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Förkortningar: Å. = Ångfartyg. S. = Segelfartyg. E. F. = Elektriskt fartyg.

i I i 'Häst-IHufvudredare. i Fartygsnamn Slag.: Ton~. I kraft I Bcfälhafvarens namn.

I
I o

Baltic A.
I St. Erik »
lOvidia »
I Probus »

Althainz, F. G. i Gottfried »
Arfvidsson, G. S. I Svan »
Baokert, C. H. (sjelf I Norrtelje D

och för olika bo- lEkholmen »
lag). I Tessin D

- I Uplaud »
i Siren I . D

, Sjöfröken I D

!
I, StrömmaKanal »
. Cresar »

l Ekerö D

Pehr Ennes I D
I Söderhamn J)

Hero I

Svithiod II

Gauthiod
Freja
Bore
Svea
Joh. Tillberg
Anna
Johan
Max
Luke Bruce

, Gäddviken
Konung
Gustaf Vasa

Margaretha
Najaden
Prinsessan

Ingeborg
Heraklos
Belos
Hermes
Helios
Neptun

I Poseidon
Argo
Eol
Arne
Mercur

. Dit ja

Ahlström, G. L.

I Beckiu~ P. A.

Berggrens. D. & J.,
transportbol.

Blomberg, A. H. (för
Nya Rederi·akt.-
bol. Svea).

Broman, J. W.
Broms, O.

Bäckström, C. P.
Carlsson, O. F.
Cavalli-Holmgren,

A. F.

Drakenberg. J.

938
959

2522
. 985

304
32

213
103
55

118
46
64
82

122
91

119
252

D

»
D
»
»
»
»
»
D
D
S.
Å.

47
532
544
757
420
465
267

]740
1724
1877

295
38

117
58

111

187
232
180
207
155
185
152
46
94

151
84
28

50
I

170

I
170
130
]20
100

50
258
233
224

120
]:-10
270
162
80
20

200
30
40
30
18
35
:30
80
35
:30
70

Roslin. O. S.
Knafve, L. P.
Nordin, V.
Johansson, J. H .
Rydström. A.
Pettersson, J.
Godberg. J. A.
Andersson, C. O.
Arfvidson, J. A.
Hermanson, A.
Lundberg, A. F.
Englund, L. F.
Tillman, E.
Vakant.
Holtz, C. J.
Djurberg. Th. O.
Westerqvist, G. F.

D

»
D

D

»
»
»
»
»
D
»
»
»
»
»

16
80
20
35

Wiklun(l, A. F.
Beskow, J. E.
Rosengren; H. E.
'I'hunell, A. F.
Aström, E. L.
Blomberg, J.
Söderqvist, A.
Fris, Arne
Indebetou, E. A.
Lundmark, J. R.
Bäckström, C. P.

Sällström, C. A.
Vakant.
Pettersson, Carl B.

120
400
160
160
160

90
120

60
60
35
60
30 I

v. Schewen, Bror.
Grundelius, C. A.
Höggren, K. E. S.
Richter, A.
Grönberger, P. O.
Cedergren. J. O. N.
Höjer, E. F.
Wrangel, W.
Rundqvist, B. F.
Cederholm, P. G. R.
Edman, J. H. G.
Strandlund. C. O.
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[2875] Stockholms Skeppslista.

Hufvudrcdare. I Fartygsn~mn'l Slag. I I Häst-I
\

Tons. kraft. Befälhafv. namn.

I

I
Enberg, H. G. Alice Å. 313 50 1 Pettersson, Alb.
Engström, C. A. (för I .

qvarnaktieb, »'I're lE F. 12 iKronor»). Tre Kronor 26 Holmström, P.
Fredholm, A.. Thyra I Å. 1190 150 I Ternström, A. W.
Frestadius, O. A. Finnboda I » 39 20 I Marström, A. J.
Frykholm, J. L. Öland I » 156 80 1- v.Miihlenfels,R.V.C.
Förselius, G. (sjelf I I

o. för olika bolag). Gripsholm
I

D 117 45 I Ekström, C. L.
- Smedjeb. II » 43 10 Andersson, P.
- Smedjeb. I » 42 10 Vakant.
- Hillersjö » 113 45 Östling, K.
- Nya Hillersjö » 66 50 Olsson, L. A.
- Ekolsund » 109 35 Olsson, P. E.
- Smedjeb. III n 45 10 Sundholm, J.
- Brag-e » 60 25 Andersson, O.
- Strömsh.kanal »

I
60 20 Vakant.

- Framåt » 33 40 Eriksson, A.
- Sandhamn » 28 35 Pettersson, G.
- Thor » -38 65 Roijen, O.
- Köping » 99 25 Wistrand, G. L.
- Fagersta » 40 10 Vakant.
- Pius » 37 16 Larsson, A.
- Surahammar » 43 16 Johansson, J. P.
- Frey D 67 20, Andersson, G. A.
- Gunhild I » 69 37 ~hlgren, A.
- Hallstah am:r » 41 10 Öström, J.
- Nils » ! 44 10 Magnusson, C. M.
- Maria I » 97 40 Johansson, A.
- Jumbo » 57 16 Edlund, C. J.
- Prins Carl » 137 45 Thyselius, Ake.
- August Fries » 201 75 Hammargren, C. B.
- Säbyholm » 67 30 Pettersson, C.
- Arboga II » 204 50 Sjödin, P. V.
- Arboga III » 50 10 Vakant.
- Idun » 42 20 Vakant.

Georgii, A. (för bo-
laget Condoren). Gamen » 1984 250 Andersson, A. L.

- Örnen » 868 125 Kähr, A.
- Falken » 968 120 Wetterström, C. H.

Glas, L. B. G. EUida S. 198 - Wall, K. A.
v. Hallwyl, W. Nya Hållsvik. Å. 128 40 Holm, J. A.

- Trosa D 73 35 xsn, A.
Heckscher, E. Lidingö D ti5 30 Wedholm, C. L. W.

- Kyrkviken » 38 25 Söderman, C. J.
Johnson, A. AnnieTherese Å . 698 130 Andersson, J. A.

- I Drottn.

I I
t Sophia » 4145 400 Ramström. C; O. I- I Oscar II » 2769 I 300 Peterson, E.

- Kronpr.Gustaf » 4153 I 425 Nordahl. H. E.
- Oscar Fredrik » 3377 I 450 Camp, V. G.
- Nordstjernan » 820

I

130 Hägwall, J.
Kjellander, E. A. Nämndö n 105 45 Svanström. P.
Levin, K. G. E. Urania » 211 60 Pihl, O. B.
Liljewalch, E.

I Olof » 1337 180 'I'ernström, C. R.
Lindvall, A. I Sigfrid » 32 10 Löf ren, C. J. E.I I g
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Hufvudredare.

Lundberg, IL K. R.
Lundqvist, G. E.
Löhr, H.
Macbnow, H. L. O.
Möller, Fr.
Naucler, O.
Nyman, C. E.

Schlyter, C. E.
Setterwall, J. G.

~för bolaget Södra
Sverig-e).

Sjödin, Joh.

Stockholms stad.

Söderström, Ad.
Ternström, S. E.

(för Stockholms
Angf.-Rederi-
aktiebolag).

Stockholms Skeppslista.

A. l{ydberg
Lärkan

Astrea
Ceres
Pallas
JVlotalaStröm
B.vonPlaten
Juno
Venus
Göta Kanal II

1) IV
D VI

Fides

Tropic
JEolus
Birger Jarl
Drottn. Sofia
Kon. Oscar
Slumdia
Svea

I
Hyperlon
Rhea
Kolga
Nore
Titania
Södra Sverige
'I'ransit N: o l
Östersjön
Artemis
Irene
Vesta
Armida

I Thule
Isbrytaren
Yigor
Agir

I Allegro
Presto

I Tellus

S.Å.

l>

»
»
»
D
l>
l>

»
»
»
D

»
»
»
D
»
D
»

1460
608
615
578
477
470
462
456
439
249
267
563
575
~1O
375
608
486
407
239
254
205

27
45

144
39

142
177
178
192
177
161
189
100
102
94

832

797
797
701

[28'75]

20
Molin, C. A. O.
Forslind, C. G.

I Fartygsnamn I Slag. I Tons. I ~~ftJBefälhafv. namn. -

I ~:~:~.. ~ ~~!-~!I:t2::~~~~~:-...
I

Höggarn » i 32 I 60 Vakant.
Trio » i 123 20 Ahrdahl , G. K
Kattegat »i 313 45 Hemlund. K.
Anthrax ». 24 30 Jansson, P.

I
Gustaf \Vasa D 29ö 70 Svedberg, C. r.

, L. 'I'orstcnson » 378 80 Johansson, E. O.
! Sydkusten )) 236 60 Dellgren, H.

Paton, N. (för Ryd-
bergska stiftelsen).

Rossander, J. F.
Bönnow. A. (för
Angr.- Aktiebol.
Göta Kanal.)

»
»
»
»
»
»
l>

»
»
l>

S.
l>A.
»
l>

l>
l>
l>

45
50
50
45
45
60
60
30
30
30

130

':.' Schoultz, O.
Ohlin, B. O.
Hanson, H. G.
Svensson, C. A.
Höglund. J. A.
v. Schoultz, O.
Jacobsson, C. R.
Danielsen, K.
Clausen, H. G.
Hansson, J. Chr.
Hagelqvist, Paul.

Pettersson-Bruce,
G. R.

Paulsson, E. L.
Brandt, O. G.
Friberg, A.
Paulsson. A. F.
Lengqvist, E. Th.
Hjärne, G. H. M.
af Klinteberg. S.

\ Ohlsson, A. G.
Mathson. E. A.
Söderbergh, J. G.
Morin, J. B.
Ysbcrg, P.
Söderbergh, H. A.
Sundell, O. H.
Johansson, G. V.
Svensson, M.
Morin, H. A.
Eriksson, J. E.
Eklöf, A. G.
'I'ernström, J.
Matsson, I.
Palmgren, C. W.

240
180
125
100
100
100
120
120
60
70

140
150
70
70
98

140
80

250
30
15

I

130
130
130

Aminoff, K. A.
Abenius, O.
Svedberg, A. F.
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[2875-2877]

Hufvudredare.

Ternström, S. E.
(för Stockholms
Angf.-Rederi-
aktiebolag).

Thulin, C. G.

Wallenberg, G. O.
(för Rederiaktieb.
Sverige- Konti-
nenten m. fl. bo-
lag.)

Wicander, Hj. (för l
I Wieanders Rede-

riaktiebolag. )

Willborg, R.W. (för
Stockholms stuf-
veribolag).

Stockholms Skeppslista. - Diverse taxor.

I Fartygsnamn. I SI I T I Häst-,ag. ons. I kraft.

Atalanta
Nautilus
Rex
Bergsund I
Motala
Stockholm
Dux
Ludvig Peyron
Augusta
Bifrost
Erik
Rui'ik

Nordstjernan
Bur
Pan
Tip
Liibeck
Svea

A. Wiearrder
H. Wieandar
Ymer
Sigyn

Bull

Å.
D
D
»)

»)
D
D
D
S.
Å.
»)
»

726
724
750
663
545
591
750

1094
136

1608
294
335

40

Befälhafv. namn.

120
120
130

75
120
100
130
150

Hultgren, C.
Svinhufvud, G. A.R.
Ekström, G.
Ohrwall, A. E. M.
Toll, N. M. G.
Lindhe, H.
Neunder J. O.
~äsholm, O. A.
Ohrlund, W. A.
Larsson, F.
Pettersson, A. P.
Ekström, J. E. O.

Ljungberg, C. E.
Nordgren, S. P.
Andersson, A. J.
Bjarke, K. G.
Paulsson. D.
Ljungberg. C. E.

Schollin, C. L.
Falkenberg, K. Th.
Edgren, A. H.
Forsberg, Edv.

»)
»)
D
D

»
»

575
614
591
958
212
993
705
930

2740
1572

150
85

100
200

75
100
130

50
826
120
110
275
176

30 Pettersson, K. A.

»
»
»)
»)

Diverse Taxor m. m.
Taxa ä hamnafgifter i Stockholm.

(Förslag till ny taxa ligger under K. Maj:ts pröfning.)
A) för fartyg: 5:0) För fartyg, som under loppet af ett dygn mera

1:0) För fartyg af mera än 10 tons afgiftspliktig än en gång besöker hamnen, äfvensom för ång-
drägtighet skall med nedan stadgade undantag slupar, som inom hamnen befordra passagerare,
hamnafgifterlägg.m.följ.beloppf.hvarjet.,näml.: erlägges' afgift endast en gång för ankommande
då fartyg. kommer äirelet fr. utrikes ort 10 öre, och en gång för afgående' om dygnet.
då fartyget afgå,' direkt till utrikes ort 10. 6:0)För fartyg, som endast passerar hamnområdet
då fartyget kommer från inrikes ort , .. 5. utan att der inom aflemna eller mottaga passage-
då fartyget afgå,. till inrikes ort ..•... 5. rare eller gods, erlägges i ett för allt hälften af den

För öppet segelfartyg af mera än 10 tons afgifts- här ofvan för ankommande fartyg stadgade afgift.
pliktig d"ägtighet erlägges hamnafgift, då far- B) För varor, sjöledes inkommande från:
tyget kommer frän eller afgär till inrikes ort,
med 3 öre för hvarje ton. Utrikes Inrik.

2:0) För fartyg om 10 lons d,.ägtighet oeh. der- ort. ort.
under utgår afgift som för fem tons. Alun, scafoel, vitriol och "ödfärg 1 det 5 ö., - ö.,

3:0) Afgift enligt denna taxa erlägges jemväl för Asfalt, beekl harts och h.arpcjs 1» 5» ~»
passagerareångslupar, 80m göra resor mellan Beele, se Asfalt
särskilda ställen inom hamnområdet. Benmjöl, se Gödningsämnen.

4:0) För-ångfartyg, som på förut kungjorda tider Blånor, se Hampa.
en eller flere gånger i månaden besöker hamnen, Bomull och shoddy 1 » 25» -»
skall nedsättning ega rum med två femtedelar Bresilja, se Färger.
och för ångfartyg, som likaledes på förut kun- Brdnoiri och sprit, alla slag, samt
gjorda tider hvarje söckendag minst en gång punsch. ..................•........ 1 hl 40» 40»
ankommer till och minst en gång afgår från Bårder, se Papper.
hamnen, med tre femtedelar af den afgift, som Bdrsaft; se Vin.
eljest skolat för fartyget utgå. Denna nedsätt- Bönor, se Spanrnåi, omalen.
ning med tre femtedelar at' eljest utgående afgift Cement, se Kalk.
åtnjutes jemväl, om tillfälligtvis reservbåt in- Cementplattor; se Sten, tr app-,
sättes å sådant fartygs linie. Chokolad, se Kaffe,

[2877J
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Diverse taxor m. m.
Cider, se Vin.
Fett, se Oljor , andra slag.
Fikon, marulet.ptommori.eoistean,
~. ruesin och korinter l dct 45 d., - d.,

F l sk.' saltad eller Inlagd, torr eller rökt:
sill och strömming 0.0 •••••••• 1 hl 7» 7»
all annan .........••.......... Idet 10 D 10 D

F)qder : ...•.................... 1 » 25 D -»
Fldsle oeh kott 1 » 15» 15»
Fot!:erkakor, se Oljekakor'.
Fro ...............................•.... 1» 5» -»
Ftirp er, utomrödfärg,äfvensom bre-

silja och annat arbetadt färgträ 1 » lä» -»
Färotrii; arbetadt, se Färger.
Forspinniriqsp arn , se Hampa.
Garn: af jute 1 » 10» 10»

alla andra slag l » 35» 85»
Gips, se Kalk.
Glas, porstia och ej specificerade

lervaror •••....•••.••..•••......•.• 1 » 20 Ö. 20 ö.,
Gryn, utom af spanmå1 1 » 20» 20»
Gödningsämnen och benmjöl 1 det 5 Ö. 5 Ö.
Halm, se Hö.
Hampa, lin, blånor' samt tåg·

virke och förspinningsgarn .. l » 25» -»
Harpojs, se Asfalt.
Harts, se Asfalt.
Hudar', oberedda, våtsaltade .

D torra och beredda 0.0 ••

Humle .
Hö och halm .
ister) se OIJ01~) andra slag.
Jute I» 7» -»
Kaffe, leaffesurroqat , te, eh.oleo-

lad o. malen eller rifven kakao t » 50» -»
Kaffesurrogal, se Kaffe.
K aleao, se Katte.
Kaleei och lerulemnlearearbeten, . l)) 5» -»
Kalk, krita, gips, lera och cement 1 hl 0,5)) -»
Kli se :::'panmål-, malen.
Koles, se Stenleol,
Korinter, se Fikon.
J(orlebar'le 1dct25» -»
Krita, se Kalk.
Kreatur : hästar och hornboskap .. l st. 50» 50»

kalf'va.r, får och svin ... l » 10» 10»
Krutcmakorearbeten, se Kakel.
Kött, se Fläsk.
Lera ; se Kalle,
Lerror 1det 2» -»
Leroaror , ej specificerade, se Glas.
Lin, se Hampa.
Ljue .
Lump .
Maitdrueteer, alla slag .
1l1andel, se Fikon.
Maraarin, se Smör.
Murmorptaitor, se Sten, trapp-,
Jlaskiner', se Redskap.
Maslein- och "agnssmörja IdetIO » -))
Met aller :

.Jern och stål: tack-, göt-, ballast-,
skrot- samt smälts tycken . . . . .. 1» 1» -»

D:o valsadt och hammarräckt, val-
sade och smidda ämnen för vi-
dare bearbetning samt plåt, spik
balkar, jernvägsskenor och rör l» 2» -»

D:o alla öfriga arbetade jernv. 1 » ]0» 10»
Alla andra metaller, oädla:

oarbetade 0.0.
arbetade (rör, tråd m. m.) .

Mineratoaueri .
Olein, se T'alo,
(JUe· och Foderkakor ..... '" . .. .. .. l det 5» -»
OU01~: mineral- och genom torr de-

stillation framstäIda .. . . .. 1» 5» 5»
andra slag samt späck, tran,

ister, fett och stearin ... ] »
Ost ...............•.........•.••..••..• 1 »
Papp 1 »

[2877-2878 J,

Papper, tapeter och bårder...... »20ö., 20 ö.,
Pappersmassa och trämassa. ... » 5» 5»
Plommon, se Filcon.
Porslin, se Glas.
Potatismjöl och stärkelse 1 » 10» -»
Pottaska 1 » 10» -»
Puriseh , se Brdnoin,
Redsleap och maskiner' samt fär-

digadelarafsådana .....•...... 1» 10» 10»
Russin, se Fikon.
Rödfärg, se Alun.
Salpeter' 1 » 20» -»
Salt ..........................•....•... t hl Lg ö. -ö
Slwddl/, se Bomull.
Sirup , alla slag 1 » 15» 15 »,
Smör och m.arp arin l » 25}) -}}
Socker, raffineradt l» 35» 35»
..» ora:ffineradt 1 » 25..» 25»

Soda 1det 5 o. - ö.
Spanm.ål, omalen, samt bonor,

oicleer och ärter 1)) 4» 4»
)) malen, samt kli 1» 7» 7)}

Sprit, se Brdnoin,
Spdcle, se Oljor, andra slag.
Stearin; se Olior, andra slag.
Steu, trapp- och plan. samt cement.

och marmorplattor 100 st. 50» -»
Stenkol och koks I det 2» 2»
Strurnpstotsarbeten, se Väfnacler'.
Stdrleelee, sc Potatismjöl.
Soa.t'oel, se Alun.
'Soiekon., se Fikon.
SI/.,"or' ~ .
Supa och te ål •.••••..••.•••..•••.•
TaL9 och olein .
Tapeter, se Papper.
Te, se Kaffe.
Tegel 1,000st. 50» 50)}

Pot~%:·~·~;b~t;;d:·bi~·d·~·e·I;·~tjiik·.:U:,~5~ ~ 5~ ~
» arbetad, alla slag .....•... l kg 2» 2»

T'rdm.assa, se Pappersmassa.
Trävaror: ved j kbm z » 2}}

» snickare- och tunnbin.
darearbeten ldct26» -»

» alla andra slag, oarbet.,
sågade, tillhuggna eller hyflade 1kbm 6» -»

Tvål, se Såpa.
Tågvir'ke, se Hampa.
Ttirul.sticleor och tändsticksaskar' I det 15» -)}
ULL .•...•..••.....•••••••..••.......•.. 1 » 50» -)}
Vagnssmörja, se Masleinsrnorja,
Vicker, se Spanmåt~ omalen.
Vjn~ cider och btirsaft. l » 50») -»
Vitriol, se Alun.
Vtifn ader o. strurnpstoisarbeten.,

för hvilka tull ej i Stock-
holm erlägges:
af jute, oblekta, ofärgade 1 » 15» 15»
alla andra slag l » 40» 40»

Arter, se Spanmåt, omalen .
För alla här ofvan ej specificerade eller till dem

ej hänförliga tullpliktiga varor erlägges i hamn-
afgift en procent af tullbeloppet.

Förestående varutaxa med tillhörande bestäm-
molse gäller jem väl. för varor, hvilka från Norge sjöle-
des inkomma och för hvilka på grund af gällande mel-
lanrikslag tull ej erlägges eller tullindring åtnjutes.

Då den salumanlagda vtgten, rymden eller mäng-
den af visst slag af varor, som fartyg innehar, icke
uppgår till hvad i taxan är utsatt såsom grund för
afgiftens beräknande, erlägges för sådana varor icke
någon afgift. Varor, som från inrikes ort Införas i
så ringa mängd. att afgifterna i en räkning ej uppgå
till 10 öre, äro äf'ven fria från hamnatgtrt,

För varor, som lossas inom hamnområdet utan
25}) 25 l) att dervid föras öfver stadens kaj eller brygga, utgår-
20» ~ l) afgiften med hälften af den här ofvan i taxan upp-
10» 10» . tagna varuafgift.

» 20» -»
» 50» 50»
» 50» ~»)
» 5» 5 »

l » 40» -»
1» 5» -»
1 hl 15» 15»

1)) 5»
1 » 10»
1 hl 15 »

»

» 25»
» 25»
)) 25»

-)}
-)}
25 »

-»
-»
-»
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(2877-2878] Diverse taxor m. m.
Från hamnafgifter äro fria: e) fartyg, som tillhör svenskt eller utländskt pr-l-

.\ vilegieradt segelsällskap, under förutsättn. att far-
a) fartyg, som utgått från hamnen, men för mot- tyget icke använd. till för. afhandelsgods o. varor;

vind, storm eller sjöskada måst dit återvända, A kronans fartyg och varor, dessa senare ehvad de"
innan den tillämnade resan hunnit fullbordas, el}
äfvensom fartyg, som anlöper hamnen endast föras pet kronans eller enskildes fartyg;
för att afhjelpa liden skada och derefter utgår g) främmande makters krigsfartyg;
med samma last, som det vid inlöpandet innehade; h) stadens fartyg, som användas för stadens räkning

b) bogseringsi'artyg, då de föra andra fartyg i släp- och stadens varor;
tåg och ej medhafva gods eller passagerare; i) öppna roddbåtar samt å dem förda varor, då

c) fartyg, som genom inredning och utrustning dessa i vigt, .rymd eller stycketal ej uppgå till
visas. vara afsedt till dykeri. eller bergntngs- fem gånger hvad i taxan är utsatt såsom grund
företag, doek under förutsättning att det icke för afgifternas beräknande;
användes till förande af passagerare eller af k) varor, Som ej lossas inom hamnområdet;
handelsgods och varor; l) tullpliktigt passageraregods, som afres. medföres;

d) ångfartyg vid profnings- och besigtningsresor; m) tomkärl, i hvilka varor förut utförts från hamnomr.

[2878aJ Taxa för stadsbud, gällande från och med den 1 juni 1900.
A) Vid betalning till stadsbud efter kurs anses Stockholm indeladti 8 stadsdelar: 1) Staden

~D;om bro arne med tillhörande holmar, 2) Inre Södermalm (gräns:' Mälaren-Ringvägen-Jernvägen-
Tlmmermansgatan-Åsögatan-Renstjernas gata-Saltsjön), 3)yttreiSödermalm. 4)Nedre Norrmalm (söder
om Tegnersgatan) jemte Skepps- oeh Kastellholmarne, 5) Öfre Norrmalm (norr om Tegneragatan), 6) Kungs.
holmen, 7) Östermalm, 8) Djurgården, till Sirishof oeh Bellmansro. - Taxa I gäller för uppdrag mellan
två ställen i samma eller angränsande (med bro förenad) stadsdel, taxa II för upporag från en stadsdel
genom en annan till en tredje, taxa 111 för öfriga uppdrag.

Taxa I II III föra passagerares reseffekter, erlägges för hvarje
a) För uppdrag utan börda eller Kr. Kr. Kr. mans börd a eller derurider 25 öre, dock icke i

med börda af högst 4 kg vigt 0,25 0,40 o.se något fall mera än 50 öre.
b) För bord.a, som väger öfver 4 . . .

men ej örver 25 kg.......•..... 0,50 0,75 1,00 B) Betalning efter tiri,
c) För bÖt"da, som väger öfver 25 För hel timme eller derunder 75 öre.

men ej öfver 75 kg. .., ],0 1,40 1,75 För hvarje efter första timmen börjad h.alf'-
Innefattar uppdrag jamväl. återteurs (till ut- timme 30 öre.

gångspunkten eller annat ställe) betalas för åter- .. ,
kursen ha1f taxa för motsvarande enkel kurs, doek e) Gemensamma bestammelsel .
minst 25 öre. (Kursen och återkursen kunna alltså 1) Då stadsbud ej uttryekligen tingas efter tid,
beräknas efter olika taxor.I utgår betalningen efter kurs. o

Genom bud, _telefon eller på annat sätt kalladt 2) Om för forslande af börda användes bal",
stadsbuds inställelse på mer än 1/2 km. aflägsen d.raqkuirr a eller annat fordon, inverkar sådant
-plats ersättes med 25 öre. ej på betalningen, utan utgår denna med hänsyn

Uppehålles stadsbud af den, som honom tingat, till bördans tyngd, på sätt ofvan är bestämdt.
.eller eljes för dennes räkning mer än en kvarts 3) Om uppdrag, som icke är tingadt efter tid,
timme utöfver den fur uppdragets uträttande skäligen Iinnefattar ttera särskilda kurser, äfvensom i an-
erforderliga tid, betalas särskildt för hcarie efter dra fall, då denna taxa icke är tillämplig, må pil
nämnda koarte timme bÖI"jadjjerderlels tim. 20Ö. öfverenskommelse med stadsbud eller stadsbuds-
. Af".er uppdrag endast att från ångbåt eller föreståndare bero, efter hvilken grund betalningen

)el'nvugsstatwn till person åkdon, eller omvändt, skall erläggas.

(2878 b] Taxa för sotning.
a) FÖl" sotning, som enligt § 2 mom. 1 sleall

ega rum: å bestämda tider:
rensning verkställa utan sammanhang med sotning
i skorstensröret, betalas för hvatje spisel eller ka-
min, i hoiileeti oanino elen än befinnes, 30 öre.

Anm: 8. För rengöräng af rökhuf erlägges ej
heller särskild betalning.
b) F61' sotning af rökgång till sådan eldstad,

som begagnas uteslutande till rums upp-
väl~mancle, lika i alla väningar:

om rökgång till endast en eldstad sotas ... 75 öre
om rökgång till två efter flera eldstäder på

samma gång sotas, fÖl" hoar och et, af r. •.
dem. ..•.......•.•.•...•••.•••.•.......••••••. ~ uO ore

och gäller hvad här ofvan under lit. b) stadgadt är
jemväl i fråga om sotning af pannmursror.

Anm. Om sotning af rökgång till sådan eldstad
som uteslutande för rums uppvärmande begagnas,
måste, utan att skorstensfejaren dertill gifvit anled-
ning, verkställas å annan tid af året än den, som i
§ 3 mom. 2 finnes bestämd, nemligen från 1 april
till 1 nov., utgår betalningen med !JO procente föl"
höjning utöfver taxan.

För hvarje
rökgång:

i vindsvåning ..........••...................... 20 öre.
i våning närmast under vindsbottnen 25 »
i våning näst derunder 30 »
och så vidare med förhöjning för hvarje vå-

ning af 5 »
Anm. 1. I afseende å sådan skorsten, smil

••tår utmed grannes brandmur och i följd deraf är
uppdragen till större höjd än den eljes enligt gäl-
lande bestämmelser skulle innehafva, beräknas be-
talningen för sotningen, med tillämpning af nu stad-
gade grunder, efter antalet våningar i det hus, hvar-
till nämnda brandmur hörer.

Anm. 2. I· betalning för sotning af skorstens-
ror ingår äfven] ersättning för rensning af dit le-
dande, till jernspisel eller jernkamin hörande plåt-
rör äfvensom desammas nedtagande och återupp-
sättande; men om skorstensfejare kallas att sådan
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Diverse taxor m. m. [2879J

Gustaf Joulins .Hyrkuskvcrk
- Etabl. år 1849 -

4 Erunkebergsgatan 4
Al/m. tel. 4519, 4526 & 5366 Rikstel. 322 & 1038

och vid

Hassel backen
Allm. tel. 7168 Rikstel. 2254.

(2879J: Hyrkusktaxa, gällande från och med den l maj 1900.

d) Kurskörning.
N o r ffi a l t a x a till eller från nedannämnda ställen,

med förhöjning af en krona för hvarje kurs dels
från Söder till utom norra tullarne *) belägen
plats, dels från norra stadsdelarne till utom
södra tullarne *) belägen plats:

Kr. j Kr.Annelund, Öfre eller Bergianska Trädgår-
Nedre...... 6: 50 den............... 5: 50

Bellmansro 3: 50 Bergshamra.. .•..... 6: 50

Genom Ofverståthållareembetets Reglemente ror hyrkuskar i Stockholm är, liksom i fråga om
droskor [2880] förbjudet för körsven att begära drickspenningar, att röka tobak utan den åkandes med.
gifvande eller att för uppgörelse stanna omedelbart framför ingången till bangårdar, teatrar och för-
lustelselokaler så att tillträdet försvåras. Priset för åkning är öfverlåtet åt fritt aftal, men för vanligast
förekommande körturer hafva samtliga Stockholms hyrkuskverk förenat sig om nedanstående Taxa:

a) Visit. och Aft'ärsåkning. Kr. Kr. Kr.
För hel timme eller derunder .............•.... 3: Biskopsudden 4: 50 Hammarby ..•...••• 4:-

» hvarje påbörjad halftimme derefter 1: 50 Blockhustullen.. 6: 50 Hasselbacken 3:-
b) Kurskörning inom tullarne. *) Bränkyrka kyrka... 6: 50 Henriksborg ..•.... 4:-

Enkel kurs mellan och inom stadsdelarne Charlottendal utom Henriksdal 4:-
norr om Slussen; så ock inom Södermalm 2: 50 Hornsttill......... 4: - Homsberg.......... 4: 50

Enkel kurs från någon af stadsdelarne norr Djurgårdsbrunn, ör- Hufvudsta .... •.•... 6:-
om Slussen till Söder eller tvärtom 3: _ ver Gärdet •...... 4: 50 Hägersten •.•....... 6:~

Djurgårdsbrunn, öf- Jakobsdal .........• 7: 50
c) Promenadkörning. 4: _ ver Djurgården.. 5: - .Jerrva, Neder·...... 6: 50

~nflm tUllarne~) Pär~immäd·· .. ·· .. · .. ··· .. ·· 5: _ Djursholm, värds- Jerfva, Öfver- ....•. 7:50
~l a promena en jurgar en ....••...••.... huset ••............ 9:- Johannelund 7:-

Stora )) å)) ...........•.•• ~: = Djursholm, slottet Johansdal, på Norra
Största promenaden (öfver Parkudden) eller norr derom 10:- Djurgården...... 5: 50
Djurgården, Lidingöbro. Gärdet, Värtan förbi Drottningholm 10:_ Järla 6:-

Nya Gasverket och Sturevägen hem...... 8: 50 Dufnäs .•............ 10:_ Kaknäs, skjutbanan 5-:---
Djurgården, Gärdet, Skuggan, Ulriksdal, ge- 15! _ Ekelund............ 5: - Karlbergs slott.... 4:-

nom Haga- hem... ..•... Enskede '........ 4: 50 Kavallerietablisse_
Nya Kyrkogården och åter 66:. = Eugeniahemmet 4:_ mentet •.........•. 4:-
Promenad i Haga................................ Experimentalfältet. 5: _ Klubben, utom
Solna, Nya Kyrkogården, genom Haga hem .• l~:= Finnboda 5: 50 Hornstull ..•...... 8:-
Genom Haga till Ulriksdal och åter.......... Fredriksdal 3: _ Kong!. Borgen, på
Drottningholm och åter 15: - Frescati 5: _ Gärdet 4:-
Vid hemtning på Söder, för hvarje promenad, Frösunda, Stora... 5: 50 Konradsberg •...... 4:-

en kronas förhöjning. Frösunda. Lilla.... 6: - Krematoriet........ 5: 50
En halftimmes väntning fritt. Frösundavik. 6: _ Kristineberg, utom

Gasverket vid Vär- Kungsholmstull. • 4: _
tan 5: - Kräftriket •......... 3: 50

Gröndal på Djur- Lidingöbro värdshus,
gården 5:- öfver Gärdet 5:-

Gröndal utom Horns Lidingöbro värds-
tull 5:- hus, öfver Djur-

Gungan ..........•. 5: - gården 6:-
Haga, slottet eller Lidingö kyrka...... 9:-

Koppartälten •... 5: - Liljeholmen........ 3:-
Hagalund, villasta- Lindarängen, sadel-

den 6: - platsen 5:-

*) Gränserna för stadsdelar Inom tullarn e äro:
Å ;y01'1': Värtajernvägens spår från Norra stambanan till Albano ;
Å Ostermalm : Valhallavägen, KarIavägen från Karlaplanen österut till Göta Lifgardes kasern

och Skogsinstitutet, samt Strandvägen. Inom tullarne anses ligga: Albano jernvägsstation, Epidemi-
sjukhuset, Stockholms Östra jernvägsstation, Sofiahemmet, Idrottsparken, Lifgardets till häst kasern,
Generalstabens stall, Första Svea artilleriregementes kasern och Gustaf Adolfs kyrka.

Å Sodermalm: Danviksbron, den s. k. Vallgrafven vid slutet af Götgatan, Liljeholmsbron
Reimersholmsbron och Långholmsbron.

Å Kungsholmen: Mariebergsgatan mellan Fleminggatan och Drottningholmsvägen.
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Kr.
Listonhill •... 4:-
Långholmen 3:-
Längpannan 9:-
Löfholmen •........ 4:-
Manilla ..•.......•.. 4: 50
Marieberg ....•...••• 4:-
Midsommarkransen 5:-
Nacka nya kyrka... 5:-
Nackanäs .....•...... 5: 50
Nacka gamla kyrka 6:-
Nockebybro 9:-
Nya kyrkogärden.... 5:-
Nybohof, Stora..... 4: 50
Parkudden •••.....• 5: 50
Reimersholm 3:-
Ropsten ...•.••••... 5:-
Rosenda!. 4:-
Ritdan ....•...•...... 10:-
Sandsborg .......•.. 5: 50
Skuggan, pä Norra

Djurgärden ..•••. 5:-
-Skurubro .......••.•• lO:-

e) Körning per mil.
För hvarje hel mil, räknad frän Stortorget ...
För hvarje derefter påbörjad kvartmil •••••...
En timmes väntning fritt.
Våntningspenningar derutöfver, per timme ...
För återresa med samma skjuts, hälften af det

för bortresan beräknade beloppet.

f) Begrafningskörnlngar.
För Ii k vag n efter ackord.

Till Norra Beqrafninasplateen:
Frän Norr, för tid af högst 21/2 timmar •••••

J) Söder,» }) » »3 » .....
Till Södra Begrafningsplatsen:

Från Söder,-for tid af högst 21/2 timmar •.•• 6: 50
)l' Norr, )l »» »3 » •.•. 7: 50

Tid derutöfver beräknas med en krona for hvarje
påbörjad halftimme.

, Siin- oeti Helgdagar 2tioro .förhQjning.
g) Rnstvagnskörning.

Frän tiden, dä vagnen enligt beställning inställes,
intill dess att den, efter omedelbar hemkörning, åter-
kommer till hyrkuskverket, per timme •.•. kr. 3: -

\ Bestämmelser vid taxans tillämpning.
1) Vid tidkörning beräknas betalningen från

äkdonets inställelse, der körningen skall börja, till
dess äterkomst till hyrkuskverket efter omedelbar
hemkörning.

Diverse taxor m. m.
Kr. 2) Väntningspennin.gar-. Vid kurskörning utom
8: - tullarne medgifves vid framkomsten till målet en
5: - half timmes väntning fritt. För hvarje derutöfver
3: - påbörjad halftimme beräknas i väntningspenningar

en krona, liksom ock för uppehäll af sammanlagdt
mer än en halftimme under promenadåkning utom
tullarne.

Begagnas vid kurskörning utom tullarne samma.
åkdon tillbaka, betalas väntningspenningar efter
samma beräkning och dessutom half lega för äter-
färden.

Beställes åkdon utan att sedan begagnas, betalas
för framkörningen efter taxan och derutöfver vänt-
ningspenningar för' tid öfver en halftimme.

3) FörhöJning af taxan sker med 50 O/oror
körning mellan k!. 11 e. m. och 7 f. m. Vid hemt-
ning efter tidigare bortkörning tillämpas prisför-
höjningen forst k!. 12 på natten. - För brö'llops-
vagnar, extra eleganta åkdon, åkdon med gummi-
hjul, äfvensom vid kapplöpningar, färder till jul-
otta och andra större festligheter sättas priser efter
öfverenskommelse.

4) Af för hyrkuskverket okänd person och pi>
skälig anledning fordras legans erläggande på för-
hand.

10: - 5) Grind- eller bropenningar gäldas af den
2: 50 åkande.

6) utan särskildt medgifvande må, utom dome-
2: - stik- på kuskbocken, ej flere personer än det antal,

för hvilket äkdonet är afsedt (se nedan), inrymmas
däri. - Skola reseffekter medföras, bör derom till-
sägas vid beställningen.

7) I åkdon få icke medtagas hundar ej heller
smittosamt sjuke; sker det senare, är den vållande
skyldig att ersätta rengöring, desinfektion samt even-
tuell karantänskostnad il 5 kr. pr dag och reparation.

6: 50 Ätt märka vid beställning af hyrkuskåkdon :
7: 50 Droska och Victoria, för två personer, äro öppna

äkdon med sufflett.
Landå, för fyra personer, är öppet åkdon, som vid

behof kan täckas ihop. .
Char ii bane, ,för 4 a. 8 personer, är en öppen" om-

nibusliknande vagn utan tak.
Tdekoaqn, är täckt åkdon för fyra personer.
Kupe, är täckt äkdon för två personer.
Ry$k städa, är öppen, för tvä personer förutom

kusken, som vanligen stär bakpå.
Raele, är öppen släde för fyra personer.
Tdeksldde, är för fyra personer.
Sldd.Ieupe, är täckt, för två personer.
Likoaqnar tillhandahällas i olika utstyrsel och

storlekar.
Barniikoapn, är täckt landä, med plats för barn.

liket framtill, utanpå vagnen.
Rustoaqn, är arbetsåkdon, afsedt för transport af

möbler och andra skr-ymmande effekter.

[2879j

Sköndalsbro .....•. :.
Solna kyrka .......•.
Stallmästaregärden.
Stocksund, jernvä-

gens hållplats ..•.
Stora Sickla .....•...
Sundbybergs köping
Södra Nya Begraf.

ningsplatsen ..••...
Tallkrogen ..••...•.
Tomteboda ..••••.•.
Tranebergsbro •.•...
Täcka Udden ...•.•.
Ulfsunda ....•••.••.•
Ulriksdal, genom

Norr- eller Ros-
lagstull .....••.••.• 7:-

Vinterviken. •...•... 5: 50
Värtahamnen •..... 5:-
Ålkistan ••....••••.• 5:50
Årstadal ••.•..•.....• 5:-

6:-
4:50
7: 50

5:-
6:-
4:-
5:-
5: 50
7:-
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[2880J

Diverse taxor m. m.

Taxor och bestämmelser för droskväsendet.
[2880-2881J

TAXA I. TAXA II. TAXA III. **)
,Da gt ax a") inom tullarrie för D a g t a x a ") för :J-4 personer D a g. r-4 pers. inom tullarue

1-2 porsoner med gods af inom och 1-2 pers. utom tul- " med gods öj/Je,.]6 kg.
högst ]6 kg. Iarue med gods af hugst ]6 kg. taxa) :J-4 pers. utom tullarne

Droekåkninir. I Slädåkning. Droslcåteninp, I Städålcning.
för med eller utan gods.

Nattaxa") för 1-4 personer

Viiglängd I I Tid I Pris Yägliingdl I Tid I Pris
inom eller utom tullarne med

Intill Pris Intill Intill Pris Intill
eller utan gods.

Droskåkning. I Slädåkning.
1,000 m. O: 50 Imin. s. 750 m. O: ,;01 min. s.

I I Pris1,500 » O: 60 6 40 O: 50 1,125 » O: 60 .5 O: 50 VägIiingd I Pris Tid
2,000 » O: 70 10 O: 60 1,MJO » O: 70 7 :JO O: 60 Intill Intill
2,500 » O: 80 1:J 20 O: 70 1,875 » O: 80 10 O: 70
:J,OOO» O: 90 16 40 O: 80 2,250 » O: 90 12 30 O: 80 500 m.1 O: 50 min. s.[
:J,500 » 1: 00 20 O: 90 2,625 » 1: 00 15 O: 90 750 » O: 60 :J 20 O: 50
4,000 » 1: 10 23 20 1: 00 :J,OOO» 1: 10 17 30 1: 00 1,000 » O: 70 ;) O: 60
4,500 » 1: 20 26 40 1: 10 :J,:J75 » 1: 20 20 ..~ 1: 10 1,250 » O: 80 6 40 O: 70
5,000 » 1: 30 :JO 1: 20 3,750 » 1: 30 I 22 :JO l: 20 1,500 » O: 90 8 20 O: 80
5,500 » 1: 40 33 20 1: 30 4,125 » 1: 40 25 1: 30 1,750 » 1: 00 10 O: 90
6,000 » 1: 50 36 40 1: 40 4,500 » 1: 50 27 30 l: 40 2,000 » 1: 10 11 40 1: 00
6,500 » 1: 60 40 1: 50 4,875 » 1: 60 30 1: 50 2,250 » 1: 20 13 20 1: 10
7,000 » 1: 70 43 20 1: 60 5,250 » 1: 70 32 30 1: 60 2,500 » 1: 30 15 1: 20
7,500 » 1: 80 46 40 1: 70 5,625 » 1: 80 35 1: 70 2,750 » 1: 40 16 40 l: 30
8,000 » 1: 90 50 1: 80 6,000 » 1: 90 37 30 1: 80 3,000 » 1: 50 18 20 1: 40
8,500 »

I
2: 00 53 20

I
1: 90 6,375 » 2: 00 40 I 1: 90 3,250 » 1: 60 20 1: 50

9,000 » 2: 10 56 40 2: 00 6,750 » 2: 10 42 30
I

o· 00 3,500 » 1: 70 21 40 1: 60
9,500 » 2: 20 60 2: 10 7,125 » 2: 20 45 o· 10 3,750 » 1: 80 23 20 1: 70

10,000 »

I
2: 30

o. s. v. med 10 7,500 » 2: 30 4,000 » 1: 90 25 1: 80
10,500 » 2: 40 7,875 » 2: 40 o. s. v. med 10 4,250 » 2: 00 26 40 1: 90
11,000 » 2: 50 öre mera för 8,250 » 2: 50 öre mera för 4,500 » 2: 10 28 20 2: 00hvarje der efter hvarje derefter 4,750 » 2: 20 30 2: 10o.s.v.medIOöre börjad tid af o. s. v. med 10 öre börj ad tid af
mera för hvarje 3 min. 20 sek. mera 161' hvarje 2 min. RO sek. o. s. v. med 10öre o. s. v. med 10
påbörjad väg- påbörjad väg- mera för hvarje öre mera för

längd af 500 m. längd af 375 m. påbörjad väg- hvarje derefter
längd af 250 m. börjad tid af

1 min. 40 sek.

Taxa för väntning.
a) jöre biirjan. aj en färd med droslea: 50

öre för intill 10 minuter samt 10 öre för hvarje der-
efter börj ad tid af 5 min.

b) under jä,.d med droska: 10 öre för hvarje
5 minuter.

c) jöre början aj en .fdr d. med släde: 50 öre
för intill 6 minuter 40 sekunder samt 10 öre för
hvarje derefter börjad tid af 3 minuter 20 sekunder.

d) uruier lärd med släde: 10 öre för hvarje
3 minuter 20 sekunder.
Området inom tullarne begränsas af följande gator

och platser jemte de s. k. tullarne :
Mariebergsgatan norr om Drottningholmsvägen ;
Värtajernvägens spår från Rörstrandsgatan norrut

och österut inom Adolf Fredriks församling ;
Albano med adressnummer 50 vid Roslagsgatan och

Albano jernvägsstation;
Epidemisjukhuset;
Östra jernvägsstationen, Sofiahemmet, Idrottsparken.
Lifgardets till häst kasern, Generalstabens stall och

Första Svea artilleriregementes kasern;
Ammunitionsförrådet åLadugårdsgärdet ;
Kavallerietablissementet;
Sirishof och Bellmansro å Kungl. Djurgården samt

vägen mellan dessa ställen.
[2881J Vid tillämpningen af ofvanstående

taxametertaxor är hufvudsakligen
följande att märka:

l) Ett barn under 10 år får medfölja åkande
utan särskild betalning. Två barn under 10 år räk-
nas som en person.

2) Droskor skola vara tillgängliga för dagljänst-
gu/oing under april-oktober kl. 7 f. m. - 11 e. m.
och under november-mars kl. 8 f. ID. -11 e. m.
samt för nattidnstaöriru; hela året kl. 11e. m.-2f.m.

3) Hvarje droska (eller släde vid slädföre) skall
vara försedd med taccameter, d. v. s. en automa-
tisk apparat, som för den åkande utvisar i en summa
det belopp, hvarmed en fullbordad färd skall enligt
taxa betalas.

4) Taxametern skall vara anbragt till höger an-
tingen å kuskbockens baksida eller å släde utan
kuskbock, å framskärmen, och dess siffertaftor skola
ständigt vara synliga 161'den åkande.

5) Åkdon med taxameter skall älven vara for-
sedt med a) en på rörlig arm anbragt lykta med
Ijusg,.önt sken till belysning af taxameterns siffer-
tafla; b) en metallfana med ordet ledig måladt i
hvitt på röd botten; e) en metallskylt med ordet
bestäld måladt i gult på blå botten (att täcka fanan
med); d) anslag om taxor och deras tillämpning fåst
vid taxametern; e) en prydlig lykta på hvar sida af
kuskboeken med åkdonets nummer rödmåladt eller
inbrändt å utsidan (dessa lyktor skola hållas tända
vid färd under den tid, då gatubelysning eger rum);
f) en väska med droskreglemente och taxor.

6) Taxametern skall inställas på for körningen
tillämplig taxa oeh fanan med ordet »ledig» ned-
fållas, så snart åkdon blifvit upptaget eller hemtadt
genom bud.

7) Så snart en färd afslutats, skall droskkusken
ställa taxametern på »kassa» samt med luinois-
ning till siffersleifoan. fordra betalning. När denna
erlagts, skall apparaten ofördröjli&en ställas pit
»!;jenstgö,./ii»och fanan med ordet »tedia» uppresas.

-) Som natt räknas tiden från kl. 12 på natten till kl. 7 på morgonen.
U) Taxa ID gäller äfven, då färd med eller utan gods sker från jernvägsstation med åkdon, som

är till tjenstgöring der anbefaldt. Sådant åkdon anvisas (i regel) af polisman medels bricka med droskans
nummer, och droskkusk må ej köra åt annan än den som aftemnar sådan bricka.
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[2881-2888J Diverse taxor m. m.
S) Kommer rekvireradt åkdon ej till använd- het först vid framkomsten till inställelseorten, men

ning, erlägges dock stadgad betalning dels ror in- droskkusk kan ej tvingas att inställa sig efter re-
ställelsen (se nedan 16,B), dels för väntetiden. kvisition pr telefon och plägar vderför betinga sig

9) Fordrar droskkusk högre betalning, än taxa- rätt till ersättning för vägen till inställelseorten.
metern utvisar, eger den, som begagnat droskan, e) Mot droskkuskens bestridande må djur icke
att genast anmäla förhållandet för poliskonstapel upptagas i droska och i fyrsitsig droska ej mer än
eller å polisstation, dit droskkusken är skyldig att 4 personer samt i tvåsitsig ej mer än 2, hvarvid
köra utan ersättning. Droskkusk må ej begära dock 2 barn under 10 år räknas såsom en person.
drickspengar. D) Med smittosam sjukdom behäftade personer

10 Skola under en och samma färd olika eller lik få ej forslas i droska.
taxor tillämpas, skall droskkusk, samtidigt med att El Effekter, som utan att skada åkdonet kunna
taxametern inställes på ny taxa, uttryckligen derom anbrin-gas antingen i det inre af "droskan eller på
underrätta den åkande. kuskbocken, må medföras, men utan droskkuskens

11) Kommer taxameter under färd i olag, må medgifvande får droska icke användas uteslutande
den åkande fordra färdens fortsättande mot betal- till transport af saker.
ning efter öfverenskommelse eller, om sådan ej kan 17) Droskkusk är skyldig att verkställa körning
träffas, enligt polismyndighets bedömande. till följande utom tullarne belägna ställen samt till

12) Droskkusk skall, såvida väglaget medgifver alla, som ligga hitom dessa och vid de till dem
och trafikhinder ej möter, köra i jemn traf och ledande vägarue :
tillryggalägga minst lliO meter i minuten, så vida Bellevue, Hufvudsta, skjutbanan,
ej den åkande önskar färdas långsammare. Biskopsudden, Johannishof utom Skans t.

13) Droskkusk skall, om ej den åkande anger B!ockhustullen, Kruthuset vid Hund-
särskild väg, köra genaste lämpliga vägen, dock ej Carlberg, udden,
utan den åkandes tillstånd öfver tillfruset vattendrag. Charlottendal utom Horns Kräftriket,

14) Droskkusk mä ej vid bangårdar, teatrar, för- tull, Lidingöbro, värdshuset,
lustelselokaler eller andra ställen med stor körtrafik Christineberg utom Lidingöbro. vestrI' brofäst.
stanna för uppgörelse omedelbart framför ingången Kungsholms tull, Liljeholmen,
och därmed försvära tillträdet till denna. Conradsberg, Lindarängen ..

lö) Droskkusk skall vara höflig och iakttaga ett Danviks hospital, Manilla,
städadt uppförande, må ej genom tilltal eller ~t. Djurgårdsbrunn, Marieberg,
börder erbjuda körning, må ej onödigtvis uppehålla Drottningberget å Ladu- Norrbacka,
den som beställt körning, ej heller röka tobak, så gårdsgärdet, Nya kyrkogården, hela .
länge den åkande är i droskan, ej utan den åkandes Ekelund, området,
medgifvande låta annan medfölja å åkdonet och ej Enskede, Nybohof, Stora,
under färd öfverlemna tyglar eller piska till annan. Experimentalfältet, Reimersholm,

16) Om skyldigheten att verkställa kÖ"ning Fiskartorpet, Ropsten,
gäller hufvudsakligen följande: Finnboda slip, Rosendal,

A) Droskkusk kan vägra körning a) åt osnyggt Fogelsången utom Horns- Skuggan, Stora,
klädda eller synbarligen öfverlastade personer; b) då tull. Skuggan, Lilla,
han på grund af beställning är under färd eller håller Grönbrink utom Horns t., Solna h-yrka,
med droskan å annan plats än droskstation, samt då Gröndal å Kungl. Djur- Stalltnästaregården,
han är under hemfärd efter dygnets tjenatgörtngs- gården, Stora Sikla,
tid, i hvilka båda fall skylten med ordet bestald Gungan utom Skans tull, Södra begrafningsplatsen
skall vara uppsatt; och c) då han är skyldig in- Haga, Gamla, utom Skans tull,
ställa droska vid centralbangården och innehar ban- Haga lustslott, 'I'egeludden,
märke samt om körningen skulle antingen hindra in- Hagalund, Tomteboda, institut för
ställeisen eller den påfordras till ställe utom tullarne. Haga orangeribyggnader, blinda,

B) Droska skall på tillsägelse genom medföl- Hammarby, Tranebergsbro,
jande bud inställas å plats inom tullarne och kan Hornsberg, Stora, brygge- Värtahamnen,
äfven rekvireras genom telefon; i förra fallet skall riet, Yärtagasverket,
taxametern genast sättas i verksamhet och drosk- Hornsberg, Lilla, Alkistan.
kusken sedan köra närmaste väg till tnställelee- IS) Böter för förseelser mot drostereolementet
korten; i senare fallet sättes taxametern i versam-Lär i regel 5-20 kronor.

[2882] S. k. Gästgifveri-skjuts tingas å beställningsställe, Adolf Fredriks Kyrkogata
2 o. 4, och erlägges med 2 kr. pr mil. Särskild betalning för åkdon.

Diverse underrättelser.
Församlingsgränserna och Rotedistriktsgränserna äro angifna å kartan.

Valkretsarne för val af borgmästare, Femte valkretsen: Maria församling och
[2887] riksdagsmän och rådmän. I Kronobergsroten: 15, 16, 19, 17* roten.

Första valkretsen: Nikolai och Katarina: .•.Ny valktetsindelning ej gjord efter sista rotedel-
1, 12, 13, 14, 25 roten. ningen å Kungsholmen .

.Andra valkretsen: Klara församling, J a-
kobs, Johannes', Skepps- och Kastellhol- Valkretsarne för val af stadsfull-
marne: 2, 3, 7, 8, 21 roten. äkf

Tredje valkretsen: Adolf Fredriks församl. [2888] ma Ige.
och Kungsbroroten: 5, 6, 18, 22, 4* roten. Första valkretsen: Nikolai oeh Kungs-

Fjerde valkretsen: Hedvig Eleonora förs. holms församlingar samt Skepps- ochKastell-
jemte Kg-l.Djurg-ården: 9, 10,11,20,24 roten .. holmarne: 1, 4, 17, 7 roten.
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Distriktsindelningar. [2888-2893]
Andra t·alkret.~en: Klara och Johannes' för- Adolf Fredriks östra distrikt omfattar

samlingar jemte qv, Sparfven, Kåkenhusen o. den del af Adolf Fredriks församling, som
-Polacken i Jakobs församling: 2,3,8, 21 roten. ligger norr om Tegnersgatan samt öster om

Tredje »aikreteen: Jakobs församl. (med Drottning- och Norrtullsgatorna.
und. af ofvannämnda qvarter) och Adolf J'ahobs distrikt omf. J ako bs församling.
Fredriks församl.: 7, 5, 6, 18, 22 roten. Johannes' distrikt omfattar Johannes' för-

F.ierde valkretsen: Hedvig Eleonora förs. samling jemte den del af Djurgården, som
m. KgI. Djurgården: 9, 10, 11, 20, 24 roten. ligg-er norr om Värtabanan.

Femte valkretsen: Maria och Katarina Djur.gårdens di str-ikt omfattande Djur-
församlingar: 15, 16, 19, 12, 13, 14, 25 roten, gårds staden och Djurgårdsön söder om Djur-

gårdsbrunnsviken o. Djurgårdsbrunnskana-
B '1(' b d' d' t lkt len, jemte Beckholmen och den del af Djur-

[2890J eVI nmgs ere nmgs IS rl en. gårdens öf'riga område, som ligger öster om
l:a omf. l:a eller Storkyrkoroten. vägen från kavallerietablissementet till Li-
~:a J) 2:a J) Klara kyrkoroto. dingöbro värdshus.
3:e » 3:e J) Hötorgsroten, Katarina norm distriht har till gränslinie
4:e » 4:e » Kungsbroroten. Götg-atan-Folkungag.-Renstjernas gata-
5:6 » 5:e J) 'I'egnersroten. Tjärhof'sg.-Erstag. och Stadsgården.
6:e J) 6:e » Observatoriereten. Kat arina. dstra distrikt begränsas i vestal'
7:e J) 7:e J) Jakobsroten. af norra distriktets gräns från Stadsgården
8:e J) 8:e » Roslagsroten. till Folkungag. och vidare af Folkungag.,
9:e » 9:e J) Humlegårdsroten. Nytorgsg. och Ny torget samt i sydvest af

10:e » 10:e J) Nybroroten. Vermdög.
11:e J) 11:e J) Grefbroroten. Katarina södra d'i.•trikt omfattar den åter-
12:e J) l~:e J) Danviksroten. stående sydvestra delen af Katarina förs.
13:e J) 13:e » Stadsgårdsroten. Kiara ·distrikt. omfattande Klara för-
14:e »14:e » Skanstullsroten. samling eller 2:a och 3:e rotarne samt
15:e »15:e » Maria kyrkorote. den del af Adolf Fredriks församling, som
16'e J) 16:e » Tantoroten.. ligger söder om 'I'egnersgatan,
17:e »17:e » Kronobergsroten. Kunqsholms nesbra. distrikt; omfattande
18'e » 18:e »Sabbatsbergsroten. K h l f l' t P lh19' 19:e» Skinnarviksroten. ungs o ms örsam mg ves er om o emsg.

:e J) K1tngsholm .• östra distrikt, omf. Kungs-
20'e » 20:e » Narvaroten. p h21' 21:a» Vanadisroten. holrus församl. öster om o] emsg.
22:a »22:a » Norrtullsroten. l'l"lar'ia östra distriltt, omf. östra delen af
23:a D 23:e » Stadshagsroten. Maria förs., med gränsskilnad, från norr2.t » 24:e » Karlareten. räknadt, i St. Skinnarviksgatan, Tavast-

:e » gatan och Timmermansgatan.
25:e »25:e » Barnängsroten. ffIaria »estra distrikt, omf. den öfriga de-

len af Maria församling.
Nikolai d-i"triht, omfattande Storkyrko-

församlingen eller l:a roten.
Östermalms oestra distrikt. omfattande

den de] af Östermalm, som ligger vester om
Nybrogatan.

Östermalms östra d.ist riltt, omfattande den
del af Östermalm, som ligger öster om Ny-
brogatan, samt Djurgården söder om Värta-
banan.

[2891 J Taxeringsnämndsdistrikten.
Första d-istr-iktet: Nikolai församling, eller

staden inom bro arne jemte Riddarholmen
och Strömsborg.

A ndra distriktet: Klara församling,
Tredje distriktet: Jakobs och Johannes,

Iörsaml. jemte Skepps- och Kastellholmarne.
Fjerde di striktet: Adolf Fredriks f'örsaml.
Femte di .•triktet: Hed vig- Eleonora för-

samling med Kungl. Djurgården.
Sjette distriktet: Maria församling.
Sj1tnde distriktet: Katarina församling.
Åttonde di .•triktet: Kungholms församl.

[2893J Hamnfogdedistrikten.
För Hamnfogdarnes uppbörd indelas hamn-

området tillsvidare if yra distrikt, benämnda:
Skep p sbro-s-Stadsqårdshamnen, innefattan-

de sträckan från Norrbro till Slussen äfven-
som Strömparterren; vidare från Slussen till
östligaste udden af Hästholmen jemte sträc-
kan utefter Hammarbysjö, Årstaviken och
~1"älaren till slussen:

[2892J Läkaredistrikten.
Adolf Fredriks "e stra distrikt omfattar

den del af Adolf Fredriks församling, som
ligger norr om Tegnersgatan samt vester
om Drottning-- och Norrtullsgatorna.
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[2893-2895J Distriktsindelningar. -O~dningsföi'eskrifter för Stockholm,
Munkbro- och Riddarhnlmshammarne, sträc- dantag af de delar, som tillagts första och

kande sig från Slussen till Riddarholmen, tredje trakterna. "
derifrån rundt kring Riddarholmen samt .1ttonde trakten, Nikolai församling samt
vidare förbi Riddarhuset, Rådhuset, Kansli- Skepps- och Kastellholmarna jemte Galer-
huset och Helgeandsholmens vestra strand; varfvet.

Blasiehoims- och Nybrohamnen, från Norr-, Nionde trakten, Söderrnalmsl östra: norra
bro rundt kring Blasieholmen till trappan och östra delarne af Katarina församling,
vid Nybron framför Berzelii park samt vi- begrän~ade af Götgatan från Södermalms-
dare från nämnda trappa till Djurgårdsbron, torg, Asögatan, Södermannagatan, Skåne-
hela Djurgårdens stränder vid Saltsjön och gatan, Ny torget och Vermdögatan till
Värtan till Alkistan och vid Brunnsviken Hammarby sjö. .
jemte hamnen vid Stallmästaregården, Tionde trakten, Södermalms vestra: norra
äfvensom Skepps-, Kastell- och Fjäder- delen af Maria församling, begränsad afSö-
holmarne ; dermalmstorg , Hornsgatan, Adolf Fredriks

Kungslwlmshamnen, innefattande Ströms- torgs östra sida, S:t Paulsgatan, Timmer-
borg, Rosenbad. Röda bodames hamn till mansgatan och Wolmar-Yxkullsgatan med
Nya Kungsholmsbron samt hela Kungs- dess utsträckning enligt stadsplanen till
holmen och öfriga stränder af Klaraviken. Årstaviken.
Rörstrandssjön och Karlbergs kanal. Elfte trakten, Södermalms södra: åter-

stående delarna af Katarina och Maria för-
Sk fl . k samlingar.

[2894J orstens ejaretra terna. Tolfte trakten, Adolf Fredriks norra del,
Första trakte«, Kungsholms församling innefattande öfriga delar af Adolf Fredriks

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

Andra trakten, Adolf Fredriks södra del, Allmänna försäljningsplatser. Stadsfnll-
innefattande den ~el af Adolf Fredriks för- mäktige bestämma hvilka torg, hamnar och
~a~lI~g, s?m begransas af Tu.nnelgata1!' en dylika ställen i staden skola vara till
l forlang~.mg~n .af s~gda gata uuKla:avIk~.n allmänna försäljningsplatser upplåtna, men
dragen rat Iinie till e~ pun~t !?Id~. for Öfverståthållareembetet eger att dels be-
Kammakaregata~!. e~ ~el'lfran un slst.namn- stämma särskilda af nämnda platser för
da gata .~ragen I~t l~~:ue,Dalagatan tlll.Ob- försäljning af vissa slags varor, dels i öf.
servatoriigatan, sistnämnda gata, Drottning- rigt lemna de föreskrifter, som för vidmakt-
gatan mellan Norrtulls- ~ch Kung~tens- hållande af ordning och renlighet å salu-
gatorna, Kungsten~gatan till Saltmatare- platserna finnas erforderliga. Den, som
g:atan, ..denna gata tdll Re~sg~~an, Rensgat::n bryter mot hvad härutinnan stadgas eller
till Dobelnsgatan samt sistnämnda gata till icke hörsammar de tillsägelser, honom i af-
Tu.nnelgatan. ,... seende å åkdons och varors ordnande å

TredJe trakten, Joh.~nnes .forsamlI~.g sa~t ifrågavarande platser genom polisbetjenin-
den del ~f Jakobs ~orsamlmg, ..~om ar ?ela- gen på stället meddelas, böte 2-20 kr. A
gen !lorI om Ostorget och !,~stm~kaIega- gator. eller andra allmänna platser, än de
tan, Jemte den ~el af Klara fOIsamlm(l", som nu omförmälda, må icke, utan Ofverståt-
begransas af unnelgatan, Drottmngga- hållareembetets tillstånd, försäljning be.
tan, Gamla Kungsholmsbrogatan och Ox- drifvas från stånd, bod eller dylikt, eller
torg~gatan. O" d så att den på stället framgående rörelsen

F'.Jerde h'.akten, stel'l~alms yestra: ~.n derizenom hindras eller uppehålles vid
del ..af Hedvig Eleo~ora församling, som ar bot ~f 2-50 kr '
belagen vester om Sibyllegatan. Ostermalms . •
torg Nybrogatan norr om sistnämnda torg Annonser, affischer eller andra sådana
och Karl XV:s p~rt... ' t!nkän!1agifva:~den må ej uppsättas på offent-

Femte trakten, Osterrnalms östra: den h~.a mmnesmar}ren. eller VId gata eller all-
återstående delen af Hedvig Eleonora försam- man pl~.ts a~slas pa byggnader, plank eller
ling med Djurgården i hela dess utsträck- andra fore?1al utan egarens eller disponen-
ning, med undantag dock af Galervarfvet, ten s medglfv,!tnde.

Sjette trakten, Jakobs församling med un- Badande. A vissa ställen vid hufvadsta-
dant ag af dels den till tredje trakten lagda dens stränder äro, på stadens bekostnad,
uel och dels Skepps- och Kastellholmarna. anlagda bad sumpar , som allmänheten mot

Sjunde trakten, Klara församling med un- stadgad lindrig afgift eger att begagna; och
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"

Ordningsföreskrifter för Stockholni. [2895-2897j
vare badande under bar himmel och i öp- hund, men bör, om han vill ha denne skyd-
pet vatten ej tillåtet inom staden samt får dad för åtgärder mot hundar utan skatte-
å stadens område ega rum endast å de märken, göra anmälan i stadskassan och de-
ställen, der sådant sker utan olägenhet el- ponera skatt för året, men eger att återfå
ler obehag för allmänheten. Den, som i beloppet mot återlemnande af qvitto och
staden under bar himmel badar uti sjö, märke, sedan han styrkt sin rätt till skatte-
vik, kanal eller vattendrag, eller för sådant frihet. Försummar någon att till beskatt-
ändamål afkläder sig å annat ställe, än som ning anmäla hund, som af honom innehaf-
sålunda blifvit anvisadt, böte 2-20 kr.: och ves, eller söker någon att medelst oriktig
vare samma påföljd för den, som å stadens uppgift eller på annat sätt undandraga sig
område badar på förbjudet ställe. beskattning, erlägg-e dubbel hundskatt och

Dam. Afdamning eller piskning af mat- b?te 5:-10 kr. Hundskatt är lika utmät:
tor, möbler, sängkläder och dylika persed- ningsgill med. kom~unalutskylder ... Da
lar eller kringspridande annorledes af dam skattema:rke förkommit, kan nytt få losas
i större mängd må icke ega rum å sådana med 250re.
allmä~na platser, hv~res.t olä.ge~het de.~af Kreatur. Leranas förspänd dragare å gata
kan fororsak.~s, och far lck~ l nagon .han- eller annan allmän plats obunden, utan er-
delse ve!.kstallas utom hus a annan tid af forderlig tillsyn; eller finnes häst lös derstä-
dygnet .an em~llan kl. 5 och kl. 7 ~. ~. des; eller finnas hornboskap, får, get el-
under tiden fran och med den l maJ till ler svin lösa å gata eller annan allmän
den l oktober ..sa~t emellan ~l. 7 o~h kl. plats vid andra tillfällen, än då de, under
8 f. m. under ofnga delen af aret, vid bot oafbruten tillsyn af vårdare, föras till eller
af 2-10 kr. från bete, eller för vattning eller annat

Hundar. Från kl. 10 e. m. till kl. 6 f. m. angeläget ändamål framdrifvas, eller på
får hund ej löpa ute i staden utan den åt- saluplats till försäljning utställas; eller
följer sin egare eller vårdare; börande tik un- hafva omförmälda kreatur genom underlå-
der djurets löptid hållas inom hus. Hundar ten vård kommit in på annans gård i sta-
må ej utsläppas lösa å gata eller annan all- den; eller stannar man, då kreatur i stad
män plats inom staden eller dess område utan framdrifves, obehörigen dermed å gata eller
halsband, hvarå egarens namn och bostad annan allmän plats; böte egaren eller den,
finnas tydligt och fullständigt anbragta. som eljes skulle om kreaturet hafva vård
Anträffas hund å sådana ställen utan dy- eller vållat, att sådant kommit löst, 2-20
likt halsband, varde upptagen och afförd kr. Dragare må icke ställas så, att rörelsen
af polisbetjeningen till stadens hunds tall, deraf hindras eller uppehålles, ej heller
N:o 66 Östermalmsg-atan, samt vid Kungl. fodras eller lemnas frånspänd vid akdonet
Veterinärinstitutet dödad, sedan 3 dagar för- annorstädes å gata eller annan allmän plats,
flutit efter dess upptagande, 'så framt icke än der sådant är tillåtet, vid bot af 2-50
egaren eller vårdaren inom denna tid åter- kronor.
h~mtar densamma samt ersätter k~stnaderna [2897] Kälkbacksåkning må ej utan polis-
~.: dess up~tagande oc~ underhåll. Brytes myndighets tillstånd företagas å andra än

aremot, bote 2-20 kr. nedanstående platser, nemligen: Landtmäter;-
[2896] Hundskatt utgöres årligen med 15 backen och Humlegården, dels stora allen från

b. för hvarje hund. Under tiden 17-31 Floras kulle till Linnestoden. dels vestra
januari hvarje år skall egare eller innehaf- allen från Engelbrektsgatan till Linnestoden
vare af hund, för hvilken skatt bör ut- och dels östra allen från Sturegatan till
göras, dels skriftligen enligt faststäldt for- nämnda stod. Vanadislunden från vattenled-
mular i stads kas san uppgifva, huru många ningsreservoiren till Döbelnsgatan och vidare
.hundar han innehar och under året vill denna gata till Surbrunnsgatan. Saltmätare-
behåna samt af hvad slag dessa äro, dels gatan från höjden vid Marqvardsgatan till
samtidigt erlägga skatten, hvarvid qvitto Kungstensgatan. Allen vid nordöstra sidan
och skatternärke erhålles. Blifver någon se- af Öbseruatorieplanen från Observatoriegatau
nare under årets lopp egare eller innehaf- till Kungstensgatan. Teqnerslunden, dock att
vare af sådan hund, ålig~er det honom att åkningen ej får fortsättas å angränsande
senast inom l månad derefter sådant på gator. Vasaparken dels de tre vägar, som
enahanda sätt anmäla och då betala skat- från höjden midtför qvarteret Kamelian leda

. ten. Resande, som uppehåller sig kortare österut med fortsättning inåt parken, och
tid än 2 månader i Stockholm, behöfver ej dels den höjd, som utgör fortsättning af den
der erlägga skatt för medförd hund, ej heller mellersta af vägarna VId Dalagatan. Nedre
vid längre vistelse för annorstädes beskattad delen af F a.brik"!lrändpn. Den oplatJterade
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delen af Kronob'ergsparken, från 'södra sidan som af tillfällig anledning kan vara ound-
af parkens krön i riktning mot Handtver- gänglige n nödigt. Vid forsling å .gata el-
karegatan, Guldgrä'1H1en, Tasaolunden, Kap"ell- ler annan allmän plats af kalk, malen krita,
gränden från huset N:o 9 österut till Ost- kolstybb, rödfärg eller annat dylikt ämne,
götagatan, Hägbergsgatan från Häcklefjälls- som genom utspillning eller damning med-
gränden vesterut till Nytorgsgatan . samt för olägenhet, skall, vid bot af 2-20 kr.,
Banbrinlcen från Högbergsgatan till södra begagnas tätt och med tjenlig betäckning
Bangården. Å dessa för kälkåkning- anvisade försedt fordon. Sopor, kreatursspillning,
platser får dock åkning, hvarom nu är fråga, afskräden och slik orenlighet, livartill dock
icke oga rum nattetid eller senare än kl. 9 ej hänföres afträdesämne, må icke forslas
I!.å aftonen; och i händelse derstädes. med å gator eller andra allmänna platser på an-
Öfverståthållareembetets tillstånd, sand ut- nan tid af dygnet än från kl. 11 e. m. till
strös eller annan åtgärd vidtages till före- kl. 8 f. m. under maj till och med septera-
kommande af åkningens utsträckning öfver ber månader samt från kl. 10 e. m. till kl.
en viss gräns, vare det förbjudet att sådant 10 f. m. under återstoden af året; skolande,
hinder undanrödja. För öfverträdelse häraf i händelse af behof, orenlighet, som spri-
bötes 2-20 kr. der vämjelig stank, vara försatt med nå-

N"tk t T'·· k l forslas i Iä _ ~ot ämne, hvarigenom olägenheten häraf. o rea ur. JUIa~ ~ o a O!Sas l amp törekommes eller minskas; allt vid bot af
hga fo~·don. under nödig l"lPPSIgteller o~k 5-50 kr. Afstjelpningsställen för snö, is,
hvar fo}' SIg ledas af t~a eller flere man affall af byggnadsmaterialier, vid gräfnin-
samt, da ~e l.edas, vara forse~.d~ me~ nos: gal' uppsamlad jord, sten och grus samt
rlD~ el~eI bI,?~S.. Andra större .~IeatUI,' andra fyllnadsämnen, hvilka ej uppläggas
~eI .de Icke fOlas l ~o,rdon,sko~.a,högst tva på egarens eller med vederbörligt tillstånd
l bredd, antmge~ ~.OlaS.me~. tom eller ock, å annans tomt, anvisas af Öfverståthållare-
s~mmanbu~dna.pa la~ph.~~ satt, l~.das,~var~ embetet medels särskild kungörelse. Den,
vId. en p~Ison .ICke ma fOI~.flere..an tva kreo som vill begagna sådana afstjelpningsstäl-

I ~tUI... ~IeatUI,o som nu aro nam~da.: m~ len, bör rätta sig efter tillsyningsmans el-
lc~e fOI~S ~f n~gon, som saknar f?r ~nda_ ler polisbetjenings tillsägelser i a(seende å
malet ~rfoldoerhg kroppssty~ka. Mmd~e boo de ditförda ämnenas aflassning. Ofverträ-
~kapsdJ~r, .sasom.kalfva!, f!1r ?ch svm, ..~a delse häraf straffas med böter, 5-100 kr.-
l~k~..f01 ~las ~nno!ledes an. lJ~!don:.so~ aro Svinmat eller dylika ämnen, döda djur, sopor,
tll]lackl~.gt ~ymliga och l ?f~lg-t f~! anda- affall från fabriker och handtverksstäder,
mal~t lampl~ga. Kreat~r fa Icke for~s ?-t- eller annan orenlighet må icke i staden
~fteI Drottmnggatan, Fredsgatan el~eIBI?- eller å dess område utföras eller kastas ii
lioteksgatan eller, .der ~et utan vas~nthg sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller Iäg-
olag~nhet .kan undvI~a.s, a..~ata eller ~~man gas å isen. derstådes. ej heller få de utka-
~llman .plat~, ~e.r. liflig .~orels~ rad.eI,oo~h stas på gator, torg eller andra allmänna.
ar det Je~val förbjudet for~. kI~~tu~. p~ sa- platser. Användt vatten och andra flytande
dan oallman ~lats ,som ,Icke ar f~I .ko~tra~~ orena ämnen få, så fram t de ej sprida stin-
u:pplaten. Yld. kreaturstransporter ma ono- kande lukt eller medföra annan betydlig
d~gt up~.~hall Icke..ske, ?ch skola k~:eatur~n, olägenhet, i rännstenar uthällas från kl. 11
nar d~ sJ~ledes anl~ndt t~ll ~.tad~.~~fooras.fran e. m. till kl. 7 f. m. under maj till och
landmngsplatse!:1 s~ snart SIg gora låteroch med september månader samt från kl. Il}
senast inom tva timmar efter ankomsten. e. m. till kl. 8 f. m. under återstående

B~1f..aroch an~an red.~kap, s.om ~ s.taden delen af året, men i öfrigt vare slikt ore-
epel a..dess område .anva.ndes .for fOIShI!gaf nande förbjudet: och må ej heller någon
fJ~derfa .eller dess forv3:!lDgVId hamn, jern- låta urin å trottoar eller vid offentliga
vagsst~tJo~ e!l~r allIJ?an saluI?Ia:~s•. sko~a byggnader eller minnesmärken. Vid inträf-
!ara t~llrac~hg •. rymliga och l öfrigt for fad köld må i rännstenar och afloppstrum-
andamalet lämpliga. mor icke utsläppas vatten i sådan mängd

[2898J Orenlighet. Vid bot af 5-50 kr. att för åkande eller gående hinderlig svallis
åligger det den; som i stad forslar afträdes- eller annan synnerlig olägenhet deraf upp-
·ämnen, kreatursspillning eller annan oren- kommer. Brytes häremot, böte 2-100 kr.
lighet, att dertill begagna tätt fordon eller Orenar någon i staden eller inom dess om-
kärl samt jemväl i öfrigt tillse, att oren- råde vattnet uti allmän brunn, källa eller
ligheter ej spilles eller utrinner, äfvensom vattenledning eller, på annat sätt som nyss
att' hafva fordonet eller kärlet ändamåls- är sagdt, vid allmänt vattenhemtningsställe
enligt öfvertäckt samt icke å gata eller an- i sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller före-
nan allmän plats stanna dermed längre än tager. man vid allmän brunn, källa eller
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vattenkastare eller vid annat allmänt vat- skyltar icke ~ppsättas med mindre Öfver-
tenhemtningsställe rengöring af kärl eller ståthållareembetet, efter byggnadsnämn-
åkdon, tvättning af kläder eller annan åt- dens hörande, dertill meddelat tillstånd.
gärd, så ~tt osnygghet eller hinder vid vat- e) Befinnes §kylt medföra synnerlig van-
tenherntningen uppkommer, böte 2-100 kr. prydnad, eger Ofverståthållareembetet, efter

Inom hvarjo egendom skola, genom hus- att halva hört byggnadsnämnden, förordna
yärdens försorg, finnas i erforderlig mängd om skyltens borttagande eller förändring
Inrättade ändamålsenliga afträden, försedda inom utsatt tid samt förbjuda, att den åter
med täta, lämpligt omslutna tunnkärl eller uppsättes oförändrad; och lände, i ty fall,
klosettkärl för uppsamlande af den inom till efterrättelse hvad Ofverståthållareem-
egendomen fallande latrin. Den, åt hvil- betet härutinnan beslutar.
ken af träde är till begagnande upplåtet, f) I benämningen skylt innefattashäräfven
skall hålla detsamma snyggt samt dels vid skyltens fästen jemte dess öfriga tillbehör.
förefallande behof och dels, då han från Soplastningsstationer finnes å följ. stäl-
egendomen afflyttar, genom budning i stad- len: å SödM'malm en station i närheten af
gad ordninl?' föranstalta om orenlighetens Södra jernvägsstationen; å Norrmalsn. en sta-
bortskaffande, hvarmed ej må uppskjutas så tion mellan Vårtabanan och Solnavägen;
länge, att kärlen blifva öfverfylda. Brytes samt å Ostermalsn. en station strax norr om
häremot, böte 2-20 kr. Afträdesorenlighet Ostra jernvägsstationen. Dessa stationer hål-
får ej hemtas eller å gator eller andra all- las till~ngliga för afiassning hvarje dag, un-
mänria platser forslas å annan tid än emel- der maj-september kl. 5-8 f. m. och under
lan kl. 11 e. m. och kl. 5 f. m. från den 1 återstående månader kl. 5-10 f. m., hvar-
april till den 1 september samt från kl. 11 jemte den orenlighet, som uppsamlas å salu-
e. m. till kl. 6 f. m. under öfriza månader, torgen och vid extra rengöring af andra all-
vid bot af 2-100 kr. " männa platser, får å stationerna afiassas jem-

R t· DO tt t' o h väl kl. 4-7 e. m.
o ~para roner, a y re repar~ .1On a ~~ Då staden å gata eller allmän plats

:pag,~r, utan att platsen utan~oI huset al anlägger trumma för afledning af vatten.
lnh.,nad, s~all, g:no~ dens ~?rsorg, ..s~m, åligger det egare af tomt vid samma
enligt .. Byggnadsordningen. for behörigt gata eller plats, derest han ej förfogar
verk~talla~de .. af .bygg~ads~oretag ar an- öfver enskild ledning, som af Drätsel-
svar~g, ..pa lämpligt ~,att (lfver,yakas ~et nämnden godkännes, att, samtidigt der-
olycksh.andelseo eller olagenheot for allmän- med att staden på sin bekostnad från trum-
h~ten ICke..ma af ar be:et vallas. Brytes man till tomtgränsen fra mförer sidoledning,
häremot, bote 5-1?0 kr. till denna sideledning föra rörledning un-

[2900J Skyltar. (Ofverståthållareembetets der jorden för vattens och flytande oren-
kung-örelse 1°/" 1894). lighets afledande från tomten. Der trumma

Mom. 1. Annonser, affischer eller andra redan finnes af staden anlagd, skall tomt-
sådana tillkännagifvanden, må ej uppsättas egaren fullgöra hvad ofvan är sagdt å tid.
på offentliga minnesmärken eller vid gata som Drätselnämnden bestämmer och minst
eller allmän plats anslås på byggnader, 6 månader förut gifver tomtegaren tillkänna.
plank eller andra föremål utan egarens eller/ Ofvannämnda rörledning skall utgå från en
disponentens medgifvande. i tomten anbragt tät samlingsbrunn, täckt

Mom. 2, Beträffande skyltar vid gata Imed lämpligt af Drätselnämnden bestämdt
eller annan allmän trafikled skall derjemte galler, försedd med vattenlås samt, der ej
följande lända till efterrättelse: synnerligt hinder möter, lagd så att brun-

a) Skylt skall säkert fastsättas. Inens utloppsmynning kommer minst 1 485
b) Skylt, som sättes lägre än två och en meter under jordytan. Kan till följd af

half meter från marken, må framskjuta högst belägenheten vattnet från tomten icke föras
femton centimeter från husvägg eller plank, till trumman från sådan brunn, hvarorn of-

c) Sättes skylt högre än nu är sagdt, får van är sagd t, skall vattnet ledas dit genom
den icke framskjuta vid gata af aderton lämplig anordning, som af Drätselnämnden'
meters bredd eller derutöfvermer än en och en godkännes.
halfmeter samt vid gata af ringare bredd mer Stensprängning, skott och fyrverkeri.
än en och två tiondedels meter från husvägg- Den, som i staden verkställer stenspräng-
eller plank, dock att polismyndigheten, efter ning utan polismyndighetens tillstånd eller
derom i särskildt fall gjord framställning, utan att iakttaga dervid föreskritvet försig-
eger att på grund af skylts form eller be- tighetsmått eller lossar skott eller afbrän-
skaffenhet medgifva längre utsprång. ner fyrverkeri, vare sig utan sådant till-

d) På hustak eller planks öfverkant må stånd eller mod åsidosättande af nödig var-
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-samhet, eller å stadens område utan nödig Vakar. Utan särskildt tillstånd af Öfver-
varsamhet verkställer stensprängning, lossar ståthållareembetet må ej någon upphugga
skott eller afbränner fyrverkeri böte 5- is eller öppna vak å sjö, vik, kanal eller
100 kr. vattendrag inom staden eller på eller i

Taksnö och is. Tak och rännor å hus närheten af far- eller gångväg å sjö, vik"
skola, på föranstaltande af husezaren be- kanal eller vattendrag å stadens område.
fr~.as· från den snö eller is, som g~nom'ned- ~etta fö.~bud gäller äfven i afseende å
stortande kan förorsaka fara för dem som sadant forsvagande af IS, som sker genom
färdas förbi; 'dock må det icke utan' nöd- utsläppande derå af hett vatten från ång-
tvång ske så, att den utanför huset fram- maskin eller på annat dylikt sätt.
gående rörelsen derigenom hindras eller . . •
uppehålles; börande husegaren vidtaga nö- Vattenhe":ltRlng. Vtan tillstand af kom-
diga åtgärder till förekommande af elyeks- ~unalmyndlghe.ten fa vattenutkastare, ..som
händelser. eller olägenhet för allmänheten aro eller varda a gat.or eller andr~ allmanna
i följd af arbetets verkställande. Brytes platse~ anbragta, .. ej beg~gnas tIl~ vatten-
häremot, böte 5-50 kr. hemtuing med hast och åkdon, VId. bot af

T t Bi'li tt f" . t "d . l k 2-10 kr.ea rar. l Je er or m ra e tfl spe - . o'" ..
takel eller annan tillställning å Kungl. Ved •. K~l och ved.ma uppläggas l källare
~eat~arna .må ej, utan teaterdirektionens eller tJenll~3; ut.hus inne a. t.?mt.: Allt upp-
tl}lstand, inom deras förstugor, trappupp- lag af ven a ..vm~, ~om ej ar fo~se~d med
gangar, korridorer eller å trottoarerna ?rand.botten, 3;,1'f~rbJudet, och ma ej heller
utanför e~ler invid. ingångarna till teater- l bo~mgshus a ~m~ med ~randbotten .ved
husen säljas eller tIll salu utbjudas åt all- upplag-gas utan l hogsta nodfall, men ICke
mänheten, vid bot af 2--50 kr. Under det i något fall närmare skorstenspipa än 0,891
berörda tillställningar ega rum eller all- meter, vid bot af 20-100 kr.
mänheten till dem anländer eller derifrån Då ved eller dylikt gods skall från åk-
'3ig aflägsnar, får ej å nämnda ställen något, d.on afl~ssas å gata eller annan plats, må
hyad det vara. må,. säljas eller till salu ut- sad~nt Icke ske .me~elst vedens ~llllr. godse.ts
bjudas utan direktionens tillstånd vid bot afstjelpande från akdonet. TIllstand tfll
af 2-10 kr. Ej må någon röka ~igarr el- sågning eller huggning ..af ved ell~r vir.ke
ler tobak inom Kungl. Teatrarnes salonger, a gat~ eller annaI! allman pla.ts ma polis-
korridorer, trappuppgångar eller inre för- myndlg~ete~ medg:~fva ?ndast ..l detJall, a:t
stugor under spektakel eller annan tillställ- annat tjenligt ställe for berorda andamal
ning derstädes eller då allmänheten dertill icke finnes att tillgå eller lämpligen kan
anländer eller derifrån sig afläzsnar - hvil- beredas; börande vid arbetets verkställande
ket förbud äfven gäller för all~ andra i sta- noga tillses såväl att allmänna rörelsen
den eller å dess område beläg-na allmänna ickeohin~ras, so.m ock att arbetet utan up-
teatrar eller lokaler för uppförande af offentliga pehall bringas fill slut; och skall gatan eller
föreställningar, såsom skådespel konstridning platsen genast efter fulländadt arbete ren-
och dylikt - vid bot af 2-10 kr. göras genom dens försorg, som låtit det-

Trottoar. Ingen må å densamma åka s~!Uma förrätta. Bryter någon häremot,
eller rida, utom vid färd deröfver mellan bote 2-50 kr.
gård och gata, ej hep er dit uppfö.~a.for~?n [2901] Åkande, ridande och gående. Det
eller dragare eller Jla annat obehong.~ satt är förbjudet för en hvar att köra eller rida
upptaga el~r .afst~nga .trottoaren for de fortare än i gående eller skridt påföljande
gaende:. EJ.. ma tro~toar be.gag~a~ af de?, gator och allmänna platser:
som bar borda, hvil ken till följd af sin Vesterlånggatan, Prestgatan, Skomakare-
storlek, ..?snyg&"het ell~r a?-nan sm beskaf- gatan, Svartmangatan, Kinstugatan, Skär-
fenhet ar de. g~ende ~~ll hm de:. eller annat gårdsgatan, Köpmangatan, Baggensgatan,
~~n. Br:v.ter..~ag~.n ha~em?t, bote 2-50 kr. osterlånggatan,Jerntorgsgatan, Tyska brin-

• Gaen~e bor !oretra~esvls välja den ~rottoar, ken, Köpmantorget. Köpmanbrinken, Be-
som ar beläzen pa hans nenstra sida, nikebrinken Munkbro- och Mälartorgen å
.: !~ättbryggor. Ej ~å någon tvätta, de delar, so'm ligga utmed jernvägsviaduk-
skölja eller klappa klader eller förrätta ten, Sluss broarna, Nya Kuncsholmabrone
annat .~yli,kt arbete annorstädes å allmän svängbro samt gränderna i "staden inom
p!ats a~ a doe ~tadens ~ryggor: som för broarna. Å nedan uppräknade gator och
sådant andamal aro upplåtna, vid bot af allmänna platser är det icke tillåtet
2-10 kr.; egande allmänheten att dessa att med arbetsåkdon köra fortare än i l

bryggor kostnadsfritt begagna. gående: Staden inom bro arne med un-
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dantag . af vägen från Riddarholmsbron Iplats ej blifvit eller vid tillfället varder
öfver Birger Jarls torg till Riddarholms- af polismyndigheten anvisad, hästen med
hamnen, . Slottsbacken, Skeppsbron samt åkdonet ställas längs körbanan så långt åt
platsen nedanför Lejonbacken fl ömse sidor sidan deraf, som kan ske utan hinder eller
om Norrbros förlängning, Norrbro, Gustaf olägenhet för rörelsen å vidliggande gång-,
Adolfs torg, Jakobs torg, Jakobssatan bana. Ingen får stanna med häst eller åk"
mellan Vestra Trädgårdsgatan och Malm- don framför gatumynning- eller i gatukors
torgsgatan, Arsenalsgatan mellan Gustaf eller så långt fram i gatuhörn, att hinder
Adolfs torg och Berzelii park, Kungs- eller olägenhet deraf kan uppstå för dem,
trädgårdsgatan, Biblioteksgatan,Regerings- som skola köra om hörnet, eller att gång-
gatan mellan Gustaf Adolfs torg och Her- qana stänges. Der åkdon står vid ena
kulesgatan, Malmtorgsgatan, Hamngatan sidan af gatan, är det förbjudet att med
mellan Regeringsgatan och Malmskilnads- åkdon stanna vid motliggande del af gatans
gatan, Lästmak:uegatan mellan Regerings- andra sida, så framt mellanrummet ej lem-
gatan och Oxtorget, Oxtorget, Oxtorgsgatan, nar tillräcklig plats för obehindrad färd
Fredsgatan mellan Gustaf Adolfs torg och med 2 åkdon samtidigt. Nu meddelade för-
Drottninggatan, Drottninggatan söder om bud gäller dock icke för den tid, som åt-
Vallingatan, Södermalmstorg, Götgatan går för åkandes i- eller urstigande. Gods
mellan Södermalmstorg och S:t Paulsgatan, af betydlig längd eller stort omfång m~
Hornsgatan mellan Södermalmstorg och icke utan nödtvång bäras eller med åkdon
Repslagaregatan. Der genom anslag- eller forslas å gata, der liflig trafik råder. Ar
annorledes finnes utmärkt, att gata är afstängd gods af beskaffenhet att vid transporten
för trafik af körande eller ridande, skall sådant lätteligen kunna medföra fara eller i syn-
lända till efterrättelse. Körande eller ridande, nerlig hög grad åstadkomma hinder eller
som möter annan körande eller ridande, olägenhet för trafiken, får det ej med åk-
skall hålla åt verister. När någon bak- don forslas å gata utan polismyndighetens
ifrån kör eller rider förbi annan körande tillstånd och iakttagande af de särskilda
eller ridande, skall det ske till höger, hvar- föreskrifter, som af denna myndighet kunna
vid den, som kör eller rider framför, är skyl- varda meddelade. Skramlande gods må
dig hålla undan åt venster. Der två eller icke med åkdon forslas å gata, utan att
flere körande ej kunna komma fram på en åtgärd vidtagits, livarigenom bullret und-
gång, skall den, som kör arbetsåkdon, lem- vikes eller så mycket som möjligt försvagas.
na vägen fri för personåkdon samt den, När gods af stort omfång skall med åk-
som kör olassadt arbetsåkdon. för lassadt. don forslas till eller från hus, får af- eller
Körande och ridande åligger, när någon är pålassningen icke ske på gatan, om detta
i vägen, att i tid ropa: Se upp! och i hän- arbete lämpligen kan verkställas inne på
delse af behof sakta farten eller stanna. tomten. Det är ej tillåtet att utan nöd-
En hvar, som kör arbetsåkdon, skall öfver- tvång låta åkdon dragas i släp efter annat
allt, der hinder ej möter, hålla på venstra åkdon. På arbetsåkdon får gods icke lassas
sidan af körbanan och så mycket som möj- på sådant sätt eller i sådan mängd, att nå-
ligt lemna midten af densamma fri för per- gen del af lasset kan falla af, eller ock
sonåkdon och ryttare. Körande och rio större hinder eller olägenhet för trafiken
dande äro skyldige hålla vägen fri för tå- uppstår, än som är oundgängligt. Arbets-
gande militärtrupp, liktåg och andra pro- åkdon, som tillhör invånare i hufvudsta-
cessioner, utryckande brandmanskap och den, skall, när det der användes till körs-
spårvagn. Vid körning med arbetsåkdon 101', vara försedt med skylt, hvarå egarens
är det körsvennen förbjudet att ligga på fullständiga namn eller firma samt hans

'åkdonet äfvensom att derå intaga annan adress finnas utsatta med tydliga, minst
plats, än livarifrån han kan hafva hästen nio centimeter höga bokstäfver, Eger han
väl i hand och har fri utsigt framför sig. flere arbetsåkdon, skall hvart och ett af
Finnes ej sådan plats eller är lasset af den dem derjemte vara märkt med sitt särskilda
beskaffenhet, att hästen anstränges eller ordningsnummer, anbragt på skylten med
annan olägenhet uppstår genom att kör- tydliga, minst nio centimeter höga siffror.
svennen befinner sig på åkdonet, skall han Skylten skall, der så lämpligen ske kan,
gå bredvid detsamma. Ingen får gå på vara anbragt på sådant sätt, att inskriften
gångbana medan han kör. Det är kör- utan svårighet kan läsas af den, som be-
svennen förbjudet att på gatorna onödigt- finner sig bakom åkdonet, och får icke
vis smälla eller svänga med piskan. När skylas. Hjulringar och skenor på arbets-
någon stannar med åkdon på gata, hvilket åkdon, som tillhöra invånare i hufvudstaden
icke får ske onödigtvis,' skall, der annan och der användas till körslor, äfvensom på
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[2901-2903] ,Ordningsföreskrifter.
omnibusvagnar. förspända med två eller l c) Vid färd inom den egentliga staden eller
flera hästar, skola hafva en bredd af minst Ipå Kungl. Djurgården söder om Djurgårds-
tio och en half centimeter, så framt icke brunnsviken, skall på velocipeden finnas:
hjulens genomskärning är minst en och en 1:0 bakom sadeln tydligt nummer, an-
.tredjedels meter eller åkdonen hvila på ända- bragt bakåt på svart, stadigt fästad plåt med
målsenliga fjädrar eller äro försedda med hvita upprättstående siffror, minst åtta centi-
motsvarande, lika goda inrättningar. Hand- meter höga, öfverallt minst sju millimeter
kärror eller andra fordon, som fortskaffas breda och med minst sju millimeters afstånd
med handkraft, få icke skjutas fram, när så väl mellanhvarje siffras jemnlöpande
de äro så inrättade eller lassade, att den delar som mellan de särskilda siffrorna;
som verkställer transporten ej har fri utsigt samt dessutom under den del af dygnet, då
framför sig. gatulyktorna hållas tända; <

.. o o 2:0 vid eller framom styrstången: .
[2902]velooi~,edlkn3ing. (Ofverstathallare- dels, i velocipedens längdriktning, tydligt
embetets kungörelse 16 97)... nummer, anbragt å hvardera sidan på svart,
. a) Utan särskildt tillstånd af Ofverståt- stadigt fästad plåt med siffror efter före-
hållare-embetet får velocipedåkning på skriften i punkt 1:0, dock att måtten må
allmän plats ega rum allenast på körbana kunna inskränkas till motsvarande 6 och 5;
och följaktligen icke på väg, som enligt der dels äfven lykta med tändt ljus, hvars sken
uppsatt anslag är afsedd uteslutande för ridt, tydligt synes på afstånd och på begge sidorna

b) Velocipedåkning tillåtes ej heller på fullständigt belyser sist nämnda nummer.
följande ställen: N~mre: får icke "under färden vara skyldt.

Vesterlånggatan, gatukorsen inbegripna; . Foresta~daren for pohsens centralatdel-
Jakobsgatan, mellan Malmtorgsgatan och nmg ?estammer det nummer,. velocipeden
Vestra Trädgårdsgatan; Hamngatan mellan s~all fora, oc~ lemnar d!Jromlknfthgt besked
Malmskilnadsgatan och Regeringsgatan, till ~,garen! na~ denne sJ~lf el er gen?m annan
Slussbroarna Gatukorset mellan Göt- och Horns- anmäler sig a afdelmngens station samt

t ' uppgifver namn, yrke och adress ..
ga orna. ,. o • o •

D f" d o l' d o . d) Den, som fardas pa velociped, åligger:
• en, so~ ar as pa ve oClpe , ah~ger att att vid möte med åkdon eller ryttare, hålla
aka med långsam fart dels l gatuhorn och åt t. tt 'd f' d f' 'b' häst o
invid gångbana, dels äfven der trängsel rå- avens oer, ~ VI .ar fr or l ao ', s m
der eller fara för sammanstötning eljes kan l~~es, hall~ at den sld~, ?raren gar, att,
uppstå, så ock på följande ställen: n~r fa~a for sam~anstotnmg kan upps~å,

Staden inom broarne, med undantag af gifvu sl~nal ~e~ rl~gklocka; s~mt att far-
Skeppsbron platsen nedanför Lejonbacken d~s var1Jg~ for!n hastar ?ch stiga ~f vel?-

h M tt' t.M br G t if.Ad l" t cipeden VId mote med hast, som VIsar SIg
oc yn orge; (>1'1' o; us a 0/8 org; orolig, äfvensom när det eljes är afbehof-
Jakobstorg; Jakobsgatan, vester om Malm- t Ok Il dt f" dvik d f ly k h"
torgsgatan ; Arsenalsgatan, mellan Gustaf del pa a a , or un VI an e a o c s an-
Adolfs ~?rg: och Jakobstorg: samt mell~n ee)\'lere än två velocipeder få ej fram-
Kungstradgardsgat~n och Norra, Blasie- drifvas i bredd, och är jemväl förbjudet att
holmshamnen; Biblwteksgatan;R~germgsgatan, vid färd på velociped onödigtvis eller för
mellan Gustaf Adolfs torg och ~malandsgatan; öfning åka annorledes än rakt framåt.

< A!a1mtorgsgatani, Hamngatan, oster om Rege- j) Det i § 3 Ordningsstadgan för rikets
r~ngsgatall j Lastmakaregatan, mellan Rege- städer gifna förbud att å gata, torg eller
nngsgatan och Oxtorget; Oxtorf!et; Oxtorgs- annan allmän plats köra ovarsamt samt att
gatan: Fre~gatan, mellan Gu:staf Adolfs torg vid vändningar i gatuhörn eller vid färd
och Drottmnggata~; Drottmngg~tan! m~llan mellan gård och gata köra annorlunda än
Fredsgatan och Radmansgatan , I!Jurgards- med stor varsamhet skall ega tillämpning
bron;Slussgatorna;Brunnsbacken;Södermalms-. äl ] l' dåkni g

. torg; Götgatan, mellan Södermalmstorg och jemva a ve ocipe a nm .
Högbergsgatan ; Hornsgatan, mellan Söder-
malmstorg och Adolf Fredriks torg.

Med långsam fart förstås en hastighet, [2903] Vid begagnande af de å gatorna
som ej är ostörre, ä~, ~tt en fullvä~t man anlagda gångbanorna bör gående företrädes-
med rask gang kan fo~~a med veloclp~den. vis, särdeles der rörelsens liflighet sådant

Nu meddelade bestammelser om forbud k -äf 'T d On b n:'· b y' emot åkning å några samt om långsam fart ~a ver, va Ja .en .ga g a a, som ar e ag D

å andra ställen gäller ej för tiden mellan pa hans »enst» a sida.
klockan 4 och 7 på morgonen.

Br~nd-och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



Afståndet från Stortorget till diverse platser. [2904]
[2904J Afståndet från Stortorget till: Meter.

Meter. Lifgardets till häst nya kasernbygg-
Albano 3,628 nad, till porten 3,jl5Q
Barnängen................................................ 3,159 - (från Valhallavägen........................ 650)
Bellmans byst 3,944 Liljeholmen 3,527
Bergsund 4,210 Listonhill 4,943
Biskopsudden 4,795 Långholmen 4,365
Blockhustull............................................ 6,339 Långpannan... 8,227
Blåporten 2,651 Manhem.................................................... 5,175
Charlottendal (utom Hornstull) 4,329 Manilla (öfre) 5,285
Danviks hospitaL................................. 3,080 Marieberg 4,219
Danviks tull........................................... 2,900 Nacka värdshus 6,478
Djurgårdsbrunn (öfver Djurgården) 5,062 Nockeby bro 10,138
D:o (genom Fredrikshofs tull).... 4,685 Norra begrafningsplatsen, .grinden
D:o (genom Östermalms tull) 5,282 n.r 5 .. 4,512
Dragonstallen (g. Fredrikshofs tull) 3,750 Norrbacka 3,ln3
Drottningberget (g. Fredrikshofstull) 3,676 Norrtull.................................................... 3,512
D:o (genom Östermalms tull) 3,901 Nybohof.................................................... 4,13l)
Drottningholm (nya vägen) 11,790 Ropsten 4,999
Enskede 4,824 Rosendals lustslott ' 3,889
Experimentalfältet utom Roslagstull 4,860 Roslagstull 3,379
Fiskartorpet .•......... ·................................ 5,178 Rörstrand 3,367
Fogelsången '............................ 4,810 Sabbatsberg 2,939
Framnäs 3,043 Sandsborg 5,427
Fredrikshofs tull.................................... 2,577 Sirishof 3,453
Frösunda. Stora 5,813 Skanstull 2,678

D:o Lilla 6,259 Skuggan.................................................... 5,684
Grönbrink 4,175 Skuru 12,277
Gröndal (på Djurgården).................... 5,686 Solna kyrka (genom Norrtull)............ 4,863
Gröndal (utom Horns tull) 4,489 Stallmästaregården 3,785
Gungan 4,677 Starr bäcks ekbacke se Lifgardets till
Haga (Gamla) genom l:a Haga grind 6,377 häst nya kasern.
Haga lustslott genom första grind 5,255 Stocksund 7,013
Haga lustslott genom andra grind 5,730 Stora Sickla 5,582
Hagalund 5,308 Sundbyberg 9,124
Hammarby............... 3,717 Södra begrafningsplatsen, grinden
Hammarby tull 2,390 n.r 1, cirka 5,180
Hasselbacken 3,325 Tallkt·ogen................................................ 7,274
Hornsberg 4,692 Tanto tull................................................ 2,944
Hornstull 3,135 Tegeludden .. 4,183
Hägersten.. 7,070 Tranebergsbro 4,913
Jakobsdal 3,970 räcka udden 5,745
Johanniahof 3,ö88 Ulfsunda 7,224
Jerfva........................................................ 7,170 Ulriksdal (genom Norrtull) •............... 8,654
Järla 7,171 Ulriksdal(g. Rosl:stullförbiAlkistan) 9,249
Karlberg (genom alleen) 4,475 Weylandts villa 4,234

D:o (Rörstrandsvägen)................ 4,121 Värtan, hamnen vid densamma ...• 4,095
Konradsberg. . 3,964 Ålkistan 6,184
Kristineberg 4,469 Östermalms tull 2,461
Kräftriket............................................... 4,174 Drottninggatan, från Strömmen, till
Kungsho1ms tull.................................... 3,060 Tekniska högskolan 1,517
Kyrkogården, nya 4,222 Götgatan, från Södermalmstorg 1,924
Källhagen ,.................................. 3,403 Hornsgatan, från Södermalmstorg,
Lidingöbro (öfver Djurgården) 6,422 till Hornskroken 1,360
D:o (genom :Jj'redrikshofs tull)............ 5,264 Regeringsgatan, från Gustaf Adolfs
D.o (genom Ostermalms tull) 5,831 torg.rtill Spårvägsbolagetaegendom 1,280
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[2905-2906J

[2905J

,
Höjder. - 'I'ulluppbörden,

Höjder:
Meter. Meter,

(Medelvattenytan i Saltsjön antagen Kungsholms kyrka, korset 59,48
till 3,95 meter öfver slusströskeln.) Mariahissen, golfvet till balkongen

Adolf Fredriks kyrka, kulan 54,67 rundt om öfversta tornet............... 36,45
Belvedåren. öfversta räckets öfre kant 74,98 Maria kyrka, korset 72,98
Brandtornet, kulan................................ 54,96 Observatorium, spetsen af tornet.... 60,87
Ersta kapell, korset 67,93 Riddarholmskyrkan, korset................ 96,42
Hedvig Eleonora kyrka, korset........ 80,12 Skeppsholms kyrka, korset............... 52,26
Jakobs kyrka, korset 54,51 Storkyrkan, korset................................ 73,88
Johannes' kyrka, korset 113,23 Tyska kyrkan, hjulet under tuppen 97,25

Dito, åskledarens spets 115,73 Dito, åskledarens spets .... 101,45
Katarinahissen, skorstenens öfre kaut 51,67 Vattentornet vid Mosebacke torg:

Dito, öfversta räckets öfre kant. 47,24 till tornsockelns underkant............ 46,55
Katarina kyrka, korset 104,46 till tornets högsta spets 80,73
Klara kyrka, hjulet under tuppen 109,96 till vattenytans högsta höjd i ci-

D:o åskledarens spets .... 114,57 .sternen.......................................... 76,55

[290oJ Tulluppbörden (den debiterade).

.Jr I för Stockholm I för Göteborg I för Malmö l/ör Norrköping I för hela riket

3,S76,457 4,432,735 571,082 586,022 12,004,543
4,640,336 5,229,582 969,081 533,381 13,999,556
9,485,627 7,129,180 2,181,654 S67,204 24,391,991

10,061,356 7,812,370 2,195,252 868,410 26,175,870
9,097,835 6,931,729 2,854,541 943,795 25,<108,252

10,514,681 7,365,224 2,835,685 839,468 27,622,164
10,929,042 7,999,425 2,557,791 1,044,265 29,849,689
11,184,063 7,889,857 2,738,489 1,166,863 81,108,488
11,519,558 8,804,427 8,067,905 1,128,627 33,509,452
11,929,401 8,551,250 2,770,639

I
1,274,381 33,837,744

11,939,036 8,911,317 2,647,646 1,316,949 38,123,190
10,890,802 8,252,332 2,688,846 1,355,980 32,233,528
10,273,091 7,795,324 2,479,332 1,253,462 30,704,393
12,694,733 8,690,665 3,015,355 1,732,876 37,722,664
13,901,773 9,538,823 3,823,850 1,854,602 42,475,952

I
13,806,336 9,017,730

I
4,050,798 1,807,178

I
42,675,131

12,377,559 8,287,644 3,678,487 1,897,746 38,012,541
12,808,052 7,846,825

I
4,102,382 1,727,619 37,297,733

12,843,500 8,074,559 4,524,101 1,356,951 37,111,961
13,644,544 8,373,126 4,252,928 1,694,119 I 38,631,960
13,992,030 9,238,384 3,909,915 1,680,826 39,466,186

, 15,415,568 8,995,801 4,436,339 1,522,543 42,806,765
16,536,062 9,537,532 4,369,558 1,888,625 43,752,944
18,684,323 11,425,670 5,053,026 2,022,303 52,208,327
21,374,433 13,143,620 5,840,098 1,963,857 60,400,413
21,339,008 11,242,306 6,433,144 2,029,433 57,730,061
17,781,799 • 10,234,766 5,341,966 1,529,633 49,684,861

1855
1865
1875
1876
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
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-1- Rote. -----/lVIankön./ QVinkön.j p:"l~~~er Iper~~~a;för.:
Benämnin_g __ I ~:r , rotevis. samlingsvis. i

ITegnersroten 5 4,740 6,670 11,410 1
Adolf Fredrik Observatorieroten 6 5,849 6,964 12,813 52,508

Sabbatsbergsrot:n 18 5,455 7,682 13,137
NorrtulJsroten .. , 22 7,380 7,768 15,148

J(I
JakObsroten 7 5,545 7,592 13'13711
Af Roslagsroten, ~

I
qvarteren Sparfven, -~
Kåkenhusen och ~
Polacken............ 8 513 670 i 1,1831 32,417

lfl~~~~gosf~~~e~ I .
) qvarter ..•....
t, Vanadisroten

{

IDanViksrotel
IStadsgårdsro
[Skanstullsrot
IBarnängsrote

filKlara kyrko
\ Hötorgsroten

fl

KUngSbrorot
Kungsholmen KronobergsrolStadshagsrot

1
,Humlegårdsr

L ad ugårdslan det INybroroten
(Östermalm) Grefbroroten

INarvaroten ..
[Karlaroten ..

f\
Maria kyrko

Maria Magdalena \ Tantoroten ..
tjSkinnarviksr

Storkyrkan [Storkyrkorot

Församling.

Jakob

och

Johannes

Katarina

Klara

[2908J

, •.....
imnde

8 4,042 4,973 9,015 }-§.......
...... 21 4,702 4,3i:$0 9,082

}....... 12 5,877 6,380 12,257 lten .. 13 6,326 6,612 12,938 45,911en .... 14 5,553 5,872 11,425
n .. , 25 4,463 4,828 9,291

rote .. 2 3,026 4,685 7,711 } 17,433....... 3 4,019 5,703 9,722

en .. ··1 4 4,731 5,802 10,533 l
ten. 17 6,939 6,442 13,381 f 36,156

;:~~:I23 6,136 6,106 12,242
9 6,107 9,181 15,288 l...... 10 4,913 8,443 13,356

..... 11 5,274 7,552 12,826 66,227
....... 20 6,953 5,855 12,808
....... 24 4,917 7;032 11,949
rote. 15 6,438 8,655 15,093 l........ 16

1

6,108 6,137 12,245 J 39,.083
oten. 19 5,408 6,337 11,745
en ... 1 5,494 6,466 11,960 11,960

Summa I 136,9081 164,787 I 301,6951 301,695,
Den kY1'kosk1'ifna folkmängden vid 1901 års slut var: 303,356.

(137,464 af mankön, 165,892 af qvinkön.)
Folkmängdens storlek nedannämnda år:

År
1663
1763
1800
1820
1830
1840
1850

1 1860

I Person;-r .Är
I 14,948

72,989
75,517
75,569
81,512
83,629
91,544

109,878

I
1865 I
1870
1875
1880
1881
1882
1883

I 1884

Personer I .Är I
I 1885

1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892 I

Personer I .Är

I 1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

252,937
259,304
267,100
274,611
276,504
291,580
297,148
301,050

126,180
133,597
144,974
168.019
174;706
182,358
190,842
200,781

I Personer I:
I211,139

216,807
222,549
228,218
236,350
245,317
248,051
249,246

*) Folkmängden vid 1902 års slut, se utkommande supplementet.
t) I dessa summor ingår ett antal af 10,896 personer, deraf 6,833 mankön och 4,063 qvinkön, som

icke"till 1902 års mantalsskrifning lemnat uppgift, men hvilka ännu ej kunnat öfverföras till boken öfver-
, obefintliga. .
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