensom med enspändt åkdon, afsedt
förspänd, men innan den blifvit till afhemt- för personbefordran,
utgår enligt de beningsstället framkörd, betalas 75 öre. Har stämmelser, som för motsvarande fall finvagnen på bestämd tid blifvit vid afhemt- nas meddelade i gällande åkaretaxor.

Äkaretaxa
för personbefordran.
Gäller från 1 Juni 1875.

. . .
.A ) T,dkörmng.

l eller
~~rr;:'12 1 eller
För

I
l!'ör 3
eller 4 i
åkande*l:
1---- --Kr. öre

3 'I
För 1
4
eller 2
1:0) ISl~omtuPdarne.
låkande" åkande "II
låkande"
A nm, asom sa ane an- ----ses hä.r jemväl d.efr~n sta- Kr. öre Kr. I öre IFör hv arje .efter förs~a tim- Kr. öre
den till K. Djurgardens
I
men börjad half'timme I 60
?,mrade ledande po:::tar,
2:0) Utom tullarne.
l
andpunkterna
af vagen
mellan Karlbergsallen oChl
(Utom tullarue är åkaRörstrands fabrik samt den
re ej skyldig köra bortom
punkt å Reparebansgatan,
de ställen, som här nedan
der bivägen mot Kungs'l
uppräknas under rubriken:
h?,lms tu.ll vidtager..,
kurskörn~ngutomtul1arne'l
For hel timme och derund.
1 125 1 50 IFör hel timme elI. derund.
2
o

I

-

75

I

I

_I

2 150

Mot droskkusks bestridande må åkdon ej upptagas af flera än två personer.
Aka flera än två, 1betalas efter 2:dra kolumnens pris. Ett barn under tio år ege dock
att utan särskil d
medfölja åk und'.
o

"

(gift

I
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I

ör l2 eller
ör 34.
ör l2 eller
ör 34
elller
eller
åkande åkande
åkande åkande
Kr·löro Kr. öro
.
Kr. öre Kr.löra
För hvarjeafter första tim- l
Gröndal å Djurgården
l 90 I 2 50
men börjad halftimme
l 25 Gröndal utom Horns tull l 35 l 85
B) Kurskörning.
Gungan
l 55 2 05
Haga, gamla...
l 45 l 95
Haga lustslott
l 70 2 25
1:0) Inom tnllarne.
Hagalund
:.................... l 60 2 10
(Se Anm. under A. 1:0)
Haga orangeri byggnader
l 80 2 35
l 25 Hammarby......................... .. l
15 l 55
För hvarje kurs
l
Horns berg. Stora
l 35 l 85
2:0) Utom tullarne.
«
Lilla
l 35 l 85
Till eller från nedannämJohannishof
l 25 l 70
Karlberg genom allen....
l 35 l 85
da ställen:
Karlberg förbi Rörstrand
l 25 1 70
Albano
l. 10 l 45 Konradsberg
l 35 l 85
Bellevue................................
l
10 l 45 Kruthuset vid Hundudden
2
2 50
Biskopsudden .
l 60 2 10 Kräftriket
l 20 l 65
Blockhustullen
2
2 50 Källhagen
1 15 l 55
Charlottendal u. Horns t. 1 30 l 75 Lidingöbro genom LaduChristine bergutom Kungsgårdslands tull eller Carl
holms tull........................
1 35 l 85
XV:s port
l 85 2 45
Danviks hospital................
l 10 l 45 Lidingöbro
genom FreDjurgården intill Sirishof
drikshofs tull
1 70 2 25
och Bellmansro................
1 25 l 70 Lidingöbro öfver DjurgårDjurgårdsbrunn
g:m Freden, Manilla ell. strand.drikshofs tulL.................
l 55 2 05
vägen
2
2 50
Djurgårdsbrunn öfv erDj urLi1jeholmen
1 20 l 65
gården förbi Manilla elManilla
1 70 2 25
ler Rosendal....................
l 80 2 35 Marieberg
1 35 l 85 1
DjurgårdsbnmngenomLaNorrbacka
l 25 l 70
dugårdslands
tull eller
Nya kyrko~ården................
l 30 l 75
Carl XV:s port
l 70 2 25 Nybohof, Stora
l 60 2 10
DrottningbergetgenomLaReimersholm
l
10 l 45
dugårdslands
tull eller
Ropsten
1 155
2 05
Carl XV:s port................ l 30 l 75 Rosendal
l 35 l 85
Drottningberget
g:m Fre. Skuggan, Stora
l 80 2 35
drikshofs tull
l 55 2
05
« Lilla
l 90 2 45
Eklund
l 50 l 95 Solna kyrka genom Norr
Ensk~~e
· : :
l 55 2 05, tull .~~lerfö~·bi Karlberg
l 50 l 14955
Expenmentalf.t
un byggIStallmastaregarden
l 10 l
naderna
)1
55 2 05 Stora Sikla
l 7012
25
Fiskar~orpet
l 60 2 10 Tegeludden
l 30 1 75
Fogelsangen
1 45 l 195\l'ranebergsbro
[ l 45 1 95
Grönbrink
[ l 125 l 70 Alkistan
2 2 50
Km-skörning må kunna påfordras jemväl fritt förfoga öfver det s. k. taxemdrke, som
till alla de ställen utom tullarne, hvilka å åkdonet bör finnas anbragt, och som inneäro ~elägna hitom de nu uppräknade, .~nvid håller sammandrag af 'taxan samt åkdonets
de till dessa ledande vägar; och beräknas nummer jemte egarens namn och adress.
i sådana fall legan såsom till det närmast
I händelse åkdon afhemtas från station
bortom belägna, i taxan utsatta ställe.
utan att sedermera till körning begagnas,
När för personbefordran afsedt åkdon är vare åkaren berättigad att för hinder och
å station uppstäldt, får körning inom det uppehåll undfå ersättning med 50 öre.
område, för hvilket taxan gäller, icke vägras
Körslolegan beräknas antingen efter kurs
i andra fall än dem, som i §§ 32, 33 och eller efter tid.
34 af gällande åkarereglemente omförmälas.
Kurskörning
eger rum, när den åkande
Då åkdon upptages, ege den åkande att färdas allenast

I

1

I

1

I

1

a) från

Å"ffl:~

ställe i om tullarne till ett enda
ställe inom eller u om tullarne; eller
b) från ställe u~om tullarne till ett enda
ställe inom tullarnle.
Vid kurskörning ege droskkusken välja genaste lämpliga väg{ dock ej öfver tillfruset
vattendrag, utan d~n åkandes begifvande.
Legan beräknas fefter tid:
a) vid färd mell n två ställen utom tullarne;
b) när den åkande färdas till flera än ett
ställe;

c) vid hvarje körning i öfrigt, som icke
är att räkna till kurskörning.
d) när vid kurskörning
åkdonet, utan
droskkuskens förvållande, blifvit, för hemtning till den åkande eller eljest för dennes
räkning, uppehållet öfver en qvarts timme
före färdens börjanl eller öfver fern minuter
efter dess slut, och
e) när vid kurskörning åkonet under sjelfva färden måst för den åkandes räkning
stanna längre än som erfordras för persons
upp- eller urstigande, sufflettens uppslående eller annat dylikt ändamål.
I följd hdraf är det alltid angeläget att den
<lkande och droskkusken på förhand äro ense om
tiden, då åkdonet upp,togs.
PÖl' transport
af åkandes lättare effekter,

såsom hattfodral.
nattsäck, mindre kappsäck och dylikt, erlägges ej särskild betalning, men för hva'rje tyngre persedel utgår
afgift med 20 öre; dock må ej mera än tillhopa 50 öre fordras för på en gång medförda effekter.'
Grind- och bropenningar, som under färden
ifrå&"akomma, skola af den åkande betalas,
Da vid tidkörning åkdon begagnas såväl inom som utom tullarne, beräknas den
för tidkörning utom tullarue bestämda högre lega från det åkdonet upptogs.
PÖl' körslor mell1an klockan 11 på aftonen
och klockan 6 på morgonen utgår legan med
.50 procents förhöjning såväl vid kurskörning
som vid tidkörning.
Den förhöjda bet~lningen skall äfven er-

t»

läfgas:

PTd k

kö

I·
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så framt körningen börjas före men
slutas efter klockan 11 på aftonen:
b) så framt körningen börjas före men
slutas efter klockan 6 på morgonen.
3:0. Vid tidkörning, som varm' längre än
a)

en timme:

a) för den halftimme af körningstiden,
som börjas före men slutas efter klockan
11 på aftonen;
b) för den halftimme af körningstiden,
som börjas före men slutas efter klockan
6 på morgonen.
PÖl' körslor med de åkdon, som af droskförman anvisas eller på dennes reqvisition
inställas till personers fortskaffande från
Centralbangården,
utgår legan med 25 procents fUrhöjning vid så väl kurs- som tidkörning. I afseende å dylika körslor ökas den
sålunda förhöjda legan, vid nattkörning i
nyss uppräknade fall, ytterligare med 50 procent. Deremot må det dröjsmål, som kan
uppstå för reseeffekters utlernnando å banstationen, icke tagas i beräkning i fråga
om legans belopp.
En hvar, som blifvit med körning bet jenad, böl' genast efter det körningen blifvit
verkstäld, erlägga den faststäida legan vid
bötesansvar:
och må, när den åkande icke
fullgör hvad honom i berörda afseende rätteligen åligger, åkaren eller körsvennen för
utbekommande af sin rätt derom göra anmälan hos patrullerande poliskonstapel eller
å polisvaktkontor.
PÖl' den händelse körsvennen för körningen fordrar högre betalning, än taxan utsätter, eger den, som åkdonet betingat, att
genast anmäla förhållandet för patrullerande poliskonstapel eller ock å polisvaktkontor, då, utan att den klagande sedermera
varder besvärad med inställelse hos Öfverståthållare-embetet
i annat fall, än när sådant oundgängligen erfordras, rättelse kommer att ske och den felaktige varder till
ansvar befordrad.

Närmare

bestämmelser

åte1:finnas i gällande

k

ld ur rn,mg:
bOO'
råkarereglemente,
hvaraf, äfvensom afdenna taxa,
at orft eknI kurs'lIS10m• °ftrJas ore men ett exemplar alltid skall af droskkusken medhafl
s il as e er
oc an
pa a Ollen;
h
•
,/: d
d'ka
d t 'llh d
b) för den kurs, som börjas före men slu- ~a.l~c , pa an.101' ran,
en a n e I an a
tas efter klockan 6]pi>. morgonen.
a
.
2:0.

Vid tidldJrnind, som varar högst en timme:

32
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Äkaretaxa
för varuforsling.
A) FlYr körslor till ångfartygshamnen och stadens auktionshus å Riddarholmen
med en häst från

nedannämde ställen.

För en
F~
För ett famn
För ett famn
1:0) Staden
inom
lass.
ved."
lass.
ved.*
bro arne.
Kr. öre Kr. öre Trädgårdsgatan
till Repare- Kr. öre Kr. öre
Riddarhustorget
_.,
_.: 65 l: gO
bansgatan
1: 50 4: 50
Stora Nygatan, Stortorget,
Storgatan tillFredrikshoL.
1: 65 4: 90
lVIynttorget, KöpmantorLadugårdslands tull
1: 65 4: gO
get, Jerntorget, 'I'yska kyrNorr tull
1: 90 5: 65
kan, Tyska brunn, RäntRoslags tull
1: 90 5: 65
mästarehuset,
SlottsbacKungsholms tull
2: 6:ken midt f. Kongl, Slottet -: 70 2: 05
Längre bort belägna ställen -: 80 2: 45
3:0) Södermalm.
2:0) Norrmalm.
Stadsgården, Göthgatan till
G t f Ad If t
70 2' 05
S:t Paulsgat., Maria kyrka -: 90 2: 65
us a
o sorg
-:.
.,
Göthzatan
till 'l'järhofsgaBlasieholmen
och Skepps~
~
.
b
90
2·
65
tan,
Adolf
Fredriks torg,
h ol ms ron ---------:
.
Stora Glasbruksgatan
-: 95
Östra ändan af nya Kungsh l b
90 2' 65 Högbergsgatan till Timmero ms ron
-----.-:
.
.
manssatan eller Katarina
Regeringsgatan
fram till
~
J: k b B
t
90 2: 65
kyrka för lass
1: 05 3: 20
a o s ergsga a .. ------.. -:
Göthgatau till PostmästareDrottninggatan
till Stora
· 65
backen
--.---......
1: 30 3: 95
Va tt ugn t.an
--.. -: 90 2 .
H
k k
Z' l
d
Hötorget..
__
__
-: 95 2: 80 °Nrnst'1'0 ten,
111 rens am,
l 4" 4: 30
Malmskilnadsgatan
till Joy orge ....----------........
:D
.
k
k
d
g"
2,,80
Tjärhofs{atan
till
Stora
Varfh anms 7r ogar
--... --.. -: . D.
t S
t 11
l 6~ 4: 90
Drottninggatan
till Gamla
ve,
ans u....................
: il
2· 80 Hornstull,Danvikstull,HamK ungs h ol ms b roga t an ----.. -: ss
. il.
b t Il
l 90 5: 65
Hörnet af Riddare- och Grefme.r yu
-- ----:.
--.--------.-- 2: 20 l;: 55
__
-: g-D 2·. 80 Långholmen
Th urega t orna
Drottninggatan
till KungsB) För körslor från stadens
backen
-: 95 2: 80 lastageplatser med en häst
Norrlandsgatan
till Stora
till och inom nedannämda
Träskgatan
-: 95 2: 80
gator och trakter.
Vestra ändan af G:la Kungsholmsbron
__..
*: 95 2: 80 1:0) Pr n Mu n k b r oKongl. Lasarettet på Kungsh a m n e n.
holmen
.
-: 95 2: 80 Till Riddarhustorget,
StadsLadugårdslands
torg .
-: 95 2: 80
smedjegatan,
VesterlångArtillerigården
__.
-: 95 2: 80 gatan, Mynttorget, KornObservatöriebackeu .. __ __
1: 30 3: 95
hamnstorg
__ -: 65 l: 90
Sabbatsberg __..
... __.
'. 1: 30 3: 95 Till öfrige delar af staden
Kungsholmstorg
__..
1: 30 3: 95
inom brcarne, StadsgårStorgatan till Gref-Magnig,
1: 30 3: 95
den, Gustaf Adolfs torg,
I
Riddargatan till
d:o
l: 30\ 3: 95 .Södermalmstorg __.. __..... _.-: 70\ 2: 05
Nybrogatan till LadugårdsTilLMalmskilnadsg.,Odensg.,
lands Tullgata ..
.... 1: 30 3: 95
Blasieholmen till SkepssLuntmakaregatan
till Stora
holmsbron,
östra ändan
Surbrunnsgatan
..
.. __ l: 50 4: 50
af Nya Kungsholmsbron.
Vestra Humlegårdsgatan till
Göthgatan till HögbergsTullgatan
__.. __
_ l: 50 4: 50
gatan, Adolf Fredriks torg -: 90 2: 65
o

å

* l famn = 120 fl 140 kubikfot.

Äkaretaxa.
Till Begeringsgutar
till J akobs Bergsgata, ~ötorget,
vestra ändan af Klara Bergsgatan, J ohannispfan, Göthzatan till Tjär~bfsgatan,
'Kat~rina kyrka
Till Ladugårdsl:dstl:g, Drottninggatan till Stora Barnhuset
.
..
._.
Till Ladugårdslands tulL....
"KungsholmstulL
.... _ __
" öfrige tullar _.
.
_

I

J----------- -:
1
1
1
l

95

2· 80
.

05
50
75
90

3:
4:
5:
5,
.

20
50
25
65

2:0) Från Korrnhamn.
I det närmaste <iletsamma
som föregående, dock nåsrot
lägre ilfgift till trakter å Södermalm.
3:0) Från l a s t a g e p l a t s e n
nedanför
Slottsbacken.
I det närmaste detsamma
som från Munkbrohamnen,
dock något lägre ltfgift till
platser å Norrmalm.
4:0) Från Mellantrappan
vid Skeppsbron.
I det närmaste detsamma
som från Munkbrohamnen.
• 5:0) Från
Blas~eholmshamnen.
rm B1asieholme~, Gustaf
Adolfs torg, norra sidan
af Karl XIII:s torg _. . __.
Till Röda Bodarna, Drottninggatan
till Odensgatan, Regeringsg!latan till
Smålandsgatan,
Artillerigården samt Mynttorget..;
Till Jakobs Bergsgata. Riddarhustorget ._.__' :__._.. __.
Till vestra ändan af Klara
Bergsgatan,
~ötorget,
Brunnsgatan.
St. Träskgatan, StorgataJ till Grefgatan, Slotts backen, Köpmantorget och J erntorget
'r ill Serafirn erlasar~\;tet, AdoIf
Fredriks S. Kyrl~ogata, Johannis
kyrkogård,
Fredrikshof ---------.,------------Till Kungsholmstorg. Observatoriebacken, Uadugårds-

I

6:0) Från lastageplatsen
vid Röda Bo d a r n e,

Till GustafAdolfstorg,Drottninggatan till St. Vattug. -: 1151
Till Serafimerlasarettet,
Hötorget, Regeringsgatan till
i
Jakobs
BerV'sgata, Karl
I
XIII:s torg, Blasiiholmen,
I'
Riddarhustorget
-----.------ _o: 70
Till Slottsbacken och Köpmantorget --------------------- ---: 80
'I'ill Kungsholmstorg.
Kammakaregat., J ohannis kyrkogård, Träskga.tan , Ladugårdelands torg samt öfrige delar af staden inom
broarue
-: 90
Till Observ atorie backen, Storgatan till Skepparegatan
-: 95
Till Kungsholms tull, Rörstrand, St. Snrbrunnsgatan, Ladugårdslands
tull
och Fredrikshof
1: 05
Till NorrtuIL___________________
1: 55
" Roslagstull
1: 65

rm

l: 90

2: 05
2: 45

2: 65
2: 80

3: 20
4: 70
4: 90

I
I

7:0) Från Nybrohamnen.
rm Ladugårrlsl:dstorg, Riddareaatan, Skepparegatan,

~~l~~~s~~:.~~_~~~
._:I I
65

-:

l: 90

Till Storgatan till Gref-Magnigatan,
norra ändan af
l: 90
Nybrogatan, Drottninggatan till Mäster-Sarnuels-

65

~,~l~~gJ~l~te~~~
__~~:.~:
__~::_: 7012: 05
-:

70

2: 05

-:

75

2: 25

2: 65

.-: 90

!
-:

95

2: 80

'I'ill Fredrikshof, Klara Berl-jsgata, Hötorget, J ohannisplan, Roslagstorg
samt
Mynttorget
..
-.
Till Djnrgårdsbron,
Ladugårdslands tull, Barnhusträdgårdsgatan,
Nya viigen, Riddarhustorget
och
Slotts backen
. -:
Till Drottninggat. till Kammakaregatan
samt öfrige
delar af staden iu. broarne -:
Till Rörstrand. S. Surbrunnsgatan och Norrtullsg.
Till RoslagstuIL ..
l
" Norrtull
l
o

l~~~~_~~~l.~.~~.l~~
__
f-!~~~~~'~~~
l: 30 3: 95 8:0) Prå n lastageplatsen vid Grefbron.

Till KungsholmstJ:ll,
Karlbergs-allen, St'iurbrunnsgatan
.... t
._____
Norrtull och 10Slagstull

499

l: 45
l: 75

4: 30 .. I ~et närmaste
5: 25 foregaende.

lika med

]

II

I
I

80,

2: 45

i

90

I

2: 65,

I'

95i

2: 80\

50
65
80

4: 501
4: 90
5: 45

500

Åkaretaxa.

9:0) Er n lastageplatsen
vid Parmmätaregatan
å Kungsholmen.
Till Kungsholms torg, Serafimerlasaret. samt Kapellansbacken
-:
Till Bergsgatan, Trädgårdsgatan till St. Kungsholmsgatan samt Eldqvarnen., , -:
Till öfriga delar af Kungsholmen
-:
Till Rödbotorget, Stora Vatå

I
65

l: 90

70

2: 05

75

2: 25

Äd~if~t-~~g:B;~~:
-: 90

2: 65

95

2: 80

05
15

3: 20
3: 40

Titlfi~~~~f
kebergstorg
samt Mynttorget
-:
Till Drottninggatan tillApelbergsgatan, Hötorget,
.
Norrmalms
torg, Blasieholmen och RiddarhustorT.fiet
-..............
1:
l l Slotts backen
1:
Till Drottninggat.
till Rådmansg.,
Ladugårdslandstorg samt öfrige delar af
staden inom broarne
1:
10:0) Från
lastageplatsen vid södra sidan om
Ku ng sho Ims torg.
I det närmaste
föregående.

45

lika med

11:0) Från lastageplatsen i Stadsgården.
Till Södermalmstorg o, Slussen
_
_ -:
Till Jerntorget, Köpmantorget, Stortorget, Slottsbacken
__
__.
-:
Till Hornsgatan
till Blecktornsgränd, Göthgatan till
Högbergsgatan, S:t Paulsgatan till Bellmansgatan -:
Till Hornsgatan till Skinnarviksgatan, Göthgatan till
Falkenbergsgatan,
Stadsträd~årdsgatan
samt öfri-

65
70

75

12:0) Från Tegel vikshamnen.
Till Danviken
-:
" Tegelviksgatan,
~rsta
backe, Barnängen
__.. -:
Til~ Pilgatan ~ill Stadsträdgardsgatan, O. Kyrkogatan
till Rehnstjernas gränd ... -:
Till Tjärhofsgatan till Tullportsgatan. St. Bondegat.
till Södermanlandsg. samt
N ytorget
.. __
-:
Till Högbergsgatan till RepsJagaregatan,
Göthgatan
till Stora Bondegatan .. . -:
Till Tullportsgatan till Hammarbyg.,
Göthgatan till
Holländaregat., Högbergsgatan till Björngårdsgatan, S:t Paulsgatan
till
Ragvaldsgatan .....
.... __ 1:
Till Skanstull, Hornsgatan
till Timmermansgatan
._. 1:
Till Hornskroken __..
1:
Till Hornstull
__.,... 2:

4: 30 13:0) Från
lastageplatsen vid Ragvaldsbro.
Till Södermalmstorg .... __...
" Hornsgatan
till Blecktornsgränd, Göthgatan till
Högbergsgatan,
Svartens
gata till Tullportsgatan.
J erntorget, Köpmantorget
och Stortorget
__..
Till Hornsgatan till Skinnar1. 90 viksgatan, Göthgatan till
.
Falk~nbergsgat.
samt staden mom bro arne ..... __..
2: 05 Till Hornskroken, Göthgatan
till Hammarbygatan, Ersta
backe och Nyterget.
Till Skanstull __
2: 25 " Hammarbytull
och St.
Varfvet
_............
Till Barnängen, HornstulL.
14:0) Från Skinnarvikshamnen.
'fill Tavastgatan
2: 45 " Vestra ändan af Lilla
Skinnarviksgatan,
Stora
Skinnarviksgat.
till Krukmakareg., Hornsgatan till
2: 80
Bellmansgatan, Adolf Fre3: 95
driks torg, 'Timmermansgatan till G:la Prestgårds4: 15
gatan
4: 30 Till Besvärsgatan till Horns4: 50
kroken, Zinkensdam

~~~~.~~.!.l~~~
_:80

~~oar~:r .. ~.~..
Till Hornskroken, Tjärhofsgatan, Göthgatan tillHammarbygatan,
Ersta backe
och N ytorget
-:
Till Skanstull
,. 1:
"Hammarbytull,
Stora
Varfvet
1
Till Danvikstull
1
" Barnängen
Hornstull
l

95
30
40
45
50

65

l: 90

70

2: 05

75

2: 25

80

2: 45

95

05

3: 20

50
80
45

4: 50
5: 45
7: 30

-:

65

1: 90

-:

70

2: D5

-:

80

2: 45

-: 95
l: 30

2:
3: 95
1
4: 30
4: 50

1: 45
1: 50

-:

65

-:

70

-:

751

801

1: 90,

Till

Ro""g, ••,

l

R><-

valdsgatan. Tim~lermansgatan till Tantogatan
... -: 80
Till Södermalmstorg,
S:t
Paulsgatan
till Repslagaregatan, Högberr:lsg. till
Björngårdsgatan
-: 90
Till Högbergsgatan till Göthgatan,
Hökens gata till
Tullportsgatan .T
-: 95
'Ifll Hornstull
1: 05
" Långholmen .. !............ 1: 45
" Göthgatan tillHammarbygatan, Ersta backe, Nytorget ..............•............
1: 50
Till Skanstull, Stora Varfvet,
Hammarbytull. Barnängen
1: 90
Till Danviken
2:15:0) Emellan
slt a d e n s
allmänna
lastageplatser äro k r s l ol ne r n a
som följef:
Från Munkbrohamnen
till
Kornhamn. Mellantrappan
till
Slottsbacken,
Norrmalmstorg till Nybrohumnen, Nybrohamn. till Grefbron
,
-:
Från Kornhamn t. Ragvaldsbro, Stadsgården till MelIantrappan.
Slottsbacken
till Blasiiholmerl, Blasiiholmen tillNybroh, Blasiiholmen t. Norrmalmstorg -:
Från Röda Bodarne t. Munkbron, Kungsholl1(shamnen
till Röda Bodarne
Från Ragvaldsbro ~ill Skinnarvikshamnen
-:
Från Tegelvikshamnen
till
Stadsgården
1:
Från Ski~narvikshftmnen till
'l'egclviksharnneri
1:
ö
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Åkaretaxa.

I

C)FiJr uaruforslinqar mellan Jernbangårdarne
samt nedannämde ställen betalas, if ter be.·äkning
2: 45
af lass för en häst, legan sålunda:

2: 65
2: 80
3: 20
4: 30
4: 50
5: 65
6: -

ö

65

1: 90

70

2: 05

SO

2: 45

95

2: 80

30
75

1:0) Mellan Jernbangården
å Södermalm
och
Kr. öre
a) gator och allmänna platser å Södermalm
80
b) gator och allmänna platser i staden inom bro arne
1: 05
c) Gamla Kungsholmsbrogatan,
Hötorget,
Oxtorgsgatan,
Oxtorget,
hörnet af Regeringsgatan och Lästmakaregatan
samt J ako bs Bergsgata och Riddaregatan
fram till
hörnet af Skepparegatan
_. 1: 30
d) Kungsholmen samt alla gator och
platser å Norrmalmoch Ladugårdslandet, belägna norr och öster om
de i punkten c) ornnämda gator
och platser
1: 55
2:0) Mellan Jernbangårdens
godsmagasin
å Norrmalm
och
a) gator och allmänna .platser å
Norrmalm vester om Ö:a Trädgårdsgatan, Norrlandsgatan, Stora
'l'räskgatan och Roslagstorg, samt
söder om sistnärrida torg, Kungstensgatan och Observatorieplanen,
äfvensom gator och allmänna platser å Kung-sholmen
-: 80
b) gator
och allmänna platser å
Norrmalm öster och norr om sistnämnde gator, samt å Ladugårdslandet och i staden inom bro arne 1: 05
c) Stadsgårdshamnen samt gator och
allmänna platser å Södermalm,
norr om Peter Myndes backe och
Mariagatan
samt öster om Ragvaldsgatan
1: 30
d) öfrige delar af Södermalm.........
1: 55

3' 9-

Se för öfrigt den utförliga åkaretaxan.
af öfverståthållareembetet
utfärdad den 23
December 1874, hvilken taxa körsven är
5: 25 skyldig medföra och, då han om körning
anlitas, på anfordran uppvisa.
.

il

Äkaretaxa för gästgifveriskjuts,
I

gällande från och med den 1 Januari

1875.

Hufvudstadens åkare äro fortfarande såmed ryggstöd finnes, betalas för
s?m hitir~~ills skyldige att .yerkst~lla .skjuts
..milen
:
:
:. - 25.
till de narmast stalden belagna gästgifvare- For en skjntsvagn, som har fjedersägårdar mot följande betalning:
te med ryggstöd och är förspänd
I
Kr. öre
med två hästar, betalas föl' milen - 50.
För en häst betalakför milen
2: :För en vanlig åkarekärra betalas
För en chäs-kärra eller för en kärra
för milen
- 10.
med fjedersäte
ed ryggstöd, äfI händelse åkaren, efter alla de till skjuts
vensom för en fäde, hvarpå säte
betingade hästarnes
ankomst till skjuts-

502
Taxa för
ningsstället, af den resande varder uppehållen
utöfver en timme, har åkaren att för väntningen undfå för hvarje häst under hvardera af andra och tredje timmen 50, öre samt
sedermera 90 öre i timmen, hvilka väntningspenningar det åligger den resande att
till åkaren eller hans körsven erlägga innan afresan från staden sker.
Om de betingade hästarne, efter ankomsten till anvisadt ställe, icke komma att
begagnas, eger åkaren att, såsom ersättning
för hinder och tidsspillan, undfå 85 öre för
hvarje häst, utom stadgade väutningspen-

Stadsbud.
ningar för den tid hästarna utöfver första
timjnen må hafva blifvit uppehållna.
..4kare eller körsven, som fordrar
1Wgre betalning än denna taxa utsätter, bötefrån och med
2 till och med 20 kronor.

Den, som önskar begagna gästgifveriskjuts, bör minst sex timmar före den tid
skjutsen är afsedd att begagnas, det erforderliga antalet hästar på skjutsbeställningsstället skriftligen reqv. hos skjutsföreståndaren.
Då gästgifveriskjuts tingas å beställningsställe, N:r 2 & 4 Adolf Fredriks södra Kyrkogata, skola såsom inskrifningspenningar för
hvarje häst erläggas 10 öre.

Taxa för Stadsbud,
gällande

från och med den 1 Januari

I

IK

·t I L"
k ~\). kU~n~).
UIS.
s,
A) Efter kurs.
Pi 0' •.•.•
1:0 För uppdrag utan börda ~ ~ p.~'

10.

I

I _

1878.

talningen:
i förra fallet för åter kursen
40 öre och för uppdraget i dess helhet
1 krona 15 öre samt i senare fallet för
återkursen 75 öre och för uppdraget
i
dess helhet 1 krona 50 öre.
'

e 1 1er
!llled b.örtda af högst
40 3:0 Uppehålles sta elsbud af den, -I-K-I-"1 0s ca lp. Vig
- 25
som honom tingat, eller elr. ore.
För börda, som väger öfj~st för dennes. räkning ..mer
ver 10 skålpund till och
ån en qvarts timme utofver
med 60
-' 50 - 75
den för uppdragets uträttanFör börda, som väger öfde skäligen erforderliga tid,
ver 60 till och med 120
betalas särskildt
för hvarje
skålpund, ehvad ett eller
if ter nämde qvarts timme börjad
två stadsbud för uPPdra-I
fferdedels timme
:...........
15
get s fullgörande
anlitas
1 1 50 4:0 Afseruppdrag endast att från
2:0 Innefattar
uppdrag jemväl återkurs, beångbåt eller j~rnvägsstationens
talas särskildtför återkursen onlizt ofvanplattform till åkdon eller tvärtstadgade grunder, allt efter b~skaffenom föra ..passa~?rares ~eseffekhete n af det uppdrag och längden af
ter, erlagges for hvarje mans-I
den väg, som återkursen afser.
börda eller derunder
10

I

I'I

I I

Till exempel: Om ett stadsbud sändes med börda, som väger öfver 10 till..
och med 60 skålpund, från Norrmalm For
till Södermalm (lika med Längre kw's)
med uppdrag derjämte att sedermera
«
i staden inom broarne lemna besked angående uppdragets fullgörande
(lika
med kortare kurs), erlägges: för "ramJ'
kursen 75 öre och för återkursen 25 öre,
eller för uppdraget i dess helhet tillho- 1:0
pa 1 krona; men om beskedet skall lemnas å Norrmalm eller bördan dit åter-I 2:0
föras (lika med längre kurs), utgör be*) Kortare

I

B)

Efter tid.

II

.
hel tzm~e eller. derunder beta-j

la~ at hvarje stadsbud .:'"
hv.arJe ef~er hel tIm~e borJadhalftzmmebetalasathvar-I
je stadsbud............................
C) Gemensamma

50
25

is
bestämme er.

Då stadsbud ej uttryckligen tingas 0/:
ter tid, utgår betalningen if ter kurs.
Om för forslande af börda användas
bår eller kärra, inverkar sådant ej på

kurs är: Uppdrag från ett ställe till ett annat inom samma stadsdel,
ifrån Staden inom broarne till Norrmalm
eller Sildermalm, eller tvärtom ifrån någon
af dessa malmar till Staden inom broarne. Hvarje annan kurs anses för längre kurs.
Såsom särskilda stadsdelar anses: 1) Staden inom broarna, 2) Södermalm, 3) Norrmalm med Kungsholmen, Ladugårdslandet,
Skepps- och Kastellholmarne, samt 4) Djurgården
äfvensom

intill Sirishof och Bellmansro.

Taxa för sotning. -Diverse
betalningen,
tan utgår denna med hänsyn till bÖrd[nS tyngd efter ty ofvan
sagdt är.
3:0 Vid uppdrag till eller från DJurgår- 4:0
den eger stad~bud. då ångslupskommunikation före nnes och medfördel kan af
stadsbud beg gnas, undfå särskild godt- t
görelse för ång,~'slUpsafgijtenför både framoch återfärd, äfven om uppdraget afser
blott framkurs;
I intet anna t fall erläg-

underrättelser.

503

ges ångslupsafgift,
likasom ej heller
reddar- eller bropenningar eller annan
dylik afgift.
Om uppdrag, som icke är tingadt efter
tid, innefattar flera särskilda kurser, äfvensom i andra fall, då denna taxa
icke är fullt tillämplig, må på öfverenskommelse med stads bua eller vederbörande föreståndare bero, efter hvilken grund betalningen skall utgå.

Taxa för sotning.
a) För

sotning, so~n enligt § 2 mom. 1 skall
ega rum. å bestäjnda tider:

dan rensning verkställa utan sammanhang med sotning i skorstensröret,
För hvarje
betalas för hvarje spisel eller kamin,
I
rökgå?g.
i lwilken våning den än befinnes, 30 öre.
i vindsvåning .......•................................ 20 ore. Ånm. 3. För rengöring af rökhuf erlägges
•

o'

~~~:~~~.~.l~.I~~~~:
..~.~~~.~.~~.~.~~~

i ~~~n~ ..
25 » b) F öl~js~t:l::;' :~rs,~:~:å:get~~~~~~~n eldstad,
i våning näst derrnder
;JQ»
som begagnas uteslutande till rums uppodroch så. vi~a~e l11ed förhöjning för
man de, lika i alla våningar:
hvarje varung llf
5 »
om rökgång till endast en eldstad
Anm. 1. I afseende å sådan skorsten, som
sotas
75 öre
står utmed grannes brandmur oclr i om rökgångar till två eller flera eld~.öljd deraf ät upp~ragcn till större h.öjd
städer på samma gång sotas, flr
an den eljest enligt gallande bestämhvar och en af dem
50 »
melser skull}) innehafva, beräknas be- och gäller hvad här ofvan under lit. b)
talniagen för sotningen, med tillämp- stadgadt är jemväl i fråga om sotning af
ning af nul stadgade grunder, efter pannmursrtir ,
.
antalet
vån,ingar
i
det
hus,
hvartill
I
,
01n
ot
1'110- af j'''ko-' o- fill
'd,
:. d br: ncl
hörer
..t1nm.
s n"
onan"
I
saan
namn a
mur orer.
eldstad, som uteslutande
för rums
Anm. 2. I betalni~g för sotning af skorstensuppvärmande begagnas, måste, utan
rör ingår äfven ersättning för rensning
att skorstensfejaren dertill gifvit anaf dit ledallqe, tilljernspisel eller jernledning, verkställas å annan tid af
kamin hörandeplåtröriifvensomdesamåret än den, som i § 2 mom. 4 finmas nedtaghde
och återuppsuttande.
nes bestämd, utgår betalningen med
men om skorstensfejare kallas att så50 procents förhöjning utöfver taxan.
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Diverse
Upplysningar

underrättelser.
rörande

Riksbanken.

Vexeldiskonterinq sdmt ut/åning emot hypote7c af börande kassör, som dervid återställer
löpande förskrijnirg,
aktier, publika papper
eller lånehandling.
eller v1gförda

effekter.

Vexlar och öfriga lånehandlingar emottagas af en kamerefare i bankkontoret hvarje söknedag under riksbankens förrättningstid kl. 10--);3.
Anmälningssedel
erfordras endast i det
fall att sökanden I begagnar ombud.
Vexel skall vid ralutans erhållande öf'verlåtas till riksbanken eller ordres.
Betalning till r~ksbanken af diskonterade
vexlar eller lån erottages
hvarje söknedag
under riksbanken förrättningstid
af veder-

vexel

Kassakreditiv.

För sökande häraf inlernnas kontrakt enligt tryckt formulär tillika med afskrift deraf, den för kreditivet
erbjudna säkerhet,
firma för inv isningurna och, derest sökanden begagnar
ombud, aunrälniugssedel.
Dessa handlingar emottagas under riks bankens förrättningstid
af Kameroraren.
Den förr stadgade inskränkning i beloppet för kreditiv åt enskilde till högst 30,000
kr. är icke vidare gällande.
Kreditivafgiften
erlägges, efter krediti-
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Diverse upplysningar.
vets 'beviljande, till kassören vid krediBevillningsberedningsdistrikten.
tivkassan,
Invisuingar.
hvilka Tå ställas äfven å
Första. distriktet: Nikolai församling, eller
brutna tal, inlösas, och inbetalningar emot- staden inom broarne jemte Riddarholmen
tagas af kreditiv kassören under riksban- öch Strömsborg.
kens förrättningstid.
Andra distriktet: Den söder om Mäster-SaVexelblnnketter
för uttag tillhandahål- muelsgatan belägna del af Klara församling'
las kreditivtagare,
ntan afgift.
jemte qvarteren Putten och Uppvaktaren.
Å inbetalde belopp godtgöres ränta från
Tredje distrz7ctet: Den norr om Mäster-Sainbetalningsdagen.
~uelsgatan
belägna del af Klara församOm före kreditivtidens
utgång nytt kre- ling, med undantag för qvarteren Putten
ditiverhållits,
får öfverföring till detta af och Uppvaktaren.
kapitalskuld å det äldre kreditivet ske utan
Fferde distriktet: Jakobs församling jemteall afgift derför.
Skeppsholmen och Kastellholmen, men med
Ajbetalningslån.
undantag föl' qvarteren Polacken, Kåkenhu"k'
lO
sen och Sparfven,
.. A nso nmgar om nya an emottagas alla
Femte distriktet: Adolf Fredriks församling.
sokned~gar af kamerera!en.
..
Sjette distrtktet: Kungsholms och Johannie.
Anmahm om a!betalnmg eller slutliqvid församlingar jemte qvarteren Polacken, Rå-emot~ages a~ reglstra:~orn., afle~na~ deref- kenhusen och Sparfven.
ter till bok~allarne? for ranteutrakmng,
och
Sjunde distriklet: Ladugårdslands församlingsedermera till kassören, som. em~~tager be- med Kungl. Djurgården.
talnmgen och meddelar qvitto ofver denAttonde distriktet: Maria Magdalena församsamma.
lina, och
,
Medels emottagande på upp- ocb. afskrifningsNionde distriktet: Katarina församlina.
samt på depositionsräkning

emot ränta,

och uttag såväl på depositions-räkning af 100 kronor och der utöfver, äfven i brutna tal, som på upp- ock
afskrifnings-räkning
å hvilket jernnt eller brutet tal som helst få ske i Bank-kontoret
alla söknedagar.
Räntan, som bestämmes af fullmäktige,
utgår för upp- och afskrifnings-medel från
och med nästa helgfria dag efter insättningen, men för depositionsmedel från insättningsdagen.

t>

T'

Insättningar

axermgs

k

't 'd' t lkt

orm e IS rl en.
Nikolai försa~ling, eller
staden .~nom bro arne jemte RIddarholmen
och Strömsborg.
Andra distriktet:
Klara och Kungsholms
församlingal:. jemte den vester om Gamla.
Norrbr? b~lal$'na delen af Helgeandsholmen.
.. Tred.J~ diStnk~et: Jakobs och Adolf Fredriks.
församlingar jemte den öster om Gamla
N orrbro belägna delen af Helgeandsholmen.
t>
•
Fjerde distriktet: Ladugårdslands
och J 0Riksbankens kontor a Norrmalm,
hannis församlingar jemte Skepps- och KaMalmtorgsgatan
6 A, en tro upp,
stellholmarne samt Kunzl. Djurgården.
hålles'öppet nnder riksbankens förrättnings. Femte distriktet: Maria l\fagdalena församtid hvarje helgfri dag för depositions-, fo- hng:
.,
,
Iioräknings-, upp- och afskrifnings- och kreSjette distriktet: Katarina församling.
ditivrörelse samt försäljning af postvexlar.
Första. distriktet:

o

Läkaredistrikten.
r6~.Val af ~orgmästare,
Riksdagsman, Rådman och
Stadsfullmäktige.

Valkret~arne

församlings vestra distrikt,
omfattande den del af församlingens område,
hvilken är belägen vester om Stora BadstuFörsta valkretsen: Nikolai och Kungsholms gatan och ..veste~ om den del af Norrtullsgaförsamlingar samt Skepps- och Kastellhol- tan, som al' belagen emellan Stora Badstumarne.
gatan oc~ N?rrtul~.
.
Andr~ valkretsen: Klara församling.
.. ,!ohan;tls f~rsaml~ng~, OC11~d?lf !!,redr,ksTredje valkretsen: Jakobs och Adolf Fre- fOIsa~nhn.gs ostTa dlstn~t, hvalt~ll ~orer Jodriks församlingar.
hannis forsaml~ngs .?mrad~ och ofr~ga delen
Fjerde ualkretsen : J ohannis och Laduzårds- af Adolf F.redrlks for~.amllllg·s område.
..
lands församlinear jemte Kgl. DjUl.O'ärden. Ja~obs dlStl;kt, utgörande hela denna fort
lk
t>. M,'
h K
p
f" samlings område.
L'1J1!l e va retsen.
ana oc
atarina 01'.E
. f"
r
. d'ISt Il-ikt ,u t go..
samlingar.
atanna
orsam,~ngs n?rIa
rande den del af församlingens område, som
Adolf

Fredriks

p

o

amnfogdedistrikten.

Skorstensfejaretrakterna.

begränsas af Göthg tan i vester fram till
Stora Bondegatan i söder.
Katarina församliq,gs s dra distrikt, omfattande det öfriga af, församlingens område.
Klara församlings distrikt, utgörande hela
församlingens områqe.
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hela Djurgårdens stränder vid Saltsjön tm
Ålkistan och vidare vid Brunnsviken samt:
hamnen vid Stallmästaregården:
Kungsholmshamnen,
innefattande
Strömsborg, Rosenbad. Röda bodarna och Tegelbacken till Nya Kungsholmsbron samt hela
Kungsholmsförsamltngsdistrikt,omfattande
Kungsholmen och öfrige stränder af Klara
hela församlingens qmråde.
sjö, Barnhusviken, Rörstrandssjön och KarlLadugårdslandsförs;J.mling:s
ves t r a distrikt, bergs kanal.
hvartill höra de vester om Fyrverkare- och
Sibyllegatorna
samt norr om Djurgårds~!unnsvikep och DjUrgårdbrunnskanalen beSkorstensfejaretrakterna.
lagna områden.
I
Ladugårdslands för~amlings östra distrikt,
Första trakten: Adolf Fredriks församling
hvartill höra de öster om Pyrverkare- och och den del af Klara församling, som beSibyllegatorna
samt söder om Djurgårds- gränsas af Drottninggatan
från Barnhusbrunnsviken och Djut'gårdsbrunnskanalen
be- trädgårdsgatan
till Mäster-Samuelsgatan,
lägna områden.
I
vidare af sistnämde gata, BeridarebansgaMaria församlings v e s t r a distrikt, om- tan, den del af Hamngatan, som ligger melfattande hvad af fprsamlingens område är lan Beridarebansgatan och Mahuskillnadsgabeläget vester om ~örsamlingens grän§ mot tan, samt Malmskillnadsgatan.
Katarina församling, räknad t från ArstaAndra trakten: Kungsholms församling och
vikens strand, norr I ut till 'I'immermansga- den återstående delen af Klara församling.
tan och vidare vester om Timmermansgatan,
Tredje trakten: Jakobs och Johannis förtänkt såsom utdragen till Mälarens strand. samlingar.
.Maria församlings ö s t ra distrikt, innefatFjerde trakten: Ladugårdslands
församling
tande den öfriga dj1leUaf församlingens om- och Djurgårdsstaclen.
råde,
Femte trakten: Vestra och inre delarue at
Storkyrkqförsamlingrns
distrikt, omfattande Storkyrkoförsamlingen,
begränsade af Skulhela denna församlings område.
tens gränd från Munkbron till Stora NygaI
tan, Kåkbrinken öfver Vesterlånggatan
till
Prestgatan och vidare samma gata till Ty. .
ska Skolgränden (Tyska Stallplan) samt den
I
Hamnfoqdedlstrikten.
del af Svartmangatan, som är belägen ernelFör Hamnfogdarnos uppbörd indelas hamn- lan Tyska Skolgränden och Baggensgatan,
området tillsvidarb i sju distrikt,
be- Baggensgatan och Bollhusgränd.
nämda:
1Siette trakten: de östra och södra eller återSkeppsbrohamnen, irnefattande sträckan från stående delarue af Storkyrkoförsamlingen.
Norrbro till Slussen äfvensom StrömparSjunde trakten: Norra och östra delarue
terren;
af Katarina församling, begränsade af GöthStadsgårdshamnen,
från Slussen till ostliga- gatan från Södermalmstorg till Stora Bonste udden af Häs holmen samt Fjäderhol- degatan,
sistnämda
gata till Södermanmarne och stadens vatten i Hammarby- landsgatan
samt derifrån till Nya gatan
sjö;
och vidare till N ytorget, och den del af
Jyfunkbrohamnen, från Riddarholmsbron
till Stadsträdgårdsgatan,
som derifrån leder till
Slussen och derif1"ån till och med Rag- Humruarby
sj".
.
valdsbroAttonde trakten: Norra delen af Mana förRiddarholmshamnen,
sträckande sig rundt samling, begränsad af Högbergsgatan från
kring Riddarholmeh samt vidare förbi Rid- Göthgatan till Maria Qvarngata,
samma
darhuset. Rådhuset, Kanslihuset och Helge- gata och S:t Paulsgatan till 'I'immermansgaandsholmens vest~~ strand, äfvensom från tan samt vidare Gamla Prestgårdsgatan och
Ragvaldsbro omkIjng Långholmen till Lil- Pilgrändernas nOITa del, samt derifrån söderjeholmsbron ocJ VIdare till slutet af stadens ut till Tantogatan, ytterligare utefter denna
område inom Arst~viken:
gata till dess qvarteret Tanto Mindre vidBlasiiholmshamnenl, från Norrbro rundt kring tager, då gränslinien åtföljer gränsen emelBlasiiholmen till triappan vid Nybron fram- lan sistnämde qvarter och qvarteret Krukoför Berzelii park äfvensom Skepps- och makar en större.
Kastellholmarne;
Nionde trakten: återstående delarn e af KataNybrohamnen,
fr~n trappan vid Nybron rina och Maria församlingar.
framför Berzelii
till Djurgårdsbron.
Kungl. Slottet, Skepps- och IDmt,llholö
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Ordningsföreskrifter
för Stockholm.
rnarna samt GaIervarfvet å Kungl. Djurgår- dygnet än emellan kl. 5 och kl. 7 f. m.
-den tillhöra icke någon viss trakt.
unuer tiden från och med den 1 Maj till
den 1 Oktober samt emellan kl. 7 och kl.
Ordnl s fi"ores k'ff
8 f.2-10
m. under
öfriga delen af året, vid bot
rt er fi"or St 00 kho I m. af
kr.
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Allmänna försäljningsplatser.
ÖfverståtEld. För den, som i staden eller
dess
hållare-Embetet
bestämmer, hvilka torg, område med eld ovarsamt förfarer, eller
hamnar och dylika ställen i staden skola eldfarligt eller exploderande ämne, utan növara till allmänna försäljningsplatser
upp· dig omsorg förvarar eller behandlar, vare,
låtna, egande bemälde Embete att dels be- der icke straff enligt allmän lag följa bör,
stämma särskilda
:1,f nämde platser för bot 5-100 kr.
försäljning af vissa slags varor, dels i öf- Födoämnen.
Vid bot af 2-20 kr. må
rigt lemna de föreskrifter, som för vidmakt- ej någon inom staden eller å dess område
hållande af ordning och renlighet å salu- sälja eller till salu för allmänheten hålla
platserna
finnas erforderliga.
Den, som skämda eller illa beredda födoämnen.
bryter mot hvad härutinnan
stadgas eller
Hundar. Från kl. 10 e. m. till kl. 6 f.
icke hörsammar de tillsägelser, honom i af- m. får hund ej löpa ute i staden utan sin
seende å åkdons och varors ordnande å egare eller vårdare; börande tik under djuifrågavarande platser genom polisbetjenin- rets löptid hållas inom hus. Hundar må ej
.gen på stället meddelas, böte 2-20 kr. A utsläppas lösa å gata eller annan allmän
g ator eller andra allmänna platser, än de plats inom staden eller dess område utan
nu omförmälda, må icke, utan Ofverståt- halsband, hvarå egarens namn och bostad
hållare-Embetets
tillstånd,
försäljning be· finnas tydligt och fullständigt
anbragte.
·drifvas från stånd, bod eller dylikt, eller Anträffas hund å sådana ställen utan dy.
-så att den på stället framgående rörelsen likt halsband, varde upptagen och afförd
derigenom hindras eller uppehålles,
vid af polisbetjeningen till Kongl. Veterinär inbot af 2-50 kr.
stitutet och dödad, sedan 3 dagar förflutit
Annonsering.
Annonser,
affischer eller efter dess upptagande,
så franit icke egaandra
sådana tiIlkännagHvanden
må ej ren eller vårdaren inom denna tid åter'uppsättas å offentliga minnesmärken,
ej hemtar densamma samt ersätter kostnaderna
heller, utan egarens eller disponentens till- för dess upptagande och underhåll. Brytes
stånd, å offentliga eller enskilda byggna- häremot, böte 2-20 kr.
der, vid bot jaf' 2-10 kr.
Hundskatt utgöres årligen med 10 kr. för
Badande. A vissa ställen vid hufvudsta- hvarje sådant djur. Under Januari månad
-dens stränder äro, på stadens bekostnad, hvarje år skall egare eller innehafvare af
anlagda
badsumpar, som allmänheten mot hund, för hvilken skatt bör utgöras, skriftstadgad linc1rig afgHt eger att begagna; och ligen uppgifva huru många hundar han
vare badande under bar himmel och i öp- innehar och under året vill behålla samt
pet vatten ej tillåtet inom staden samt får af hvad slag dessa äro. Blifver någon se.
å stadens område ega rum endast å de nare under årets lopp egare eller innehafställen, der sådant sker utan olägenhet el- vare af sådan hund, åligger det honom att
ler obehag för allmänheten.
Den, som i senast inom 1 månad derefter sådant på
staden under bar himmel badar uti sjö, enahanda sätt anmäla. Resande, som uppevik, kaual eller vattendrag, eller för sådant håller sig kortare tid än 2' månader inom
.ändamål afkläder sig å annat ställe, än som en kommun, erlägge för medförda hundar
.sålunda blifvit anvisadt, böte 2-20 kr.; och ingen afgift till samma kommun; och njute,
vare samma påföljd för den, som å stadens äfven om han längre qvardröjer, enahanda
-områdc badar på förbjudet ställe,
befrielse i fall med qvitto styrkes att skatt
Biljarder. Utan Ofverståthållare.Embetets
är för samma tid annorstädes betald. FÖl'.
tillstånd och iakttagande af de dervid gifna summar någon att till beskattning anmäla
föreskrifter må ej någon inom staden eller hund, som af honom innehafves, eller söker
å dess område upplåta biljard för allmän- någon att medelst origtig uppgift eller på
heten, vid bot af 5-50 kr.
annat sätt undandraga sig beskattning, erDam. Afdamning eller piskning af mat- lägge dubbel hundskatt och böte 5-10 kr.
tor, möbler. sängkläder och dylika persed- Hundskatt
är lika utmätningsgild
med
Iar eller kringspridande
annorlede~ af dam kommunalutskylder.
i större mängd må icke ega rum a sådana
Kreatur. Lemnas förspänd dragare å gata
a llrnånna platser, hvarest olägenhet deraf eller annan allmän plats obunden, utan er.
kan förorsakas, och får icke i någon hän- fordertig tillsyn; eller finnes häst lös derstådelse verkställas utom hus å annan tid af des; eller finnas hornboskap, får, get el-

