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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-
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ler svin lösa å g ta eller annan allmän sand utströs eller annan åtgärd vidtages
plats vid andra tillfällen, än då de, under till förekommande af åkningens utsträckoafbruten tillsyn af vårdare, föras till eller ning öfver en viss gräns, må sådant hinfrån bete, eller fö vattning eller annat der ej undanrödjas.
angeläget ändamål framdrifvas,
eller på
För öfverträdelse häraf hötes 2-20 kr.
saluplats
till förs~ljning
utställas;
eller
Musik.
Utan Öfver8tåthållare-Embetets
hafva omförmälda kreatur genom underlå- tillstånd
får under tiden emellan kl. 11
ten vård kommit il, på annans gård i sta- e. m. och kl. 6 f. m. sång eller annan muden; eller stadnar man, då kreatur i stad sik ej utföras å gator eller andra allfrarndrifves, obehört'gen dermed å gata eller märrna platser inom staden eller den del
annan allmän plats, böte egaren eller den, af Kongl. Djurgården.
som sträcker sig
som eljest skulle om kreaturet hafva vård från Bellmansro öfver Djurgårdsslätten
och
eller v~llat, att sådant kommit löst, 2-20 vidare förbi Blåporten till Framnäs. vid
kronor.
I
bot af 2-20 kr.
Dragare må ick~ ställas så, att rörelsen
Nötkreatur.
Då dessa föras å gata eller
deraf hindras eller luppehålles, ej heller fo- annan allmän plats, skola djuren. högst
dras eller lemnas frånspänd vid åkdonet tre i bredd. antingen köras med töm eller
annorstädes å gata ~ner annan allmän plats, ock, sammanbundna
på lämpligt sätt, leän der sådant är tt'llåtet, vid bot af 2--50 das, vid bot af 2-20 kr.
kronor.
Offentliga föreställningar.
Rvar och en.
Kägelspel.
Den'l som i staden eller å som vill i staden eller å dess område, inom
dess område under tiden från kl. 10 e. m, eller utom hus, gifva offentlig föreställning.
till kl. 6 f. m. slår käglor å bana. som är såsom skådespel, lindansning, konstridning.
så belägen att gljannar af bullret störas, förevisa djur, konststycke eller annat dyeller sådan bana ~pplåter, eller ock be- likt. hålla konsert eller eljest utföra musik,
gagnar eller upplåter annan för förlustelse anställa maskerad. bal, lekstuga eller andra
gjord inrättning,
Ihvilken är s~ beskaffad nöjen, hålla allmänt föredrag, som ej är
och så belägen, att närboendes nattro deri- att hänföra till andaktsöfning eller föreläsgenom störes, böte 2-20 kr.: och vare ning vid läroanstalt, eller göra andra tillenahanda bot för ~en, som å helgedag un- ställningar af hvad beskaffenhet som helst,
der tid för allmänlgudstjenst
upplåter eller hv ilka genom allmän tidning, anslag eller
begagnar kägelbana eller ofvanniimda in-annorledes
kungöras eller hvartill inträrättning,
Anlägges kägelbana eller om- deskort försäljas, eller afgift på ett eller
förmälda inrättninfl
utan tillstånd,
hötes annat sätt från allmänheten fordras, begä5-50 kr. och bör det anlagda, der så före- res eller mottages, skall, innan kungöranskrifves, genast b rttagas.
det eger rum, inträdeskort ntlemnas eller
Kälkbacksåkning må ej utan polismyndig- afgift fordras, begäres eller mottages, derhets tillstånd företagas å andra än nedan- om hos polismyndigheten göra anmälan och,
stående platser, nbmligen: l) Landtmäteri- beträffande maskerad, bal, lekstuga eller
backen; 2) Qvarngatan emellan Kronqvarns- dermed jemförlig tillställning,
samt förevigrändeu och 'l'ullgatan;
3) Skepparegatan sande af djur, äfvensom då tillställningen
från Qvartersgata/l
nedåt N ya gatan; 4) skall ega rum å gata. torg eller annan allSaltmätaregatan
f1lån höjden vid Marquards- män plats, polismyndighetens tillstånd dergränden till Kungsbensg atan: 5) Allen vid till afvakta, samt derpå tälla sig polisnordöstra sidan af Observatorii-plancn från myndighetens föreskrifter till efterrättelse.
Observatoriigränd~n
till Kungstensgatan. 6) Underlåter
någon hvad här är stadgadt,
Nedre delen af F1abriksgränden; 7) Bergs- eller försummar egare eller innehafvare af
gatan från Bergs~ränden till 'I'rädgårdsgu- lokal, som för tillställning
kommer att betan; 8) Guldgräl~den; 9) Maria Högbergs- gagnas, att. innan lokalen för sådant ända~atan från Repsla~aregatan
framåt Maria mål upplåtes, göra sig förvissad att till\lvarngata;
10) 'l'ivastgatan
från huset n:o ,tällningen
blifvit vederbörligen
anmäld
il2 vid samma g ta ned till 'I'immerrna ns- eller, i de fall der sådant erfordras, tillå-"atan; 11) Nya S ndbergsgatan;
12) Södra ten, böte 5-100 kr. Der sig visar, att
1'ullportsgatan
fr~n Stora Bondegatan söder sådan tillställning,
som härofvan omförut; 13) Stora B ndegatan från höjden of- mäles, åsyftar eller innebär något, som striv anorn Borgmåst regränden åt ömse sidor, der emot sedlighet eller allmänn lag eller
A dessa anvis de platser får kälkåkning' föranleder till svårare oordning, eger polisdock icke ega ru
nattetid eller senare än myndigheten
att dess förnyande förbjuda.
kl. 9 på aftonen; och i händelse derstädes. I nu nämda fall, äfvensom då tillställmed Öfverståthållare-Embetets
tillstånd, ningen utan vederbörlig anmälan eller t.il-
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låtelse eger rum, eller bland de närvarande kande lukt eller medföra annan betydlig
uppkommer oordning af svårare beskaffen- olägenhet, i rännstenar uthällas från kl. 11
het, den der icke genom deltagarnes i e. m. till kl. 7 f. m. under Ma~ till och
densamma afiägsnande kan undanrödjas, med September månader samt fran kl. lO
må sammankomsten' af polismyndigheten
e. m. till kl. 8 f. m. under återstående
upplösas; och vare alla de, som å stället delen af året, men i öfrigt vare slikt oresig församlat, pligtige att på nämde myn- nande förbjuclet; och må ej heller någon
dighets uppmaning
derifrån sig begifva, låta urin å trottoar
eller vid offentliga
vid bot af 2-20 kr. för en hvar, som icke byggnader eller minnesmärken. Vid inträfställer sig sådan uppmaning till efterråt- fad köld må i rännstenar och afloppstrumtelse,
mor icke utsläppas vatten i sådan mängd
Orenlighet. Vid bot af 5-50 kr. ålig- att för åkande eller gående hinderlig svallis
ger det den, som i stad forslar afträdes- eller annan synnerlig olägenhet deraf uppämnen, kreatursspillning
eller annan oren- kommer. Brytes häremot, böte 2-100 kr.
lighet, att dertill begagna tätt fordon eller Orenar någon i staden eller inom dess omkärl samt jemväl i öfrigt tillse, att oren- råde vattnet uti allmän brunn, källa eller
ligheten ej spilles eller utrinner, äfvensom vattenledning eller, på annat sätt som nyss
att hafva fordonet eller kärlet ändamäls- är sagdt, vid allmänt vattenhemtningsställe
enligt öfvertäckt samt icke å gata eller an- i sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller förerian allmän plats stanna dermed längre än tager man vid allmän brunn, källa eller
som af tillfällig anledning kan vara ouud- vattenkastare
eller vid annat allmänt vatgänglige n nödigt. Vid forsling å gata el- tenhemtningsställe
rengöring af kärl eller
ler annan allmän plats af kalk, malen krita, åkdon, tvättning af kläder eller annan åtkolstybb, rödfärg 'eller annat dylikt ämne, gärd, så att osnygg-het eller hinder vid vatsom genom utspillning eller damning med- tenhemtningen uppkommer, böte 2-100 kr.
för olägenhet, skall, vid bot af 2-20 kr.,
Inom hvarje egendom skola, genom husbegagnas tätt och med tjenlig betäckning värdens försorg, finnas i erforderlig mängd
försedt fordon.
Sopor, kreatursspillning,
inrättade ändamålsenliga afträden, försedda
afskräden och slik orenlighet, hvartill dock med täta, lämpligt omslutna tunnkärl eller
ej hänföres afträdesämne,
må icke forslas klosett kärl för uppsamlande af den inom
å gator eller andra allmänna platser på an- egendomen fallande latrin.
Den, åt hvilnan tid af dygnet än från kl. 11 e. m. till ken afträde är till begagnande upplåtet,
kl. 8 f. m. under Maj till och med Septern- skall hålla detsamma snyggt samt dels vid
ber månader samt från kl. 10 e. m. till kl. förefallande behof och dels, då han från
10 f. m. under återstoden af året; skolande, egendomen afflyttar, genom budnin!l' i stadi händelse af behof, orenlighet, som spri- gad ordning, föranstalta om orenhghetens
der vämjelig stank, vara försatt med nå- bortskaffande, hvarmed ej må uppskjutas så
got ämne, hvarigenom olägenheten häraf länge, att kärlen blifva öfverfylda. Brytes.
förekommes eller minskas; allt vid bot af häremot, böte 2-20 kr.
5-50 kr. Afstjelpningsställen
för snö, is,
Afträdesrenhållningen
verkställes genom
affall af byggnadsmaterialier,
vid gräfnin- en af Drätselnämden antagen direktör. Segal' uppsamlad jord, sten och grus samt dan budning å kontoret blifvit verkståld
andra fyllnadsämnen,
hvilka ej uppläggas emot betalning och arbetarne anländt, böra
på egarens eller med veder,~örligt tillstånd de genast vid ankomsten vinna tillträde
å annans tomt, anvisas af Ofverståthållaretill afhemtningsstället,
vid påföljd, att
Embetet medelst särskild kungörelse. Den, hemtningen ej verkställes förr än efter försom vill begagna sådana afgtjelpningsstäl- nyad budning och ånyo erlagcl betalning;
len, bör rätta sig efter tillsyningsmans
el- börande arbetanie mot allmänheten
iaktler pulisbetjenings tillsägelser i a~~eende å taga ett höfligt uppförande,
och må de
de ditförda ämnenas aflassning.
Öfvertrå- icke begära drickspenningar.
delse häraf straffas med 5-100 kr. - SvinAfträdesorenlighet
får ej hemtas eller åt
mat eller d,);:lika ämnen, döda djur, sopor, gator eller andra allmänna platser forslas
affall från fabriker och handtverksstäder,
il annan tid än emellan kl. 11 e. m. och
eller annan orenlighet må icke i staden kl. 5 f. m. från den 1 April till den 1
eller å dess område utföras eller kastas i September samt från kl. 11 e. m. till kl. 6
sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller läg- f. m. under öfrig-a månade~', vid bot af 2gas å isen derstädes, ej heller få de utka- 100 kr. Utan särskildt af Öfverståthållarestas på gator, torg eller andra allmänna Embetet meddeladt tillstånd
och iakttaplatser. Användt vatten och andra fiytande gan de af de dervid gifna föreskrifter eger
orena ämnen få, så fram t de ej sprida still- ingen att uppsamla afträdesorenlighet
an-
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norlunda än ofvan finnes bestämdt, eller satta,
makadamiserade
eller med asfalt
annan, än den, som står under bemälde di- belagda, äfvensorn trottoarer och broar skorektörs befäl, att SO dan orenlighet afhemta la, då de icke äro betäckta med snö eller
eller forsla; varande jemväl förbjudet ej is, dagligen rensopas och, i händelse af bemindre för direktörens personal, att utan hof, från vaxande gräs befrias. Denna renföregående budning rerkställa afträdeshemt- göring bör vara fullbordad under Maj till
ning, än äfven för allmänheten att låta af- och med September innan kl. 8 samt under
hemtningen
af obehörig person besörjas. öfrige månader innan kl. 10 f. m. Skulle
Brytes häremot, böbe 2 --100 kr.
härjemte af särskild anledning rengöring
Park. Den, som inom staden eller dess någonstädes å annan tid af dagen erfordras.
område, i park eller plantering eller å an- bör den äfve n då verkställas.
Under den
nan plats, som för allmänheten är upplåten, tid, då nyssnämda platser äro IIJed snö
olofligen kör eller rider, der icke allmän eller is betäckta, behöfva de icke rengöras
kör- eller ridväg är, eller å tid, då platsen oftare än sådant i följd af töväder eller af
är stängd, dit obehörigen banar sig inträde, annan orsak finnes vara nödigt.
Den snö
böte 2-20 kr.
eller is. som för åkande eller gående kan
Reparationer.
Då yttre reparation å hus vara till hinder eller olägenhet, skall dock,
pågår, utan att platsen utanför huset är så fort sig göra låter, undanskottas
eller
inhägnad, skall, genom dens försorg, som, upphuggas; börande likväl slädföre, då såenligt
Byggnadsordningen,
för behörigt dant i allmänhet finnes i staden, vidmaktverkställande
af byggnadsföretag
är an- hållas; och må, för sådant ändamål å den
svarig, på lämpligt sätt öfvcrvakas det del af gata eller annan allmän plats, som är
olyckshändelse eller olägenhet för allmän- bar, annorstädes i närheten befintlig öfverheten icke må af arbetet vållas. Brytes flörtig snö utbredas. Vid inträffande halk.a
häremot, böte 5-100 kr.
skall äfven, genom den renhållningsskyldiRenhållning af gator och gårdar.
Fa- ges försorg, å trottoarer eller, der sådana
stighetsegare
böra, hvar för sin egendom, ej finnas, invid husen eller å annat lämprenhålla gator och andra allmänna platser ligt ställe af gata, gränd, torg eller öpmed dertill hörande trottoarer, rännstenar pen plats utströs sand eller annat dylikt,
och afloppstrummor samt gårdar och port- tj enligt ämne i så stor mängd, som till föregångar; och omfattar renhållningen utom- kommande af olyckshändelser och beredande
hus för egendorn vid gata eller gränd halfva af beqvämlighet fgr fotgängare erfordras.
gatans eller grändens bredd utmed egendo- Om våren, sedan Ofverståthållare-Embetet
men och 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, afloppsdomen utefter densamma. Ar allmän plats trummor och urinkurar gäller i tillämpliga
:'If den form eller ringa utsträckning,
att delar hvad ofvanföre om nyssnånida platser
dessa bestämmelser icke äro derå tillämp-l är stadgadt.
Under .Maj till och med
lig~, bestämmes renhållningsskyldigheten
September böra dessutom rännstenar
och
af Öfverståthållare-Embetet.
Renhållnings- afloppstrummor, så framt de ej afregn blifskyldig, som uppdragit renhållningen
åt vit tillräckligt rensköljda eller annan omannan person eller inrättning, är fri från ständighet
gör sådant öfverflödigt, äfvenansvaret för renhållningen s fulle-örande, så som urin kurar dagli~en, genast efter verkframt uppdraget grundar §ig pa skriftligt stäld rengöring, med friskt vatten spolas;
kontrakt, som blifvit af Ofverståthållare- skolande rännstenar
och afloppstrummor
Embetet godkändt, samt försedt med intyg ständigt hållas i det skick, att flytande
härom, bevisligen delgifvet befälhafvaren ämnen obehindradt kunna afrinna. De gainom den polisbevakningstrakt,
hvarinom tor, vägar och andra allmänna platser,
renhållningen eger rum. Den, som för an- hvilka icke äro stensatta, makadamiserade
nans räkning åtagit sig sådan renhållning, eller med asfalt belagda, skola tillika med
må på eget ansvar den ombesörja. Blifver der befintliga rännstenar, diken och afloppshan oförmösren att ordentligt fullgöra sina trummor alltid hållas i det stånd, som eråligganden h~rutinnan, eller eftersätter han fordras för allmänna rörelsens obehindrade
dem så, att Ofverståthållare-Embetet
finner gång samt vidmakthållande
af snygghet
honom icke böra vid renhållningsbestyret
och sundhet derstädes.
Brytes häremot,
bibehållas, skall egaren sjelf ansvara för ren- böte 5-100 kr. Då staden å gata eller
hållninqen, sedan Ofverståthållare-Embetet
allmän plats anlägger trumma för afledning
förständigat
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 ej för-
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fogar öfver enskild ledning, som af Drätselnämden godkännes,
att, samtidigt dermed att staden på sin bekostnad från trumman till tomtgränsen framförer sidoledning,
till denna sideledning föra rörledning under jorden för vattens och flytande orenlighets afledande från tomten. Der trumma
redan finnes af staden anlagd, skall tomtegaren fullgöra hvad ofvan är sagdt å tid,
som Drätselnämden
bestämmer och minst
6 månader förut gifver tomtegaren tillkänna.
Ofvannämda rörledning skall utgå från en
i tomten anbragt tät samlings brunn, täckt
med lämpligt af Drätselnåniden
bestämdt
galler, försedd med vattenlås samt, der ej
synnerligt hinder möter, lagd så att brunnens utloppsmynning
kommer minst 5 fot
under jordytan.
Kan till följd af belägenhete n vattnet från tomten icke föras till
trumman från sådan brunn, hvarorn ofvan
iir sagdt, skall vattnet ledas dit genom
lämplig anordning, som af Drätselnämden
godkännes.
Stensprängning, skott och fyrverkeri.
Den, som i staden verkställer stensprängning utan polismyndighetens tillstånd eller
utan att iakttaga dervid föreskritvet försigtighetsmått eller lossar skott eller afbränner fyrverkeri,
vare sig utan sådant tillstånd eller med åsidosättande
af nödig
varsamhet, eller å stadens område utan nödig varsamhet verkställer stensprän~ning,
lossar skott eller afbränner fyrverkeri, böte
5-100 kr.
Tak-snö och is. Tak och rännor å hus
skola, på föranstaltande
af husegaren, befrias från den. snö eller is, som-genom nedstörtande kan förorsaka fara för dem, som
färdas förbi; dock må det icke utan nödtvång ske så, att den utanför huset framgående rörelsen derigenom hindras eller
uppehålles; börande husegaren vidtaga nödiga åtgärder till förekommande af olyckshändelser eller olägenhet för allmänheten
i följd af arbetets verkställande.
Brytes
häremot, böte 5-50 kr.
Teatrar. Biljetter för inträde till spektakel eller annan tillställning
å Kongl.
Teatrarna
må ej. utan teaterdirektionens
tillstånd,
inom deras förstugor, trappuppgångar,
korridorer
eller å trottoarerna
utanför eller invid ingångarna till teaterhusen säljas eller till salu utbjudas åt allmänheten, vid bot af 2--50 kr. Under det
berörda tillställningar
ega rum eller allmänheten till dem anländer eller derifrån
sig aflågsnar, får ej å nämda ställen något,
hvad det vara må, säljas eller till salu utbjudas utan direktionens tillstånd, vid bot
af 2-10 kr. Ej må någon röka cigarr el-

for Stockholm.
ler tobak inom Kongl. Teatrarnes salonger,
korridorer,
trappuppgångar
eller inre forstugor under spektakel eller annan tillställning derstädes eller då allmänheten dertill
anländer eller derifrån sig aflägsnar, vid
bot af 2-10 kr.
En hvar, som uti de inom staden eller
å dess område varande allmänna teatrars
salonger eller i andra, för uppförande af
offentliga föreställningar,
såsom skådespel,
konstridning och dylikt, med vederbörligt
fillstånd
begagnade lokaler eller i de till
nämda teatrar och lokaler hörande förstugor, trappor och korridorer gör oljud eller
eljest åstadkommer förargelse under det berörda föreställningar
ega rum eller allmänheten till dem anländer eller derifrån sig
aflågsnar, skall böta 5-50 kr.
Trottoar.
Ingen må å densamma åka
eller rida, utom vid färd deröfver mellan
gård och gata, ej heller dit uppföra fordon
eller dragare eller på annat obehörigt sätt
upptaga eller afstänga trottoaren
för de
gående. Ej må trottoar begagnas af den,
som bär börda, hvilken till följd af sin
storlek, osnygghet eller annan sin beskaffenhet är de gående till hinder eller annat
men. Bryter någon häremot, böte 2-50
kr. Gående bör företrädesvis
välja den
trottoar, som är belägen på hans venstra
sida.
Tvättbryggor.
Ej må någon tvätta,
skölja eller klappa kläder eller 'förrätta
annat dylikt arbete annorstädes å allmän
plats iin å de stadens bryggor. som för
sådant ändamål äro upplåtna, vid bot af
2-10 kr.; egande allmänheten att dessa
bryggor kostnadsfritt
begagna.
_
Vakar. Utan särskildt tillstånd af Öfverståthållare-Embetet
må ej någon upphugga
is eller öppna vak å sjö, vik, kanal eller
vattendrag
inom staden eller på eller i
närheten af, far- eller gångväg å sjö, vik,
kanal eller vattendrag
å stadens område.
Detta förbud gäller äfven i afseende å
sådant försvagande af is, som sker genom
utsläppande derå af hett vatten från ångmaskin eller på annat dylikt sätt. Iakttager man icke de vid tillståndets meddelandelemnade föreskrifter, eller åsidosätter den,
som eljest å sjö, vik, kanal eller vattendrag inom staden eller dess område upphugger is eller öppnar vak, att öppningen
noga utmärka, eller underlåter någon att
hafva brunn eller källa i staden eller å
dess område ändamålsenligt
täckt eller
kringbygd, böte 5-100 kr.
Vattenhemtning. Utan tillstånd af kommunalmyndigheten
få vattenutkastare,
som
äro eller varda å gator eller andra allmänna

Ordningsföreskrifter
platser anbragta, ej begagnas till vattenhemtning med häst ch åkdon, vid bot af
2-10 kr.
Vattenledning
och gatlysning.
Vidtager
nås-on åtgärd, hvari enom hinder eller uppehåll i begagnande
af allmän vattenledning eller gaslysni gsverk orsakas, eller
öppnar någon obehörizon vattenledningseller gaslyaningskran,
eller släcker någon
obehörigen gatulyktal,
böte 5-100 kr.
Ved. Kol och ved bå uppläggas i källare
. l'
h·
e o Al
e Il er tjen 19a ut us lrne a tomt.
lt upplag af ved å vind, som ej är forsedd med
brandbot. ten är förbjludet och må eJ.'heller
i boningshu~ å vind med' brandbotten ved
uppläggas utan i hö&,sta nödfall, men icke
i något fall nårrna.[e skorstenspipa än 3
fot, vid bot af 20--1:00 kr.
Då ved eller dyli -t gods skall från åkdon aflossas å gata eller annan plats, må
sådant icke ske medelst vedens eller godsets
afstjelpande från å~donet.
Tillstånd till
sågning eller huggning af ved eller virke
å gata eller annan alllmän plats må polismyndigheten medgif a endast i det fall att
annat tjenligt stä1l1 för berörda ändamål
icke finnes att till å eller lämpligen kan
beredas; börande vi~ arbetets verkställande
noga tillses såväl att allmänna rörelsen
icke hindras, som ock att arbetet utan uppehåll briuens till slu~' och skall gatan eller
platsen cre~ast efter fl~lländadt arbete rengöras g~nom dens försorg, som låtit detsamma förrätta.
BJ.yter någon häremot,
böte 2-50 kr.
o

1
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för eldsläckningsservis,
som utrycker till
eldsvåda, vid bot af 2-20 kr.
Skulle
åkande, ridande
eller fotgängare genom
uppenbar
vårdslös~et
.ell~! trots oorgaka
hinder eller upp~hall l rörelsen a ffatf\
e~~er annan all?1a~. plats, eller .?ck .~cke
hors amma de tIllsagelse!,
som f~r rörelse~:s ordnand.e och obehl~drade gang derstades eller un olyck.ors f?re!wmmanode ~.onom ~!1eddelas af pohsbeotJen~ngen pa st::l!et, bot.: 2-50 kr. -: Da trangsel upp~tar
a allman plats, dengenom att en större
.. d f lk vill
tidi t f
k
b"
mung: o VI. sam.l igt l:am tomma, .or
k.? bildas en}lg~ P?hsmyn.~lghet~ns. a~vlsn,mg; o?h ma ej nagon tranga sIg !Il I en
sådan ko.
Afståndet från Stortorget
till:
Ab
Meter
l ano
3,628
Barnängen................................................
3,159
Bellmans byst
3,944
~:rgsull(~
4,210
iskopsn c en
4,795
Bl?ck~ustull............................
6,339
Blap.orten. :
:..................... 2,651
Ch~!lo.ttend~l (utom Hornstull)
4,329
Chns~l!leberg.
4,469
D~nv~k~ hospItaL.................................
3,266
l)~\l1VI~Stull
::
~ i:";':"; 3,004
DJurgardsbrunn
(?fver Djurgården)
5,062
D:o (genom Fred;:lkshofs tull)............ 4,685
D:o (gen. Ladugardslan5ls .tull
5,282
Drago~stallen (g. Frednksho~s tull) 3.750
Drottmngberget (genom Frednkshofs

i

·..
·..
··

L~ä~;·g&~·d~l;~~i~
..t;;li)·:::

~:~b~

Åkande, ridande
ch gående.
A Stads- D:~nll~el~~~..
s,medjegatan, Vester;l~nggatan, Prestg~torna, Drottningholm (nya vägen)
11,790
~komak~r~.ga~an, SvFtm~.ngatan,
Kin dstu- ETJskede
4,824
gatan, Skarg:ardsg-attu, Köpmangatan , Bag- FIskartorpet............................................
5,178
gensgatan , Österlåni(gatan
och J erntorgs- Fogelsången
4,810
gatan samt i gränd, Ibelägen i staden inom Framnäs
...............................................•
3,043
broarna, må ingen "öra eller rida fortare Fredrikshofs tull...........
2,577
ä.~l i. gående eller skridt, hvarförutan vare Erösunda, S~ora
5,813
förbjudet att med arbetsåkdon annorlunda
D:o
LIlla
6.259
än i gående fäl:das ö~ver Gustaf A;dolfs torg, Gr~nbrink .;
,' ;............................... 4,175
Mynttorget. Riddarlinstorget.
Sodermalms- Grondal (på Djurgården)
5,686
torg, Slussbroarna. ~ya och Gamla Kungs- Gröndal (utom Horns tull)
4,489
holmsbron. D.iurgård~bron samt bron mellan Gungan
4,677
Mynttorget och Helgeandsholmen, vid bot af Haga (gamla) genom l:a Haga grind 5,377
2 -20 kr. - Vid e!j1ahanda bot skall, då Haga Lustslott genom första Haga
vinterföre
är och släddon begagnas, cn
grind
5,255
hvar, som i staden ~ermed farer fortare än Haga Lustslott genom andra Haga
i gående. hafva selt .gen försedda med 1.i\1- grind
6,238
dajjde klocka eller Jellra.
Hagalund
5,308
Åkande eller ridande, som inom staden Hammarby...............
3,717
eller dess område m~~.terannan åkande eller Hammarby tull
2,801
r!dande, skall hålla ..åt venster och i tic~ Hasselbacken
3,325
tillropa den, som or honom kan vara l Hornsberg................................................
4,692
vägen, att skynda
Alh skola vika Hornstull
3,135
o
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Hägersten
Jakobsdal
Johannishof
Jerfva:
Järla
Karlberg (g~.nom allee~)
D:o
(Rorstrandsvagen)................
Konradsberg..
Kräftrikct................................................
Kungsholms tull
Kyrkogården, nya
Källhagen
Ladugårdslands tull
Lidingöbro (öfver Djurgården)
D:o (genom Fredrikshofs tull)............

Folkmängd.
Meter
Meter
7,070 Ulrikadal (genom Roslagstull förbi
9,970
Ålkistan)
9,249
3,688 Weylandts villa
4,234
7,297 Wärtan, hamnen vid densamma
4,095
7,171 Ålkistan
6,184
4 ,4 7 Folkmängde.n
5
i Stockholm vid 1881 års slut.
4, 1 2Ad1 If F d k
t
12141
3,964
o
re 1'1 s n'~d~a ro c.... 8'626
5,688
"
so ra "....,
20,767
3060 Jakobs n:a rote m. Johannis
8,842
4;222
södra rote
12,833 21,675
3,403 Katarina norra rote
10,448
2,461
"
sydvestra rote....
9,618
6,422
"
sydöstra
"
7,141 27,207
Klara norra rote...................
9,285

~'~~i

riljet~!~~r:: ~~~~~~.~~.~~~.~~~
:~~~..:::: 3:527
Listonhill
4,943
Långholmen
4,365
Långpannan
8,227
Manhem.................................................... 5 804
Manilla (öfre)
5'285
Marieberg
4;219
Nacka värdshus
6,478
Nockeby bro
10,138
Norrbacka
3,913
Norrtull....................................................
3,512
Nybohof.................................................... 4,139
Ropsten
4,999
Rosendals lustslott................................
3,889
Roslagstull
3,379
Rörstrand
3,367
Sabbatsberg
2,939
S~~dsborg
5,427
Sirishof
3,453
Skanstnll
2,678
Skuggan....................................................
5,684
Skuru
12,277
Solna kyrka (genom Norrtull)............
4,863
Stallmästaregården................................
3,785
Stocksund
7,270
Stora Sickla
5,582
Sundbyberg
9,124
Tallkrogen................................................
7,274
Tanto tull................................................ 2,944
Tegeludden
4,465
Tranebergsbro
.l...................... 4,913
Täcka udden
5,745
Ulfsunda
7,224
Ulrikadal (gen. Norrtull)
8,654

t·· ·..
·....
·....

t~:~~

K"
;öldra
9,615
L ägs" °disro e~i ·t ··..
11157
a ugar s. me t ers a ro e 13'643
"
y-etS ra
"9'
211
"
os .ra
'"
34,011
Maria vestra rote
11,212
•• östra
13,286 24,498
Storkyrkoroten.......................
13,231
S:a 174,706.
År 1663 var folkmängden
14,948
«1763«
«
72,989
« 1800«
«
75,517
«1820«
«
75,56Q
«1830«
«
80,621
« 1840 Il:
Il:
84,161
«1850 Il:
«
93,070
« 1855 «
«
97,952
«1860 «
«
109,878
« 1865 «
«
126,180
« 1870«
((
133,597
«1875«
«
144,974
«1877 «
«
153,528
«1879«
«
163,057
«1880«
«
168,019
_

·t..

Tulluppbörden

i Stockholm

var 1855: Kronor 2,811,053: «1865:«
4,348,936: «1875:«
9,982,306: -«1876:«
10,201,420:«1879:«
9,093,483:« 1880: « 10,391,148:« 1881: « 10,656,093:([ 1882:
4:
11,178,636:-
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STIFTELSER OCH FONDER
för

välgörande
JEMTE

ändamål.

REGISTER.

Obs. Vid anspkning om understöd erfordras i allmänhet prest- och rotemansbevis samt utdrag- jaf den hos Fattigvårdsnämden
förvarade liggare öfver understödstagare, stundom äfVen läkarebevis eller intyg, som i öfrigt styrka sökandes behörig-het
att af understödet komma i åtnjutan.d_e_.
_
1

Fondens stiftare eller namn. Kapital.
Fondens förvaltning och beskaffenhet m. m.
Ahllöf, O., ASSeSSOr'
5,000 Stockholms magistrat.
Räntan delas emellan
12 i Stockholm boende ålderstigna, bräckliga
och fattiga personer.
Ahlström, M., Skeppare
27,000 Stockholms magistrat.
Af räntan utgå 12 pensicner a 66 kl'. 67 öre till fattige, i Stockholm födde personer.
I
Alm, A., Byggmästare,
Pastor i Jakobs församling och Sparbanksdirektionen. Egendom: 39 Gamla Kungsholmsbrogatan. Stockholms sjukhem och en «fond till
uppmuntran
af flit, ordning och sparsamhet
I
hos de arbetande klasserna inom hufvudstaden, företrädesvis
sådana, hvilkas biträde
testator
vid byggnader begagnat», till lika
fördelning.
I
Alms, Axel och Sofia Stiftelse 527,748 Hal' till ändamål att åt fader- och moderlösa
I
barn samt andra sådana, hvilka, i saknad af
behörig omvårdnad, äro i fara att sedligt förfalla eller gå förlorade, bereda kristlig uppfostran och god handledning i syfte att dana
dem till dugliga och redbara menniakor.
Almgren, J. P., Ad okatfiskal
1,050 Katarina församlings fattigvårdstyreise.
Räntan
utdelas till fattiga civila tjenstemäns enkor
eller döttrar.
Apelgren, Mamsell
1,500 Maria Magdalena församlings kyrkoråd.
Arfvedson, C., Dir ktör.
7,500 Stq,rkyrko-församlingens
enskilda fattigvårdsst.
Artiga räntan användes till understöd åt ålderstigna
eller sjuka fattiga,
äfvensom åt
värnlösa barn.
Aschling C. F., Co tre-amiral
300 Skeppsholms församlings kyrko- och skolråd.
Asplund. A., Handlande
795 Ladugårdslands församlings futtigvårdsstyrelse.
Asplund, D., Grossr· andlate
124,500 Bemedlings-kommissionen.
Pensioner'
75 kr.
tilldelas fattiga borgare, deras enkor och oförsörjda barn, m. fl.
Bagge, F. G., MaIjlsell ... _.....
3,000 Klara församlings kyrkoråd.
Bayard, D., Kame~erare
1.500 Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse.
I
Till sjuke och sängliggande på fattighuset.
Bayard, D., Kame~erare
1,500 Adolf Fredriks församlings fattigvårdstyrelse.
Barch, C. C., Enk~ I(Folkerska
och Bareherska tfstam.) __
2,000 Ladugårdslands församlings kyrkoråd.
Barnhjelpsfonden. ..T.................. 15,000 Jakobs och J oh. församlings fattigvårdsst.
Beklädnadsf. f. fa~iga skolb.
200 Adolf Pr cdriks församlings fattigvårdsstyrelse.
Beklädnadsf. f. fattiga skolb.
inom Ladug. fö s................. 19,150 Ladugårdslands församlings fattigvårdsstyrelse.
Bemedl.-kommis:s
nsk, medel
Bemedlingskornmissionen.
Af dessa medel utdelas årligen 10 pensioner
75 kr. åt fattiga
borgare, deras enkor och oförsörjda barn.
3~

l
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Stiftelser

och fonder

Fondens stiftare eller namn. Kapital.
Fondens förvaltning och beskaffenhet m. m.
Benedickska asylerna
130,000 ~llrnänna Barnbördshuset.
Räntemedlen användas åt behöfvande barnaföderskor.
Benedicks, Edvard Otto, BruksJakobs församlings fattigvårdsstyrelse.
Räntan
patron........................................
2,000
användes till hjelp åt de fattige i församlingen såsom Styrelsen finner lämpligast.
Berger, L. W., Kryddkr.......
7,506 Vårdarne af f. d. Kryddkramh.s-societetens
i
Stockholm pensionskassa.
Berg, J. .T., Mamsell................ 35,000 Borgerskapets
Enkhus-direktion.
Räntan
är
anslagen till pensioner
150 kr. åt 12 ogifta
fattiga och ålderstigna borgardöttrar.
"
Berg, H., Hofbetjent................
2,422 Förvaltningen
af de under f. d. Kung. Ofre
Borgrättens vård förr stälda fond.
Berggren, M., Hyrkusk.........
1,500 Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse
till kläder åt på fattighuset intagna.
7,500 Klara församlings fattigvårdsstyrelse.
Räntan
Dito
Dito
anslagen till kläder åt församlingens mest
nödstålda fattighushjon,
m. fl.
Bergstenska pensionsfonden...,
3,750 Stockholms stads Konsistorium.
Af räntan utdelas 3 pensioner
71: 25 åt fattiga prestenkor eller prestdöttrar,
Bernegau, G. W., Karnererare
30,000 Klara församlings kyrkoråd.
,
Bohman, F. O., Grosshandl, 135,607 Allmänna Enke- och Pupillkassans
Direktion.
Af räntan utdelas understöd till belopp af
högst 200 kr. om året åt sjuke och behöfvande
ogifta barn af delegare i kassan.
Boije, J. P., Gravör ........•..•.... 18,075 Storkyrkoförsamlingens
kyrkoråd. Sex pensioner
a. 150 kr. utdelas årligen till fattiga och sjukliga enkor af Borgareklassen i Storkyrkoförs,
Bolin, Handlande
.
658 Klara församlings fattigvårdsstyrelse.
Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse.
Bollins, C. O.,Bryggare,sterb·
Till fattiga skolbarns beklädnad.
husdelegare
. 3,000
4,500 Katarina församlings fattigvårdsstyrelse.
Räntan
Boman, E., Viktualiehandl.. ..
utgår till understöd åt sjuka fattighushjon
samt fattiga hushåll och minderåriga barn.
3,000 Ladugårdslands
församlings fattigvårdsstyrelse.
Dito
dito
Räntan är bestämd till understöd åt fattige
utom fattighuset.
5,000 Direktionen öfver Nödhjelpskassan.
Af räntan
Dito
dito
skola utgå 2 pensioner a 75 kr. och återsto.
den användas efter direktionens godtfinnande.
Boman, Kammarskritvare
1,450 Kungsholms församlings kyrkoråd.
Borgerskapets
egen disposit.
Bemedlings-kommissionen.
Pension:a utgå med
ad pios usus
14.0,000 75 kr. om året och tilldelas fattige borgare,
deras enkor och oförsörjda barn.
Borgerskapets Enkhus-inråttn.
(inberäknadt fastighet)
44.0,862 Särskild direktion.
Brandel, A. S., Mamsell
42,000 Direktionen öfver Drottninghuset.
Dito
dito
62,040 Ladugårdslands
församlings kvrkoråd.
Brander, H. A. Karnererare
100,000 Förmyndarekarnmaren.
Fattiga, sJUkliga, ogifta
Fruntimmer,
som uppnått 60 ars ålder, äro
födda och boende inom Stockholms stad, helst
å Södermalm, och hvilkas fäder varit civile
tjenstemän
vid Stocklaolms stads verk eller
inrättningar,
erhålla understöd.
Brenner, C. H.,
.
260 Pastor i Tyska församlingen.
Broberg.
C. J., ViktualieKlara församlings fattigvårdsstyrelse.
Räntan
handlande
. 11,000
utgår såsom lifränta åt 2:ne personer, men
efter deras död utdelas räntan till fattiga
inom församlingen.

a

a

för välgörande
Foridens stiftare el er namn. Kapital.
Broberg, J. C., Ma sell
1,500
Broström,
O., Kä larmästare
2,000
F. d. Bryggareem . pensionskassa (utom fasttghet)
. 63,550
450
Buren, P. G., f. d Hand l., ..
900
Bylund, E., .Hofll:p tekare ...
18,00!)
Bang, G., Dll"ektor ·-············
r
240
Bång, M. D
.
Carlgren. J., sergelant
.
Casparson, S. E., lLöjtnant .
Casparson, P. A., I Sidenfabr.
Castelin, A. och J. M. _
.
«COOPv::erdie-Skeppare-societetens kassa»
J

·····1···············

Dahl, M. C., Mamsell _........
Dahlqvist, Ch., Fru
__
De Geer, C., Kammarherre
De Geer, C., GrefV 6, Exc,
Dito

dito

_.....

l
Det kirurgiska stipendiet
(Donationen af 0ränd).

Diedrichson, G. ,F , Direktör,
och hans hustru
Drottningens
Hospitals kassa

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

1,500
2,000
17,744
14,157

ändamål.
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Fondens förvaltning och beskaffenhet m. m.
Grosshandlare-societetens
deputerade.
Katarina församlings fattigvårdsstyrelse.
Särskild styrelse.
Storkyrko-församlingens
enskilda fattigvårdsst.
Dito
dito.
Katarina församlings fattigvårdsstyrelse.
Kyrkorådet i Tyska församlingen. Understödet
tilldelas
en gosse i tyska skolan eller vid
universitet.
Kungsholms Iörsamlings fattigvårdsstyrelse.
Diakoniss-sällskapetss
förvaltnings-utskott.
Direktionen ölver Pabriks-fattigkassan.
Vårdarne af f. d. Kryddkramhandl.-societetens
i Stockholm pensionskassa.

60,000 Sjökaptens-societeten.
Af räntan tilldelas pensioner åt ålderstigne sjökaptener samt deras
enkor och barn, äfvensom begrafningshjelp.
570 Skeppsholms församlings kyrko- och skolråd.
337 Maria Magdalena församlings kyrkoråd.
2,500 Jakobs och Johannis försis fattigvårdsstyrelse.
15,150 Dito dito. Räntan skall komma församlingens
fattige tilJgodo.
7,500 Dito dito. Årliga räntan utgår åt fattiga barn
inom församlingen.
10,000 Karolinska medicin. kir. inst. lärarekollegium.
Räntan utdelas åt en eller två unge män som
vid institutet
idkar eller nyligen derstädes
afslutat sina med. studier och ådagalagt synnerlig flit, jemte intresse och fallenhet för kirurgi och oftalmiatri.
Direktionen öfver Nödhjelpskassan.
Af räntan
55,487
utdelas pensioner a 40, 48 och 54 kr.
76,368 Direktionen öfver Drottningens Hospital. Räntan användes till årliga pensioner samt tillfälliga nådegåfvor åt afskcdadt och behöfvande
underbefäl och manskap af Svea Lifgarde.

Drottninghuset
(i beräknadt
~
fastighet)
129,285 Särskild direktion.
Edberg «(Fattighjo~et Wilm:a
675 Storkyrko-församlingens
fattigvårdsstyrelse.
Edbergs Iifräntefoud»)
.
2,522 J akobs och J ohannis församlings fattigvårdsst.
Ekholm, J., Guldsmed
.
Räntan tilldelas «fattiga medborgares enkor
I
och minderåriga barn« med 30 kr. t. hv,
Räntan utdelas
Ekström, H., Grossh
. 15,000 Klara församlings kyrkoråd.
till de mest behöfvande erikor och ogifta fruntimmer, tillhörande «pauvres honteux» inom
församling-en.
4,500 Direktionen" öfver Civilstatens pensionsinrättn.
Elstedtaka
Afkastningen skall användas till understöd åt
civila embcts- och tjenstemäns
behöfvande
enkor och barn.
1,000 Ladugårdslands
församlings fattigvårdsstyrelse.
Eriksson, L. C.
Enkefru
Fabriks-fattigkassa'
i Stockh.
(donat:er ej inbe äkn.)
. 135,080 Särskild direktion. Kassan är bildad till understöd för sjuke eller fattiga Iabnksarbetare
af
båda könen.
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Fondens stiftare eller namn. Kapital.
Fondens förvaltning och beskaffenhet m. m.
Fagerbergs, J., (Sadelmakare)
Fagerbergs pensionsinrättnings
vårdare. Fonden
Pensionsinrättning
utgöres af fastighet m. m. Utaf afkastningen
utdelas pensiuner åt fattiga och välfrejdade
personer, som äro eller varit borgare i Stockholm, deras enkor och oförsörjda barn.
Fagerlund, M. C., Enkefru
30,000 Direktionen öfver Fabriks-fattigkassan.
Falk, Mo Enkefru
500 Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse.
Till fattiga utdelas genom Pastor.
Dito
dito
.
1,000 Ladugårdslands
församlings fattigvårdsstyrelse.
Dito
dito
.
800 Storkyrko-församlingens
fattigvårdsstyrelse.
Falk, B. Ch., Mamsell
. 6,198 Direktionen öfver nödhjelpskassan
i Stockholm.
Räntan utdelas till tvänne i Stockholm boende fattiga,
välfrejdade juveleraredöttrar
eller, om sådana ej finnas, till guld- eller
silfverarbetares
döttrar.
Falk, M., Enkefru
500 Skeppsholms församlings kyrko- och skolråd.
Eilåen, P. E., Kommerseråd
17,500 Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse.
Räntan är hestämd att tilldelas fattil!a enkor.
Eilåen, J. och P
69,666 Direktionen öfver Civilstatens Pensionsinrättn.
Räntan utgår till pensioner och gratifikationer åt civila embets- och tjenstemän.
Pilåen, J. och P......................... 64,574 Dito dito. Af denna fond lemnas pensioner och
understöd åt civila embets- o. tjenstem:s enkor
och barn.
Fischer
:... 1,333 Tyska församling:s föreståndare.
Floberg, A. ..............•...............
4,000 Storkyrko-förs:s
skolråd.
Räntan är anslage~
åt fattiga skolbarn.
Floberg, S., Guldsmed
. .
1,500 Katarina förs:s fattigvårdsstyrelse.
Dito
dito
1,500 Direktionen öfver Nödhjelpskassan,
Dito
dito
3,000 Bemedlings-kommissionen.
Räntan användes till
lifstidspensioner åt 2:ne fattiga borgareenkor,
af hvilka den ena bör vara guldsm. enka,
Dito
dito
3,000 Förmyndarekassan
«För civila enkor».
Fock, A. F., Major....................
500 AdOlf Fredriks förs:s fattigvårdsstyrelse.
Till
fattiga skolbarns beklädnad.
«Fond för pensioner åt f. d.
Sjökaptener»
. 32,065 Grosshandels-societetens
deputerade.
Af räntan
utgå understöd åt gamla sjökaptener
eller
deras enkor och döttrar.
Forssman, C. G., Tapets.
.
1,500 Klara församlings fattigvårdsstyrelse.
Räntan
tilldelas 2 fattiga borgareenkor.
Frodell,
1,500 Katarina församlings fattigvårdsstyrelse.
Fuhrman, P. H., Källarm. __
597 Klara förs:s fattigvårdsstyrelse.
Dito
dito
187 Katarina förs:s fattigvårdsstyrelse.
Dito
dito
383 Jakobs och Johannis förs:s fattigvårdsstyrelse.
Dito
dito
325 Maria Magdalena förs:s fattigvårdsstyrelse.
Dito
dito
183 Ladugårdslands
förs:s fattigvårdsstyrelse.
Dito
dito
1,250 Executores testamenti.
Dito
dito
-Tyska församlingens
6 föreståndare samt 3:ne
executores testamenti.
Donationen består af
fasta egendomen n:o 20 Svartmangatan,
hvars
afkastning f. n. är 5000 kr.
Geijer, Lagmansenka _
' 1,500 Storkyrko-församlingens
fattigvårdsstyrelse.
Georgiska donationen
-Stockholms stads konsistorium.
Arliga räntan
är 42 kr. 50 öre och utdelas till 2 fattiga
fruntimmer.
Gjörcke, Gust. C., Enkefru _..
2,000 Katarina för:s skolstyr. Den årliga räntan tilldelas ett eller högst två fattiga fader- och mo.
derlösa barn, hv. begagna sig afunderv. i folksk,
o

för välgörande

ändamål.

517

Fondens stiftare el er namn. Kapital.
Pondens förvaltning och beskaffenhet m. m.
Godn, C., Segelsö . enka.c...;
555 Klara församlings fattigvårdsstyrelse.
Dito
dit
560 Adolf Fredriks försis fattigvårdsst.
Räntan tilldelas 2 fattiga enkor, eller ogifta fruntimmer
eller sådana som utaf sjukdom eller lyten icke
kunna försörja sig.
8,333 Katarina församlings kyrkoråd.
Räntan utgår
Dito
åt enkor m. fl.
150 Katarina förs:s fattigvårdsstyrelse.
dito
Dito
1,333
Dito
dito.
Dito
dit
Räntan utgår till 4 fattiga fruntimmer, öfver
60 år gamla.
555 Jakobs och Johannis förs:s futtigvårdsstyrelso.
ditO
Dito
1,666 Maria Magdalena f'örsaml.s fattigvårdsstvrelse.
dito
Dito
Räntan tilldelas fattiga qvinnor.
.
I
555 Ladug.lands förses fattigvårdsstyrelse.
Godu, L., Segelsö~mareenka
1,100 Kungsholms förs:s fattipårdsstyrelse.
Dito
~ito
555 Storkyrko-förs:s fattigvårdsstyrelse.
Räntan utDito
I ito
går till 2 ålderstigna en kor eller ogifta qvinnor inom Riddarholmsförsamlingen.
9,166 Magistraten i Stockholm. Räntan användes till
Dito
pensioner åt sex en kor efter embets- cch
tjenstemän hos Stockholms magistrat, m. fl.
Gother, Mamsell ..T..................
750 Klara församlings kyrkoråd.
Graan, C. D., Kryd1dkramh.....
750 Storkyrko-förs:s enskilda fattigvårdsstyrelse.
Dito
l(lito
.... 22,169 Direktionen öfv er Nödhjelpskassan,
Af räntan
utgå 11 pensioner.
Gr~vallius, C. O., IFältpr.....
2,250 Direkt. öfver Svea Lifgardes fattigkassa.
Grisback, S. M., Enkefru.r.c..
-Direktionen öfver Allm. Enke- och Pupillkran.
«~ro.~.nska Fatti~f9rsörjningsinrättn.» (omk!.)I ... " .. ' __.'" 150,000 Ser afimer ordens-gillet.
Af rantan utdelas 50
pensioner till medellösa.
Grossh.csocietctens
i Stockh.
Pensionskassa __
_
__. 135,100 Grosshandels-societet:s
deputerade.
Groth, J. H.. __
7,126 Tyska förs:s föreståndare.
Af räntan utgå sex
pensioner åt afsigkomne, öfver 50 år gamla
köpmän.
Grundberg,
A. N., Grossh. ...
2,000 Maria .l\'Iagdalena f'örs.sfattigvårdsstyrelse.
«Gutermuthska
te tamentsf.n»
13,182 Pörval tn. af de under fd. Kgl. Ofre Borgrättens
.
vård förr stäida fonder.
Gyldenstolpe,
A..
Grefve
1,800 Jakobs och J ohannis förs:s fattigvårdsstyrelse.
Gyllenborg, C. A., Grefve ...
7,500 Diakoniss-sällskapets
förvaltningsutskott.
Gäderin, A., Husgerådskam4,500 Katarina förs:s fattigvårdsstyrelse.
mar bet j en L
__
.
1,500 Maria Magdalena förs:s fattigvärdsstyrelse.
Gösche, J. H., Gr~sshandlare
1,200 'ryska församlingens föreståndare.
Dito
I dito
2,250 'ryska för:s förest. Räntan utgår till 4 afsigDito
dito
komne gamla borgare.
20,000 Direktionen öfver Nödhjelpskassan, Räntan utgår
Hagbohm, C. U., :NIamselI
I
såsom understöd åt ofärdiga eller sjuka och
behöfvande fruntimmer med bättre uppfostran.
18,000 Grossh.vsocictetens deputerade. Af räntan utgå
H.gbO~'
sex pensioner il 150 kr. till fattiga enkor och
döttrar efter skeppsklarerare eller, om sådana
ej finnas, efter grosshandlare.
500 Ladugårdslands förs:s fattigvårdsstyrelse.
Hal], c., Fl'lhernn~a
.
1,500 Klara församlings kyrkoråd.
Hallgren, Assessor ka
_..
Hallgren, M. S., jI, amselL
.
1,500
Dito
dito.
Räntan tillfaller,
liksom för de 2 efterföljande, sjuka och ofärdiga fruntimmer.
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Hallgren, M. S., Mamsell.. .
1,500
Dito
dito
__....
1,500
f. d. Handelsför. öfverskott....
2,000
Hebbe, A., Brukspatron
15,000

Fondens förvaltning och beskaffenhet m. m.
Maria Magdalena förs:s kyrkoråd.
Kungsholms förs:s kyrkoråd,
Bemedlingskommissionen.
Direktionen öfver Strandbergska Läkarelurättningen.
Af räntan utgå årligen 9 pensioner
100 kr. till fattiga enkor eller oförsörjda
döttrar efter ofrälse embetsmän.
10,500 Tyska församlingens föreståndare.
At medellösa förs:smedlemmar, företrädesvis barn.
3,000
Dito
dito.
750
Dito
dito.
Jakobs och J ohannis församlingars fattigvårds1,000
styrelse.
3,000 Katarina förs:s fattigvårdsstyrelse.
6,000 Direktionen öfver Nödhjelpskassan.:
Räntan är
anslagen till 4 pensioner
75 kr. åt en kor
och oförsörjda barn efter civile tjenstemän
vid Stockholms juridiska verk.
3,000 Bemedlingskommissionen.
Pensioner
75 kr.
utgå till fattiga enkor och oförsörjda barn
efter borgare i Stockholm.
3,000 Förmyndarekammaren.
3,000 Jakobs och Johannis förs:s fattigvårdsstyrelse.
500 Ladugårdslands förs:s fattigvårdsstyrelse.
10,000 Förmyndarekammaren.
Räntan utgår till tvenne
pensioner
225 kr. åt fattiga ogifta, öfver 30
år gamla fruntimmer, hvilkas fäder tillhört
Stockh. magistrat af litterata klassen.
500 Tyska församlingens kyrkoråd.
1,500 Adolf Fredriks förs:s fattigvårdsstyrelse.
Till
på fattighuset intagna.
1,500 Klara förs:s fattigvårdsstyrelse.
1,500 Katarina förs:s fattigvårdsstyrelse.
1,500 Jakobs o. J ohannis förs:s fattigvårdsstyrelse.
1,500 Maria Magdalena förs:s fattigvårdsstyrelse.
1,500 Ladugårdslands
förs:s fattigvårdsstyrelse.
1,500 Kungsholms förs:s fattigvärdsstyrelse.
1,500 Storkyrko- försis fattigvårdest.
Räntan arrvändes, likasom för de föregående 7 donationerna,
till förökande af den dagliga kosten för de å
fattighusen intagna blinda hjon.
.
1,500 Storkyrko-förs:s enskilda fattigvårdostyrelse.
4,500 Jakobs och Johannis församlingars fattigvårdsstyrelse. Räntan är anslagen till understöd åt
«pauvres honteux», isynnerhet gamla, döfva,
blinda eller annorledes vanföra.
1,100 Maria Magdalena förs:s kyrkoråd."
1,532 Förvaltn. af de under f. d. Kgl. Ofre Borgrättens vård förr stäide fonder.
6,000 Klara församlings fattigv.styrelse.
Af räntan
utgå 12 pensioner
30 kr. till fattiga enkor
med eller utan barn inom Klara församling.
500 Ladugårdslands församlings fattigvårdsstyrelse.
-Pastores vid Tyska församlingen.
Donationen
består af egendomen n:o 11 Stora Nygatan.
32,153 Direktionen öfver Civilstatens Pensionsinrättn.
Af räntan utgå understöd åt enkor och oförsörjda barn efter ledamöter af Högsta Domstolen eller Svea Hofrätt.

a

o

Dito

dito

Hebbe, S. B
.
Dito
.
Hede~hjelm,o G. O., Kammarrevisionsråd .
_
Hedström. C., Sidenfabrikör _
Dito
dito

Dito

a

dito

Hedströmska
Pensionsfonden
Helin, L., Enkefru
.
Hellman, Assessor
__
Hochschild, J. H., Lagm .. __ .

Holm, P.
Holmberg,
Dito
Dito
Dito
Dito
Dito
Dito
Dito

N, Kryddkramh.
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito

Holmberg, N., Kryddkramh.
Horn, A. S., Gref'vinna............

Hult, A. L., Jungfru................
Hnmble, K, Enkef'ru................
Hiilphers,

J. W., Handl.

C. E., President

a

a

Hultgren, A. B., Enka
Höpf'ner, N. ---............................
Isberg,

a

... _._

för välgörande
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F. d. J ernkramhan elssocieteSärskild styrelse.
tens fond
. -3,000 Direkt. öfver Nödhjelpskassall.
Jungblad, B., Pro t
--.
3,000 Stockh. Stads Konsistorium. Trenne pensioner,
Jungbladska Pensi
hvardera il 50 kr., tilldelad prestenkor, boende i Stockholm.
i Jakobs och Joh. förs:r. Af
Kareliska fonden
. 7,271 Pastorsembetet
räntan utgå för närv. 10 pensioner il 30 kr.
Pension tilldelas obemedlade prestbarn m. fl.
500 Tyska församlingens
Pastor och äldste förest.
Kellner, D., Fru.J .. -.
3,536 Jakobs och J ohannis förs:s fattigvårdsstyrelse.
K~hlst~öm, J. G., rlagtare
.
250 Tyska f(irsamlingens kyrkoråd.
Kirchring
')'
.
3,000
Dito
dito.
Kleinsorg, M
__
.
25,000 Direktionen öfver Drottninghuset.
Räntan förKniggeska fonden ..
delas i 10 pensioner il 142 kr. 50 öre till «i
verkliz nöd stadda ogifta fruntimmer eller
enkor "af medelklassen», med vilkor att de äro
«kända att vara af obefläckad vandel», med
företrädesrätt
för ogifta sökande af nämnda
I
egenskaper.
K'n~gge, A. M., Enkefru
I
.
•
. 12,986 Direktionen öfver Nödhjelpskassan.
Särskild direktion,
Omkring 116 pensioner a
Knipers. C., Enkefru, Pen50 kr. tillfalla åldriga ogifta, i nöd stadda
sionsinrättning
fruntimmer, företräd. dem af borgerligt stånd.
801 Klara församlings fattigvårdsstyrelse.
f. d. Kolerafonden
.
3,000 Maria Magdalena förs:s fattigvårdsstyrelse.
s. k. Kolerafonde
.. '
.
-Särskild direktion.
Kungl. Hofstatens o/ratialkassa
Kungl.
Lifgardesj till häst
Pensionskassa
56,731 Särskild direktion.
Kungl. Svea Lifgardes Fattigk
a
;;.;" kild direktion.
Ko~~~ge~·~'i-l~~·pitJi~i~~ätt·~::·..: 276,554 s~~~l~hd Direktion. Andamålet med denna inrättning är att understödja «So1d~ter af Stockholms garnison, fattiga arbetskarlar i Stockholm, andra fattige och isynnerhet lytte och
lemlöse manspersoner i Stockholm m. fl.»
Konungens Militär
ospitalsf:d
Särskild
direktion.
Från nämde fond utgå.
pensioner till sammalllagdt
belopp af 9000
kr. till i fattiO'dom stadda enkor och oförsörjda barn eft;'r befäl, underbefäl och civila
tjenstemän vid armen och flottan.
7,500 Direktionen öfver Nödhjelpskassan.
Räntan utKonung Karl J ohJs donation
går med pensioner i minst 30 kr. för år åt
behöfvande, som genom en bättre uppfostran
blifvit urståndsatte
att med gröfre arbete sig
försörja eller att å fattighus kunna intagas.
Kreij, F., Assessor
__
2,362 Storkyrko-förs.s
enskilda
fattigvårdsstyrelse.
I
Räntan tilldelas 2 utfattiga sängliggande förI
samlingsmedlemmar .
Kronprins. Joseflnas Pensionsinrät~l!"ing' vid g:a I:ifp!det
Särskild direktion.
Krutrneijer, B.,
8,000 Klara församlings kyrkoråd.
Dito
dito
2,832
Dito
dito.
Dito
dito
1,384
Dito
dito .
.F. (I. K!yddkramhr-societetens
r Pe1!slOnskassa
..r
· · .. ···
119,502 Vårdarne af penSIOnskassan.
K~mlmg, G. Ch., Mamsell...
1,500 Storkyrko-förs:s fattigvårdsstyrelse.
K~hler, C. W., vor' KammarAdolf Fredriks förs:s Fattigvårdsstyrelse.
Af
junkare, under benämning
räntan utelas 4 pensioner åt fattiga enkor ej

l·..·················
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Fondens stiftare eller namn. Kapital. Fondens förvaltning och beskaffenhet m. m.
Lundgrenska donationsf.n., ,
7,500
under 60 år gamla, företrädesvis åt dem, hvars
männer tillhört tjenstemannaklassen.
Körner, J. G., Landtbrukare
3,000 Maria Magdalena församling. Räntan utdelas åt
6 fattiga blinda eller, om sådana ej finnas,
behöfvande borgare eller deras en kor.
Ladou, D., Enkefru
.
500 Förmyndarekammaren .
Lagerman, J., Handlande
.
1,500 Kungsholms församlings kyrkoråd.
Lang, Mamsell
.
6,640 Direktionen öfver Civilstatens Pensionsinrättn.
Af räntan utdelas Iifstidspensioner
åt 4 fattica enkor eller ogifta fruntimmer.
Lejas, Benjamin, fond
20,000 Särskild styrelse. Räntan 1,000 kr. utdelas årl.
inom Jakobs och Johannis förs. till fattiga
barns beklädnad, uppköp af mat och ved, m. m.
Leijonhufvud, C., Kapten........
1,200 Adolf Fredriks förs:s fattigv.styrelse.
Till 4
nödstälda, lika af hvad stånd eller kön.
Dito
dito
300
Dito
dito. Till 2 sjuka och ålderstigna fattighushjon.
Lettström, G. A. Ch., Mag .
3,000 Katarina förs:s fattigvårdsstp'"else.
Levin, J. P., Fabrikör
.
1,500 Maria Magdalena förs:s skolrad.
Levin, C. A., vice President .
5,048 Direktionen öfver nödhjelpskassan,
Af räntemedlen utgå 3:ne pensioner, och ega testators
slägtingar dertill företrädesrätt.
Liebert, J. F., Sejlare
4,575 Adolf Fredriks förs:s fattigvårdsstyrelse.
Till
på fattighuset intagne.
Dito
dito
4,098 Klara förs:s fattigvårdsstyrelse.
.
Dito
dito
2,587 Styrelsen öfver Sabbatsbergs fattighusinrättning.
Räntan utdelas åt å sjukhuset intagna personer af tysk nationalitet.
Dito
dito
. 3,000 Coldinuordens styrelse.
Liebrathska fonden
.
3,000 Direktionen öfver Drottninghuset.
Lindberg, M., 'I'rådgårdsrnästareenka
.
200 Adolf Fredriks församl. kyrkoråd.
Lindblad, A., Lifmedikus
.
1,500 Kungsholms församlin~s kyrkoråd.
Lindgren, Direktör
.
300 Klara förs: s fa ttigvårdsst yrelse,
Dito
dito
.
500
Dito
dito.
Ljungcrantz, P., Handlande .
4,000 Bemedlingskommissionen.
Ljunglöfs, J. F., Tobaksfabr.,
Adolf Fredriks förs:s fattigv.styr.
Till beklädsterbh.delegare
.
1,500
nad åt fattiga skolbarn.
Lohe, A. och J
,
.
1,500 Pastor i Tyska församlingen.
Dito
dito
__
.
1,000 Tyska församlingens kyrkoråd.
Lund, B. M., Mamsell •........
1,740 Bemedlingskommissionen.
Lundal, C. J., Mamsell..
.
1,500 Direktionen öfver nödhjelpskassan.
Pensioner åt
2 en kor eller oförsörjda döttrar efter aflidna
prester i Stockholm.
Lundblad. J., Hofslagare
.
343 Klara församlings fattigv.styrelse.
Lunn, B. M., Mamsell
.
1,740 Bernedlin zskommissionon.
Läkares nödhjelpsfond
. 21,260 Svenska 'Läkaresällskapet.
Af räntarr utdelas
gratif. åt läkares enkor och döttrar.
Löwen, J. von. Presid., Frih.
3,333 Klara försis kyrkoråd. Räntan fördelas, ena hälften mellan 12 och andra hälften mellan 20
inom församlingen boende fattige.
Maskinist·föreningens
kassa . 15.500 Föreningens styrelse.
Dito
nödhjelpskassa
. 12,000
Dito
dito.
Marius, A., Enkefru
. -Förmyndarekammaren.
Pensioner
75 kr. åt
behöfvande, ogifta fruntimmer inom Stockholm, hvilka uppnått 50 års ålder.
Metzger, F., Handlande
. 3,500 Storkyrko·förs:s enskilda fattigv.styrelse.
lfeunier, S. M., MamselL
.
3,000 Klara förs:s fattigv.stl!else.
Räntan tilldelas
2:0 i behof stadda ålderstigna fruntimmer.
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Michaelsson, Grossh ndlare., ..
500 Storkyrko-förs:s enskilda fattigv.styrelse.
Murheckska Inrättni gen
-Särskild direktion.
Inrättningens
ändamål är
att till uppfostran emottaga fattiga flickor.
M~ller, J. C.
4,500 Tys.!m församlinge~s föreståndoare...
.
Moller, J., Kamererrre
1,666 Mana Magdalena fors:s kyrkoråd,
Rantan une.
3:ne enkor efter civila embets- och tjenstemän.
Möller, J. Ph., Blukspatron
1,000 Kun[sholms förs:s fattigv.styrelse.
Dito
dito
500
.vito
dito.
Möller, S., Brukspä 1'011............
900
Dito
dito.
Möllersvärd (General Möller2,722 Direktionen öfver Drottningens Hospital.
.~värds fond) ..:
1,500 Klara församlings kyrkoråd. Räntan tilldelas
Morner, U., Froken
,.
3:ne sjuka, församlingen tillhörande, enkor.
I
900 Adolf Fredriks försis fattigv.styrelse.
Till på
Nordenstolpe, F., .iammarråd
fattighuset varande blinde.
500 Klara församlings kyrkoråd.
Nordforss, Öfverstmna
.
Pensioner
Nordlander, E., Stadsmajor . 75,000 Direktionen öfver Nödhjelpskassan,
150 kr. åt 20 enkor eller döttrar efter borgare
I
i Stockholm, samt 5 enkor eller döttrar efter
civile embetsmän vid hufvudstadens verk.
Nordström, Emilie I Mathilda,
Klara församlings fattigvårdsstyr . Räntan deEnka
+
. 2,000 las i 2:ne pensioner till förmån för 2 ogifta
Handtverksmästares
döttrar inom församlin gen, att utgå efter enkans död.
Nonien, J. E., Kanrråd
. 52,500 Jako bs och J ohannis församlingars fattigvårdsstyrelse. Räntan är bestämd till smärre pensioner, från 12 till 24 kr., att utdelas till behötvande enkor och döttrar efter tjenstemän
af civil-, militär- eller borgareståndet .
Dito
dito
.
700 Kungsholms förs:s fattigv.styrelse.
Norden, L. F., Enkbfru
.
1,500 Förmyndarekammaren.
Pension åt enka eller
ogift fruntimmer.
Norman, B. M., Hu~hållerska
1,500 Jakobs och Johannis förs:s fattigv.styrelse.
Norstedt, C., Boktryckare
10,000 Storkyrko-förs:s fattigvårdsstyrelse.
Nyström, C., Rustmästare .....
7,500 Katarina förs:s fattigvårdsstyrelse.
Nyström, C. M., Brrkspatron
16,662 Storkyrko-förs:s
enskilda
fattigvårdsstyrelse.
Räntan utdelas till Storkyrko-församlingens
sängliggande fattige.
Dito
I dito
37,500 Bemedlings-kommissionen.
Räntan användes till
beklädnad åt stadens fattiga fångar.
I
Nödhjelpskassans
allm, fond
Direktionen öfver Nödhjelpskassan.
Pensioner,
233 till antalet, utgå ii 40 kr. till pauvres
honteux.
Okänd
200 Adolf Fredrik förs:s fattigv.styrelse.
rm sjuke
och sängliggande på fattighuset .
Dito
1,000 Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse.
Räntan utdelas den 22 Maj till en inom församlingen boende fattig för gudsfruktan och
hedrande vandel känd familj.
I
Dito
150 Katarina förs:s fattigvårdsstyrelse.
Dito
3,000 Jakobs och Johannis förs:s fattigv.styrelse.
Dito
3,750 Kungsholms förs:s kyrkoråd.
Dito
1,800 Kungsholms förs:s fattigv.styrelse.
Dito
600 Storkyrko-förs:s enskilda fattigv.styrelse.
Dito
1,500 Maria Magdalena förs:s skolråd.
Dito
1,500 Diakoniss-sällskapets
förvaltri.utskott.
Dito ..........................
.
1,500 Bemedlings-kommissionen
(för en fattig borgare),
Dito (((En ärlig
an»)
.
600 Klara förs:s fattigvårdsstyrelse.
Dito
dito
.
450
Dito
dito.

+
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Osrengius, B. C., Enkefru........
3,000 Katarina församlings fattigvårdsstyr.
Räntan
användes till 3 pensioner
50' kr. årligen.
Osten, v. der, Enkefru __. .. _ 7,931 Direktionen öfver Fabriks-fattigkassan.
500 Jak. förs. fattige inom Jakobs församling.
P
"
_.. ..
Räntan utgår i pensioner
Patersen, W. G., Grosshandl. 137,000 Enkhusdirektionen.
å 50 kr. pr år till enkor och döttrar efter
.
borgare i Stockholm.
Pauli, Ch., Fabrikör.............
2,317 Direktionen öfver Fabrlks-Iattigkassan.
Pauli, Ch., Enkefru
130,000 Direktionen öfver norra frivilliga Arbetshuset.
jemte egend. n:o 24 SvartPensioner a 50 kr. utdelas till 114 enkor, som
mangatan.
fyllt 38 år och hvilkas män varit prester eller
borgare, samt
25 kr. till 74 fader- och moderlösa flickor under 16 år samt af äkta börd.
Pauli, N., Grosshandlare
17,400 Direktionen öfv. Borgerskapets Enkehus, Räntan
utdelas till hufvudstadens
fattiga borgares
och fabrikörers en kor, äfvensom orkeslöse, sjuke
och behöfvande borgare och fabrikörer i Stockh.
300 Storkyrko-förs:s enskilda fattigv.styrelse.
Pauli, S., Handl,
, .
1,500 Maria Magdalena förs:s fattigv.styrelse.
Petrejus, P., Skeppsklarerare
6,000
Dito
dito
dito skolråd.
Dito
dito
7,500 Grossh:dels-sociotetens
deputerade.
Dito
dito
1,000 Storkyrko förs:s enskilda fattigv.styrelse.
Pfeil, J. E., Revisor
.
1,500 Klara församlings fattigv.styrelse.
Pihlgren, U. E., MamselL
.
Pinchard, A., Grosshandlare
. 1,000 Storkyrko-förs.s skolråd.
af de under f. d. Kgl. Öfre BorgPlotin, A. M., Enkefru ..... , . 9,945 Förvaltningen
rättens vård förr stälde fonder. M räntemedlen utgå dels 4 pensioner
75 kr. till behöfvande af svensk nation inom Hoiförsamlingen, dels ett stipendium å 150 kr. till en
studerande vrd Upsala universitet.
Polispersonalens
pensionsfond 574,624 Särskild direktion.
•
Preis, A. M., Friherrinna.....
6,000 Direktionen öfver Nödhjelpskassan.
Räntan fördelas i 4 pensioner a 75 kr., 2 till enkor af
frälse och 2 af ofrälse stånd.
Prins Oscars Hospitalsinr. vid
Lifgardet till häst..
. 33,113 Särskild direktion.
1,000 Klara församlings kyrkoråd.
Puke, Grefvinna
.
Räntan är afsedd till underQweckfeldtska testamentsf:n
. 12,000 Riddarhusdirektion.
stöd
200 kr. åt 3 sinnessjuka, obemedlade
fröknar, som vårdas inom sin egen slägt.
32,265 Klara förs:s fattigv.st. Pastor utdelar till behöfQviding, J. W., presidents-enka
vande inom Klara församling pensioner till
högst 100 kr., och minst 50 kr.
1,000 Ladugårdslands församlings fattigvårdsstyrelse.
Qviding, Ch., Justitierådsenka
Arliga räntan tilldelas ett äldre fruntimmer,
som är att hänföra till pauvres hon teux.
Tyska församlingen.
Räntan utdelas
Rambach, Emelie, född Dehm,
1,000
höfvande inom församlingen.
Snickareenka
.
1,000 Klara församlings kyrkoråd.
"ntan utdelas
Dito
Dito
till behöfvande inom församlingen.
Reinhold, E., sterbhus
. 1,500 Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse.
Räntan 'utdelas den 12 Maj till 2:ne inom församlingen boende, Stockholms kommun tillhörande, behöfvande, helst af borgerlig härkomst.
Reinstedt, M. H., Enkefru .... 8,250 Jakobs och J ohannis Cörs:s fattgv.styrelse.
12,000~Stockholms
stads Konsistorium.
50 kr. utdelas
Renström, O., Kanslist (omkr.)
till hvardera af 7 ofrälse, civile tjenstemäns
enkor, boende inom Klara församling.
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Reuckner, N. G., okh.............
2,000 Storkyrk. förs. enskilda fattigvårdsstyrelse.
Räntan utdelas åt 3 nödlidande fruntimmer.
Pastorsembetet i Storkyrko-församlingen.
5 penf. d. Riddarholms-f{s:s
Fattigkassa
r •••••••••.••••••.•••
sioner il 21 kr.
7,500 Katarina förs:s fattigv.styrelse.
Ringqvist, C. G., ~potekare ..
500 Storkyrko-förs:s enskilda fattigv.styrelsc.
Rogstadius, J., EnEefru
.
1,500 Katarina förs:s fattigv.styrelse.
Roas, J. C., Handelsbokhållare
2,500 Kungsholms förs:s fattigv.styrelse.
Dito
Idito
Roospigg, C. M., jnkefru
. 16,250 Direktionen öfver Nödhjelpskassan. Räntan utgår
till pens. åt fattiga enkor eller ogifta frunt.
1,515 Storkyrko-förs:s enskilda fattigv.styrelse.
Roselius, S., vice President
Rosenius, O., Repslagare
.
866 Ladugårdslands förs:s fattigvårdsstyrelse.
3,500 Adolf Fredriks förs:s kyrkoråd.
Ruckman, M., Ma~sell
.
2,136 Direktionen öfver Nödhjelpskassan.
Pensioner
Ruth, B. C., Enkefru
.
företrädesvis åt fattiga prestenkor .
Ryman, J., Guldd~agare ,
. 4,887 Ladugårdslands förs:s fattigvårdsstyrelse.
485 Maria Magdalena förs:s fattigv.styrelse.
Sahlberg, J., Stad~mäklare
.
1,275 Jakobs och Joh. förs:s fattigv.styrelse.
Sandberg, Ch., Fröken
.
Understöd lemnas åt fatSchaumkelska fonalen
. 59,864 Svenska Läkaresällsk.
tiga, i verkligt behof stadda enkor eller oförsörjda barn efter af!. sv. legitimerade läkare.
Schar~s, C. A., qrosshandl.,
arfvingar
"1" ..,......
3,000 Bemedlings-kommissionen.
Schewe, R. F.,: Grosshandlare
750 Jakobs och Johannis förs:s fattigvstyrelse.
Dito
jdito
750 Storkyrko-förs:s enskilda fattigv.styrelse.
Schewen, von
:............
970 'ryska församlingens föreståndare.
Schinkel, D. von
,.............
3,000 Tyska. församlingens kyrkoråd.
Schlotthauer
200 Pastor i Tyska församlingen.
Schmidt, P.
250
Dito
dito.
Scholtz, J. A.
500 Tyska församlingens pastor och äldste förestånd.
Dito
j...............
650
Dito
dito.
Schröder, Georg, Bruksegare .. 122,000 Direktionen för Borgerskapets Enkhus; för närvarande lifråntor.
Schultze, C. von, Fröken
300 Jakobs och J ohannis Iörs:s fattigvstyrelse.
Schwartzer, J. von, Öfverste..
300
Dito
dito.
Dito
Idito
300 Ty'ska församlingens föreståndare.
Sebaldt, C., Enkefru................
500 Formyndarekammaren.
Segercrona, C., Stj1tssekreter.
5,000 Klara församlings kyrkoråd. Räntan utgår till
12 dygdiga enkor, tillhörande «pauvres honteux» inom församlingen.
f. d. Siden- o. Klädleshand.-societetens kassa .. ~
. 23,000 Bemedlingskommissionen.
Selenius, C. L., Källarm
. 5,000 !Jadugårdslands förs:s folkskola.
Arliga räntan c:a 100 kr. utdelas till judisk yngSeligmanns, L., Doktor, Stiling, egnande sig åt vetenskap, skön konst,
pendium
· r
.
slöjd, eller handtverk; förvaltas och utdelas af
Styrelsen för Israelitiska Ynglinga-föreningen.
Sjöstedt, N. J., IcJrkoh
.
6,000 Serafimer-Lasarettsdirektionen.
I den mån de
donerade medlen dertill lemna tillgång, tillhandahålles kostnadsfri sjukvård vid lasarettet, så vidt ske kan i enskildt rum, för obefordrade prester och civile e. o. tjenstemän i
Stockholm och dess närmaste omgifning.
Sjöstedt, O., Reps agare
. 15,000 Kungsholms förs:s kyrkoråd.
Af räntan äro ~
anslagna till af!öning åt en skollärare och
återstoden till utdelning åt fattige inom förs.
som äro sjuka, ålderstigna eller hafva flera barn.
Skeppsholms förs:s kol-och underhållskassa
.
Skeppsholms församlings kyrko- och skolråd.

j
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Soopiska Fattighusfonden........
16,330 Stockholms stads Konsistorium.
.
Spets P., Slottsförvaltare........
6,200 Expeditionschefen i Kgl. Hofexpeditionen, m. fl.
Sporrong, A. M., Mamsell....
750 Ladugårdslands förs:s fattigvårdsstyrelse.
Sporrong, U. K, Enkefru........
3,000 Klara förs:s fattigvårdsstyrelse.
I
Stagman, Trädgårdsmästare....
5,000 Kungsholms förs:s fattigvårdsstyrelse.
Räntan
användes dels till fattighushjonens
förplägning, dels till 6 pensioner.
1,260 Tyska förs:s föreståndare.
Starbus, L. D
.
3,000 Katarina förs:s fattigvårdsstyrelse.
Steinmetz, J. F., Grossh
.
2,000 Adolf Fredriks förs:s kyrkoråd.
Stenberg, A., Handl
.
4,800 Klara förs:s kyrkoråd. Räntan utdelas åt fattiStjerngranat,
Enkefru
.
ga enkor med barn, tillhörande församlingen.
Stock, F. von
. 4,500 Tyska församlingens presterskap.
Inkomsterna, som bestå af årsafgifter, äfvensom
Sto.?kh~lms allmänna skyddsårliga bidrag, utdelas åt behöfvande.
förening, .
.
Sjömanshus-direktionen.
Stockholms Sjömansh.-kassa
.
Fonden benämnes Stenbergska Stiftelsen.
KaStokoe, C. cs., född Stenberg,
tarina församlings fattigvårdsstyrelse.
RänEnkefru
. 3,000
tan utdelas till 10 fattiga inom församlingen
hvarje år.
Strandbergska
LäkareinrättSärskild direktion. Understödet, som består ifri
ningen
_
192,551
läkarevård, medikamenter och ved, m. m., tilldelas pauvres honteux, och har under de senaste åren utgått till 2 a. 300 personer årligen.
3,000 Klara förs:s fattigvårdsstyrelse.
Stråhle, H. M., Enkefru
3,000 Katarina förs:s fattigvårdsstyrelse.
Dito
dito
3,000 Maria Magdalena förs:s fattigvårdsstyrelse.
Dito
dito
3,000 Storkyrkoförs:s fattigvårdsstyrelse.
Likasom för
Dito
dito
de 3:ne föregående 2 pensioner till fattiga
och sjukliga öfver 60 år gamla enkor efter
civila embets- eller tjenstemän, med företrädesrätt för slägtingar.
Sundberg, J .Pettersson, Handl.
1,000 Bemedlings-kommissionen.
Sundström, C. G., Handl. ....
1,900 Jakobs fattigvårdsst.
Räntan utgår till obotligt
sjuka o. behöfvande handl. eller en kor efter
handl, eller handtverkare
inom Jakobs förs.
Sundin, S. M., Mamsell (Tidmarks o. Sundin s Pensions!.) 204,300 Direktionen för Borgerskapets
enkhus.
Pensioner
300 kr. tilldelas för i behof stadde
fruntimmer af den så kallade bättre samhällsklassen, hvilka, födda i Stockholm och minst
30 år gamla, äro antingen blinda eller »i sina
händer förlamade eller förvridna, så att de
icke kunna sig med arbete försörja».
Sundin. L. M., Mamsell
. 24,706 Bemedlingskommissionen .
Svea orden
.
Svea orden.
Sveder, M., Rådman
.
1,563 Maria Magdalena förs:s fattigvårdsstyrelse.
Sällskapet Barnavännerna
. -Sällskapets direktion.
Sällskapets ändamål är
att bekläda fattiga barn och bereda dem julglädje.
Sällsk. «De Fattiges Vänner» 33,843 Sällskapets direktion.
Räntan å 28,000 kr. användes dels till mindre understöd åt behöfvande
af alla klasser, dels till fattiga skolbarns beklädnad, och räntan å 3,000 kr. utdelas åt 4
pers oner af qvinnokön.
Sällskapet
«De Nödlidandes
Sällskapets direktion.
Räntan å kapitaletjemte
Vänner»
123,250
de årliga afgifterna af sällskapets ledamöter
524
Sohm, U., Enkefru

.
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användes sålunda: att a) fem inom Adolf Fredriks församling boende, hvilka pastor eger
bestämma, undfå hvardera 15 kr.; b) 200 personer, med pensioner iL 20, 30, 40 till 50 kr.
hvardera,
erhålla tillsamm. 5,200 kr.: c) <le
mindre belopp, som derefter finnas att tillgå,
utdelas såsom tillfälliga understöd.
Sällskapets direktion.
Sällskapets
direktion.
Inkomsterna
användas
uteslutande till beklädnad åt fattiga skolbarn
inom staden, hvarjemte särskilda medel användas till underhåll för barn å Malmqvistska Uppfostrings-inrättningen.

Sällskapet
«För uI/pmtllltran
af öm och sedlif moders-

Sällskapets direktion. Räntan användes till understöd dels i pensioner, till belopp af 10
till 25 kr. dels i kläder m. m. åt fattiga mödrar och minderåriga barn.
27,000 Sällskapets
direktion.
Utdelning af kläder åt
fattiga barn.
80,000

s,::::p,tJul:o~I~•••••·•·•••
I

Sällskapet «Till
befrämjande»

arbetsflitens
.

Sällskapet

«K. B.»)

Sällskapet

«N. N.»)

Sällskapet

«P. B.»).•...............

Sällskapet

«W. B.»)

r

.

.
.

Sätherström, Karduansmakare
Söderberg, P., Fab~ikör
.
Söderström, S., Mamsell
.
Tengström, C. A., !Kamrerare
I

I

Tharmouth, A., Ma~sell
'I'hernberg, J., Grosshandl.
Dito
dito

Thåström,

F. L.,

r:...

Tidmark, se Bundi~ S. M.
Timell, U., Mamse l
Dito

dito

.
.
.

6,000 Sällskapets direktion.
Räntemedlen
användas
till förskaffande af arbete åt fattiga qvinnor.
Sällskapets direktion. Tillgångarna utdelas till
beklädnad åt flitiga, fattiga skolbarn.
Sällskapets styrelse.
Inkomsterna anv. till understöd åt fattiga artister.
Sällskapets styrelse. Inkomsterna användas till
understöd samt sjuk- och begrafningshjelp åt
medlemmar af sällskapet.
Sällskapets styrelse.
Understöd utgår företrädesvis till enkor och barn efter ledamöter af
sällskapet.
630 Klara förs:s fattigvårdsstyrelse.
1,500 Direktionen öfv. Fabriksfattigkassan.
988 Jakobs och J ohannis förs:s fattigvårdsstyrelse.
10,100 Katarina församlings fattigvårdsstyrelse.
Af
räntan utdelas 4 pensioner iL 50 kr. till fattiga enkor och 4 iL 50 kr. till qvinliga tjenstehion, som längre tid tjenat inom samma familj. Återstoden användes till fattighushjonens underhåll.
1,300 Kungsholms försis fattigvårdsstyrelse.
18,000 Direkt. öfv. Borgerskapets Enkehus.
Direktionen öfver Allmänna Enke- och Pupillkassan. Räntan tilldelas fattiga enkor, företrädesvis sådana, som af Enke- och Pupillkassan åtnjuta små pensioner och hafva flera
oförsörjda barn. För närv. utgå 3 pensioner
90 kr.
20,000 Förmyndarekammaren.
Räntan utgår till pensioner il 75 kr. åt fattiga enkor och döttrar
efter civila tjensternän.

.

å

1,500 Adolf Fredriks
förs:s fattigvårdsstyrelse,
till
församlingens flickskola.
6,000 Direktionen öfver Nödhjelpskassan.
Räntan användes till 4 pensioner iL 75 kr., af hvilka
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Fondens förvaltning och beskaffenhet m. m.
tvänne skola tilldelas «öfver 50 ål' gamla
fattiga döttrar, den ena efter civil eller militär
tjensteman och den andra efter borgersman i
Stockholm.»
Särskild direktion.

Timmerm. ord. Hosp. k:a ....
f. d. Tobakshandels-societetens Pensionskassa
._ . 11,000 Bemedlingskommissionen.
Torkens, J. B. von, Kapt
.
1,200 Kungsholms förs:s fattigvårdsstyrelse.
Tottie, C., GrosshandL
. 37,500 Styrelsen öfver Stockh. stads Brandförsäkringskontor.
Räntemedlen användas till pensioner
och årliga understöd åt de på brandförsäkringskontorets
stat uppförda tornväktares
efterlenmade enkor och oförsörjda barn samt åt
. enkor och barn efter personer, som vid eldsvådor omkommit, äfvensom åt sådane, som
vid eldsvådor blifvit skadade.
'I'outån, A. :M., Enkefru
.
556 Storkyrkoförs:s enskilda fattigvårdsstyrelse.
Tunelius, Kryddkhamhandlare
6,000 Klara försis fattigv.styrelse.
Räntan tilldelas
4 inom församlingen boende fattiga enkor eller
jungfrur.
Tyska för:s fattigkassa
.
9,000 Tyska församlingens kyrkoråd.
Törnebom, E., Assessor
.
3,102 Direktionen öfver Fabriksfattigkassan.
Dito
dito
3,000 Maria Magdalena förs:s skolråd.
Dito
dito
. 113,500 Direktionen öfver nödhjelpskassan,
Räntan är
ansl:n till 14 pensioner
75 kr. åt enkor och
barn efter civila tjenstemän vid Stockholms
stads styrelses juridiska verk samt 42 pensioner åt fabriksidkare, som varit borgare i Sthlm.
Dito
dito
. 106,500 Bemedlings-kommissionen.
Räntan är anslagen
till pensioner a 75 kl'. åt enkor och barn efter medlemmar af Stockh. borgerskap (utom
fabriksidkare, föl' hvilka nyss omförmälde fond
är afsedd), hvarjemte föl' särskilda af testator
bestämda ändamål utbetalas 600 kr. årligen.
'I'örneman, J. A., Assessor o.
Wistrand, A. H., Prof.
.
200 Maria Magdalena förs:s fattigv.styrelse.
Törnqvist, Carl, Kamrer
. 14,600 Katarina församlings fattigvårdsstyrelse.
250
kr. utdelas till fattighushjonen hvarje år 17/12
(Testators dödsdag); återstoden användes till
förbättrande af hjonens kost.
Ugglas, G. af, Excell. Grefve
2,000 Klara förs:s fattigvårdsstyrelse.
Ulhlen, von
.
125 Tyska förs:s kyrkoråd.
Unden, A., Handl.
.
2,700 Adolf Fredriks förs-s fattigvårdsst.
Till så
många nödstäIde af ofrälse stånd som af räntan kunna erhålla 50 kr.
Viktualieh:s Pens:s-inr
. 95,863 Särskild direktion.
Volekamer. A. M., Enkefru (s.
k. Svenska Testamentsf:den)
Direktionen
öfver Allmänna Enke- och Pupillkassan.
Räntan är anslagen till pensioner åt
fattiga enkor af god frejd, hvilkas män varit
anstålda i statens tjenst, utan afseende på
stånd eller vistelseort; och ega slägtingar till
gifvarinnan eller hennes aflidne män företrädesrätt.
För närvarande utgå 3 pensioner iL
100 kr., 1
90 kr. och 5
75 kr.
Wadstena
Krigsms:hus-kassa
Kongl. Arme-förvaltningens Civila Departement.
Kassans inkomster bestå at ett statsanslag å
242,485 kr. 58 öre.samt räntor å utlånta iaedel. Af denna kassas äldre inkomster öfver-

a

a

a

för välgörande
Fondens stiftare

ell r namn. Kapital.

.
.

250
8,333

Wretterdahl,
E.
Prostinna
Wahrendorff, M. J. vbn, Enkef.
Warodell, L. J., Handl.
.

300
1,500

Wadström,
Dito

U., Mamsell
dito

c.l

ändamål.
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Fondens förvaltning och beskaffenhet m. m.
lemnas ~ till Armens Pensionskassa,
och af
de återstående
5 samt af de s. k. nyare afgifterna och räntemedlen utgår underhåll till
gemenskapen vid så väl indelta som värfvade regementen.
Storkyrko-förs:s enskilda fattigv.styrelse.
Förmyndarekammaren.
Räntan tilldelas
dO
gamla jungfrur, som uppnått 60 år, hälften
af civila och hälften af borgareståndet» .
Jakobs och Johannis förs:s fattigv.styrelse.
Storkyrko-förs:s enskilda fattigv.styrelse.
Bemedlings·kommissionen.
} af hyressumman
af Bergstrahlska
egendomen utdelas åt medellösa borgare, deras enkor och döttrar.

Wennberg ((Lottenfw:s
för hjelpbehöfvan , e»)

fond
Fonden är afsedd till: 1)
. 11,500 Fondens direktion.
Inköp af en frisäng å «Stockholms Sjukhem«
för obotligt sjuke; 2) inköp af en frisäng t
«Vårdanstalten
för sjuka barn»: 3) inlösen och
underhåll af ett värnlöst, döfstumt eller blindå
barn å någon af hufvudstadens
skolinrättningar eller barnhem; 4) understöd åt sådane
fattige och välfrejdade personer, som genom
sjukdom eller annan oförvållad olycka äro i
behof af en tillfällig eller ögonblicklig hjelp.
1,500 Storkyrko-församlingens
skolråd.
Wessman, :M
J.. ...•..•.•.•.....
Vesterberg, C. M., iM:l!...
. 20,175 Bemedlingskommissionen.
2,000 Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse.
Westfeldt, M., Fru.l.
.
Räntan utdelas till bestridande af vård och
uppfostran åt ett eller flera fattiga barn, företrädesvis, genom föräldrars frånfälle, värnlöse.
I
Westman,
J.,
Ryttmästare
Till 9
samt hans hustru
. 2,700 Adolf Fredriks förs:s fattigvårds:styrelse.
st. för inträde på fattighus sökande, till dess
de kunna blifva intagna.
6,500 Adolf Fredriks försis kyrkoråd.
Räntebeloppet
Wickholmska Stiftellsen
.
användes dels till underhåll och beklädnad åt
föräldralösa barn genom fattigvårdsstyrelsens
försorg, dels till kontanta bidrag, som af kyrkoherden utdelas bland de mest behöfvande
inom församlingen.
3,000 Storkyrko-förs:s enskilda fattigv.styrelse,
Widell, J. C., Groskh
.
Ladugårdslands förs:s kyrkoråd,
Af räntan utWiding, L.P., Kyr1oh
--. -delas 5 pensioner, 1 a 50 kr., 1 a 35 kr. och
3 a 30 kr., åt inom församlingen boende tjenste män~ cnkor eller döttrar, hvarvid de efter
prestmän hafva företräde.
I
1,000 Maria Magdalena förs:s kyrkoråd.
Räntan förWidman, GrosshandL
.
delas mellan 2:ne fattiga borgareenkor.
1,682 Klara förs:s fattigvårdsstyrelse.
W~er, Bryggareenk~ __
.
W>ldt, A. W., Enkrn
. 18,075 Storkyrko-försam:s enskilda fattigvårdsstyrelse.
Räntan utdelas i fem lika lotter såsom lifstidspension åt fattiga och sjukliga enkor af
borgareklassen.
3,000 Förmyndarekammaren.
Räntan är anslagen till
Winbom, C., Domp ostenka
understöd åt ogifta döttrar samt enkor efter
ofrälse ståndspersoner, med företrädesrätt
för
gifvarinnans slägtingar.
För närvarande utgå
2 pensioner
75 kr.

a
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Register

öfver stiftelser

och fonder.

Vinskänkssocietetspensionso.
Begrafningshjelps- kassa
. 12,050 Särskild styrelse.
M räntan
Wirrwachs, C. K, Enkefru
. 8,333 Maria Magdalena förs:s fattigv.st.
användes 400 kr. till pensioner (3 Il 50 kr.,
4 Il 37 kr. 50 öre och 4 Il 25 kr.) åt elfva
ofrälse mäns enkor, som äro fattiga och till
frejden oförvitliga, företrädesvis sådana, som
hafva omyndiga barn eller sjuka föräldrar att
försörja.
Witting, M. B., Enkefru ._ .
430 Jakobs och Johannis förs:s fattigv.styrelse,
Wrangel, M. B., Fröken
.
750 Tyska församlingens kyrkoråd.
Välg. Fruntimm.-sällskapet
. 15,000 Särskild styrelse. Inkomsterna bestå af dels räntor, dels ·årsafgifter. Under de senare åren har
årligen utdelats till fattiga fruntimmer omkr.
2,500 kr. samt till understöd åt Ladugårdsl.
förs:s flickskola 500 kr.
Vänner t. «Pauvres Honteux»
Föreningens direktion.
Vänskaps-förbundets
Sjuk- o.
Begrafnings-kassa
.
Sällskapets styrelse.
Zettersten, E., Kryddkh
. 20,000 Direktionen öfver Borgerskapets Enkehus.
M
räntan tillfaller t Enkehuset och de öfriga t utgå såsom pensioner Il 75 b. åt välfrejdade
fattiga enkor eller ogifta döttrar efter borgare. För närvarande är pensionärernas antal 10.
:Zettersten, J. H., Garfvare .
750 Katarina förs:s fattigvårdsstyrelse.
50 Storkyrko-förs:s enskilda fattigv.styrelse.
o
Dito
dito
.
83 Jukobs och J ohannis förs:s fattigv.styrelse.
4kerblad, J., Fabrikör
.
Åkerström, H. J., Enka
.
7,415 Direktionen öfver Hofstatens Gratialkassa.
M
räntan utgå tre pensioner
120 kr., som tilldelas fattiga enkor eller döttrar efter vid Kgl.
hofvet anstålde personer.
'Öhman, H., Fru
.
800 Maria Magdalena förs:s kyrkoråd.
Dito
dito
. 3,181 Direktionen öfver Borgerskapets Enkehus. Räntan tilldelas 8 borgare enkor.
qstberg, F. J., Öfvervägare .
400 Katarina förs:s fattigvårdsstyrelse.
Ostergren, L. K, Hamnfogde
500
Dito
dito.
Dito
dito
.
500 Maria Magdalena förs:s fattigv.styrelse.
-Österman, U., Enkefru
.
9,036 Maria Magdalena församlings kyrkoråd. Räntan
fördelas emellan 4 fattiga o. välfrejdade enkor, tvänne af civil- samt tv änne af borgareståndet, hvilka ej från annat håll ega pension
eller understöd.

a

Register
öfver de ~ nästföregående sidor nämda fonder •
och fonder för fattiga, hän- Ruckmans, v. Schinkels, Schmidts, Scholtz,
forlige till nedan uppräknade kategorier. o. Selenii fonder, Sebaldts, Stenbergs, Säll·
1) .Arbetande klasserna.
skapet «De fattiges vänner», Sällsk. «FatAlms.
tiga barns vänner», Sällsk. «För uppmun2) Barn.
tran af öm och sedlig m9dersvård», Säll.Apelgrens,
Arfvedsons,
Barnhjelps-,
Be- skapet «K. B.», Tlmells, 'I'örneboms, Wennklädnads-,
Bergers.
Bohmans,
Bollins, bergs, Wessmans och Öhmans fonder.
Bångs, De Geers, Flobergs, Focks, Fuhr..
mans, Gravallii, Hebbes, Kellners, Klein. 3) Barnaföderskor, behlJfvande.
-sorgs, s. k. kolera-, Ladous, Levins, Lind. Benedicks.
4) Blinda.
bergs, Lindblads, Ljunglöfs och Lohes fonder, Murbeckska inrättningen,
Möllers, O- Horns, Körners, Nordenstolpes. Sundins o.
känd gifvares, Paulis, Petreji, Pinchards, Östergrens fonder.

.A) Stiftelser

Register öfver stiftelser

las

och fonder.
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Pensions:inrättn.,
Liebraths, Möllersvär~s
A.splunds, Baijards, Berge.rs oc.h.Bergs f~n- och .N0Eeens !onder" Prins Oscars Ho.SPIder, BorgerSkapets~O'en disposition ad PIOS tals-iurättn.,
Scholtz fond, Sk~ppsh. fors:s
usus, Borgerskap. Ekehusinrättning,
Bro- skol- och underhållskassa,
'I'i mells fond,
bergs fond, f. d.
ryggare-embetets
Pen- Wadstena Krigsmanshuskassa.
.
sionskassa,
Castell ns fond, Coopvrerdie13) Pauvres honteux
.skeppare-societetens
Pensionskassa, Drott- Brandels, Dahlgrens, Ekströms.Guterrnuths,
ninghuset,
Fagerhljrgska
PensioneinrättHaghohms, Horns och Kniggeska fonden,
ningen, Falks, I<'loh~rg.s,Porssmansoch Go- Konung Karl Johans donation, Nödhjelpsdus fonder, Grossh.-seCletetens Pensionskas- kassans allmänna fond, Pukes, Qveckfeldts,
sa, Groths, G~sche~, Hedströms . och f. d. Sandbergs .fJch S.ege.rcro,nas fonde~.' Strandernkramh,-socIetete~ns fonder, Knipers Pen- beraska Läkare-inrättningen,
«Vanner uu
slonsinrättuing,
f. d. Kryddkramh.vsocie- pa:vres honteux», Östbergs fond.
tetens Pensionskas a, L;wents, ~Iebr~ths,
14) Presters enkor och barn.
Lunns, Nor~landers, Nor~ens, Okänd glfv8:- Bergstens
fond, Drottninghuset,
Godus,
res, Patersen~. och ~auhs fonder, f. d. SI- Jungbladska. Karellska, Liebraths, Lundals,
den- . och Kladeskr~mh.-socle~etens
kassa, Paulis, Ruths och Widings fonder.
Sandbergs, Petterssons och 'I'irnells fonder,
1~) S' k
f. d. Tobakshandel!s-societetens
Pensions.. "
'.Ju e.
B
kassa, 'I'örneboms, IWadströms och Waro- Arfvedsons, BaIJard~, Bergstens,
omans,
dells fonder, Viktualiehandels-societetens
Casparsons,. Dahlqvists OC? De G:eers fonPensionsinrättning
I Widmans och Wildts der, Drottninghuset.
Fabnks-fatbgkassan,
fonder, Vinskänks~societetens
kassa, Zet- Fagerlunds:. Godus, Gyldenstolpes, }Iagterstens
Öhmans o lh Östermans fonder.
b.ohms, HaIJs, Hallgrens. ~orn~ och Kll'?~,
..
rings fonder, Kongl. Hoapita.lsinr., Kreijs,
6) Brandskadade
och tornvaktare, deras
Lagermans,
Leijonhufvuds
och Liebratlis
enkor och barn.
fonder, Maskinistfören:s kassa, Dito Nöd1'otties fond.
hjelpsk., Mörners, Nordenstolpes. N'yströms,
7) Civile embets- och tjenstemlin, deras
Okänd gifvares, Paulis, Rogstadii, Eoos".
enkor och barn,
Roselii, Schlotthauers och Sjöstedts fonder,
Almgrens, Baijards Branders, Dahlqvists, StrandberO'ska Läkareinrättningen,
Stråhles
Drottninghuset,
Elstedts, Pileens. Flobergs, fond, TimI71crm.-Ordens Hospitalskassa, 'forGodus, Hebbes, Hedströms. Hochschilds, kens, Wadströms, Wennbergs och Wildts
Isbergs, Konungens Militärhospitals, Krut- fonder, Vänskaps-förbundets
sjuk- och bemeijers, Liebraths,
Möllers, Nordlunders. O'rafningskassa. Zetterstens,
Ostbergs och
~ o~eell;~' R,e~nstedt~, ..Renströms, Strå~les, bÖstergrens fonder.
I'håströrns, fImel!s,! Torne boms, Wadströrns,
16) Sjömän, <kras enkor och barn.
Yolckamers och Osjermans fonder.
Aschlinas fond. Coopvool'llie-skeppare-socie8) Fabriksidkare 0rh fabriksarbetare, <kras
tetens kassa, Fond till pensloner å~. f .. d.
enkor, och .barn. .
sjökaptener, <;todns fOI.Jd,MaskinistförcninOasparsons fond, lj abriksfattigkassan,
Fa- gens kassa, DIto Nödhjelpskassn, Stockh:ms
gerlunds, Godus, O~te~~~ v. der, Paulis, Sve- ~jömanshnskasila.
ders, Soderbergs 0lh 1ornehoms fonder.
17) Skeppsklarerares enkor och barn.
..
9) Fangar.
Hagboms och Petreji fond.
Nystroms fond.
18) Läkares enkor och barn.
10) Grosshandlare, deras enkor och barn.
Läkare Nödhjelpsfonden, Schaumkelska f:n.
Bohmans, BrObergsloCh Godus fonder, Gross19) Med. Kir. studerande.
handels-societetens
Pensionskassa,
Hag- Det kirurgiska stipendiet.
boms och Petreji f?nder.
20) Israelitisk stiftelse.
11) Hojbetfen,tes enkor och barn.
Seligmanns.
Bergs fond, Drottninghuset. Gutermuths och.
fo"r
Humbles fonder, Kpngl. Hofstatens gratialB) Stlft~lser ..och f~nder, afsedde
kassa. Liebraths, S~etz o. Åkerströms fond.
VISS forsamhngs
fattige.
5) Borgare,

enkor och barn.

.T,

0

12) Militärer,

fleras enkor och barn.

Aschling och Dah~s fonder, Drottningens
Hospitalskassa,
Drpttninghuset,
Godus och
Gris~acks fond, Kqngl. Lifg'~rdets till.häst
Pension sk. Kongli Svea Lifg.s Fattigk.,
Konung.
Hospitals
inrättning,
Konung.
Militär-hospitalsf.,
Kronprins.
Josephiuas

1) .Adolf Fre.driks församling...

.

Bayards fond, Beklädnadsfonden
for fatt~ga skolbarn, Berggrens, Bollms, Falks, FIlee.r:s, Focks, Fuh:mans, Go~us. Holmb.ergs.
Leijonhufvuds, Lieberts, .. Lmd!Jergs, LJu~glöfs, Nordenstolpes.
Okand gifvares, ~~.mholds, Ruckmans och Stenbergs fonde~4Sall-
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Register öfver stiftelser och fonder.
skapet »De nödlidandes vänner», TimelIs,
10) Storkyrko-församlingen.
Unden~, Westfeldts, Westmans, Wickholms Arfvedsons Boijes Bure s Byl nds Edberas
och Wlers fonder
'
,
n ,
u,
" •
'.
.'
Falks, Flobergs, Geijers, Godus, Graans,
2) Katarina jbrsa:.mlzng.
Holmbergs, Kreijs Kumlings, Lagermans.
Almgrens, Bomans, Brostro~l.s, Bangs, I<10- Lie berdts, lVIetzgers,Michaelssons, Norstedts,
be.~gs,.Frodells, ~uhrmans, Gjörckes, Go.~us, Nyströms, Okänd gifvares, Paulis, Pfeils,
Gaderms, Hedströms. Holmbergs, Lettstroms, Pinchards och Reuckners fonder f. d. RidNJ:ströms, Okänd gifvares, Osrengius, Ri~g- darholrns förs:s fattigkassa, Rogstadii, RoqVIStS, Roos, Stemmetz, Stenbergska, Strah- selii Schewes
Stråhles
'I'outens Wadles, Tengströms, 'I'örnqvists, Zetterstens, strö;ns, W ahr~ndorffs, Wessmans, WidelIs,
Östbergs och Östergrens fonder.
Wildts och Zetterstens fonder.
o

,

3) Klara jbrsamling.

Bagges,
Berggrens.
Bernegaus,
Bolins,
Brobergs. Ekströms, Forssmans, Fuhrmans,
Godus, Gothers,
Hallgrens,
Holmbergs,
Hiilphers, f. d. Kolera-, Krutmeijers, Lieberdts, Lindgrens, Lundblads. Löwens, Meuniers Mörners Nordforas Nordströms Okänd
gifv~res, Pihlgrens, Pukes, Quiding~, Rambachs, Renströms, Segercronas, Sporrongs,
Stjerngranats,
Stråhles, Sätherströrns, Tunelii, af Ugglas o. Wiers fonder.

11) Tyska församlingen.
o.

B:.enners, Bangs, FIschers,Fuhl:.mans,Groths,
Gosches: H~bbes, Ho~ms, Höpfners, Kellners, K.~rchrmgs, Kleinsorgs. Ladous, Lohes, Mullers, Rambachs, v. Schewens, v.
Schinkels, Schlotthauers, Schmidts, Scholtz,
Schwartzers, Starbl~s, v. Stocks fond, Tyska
fOfsamhngens fattigkassa,
v. Uhlens och
~ rangels fonder.

4) Hof-församlingen.

Bergs, Gutermuths och Humbles fonder, C) Stiftelser och fonder för fattige, utan
Kongl. Hofstatens
gratialkassa,
Plotins, afseende på hvilken församling de tillhöra.
Spetz och Akerströms fonder.
5) Jakobs och Johannis fdrsamlingar.
Ahllbfs, Ahlströms
och Bayards fonder.
Barnhjelps, Benedicks, De Geers, Ekholms, Bemedlings-kommissionens
enskilda medel,
Fuhrmans,
Godus, Gyldenstolpes,
Heder- Bohmans, Bomans och Brandels fond, f. d.
hjelms, Helins, Holmbergs, Horns, Karells, Bryggare-embetets
Pensionskasse,
Ca sparKilströms. Lejas, Norsens, Normans, Okänd sons, Diedrichsons, Fagerlunds, Flobergs,
gifvares, P .... , Reinstedts,
Sandbergs, Georgiska, Godus, Graans och Grisbacks
Schewes, Schultzes, Schwartzers,Sundströms,
fonder, Groenska Fattigförsörjnings-inrätt'XRöderströms, W retterdals,
Wittings
och ningen, Gyllenborgs fond, Hedströms fond,
korblads fonder.
f. d. Jernkramh.-societetens
kassa, Jung6) Kungsholms församling.
blads . oc~ . Knigges fonder, K!!iper~ ~~nBomans. Carlgrens, Gcdus, Hallgrens. Holm- s~ons"mrattn., Konungens Hospitals-inråttbergs, Lagermans, Lindblads. Möllers, No- lll!!g, Konung Karl Johall~ donationvKronreens, Okänd gifvares, Roos, Sjöstedts, Stag- prmsessan Josefinas Pen~lOnsmrattllln.g, f.
mans Tharmouths och Torkens fonder.
d. Kryddkramhandels-societetens
Pensions, 7) Ladugårdslands fdrsamling.
kassa, Langs, Levi ns, ~ieb~rdts och ~arii
Asplunds och Barchs fond, Beklädnadsf. för fon~er, M~rbeckska Inratt.mngen,- Noreens,
fattiga skolbarn, Bomans, Brandels, Eriks- Preis, Remstedts,
~oOSplggS, ~.uths och
sons, Falks, Fuhrmans, Godus, Haijs, Hell- Scharps fonder, f. d. Slde,n- och Klädeskrammalf~' Holmbergs, Hultgrens, Qv.id.ings, Ro- h~ndels- sO~letete~s kassa, Sohm~ fond, ~.?o:
senu, Rymans, Sporrongs, Wldmgs och piska FattIghusf nden, ~vea Orden, ~al~
välgörande frunt. sällsk. fonder.
skapsrna .. «De fatIg~s vänner», .«De nod~~.
..'
dandes vanner», «Emghet och Frihet», «For
8) Mana Mar;dalena forsamltng.
uppmuntran af öm och sedlig modersvård»,
~pelgrens,
Da:~lqvIsts, Fuhrmans Godus, «Jultomtarne»,
«Till arbetsflitens befrämGrundbergs. Gosc~e, Hapgrens, Ho.lmberl?s, [ande», «N. N.», «P. B.», «W. B.», 'I'hernHults, s...k. Kolera-, Kohlers:.Levms, Mol- bergs fond, Timm.- Ord. Hospitalskassa,
l,er~, Okand glfvare~, Petreji, Sahlbergs, f. d. Tobakshandels-societetens
PensionsSt~ahles, Sved.ers, Torne boms, Tornemans, kassa, Wennbergs fond, Viktualiehandlar\ylstrands,
Widmans, Wirrwachs, Öhmans, nesPensionsinrättning,
Winboms fond, WinOstergrens och Ostermans fonder.
skänks-societetens
Pensions- och bezraf.
9) Skeppsholms församling.
ningskassa,
Velekamers fond, Välgör~nde
.A.schlmgs, Dahls och Falks fonder, Skol- och Fruntimmers-sällskapet,
Vänskapsförbununderhållskassan.
det s Sjuk- och begrafningskassa.

