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';i~l-i~~nr~6Il'i::"~,~':~etlv." ~. SI., , 33 Ahrah;~msson,~A.I. :,'J,
Kda~i E.'l. '.. ',' V:a O'Campo. S A 94 20 Adde, E., Å. .·~-:<l [
Ahlborg,K. A., (för 'Svithiod.' ., if~ Å. 392 180 Ni.lsson,,·,A:zljs)\,n':V'

(\\Rbdhi'.'-'A.'kt.-BbL Ganthiod. ' '» 392 180 Rydell, Alb., f

, :tSveåJ).'l . Svea. S. »Å" 869 170 Silfversparie;;,G: '\,;i~bq
'liC ~", Amsterdam. 750 110 Lcverinv'A.': ,'JJ,')'J1

[,(it"7·-j',-=..." Vale. ~». I. 571 80 Camitz,IC;,·G.?ibHY
Freja. 852 130 Bjuggren, :G. ,.

:'~"f ',-.J ,Bore. 362 100; -,'Beskow',"'J.',El.·~"tt,,:S:
-tåndersson. Å. ' Flink. »77 B1omqvist,'K.;" c, t

:JBackert, C. H., (för Roslagen. » 117 45 Svenssen. C. H .. I~ "

olika bolag). Norrtelje, » 76 80 Hägglund, ,C~,.F.l., tr' "
II ,,'7"',-) W ..Lindb~rg..» 68 40 Godberg, ,Joo'A;,," ,i~.

"...:,l ,w,;;-r,.2 Waxholm, » 66 65, .Hallander,' C.' l\k,:'~:y
, Dalarö Ström.» 64 30 Alexanderssen. :8.,

"Il'~' ,:-7:(' Ekholmen.,) 61 32 Lindberg," W .y •. ;rC)

J~\d' 'j7Vingåker ) 58 40 Vakä'nt."'f<"l1r'1&tb!
[f,,:, Tessin.» 55 40 Arrvidson," J. Ä:.l
,jw ~ 'I'enö..» » 53 30 RegneU, C.~G. 1-:".

Uppland. » 51 30. .Janssorr, Fh!:Jh1f<j':;
~irell. ) 35 20 Flygare'. D. ",1'?)'

A gir. » 35 15 I Forsberg, G. ;.. t-

Stafsnäs. » 33 20 Dillrnan, F.:..,g'!>'/~(Hl
Najaden. J) 27 20 Ande~'ssoJH'C;' o," ~\
Idun. D 27 20 Lindqvist; 'G. ,A,., ,'J ','

Ran. » 25 12 Palmgren" El. W." o'

Sjöfrökeu. D 23 35 :EngluTI(~~1'.... F. fl" f'
Siriris. D 60 65 Wend'dt;-'F. L;. .:'"
Victoria. D 60 65 Ekeboin, D: <:,', ,
Strörna Kan. I" lJ 45 30 Eriksson,A. 'G:')~J, J
Svan. 'D 28 20 Jakobsson, A. ,c-.,. ~
Elisabeth. SI. 35 Carlsson, W. ~,r;f r
Carl. D 72 Tm:i)'lg; G, 'G:;!\l'l';'<P
Klarina. Do 57 Blomqvist,' K;' t
Kyrkviken. S. A. 40 25 J aussori.: El:-'A.'. "
Lidingö, D 31 15 Nordeman, C.' )".t.,;,.,~,
Murena » 56 25 8vanst1'öml'.G.!·.F'l't..
Gäddviken. D 44 10 . d L

Charlotta. SI. 47 Carlsson, A.

I

Amalia. » 55 Andersson, E.
Alfred. Sk. 68 Sehlin, C. O.
Dockan. »0 58 Lindbom, W.

Edluud, A. T. Ellida. H. A. 140 100 Vakilnt."
Fries, A.' Östanå1. S. Å. 59 20 Drougge, E. A.

'I Östanå 2. D 70 35 Brandt, C. J.
Pörselius, G., (sjelf ' Solide. D 283 50 Nilsson, A.

o. för olika bolag.) Gripsholm. » 78 45 Ekström, C. L.
I Smedjeb. II. D 39 10 Holmgren, P.

I
Smed·ieb. L D 28 10 Hedlund, J.
Framåt. » 28 40 Wiklund, J.

I
Sandhamn. D 28 38 Mattsson, J.
Gylfe. D 23 30 Eriksson, A.
Tor. »22 40 Blornqvist, J, P.
Oden. D 21 30
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Burg, von der, J. J.
Carlsson, O.
Carlsson, A.
Carlstedt, N. J.
Cleve, R. F.
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I F t-I sr ~ T '-IHäst 'j B "'lh f- aryg:namn "ag. I ons. kraft. . era, ~ v. namn,
---s-·~

Leufsta. Sk.' 194 Lindström, C. ·A. M.
Nils Ma-gnus. »187 Bnre, C; ,E.
Hilda.« ."' -B. 223, &tPetterssilfi, ,p!-
Mina. . • 'i> 157, -Lindströ'm'; C.,' c";
Herrnine. S." 287 Seblin.rJ; F\ '

"Svanen: S. S. '.151 7' Vakant. ,,'
~lin. o Sk. 142' Jansson, p;,
Oster Aker. - S. 4. a3 Pettersson, J.

·'Th'ecla. s: A. 713: 'J;~öderströiri'," I!.' A.
Albert.': » c ! '587 Ahrnnn; C. W.
Kattegat, », '320 Jönsson, P .:

'Betty .. ,i' » 270 Sjögren, E; L.
Lovisa. h,SI. 51 Blomqvist, G.

~Arla. s, Å. 167 50 Kylen, J.A.
Svensksund. 'J) 22' 35 SjöOlbm, 'J.
W.T.Marshall· J)' 489 80 : Jeppsson; N. M.

,J)'rithiof.. ;" oSI. I. '19 Jönsson, A.' .
N. Södertelje. S; Å. .' 87 35 Österberg', O. P,
Nya Hållsv. » 'SO 40 Holm! (J~ AJ1~,

, '-Hal1svikenIL < » "73 ·30 Carlsson', E. N.
Elmna. .. )j 57 Kjel1rn, Fl: -
C. v. Linne. » 290 80 Lubec1t,r.Edv:'
Harold. ,I f D ' 1314 140 Skantze, H.
Zeus, • » 790 90 Back, G.. Ä.
Belos. D 185 160 Edlind', V. R.
Heimes. » 157 ·150 'CarISson;·L. A.
Neptun., » 149 80 Wright, J. - ,
Poseidon. » 116 120 Wiksell, J.' T.
Hero. ' I) D 55 60 'I'oren, J. B.
Postiljonen. D 33 20 Widoff, A. G. _

Lundbergv.G, F. ltofÖ. D 26:· 20 Lundberg, G.
Lundin: J.Akerskanal.» ·50' 35" Gutkef'F!-' G.
Malmqvist, C.' G. Elisabeth.": ""S1, ( .. 50'" Malmqvist, C. G.
Michaeli, J'. -·Brage. R 'Å. 39' 20- Östririg, C. H.
Naucler, .O~·,·'} , ; .. Gullegh, D I 49 ~50' - Baulngardt; G~ }};

, Paton, N, (fÖr Ryd. " I • " ,

- bergska stiftelsen) .• A. Rydberg. S'o 144 Silfversparre, C.
Pettersson, C. , Ljusterö. So,A. 65 30 Lin-dberg, J. C. -
Peyron, L. ' Allegro. . » 845 130 Sahlsberg, Th.'

Presto. D 844 130 Abenius, O.
Tellus. »799" 130 Brolin, G. I

. Atalanta. » 767 120 Ekströrn, G. !I:
··Nautilus'. ' II 763 120 Svinhufvud,G;;A.R.

Rex.' ':'. j) 726 130 Gleerup, F. W.
Bergsund. r~ . -, » 693 120 l, "A'tninii1f,"K:~& c,

Motala. . D 677 90, Willborg~'W.R.
Stoc'kholm. »' '·625 120' Werner, J.
Dur. ," >, l D 625 130 I Rönblom. Z.

j
.Kurir., , S. Å. '213 . 35 Sydow, H., von.

Eolus. l» 620 240 I Söderqvlst, P.
Chapman. L"r D, 438 120 Paulssoii, A. T.
Drottn. Sofia. 'j), 404 100 llengtso,D, B.
'Kon/Oscar. :. »" 396 100 Aberg, J. P.
Söd:a Sverige. (ll I 393 100 Brand!;';" G. .)
Skandia. 'D. 381 100 Öhlin, G. A:'
Swea. . II I 375 100 Bodman, H.
Hyp~rion .. ' » _ , 370 120 Friberg. A.

Braml .. ooh bifförsäkrings~Aktiebolaget SVEA.
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Hufvadredare.

Förselius, G.

Grönsredt, F. K.
, Hel1itz, L. W.

r- 10'
Hjort, G,
Holmgren, A. M.
Jehander..C.
Johnson, A. & 0:0.
Jönsson, A. "
Kempe, W. H.

Kjellin, H.
Larsson, Ad.
Liljevalch, E.

j- Sehwieler, J.
Settervall, J; G. '

j (för .bolaget Sö.dra
Sverige).
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I, Hufradredare. 'I Fartyg:namn ISlag. \ Tons. \,~__~_f~_:~!__ B_ef_ä_lh_a_fv_._n_a_m_n_.__

Setterval1, J. G. Rhea. S. Å. 362 \120' Paulsson, E. L.
Dana, Il 276 80 Lönegren, B. W.
Nore. »260 70 Söderbergh, J. G.

, Transit N:o 1 II 260 70 Söderbergh, C. F.
Transit N:o 3 Il 260 70 Paulsson, C. E.
Joh.Tilll>erg. n 241 50 Walter,' N. A., v.
Linne. »202 30 'I'örnqvist, C. L.
Ulrika. S. 300 Olsson, O.
Ceres. S. Å. 137 50 Samsioe, C. R.
Pallas. »137 50 Höglund, A.
Motala Ström. l> 137 45 Larsson,.o. F.
Baltz. v. Plat. l> 137 30 Hansson,' H.
Juno, » 135 60 Johansson, J. F.
Venus. l> 127 60 Blixt, T.
Wadstena. » 122 45 Eriksson, J.
Hilda. Sk. 60 Jansson, E.
Olga. l> 67 Vakant.
Carolhin. »! 54 Pettersson, C. J.
Bur. S. Å. I 648 80 Pettersson,C. L.
Pan. » I 612 100 Linder, C. A. M,
Jupiter, S. 720 Johansson, J. P.
Jacob. l> 556 Johansson, A. G.'
Anna. 'l> 516 Uddcnberg, A,.
Adolf. I» l 460 Vakant.

Wallenberg, K. A. Liibeck. S'»Å' 228 50 Paulsson. D.

I
Hillersjö. 111 35 Vakant.
Ekolsund. l> I 72 35 Nyman, A. E. :
Brage, » II 43 20 Pettersson, 'F. O.

I Svartsjöl:det.» 39 20 Hjort, L E.

Diverse Taxor m. m.
Hyrkusktaxa,

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

.A) Efter tid. ~l::t
1:0) Inom tullarne. . '"

(Såsom sådan anses äfven grinden vid Blåporten).
För hel timme eller derunder 225

}) hvarje efter första timmen börjad halftimme :,.................. 1 -
'2:0) 'I'ill Karlberg och Solna samt Haga slottspark och Kungl. Djurgården

med Ladugårdsgärdet. . '
För hel timme eller derunder ~. 350"
}) hvarje efter första timmen börjad halftimme : . 1 50 \

Lenmas åkdonet å ställe utom staden skall, såvida åkdonet blifvit i ståden npp-" ",
taget, för. hemfärden särskildt erläggas .,': 1-:"

B) Efter kurs.
1:0) Inom tullarne. I

För hvarje kur~~~~.~.~..~.~.~~~..~~.~.~.~..~:.~~.~..~~~.~~.~..~~~..~~.~:~~.:~.~:.: I 2-

"Brand'· ochlifförs~krings.,.Ak?!ebolaget SVEA. 13 DrottnJnggatan.
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Slöör, F.

Söderberg, J. G.
Thorsel1,E. B.

Thulin, C. G.
Ullman, G.
wahlqvist, C. J.
Wallenberg, G. O.
(för bolag. Union).
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578 IIyrkusk~xa •

• 2:0) Utom tullarne. J;; ~ r;; or H!;t:>f
, 'o'.' • • Tm.:nedannämde ställen~· ·'h,-. ,~ nj ,f'. b'

Albano., '~·"::···"·'''··''····:''···''''·'···'·''.''··''''·''I 21651kariberg, ..~eI!(>m..alleene ...:." ;: " ...:;;'.1 31~
Annelund .........•........................................ , 4,50 i D:o, forblRorstrandit ,; ;;:;JJI 295'
Be1lmansro' :............•...............,' 3120 l KI.ubben, utom Horns. tJln"1'::';"'J")'~~'~'1j,185.
Berg, utom Horns tull ..." ...., ....r •••.•••• '.. 4 ,051' l\1:~lthus,et vid Hund-uddeniol., ....1:j,...,.: 5 15
BiS.kopsudden, r' ...••...••...,•.....•..•" •..•..•...•..•: 3 tJ51' I\~äftri1l:eti ..~~ , :.;~••...•,.i':..)..t...!•..: :. iX7.5.'
Blockhustullen •.........•..:......•.....; : '.. 5 40 ~a,llhagell )h•••••'.,.<;;••••'..!., •.,.;J•..::.l.••• ; ••••••••• :: 265
Charlottendai utom J{ornl?tuH .: , fp,IO ILandtbr.-akad:s Experimeiltalfält,til1d; 'I
Christineb~erg ...~·.:.:.,,:..•.:,...-..r ••••••• ; •••• ,...... p W, : .• åbyggn.ad~;rl1a .. , ...•.:.'...Lf:..l:.I•.:?u:j....13 50
Danviks hospital, ...•..•..•........:.......•".•..... , 2 5,5,' Lidingöbro .gtm Ladugårdslanda tullfr, r',,'
Danviks f. d,- dårhus ..•...........,.,•.......,..,. ,295' .. -eller Carl 15,:sport f. •••::;••~.:., •• ~~•••••••:"430
Djurgå~a:sbrunn .genom Fr-edrikshQfs '" f Lidingöbro .genom Predrikshofsntell ' '395
. tull ........................•.........•....., , , 350 !D:o, öfver, .Djurgården"fö~bi Mil.llilIa ,;'

Djurgår~sQrunn.;g:m .Ladugårdsl. tull, I eller straildvägen, ...•......, :..::: q.17.· 475
,.elle~ Carl 15:~,port ";.,.....;.:.,,,,..:';.::... ,3 95 ~~ljehol~en .: ,........•...,.,,;....; ;..;•.., ::.:L. ,275

DJurgardsbrunn äfver DJqrg;lrrd!ln, for-, ' . Listonhill -e •••• ; •••• , •••.•••••••• (:.' ••••• 1:•••;••[.••••:.) 395
bi Manjlla eller- RO~!lIfda.h••..••......". 4 Q5 . Långparinan ; :: , ;..:;: :::...... '495

Drottningberget, g:m Ladugårdslands , . 'i Manhem 'oCh}. -. ,,', .iiI', >1' <> 95
tull eller' ~a'rl 15's port . - , .' 3 10 .•,. 'lla"f e ." .." :v-: , ••, ••• : •••. ; v .v~ " ..: , .:. ~ .ll:l:anl -,.0 r .. , ~. ,'" ./ . _} ,

D:o, genom Fredrikshofs t~lll " ..:: 3 ~Q Marieberg " ..........•", ; ;; ;...•..." .. 320
DrottninghpllllJ , ,..•..:..: ,:.: e ••.•• ,750 Nackanäs " : :01:1 ••••••• '••••. ;:: •.: •.. 475
Enskede ..,.....................•:....•, ...•..•.." ....•.... ,350 Nockeby: bro , ,•..•.......;~.::: : ;.:l..'f 650
Finnbo , :.;: ' '...........•...•..,.... 4.8~ Norrbacka ' ................•................•....:::...'.•.., 295
Fiskar1;orpet ................•..." ....•...............,.. 3 65 Nya kyrkogården utom Norrtull'i., :. 3 lOJ
Fogelsangen ...•...' , , , ..••.. 3 iO, Nyhohof : '•....;: : :'.,. 365
Framnäs ..,.......................•,......•..•.......,......... 2.65 Ropsten : ,....•.., ;,.f.!, 3 50
F. d. Franska. Värdshu~t .., , , 2 ~5 Rosendal ;•....., : j..~.;'.••.~•. 320
Frösunda. öfre :.•..........•:...... 4 05 Rörstrand " .•......" .;..\ .............•...• 2 ni.
D:o, nedre ..: :, : " :,.............. 4 40 ~andsborg, ..: " : :.;:.:............. 4.30
Frösundavik .........•.....,.......•" " .!. 4 50 ,Siri~hDf ".;........•.......;..; " ~... 2 75
Grönbrink ;................... 2 95 ISkuggan, .stora ........•..............; ,,, "'.. 05
Grqudal 'på Djurgården ..•...,............•..e- 440 Skuru herrgård och f. d. värdshua.x. 835
D:ö utom Horns tqU " ,.......•............:" 3 20 Solna kyrka •.....s: ...••......•..:........•. :.... ,,.... 3 40
Gungan " ;,..:.......... 3.,\50.t Stallmit..·staregården » •••• " •••.••••.•••• : •• '........... 2 65
Haga, •.g:la, gap, l:a Haga' grind ....•... : 340: Stocksund , ; : :...••.;..~" ' : I. 4 95
H~ga.lus~slo~~, genom 4:0 d:o .....•.•..." 3 95' Stora Sikla.. .....•: :~ ;......••;: :.:t,3 95
D.o d.o, g'Ui2,a Haga grind ...•................ 430. Sundbyberg .....................................•...... 570
Hagalund "..•..., ,..................... 3 65' Tallkrogen .......•;" " : ; ~.;;.... 4 75
Haga orangertbyggnad .,.....•.:......•....... :405 Tegeludden "....... 3 10
Hammarby ,...................•..:.... 2 65 Tranebel1gs bro •....................................... 340
lIasselbackentillV'ärdshusbygguaden 295 T.äcka udden p.å Djurgården z: ,,4 95
Hornsherg ..,: '.......•..............., 320 Ulfsunda .."" ;,.........••..., :.:,...•.......l.. ,5 5
Hägersten , , " .." .•...•..,........•. 5 70; Ulriksdal, genom Norrtull-eller. Ros-
Jakobsdal ..•...........•......................, , 475 lagstull , , , ,..............•. 550
Jerfva ·..r •• '·' •••••••••••••••••••••• :••••• ·•••.••••••••••. , 475 Vestberga, genom Horns tull' ..: "..; 485
Jerla. .......................................•••...•..., \ , .5l5 VÅidängen : :.: 41.95
J ohannelund v. Ulfsundaviken ,...•.•... !? 10.. Ikistan, ...•...:..;;.....•...........! ,...........440
Johannishof .........•.." ,...... 2 95 !rsta, genom Horns tull ::....... 485

Om vid kurskörning uto~ ~ullar~e' åkdo~ baka, betalas,väntningspen~{nga~, dberäk-
net' efter' inställelsen varder rore färdens an- nade, for återresan hälften: af hvad,fijr fram-
trädande Jl'ppeltållet utöfver en half timme,' resan iir stadgadt. Hyrkusk ,är skJ:'ldig Iltt

Ji<ttalas för ~varje derefter börja,dha.lftirrime,· verkställa hemtning fråu alla de stä)len utom
hvarunder väntning sker. vä'ntiiingsP!lllninJ tullarne, dit han är pligtigatt.förriitta. kör-
~~ .~ed, 6?:'9re; Väntnln&:sp~.nn.~ng~Tlbeta~ bin&:, .var!s~g' efter tid "eller: ..,ku~~; ~ch
!ll:s a~tenr" Sas9p nu sag~t a~, l han.~else;.dE;lnQetalas.' da h~i+. ~ycke~" [som..nar Kp).'m:ng
akande underfärden dröJernagonsta'deslang- sker fran staden t111 dessa stallen.
re än en half timme. Begagnas vid kurskör- --- O) Särskilda bestiimmeiser,
ning utom stadens tullar samma åkdon till- Flera än fyra fullväxta personer och ett

8ranif- oCJi ~ifförsä1<rings~A~febola,get ~VEA. -13 Drottninggatan.



HYt'II~§kt:HA~ 5'79 .
f" " '", Jo" T •. .r

barn under 10 år eller tre fullväxtil;l:pe~g ~' sket\. 'berattigad att åtnjuta betalning efter
ner ./1 < 0..hll,,!; Jmde lQ..å.liSiia:'ehiitå'1r:tilL':'.Om.:'denAkaude,."utan.a1;t"ha.f.va,tin$at
~!t:u!>kens.~edgi~yail'deili~r'Y~.ftI.il'§j'i;~k~6'!. )iÖ!hip.gen efter otid;' f~,rdas" til~: e,~d:a.~t;~~t
uet'~· dock.unå., utofvetJdlltt'a låntal medföl- stalle\ betalassasom for' kurskornibg;''IDeifi
ja~ldBj .dom..es~ik..tå;~a:"'Pl~:~sip~:~~skb<ickei) om,~en åkande färda~tplm.~~a, ~,~,~t!'s~~'l!~~
elr~t bakpå ,.akd'Orie'tw·For.·medfordasaker utgar betalningen sasom'!f'or!kot)ri'rig'llt~ _
er.r~gge.s.jckenåg:on,särskild afgift; iJär i!)ke tid, Vid kurskörning beror detrå!f~ör$'''{.e~
flera> än ,tvA,peJ:sonel'begagna åkdonet," Arn nen att till det. uppgifna stä~l'eeJv:aiJ'il?ar~.
ae iåJtårrdeJiIl'efa.;äliwtvå;,oetalasför :livarje närmaste 'eller lämpliga:sre:'vägen;j;(jcli;;~
~:ngr~,:persedel 20 öre, dock.måej meraiän han, under körningen, af (Ien·enej.-';M~å!lå1il"
till!sal)imansJ)50d,jile':for(lrasföt,allasakerna de icke uppehållas vidar~l ~hrl{orile'rrPrd~~~~
ti>Illhopa"..För.Iättare persedlar, såsom natt- fö'r'någon af de åkanaes'a!lemria'We,'(~ö:r
Siic;Itat,ilmindJreH\'lippsäckarlnattföllral och uppslående eller.7nedfäUåndellii1'·e§ufflttteIl
ayIikt"b'etacllts ingen, särskildafgift: 'Grind" eller för annat dylikt 'ändamål, ,,·{).tilo!J,l-
~lr~l.'bropenningar. som -under'färd'med hyr- norlurida i följd afd'en' åbna~s'o ,a{o~q,rån
!vagn' ifrågakomma, skola af den åkande sker, är hyrkusken '~'er'äWg'a:d 'aitt' ä'~~3uta
b:e~~l~s, ..o~h d~ dylik afgi.ft af hyrkusken betalning för körn~!1g ;~ftet:tidr~;~tqit,~~~~-
~'tgIfves. for sådarivhemtning,: livarom på bud om tingad kornmg 's~danlva:g!1~nl ar
~Jhav.a aftalats, skall densamma af den förspänd, men innandenblifVitfiW-å:f!).~mt-
~~~~Mgo~tgöras. Legans erläggande på ningsställoet fra~kö~~d:be,t~lit-.S>?,~:o~~:I.'!I!tr
forliand . ma af hyrkusken kunna fordras, vagnen pa bestamd tid 'lllifvIt Vldlafuemt-
)när!' åkdonet tingas af person, som är för ningsstället instäld utan att 'liegagnas('e,r-
lh'dnem, okänd, eller annan skälig anledning lägges 1 krona; dock 'må härom besk~cf1~m-
h".ärtilUörefinnes. .För körslor emellan kloc- nas inom en fjel'dedels timme'eftefGakdo-
>kåii:11 på :aftonen "och kl. 6 på morgonen nets framkomst. Derest så ick't'<lskeh!i\)'et~-
lutg.årleg:an med 50 procents förhöjning så- las såsom för körning efter tid~ riV-id'i'o(iI,
iv'äkvid körning efter tid som vid kurskör- talnings erläggande för dekörning:arjitoID
~Iiing, dock. att förhöjningen icke beräknas stadens tullar, hvilka 'ofv<lilJ:oliliörmäla,a,
~or:"åte~'färd, d~.rtill åkdo~et, tingats före bör i neoda~nämde fa~! iak~tagas:l.i',rr~:a~!,-~
,elle'r .vid ..framfard, som blifvit fullbordad att, da farden anträdes l stadeni"lfor' att
iiliIfan kl.. Upå aftonen. Med nu nämda lske omedelbarlizen efter tid ut'o~'st'ädllli's
liifidantag, skall den förhöjda betalningen tullar, den för tidkörning-utorn tullä'tife:Jbe'-
iäf.t:~n erJ.äg~as: ' stämda högre lega berak;tiii:sifTMde'tl'iå'K'd6.
](ii:<: " . 1:0) Vid kurskörning. net till körninginstäldes;',i""11 ilw;t" o'l]
:<mit j för. den kurs, som böt jas före, men att; om åkdon begagnas först'fiHJ;ik1:i*,~
(Slutas,efter klockan 11 på aftonen; körning inom staden ocll omeae}l:i~tr.,aerpå
JG<;llj !för den kurs, som börjas före, men till körning efter tid utohl;.tullåhief'ae . fÖr
i§liiiias, efter klockan 6 på morgonen, tidkörning utom' tullarne" lles'täiii'då1iliö'ire
i.~~2:0).Vid tidkörning, som varar endast lega utgår för hela körningen;. U'J\'.~läl;'l!
10'; ('..... en timme: att, om åkdon begagnas 'först~tilf';k!I1i'-
lOi·a') så framt körningen börjas före, men ning efter tid inom staden och aen1~k3.!nap
iSlutas .efter klockan 11 på aftonen; derefter färdas till ställe' utom'· !1\naI1\~,
ii.: b) 'så framt körningen börjas före, men betalningen beräknas särskild t !oi'li'itt1{ö,17'
Islutas efter klockan 6 på morgonen. ningen inom staden och särskil<;l:ti!för'&Ien
Ir',':': V"d idkörni . r 'e u derefter fortsatta'köl'llingen·utom·ftiHa~n:~.i§!f:~' ~"tl ol:~~ngirJ°m, varar angr a.n. Närmare bestämmelser 'återfi-nnasj'i'~iil"

l"Pil . .". t me : '. lande hyrkuskregle1Jlente·,:~hvaraf·iifveh o'm
n~~0 för .den halftimme af körningstiden, .af taxan ett exemplar'tallfid lJör\~ä'fil(ft '_
180m börjas före,menslutas efter klockan sken eller hans körsven på' an'foHlrah,Iall-
p ,~å,~ftpne~; .. , -: . u' • mänheten .~illhan~.ahålla~·":i" kr ffi ,
li.<O):! fQrr~dl(;n'.halftimme: af kornlllgstlden,Legan for de ko):slor,soJ;ll,l,l.f n~'"s ;tr-
'som Mrjas' före, men 'slutas efter klockan ne verkställas med .s, 'k: rllstyggn.,ell~'f, an-
~6~.på,jmorgonerl:" "<',, " '.."" , nat f?r varufQrslinI?J.,~fs~~~~,tf~sp ';~p'(~'r_
~;'j}m.,.,.'å•.k~(j,.n).'.,.som.f.bl.I...fVl.t.t.~.?,g.ad....t un ku.rS-I.d,?n., ~fv.en.SQ.~me...~.,.e.n..sp..,ao~.g~k';.Jr.~.(, '. s.e4t'k.~rnll!:~Iln!>~·'st~.?en;' efj;er ~nstall~,lse~ ocp fo~, perso~,befo:rdr~!!:I'"l!-,tgar, ~nlt t 'r~~-
drö~,~·fa;rde,ns' ~ppraAande, !arder lWp'eha}let ,stamm~ls:er1 . sO~ .f~J,p\o~s';J:\re~;9;.~I,f~a~rr-
m'toffer ~JlL[~er~~~~tl~I~.'tI.Il,1~~,·ar hyrku- nas m~l!qela<lJ; l 1?:ll.Pll.~,<J,~)~~~~l;n~H%-ild",

. ".. -----'.n :"X'!1l~'I,;":.d Hg 118 81
::I'~~ne-. ';:~J.il'_<{l.·.l;i :":"'l';A),f:;~ .motto 'gJIAt!



Äkaretaxa.

Äkaretaxa
för personbefordra~ •

. Gäller !tån 1 Juni 1875 ..

A) Tidkörning. . . ör 1 ör "31 c, . • .
1:0) Inom tullanie. .eller 2* .eller '\ .eller~ 2* .~ller 4*

Anm. SlI.somsådana anses här åkande akande . akande åkande
je!"vål de fmn staden till Kg!. Kr. j öre ~ .' Kr. öre Kr: "öre
Djurgårdens område ledande por- E' k d 1 55 2' 05
tar, ändpunkterna af vä~en mel- ,. ns e e................................ ,
lan Karlbergsallen och Rorstrands Expe:dmentalf:t till bygg-
~':..~~: ~~ t~n .pnnkt II.Fletngs. , . naderna : .: 55 2 Q5
holms' t1illvidta~~~· mo nngs; Fiskartorpet ..: : ~... 60 ,2. 10
För heltimmeellerderund .l 1 251 50 Fogelsången ,•................. , '24'55':11 95
Filr hvarje efter första tim- I Grönbrink '90' '2 70

men börjad halftimme - 60 75 Gröndal å Djurgården' , 1" 50
. Gröndal utom Horns tull 35 85

. 2:0) Utom tullarne. Gungan , : :...... 55 '2' 05
Utom tullarna är åkare ej skyl- Haga, 'gamla ;......... 45 '1 95

dig köra bortom de ställen, som . H l t l tt 1 70 2 25här nedan uppräknas under m- . aga us s o ...•..••.....•.••••.
briken:knrskörningntomtnllarM. Hagalund l' 60 2 10
För hel timme ell. derund. 2 2 50 Haga orangeribyggnåder t ~g i-. g~
För hvarje efterförsta tlm- Hammarby ........•..................

men börjad halftimme 1 l 25 Hornsberg, Stora................ 1 35 1 85
BI K k" . «Lilla 1 35 1 85

.I U1'S01·nM~g. Johanniahof ....,.................... 1 25 l' 70
1:0) Inom tullarue. Karlberg genom allen •.... 1 35 1 85

(Se Anm. under A. 1:0) Karlberg förbi Rörstrand t ~~:.t ,~~
För .hvarie k .' c' 1 l' 25 Konradsberg .

J urs Kruthuset vid Hundudden . 2 2 50
Kräftriket l 20 1 65
Källhagen :.......... 1 15 1 55
Lidingöbro genom Ladu-

gårdslands tull eller Carl
45 XV:s port........................ 1 85 2 45
45 Lidingöbro genom Fre-
10 drikshofs tull 1 70 ,2 25
50 Lidingöbro öfver Djurgår-
75 den, Manilla ell. strand-

vägen 2
1 35 1 85 Liljeholmen 1 20
1 10 1 45 Manilla .•.............................. 1 10

Marieberg ; 1 r' 35
1 25 1 70 Norrbacka j 1 25

Nya kyrko~ården................ 1 30
1 55 2 05 Nybohof, Stora 1 60

Reimersholm........................ 1 10
Ropsten ,.... 1 55

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

« Lilla . 1 90
1 70 2· 25 Solna .kyrka genom Norr- I

. tuUeller förbi Karlberg 1 150
Stallmästaregården 1· 101

75 Stora Sikla ....•..........•........ 1 ,7
3
g

Tegeludden 1
05 Tranebergsbro :............. 1 45
95 :Ålkistan ........•.....•............. ·2 1-

580

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

,da ställen:
Albano :.:................. 1
Bellevue................................ 1
Biskopsudden 1
Blockhustullen 2
Charlottendal u. Horns, t. 1
Christine berg utom Kungs-

holms tull · .
Danviks hospital .
Djurgården intill Sirishof

och Bellmanare ..: ; .
Djurgårdsbrunn g:m Fre-

drikshofs tull .
Djurgårds brunn öfver Djur-

gården förbi Manilla. el-
ler Rosendal ; .

Djurgårdsbrunngenom La-
dugårdslands tull eller
Carl XV:s port .., .

DrottningbergetgenomLa-
dugårdslands tull eller
Carl'XV:s port ;..

Drottningberget g:m Fre-
dilikshofs tull ; .

Eklund ,.~.:•...............

10 ,1
10 1
60 2

2
30 "1

1 13011
1 155 2
1, 50 1

2 50
1 65
2 25
1 85
1 70
1 75
.2 10
1 45

i 05
1~!~I

1 195
1 145
2 .25
1 75
1 95
2 50

" OJ Mot dioskknEik~ bei;trida~de må åkdou ej upptagas af fiera .än två personer. Åka fiera än två, betah",
ettAr 2:a'kolumnens.pris. Ett barn under ,tio år egå dock att ntan särskild afgift medfölja\åkande.
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Å~\\l:etaxh . '1>$):
. Kurskörning må kunna påfordras jemväli!rå~a}lipmma, skola af den åkande betalas.'

till alla de ställen utom tullarne,hYil](a Da Cvidtidkörning åkdon begagnas så-
äro ~elägna hitom de nu uppräknide~\jnvid, iväldnoPl 'stim utom tullarne, beräknas den
de tIll dessa ledande vägar; och"beräknasföntidköining utom tullarne bestämda hög-
~ -t ;:~gan~så"som-1;ill· det-närmast re-Iega- från ~dl!tåkdonetFupptogs'''!'---
b,.o' .. ~ glq~;,\i taxan utsatta sotälIe. .. För "körslor ,mellan k.lfckan',Jl la aj~o.
j .• ,,:1=,J21 .).ifr~.q~efor?ran ..afsedt ~kdon ar l~M~ och, klockarr sea: p~ .,"!~?'?Onen,i.\~tg~r
~~~t,a,ti~!?,.;~rl?~t;l;ldt, far kq!nmg. IllO~. det legan.:mefl lIOproc~nts:fö,:!!oJ.n~'l!!8~~llf\"';,!~
~IA~ådo;,'~E-h:v~lKettaxan gal.ler, ICke vagraskurskor~Ill~; som vid~ldk;ornmg,:, "";,, .,~~~icl
11 an~ra .. fall ! a~ dem, som l. §§ 32:. 33..och ..Den f~rhoJda betalningenskull; åf'l&n. er.~
34,.af galJa,.!;ideak;l;rero'glemente omförmälas. laggas: . ...1 ···;"l9,,(,r.~ft~,
1{Rå ~k~q~, ~wptages, ege den åkande att 1:0 ... Vid k1Irskö"ning,: .;.",;~'.~t·i~1;i
~l}t"t!fqrfdga ofverdet s. k. tawe'märke, som a) for den kurs, som bQJ;Jas.dore enen
å,-åI<donetJför finnas anbragt, och som inne- slutas efter klockan llpå.-aftonen;: I",:!1:o;;':
~~ller~aV\~andrag af taxan samt åkdonets b) för den kurs, sOl~_börjasiföre :men.shf':
l).1}ijlmer emte egarens namn och adress. . tas efter,klockan 6 pä.morgonenaco C,91t':
j ~; !hiin else: åkdon' afhemt'as från station 2:0. Vid tidkörning, som varar .{l..Öf/8t./~71
l1-~lJ.,att ~#dermera till körning begagnas, timme: ' . ,. . " ..1" l,.'
Nie' åkareu berättigad att för hinder och a) så .framt körningen'> börjas'före:;ni'eJ+
up,peha.n ~UJ,dfå,ersättning med 50 öre. slutas efter klockan, II ,Iiå aft(jn~ri',;i:":; ]:l;:'!'
1 )>;qrs~olf~a? beräknas antingen efter kurs b) så -frarnt körninge,u' MrjasAöire~m~~
eller efter tid. ' . . slutas efter klockan 6 pil. morgonen.ler' '10",
l ;gurskörnjng .eger rum, när den' åkande 3:0. Vid tidkörning, 8.0m' vaiad,ängr:ecäft
fätUasaUenast' ,en t'im1f~e:' " "s;~öd .:T'JCl.f
l :~)ifl:~n; ~~äl1e inom tullarn e till ett. enda a) fö.~ ,den ..halftimme aL~ör~!ng~tiden,
st~l-le inom eller utom tullarn e ; eller som borjas före men slutas efter klockan
: .6ifrån{ställe utomtullarne till ett enda 11 på aftonen; ..'''<' (u ~
~t,!l~~ ino}lj';:tu~~arne. . .. . b) f?r. den ...halttimme. af, >körni!!gs.~JdjlJl!
i :Y;ld ~Ul'skormngegeilroskkusken valp ge- som borjas for e men slutaseftel',}l:IQck!!:D
n~~te lämpliga väg, dock ej öfver tillfruset 6 på morgonen. ,,", ~ " -
va:t;timdrag;. utan den åkandes begifvande. För körslor med de åkdon, som af drosk-
l Legan ~el'äknas efter tid:. förman anvisas eller på'dennes"reqvi~i11Qn
i a)' vid färd mellan två ställen utomtul- inställas till personers' f6rt~l\åffaIfde'" fran'
~al1,1e;. ',. " . Centralbangården, utgår leg'aiiJnu!11'2s "p

ro-
1 lJ) narsden åkande färdas tilljlcl'a lin ett cents jörl,öjning vid såväl kurs" 80m tid'kö~
ställe; ~",' - ning. 'I afseende å dylika körslor, ökoXSltlOn.
! '-C) vid jhvarje körning i öfrigt, som icke sålunda förhöjda legan, vid Ill\'ttkö'l'ning:'i
~r att rä na till kurskörning; .'. nyss uppräknade fall, ytterligar(kme'd."t,'il
; _(!-,)' niir- vid kurskörning åkdonet, utan p,·ocent. Deremot må det dröjsmål,:som'lk:a:n'
droskknskens förvållande, blifvit, för hemt- uppstå för reseefi'ekterw'utlenmj\nde:'å ;:IJail~
*!.tii. tpl ,d?ll åkande. eller eljest för dennes stationen, icke t,agas i beräkning ril:Tråga
l1a:)tmng"llppehållet öfver en qvarts timme om legans belopp. ' ,,:"'!,ll:VfTs\}
(öre 'fä~dens början eller öfver fem minuter En hvar, som blifvit,med'jkörIlni'g.ibetj~~
ef~ei d~sll:slut, och nad, bör: genast ~fter det körning:enS'blif\Vit
! [~)!!-är v~d ~ursk?rning å~onetunde~ sj?lf- v~rkstäld, erlägga "doen~~s:tstäl~!li»legaf.l~v!d
vlJo3arden,mast for den akandes räkning botesansvar; och ma, nar.den·,aKandeacke
$tanpa' lä'ngre än som erfordras för persons fullgör hvad honom i ber'(ij;da·ll.fseelld~'];~~:l
upp-; ellet urstigande. sufflettens uppslåen- teligen åligger, åkaren elle'r'kö'tsienll(m'.~,()r
~e:)lley annat dylikt ändamål. utbekommande' af sin rätt detom,;g,b1:a"lra!n-
l '.:{ljöljii hiiraf är det alltid angelä,qet att mälan hos patrullemude'poliskdtfsta]'l'e};;j311lfif
ifei~ ! åkande och. drosldiueken. på jÖ'l'kand å polisvaktkontor.. "r:;; ?!y:t1'iJ!i
if.ro !!n~epm tiden, da' äl,doiwt upptogs. För den händelse körsvenne;n;föJiXköl'rlln-
j (ij'qr -1;rapspor:t af åkandes lättare effekter, gen fordrar högre betälIlihg,- äWJt.a-OCanllllf..:
~åsom hattfodral; nattsäck, -mindre' kapp- sätter, eger den, .somåkdonet beting:l.t;:-lItt
~äpki och 'dylikt, erlägges ej särskild betal- genast anmälalfö~'hål~andetför P~tt;i.ll(etlin-
1~~!t,Ijlen'}ör kva.:je tyngre persedel utgår de poliskonstapel: ellel'ock lVpoli.ifva'k~kon\t
aIg)~t J;Iled20 öre; dock må ej mera än till- tor, då.. utan att denklagallde<S'edeliIil~'1"a
hOpa 50 öre' fordras för på en gång medför- varder besvärad med inställelse hos!:@ttver~
~J,\,~~e1l::terr' . ." s .•.· -. ....• ståth~llare-~m.b~te,p,"a~n;aH~\t:',äniPä'rsr..

Grwd,.,,;och.b1:.Qpe.nmngf{'l'j,som undel'fal·.den .danto,undganghge;n jerfordlja.s,;,l;a;tt~ls.11;~OJ~h
\



582 Taxa för Stadsbud,

mer' att ske olJhde~ f,.elakti,g,e va,rder tillj denna, ' tama, '1J,tt, i eiJMI1PJa'7l.ca.l~tid 8kqU af
ansvar befordrad.". "I,. ! ,drflsk!tus7ten'ruc.dhuflJas, o:JJ!l,Jpawlivford1'an.
""l'J" t , b' t"'-" -, -l- 'ti,'c'·· . "l' den åkande tiUha.ndahälla$.:r,,·'" l I, f"-;--I,ar·/1ta~e.n arn.meser a 1'J.nnas ~ go, ~ , , • ,,' ~. "r't r'f" mI ,

la'ndfJ åk,a"fJr~9lem..~ml!tlt'Pa;"a/,~Nen8l1m alj ,' .. , Ii .;,1. \ 'i::' '~JtI,';~'I;;;! '
S. k. Gästgifveriskjuts

tingas å bestållningaställe, N:o 2 o. 4 Adolf Fredriks kyrkogata och erlägges med
2 kl'. pr mil. f. T

• : .,~ 11•. :-- d' .' J 'Taxa för iSta(f~blid 'r, '\)~Il:.. ~J:.nl\ I ro\. \/1 l< iJr ~ .{+;:gällail~e.f~ål;l ?ch me~"den+.I;nuari.l878. .•.. 'v,,~-
,'",., \ 1 K' t L" 3:-o"Uppehålles stadsbud af den, I I"

. T'l .. 'a , • ':' , ' " k' ,~r*). k ~1!f}' .. Söm .honom . ting;at, elleruel- K~, ere.
, j • r .'.;: ~ , U!s. urs. jest för dennes ·räkning.'mer T;-'-""'-'

.el) EftM' ."k.u1:~_ d. , .~ j'O: { än: en -qvarts ti~me u~öfver .: fT~:.
F" .. d" ,...... ;;l den för uppdragets uträttan« au..

1:0 or upn.ra.~ utan·b?rdi\.· " de skäligeIi"erforderliga tid>, .
eller !ll.ed:b.ord~,.~f"~og;~t I. :t.... I betalas särskild t tör hvarje "
10 skalp. VIgt - 25 140 ..•.t .. d/} ts tilltme
Föl' börda, som väger öf- c e.".: e.r. "10,.'11 "qvar._ .. .i>, '1'5

10 kal d 'nI h' borJad,/Jerdedels timme "
ver , s a"pun l oc .• 4:0 Mser uppdrag endast attiran,'
m~d 6~ : ~." 50 -,75 å båt' eller ·m'1/.vassiatio;
For bO?'da, som vager of- . ng. ,J"11 . fl " Il .

60 till h d 120/ .nensplat~!orm tl akd,on.e er
vkeårl d ocn; me , I . tviirton: fora, passagerares res-
s • pnn , ehv~~ ett eller\ '. I I" r ", effekter, erläO'ges för.,hvarje ..tva stadsbud for uppdra-l.' '\ ,. . . '.! '1"1'.7" .' ..J
gets fullgöralllie anlitas 11...-1 1 5d . • ?1Iansborda e er, uerunder ..;. ~ -

2:0' Innefattar nppdiiag j'emväl'dter7t1trs, be2 B) Efter ad. . .. ·r
talas särskiZdt JÖ.~·återkttrsen, enligt Föl" hel 'timm,11eller der~1tderbc.. ." I .
ofvan stadgade 'grllnder, .allt efter ..be.!, . talas åt hvirje stadsb~d I 50
skaft'eIl!he~n a:.f det uprq~'ag och lang- « hv:arj'e efter hel timme.bör-
den. af den ~ag, som aterk1t1'Sen afser. '. jad 'ltalltimmel betalas åt ,I

Tln·exempel~ Om ett 'stadsbud sän- h" t d b d'" . -125
des men börda, som väger öfver 10 till varje s a s u.: :........... .:
o.ch med 60 skålpund, från Norrmalsn,
till Söde1'1nalm (lika med Längre kU1'S)
med uppdrag deljämte att sedermera 1:0 Dåstadsbud ej uttryckligen tingas ef-
i staden inom broarna lemna besked an- ter tid, utgår betalningen efter kurs.
gående uppdragets fullgörande': (lika 2:010~; föl' forslande af börda användas
med Kortareku1's), erlägges: föl' fram-, bår eller kdrra, inverkar sådant ej på
kU1'sen 75 öl'e.och,föl' återk1tr~en 25Öre,' betalningen, utan utgår demra-med hän-
eller for uppdraget i dess helhet tillho- syn till bördans tyngd efter ty ofvan
pa 1 krona; men om beskedet skall Iem- sagd t är. ", \', " .\
nas å N01'r1nalm ener' bördan dit åtel', 3:0 Vid uppdrag till eller från n)itrgår-
föras (lika,omed läng1'e kurs), utgör be-l "den eget .stadsbud, då ångslupskommu-
'talningen: i förra· fallet för återk1trsen) nikationf6refinnes och m'edjördel kan af
40 ör~'och för uppdraget i ddshelhet . . stadsbudbegågnas, undfå särskild godt-
l krona 1'5 öre samt i senare fallet' för görelse föl' ångsl1t'lJsafgi!ten för bådefram-
återk~vrs'e1ti75 öre' och för uppdraget i och återfärd,' äfven.om uppdraget afser
-dess helhet l krona 50 öre.' '" r I blott}ra1nk1t1'8;" I Intetannat fall erläg-

------ ! .•A l " 'f

. ; ,. *) Korta:l''ekurs är: UPFdr:ig"fr~n ett ställe till ett anbt inom, sasnana.stadsdel
äfvensom ifrån Staden. 'in0111 broar-n« till lYorrmal"n eller Söde1·m.almeUe1' tvärtom,
från någon af ddsa mal1nar till Staden' inom broarne. Hvarje annan kurs' anses för
längre kurs. • . h' t •,. ." J • , " ,"'" \

s:' i. i '~åsomsärskilda stb.dsdl';(ar' a'ises: 1) Staden i1!0111broarme, 2) 8ifdert'nalm, 3)
NOMmal'oin'med Kungsltol1'nen,'Osrermalm,', 'Skepps.' 'och»Kasielllwlmtirne . samt 4) JJjttr-

:g.ården intill Sirishof och Bellmansro •.. ' . = ~ ,....,.

C) GellMnSa1n1nabestämmelser.

13 Drottninggatan.



584":\" ,,-'1(''';[';' ');:Divetse"u;pplys~ "J:H
, Å)ihb6taMa~.bel(jpplgodtgötes'riillt~ ·'tt~n-4:e c-. Kungsholms- östra, roire.
iribet:itniJigsdltgen,"!' f. 'j ! ' '.' {i:e A'rlo1f'r.Ftred.~'Sö.dr&TQte.
. Om före ,kreditiftidens utgån~ ,nytt kre- 6:e .l> •. r Ad<llf.Eted.\nollra<riite.
ditiy el'b.ållits' 'får1öfverföring till detta af 7:e» l> Jakobs sö'dre,:rote!tlffllrö\
kapitalåkuld~ ,å tlet:YHdre kreditivet SKe?~talt 8:e l> .l> Jakobs norra rote med
all äJfl.ijt derför. ' ; , J,o~a~ni§,.N.5llamling.

, ,,,o l.. 'r' "., 9:e .l> 9:e D 'Östermalilis'vestrarote. /
. • ; ", Afbl!talningslår~. 10:e Il 1O:e l> ,Österm:smellerstäJrote.

An~ök~ingar ;)in nya lå'; emottagas alla l1:e »l1:e j) Östermalms ,öStra3röta'.J
sökpedaglU! I1f kamreraren. . . "med K.' Djurgi\r,deh.

AnlP,iHan,!om afbetalning eller slutliqvid 12:e »12:e D' Katarina sydöstraeoteår.
emottages af registratorn, aflemnas deref- 13:e J) 13:e Il Katarina norra. rote"~ f,l;q
ter .till bokhållarne, för ränteuträkning och 14:e »14:e Il Katarina.eydvest ...at@te'.
sedimner,a.,tlUkassören, som emottager betal- 15:e II 15:e j) Maria östra-röte.. ,l" ,;hr.·
ninien~o~h,ineddelar qvitto öfver densamma. 16:e D 16:e II Maria vestra rate,;\" il;"
Medel~"em.()tt'a'g(l1idepå lipp-ocltafskr;jni-ngs- 17:e ».17:e II Knngsholms vestrs.rote,
. gh7Iii-~~pd~il'epositio:'l,sräkning e1not-Miinto,. )1 t I' :,,-.~~(:.,>;

Insät,tningl.1r och uttag såväl påtlepo- Taxeringskomitedistrikten. '., "\'\~
8iti(/n,f,':ä~'-fillQaf 100 kronor oc~ del' utöf- l!'örsta. tlist1'iktd: Nik~lai rörs~mliii~~el1~r:'~ )
ver, ,·äfv.ell,'i. bi'utn.a ta}, s0l;Upa l~PP- och. staden .~nom broarue jemte RlddarhoIi'ij~Ilr., J,

af8~J:U"7!~~!{s-rä,kllinga.hVllke~Jemnteller bru- och Stroms?org. ..' '.'" " .•:. I
tet tal som helst. ·fa ske l bankkontoret Andra dietriktet: Klara församling •.
alla' sÖkneda,gar., Högsta insättningsbelop- .. l'red,i.e distriktet: Jakobs och J olian~is'~"
pet bestämmes af Fullmäktig-e. församlingar jemte Skepps- ocp. Kast~p:;,'

~äntan".,so~ bestämIll;es .af fullmäkti~e, holIt,Jarne. . . ,' .. i'o', ~
-utgär för upp- och,afsknfJUngs-medel fran F':Jerde tl~str·,ktet.: Adolf Predriks" ~cp, 'l
och med' nästa 'helgfria dag efter insättnin- Kungsholms församlingar. " o,' ;.'/

gen,· för depositionsmedel från insättnings- . Femte distriktet : , La~ugårdsland§ för~lU.n~)
dagen. ling med Kungl. Djurgården. ." ..I,.,

Sjett» distriktet: Maria Magdalena :föi::'~<,
,R,iks~a.n.ken8 !tontor å Norrmalm. sam~ing... . . .., ..< :>\:~l

.. ) ~a}~~?rgsga~an 6 A, en tr. upp, •. Sjusuie distriktetr Katarina forsamhng.,;,(.C, }
hålle,s:öppet underriksbankens förrättnings- .... q •. ,.
tid liyarje ~4elgfri dag för depositions-v. fo-, Läkaredlstrikten. .'rA
lio#Knings~" upp- och afskrifnings- samt Adolf Fredriks södra distrikt, omfattanda-»: .
kredltiyr,örelse, äfve;lsomför försäljning af södra delen af Adolf Predriks församling) 1:'1
vexla'(i,tlt}ä'lldskt mynt och postvexlar. med grånsskilnad i Kungstensgatan, ,Dala-~, {

,h, ~'H gatan, Odengatan och S:t Eriksgatan.
~ ~ J. xh,. :. . Adolf. Fretlriks non'a d'istrikt, ?mfattande

Valrsr.~ts~~ne.,fj>r. Val af Borgmästare, ~en öfriga delen af Adolf Fredrfksförsam-
,'lJ.Ri.ksdagsmän, Rådmän och ling. ." ..'" :. ~.:"Y,"
c.lk'i';;Stadsfulhnäktige Jakovs .dlst~lkt! omf, Jakobs Iorsamlin~. >~

.t", lr !"".n ,,' .• Joltannts distrikt, omfattande Johannls i
För~Mt.valkr4iJen: Nikolai och Kungsholms församling jemte den del af Djurgården, 's

för(all1rij1g,~r 'samt Skepps- och Kastellhol- som ligger non om Värtahamnen. ",t-,,;
marne .. " '( '.', Katarina norra di#1'ikt eller 13:de. roten ..l·

A~fiflr.p,~v.~~k;'r.iJ~e1FKlara församling. Katarina oestra dist'rikt eller 14:de roten:',
Tr.edJ,~<-'I!alkre,ts,!n:Jakobs och Adolf Fre- Katarina östra d'istrikt eller 12:J;e'l'oten. '.~.i:

driks~f6f~amlingar.. . Klara distrikt, omfattande Klara för-, ,,"
Fjerd~ ~ft'J;lk~eisen,; Johannis och Öster. samling eller 2:,drll och 3:dje rotarne.ror., ,J! i' '

malw.s"lptsamlingaJ jemte Kg!. Djurgården. Kunqsholm« distrikt, omfattande Kungs"'","
..F~'II~t~:,~~{Ji1,:;tse-;t: Maria och Katarina holjusförsamling eller 4:de o.J7:de rotarnelicl1l;

forsllmlmgar, . Ostermalm. »estra dist1'ikt, omfattande
,;lJlLl ',;'(, .r. --- 'J, den del af Östermalm, som ligger vester.oim

~~v-~,IJ~in,~s~eredningsdistrikten. N~:!n~;~~öst1'a di8tl'ikt,Qmfattll~d~ ~en,~--;
1:a I".<lmf~;,l",~ en~r" 8.torkyrkoroten. del af Östermalm, som ligger österom, NYt ,'" t

~2:a. '~. j 4~;P;1 l' 'P . Kla:ril södra rote.', , brogatan. samt Djurgården söder om.Viir.ta.- JI .•
3:e » 3:e II Klara norra rote. . . . banan. i " ."'" "T'i'

BrlIDj;-Jij' '119IlsjJ<rlrigs~Aktjp~olaget:Slt~A.~~SaOrPtlnioggatl~~;18



. - Diverse underrä ttelser . 583
'ges 'ångslupsatgift, heller äfvensom i andra fall; då., denna taxa

oddar-celler. brope -ann~ icke är fullt tillämplig, må på ö.fvet-
dylik afgift. T, "'. " " ., , enskommelse med stadsbud eller veder-

4:0 Om uppdrag, .som icke är tingadt efter' 'böraI!de föreståndare, bero, efter hvil-
tid, innefattar flera särskilda kurser, . ken 'grund betalningen skall-utgå. '

l- '~1"'t.lH~·~l~,~ f"

:1' J c, \ ~;'\"

Taxa f9r Sotning.
a) För sotning, som enligt § 2 m.om.1 Bkal/ ,,'. dan. rensning verkställa utan samman-

ega rum å bestiimda tider: :. .,•. ' . ~ ' ,I, hang me.d sotn!ng .i skorstensr~ret,.
~',< "Fol'hvarJe'" 'betalas-för hvarJesplsel eller kamin, ~

- ~, f!I) " 'J ',L, r< L,. ,'rökgång., ;iivilken vån{ng aen 'ä.", 1Jijinnes,30 öre.
I~-v!jl~S'Hn~~lg'il;.•.p"(\.\,:;,;",~••: ••;,., ••••,,•..•,,20 öre.: ti'li'11I:.\B; For tre~gör~ng af rö~huf erlägges
1l-4'3~lllg Ina!'m~$t, [unqel' .vinds bott- ;" , ' \ . ! ~J'heller särskild betalning,
I. n.~n."+;'::"t":~""""d"':"""''''''j''''''''-~g~-X~~otning af rökgång till så'dan eld-
l vanmg nas -aeran eL " , ' , .: t fl'" b . t l t d t oU rum
och i så vidare med förhöjning f(jr ,',s a, , ..sO'tnegag'(!a8 ~~,es u_~.'1!.8.~c - s

h I ., å . f"'" ' -5 ,1 uppvarmande, lika l alla vamngar:
TarJe v mag a , '. !lom rökgang till endast en eldstad -

'.Anll~. 1. II äfseende å' sådan skorsten, som; sotas ~ :.." ~: 75 öre
" I 'står utmEld ',grannes brandmur. och), om rökgångar till tt'å etter flera eld-
I följd' deraf är uppdragen till större höjd' ' städer på samma gång sotas, för

än 'den,'eljest enligt giil1ande'bestäm~' ht'ar och en af de~, ..................•..... 56 Il
melserskulle innehafva~ beräknas be- och gäller hvad här ofvan under lit. b)
taljlingen;IörJ;otningeh, med tillärnp- stadgadt är jemväl i fråg!t o~.~ojtning af
ning. af' f~U .• sta4g:tde' ~l~nd~r, eft~~ pannmurs rör. ", .,,' ° •

,a~talet varungar l·'~~t .hus, hvartill iwm. Om sotning af i'ökgång till sådan
I ,natnnda brandmur hör er.., ' eldstad, som uteslutande föl' rums
'An'!L 2. I betaluing för sotning af skorstens- ", , ,uppvärmande begagnas, måste, utan
; l rör-ingår äfven ersättning för rensning att.skorstensfejiuen dertill.gifvit an-

! af dit-ledaude"til1jernspisel eller jern- ledning, verkställas - å annan tid af
kamin hörandeplåtröräfvensomdesam- året än den, som i § 3 mom. 2 fin-

" J mas 'nedtagande' och återuppsättande; nes bestämd, utgår .betalningen med
! men om skorstensfejare kallas att så- , 50 procents förhöjning utöfver taxan.

I 'C" ~ Diverse underrättelser.
( ."! ,; Upplysningar rörande Riksbanken. "

;,ire';ez'di~1ont~'/'i1tg_'~antt utlåni'ng e'11:Ot'b,l/1' Ka8S~'kreditiv. l\

fiotek af löpaluk förskriflling 'aktier puJ. fvrsö1\:ande härtill inlemnas kontrakt en-
. • .. " .' ligt tryckt formulär tillika med afskrift der-

~, b!.tka 'Pq,p,p~r,eller vag~orda. effek~er. af, .den för kreditivet erbjudna säkerheten,
--Vexjaroch öfriga lånehandlingaremotta- firma för invisningarna och.vderest sökan-

gas ,af en kamrerare i bankkontoret hvar- den begagnar rombud, anruälningssedel.
je söknedag-under riksbankena för~-ättnings- Dessa handlingar emottagas' under riksban-
tid. kl.' lQ,...~3. r , ' - kens förrä.ttningstid af kamreraren.

:AIi'mälningssedel .erfordras. endast i det - Kredi~ivafgiften erlägges efter,krediti-
fall, att sökanden begagnar ombud. veta beviljande till kassören vid kredi-
. Vexel, hvarå minst 15 dagars diskonto tivkassan.
beräknas, skall vid valutans erhållande.öf- -Invisningar, hvilka.få stiillas äfven å
verlåtas til] riksbanken eller ordres. prutna.,tal, inlösas, och ,inbetalningar emot-
; Betalning .till riksbanken af diskonterade tagas af .kreditivkassören under riksban-

vexlar eller lån emottages hvarje söknedag
j

kens förrättningstid. , <, °

under riksbankens förrättningstid af veder- Vexelblanketter för uttag. ti,llhandahål-
börande kassör, som .del'vid. åtel'ställe:r Y'e~e] las kreditivtagare mot behörigtqvitto,
eller lånehandling. utan afgift. '" ." I

B.ran~-och LifförSäkriQg$,-Aktiebolaget SVEA. ta Drottninggatan.
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,:Maril1.L~,trarflUst~~ja;;Xbt(, ..' .'J(' å~~r.tltåe!ld,edelen. ~frö.stepn~lJ+ls'i!örsamling
Mal'mt 'e.ltra.nlisYtli.t:' •. '''" .nied Djurgården i hela' dess';\lt'stIDck,nj.llg"i1.:
NJikol"Q;il<Jdis't~ik'l,'1[@nUattande'Storkyrko-, med undantagdock ,af,'ga~er.V:lj.~"fYet:;:i;1",)O

församlingeJl.1~nend:sta' roten. {3je,ttetrakten:. ;rakebs (örS1J.lIlli!.1g"iiledUll-& ,:::.
h.Jill n~GI "XLi -~,,~; '. , dantag af dels den till\tr\ldje·,tra~t(jn:lag.da;.i '
.",nii;.n<:;·,;.Jl ;;1flii"·;'.J· '-d' t 'kt del .och dels Skepps- och ..Kaste~llrolml,'f1la:~;..
",'r,,'!wr"n~rnl'!l~g"1' I~ rl en. Sjunde trakten : Klara forsamhng med un-
FörlIamnfogdarnes uppbörd indelas hamn- dan~ag af de delar, som' tillagts fÖI:staoc~

området rtildsvidare.i sju distrikt, benämda: tredje trakterna. . ·,mwLET~.
8keppsln:ollamiten" innefattande sträckan Åttonde trakten: Nikolai 'församling, samt ~~

från' ·)N onrbro -till ,Slussen äfvensom Ström- Skepps- och Kastellholmarna jemtei'Galert
parterreur-rv.« ,:,' . < ',' varfvet.'· :~" .1., f;,~~J.f('{,.)

Stadsgårdlm, från' Slussen till ostligaste Nionde trakten; Södermalms·östr.a:.· norra">
udden af Hästholmen samt Fjäderholmarne och östra delarn e af Katarina" fötsam1ing,:16.
och stadensvatten i -Hammarbysjö: begränsade af Göthgatan fi'ån'S<ödelimalm~.,w

Munk'bftohalnnen,.frånRiddarholmsbron till torg, Falkenbergsgatan, Söd~~1l).~!In*gapfln~;,~
Slus~en och derifrån till-och med Ragvaldsbro: S.kånegatan, Ny~~rget. och" W',e!:i,n~?fP~!;in.

Rlddal'hftllnshawlI.en, sträckande SIg rundt till Hammarby sJo. < . C. <. '\
kring Riddarholmen samt vidare förbi Rid- Tionde trakten, Södermalms vestra:'iIOITa
darh1i~et~~Rå~huset, Karislihu~et och Hel~e- delen af Maria församling,. begräl).~lti!.)~r:~ö~,:"·
andsliolmens'vestra strand, äfvensom fran dermalmstorg. Hornsgatan, 'Adolf FredrIks: .•
Bagvaldsbre omkring Långholmen till Lil- torgs östra sida, S:t Panlsgatän; )'j'iriiller-".
jeholms!lrOl1'hcjl vidare till slutet afstadens mansgatan och Vollrnar ..Txkul1~gatan_ ni'ed, '
ömiå~e,:;i?oI\l, Årstaviken i dess u.t:träckning enligt' stadsplaI!r,~'~~~llJ't'"

Bla'Bu1wZ1ns1ta'rnnen,fran Norrbro rundt Årstaviken. '-'l' '
kring~la.siihol~~l1 till tr~ppan vid Nybron /,Jljte tt'akt"?!,, Söderm~lms s9dr:t:.,,;~t~f-
framför "Bei-zelii park afvensom Skepps- stael~de delarna af Katarina och:Mana fQr-,

• och. Kastellholmarne. samlingar. .. J1"':'~
iV'jjlJrol/(l/Innen, från' trappan vid Nybron ,\ ,'di:'

fraI{lför Berzelii park till Djurgårdsbron. , '"h
hela Djurgårdens stränder vid Baltsjön till Ordningsföreskrifter för Stoc'l>höf: •
Ålkistan och vidare vid Brunnsviken samt I\; f V'
hamnen 'vid Stallmästaregården, Allmänna försäljningspl.atser. Öfv'erståt-. ,

Kmlgs1tolrnshamnen, innefattande Ströms- hållure-Embetet bestämmer, hvilJ(~'T,'tofg;;')1
borg, Rosenbad, Röda bodarna och Tegel- hamnar och dylika ställen- i staden" skola-'
backen ·till- Nya. Kungsholmsbron samt hela vara till allmännaförsäljningsplatsei )iJlp~,
Kungsholmen och öfrige stränder af Klara- låtna, egande bemälde Embete att' dels b_e~'-",
viken', -Börstrandssjön och Karlbergs kanal. stämma särskilda af nämde 'platser 'för"

försäljning af vissa slags varor, deIs i öf-
t' ~k'," l" • kt rigt lemria de föreskrifter, som föl' vidmakt-

. ,;;t orstensfejaretra erna. hållande af ordning och renlighet fi'I:Saln-il
Fbrsta. trakten: Kungsholms församling platserna finnas erferderliga..<Deh'S:::som

med.derbill ihörando del af stadens område, bryter mot livad härutin.nanrstadg-as eller
som :är beläcen utom Kungsholms tull, och icke hörsammar de tillsäg(Hser~ honom i af-.•
den Tl:el<·afiflara församling, som iir belägen seende å åkdons och varors: 'oi'd)i'~Jtdt, \1..
vester om Vasagatan. ifrågavarande platser gen6mpolisbetJel1i'n;l"'"

Anf1rat1'akte'n: AdolfPredriks församling. gen på stället meddelas, böte 2--;20 kr. '1~JlI"
l'~eäje trakten: Johannis församling samt gator eller andra allmä'imaplittsei,' r '''d'll~

den del af Jakobs' församling, ..som är belä- n~ omförmälda, II!å icoke, ut.~n,~'~J!e !~,'
gen morrvom Oxtorget och Låstmakarega- hallare-Embetets tlllstl}nd, forsalJllln e;..::lP
tan, jemte 'den del af Klara församling, som drlfvas från stånd, bod eller 'dylikt, 11:
begränsas'afBamhusträdgårdilgatan, Drott- så att den på stället framgaendeltöre'.Sf;Jll-'w
ninggatan, .Gamla Ktingsholmsbrogatan och derigenom hindras eller ilppehå~fe1, .~r~iQ-.':,
Oxtorgsgatan.. ' .. " . bot af 2-50 kr. . .' bL uu"a.;)

FjC1'df!" trakten, Osterrnalms vestra: den ,Annonser, affischer eller andra sådana.
~~l af Ostermalms. församling, §om är be- t!nkän!lagifva:!lden)llå.ej,u~ws.ät.tas pålJff~nt-
lägenvester rom Sibyllegatan. Ostormalms liga minnesmärken ener~vld gata eller a.II~,
torg,(Nybrogatan; non om sistnämnda torg, män plats anslås på byggnader; plank 'e1lh'''''~
och Karf'XV:s port._ . andra föremål utan eglLl:enseller dtspoifen-t::~

Femte trakten, Östermalms östra: den tens rnedgifvande, .f,' - <" ,( s«.

B~~~d.~OCh';b1iffÖiiSäkri;g;~Aktjebbld9~t~SV8A!:,.~~~ft:hi



586 Ordniugsföreskrifter.fär Stookholm.
Badande. Å .v;issa ställen vid hufsudsta- är for 'Samma;-tid annerstädes betsM. För-

-dens strändell?,äro, på.staden~,. bekostrrad.i su~marnå(rl)n att~ti~l be$ka~tni~gI~p~ä}a
anlagda-o badsnfnpar, som: allmänheten mot -hund.vsom aic honom lf1n~hafv.e~.~ll!lI. soke:
stadgad) linddg·afgift eger attbegagria;, ocb) någon, att medelst ~Ol.'lgtlg uppgIft ~neltl pa
vare badandå ~n~er ~arhinl'me'l och i öf a,~~at 'sät1l u~c1an~ragalLsil! be~att'm~g,I'er-
pet v.atten ..eJ ttl.na~et inom ~tadensa'llltfar lagge',:dubb~l:,lhun~skatt,O'C,~ ~ote'J~-iOhJrr,
,å' stadens IDIDl'ade ega rum endast ,å; tde Hundskatt ' al"l "hkaJ .utmat'lll1'lgsglld, med
stäl1(';n,; derosådant, skeJr utan olägenhet.el: kommub~lutskJlldel\'" ,H(o'gifl '~" /'ö~ ,Jo
11er o:behaf,0för1 allmänheten. ",Den. som'ri ~ ki'e'atu~. Lefuln~sTOrSjJjin'(Hl'ta'gar~ å'gaj;a
-stadentlunder: barr-himmel badar uti .sjö" ~ller! annån aHn1älFpl~M 6l)uiiden~fl~taI{,er.
!ik!', .kanaf el~.erva~teI,,1drag, elle.,:"'för~åda~tl fö;r~el'lig, t,illsy~;. en~lfinp.e(~äst lq qef ~ii.-
.ändamå]. afliladeulg a annat staBer an 'Som des" eller ,finnas ·horn.~(jskapJ få:r1 g~t,el·
sålun4il: blif,vit.ia.J:l,:jsa~t, böte'2""""2g kli.; och l~! ':svil} l1~~a.å ~Il:t.~l~p~~,'.!:i~aii allPJän
va!e ,samma paf?lJ~ fo.rden, ~o~la st~densl plats VId andi'a'tIllfatlen'';fl11~~ d~? llna~r
bmråJie. bada!. Pl!' fOllbJudet .stal!e. ..": ,A ioafbruten 'til1sj"h af I~årdar~I;' f21;a :~1l1ell~r

Dam. Afdammug eller piskning-af J!lat·' från b~te; eller .för: ; yatt!llng'·eller' 1ilnl).~t
:-tor"möbl~r: sang~l~der.]och dylika l?ellsed'i angelägep ~nda~åI:;!V!!,riidr~fv~~!~.ener·· på
lar eller .kringspridånd» annofledes-af dam sålu!?'lats ''tdl forsalJmng' utstaBa's;, eller
'i större mängd: må ricke ega 111m;å sådana l{afva"omförmäldlt' kreatur \g~noin· underlå-
.alhnänna platser; ·hv~l"es.t olä.geI,,1hetde,,:"aften v·ård:k6m'niit'iti·p~·~ån~an~, gå,rd'Yst,a-
kan .förorsakas, och far Icke Il någon .han· den; eller stadriar man, da, kr~atur ~ stad
-delse verkställas utom hus å annan' bd, 'af framdl'ifves, obehOtigeli' dermed å gata eller
dygnet' 'än emellan. .kl, ,5 .och kl. 7 '~, l?' annan allmän 'plats, böte 'egal-en eller den,
'under \tiden från och med den 1. MaJ 'tIll som 'erjest slmlle. om kreåture.t h.~fva' våra
'den l Oktober samt emellan kl. '7 och kl; eller vallat, att sådant kommit lost, 2-;:-20
g f, m. under öfriga. delen' af, året, vid bot 'kr. Dragare må iokestållaå så; att rörelsen
af .2":-10 kr, t _i, i "',' j ,deta! liindi'as ellef \lJ!P~liånesrej heller fo-

Hundar.. - Från kl. 10e. m: ttllkl. 6 f.m., db/s' eller Iemnas', frånspäild i+iiI åJi'dö;net
får hund ejt löpa ute-t- staden utan d.en-åt- annorStädes å:gata.et1er annan allmän plats,
följer sin egare eller vårdare; börande fik un- än det sådant- är':tillåtet, 'rjd'bot af 2-50
der djurets löptid .hållas inom pus. Hundar kronor', " ,'. " ...'"'. -
m~ .ej ;u,t'sl~ppas lösa; å . gata' ell~r ~~nan all- '_Käi\<båcksåi<~ing ;n~,eJutan, volis~')rJldlg-
man pl~ts inmn ~taden el~er dess omladeutan hets tillstånd, företagas å andra än pedan-
halsband, ~"ara eg.arens ,~aIl:m och b,ostad stående platser, nejllligen:' 1) lLandtmät~r.i~
finna.~' tyiihgt 00ch~fullstan~~gt an bl agte. backear 2)Artilleriga~aJ;l eniel1aij)}:r,Qnq.varn~··
A-ntraffas hund a' ~adana stallen u~n ~~. ränd II och C~rlaYägcp; 3);~~~p~~regatan
hkt h:dsb~nd! varde upptagen och, a~~rd frånJ~imif;lgatan ne~åt K~mmend?rsg-",tan;
af, pohsbetJen~~gen- ~111Kongl. VeterI.~an,!,. 4) 'SaltmätljorregataJl Jr~~thöJp.en vid Ma,r.
stltutet och; dodad, sed~n:3dagar~ 'forff~tl:, quardsga:tantil~ I\l,lllgsi~nsgatan';~r Anen
efter dess' upptagande, 'Sa fl'amt.l~ke ,.egavid nordöstra sidan af Observatorieplarien
r,en eller r vålrdal'e~ Inom ..derr:na: Mater-, fi'årr Qbservatöriegat~p,; till. :Ku~gsten.sga·

.~~mtar, ~ensamma s~mt ersätter 1,?stnaderna tan: l:\) NedTe ,delen af E;~Jmk.s~änden;,.,7)
f~~ dess upptagande och underhalL, ,~rytes Bergsgatan från Hergsgra,nden fill 8cheele-
haremot, bote 2,,:,,~0 ~r '. .,' , ..', 'glJ-t;tn; 8) GuldWiilldf3'i;1;'?)~Tava.stgåt~n f~ån

H~nds!<att ut~oIes a~rhgen med W. k~..för huset n:o. 22 ,VIfTsamma gata ned ti)l 'I'im-
hvarJ.e sådant, djur. Und~r.J,anuaTl m~nad 'mermansgatan: lQ) Bondegatan ·från,. höj-
hvarJe ,~r s~all egare. eh~r .llln.~hafvare; af den 'ofvanöm Borgmästaregatan åt ömse si-
hunds för hyilken skatt bor utgöras,' ~knft~ do!.' Å dessa anvfsal~~ platjetfår'kälkåkni~g
~lg~nl nppglfva hur.r; mån~ hUl~daIn han dock icke ega, rum 'nattpt,ld eller senare ap
mneharlrochunder ,~:etvI!l be~a!1a s~mt kl: 9 ;p~ aftonen; och LhändeJse .d~rst~qell.

~af hvad-sl~g:d:egsa aro, Blifver någbn se~ med, Ofverståthålla;e<em.betets , "tillstånd,
nate .und~r~a:ets lo~p .egar? ell~JJ innehaf- sand ut.sfrö,~ eller a:ni,r,anJtgär~ 'vidtages
'var.ef af .sad~n nun~, åhge-er det.h.ollolILat! un förekommande af' åk~lll~el1s utsträck-
senast :mo~r 1 'm~ad nerefter. sada,nt p~ !ling öfver en, vis? gräns; .1\Ia sådant hin-
eI,;lahan~!\1satt ,anmal.llll~esand~j ~om ~ppe'lle'r ej undanrödjaa. FÖl"öfverträdelse h~raf
:hallelw~lg lkortal:~ bid ~n 2. m~nader inom böte.,:·2-2Q 'kr.' . l.,

en "kommun; erlägge for medförda hundar • _ ' • u~ u ''; ...'

':ingen ~Mgifj1"l;illsamma komm~lU;'och njute , ,Notkre~tul"."~·l1Jura!. skola' forslas i.Iåmp-
äfven om han längre 'qvardröjer] enan:1nda Iiga fordon, under: ,fic(hg 1!PPslgbeller o~k
befrielse :i fallmed .qv~tto styrkes att skatt hyar för SIg ledas af tya "eller flere man
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. ~ljtllt, fil~:tAeih>das?>l"arooför;saddar lllleJiilnos" som,lvillr I!begag,nallså'dana,lafatj elJjluingS1(täl•
.e!i!ilgrr.lelWr!d:hil-t>:ms,fifAindta fstptr.e Jkreatur) JeJ1l11hörj~ätta,lsig< eft:!JT,diil1sJni,ngsmaus.,el-
~deti<JlJlJJi'ckl\l4'öl.:lIIS(l~ ffömon,' .skola; t högsfntillå!ller' polisbetj,enin gs· tillsägelser) "j;jafse~d.e ,å
;: lwidd,fai1!;tiqgelliJk:jinas lnied,~!töm:eller,ock,: fle ditför!lMämnenas 'ä.flässllin/lll:l Öfv,er.trä-
.s~'wånbnn:a'llaf v.å-lälrpptigt,sätt, ledas; hvar-' delse häråf ,straffas.med,!5:mlOJ),$,ht!- Svin-
rldOen-4!JersM icke ,rIDår :föra -flere.äUJtvådl:re- mat, -eller ,dylika» ämnc·]l,/:dö:da;.'Jdgutl",sojil01!,

IntuT. IdK,.~e~;tillr;i;\'lo:mmn.äro« nämndå.: ,må -affall från. fabriken ',och,ili~dtve.rk>Sstädel',
icke föras af någon, somtsakuer' fön. ånda- eller annan orenlighet.tJmåJ'ickeb i,fs:t"ail!:m

:Ml'lj,g;J\rNmsllty;r~a;~ l\;tjnd.:rt;J;~o-.eller å'f dess områ{le,·,u~öras<eHelrllkastaS\li
" §~~,,?~ l.iaI,~Yiat~,,få])..oeh . svin,. få sjö, vik, -kanal.eller. v:attend.ragl;lelle1,;iläg.-
·c~,e.,,; J;.~'!\§~~!}!!O,JHlqe~:,iill,i,for4on,llomä.ro 'gas å. isen .derstädesr. ej-hellen fåuw. utka-

. htn }:y,W\J.g,a;.rOC~iö(rigt för ända-stas på. gator, .ltoil'gclleriuidi.1!tl aJflmiinIia
lltp:!I.lliga.,,,,Kl~ea.tur.få icke föras ut- platser. :Använ'dt v.attemochlårillfa f1~Jtande

4i ,fot,tpil\gg:;t~a.Jl'L!fied~gatan el!er m~-orena-ämnen få, sålfrah.Jt,j(le!ejJsP,rida.sti~-
Ii a~~Ri'jell~H" d~r;Jdet, utan väsentlig' kande lukt' ,elleror,me'dfoTa,anrITan: b.etyAlig
:I11iig~.n.. ji;}i:a~,l.lnlly:i~a:s,;å .~ata el}er annallolägenhe.t,i rännstena~:uth~1Jlas}fE~~lkt 11
iltIIl,~GP~a,tll;:,1~k14ihgl'orelse råder; och e. m.' till kl..:';·,f. 'lllf.l:tl;Rderl:l:aj1itdl,Qch
iitrg:etj~/P~~l,förNu,dfl~ .fÖra:.kr~atu:. p,å:så-med Se~tember, måhader',sa,mu:1tåll1fk,1.110
4all\f;QPi~,1I,,pl~ts.,sQmlckear .fOJ.' kortrafike. m.' till kl. ,8. f. .rn: lun'derhatel1stå1}~de
_lJ,ppljltJ3l}~"V~~.•kreaturstransporter må onö-dclen af. året, men'Ji;öfrig;f" var,e sliktlro)i(l-
{1;lgc~ UI1.P~'!J&~(icke ske" och skola kreaturen, nande förbjudet; och "må ,ej,hellerrJil&ogon
l).Jj.)$i~~h,sj.ö~ed,es;anläl}dt till staden, .föras låta urin å trottoar. .eller.r :v.idklOffentliig';l.
.f$~1l !~n4ningsl?1~ts.e,n s.å:sn(lrt,. sig göra u- bygg~,ader oel~er..minnesmäTke. n. ,:V:~din~~f-
~~E. opl;r'!;seqast~l,nom tya timmar eft.er an- fad kold ma l rännstenan-och .a'f1o;ppstl'Jlm-
,li,,omsten,..;)f , <" " . IDur icke utsläppas vatten i,;sådån mängd
'I.)QJ~Il~lighpt." Vi.d. bot af 5-50 kr. ålig- att för åkande eller>gående;hinderligrs.vallis
g)~m~,e~i ~eri, ,,~o~ i"stad forslar .afträdes- eller annan synnerlig olägenhetAdeliaf-l1P,p-
i;i~~~~ 1q'eaturs~pdIUlng, eller annan oren- kommer. Brytes häremot, ,böte 2wJ;tJ.0:{kr.-
l~gl:i:~f'Jl!l~tlAerlfti~lbegagna tätt fordon eller Orenar någon i staden, eller .inombdess ont-
~äi1.:,sap1tc,Jemv,äi i öfrigt .tillse, att oren- råde vattnet hti allmän: .brunn» källa, e1le)'
ligheten ej spilles eller utrinner, äfvensom vattenledning ellervpå' :ailiJat'isätt.sgw llySS
a}~dl fr~.f~~:done,t elI~:rk~rlft, äll,damåls- ~r~~gd~, vid allmäntv>att~nhe;mtniI!g~!!t~Ue
elt,1f&:to'fv~rt~ckt' saJUt icke a gata eller an- l sjo, vik, kanal eHel'livatt,endrag,l'elle.r !fQfj;l-
#h·.tilliJi~]j·,~lats stanna dermed längre än tager' man vid allmän obmnn; l!:älli'lI)ijer
"G 'ti}lfä\ligalllediHng kan vara ound- vattenkastare eller .vidannat. ,:J;llmänct,;vat;-

1). ~ö,digt.· 'Vid forsling å gata el- tenhemtningsstäIIe rengöi'iii!l'J~ kärli-reUer
na~!alIrp.än;pllj.ts af kalk, malen krita, åkdon, tvättning af kläder elkriabnåntAt-

~»rl;:r.,..,?id.f~r~~~ler ~nn;1.t.dylikt ämne, gärd, så ~tt osnygghet eller h.;~.n1;ler,,yJd,~va.t·
g~!).om1;ltspllh:llng eller damning med- tenhemtnmgen .uppkommerb.höte ...2-+l00'.:kr.

,Olägenhlit,'skall,~'vid böt af 2-20 .kr., Inom hvarje egendom:·skola;~g.en6m'!htis-
'Q~~l#tmfs 'tätt~ och med tj enlig betäckning värdens försorg, finnas j,crforder1ig;mä}lgd
,ful"sedt "iöJ:(1on.': Sopor, kreajursspillning, inrättade ändamålsenliga afträden·,t;föJ;seddll.
\~f Jt1f~ge~{p~h''s}~k\orsulighetvhvartill dock med täta, lämpligt omslatna,~t!1!lnkärl ellEtr
ej ~li~n'fRres . af~rädesärp.ne, må icke forslas klosettkärl för uppsamlande.eaf demiaöm
l!,!g:arBi;."~~rerandra .~l1m~nna platser på l?- egendom~,n·, fa~lan~e! latrin,rJ;]ihJ.Jl>ja!åtlJ~'iyil-
i.\!tn tlq;af'dygnet an från kl. 11 e. m. till ken aftrade ar, till l begagnande.supplåået,
lF.l?,~Ilf:l'lll;:':llnd~.rma] till ochmed septem- skall hålla detsamma' s,nyggtisamt d:e;J:silvid

<bEll;})h~halle'r:'sårnt:ftå'n kl. 10 e. m. till kl. förefallande behdf •och, dels\,hdhli1al,1Ml'åh
J9I:t:~~'\1nd'er 'å~erstodel1 af året; skolande, egendomen affiyttar,Jgenbm,blid,qipg ilf!tau-
~~,~.~~~~~.s~)f, ,pehof, brenli~het, som spl~i- gad oJJdnin&" föranstalta'.'0ID. @'renl~~hep~ns
'~~~ttalUJel}g .s~al}k, ,:afa; ~?rsatt med ..na- b,?rtskaffana~, 'hyar~edJe:rma.JI,plpSKJlltaslså
.g9t, alllne,;:hvar~genom olagenheten häraf lange, att karlen'~blif,v-al ofiVerfyl<fu'luBr.ytes
'fä't~~'o.lllm~Ji'.,eller;'lninsk~s; allt vid rot, af 'häremot, böte 2-;::20.kr.:!I!&fträdestilrtml1ghet
',~:~5!\.~·;':,~fstje1pnihgs:~t~llen'.~pl; ~~?;·.is~ få~: ej 'hemtas el-ferlå.(~atorl ener.nå~di'aralJ.-

,,~,tf~lf,ith~~ggl1it~§w~teqa;her,v:ld, grafml1- manna platser forslas[,aHalma~.tld ~n.em,el-
gar' uppsamlad Jord, sten ,oChgl:US samt lan kl.-Ll .«: m, .och .kL·.5rl~om4I1amdeD\J.
.andra fyllnadsämnen, hvilka ej uppläggas april 'till den ,1' se11terpfletJsallltrrfråmxl.!ill.
,på.iegar.euscellel·"med, vederbördigt. tiJIlstånd el 'm . .tHLkL 6I!f.rm.,mnderJiff;ri~å;glnållilli!!er,

,iåoalIIia:us"temt'; a;p.visas.af Ö~vel'ståthånare- .vid. bot-af 2,-lOO,~r"J1::l(1Jil r~sl! mo H!:di.:
'iEmhetat 'mefdefstt säJJskHd,kUllgörelse., Den; Reparati.oner. Då;,·iy;tt1:enråjilaraitio:Iis.ålJhlis
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Pågår, ..utan att platsen utanför huset' ätså fort sig göra låter; undanskuttas eller
inhägnad, skall, genom dens försorg, som,upphugogas; börande .likväl slädföre, då, så~
enligt Byggnadsordningen, ''för behörigt dant i allmänhet 'finnes i staden, vidmakt-
verkställande af byggnadsf'6retag är an- hånas; och må, för sådanuåndamål å den
svarig, på lämpligt sätt öfvervakas det del afgata dler"annan allmän ·platsf.BOIIliLT
olyckshändelse~ 'eller olägenhet för allmän- bar, annorstädes i närheten befintlig .örve:}·.
heten : icke lllå af arbetet vållas, Brytes flödig, snö utbredas.wVidintl'äffande •halka
häl'emot,,,böte S-100.kr. .. skalf.äfven, genom den renhållningsskyldi-

,Renhållning ~~. gator oC.h {!årdar.~"Fa- g~s försor~; ~ trottoarer ell~r;"der, 'så~an-a
stlghetsegare böra, hvar for sm egendom, e finnas, invid husen eller så .annat Iämp-
ren hålla gator och andra allmänna platser Iigt ställe. 'af gata, gränd, torg-eller ö,p-
med, dertill hörande trottoarer, rännstenar pen plats utströs sand .eller annat,dYlikt •.
och afloppstrummor samt gårdar och 'port- tj enligt ämne. j så.stor mängd, som till före-
gångar; och. omfattar .renhållningen utom- kommande af olyckshändelser och beredande
hus för egendom vid gata eller gränd halfva af. beqvämlighet för 'fotgängare_erfordras;
gatans eller grändens bredd utmed, egetido- Om våren, sedan Öfverståthållare-.Embetet
men -oeh för egendom vid torg eller öppen kungjort tiden, då gatu-isen skall: helt 'och.
plats, den. del af torget .eller den öppna hållet upphuggas, bör sådant .inom samma

.platsen, som ligger 24 fot närmast egen- tid vara fullgjordt. Om'rännstenar, aflopps-
domen utefter. densamma. At'allmän plats trummor och-urinkurar-gäller j. tillämpliga
af den fOl'llieller ringa utsträckning, att delar hvad ofvanföre om nyssnämda platser
dessa bestämmelser icke iiro derå titlämp- är stadgadt, Under' Maj till och med
lig!!:, bestämmes renhållningsskyldigheten September höra dessutom, rännstenar'<oolr
af Ofverståthä.llare-Embetet, Renhållnings- afloppstrummor.: så framt de ej afregn blif-
skyldig, som uppdragit ronhållningen åt v-it tillräckligt rensköljda eller annan Dm.
annan person eller inrättning, .är fri från ständighet gÖl' sådant öfverflödigt, äfven-
ansvaret. för renhållningen s 'full~örande, så SOUlurinkurar dagligen, genast efter verk-'
framt uppdraget grundar sig pa skriftligt stäld rengöring, med iriskt vatten spolas;
kontrakt, som blifvit. af Öfverståt4ållare- skolande rännstenar och afloppstrnmmor
embetet godkändt,samt försedt med intyg- ständigt hållas i det skick, att flytande
härom" bevisligen delgifv~tbefälhafva:reir äumen obehindradt· kunna afrinna. De gu-
inom d'Cn.polisbevakningstrakt, hvarmom tor, vägar och andra allmänna platser,
renhållningen eger rum. -Den, som för an- hvilka < icke äro stensatta, makadarniserade
naus räkning åtagH sig sådan renhållning, eller med asfalt belagda, skola tillika med
må på' eget ansvar den ombesörja. 'Blifver der befintliga rännstenar, diken' och aflopps-
han oförmögen att ordentligt fullgöra sina trummor .alltid hållas i. det stånd, som .er-
åligganden härutinnan, eller eftersätter han fordras föl' allmänna rörelsens' obshindrade-
dem så, att Öfverståthållare-Embetet finner gång samt vidmakthållande af snygghet
honom. icke .böra vid renhållningsbestyret och sundhet, derstädes. Brytes häremot.
bibehållas, skall.egaren sjelf ansvara föl' ren. böte 5-100 kr. Då staden å gata eller
hållningen, sedan Öfverståthållare'-Embetet allmän plats artlägger trumma för afiedning:
förstän<ligat,honom härom. Gator, grän- af vatten; åligger det egare af'tomt vid
der, torg, och öppna platser, som äro sten- samma 'gata eller plats, derest han; e-j för-
satta, makadamiserade eller med asfalt fogar öfver enskild ledning, som af Drät-
belagda, äfvensem trottoarer och broar sko- selnämden godkännes, att, samtidigt der-
la, 'då de icke äro betäckta med snö eller med att staden på sin bekostnad från trum-
is, dagligen rensopas och, i händelse af be- man till tomtgränsen framförer sidoledning,
hdf,. från växande gräs befrias. Denna-ren- till denna sidoledning. föra rörledning nn-
gör ing bör vara fullbordad under 'Maj till (ler jorden för vattens och flytande 'oren-
och med September innan kl. 8 samt under Iighets afledande.från tomten. Der 'trumma
öfrige 'månader innan kl. 10, t. 1 m, Skulle redan finnes af staden anlagd, skall tomt-
härjemte af särskild -anledning 'rengöring egaren fullgöra hvad ofvan är sagdt å tid,
någoJlstades å annan.tid af dagen erfordras; som Drätselnämden bestämmer och minst
bör den äfven då verkställas. .Under den 6 månader förut gifver tomtegoaren tillkänna.
tid, . då nyssnämda platser äro "med snö Ofvannämda röiJedning skall utgå från en.
eller is ..betäckta, behöNa de icke rengöras ~ tomten anbragt tät samlingsbrunn, täckt
oftar'e än '~dal'lt i följd .af töväder. eller af med lämpligt af Drätselnämden bestämdt
annan orsak finnes vara nödigt. Den snö galler, försedd med vattenlås samt, der ej
eller is, S6m för åkande eller gående kan synnerligt hinder möter, lagd så att brun-
vara till hinder eller olägenhet, skall dock, nens utloppsmynning kommer minst 5 fot
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Unaer ~or,d~an - nHallltill! fö~id-4a~1!>elägen- trottoar, sonhär belägen på han·sl ve'jl~stt~
heteiihv.attneti!frå:hdfomfen'l>ic'kedörasl,ti;ll sida .. < ", .;; '>j l illl"'·n Hda ,h,w';l~r!f!I -'
tttfmnflin- .,frft,'n<sådamrbTUnn:j h'var6m :ofViaIl' ",Tvättbryggor. c" •• Ejl i måh, n~g,Qn{tvätta;
.ä'r)f;sa:glr fska.u;t,vaUnet'ledas tdit genom' skölja eller klappar.kläder el'le'lrIf.ortättä.
lä'inplig"~an'('jldning,q som af;Drätselnämdenannat dylikt arbete anno.rstäaes\å a1lm'än
,go:d.käIlc'l,ieS.lftJj I;,J'W'j ur . ; ;'., 'plats än å de -stadens 'bryggoc,i'so'rrdÖr
s,.6te'ns-prirl'gning,r.skotb! ochfyrverl<eri. sådant ändamål äro upplåtna, Vital-! botSa.f
lle'd'p!somliid~faden verkställe» stenspräng- 2-10 kr.: egande ·allmänhetenJat'1pf'de'ssä
ningJMa'llLpolismyndi!fhetenstillstånd .eller bryggor kostnadsfritubegagnavrln lI&r!~!)fl
ut,an~atl;';iakttaga·derVld föreskrifvet försig- Vakar. Utan särskildt tillstånd'!aflÖf,v-}lrc

tighetsmått eller .Iossar jskobt .eller afbrän-ståthållare·embetetmå ej' någon.;JJ.pphuil'ga
:tre f(yrteJ.1keri,;lvare; sig utan sådant till- is eller öppna vak å sjö; vJk\ !kalnat efler
stånutLe'ller,'; med. åsidosättande af 'nödig vattendrag inom 'staden l eller ·jp~r,eUer' ~i
v>:b1samhet,,el1ehå,stadens område utan nö- närheten af far- eller'gångv,äg<''åJ' sjö~~i,k;
diglivll.rSllimhet",~erkst.~ller stenspränguing, kanal el~er vatt~ndra&"l åsta.dens; omtMle.
lOs·slliJ.11IskottJll1eraf.branner fyrverkeri, bote Detta forbud galler -äfven ,lafseenlie~"å'
:5h-100, kr,~'! :i ..) sådant försvagande af is.. som -skerigenom
.6Trak"snö ioch is.. Tak och rännor å hus ntsläppande derå af hett.vattenrfråu.årrgv
skola,fpå föranstaltande af husegaren, be- maskin' eller på annat dylikt sätt. lW";L, (.
friJi!l'~från den! snö eller is, som genom ned- Vattenhemtning. Utan tillståndJaf'1<om!C
störtarrde"kan förorsaka fara för dem, som munalmyndigheten. få vattenutkastaree.som
färdas ,{förbi;' dock? må det icke utan nöd- äro eller varda å gator eller an.d,l'a'.alllmänna.
t,v!lllgwske"så, att den utanför huset fram-platser anbragta, ej begagnas ,tilb Vlatte)l'-'
gåeITde,rörel~en; derigenom hindras eller hemtuing med häst och åkdon; ':v.iwibiltl lif
'Uppehålles; börande husegaren vidtaga nö- 2-10 kr. . f,,~. ~'Hljt'-
diga :åtgärder. till 'förekommande af elyeks- Ved. Kol och. ved må upplägig.as"il~iinare
händelser eller' olägenhet för allmänheten eller tjenliga uthus inne å; tomt ,i':A;!;lt.upp-
i ,följd, af .arbetets 'verkställande. Brytes lag af ved å vind, -som ej .ärf6rs(j'dd·!melf
häremot,' böte 5-50 kr. . brandbotten, är förbjudet, och må ejJheiHer'

f,f-eatrar:~,Biljetter för inträde till spek- i boningshus å vind med brandbottenved-
takel'.'ellerl annan tillställning å Kongl. uppläg-gas utan i högsta nödfall.anen.Icke
'I'eatrasnaomå ej, utan teaterdirektionens i något fall närmare ekorstenapipa än! 3
tiIlståll'd; r .inom deras förstugor, trappupp- fot, vid bot af 20-100 kr, , .•' "'[["11'''>,
gångar, fk@rridorer eller å trottoarerna Då ved eller dylikt gods .skali från åk>
utaJl!ör" eller invid ingångarna till teater- don aflossas å gata eller annan-plats,' må
husen säljas eller till salu utbjudas åt all- sådant icke ske medelst vedens elleqtödsets'
mänheten, vid bot af 2--50 kr. Under det afstjelpande från åkdonet .. Tillstånd t~lr
be.rö,rdllo tillställningar ega rum eller all- sågning eller huggning af ved .ellersvinke;
mänheten till dem anländer eller derifrån å gata eller annan allmän . plats må polis-.
sig',aflägsnar, får ej å nämda ställen något, myndigheten medgifva endast idetiall'att-
hvad det-vara må, säljas eller till salu ut- annat tjenligt ställe förberörd~'jilldai:nål
bjudas-utan. direktionens tillstånd, vid bot icke finnes att tillgå eller l-ämpligen.kan':
af ,2-1O~kr. Ej må någon röka cigarr el- beredas; börande vid arbetets verksjällaude
lerstobak inom Kongl. Teatrarnes salonger, noga tillses såväl att allmännaorörelsen-
korrldorer, trappuppgångar eller inre för- icke hindras, som ock attarbetet,mtan;:np·'
stugor under .spektakel eller annan tillställ- pehåll bringas tillslut ;.och -skall gatan.eller!
ning".de.rstädeseller då allmänheten dertill platsen genast efter fulländadt arbet(.l '.len •.,
anländer ieller derifrån . sig aflägsnar, vid göras genom dens försorg;,som'lätit"tdet,.
hot- af 2'-10 kr. . samma förrätta. Bryter någon :;liät:~niok
. ]7rottoar.~ Ingen må å densamma åka böte 2-50 kr. . -r-. 1 "j";;: h. I ro

elleevrlda; ntom .vid färd deröfver mellan Åkande, ridande oeb. gåenileJ J\I'Det~'äl'
gård och gata, ej heller dit uppföra fordon fö.rbjudetför en hvaratt:·kör&Jellennida.
eller 'dragare ellex.på annat obehörigt sätt fortare än i gående-eller skridtplHöljand'6;
upptags'! eller afstänga .trottoaren för de gator och allmänna .platsere '''1.' .df, ,'1
gå~nde:. Ej ..J,må tro~toar be.gag~a~,af den, Vester1ånggatan,Prestg.atanf1S;,koma~a~jl!l
som-, bar.' horda, hvilken till folJd af sm gatan, Svartmangatan, Kinstugatam".Ska17-
storlek;'osnyg&,het eller annan sin beskuf- gårdsgatan, Köpmangatan.: !Raggensgatart:"
'fenhet är .de gaende till hinder eller. annat Osterlånggata,n, Jernto!$.sgatan, lf.yska b:dn-"
men;" B.r.yter.någon.,häremot" böte- 2-50 ken, Köpmantorget, d:\.ö.pmanbr.in'ken', :Ber,
krit :Gåen'de bör." företrädesvis. välja den nikebrinken, Munkbro-roch- M!iiIaIitQtgenlåD

. - - ~ ...
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590 Ordningsföreskrifter för Stoekholm,'
de delar, som ligga utmed jernvägsviaduk- ieJka färsKe 'onödigtvis, skall, "der-annän
ten, Slussbrpam-a,. Nya Kungsholms bronJl plats ej" blifvit 'eller' 'vid" tillf~net ~~l(r<i;Il'
svängbro, Helgeandsholmsbron samt gtä!!" af l polismyndigheten)l'anvHäd,häJtiUd, med
derna i staden inom broarna.' Å o nedan åkdonetrställas längslkurbanan"llå långilj ~t
uppräknade gator, och allmänna platser är sidan derafz-som !ra-n ~ke,Jutan hinder"~11el'
det icke tillåtet. att med arbetilåkdon -köra olägenhet för rörelsen å vidliggande gan1;\'"
fortare än i gående: Staden Inomrbroame bana. Ingen får" stanna "Jned häst jlner'å;k~
med 'undantag af vägen .från Biddarholms! dontframföf gatumYll'ning-\elIer i gatukors
bron öfver Birger Jarls torg till 'Ridda:r1 eller' så lli:n~t 'fram. i gatmpöril\I a11t:-hiiid~r
holmshamnen, Slottsbacken, Skeppsbron eller .olägenhet: deraf'I'kan uppstjI för dem.
samt platsen nedanför Lejonbacken å'ömse soJ!! skola Köra om+pörilet" eller att gång-
sidor om Norrbros förlängning, Norrbro, bana r.stänges. ,Derr'l'ikiHf~ILstå1"l>y.id.5en'R"
Gustaf Adolfs torg, Jakobs torg, Jakoks- sidan af'rgatärr, äl,.{jet~förbj\.tget ..att med
gatan mellan Vestra ,'l'rädgårJsgatan' ocli åkdon stanna vid tno~liggaftde'del 'af gatans
Malmtorgsgatan, A1;senalsgatan' mellan Gu- andra sida, 'såframt 1'l1ellanl1lmmet, ej lem-
staf Adolfs torg och Berzelii park, rKltngs\- nar :tiillräcklig,j plats för obehindrad färd
trädgårdsgatan. Biblioteksgatan, Regerhlgs'- med, åkdonrsamtddlgt. Nu 'meddelltde!;fö'l'-
gatan mellan Gustaf Adolfs-torg.qeh:Her'- bud gällel"d:O'ck ic,ke för d~nJ>11id,som å'1)-
kulesgatan, Malmtorgsgatan, Hamngatan går fö-r åkandes i-~ener urstigande. Gods
mellan Regeringsgatan. och Malmskilnads- af betydlig längd, ellei- stort, omfång. må
gatan, Lästma;kal:egatan mellan Regerings, icke' utan nödtvång; 'bäras eller-med åkd~n
gatan och Oxtorget,Oxtorget, Oxtorgsgatan, forslas f å gata, der liflig' tl'll;fikf/lfJer. ,,:JAr
Fredsgatan .mellan Gustaf Adolfs torg och, gods af beskaffenhet att VId! träusporten
Drottninggatan., Drottninggatan' söder om lätteligen kunna medföra fara eller i syn-
Wallingatan, Södermalmstorg, Götgatan nerlig hög grad åstadkomma hinder eller
mellan Södermalmstorg och S:t'Paulsga.tan', olä~~llhetfö,r trafiken, får det ej \fled åk-
1Iornsgatan mellan Södermalmstorg' och' 'don forslas å gata ntan polismyndigheten,s
Repslagaregatan. Körande eller ridande, tillstånd och iakttagande af de sårskilda
som möter annan. körande eller ridande,' föreskrifter, som af denna myndlgbet-kunria
skall hålla åt venater. När någon bak- varda meddelade, Skramlande .gods ·niä
ifrån kör eller rider förbi annan körande icke med åkdon forslas å gatl},"utan'-att

-eller: ridande, skall det ske till hö&,er"hvar- åtgärd vidtagits, hvarigenom bullret tind-
vid den, som kör eller rider framför, är skyl- vikes eller så mycket som möjligt försvagas.
dig hålla undan åt, venster. Der två eller När gods af stort omfång 'skall-med -ål(-
flere körande ej kunna komma fram 'På en 'non forslas till-eller från hus,' får af- eUE\r
gång, skall.den, som kör arbetsåkdonjlem- -pälassningen icke ske på gatan; ont detta
na vägen fri för personåkdon samt den, arbete lämpligen kan verkställas inne-på
som kör olassadt arbetsåkdon. för lassadt. tomten. Det är ej tillåtet att 'utan nöd.
En hvar, som kör arbetsåkdon. skall öfver- tvång låta åkdon dragas i släp 'efter annat
allt, der hinder ej möter" hålla på vensura åkdon.· På arbetsåkd-on får gods icke lassas
sidan af körbanan och så mycketsom-möj- på sådant sätt eller i sådan mängd, att nå-
ligt lemna midten af densamma fri för per- gon del 'af lasset kan falla af, eller. ock
sonåkdon och ryttare. Körande och, 1"i. större vhinder eller olägenhet -för tr~fiken
dande äro .skyldige hålla vägen fri förtå- uppstår, än som är oundgängligt, Arbe~-
gande militärtrupp, liktåg, och andra nroi åkdon, som tillhör invånare i'hufvlldsta-
eessioner, utryckands brandmanskap •och den,:. skall, när det det användeFf,tip lröl,"S-
spårvagn. Vid körning. med' arbetsåkdon lor,' vara försedt med skylt, hvarå egarens
är det körsvennen förbjudet att ligga' pa filllstäiJdigä- namn· eller- firma samt hans
åkdonet äfvensom att derå intaga annan adl'ess finnas utsatta, med tydliga, minst

'plats, än hvarifrån han kan hafva hästen nro "centimeter höga bokstäfver, . Eger,han
. väl' i hand och. har fri utsigt framför sig: flere arbetsåkdon. skall hvart och' ett af
Finnes ej sådan plats eller är lasset åf den dem derjemte vara märkt med ,siu ~ärskilda
beskaffenhet, att .hästen anstränges 'ell~t ordningsnummer, anbragt på-- skylten med
annan olägenhet uppstår genom att kör. tydliga, minst nio centimeter höga' siffror,
svennen befinner sig på åkdonet; skall hari Skylten skall, der så .lämplige~ ske kim,

'~å bredvid detsamma. Ingen får gå 'på våra anbragt på sådant sätt, ätt'Inskriften
gångbana. medan vhan "kör.f'iDet är kör~ utan svårighet .kan läsas af den, som be-
svennen förbjudtlt.'att1 på: gatomå 61lijdigt- flnner sig bakom åkdonet, och får' icke
vis' smälla eller svä~ga me~ pisken .. :Nät skylas! Han'il~är'f'or. eller andra .fordon,. som
någon s~anna.l' med akdon pa'.gata, hV.llket fOrtskaffas med handkraft, få lcke skJut~s

13 Drottninggatan.
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fi;~. : t~~gtllrfr~mf1,~If Slg.r~t~ngen:.l'få'l'~lf~d;~s; iHag~lun;dfi""';;~;"'!";I'f··'·'3~"~\\,,,.I.~:.,.,::.::.,'.>.'!-u'i1:S08
PJ!J!JiJll'~?o.~!peiL:PIl!ra'Qn~;.!,allmantplats an. Hammarby .,...........•...... ·, I"L..t.,..l 3;''/)"l'Z,
f\å..~~nI"l$QIJ!\: r<iin;tupplåten 101' -körande -eller Harnmarby .tnll ; ;;•..; :!'..')b.~.mf!',M}90
rljl/W;ödiJfJn.J~"(pihiSPmfi\.rdas·med velocined.Hasselbacken "..; :.•....!"',1.,.[ 1.;..sJb3,32&
å~iggei1",a2ttrividl@Q,te"med·,åkdon·eller nyt- Horns berg" .......•i •••'••••;::'•••••,.; ••s:•. ;.~•••:••r'.:;. :nl,692
~l\tll!TJlt;J;!;1~·.MhvllJ!s'te~; ..att. vid tärd. förbiHol'llstult, •...: , ..;: ,.,., :i ~s,.t"'.difl ,\lB~
4\i1it;,hllQ;I1l-lIJl.\,l~s,LJ4HlajW den, sida, förarlin Hägersten ,..........•,...•....".: ;••'i,••;.~!...;;r,:til 7u0,70
gt~::r,;r)lliil~§~'J'l~l [,kgatnhörnen ..sqm eljest, Jakobsdal ".I.l ..I..':·:.....•..n:: uliJJ,9;970
n~j:'n!ar:~l f,Öo.xr.,sl\~1tnstQ,tning kan uppstå, Johannishof · ,,,......•,..\.;.;.'~.\·.;...•;I:):\I •••'q 3,'688
täxgaiF!l~kt~:&l.ch,gi(v~:signal med ringklocka; Jerfva.. •......,...........•..:., ;" ..\'.l.;;r. ;m 7<,170
<\.ttrrf.iiJ~a,~fliVM·ligt:f~l'bihästar samt stiga Järla , :..::..t.. ~~"'t..r.t,:"r: l. lfir,-17,1
ah~!lw·~jp!lJle~j •.fti!!r:JIföt~Lmed häst, som vi- Karlberg:,(genom al1een}, ...;....:. J;l~:,.;: J~4!Z&
S~f'lr~!gj.§\m)~g;,,9c'.h;dåAet· eljest är af· be- 1}:0 ,(Rörstmndsväg,en).·.i.i·;.t"'i1'1.O.tl41121
hQ~yeJ;iI)~kIt:Ua,.d,tför undvfkande :af olycks- Konradsberg ,' I!i,' •. ::.,.•i, i.1f:', r,1.3;9.64
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8fu ~f.~gato·rn!1 anlagda gång-banorna böl" Källhagen , ; ,:.,.'.:.i": •.i.;H "I,;)~.L!;,{\~r.t03
g~!Jyd:elf<ir,etritdesvi§, .särdeles der rörelsens Lidingöbro (öfverI)jurgål'den),J: ....:.. ,t1hii22
liJj.igll.!J1T::!l~,dlJln.t.kl'äfv!!r.v iilj a den gångbana, D:o (genom ,fredrikshofs tun)i.~,l.).,,l:;.:Jr5:i264
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'Cl'(~ .j ,,-.II, l.), t ._. _,_. _. L~IJehol~en ..•.......l ••••:•••••\I •••:•••J.:.i,'i':;; •..rrr:3,527
.sI". '(".,;,:,,: . e: .. , .' Llstonhlll .......•.......•............·..>:. ••••••. ,·•• ·;,l••,:;lUili,943
lA h Afstå"det från St()ft()rget till: Långholmen ..l ••••••••••••••••:••,••,.: ••·.'i'. .•JI.lB.. iU4f365

.' '<'l, ,)ff~,.[,le. l' Meter Långpannan ..;..; \·.,"~.r..\ ,i.:t:,~?!8, 2'27
A4bilJ,?10h,' ..,...•..•.•....... , l ,.................3,628 Manhem , ! ;:.·c., .•~.,,:: il., [Jr 5.,17'5
~~r;U"äl).g.~n ,........•.......: ,... 3,159 Manilla (öfre) ...•., , , ::;":.;.'~l 5.;285
;t}ellm:a~s ~y:st,........................................ 3,944 Marieberg : ;\;; :..;';;l '4;219
~llrg~nJ;ld ,.•....,......•........,....................... 4,21Q Nacka. värdshus ,·,.: :..r.\: .•.,.~,,'. ,6',478
~i~!!'0hsmld~n .)......•,,: ,..................... 4,795 Nockeby bro ,..•....·.:.,..: [,:,.,';{;,:.~1ihl·38
B~~.,<;k.1),!o\t~ll..:•........:......•...............;......... 6,339 Norrbacka ,...•.......·..i••••L s» ;. ••• ; ••• 1•••·;;.,rm b31913
Jil'~~p·p.literr,•.::....•;..,..•.........., :................. 2,651 Norrtull ;, ·1.'.!.i ..·, ,:.n Rd3;;512
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,~nrtst,il1eb.erg."-,, ;•.....,........................... 4,469 Ropsten l ••••••••••••••••••;••••••:.( •••!.!.;;;{,. .:.4:;999
.Ban:v.i.kse!;iqspit.al...: ,.. 3,080 Rosendals lustslott ; ; bL.\ ,·,';,f:\'3,889
l:flJ.!ivj1l;s[.tul1; :..•: ,............. 2,900 Roslagstull " , :.,..;' : ;.' 7.;) 3,37.9
:D1W,gå!·d,sbr.unn. (öfver Djurgården) 5,062 Rörstrand · :.;.............•;..l•.•...M.n:s,367
JJlPc;(gen<;>m.FJedriJrshofs t~ll1)............ 4,685 Sabbats berg' ,....•......; ; :", ..L.,,,\) 2,939
J);p)~g~,:I1",Ö~ter!p.alms tu~l 5,282 Sandsborg , ;•.•............;;.•1:: :.:; n&1427
;Qlf\gons.t411~n.;(g, Fredrikshofs tull) 3,750 Sirishof , : · ;..:..;.;:.'.•,.',13';j;53
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)Värtan, 'hamnen vid densamma .... 4,095 . _ '. .Transport 99,222
4-lkistan ;............. 6,184 Klara norra rote :•........•... _ 9,201
Ostermalms t~ll ; ,2,461 " södra" ;;............. 9,476 18,~82
.,... ., .. '-.-- Kungsholms vestra rote 11,257
.lJr~ttDl!!ggatall, fran Strömmen, till c, "ö-stra. 8.897 20,154

ekmska högskolan 1,517 M' t te ... 13984
Götbgatan, från Södermalmstorg 1,924 ana !es ra ro e '................ ,
Hornsgatan, 'från Södermalmstorg,' "ostra." 15,100 29,084

till Hornskroken :;. 1,360 Storkyrkoroten ..J.................... '. 12,422
Regeringsgatan, från Gustaf Adolfs Östermalms mellersta rote 14,098

torg, tillSpårvägsbOlagetsegendom 1.280 " vestra ,,12,86~
• J • östra'" 14,615 o 41;575

Höjder:
(Medelvattenytan ~i Saltsjön , antagen till

3,95 meter öfver slusströskeln) ..
r- Meter.

Adolf Fredriks ky.rlia, kulan 54,67
Belvedåren. öfversta: räcketsöfrekant 74,98
Brandtornet, kulan .....;.......................... 54,96 .
Hissen, skorstenens öfre kaut........... 51,67'

D:o, öfversta räckets öfre kant. 47,24
Jakobs kyrka, korset 54,51
Katarina kyrka, korset · 104,46
Kungsholms kyrka, korset 59,48
Maria kyrka, korset 72,96
O~servatorium, spetsen af tornet.... 59,42
RIddarholmskyrkan". korset 96,42
Skeppsholms kyrka, korset : ,52,26
Storkyrkan, korset................................ 73.88
Östermalms kyrka, korset 80,12

Folkmängden iStockholm vid 1884 års slut.
Adolf Fredriks norra rote 17,749

" södra" 12,367 30,116
Jakobs n:a rote m. Johannis 12,735

" södra rote 12,645 25,380
Katarina norra rote 10,054

" sydvestra rote 10,666
.sydöstra " 13,066 33,726

Transport 99,222

r·

År 1663 var 'folkmängden
<l: 1763 «" <l:
«1800 <l: <l:
<l: 1820 <l: «
«1830« «
« 1840 ,<l: «
«1850 s . <l:
<l: 1860« «
<l: 1865 «' «
<l: 1870« <l:
«1875 «. «
<l: 1880« «
«1881 «, <L
«1883« «
«1884« «

S:a 211,139
14,948
72,989
75,517
75,569
'81,512 .
83;629
91',544

109,878"
126,180
133,597
144,974
168,019

,174,706
'190,842
200,781

Till/uppbörden i Stockholm
var 1855: Kronor 2,811,053: -

«1865: « 4,348,936: -
([ 1875: « 9,982,306: --
«1876: « 10,201,420:-
«1879: « 9,093,483:-
II 1880: II. 10,391,143:-
«1881: « 10,656,093:-
«1882: e , 11,178,636:-
er 1883: « 11,513,409:-
«1884: <l 11,925,48~:-
«1885: « 11,316,532:-
q 1886 <I 10,887,357-

I


