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Häst I Befälhafvarens namn.Hutvudredare. Fartyg: namn Tons. Ikr~rt~ --_ ...-._. __ ._--I Activ. . I

I
Abrahamson, C. 33 I Abrahamsson, A.
Adde, E. A. V:a O'Campo. 94 20 Adde, E. A.
Ahlborg, K. Svithiod. 392 180 Nilsson, A.- I Gauthiod. 392 180 Rydell, Alb.

- Bore. 362 100 Beskow, J. E.

I,
- Svea. . 869 170 Stahre, O.
- I Amsterdam. 750 110 Silfversparre, C.- Vale. 571 80 Leverin, A'
- I Nore. 728 Hultman. J. L.

, Andersson, A.
Preja. 852 130 Bjuggren, G.

i Flink. 77 Blomqvist, K.
Backert, C. H. lEkholmen. 103 32 Lindberg, W.

- Idun. 27 20 Lindqvist, G. A.
- I Tessin. 55 40

I
Arfvidson, J. A.

.- Uppland. 51

I
30 Jansson, F.- 'I'enö, 87 30 Ekebom. D.- Waxholm. 100 65 Hallander, C. M.- W. Lindberg. 101 40 Godberg. J. A.- Stafsnäs. 80 20 Eriksson, A. G.- ~öfröken. 63 35 Englund, L. F.- ajaden. 50 20 Andersson, C.- Norrtelje. 100 80 Häf!glund, C. F.- Vingåker. 58 40 Jansson, M.

- Dalarö. 54 25 Pettersson, L.- Dalarö Ström. 56 30 Alexandersson, A.
- Sirins, I Wendel, F. L.- Ströma Kan. Eriksson, A. G.- Victoria. Vakant.

Berg, G. Ida. 85 Berg, G. A.
Bergman, B. M. Star of Engl. 1544 Vakant.

- Brit. Qneen. 1193 D:o- 00. Traveller. 622 D:o
Blomberg, C. Elisabeth. 35 Carlsson. W. r
Blomqvist, G. Klarina. 37 Blomqvist, G.
Blornqvist, K. J osefina, 44 Vakant.
Brehm,C. Hansson. .Maria. 129 Sehlin, C. J. E .
Carlqvist, C. G. Jacob. 21 10 Vakant.
Carlsson, O. Gäddviken. 20 10 D:o
Carlsson, A. Charlotta. 47 Lindqvist, F.
Carlstedt, N. L Amalia. 55 Andersson, E.
Dahlström, E. Angur. 692 Drysen, O.
Egnell, E. Wermdö. 81 35 Holmberg, C.
.Ekberg, E. L. N. Svartsjöl. 65 30 Holmström, C.
Engström, A. Kurir. 213 35 ~dow, H., von.
Feilitzen, v., R. Freja. 42 20 yrnan, A. E.- Brage. 4" 25 Pettersson, O.v- Svartsjöl:det. 39 20 Hjort, I. E.Fresk, K. Trio. 323 NIlsson, A.
Frisk, C. A. John. 210 Haqvinius, C. J.
Fries, A. Östanå. 59 20 Brandt, C. J.- Ekolsund. 72 35 Pettersson, A.
Förselius, G. Svanen. I 151 Sehlin, J. P.

- Alster. l 121 Leeb, A.
- Sandhamn. 30 38 Mattsson, J.
-- Tor. 22 40 Blomqvist, J. P.
- Gylfe. 23 30 Eriksson, A.- Smedjeb. L 28 10 Hedlund, J.- Smedieb. II. 39 10 Holmgren, P.J



Hufvudredare.

Pörselins, G.

Gillberg, A.
Granholm, C. P.
Halen, O. F.
Herlitz, L. W.

Jacobsson, J.
Jonsson, A.
Kempe, W. H.

Kjellin, H.
Land, J.

Liljevalch, E.

Lindgren, J.
Lindström, W.
Michaeli. J.
Nanoler. O.
Paton, N, (för Ryd.
bergska stiftelsen).

Pettersson, C.
Peyron, L.

Settervall, J. G.

Slöör, F.

Stockholms Skeppslista.

Fartyg:namn 'fons. IHäst-,kraft.

78 l 45
157
187
381
153

59
31

142
194
69,n

287
283
713
587
320

51
79
73

Gripsholm.
Mina.
Nils Magnus.
Ulrika.

I Ccncordia.
Carl.
Framåt.
Elin.
Leufsta.
Carl.
N. Åkers kan.
Hermine.
Betty.
'J'hecla.
Albert.
Kattegat.
Carelina.
Frithiof.
HållsvikenII.
Nya. Hållsv.
N. Södertelje.
Emma.
Ellidrt.
Laura.
Augusta.
Hero.
Hermes.
Poseidon.
Postiljonen.
Freja.
Göran.
Ellen. o

Öster Akes,
Brage.
Gullegh.

A. Rydberg.
Ljusterö.
Rex.
Dux.
Presto.
Allegro.
Nautilus.
Atalanta.
Motala.
Bergsund.
Stockholm.
Tellus.
Lidingö,
Kyrkviken.
Swea.
Skandia.
Södra Sverige
Drottn. Sofia
KOll. Oscar
Eolus.
Zefir.
tinne.

80
87
37
29
~16ng
55

157
116
33
91

378
84
il3
39
49

144
65

726
625
844
845
763
'l(j7
1377
693
622
799

~13
40

B75
381;)93
404
396
620
620
202

521
Befälhafv. namn.

40

Ekström, C. L.
Carlsson, E. G.
Anderson.
Vakant.
Lindström, C.
Sjöholm, J. E.
Wiklund, J.
Sjöström, J. E.
Lindström, C. A. M.
Vakant.
Gutke, F. G.
~1ijl1ngren. F.
Ahman, C. W.
~öderström, J~. A.
Ahrnan, C. W.
Jönsson. P.
Vakant.
Jönsson. A.
Carlsson, l'i. N.
Holm. J. A.
Österberg. O. P,
Kjellin, H.
Carlsson, C.
Hedberg, C. G.
Vakant.
Höijer, F. E.
}jdlind, V. R.
Wiksell, J. '1.'.
Hallenberg, J. W.
Nilsson, J. E.
Granberg. A. W.
Larsson. A.
Brunstedt, G.
östring, C. H.
Baumgardt, C. E.

Silfversparre, C.
Lindberg, J. C.
Gleerup, F. W.
Rönblom. Z.
Abenius. O.
Sahlsberg , 1'h.
Svinhufvud, G. A.R.
Ekström. G. M.
Willborg, W. R.
Aminoff, K. A.
Werner. J.
Brolin, G.
Nordeman, C.
Jansson. E. A.
Bodman, H.
Öhl in, G. A.
Brandt, G.
Bengtson, B.
Aberg, J. P.
Söderqvist, P.
Nyman, C. E.
'I'örnqvist, C. L.

20

6010.5
1204.5

30
40
20

60
150
120
20
78

20
20
.50

30
130
130
130
130
120
120
90

120
120
130

15
25

100
100
100
100
100
240
240

30
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Hufvudredare. I Fartyg:namn I Tons. IHäst-I Befälhafv. namn.kraft. I

I Joh. 'l'illberg.
--1--·--

Slöör, F. 241 50 Walter, V., N. A.
Stange, T. Alegone. 104 Mattsson, M.
Stangenberg', H. Olga. 69 Vakant.l Strömberg, E. Göte. Al Strömberg, E.
Söderberg, J. G. Ulrika. 300 Vakant.I Thorse~ E. B. Venus. 242 60 Samsjöe, C. R.

Jnno. 198 60 J ohansson, J. P.
Wadstena. 212 45 Eriksson, J.

j Thnlin, C. G.

Baltz. v.Plat, 225 30 Höglund, A.I Motala Ström. 234 45 Larsson, O. F.
Hilda. 60 Jansson, E.

Wallenberg, K. A. Bnr. 648 80 Pettersson, C. L.
Jacob. 556 Linder, W.
Adolf. 460 Fahlström, O. W.
Jupiter. 729 Stolpe, H. R.
Anna. 516 Uddenberg. A.
Dana. 276 80 Lönegren, B. W.
Chapman. 438 120 Pau!sson, A. T.
lltore. 260 70 Söderberg, J. G.
Transit N:o l 260 70 Friberg, A.
Transit N:o 31 260 70 Paulsson, C. E.
Transit N:o 5 370 120 Söderbergh, C. F.
Transit N:o 6 362 120 Paulsson. E. L.

Diverse Taxor m. m.
Hyrkusktaxa,

gällande från och med den l Januari 1874.
Lega tör Körslor med tvåspända åkdon, afsedda för personbefordran.

A) Bfter tid.
1:0) Inom tullarue.

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

({ hvarje efter första timmen börjad halttimme .
2:0) Till Karlberg och Solna samt Haga slottspark och Kungl. Djurgården

med Ladugårdsgärdet:
För hel timme eller derunder 3 50

« hvarje efter första timmen börjad halftimme 1 50
Lemnas åkdonet å ställe utom staden skall, såvida åkdonet bli!vit i staden upp-

taget, för hemfärden sårskildt erläggas 1 _
B) Bfte7' ktt7·S. I

För hvarje kur~~~~.~.~..~~.~~~~~.~~~~..~~~~.~~!.~~~;>:.~~..~~.~.:~~.~~~~:.:12'-
2:0) Utom tullarue.

'I'ill nedannämde ställen:
Danviks f. d. dårhus 295/

Albano 265 Djurgårdsbrunn genom Fredrikshofs
Annelund J............................................... 450 tull 350
Bellmansro · c.. .....••.......• 320 Djurgårdsbrunn g:m Ladugårdsl. tull I
Berg, utom Horns tull 405 eller Carl 15:s port 13 95
Biskopsudden 365 Djurgårdsbrunn öfver Djurgården, för-
Blockhustullen 540 bi Manilla eller Rosendal................ 405
Charlottendai utom Hornstull 3 10 Drottningberget, g:m LadUgårdSlandsl
Christineberg............................................ 320 tull eller Carl 1.5:s port 310j
Danviks hospital.................................... 255 D:o, genom Frednkshofs tull ., 350
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Drottningholm 7\50 Lidingöbro genom re rikshofs tull 395\
Enskede 350 D:o, öfver Djurgården, förbi Manilla
Finnbo 485 eller strandvägen 475'
F'iskartorpet 3165 Liljeholmen........................................... 275
l<.T:or~melns~Ilsg..el.!. :;146~1II'~.stonhill ·..·1 3419955
c ru " ~!f1.~,!•.'1:nnghPe:lmnUoaclIJlj·················..··············........... I'
F. d. Franska Värdshuset -, v " " \ 395
Frösunda. öfre .j10::;1J\1an.illa, öfre I .\
D:o, nedre 41,1OlManeberg · · · ·1 .12°1
Frösundavik 4\.50\Nackanås 4!75
Grönbrink 2 95! Nockebv bro ·..· · 1 650
Gröndal på Djurgården 4 101Norrbacka 2951
D:o utom Horns tull :;1201Nva kyrkogården utom Nontull ·.. 1 ;,\ 10
Gungan ::[50\N)'bohof 13651
Haga, g.Ia, g:m l:a Haga grind :;14°1Ropsten 35°1
Haga lustslott, genom d:o d:o............ 3'95. Rosendal 32°1
D:o d:o, g:m2:a Haga grind 4130[Rörstrand 275

1
Hagalund 8:6518.andsborg ,430
Haga orangeribyggnad ,tiO;:;! Sirishof 275

1Hammarby................................................ :!1651Skuggan, stora ........................................• 405
Hasselbacken till Värdshusbygg nadeu 21951Skuru herrgård och f. d. värdshus. ..·1 8351

1Hornsberg :112°1'Solna kyrka · 1· 3140

J
Haäkgoebrssdte,oIl! ,,70 Htallmiistaregarden 265,

" 475'I8toeksund 1"
4951

Jerfva ~7~ Stora ;-likla :\ 95
Jerla............................................................ ;",11<>1 Sundbyberg ·..· · · ·1 57°1
Johannelund v. Ulfsundasjiin................ 51401'l'allkrogen 1475
Johannishof 219:;1'1'egeluddeu 310
Karlberg, genom alleeu 8

1

120
1
'l'ranebergs bro · · · 1 3140

D:o, förbi Rörstrand 295
1

'l'äcka udden på Djurgården ..· · i 4195
Klubben, utom Horns tull.................... ii 85.,Ulfsun.da \ 5

1

5
Kruthuset vid Hund-udden 5i15! Ulriksdal. genom Norrtull eller Ros-
ICräftriket :!:7r;1 lagstull 550
Källhagen 2:65' ':~s~berga, genom Horns tull , 4'\85
Landtbr.-akad:s Experimcrrtalfålt, till I I):idången · · · 1 495

Li~~~~gb~aod~·i:~L~~i~·gå~:d~i~~·d~··t~;ll :;1 ~)O.1:~~~~:a~e·;;~;.[;..]i(;~;;·~..t~il'.::::::::::::::::::::I ~III§~\
eller Carl 15:s port 4i::o
Om vid kurskörning utom tullarn e åkdo- ner och två barn under 10 år må ej utan

Het efter inställelsen varder före färdeus an- hyrkuskens medgifvande inrymmas i åkdo-
trädande uppehållet utöfver en halt timme, uet: dock må utöfver detta antal medföl-
betalas for hvarje derefter börjad halftimmc, jande domestik taga plats på kuskbocken
livarunder väntning sker, vuntniugspcnuin- eller bakpå åkdonet. Pör medförda saker
gal' med 60 öre. Viintllingspennin(!'ar beta- erlägges icke någon särskild afgift, när i!)ke
las äfven, såsom nu sagdt är, i händelse den flera än två personer begagna åkdonet. Aro
åkande under färden dröjernågonstiides läng- de åkande flera iin två, betalas för hvarje
re än en halt timme. Begagnas viel kurskör- tyngre persedel 20 öre, dock må ej mera än
uing ntom stadens tullar samma åkdon till- tillsammans [,0 öre fordras för alla sakerna
baka, betalas, väntningspeuuingar oberäk- tillhopa. För lättare persedlar, såsom natt-
nade, för återresan hälften af hvad fiir fram- säckar, mindre kappsäckar, hattfodral och
resan iir stadgadt. Hyrkusk är skyldig att dylikt betalas ingen särskild afgift. Grind-
verkställa hemtning från alla de ställen utom eller bropenningar, som under färd med hyr-
tullarne, dit han iir pligtig att förrätta kör- vagn ifrågakornma, skola af den åkande
ning, vare sig efter tid eller kurs; och betalas, och då dylik afgift af hyrkusken
betalas då lika mycket, som när körning utgifvcs för sådan hemtning, hvarom på
sker från staden till dessa ställen. förhand aftalats , skall densamma af den

C) Särskilda bestiimmelser, åkande godtgöras. Legans erläggande på
Plera iin fyra fullväxta personer och ett förhand må af hyrkusken kunna fordras,

barn under 10 år eller tre fullväxta perso- när åkdonet tingas af person, som är för
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honom okänd, eller annan skälig anledning för någon af de åkandes aftenmande, för
härtill förefinnes. För körslor emellan kloc- uppslående eller nedfällande af suffletten
kan 11 på aftonen och kl. 6 på morgonen eller för annat dylikt ändamål. Om an-
utgår legan med 50 procents förhöjning så- norlunda i [oljd af den åkandes påfordran
väl vid körning efter tid som vid kurskör- sker, är hyrkusken berättigad att åtnjuta
ning, dock att förhöjnin~en icke beräknas betalning för körning efter tid. Sker åter-
för återfärd, dertill åkdonet tingats före bud om tingad körning sedan vagnen är
eller vid framfärd, som blifvit fullbordad förspänd, men innan den blifvit till afhemt-
innan kl. 11 på aftonen. Med nu nämda ningsstället framkörd, betalas 75 öre. Har
undantag skall den förhöjda betalningen vagnen på bestämd tid b1ifvit vid afhemt-
äfven erläggas: ningsstället instäld utan att begagnas er-

1:0) Vid kurskörning. lägges l krona: dock må härom besked lem-
a) för den kurs, som börjas före, men Ilas inom en fjerdedels timme efter åkdo-

slutas efter klockan 11 på aftonen; nets framkomst. Derest så icke sker, beta-
b) för den kurs, som börjas före, men las såsom för körning efter tid. Vid be-

slutas efter klockan 6 på morgonen. talnings erläggande för de körningar utom
2:0) Vid tidkörning. som varar endast stadens tullar, hvilka ofvan omförmälas,

en timme: bör i nedannämde fall iakttagas:
a) så framt körningen börjas före, men att, då färden anträdes i staden, for att

slutas efter klockan 11 på aftonen; ske omedelbarligen efter tid utom stadens
b) så framt körningen börjas före, men tullar, den för tidkörning utom tullarue be-

slutas efter klockan 6 på morgonen. stämda högre lega beräknas MIn det åkdon
3:0) Vid tidkörning som varar längre än nettill kör.ning instäldes;" .

en timme' att, om åkdon begagnas forst fill kurs-
.. körning inom staden och omedelbart derpå

a) för den ha1ftimme at körningstiden, till körning efter tid utom tullarne, den för
som börjas före, men slutas efter klockan tidkörning utom tullarue bestämda högre
11 på aftonen; lega utgår för hela körningen:

b) för den halftimme af körningstiden, att, om åkdon begagnas först till kör-
som börjas före, men slutas efter klockan ning efter tid inom staden och den åkande
6 på morgonen. derefter färdas till ställe utom tullarne ,

Om åkdon, som blifvit tingadt till kurs- betalningen beräknas särskildt för tidkör-
körning inom staden, efter inställelsen och ningen inom staden och särskildt för den
före färdens anträdande, varder uppehållet derefter fortsatta körningen utom tullarne,
utöfver en fjerdededels 'timme, är hyrku- Närmare bestämmelser återfinnas i gäl-
sken berättigad att åtnjuta betalning efter lande hyrkuskreglemente, hvaraf äfvensom
tid. Om den åkande, utan att harva tingat af taxan ett exemplar alltid bör af hyrku-
körningen efter tid, färdas till endast ett sken eller hans körsven på anfordran all-
ställe, betalas såsom för kurskörning; men mänheten tillhandahållas.
om den åkande färdas till mera än ett ställe, Legan för de körslor, som af hyrkuskar-
utgår betalningen såsom för körning etter ne verkställas med s. k. rustvagn eller au-
tid. Vid kurskörning beror det af körsven- nat för varuforsling afsedt tvåspändt for-
nen att till det uppgifna stället välja den don, äfvensom med enspändt åkdon, afsedt
närmaste eller lämpligaste vägen: och må för personbefordran, utgår enligt de be-
han, under körningen, af den eller de åkan- stämmelser," som för motsvarande fall fin-
de icke uppehållas vidare än som erfordras nas meddelade i gällande åkaretaxor.

Åkaretaxa
för personbefordran.
Gäller från l Juni 1875.

A) Tidkö1'Tting I För l IFör 3 .. I För l För 3
1:0) Inom tullar~e. .eller 2•• eller 4. I/ller 2•• eller \

Anm. Såsomsådana anses här akande akande banSgatall'derbiVägenmotKUngs_lakand~~kande_
je!"väl do från .•taden till Kg!. Kr. j öre Kr./ öre bo.!mstull.vidtager Kr. I öre Kr., öre
Djurgårdens område le~andepor- For hel timme och derund. ·1 25 l 50
tar, andpuukternaaf vagenmel- F" h . ft f" t t' l!'I!,nKarIbergsalIenochR.örstrands I I or var:!e.e er ors. a lm-
fabllk samt deu punkta Repare- I ! men börjad halttimme I - I 60 I- 75-----

0) :Motdroskkusksbestridandemå åkdonej upptagasaf flera än två personer. Åka fiera än tvi!.,betalas
ert.r 2:a kolumnenspris. Ett barn under tio år ege dockatt utan särskildafgift medföljaåhnde. ..
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\
For 1 För 31 \ För 1 I För 3 I

2:0) Utom tullarne. oeller 2 ~ller 4 ~llcr 2 .eller 41
Utom tullarns är åkare ej skyl- ~!_aH~e _aklt_nde akaIl_d~ aka_nd~,

dig kora bortom de ställen, soml Kr. \öre Kr. Iöre I Kr. 'öre Kr ·Iöre
här nedan uppråknäs under ru-] ' IG.· I . k " ~ 70
briken:kurs~örningutomtullarne., i ron )rlll

o
•••• : ••••••• ; ••••••••••••••• ; 1 2;:, 1

För hel timme ell. derund.' 2 - 2 150 Gröndal a DJurgarden .... I 1 90 2 50
För hvarje eftn första tim-I I 'GrondaI utom Horns tull 1 35 1 85

men börjad halftimme , 1 1- 1,25 Gungan \ l 55 2 05
Il) K ..r· 'I ! IHaga, gamla · · · 1 1 45 1 95

1/1 S rormnq, i Haga lustslott 1 70 2 25
1:0) Inom tullarne. l [Hagalund 11 60 2 10

, I Haga orangeri byggnader 1 80 2 35
(Se Anm. under Å. 1:0) I I i Hammarby......................... .. l 15 l 55

För hvarje kurs 1 1 1- 1 i 25 Hornsberg, L~tl(l)m 1
1

Il 1:35 11 8855
I ' ( l a................ 35

2:0) Utom tullarue. I I I .Tohannisho.f · ·1' l 25 1 70
Till eller från nedunnäm-' i Karlberg genom allen 1 35 1 85,I II Karlberg förbi Rörstrand. l 25 1 70

da ställen:! K d b 85I onra s erg l 35 1 .
Albano : l i 10 l i 45 Kruthuset vid Hundudden 2 2 50
Bellevue i 1 110 1 \'45 Kraftriket 1 20 1 65
Biskopsudden 1 1 160 2 10 Källhagen 1 15 1 55
Blockhustullen ! 2 ! -- 2 150 Lidingöbro genom Ladu-l
Charlottendal u. Horns t.' 1 130 1 175 gårdslallds tullellerCarll
ChristinebergutomKungs-!! !.i 8') XV:s port 1

holrns tull 1 1 I 35 1 . Lidingöbro genom Fre-
Danviks hospital. 1 l i 10 1 i 45 dri kshofs tull ! 1 70 2 25
Djurgården intill Siri shof ! 1

70
Li di ngöbro öfv er Djurgår-

och Bellrnansro i 1 i 25 1 den, Manilla ell. strand-!
Djurgårdsbrunn g:m Fre-I I vägen ! 2 2 50

dri kshofs tull ! 1 155 2·05 LiJje}1Il1mcn 1 1 20 1 65
DjurgårdsbrunnöfverDjur-i II II Mamlla · 1 1 70 2 25

gården förbi Marrillu el-I Marieberg ( 1 35 1 85
ler Rosendal 1 1 180 2 135 Norrbacka 1 1 25 1 70

DjurgårdsbrunngenomLa-! Ii I Nya kyrko;;-ården i 1 30 1 75
dugårdslands tull eller 1 I II Nvbo hof, Stora · ·1 1 60 2 10
Carl XV:s port i 1 70 2 125 Reimersholm 1 10 1 45

DrottningbergetgenolllLa-i Ropsten .. , . . . I 1 55 2 051
dugårdslands tull ellerl i Rosendal' ..:::.:::.:::.:::.:::..:::::., 1 35 1 85
Carl XV:s port.. 1 1 ! 30 1 1 i5 Skuggan, Stora ! 1 80 2 351

Drottningberget g:m Fre-] i i «Lilla ·...] 1 90 2 45
drikshofs tull 1 1 155 2 I 05 Solna kyrka gellOJll Narri I I I

E
~nklslkllledde ·.,1·, 1 i 50 Il! 9? , tull .eller förbi Karlberg

l
, 1 50 1 i94551 i 55

1

2 10" Stallmastaregarden 1 10

1

1
Experimentalf:t till bygg.!l: Stora Si.kla , 1 70 2 25

riaderna l : 55 2 j 05 'l'egeludden 1 l 30 1 75
Piskartorpet 1 ! 60 2 110 l'ranebergsbro · ·1 1 45 1 95
Pegelsången 1 ! 45 1 195 Alkisban · i 2 .- 2 50

Kurskörning må kunna påfordras jemväl Då åkdon upptages, ege den åkande att
till alla de ställen ntom tullarne, hvilka fritt förfoga öfver det s. k. taeemiirke, som
äro beläcna hitom de nu uppräknade, invid å åkdonet bör finnas anbragt, och som inne-
de till Jessa ledande vägar; och beräknas håller sammandrag af taxan samt åkdonets
i sådana fall legan såsom till det närmast nummer jemte egarens namn och adress.
bortom belägna, i taxan utsatta ställe. I händelse åkdon afhemtas från station

När för personbefordran afsedt åkdon är utan att sedermera till körning begagnas,
å station uppstäldt, får körning inom det vare åkaren berättigad att för hinder och
område, för hvilket taxan gäller, icke vägras uppehåll undfå ersättning med 50 öre.
i andra fall än dem, som i §§ 32, 33 och Körslolegan beräknas antingen efter kurs
34 af gällande åkarereglemente omförmälas. eller efter tid.
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526 lkaretaxa.
Kurskörning eger rum, när den åkande 2:0. Via tidköffli'jtg, som 'lJar"'r högst en

färdas allenast timme:
a) från ställe inom tullarne till ett enda a) så framt körningen börjas före men

ställe inom eller utom tullarn e ; eller slutas efter klockan 11 på aftonen;
o) från ställe utom tullarn e till ett enda o) så framt körningen börjas före men

ställe inom tullarue. • slutas efter klockan 6 på morgonen.
Vid kurskörning ege droskkusken välja ge- 3:0. Vid tiaklirning, SM,. '/Ja1'arlängre än

naste lämpliga väg, dock ej öfver tillfruset M~ tim1ne:
vattendrag, utan den åkandes begifvande. a) för den halftimme af körningstiden,

Legan beräknas efter tid: som börjas före men slutas efter klockan
a) vid färd mellan två ställen utom tul- 11 på aftonen;

lame; o) för den halftimme af körningstiden,
lJ) när den åkande färdas tillflM'a än ett som börjas före men slutas efter klockan

ställe; 6 på morgonen.
e) vid hvarje körning i öfrigt, som icke För körslor med de åkdon, som af drosk-

är att räkna till knrskörning, förman anvisas eller på dennes reqvisition
a) när vid kurskörning åkdonet, utan inställas till personers fortskaffande från

droskkuskens ~örvållande, bli,fvit, ,~örhemt- Centralbangården; u~å~. legan med 2.? Y":,Q-
nmg tIll den akande eller eljest for dennes cents jlirltli.in.ing VId saval kurs- som tidkör-
räkning, uppehållet öfver en qvarts timme ning, I afseende å dylika körslor ökas den
före färdens början eller öfver fem minuter sålunda förhöjda legan, vid nattkörning i
efter dess slut, och nyss uppräknade fall. ytterligare med Sil

e) när vid kurskörning åkonet under sjelf- procent; Deremot må det dröjsmål, som kan
va färden måst för den åkandes räkning uppstå för reseeffekters utlenmande å ban-
stanna längre än som erfordras för persons stationen, icke tagas i beräkning i fråga
upp- eller urstigande. sufflettens uppslåen- om legans belopp.
de eller annat dylikt ändamål. En hvar, som blifvit med körning bet je-

I jliljd kära! ii?' det atlUd angeläget att nad, bör genast efter det körningen blifvit
den åkande och. aroskk.u.Yken på jli1'hulld verkståld. erlägga den faststålda legan vid
äro ense om tiden, då åkdonet fipptOgS. bötesansvar; och må, når den åkande icke

För transport af åkandes lättare effekter, fullgör hvad honom i berörda afseende rät-
såsom hattfodral. nattsäck, mindre kapp- teligen åligger, åkaren eller körsvennen för
säck och dylikt, erlägges ej särskild beta l- utbekommande af sin rätt derom göra an-
ning, men för h"arje tyngre persedel utgår mälan hos patrullerande poliskonstapel eller
afgift med 20 öre; dock må ej mera än till- å polisvaktkontor.
hopa 50 öre fordras föl' på en gång medför- För den händelse körsvennen för körnia-
da effekter. gen fordrar högre betalning, än taxan ut-

Grind- och. bropenninga1', som under färden sätter, eger den, som åkdonet betingat, att
ifråliakomma, skola af den åkande betalas. genast anmäla förhållandet för patrulleran-

Da vid tidkörning åkdon begagnas så- de poliskonstapel eller ock å polisvaktkon-
väl inom som utom tullarne, beräknas den tor, då, utan att den klagande sedermera
for tidkörning utom tullarne bestämda hög- varder besvärad med inställelse hos orv er-
re lega från det åkdonet upptogs. ståthållare-embetet i annat fall, än när så-

För körslor mellan klockan 11 på afto- dant oundgängli~en erfordras, rättelse kom-
?ten och klocka1t see på 'morgonen utgår mer att ske ocn den felaktige varder till
legan med 50 procents jlirköjning såväl vid ansvar befordrad .
.kurskörning som vid tidkörning .

..Den förhöjda betalningen skall äfven er- Närmare bestämmelser återfinnas i gäl-
laggas:. ,. lande åkare reglemente, Ilva1'aj, äjven,om af

1:0. ,. Vtd ku.·rskörmng: ..... denna taea, ett exemplar alltid skall aj
a) for den kurs, som. borjas före men dr(lskku,kuI medhafna« och på ".n!ord'r411,

slutas efter klockan 11 pa aftonen; den åkanae tillhandahållas.
o) rör den kurs, som börjas före men slu-

tas efter klockan 6 på morgonen.



1
J!'ör en Yör en!

För ett, famn PÖl' ett' famn I
1:0) Staden inom lass. I ved.* lass. ved."

b r o a r n e, Kr, örclKr. öre Trädgårdsgatan till Hepare-Kr.öre Kr. öre
Riddarhustorget _ --: 65[1 l: 90 bansgatan _ __.. _ 1: 50 4: 50
Stora Nygatan, Stortorget, Storgatan till Predrikshof..; 1: 65 4: 90

Mynttorget, Köpmantor- Ladugårdslands tull _.. _.... _ l: 65 4: 90
get, Jerntorget, 'I'yska kyr- Norr tull __._._ __ _.__.. _.__ 1: 90 5: 65
kan, Tyska brunn, Ränt- i Roslags tull __ _ _._.. _.. l: 90 5: 65
mästarehuset. Slottsbac- i Kungsholms tull .. __._.. _...... :!: -- tl:-
ken midt f. Kongl. Slottet -: 70'1 2: 05

Längre bort belägna ställen -: 80, 2: 45 :):0) Sö d c r ru a l m.
) .•, l 'Stadsgården, Göthgatan till

2:0 ~,o,rrmam. ,~I' StP l t ~I' k k '6Gustaf Adolfs torg _ _. -r-r , ,0, 2: 05 o: au sga ' ana -yr -a -:!JO 2: -5
Bl . h l h"k Göthgatan till Tjärhofsga-

asie o men oc S cepps- I tan , Adolf Fredriks torz,
" holmsbron - - -: 90, 2: 65 St Gl b k t ~() t .. el f K I ora as ru sga an .. -s ra an an a nya ungs- Högbergsgatau till Timmer-

holmsbron .. -.---.- .. --.-.-- ... -: 90 2: 65 Il K .
R· f ill I' mansgatan e er atarin ,t.egermgsgatall ram t.i - 1 k k f' l 1J k b B t !JO 2 6' cyr ca ör ass : 05a'o s ergsgaa .. -.. -.-- --: • I : i) Göthgatan till Postmästare-
Drottninggatan till Sto m I backen . .... ... __._._ 1::l0

Vattugatan -.. ---- -: 901 2: 65 Hornskroken, Zinkensdam.
Hötorget _ -: 95 2: 80 N t t l 4'
Malmskilnadsgatan till Jo- ~ y orge ....---.----------.... : i)

h . k k ° d "5 - 8 Tjiirhofsgatan till Stora Varf-anms yr cogar ---.... -. -: ", 2: O t Sk t Il l 6'Drottninesatan till Gamla ve. ans u.................... :,) .
~~ Hornstull.Danvikstull.Ham-

Kuugsholmsbrogatan ------ -: 95 2: 80 b t Il l 9r) '65Hörnet af Riddare- och Gref- mar y u --.. - -: .):
'I'l ,,- 9·. 80 Långholmen -- -- -...... 2: 20 6: 55mrsgatorna __._._. -: S;)I ..

Dr~;~k~~gg~t~~l.:_~~l.~~_~~~~~_: 95 2: 80 ~~t;~;P:':t;;~r.~~:;~~adhec::~
No~r!andsgntan till Stora I till acb. inmn. nedanniilllaa

'Iraskgatan -.. ---.... --.. ---- -: !J5
1

2: 80 flator och trakter.
Vestra ändan af G:la Kungs-

holmsbron __... __. -: 951 2: 80 1:0) F'r å n Mun kbro-
Kongl. Lasarettet på Kungs-.! ' h a m n e n.

Lahdonl2'Ulaoernds.l-n,·n..d--s·--t-o-r..2'--_-.-.-.-.-.-.·.._-_-:: ~.·.~5i2: 80 Till Riddarhustorzet , Stads-~ . ,,~ ,,2: 80 smedjegatan, Vesterlång-
Artillerig-ården .. . o: 951 2: 80 gatan, Mynttorget. Korn-
Observatoriibacken _... _.. l: 301 8:!J5 hamnstorg .. . -: (;5
Sabbatsberg _. .. l: 80j :J: 95 Till örrige delar af staden
Kungshnlmstor;; __ 1: 301 3: 95 inom broarue. Stadsgår-
Storgatan till Gref-Magnig , l: 30r 3: 95 den, Gustaf Adolfs torg.
Riddargatan till d-o l: 30! 3: !15 Södermalmstorg ... __ -: 70
Nybrogatan till Ladugårds- . I Till Mahnskilnadsg.,Odensg.,

lands 'l'ullgata .. .. _ 1: 30, :l: 95 Blasieholmen till Skepse-
Luntmakaregatan till Stora r holmsbron. östra ändan

Surbruunsgatan __.. _.__.___ l: ;'0: 4: 50 af Nya Kungsholmsbron.
Vestrå Humlegårdsgatan till I Göthgatan till Högbergs-

Tullgatan _..... " .. . . l: 50: 4: 50 gatan, Adolf Fredriks torv

Åkaretaxa
för v8l'ufol'sling.

A) Pö;' kön/or till ångfartygshamnen och stadens auktionshus å Riddarholmen
med en häst från neaa''''71ä",~de ställen.

* 1 famn = 120 ,~ 140 kubikfot.
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'T'M"ll:egedngsgatan ti 30-

kobs Bergsgata, Hötorget,
vestra ändan af Klara Bergs-

gatan, Johannisplan, Göth-
gatan till Tjärhofsgatan,
Katarina kyrka -: 95

Till Ladugårdsl:dst:g, Drott-
ninggatan till Stora Barn-
huset 1: 05

Till Ladugårdslands tulL.... 1: 50
"KungsholmstuIL.......... 1: 75
" öfrige tullar 1: 90
2:0) Från Kornhamn.
I det närmaste detsamma

som föregående, dock något
lägre afgift till trakter å Sö-
dermalm.
3:0) Från l a st a g e p l a tsen
nedanför Slotts backen.

I det närmaste detsamma
som från Munkbrohamnen,
dock något lägre afgift till
platser å Norrmalm.
4:0) Från Mellantrappan

vid Skeppsbron.
l det närmaste detsamma

som från Munkbrohamnen.
5:0) Från Bl a s ie h o l ms-

hamnen.
Till Blasieholmen, Gustaf

Adolfs torg, norra sidan
af Karl XIII:s torg ,.. -: 65

Till Röda Bodarna, Drott-
ninggatan till Odenaga-
tan, Reg-eringsgatan till
Smålandsgatan, Artilleri-
gården samt Mynttorget ... -: 70

Till Jakobs Bergsgata. Rid-
darhustorget .................• -: 75

Till vestra ändan af Klara
Bergsgatan, Hötorget,
Brnnnsgatan, St. Träsk-
gatan, Storgatan till Gref-
gatan, Slottsbacken, Köp-
mantorget och J erntorget .-: 90

TillSerafimerlasarettet, AdoIf
Fredriks S. Kyrkogata, Jo-
hannis kyrkogård, Frc- I
drikshof -: 95

Till Kungsholmstorg. Obser-
vatoriibacken, Ladugårds-
lands tull samt Djurgårds-
bron.............................. 1: 30

Till Knngsholmstull, Karl-
bergs-allen, St. Surbrunns-
gatan 1: 45

Till Norrtull och Roslagstull l: 75

Åkaretaxa..

6:0) Från lastageplatsen
vid Röda Bodarne.

Till GllstafAdolfstorg,Drott-
ninggatan till St. Vattug. -: 65

2' 80 Till Serafimerlasarettet, Hö-
. torget, Regeringsgatan till

Jakobs Bergsgata, Karl
3: 20 X~II:s torg, Blasiiholmen, I
4, 50 Riddarhustorget _o: 701
5; 25 Till Slottsbacken och Köp-
5' 65 mantorget --: 80
• . Till Kungsholmstorg. Kam-

makaregat., Johannis kyr-
kogård, Träskgatan, Ladu-
gårdslands torg samt öfri-
ge delar af staden inom
bro arne -: 90rsn Observatoriibacken,Stor-
gatan till Skeppareg-atan ... -: 95

Till Kungsholms tull, Rör-
strand, St. Burbrunnsga-
tan, Ladugårdslands tull
och Fredrikshof 1: 05

Till Norrtull..................... 1: 55
" Roslagstull 1: 65

7:0) Från Nybrohamn en.
Till Ladugårdsl:dstorg-, Rid-

daregatan. Skepparegatan,
Arsenalsgatan samt Blasii-
holmen -: 65

Till Storgatan till Gref·Mag-
nigatan, norra ändan af

l: 90 Nybrog-atan, Drottningga-
tan till Mäster·Samuels-
gatan, Lutterris gata, St.

TifI~::lr~t~hor;:Ki~~~B~~g~: -: 70

1

2: 105 gata, Hötorget, .Johannis-
plan, Roslagstorg samt

2: 25 Mynttorget -. 80
Till Djurgårdsbron, Ladu-

gårdslands tull, Barnhus-
trädgårdsgatan, Nya vä-
gen, Riddarhustorget och
Slottsbacken -: 90,

2: 65 Till Drottninggat. till Kam- ,
makaregatan samt öfrige I
delar af staden in. broarne --: 95

Till Rörstrand, S. Surbrunns-
2: 80 gatan och Norrtullag. l 50!

Till Roslag-stuIL................ 1 6.5
" Norrtull 1 80

3: 95 8:0) Från lastageplat-
sen vid Grefbron.

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

.,..1

2: 05

2: 45

2: 65

2: 80

3: 201
4:70
4:90

l: 90'

2: 45

2: 651

2: 80l
I

4: 50'
4: 901
5: 45



9:0) Er å n lastageplatsen
vid Parmmätaregatan

å Kungsholmen.
Till Kungsholms torg, Sera- :

fimerlasaret. samt Kapel- I

lansbacken -: 65
Till Bergsgatan, 'l'rädcårds-

gatan till St. Kungsl~olms-
gatan samt Eldqvarnen ... -: 70

Till öfriga delar af Kungs-
holmen -: 75

Till Rödbotorget, Stora Vat-
tup;atan -: 90

Till Gustaf Adolfs torg, Brun-

;~~:f~~~~~..~.~~.t...~~.~~~~_:951
Till Dro ttni nggatan tillApel-

bergsgatan. Hötorget, .
Norrmalms torg, Blasii-
holmen och Riddarhustor-fiet 1: 05

Til Slottsbacken 1: 15
riu Drottninggat. till Råd-

mansg., Ladugårdslands-
torg samt öfrige delar af
staden inom broarue 1: 45

10:0) Från lastageplat-
sen vid södra sidan OIll

Kungshoims torg.
I det närmaste lika med

föregående.
11:0) Från lastageplat-

sen i Stadsgården.
Till Södermalmstorg o. Slus- I

sen -: 65
Till Jerntorget, Köpmantor-

get, Stortorget, Slottsbac-
ken -: 70

Till Hornsgatan till Bleck-
tornsgränd, Göthgatan till I
Högbergsgatan, S:t Pauls-
gatan till Bellmansgatan -: 75

Till Hornsgatan till Skinnar- I
viksgatan. Göthgatan till
Falkenbergsgatan, Stads-
trädgårdsgatan samt öfri-
ge delar af staden inom
broarue -: 80

'I'ill Hornskroken. 'I'järhofs-
gatan, Göthgatan till Ham-
marbygatan, Ersta backe
och Ny torget -: 95

Till Skanstull.................. 1: 30
"Hammarbytull, Stora
Varfvet 1 40

Till Danvikstull 1 45
" Barnängen Hornstull l 50

Äkaretaxa.

12:0) Från 'I'e g e l v ik s-
hamnen.

Till Danviken -: 65
" Tegelviksgatan, Ersta
backe, Barnängen -: 70

1: 90 Till Pilgatan till Stadsträd-
gårdsgatan, 6. Kyrkogatan
till Rehnstjernas gränd ... -: 75

2: 05 Till 'l'järhofsgatan till Tull-
portsgatan, St. Bondegat.

2: 25 till Söderrnanlandsg. samt
Ny torget -: 80

2: 65 Till Högbergsgatan till Rep-
slagaregatan, Göthgatan
till Stora Bondegatan -: 95

2: 80 Till Tullportsgatan till Ham-
marbyg., Göthgatan till
Holländaregat., Högbergs-
gatan till Björngårdsga-
tan , S:t Paulsgatan till

3: 20 Ragvaldsgatan 1: 05
3: 40 Till Skanstull, Hornsgatan

tilJ Timmermansgatan 1: 50
Till Hornskro ken 1: 80
Till Hornstull 2: 45

4: 30 13:0) Från lastageplat-
sen vid Ragvaldsbro.

Till Södermalmstorg -: 65
" Hornsgatan till Bleck-
tornsgränd, Göthgatan till
Högbergsgatan, Svartens
gata till Tullportsgatan,
J erntorget, Köpmantorget
och Stortorget -: 70

Till Hornsgatan till Skinnar-
1: 90 viksgatan. Göthgatan till

Falken bergsgat. samt sta-
den inom broarne -: 80

2: 05 Till Hornskroken, Göth~atan
till Hammarbygatan, Ersta
backe och Nytorget.. -: 95

Till Skanstull 1: 30
2: 25 " Hammarbytull och St.

,varfvet. 1: 45
'1'111Barnungen, Hornstull... 1: 50
14:0) Från Skinn a r v i k s-

hamnen.
Till 'I'avastgatan -: 65

2: 45 "Vestra ändan af LilJa
Skinnarviksgatan, Stora
Skinnarviksgat. till Kruk-
makareg., Hornsgatan till

2: 80 Bellmansgutan, Adolf Fre- I

3: 95 driks torg, Timmermans- I

4: 15 ~:t:~~~::..~~l.~.~~~.~~~~~.~~~_: 701
4: 30 'l'i1l Besvärsgatan till Horns- I
4: 50 kroken, Zinkensdam -: 751
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Till Hornsgatan till Rag'-
valdsgatan, Timmerman's-
gatan till Tantogatan ... -: 80

'l'ill Södermalmstorg, S:t
Paulsgatan till Repslaga-
ragatan, Högbergsg. till
Björngårdsgatan -: 90

'l'ill Högbergsgatan till Göth-
gatan, Hökens gata.. till
Tullportsgatan -: 95

Till Hornstull 1: 05
" Långholmen 1: 45
" Göthgatan till Hammar-
bygatan, Ersta backe, Ny-

'l'i!fs~~~~t~il:St~~~V~;f~~t',1: 50
HammarbytuIl, Barnängen 1: 90

Till Danviken 2:-
15:0) Emellan stadens

allmänna lastageplat-
ser äro körslolönerna

som följer:
Från Munkbrohamnen till

Kornhamn, Mellantrappan
till Slottsbacken, Norr-
malmstorg till Nybroham-
nen, Nybrohamn. till Gref-
bron -: 65

Från Kornhamn t. Ra~valds-
bro, Stadsgården fill Mel-
Iantrappan. Slottsbacken
till Blasiiholmen, Blasii-
holmen till Nybron, Blasii-
holmen t. Norrmalmstorg -: 70

Från Röda Bodarne t. Munk-
bron, Kungsholmshamnen
till Röda Bodarne -: 80

Från Ragvaldsbro till Skin-
narvikshamnen -: 95

Från Tegelvikshamnen till
Stads~ården 1: 30

Från Skmnarvikshamnen till
Tegelvikshamnen 1: 75

Åkaretaxa.

C) (Jr varuforslingar mellan Jernbangardarne
samt nedannämde ställen betalas, efter beräkning

2: 45 af lass flJr en häst, legan sålunda:
1:0) Mellan Jernbangården

å Södermalm och Kr. öre
a) gator och allmänna platser å Sö-

2: 65 dermalm -: 80
b) gator och allmänna platser i sta-

den inom bro arne 1: OS
2: 80 e) Gamla Kungsholmsbrogatan, Hö-
3: 20 torget, Oxtorgsgatan, Oxtorget,
4: 30 hörnet af Regeringsgatan och Läst-

makaregatan samt Jakobs Bergs-
gata och Riddaregatan fram till

4: 50 hörnet af Skepparegatan 1: 30
d) Kungsholmen samt alla gator och

5: 65 platser å Norrmalmoch Ladugårds-
6: - landet, belägna norr och öster om

de i punkten c) omnämda gato-r
och platser 1: 55
2:0) Mellan Jernbangårdens
godsmagasin å Norrmalm och

a) gator och allmänna 'platser å
Norrmalm vester om Ö:a Träd-
gårdsgatan, Norrlandsgatan, Stora
Träskgatan och Roslagstorg, samt
söder om sistnämda torg, Kung-
stensgatan och Observatorieplanen,

1: 90 äfvensom gator och allmänna plat-
ser å Kung-sholmen -: 80

b) gator och allmänna platser å
Norrmalm öster och norr om sist-
nämnde gator, samt å Ladugårds-
landet och i staden inom broarne 1: 0&

2: 05 e) Stadsgårdshamnen samt gator och
allmänna platser å Södermalm,
norr om Peter Myndes backe och

2: 45 Mariagatan samt öster om Rag-
valdsgatan 1: 30

2: 80 d) öfrige delar af Södermalm......... 1: 5S
3' 95 Se för öfrigt den utförliga åkaretaxan,

. laf öfverståthållareembetet utfärdad den 23
5, 25 December 1874, hvilken taxa körsven är

. skyldig medföra och, då han om körning
anlitas, på anfordran uppvisa.

Åkaretaxa för Gästgifveriskjuts,
gällande från och med den 1 Januari 1875.

Hnfvudstadens åkare äro fortfarande så- med ryggstöd finnes, betalas för
som hitintills skyldige att verkställa skjuts milen - 25.
till de närmast staden belägna gästgifvare- För en skjutsvagn, som har fjedersä-
gårdar mot följande betalning: te med ryggstöd och är förspänd

Kr. öre med två hästar, betalas för milen - 50.
För en häst betalas för milen 2: - För en vanlig åkarekärra betalas
.För en chäs-kärra eller för en kärra för milen - 10.

med fjedersäte med ryggstöd, äf- r händelse åkaren, efter alla de till skjuts
vensom. för en släde, hvarpå säte betingade håstames ankomst till skjuts-
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ningsstället, af den resande varder uppehållen ning ar för den tid hästama utöfver första
utöfver en timme, har åkaren att för vänt- timmen må hafva blifvit uppehållna.
ningen undfå för hvarje häst under hvarde- Åkare eller korsnen; som fortirar högre
ra af andra och tredje timmen 50 öre samt bct alninq än denna tarva «tsiitte» böte från
sedermera 90 öre i timmen, hvilka vänt- Och med. 2 tUloch med 20 kronor.
ningspenningar det åligger den resande att Den, som önska)' begagna gästgifveri-
till åkaren eller hans körsven erlägga in- skjnts, bör minst sex timmar före den tid
nan afresan från staden sker. skjutsen är afsedd att begagnas, det erforder-

Om de betingade häst arne, efter ankom- liga antalet hästar på skjutsbeställningsstäl-
sten till anvisadt ställe, icke komma att let skriftligen reqv. hos skjutsföreståndaren.
begagnas, eger åkaren att, såsom ersättning Då gästgifveriskjuts tingas å beställnings-
för hinder och tidsspillan, undfå 8,5 öre för ställe, N:r 2 & 4 Adolf Fredriks södra Kyrko-
hvarje häst, utom stadgade väntningspen- gata, skola såsom inskrifningspenningar för

hvarje häst erläggas 10 öre.

,I Kort. Läng,
ikurs*). kurs-),

A) Efter' kurs, I ?:: 18.' ?:: 18.'
1:0 För uppdrag utan bördal--.::' ~ ~

eller :ned ~örda af högst I I ~ I
10 skalp, vigt · ·· 1 -12;) - 40
För börda, som väger M-

~e:d ~~ ~~~~.~~~~.~...~~~:..~~h 5 -175
För börda, som väger M-
ver 60 till och med 120 I
skålpund, ehvad ett eller\ I I

två stadsbud för uppdra- l:
get s fullgöraude anlitas! l l-l l i50

2:0 Innefattar uppdrag jemväl återkurs. be-
talas särskildt för åttrku1'8en, enligt
ofvan stadgade grunder, allt efter be-
skaffenheten af det uppdrag och läng-
den af den väg, som återkur"en afser.

Till exempel: Om ett stadsbud sän-
des med börda, som väger öfver 10 till
och med 60 skålpund, från Nor,"malm ..
till Sodermaim. (lika med Län.qre k,~",,)
med uppdrag derjämte att sedermera «
i staden inom broorne lenma besked an-
gående uppdragets fullgörande (lika
med Kortare kw!'.,). erlägges: för fram-
kursen 75 öre och för återkursen 25 öre,
eller för uppdraget i dess helhet tillho- 1:0 Då stadsbud ej uttryckligen tingas ef-
pa l krona; men om beskedet skall lem- ter tid, utgår betalningen efter kurs.
nas å Norr-mal-m: eller bördan dit åter-/2:0 Om för forslande af börda användas
föras (lika med Liinqrc kurs), utgör be- bår eller kärra, inverkar sådant ej på

15

B) Eftel' tid.

För hel timme eller deruruier be-
talas åt hvarje stads bud

hvarje efter hel timme bör-
jad liaift imme betalas åt
hvarje stadsbud .
G) Gemensamma bestämmelser.

50

25

*) Kortare kurs är: Uppdrag frän ett ställe till ett annat inom samma stadsdel
äfvensom ifrån Staden inom. broarne till Norrmalm eller Sodermaim. eller tvärtom
ifrån någon af dessa malmar till Staden. inom. broarne, Hvarje annan kurs anses för
längre kurs.

Såsom särskilda stadsdelar anses: .1) St.a den inom broarne, 2) Södermalm. 3)
Norrmalm med K,tngs7wI1/wn, Ladugårdslandet, Skepps- och Kastellholmarne samt 4)
Irjurqår äe» intill Sirishof och Bellmansro.
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betalningen, utan utgår denna med hän- ges ångslupsafgift, likas om ej heller
syn till bördans tyngd efter ty ofvan reddar- eller bropenningar eller annan
sagdt är. dylik afgift.

3:0 Vid uppdrag till eller från Djltrgår- 4:0 Om uppdrag, som icke ät tingadt efter
den eger stadsbud, då ångslupskommu- tid, innefattar flera särskilda kurser,
nikation förefinnes och 'med fördel kan af äfvensom i andra fall, då denna taxa
stadsbud begagnas, undfå särskild gOdt-1 icke är fullt tillämplig, må på öfver-
görelsaför ångslupsafgiften för både fram- enskornmelse med stadsbud eller veder-
och återfärd, äfven om uppdraget afser börande föreståndare bero, efter hvil-
blottframlwrs. I intet annat fall erläg- ken grund betalningen skall utgå.

Taxa för Sotning.
a) FÖl' sotning, som enligt § 2 mom, 1 skall dan rensning verkställa utan samman-

ega rum å bestiinuia. tider: hang med sotning i skorstensröret,
För hvarje betalas för hvarje spisel eller kamin, i

.. •. rökgå~g. lwilken 'vån'ing den ä" befinnes, 30 öre.
l vindsvåning 20 ore . .dnm. 3. För rengöring af rökhuf erlägges
i våning närmast under vinds bott- ej heller särskild betalning.

nen 25 » b) För sotning af rökgång till sådan eld-
i våning näst derunder 30» t d b t l t d t 'Iloch så vidare med förhöjning för s a , som. egagnas u vs uan e I 'rums

h . •. f 5 uppvärmande, lika i alla våningar:
varje van mg a............................ »om rökgång till endast en eldstad

Anm.. 1. I afseende å sådan skorsten, som sotas 75 ön
står utmed grannes brandmur och i om rökgångar till två eller flera eld-
följd deraf är uppdragen till större höjd städer på samma gång sotas, för
än den eljest enligt gällande bestäm- hmas: och en af dem 50 ]I

melser skulle innehafva, beräknas be- och gäller hvad här ofvan under lit. b)
talniagen för sotningen, med tillämp- stadgadt är jemväl i fråga om sotning af
ning af nu stadgade grunder, efter pannmurerör,
a~talet våningar i ~et hus, livartill Anm. Om sotning af rökgång till sådan
nämnda brandmur hörer. eldstad, som uteslutande för rums

Anm.2. I betalning för sotning af skorstens- uppvärmande begagnas, måste, utan
rör ingår äfven ersättning för rensning att skorstensfejaren dertill gifvit an-
af dit ledande, till jernspisel eller jern- ledning, verkställas å annan tid af
kamin hörandeplåtröräfvensomdesam- året än den, som i § 3 mom. 2 fin-
mas nedtagande och återuppsättande: nes bestämd, ntgår betalningen med
men om skorstensfejare kallas att så- 50 procents förhöjning utöfver taxan.

Diverse underrättelser.
Upplysningar rörande Riksbanken.

VeilJeldiskontering samt utlåning emot hl/' börande kassör, som der vid återställer vexel
'potek af löpande förskrifning, aktier, pu' eller lånehandling.

hlika papper eller vågförda effekter. Eaesakrediti».
Vexlar .och öfriga lånehandlingar emotta- För sökande häraf inlemnas kontrakt en-

gas af en karnererare i bankkontoret hvar- ligt tryckt formulär tillika med afskrift der-
je söknedag under riksbankens förrättnings- af, den för kreditivet erbjudna säkerhet,
tid kl. 10-~3. firma för invisningarna och, derest sökan-

Anmälningssedel erfordras endast i det den begagnar ombud, anruälningssedel.
fall att sökanden begagnar ombud. Dessa handlingar emottagas under riksban-

Yexel skall vid valutans erhållande öfver- kens förrättningstid af kameroraren.
låtas till riksbanken eller ordres. Den förr stadgade inskränkning i belop-

Betalning till riksbanken af diskonterade pet för kreditiv åt enskilde till högst 30,000
vexlar eller lån emottages hvarje söknedag kr. är icke vidare gällande.
under riksbankens förrättningstid af veder- Kreditivafgiften erlägges, efter krediti-
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vid kredi- Bevillningsberedningsdistrikten.vets beviljande, till kassören
tivkassan.

Invisningar, hvilka få ställas äfven å
brutna tal, inlösas, och inbetalningar emot-
tagas af kreditivkassören under riksban-
kens förrättningstid.

Vexelblanketter för uttag tillhandahål-
las kreditivtagare mot behörigt qvitto,
utan afgift.

A inbetalde belopp godtgöres ränta från
in betalningsdagen .

Om före kreditivtidens utgång nytt kre- 9:e
ditiverhållits, får öfverföring till detta af 10:e
kapitalskuid å det äldre kreditivet ske utan 11:e
all af gift derför.

12:e.Afbetalningslån. 13:e
Ansökningar om nya lån emottagas alla 14:e

söknedagar af kamereraren. 15:e
Anmälan om afbetalning eller slutliqvid 16:e

emottages af registratorn, afiernnas deref-
ter till bokhållarne, för ränteutråkning, och
sedermera till kassören, som emottager betal- Taxerlnqskomitådlstrlkten.
mngen och meddelar qvitto öfver densamma.
,Vedels emott aoan d» på uPP' ock afskrif'n.iu qs- Första d.istr iktet: Nikolai församling, eller

,W1IIt på deposii'ionsriikn'ing emot riint a.: staden inom broarne jemte Riddarholmen
Insättningar och uttag såväl på depo- och Strömsborg ,

sitions·räk1t'if/f} af 100 kronor och der utöf'- An.ära distriktet: Klara församling.
ver, äfven i brutna tal, som på 11)1)1'ock .. l'redi,e distr'~ktet: .Jakobs och Johannis
aj'krifnin,qs'räkniltf} å hvilket jenmt eller hru- församlingar jemte Skepps- och Kastell-
tet tal som helst få ske i Bank-kontoret holmarne.
alla söknedagar. Fjerde distrilrtrt: Adolf 'Fredriks och

Räntan, som bestämmes af fullmäktige, Kungsholms församlingar.
utgår för upp- och afskrifnings-medel från . Femte distriktet: Ladugårdslands försam-
och med nästa helgfria dag efter insättriin- hng med Kungl. Djurgården,
gen, men för depositionsmedel från insätt- Sjette distriktet: Maria Magdalena för-
ningsdagen. samling,

Blk b k k t • N I Sjtmde distriktet: Katarina församling.
I s an ens on or a orrma m,

Malmtorgsgatan 6 A, en tro upp,
hålles öppet under riksbankens förrättnings-
tid hvarje helgfri dag för depositions-, fo-
li!ll:äknings-, upp- och afskrifnings- och kre-
ditivrörelse samt försäljning af vexlar i ut-
ländskt mynt och postvexlar.

Valkretsarne för Val af Borgmästare,
Riksdagsmän, Rådmän och

Stadsfullmäktige.
Första valkretsen: Nikolai och Kungsholms

församlingar samt Skepps- och Kastollhol-
marne.

.An.d r a »alkrctscn: Klara församling.
1'1'edje »alkretsen: Jakobs och Adolf 'Fre-

driks församlingar.
Fjerde valkretsen: J ohannis o. Ladugårds-

lands församlingar jemte Kgl. Djurgården.
Femte valkreteen: Maria och Katarina

församlingar.

l:a omf.
2:a })
3:e »
4:e D
5:0 »
6:e D
7:e »
8:e D

» 9:e
» 10:e
D 11:e

D 12:e
D 13:e
» 14:e
D 15:e
D 16:e

l:a
2:a
3:e
4:e
5:e
6:e
7:e
8:e

eller Storkyrkoroten.
D Klara södra rote.
D Klara norra rote.
D Kungsholmsroten.
l) Adolf Fred. södra rote.
» Adolf Fred. norra rote.
l) Jakobs södre rote.
» J ako bs norra rote med

J ohannis församling.
Ladugårdsl. vostra rote.
Ladug.l. mellersta rote.
Ladugårdsl. östra rote

med K. Djurgården.
Katarina sydöstra rote.
Katarina norra rote.
Katarina sydvest. rote.
Maria östra rote.
Maria vesträ rote.

l)

D
j)

D

»
»
l)

Il

Läkaredistrikten.
Adolf Fredrike »estra distrikt omfattande

den del af Adolf Fredriks församling, som är
belägen vester om Stora Badstugatan samt
vester om den del af Norrtullsgatan, som
ligger mellan Stora Badstugat. och Norrtull.

Adolf Ji'redri),s ostr a med Joh annis di-
strikt; omfattande den öfriga delen af Adolf
Fred. församling samt Johannis församling.

Jakobs distrikt, omf. Jakobs församling.
Katarina norra tiistrilet eller 13:de roten.
Katarina sytlul<tra. distrikt eller 14:de

roten .
Katarina sydöRtra, distrikt eller 12:te roten.
Klara distrikt, omfattande Klara för-

samling eller 2:dra och 3:dje rotarne.
Kunqslwlrn .• d.istriht, omfattande Kungs-

holms församling eller 4:de roten.
Ladugårdsland,' 'I!eRtra il-istr'illt, omfat-

tande det område af Ladugårdslandet, som
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ligger vester om Nybrogatan samt Djur- ninggatan, Gamla Kungsholmsbrogatan och
gärden norr om Djurgårdsbrunnsviken och Oxtorgsgatan , •
Djurgårdsbrunnskanalen. Fjerde trakten,. Ladngard~lands. vestra:

Ladugårdslands östra diftrikt, omfattan- den del af Ladugardslands församling, som
de det område af Ladugårdslandet. som är belägen vester om Fyrverkaregatan, ~a-
ligger öster om Nybrogatan samt Djurgår- dugårdslandstorg, Nybrogatan. norr om SISt-
den söder om Djurgårdsbrunnsviken och nämnda torg, och Karl. XV:s por~:
Djurgårdsbrunnskanalen. Femte trakten, Ladugardslands ostra: den

M'tlria östra distrikt eller 15:de roten. återstående delen af Ladugårdslands försam-
Maria »estra distrikt eller 16:de roten, ling med Djurgården i hela dess utsträck-
Nikolai d'istrikt omfattande Storkyrko- ning, med undantag dock af galervarfvet,

församlingen eller' l:sta roten. Sjette trakten: Jakobs församling med UI).-

dantag af dels den till tredje trakten lagda
Hamnfogdedistrikten. del och dels Skepps- och Kastellholmarna.

.. .. . Sjunde trakten: Klara församling med un-
F~r Hamnfogdarnes u;ppb?rd .indelas ~amn- dantag af de delar, som tillagts första och

området tillsvidare l ~JUdistrikt, ben~.mda: tredje trakterna .
•Skeppsbr'oltam,nen, mnef~,ttande strac~an Åttonde trakten: Nikolai församling samt

från Norrbro till Slussen afvensom Ström- Skepps- och Kastellholmarna jemte Galer-
parterren: o " varfvet,

Stadsgardsltam",:.en, fran Slussen ,~~.llostli- Nionde ts-alsten, Södermalms östra: norra
gaste udden af Hastholmen.samt FJaderh?~- och östra delarn e af Katarina församling,
marne och stadens v.atte!1 l Hammarbys.1.o; begränsade af Göthgatan från Södermalms-

Munkbroltam;ne;:, f~'anRIddarholmsbron till torg, Falkenbergsgatan, Södermanlandsga-
Slus~en och derifrån till och :?ed Bagvaldsbro. tan, N~a gatan, Nytorget och Stadsträd-

[llddo:rltnlmska.1n1ten, strac~ande ~Ig .ruIl;dt gårdsgatan till Hammarby sjö.
kring RIddll~holmen samt yIdare förbi RId- Tionde trakten, Södermalms vestra: norra
darhuset. Radhuset, Kanslihu~et och Helg;e- delen af Maria församling, begränsad afSö-
andsholmens vestr~ str~nd, afvenso~ fr~n dermalmstorg. Hornsgatan, Adolf Fredriks
~agvaldsbro omkI:mg Långho lmon til! LII- torgs östra sida, S:t Paulsgatan, Timmer-
Jeho!msb.ron och vIda:re till slutet af stadens mansgatan och Volmar-Yrkullsgatan med
område ..Inom Arsta vIken; dess utsträckning enligt stadsplanen till

!llasnlto.~rnsltamne",:, fran NOl'l'~ro rundt Årstaviken.
krlDg}3Iasnhol~~n till tr~ppan VId Nybron Elfte trakten; Södcrmalms södra: åter-
framfor Berzelii park afvensom Skepps- stående delarna af Katarina och Maria för-
och Kastellholmarne; samlingar

Nyb·rollamnen, från trappan vid Nybron .
framför Berzelii park till Djurgårdsbron.

li~sPajnur~:hd~ida~.~r;i~eB~~~n~~t~~:~a~~ Ordningsföreskrifter för Stockholm.
hamnen vid Stallmästaregården; Allmänna försäljningsplatser. Öfverståt-

Kungsltolms1tarnnen, innefattande Ströms- hållare-Erabetet bestämmer, hvilka torg,
borg, Rosenbad, Röda bodarna och Tegel- hamnar och dylika ställen i staden skola
backen till Nya Kungsholmsbron samt hela vara till allmänna försäljningsplatser upp-
Kungsholmen och öfrige stränder af Klara låtna, egande bemälde Embete att dels be-
sjö, Barnhusviken, Rörstrandssjön och Karl- stämma särskilda af nämde platser för
bergs kanal. försäljning af vissa slags varor, dels i öf-

• rigt lerana de föreskrifter, som för vidmakt-
Skorstensfejaretrakterna, hållande af ordning och renlighet å salu-

Första trakten,' Kungsilolms församling platserna finnas erforderliga. Den, som
med dertill hörande del af stadens område, bryter mot hvad härutinnan stadg-as eller
som är belägen utom Kungsholms tull, och icke hörsammar de tillsägelser, honom i af-
den del af Klara församling, som är belägen seende å åkdons och varors ordnande å
vester om Klara Strandgata. ifrågavarande platser genom polisbetjen iq-

Andra trakten: Adolf Fredriks församling. gen på stället meddelas, böt e 2-20 kr. A
1,,.e~ie trakten: Johannis församling samt gator eller andra allmänna platser, än de

den del af Jakobs församling, som är belä- nu omförmälda, må icke, utan Öfverståt-
gen norr om Oxtorget och Lästmakarega- hållare-Embetets tillstånd, försäljning be-
tan, jemte den del af Klara församling, som drifvas från stånd, bod eller dylikt, eller
begränsas af Barnhusträdgårdsgatan, 'Drott- så att den på stället framgående rörelsen
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derigenom hindras eller uppehålles, vid af polisbetjeningen till Kongl. Veterinärin-
bot af 2--50 kr. stitutet och dödad, sedan 3 dagar förflutit

Annonsering. Annonser, affischer eller efter dess upptagande, så framt icke ega-
andra sådana tillkännagifvanden 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 .af 2-10 kr. Hundskatt utgöres årligen med 10 kr. för

Badande. Ä vissa ställen vid hufvudsta- hvarje sådant djur. Under Januari månad
dens stränder äro, på stadens bekostnad, hvarje år skall egare eller innehufvare af
anlagda badsumpar. som allmänheten mot hund, för hvilken skatt bör utgöras, skrift-
stadgad lindrig afgift 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 innehaf-
ställen, 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 uppe-
vik, kanal 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 qvar dröjer, enahanda
område badar på förbjudet ställe. befrielse i fall med qvitto styrkes att skatt

Biljarder. Utan Ofverståthållare-Embetets är för samma tid annorstädes betald. För-
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
il 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, er-

Dam. Afdamning eller piskning af mat- lägge dubbel hundskatt och böte 5-10 kr.
ter, möbler. sängkläder och dylika persed- Hundskatt är lika utmätningsgild med
Iar eller kringspridande annorledes af dam kommunalutskylder.
j större mängd må icke ega rum å sådana Kreatur. Lemnas förspänd dragare å gata
allmänna platser, hvarest olägenhet deraf eller annan allmän plats obunden, utan er-
kan förorsakas, och får icke i någon hän- forderlig tillsyn; eller finnes häst lös derstä-
delse verkställas utom hus å annan tid af des; eller finnas hornboskap, får, get el-
dygnet än emellan kl. 5 och kl. 7 f. m. ler svin lösa å gata eller annan allmän
under tiden från och med den 1 Maj till plats vid andra tillfällen, än då de, under
den 1 Oktober samt emellan kl. 7 och kl. oafbruten tillsyn af vårdare, föras till eller
8 f. m. under öfriga delen af året, vid bot från bete, eller för vattning eller annat
af 2-10 kr. angeläget ändamål framdrifvas, eller på

Eld. För den, som i staden eller å dess saluplats till försäljning utställas; eller
område med eld ovarsamt förfarer, eller hafva omförmälda kreatur genom underlå-
eldfarligt eller exploderande ämne, utan nö- ten vård kommit in på annans gård i sta-
dig omsorg förvarar eller behandlar, vare, den; eller stadnar man, då kreatur i stad
der icke straff enligt allmän lag följa bör, framdrifves, obehörigen dermed å gata eller
bot 5-100 kr. annan allmän plats, böte egaren eller den,

Födoämnen. Skämda eller illa beredda som eljest skulle om kreaturet hafva vård
födoämnen må ej någon inom staden eller eller vållat, att sådant kommit löst, 2-20
å dess område sälja eller till salu för all- kronor.
mänheten tillhandahålla. Dragare må icke ställas så, att rörelsen

Hundar. Från kl. 10 e. m. till kl. 6 f. deraf hindras eller uppehålles, ej heller fo-
m. får hund ej löpa ute i staden utan sin dras eller lemnas frånspänd vid åkdonet
egare eller vårdare; börande tik under dju- annorstädes å gata eller annan allmän plats,
rets löptid hållas inom hus. Hundar må ej än der sådant är tillåtet, vid bot af 2-50
utsläppas lösa å gata eller annan allmän kronor.
plats inom staden eller dess område utan Kägelspel. Den, som i staden eller å
halsband, hvarå egarens namn och bostad dess område under tiden från kl. 10 e. m.
finnas tydligt och fullständigt anbragte. till kl. 6 f. m. slår käglor å bana, som är
Anträffas hund å sådana ställen utan dy- så belägen att grannar af bullret störas,
likt halsband, varde upptagen och afförd eller sådan bana upplåter, eller ock be-
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gagnar eller upplåter annan föl' förlustelse anställa maskerad, bal, lekstuga eller andra
gjord inrättning, hviIken är så beskaffad nöjen, hålla allmänt föredrag, som ej är
och så belägen, att närboendes nattro deri- att hänföra till andaktsöfning eller föreläs-
genom störes, böte 2-20 kr., och vare ning vid läroanstalt, eller göra andra till-
enahanda bot för den, som å helge dag un- ställningar af hvad beskaffenhet som helst,
der tid för allmän gudstjenst upplåter eller hviIka genom allmän tidning, anslag eller
begagnar kägelbana eller ofvannämda in- annorledes kungöras eller hvartill inträ-
rättning. Anlägges kägelbana eller om- deskort försäljas, eller afgift på ett eller
förmälda inrättning utan tillstånd, bötes annat sätt från allmänheten fordras, begä-
5-50 kr. och bör det anlagda, der så före- res eller mottages, skall, innan kurrgöran-
skrifves, genast borttagas. det eger rum, inträdeskort utlemnas eller

Kälkbacksåkning må ej utan polismyndig- afgift fordras, beg-äres eller mottages, der-
hets tillstånd företagas å andra än nedan- om hos polismyndigheten göra anmälan och,
stående platser, nemligen: 1) Landtmäteri- beträffande maskerad, bal, lekstuga eller
backen; 2) Qvarngatan emellan Kronqvarns- dermed jemförlig tillställning, samt förevi-
gränden oeh Tullgatan; 3) Skepparegatan sande af djur, äfvensom då tillställningen
från Qvartersgatan nedåt Nya gatan; 4) skall ega rum å gata, torg eller annan all-
Saltmätaregatan från höjden vid Marquards- män plats, polismyndighetens tillstånd der-
gränden till Kungstensgatan; 5) Allen vid till afvakta, samt derpå ställa sig polis-
nordöstra sidan af Observatoriiplanen från myndighetens föreskrifter till efterrättelse,
Observatoriigränden till1{ungstensgatan; 6) Underlåter någon 11Vad här är stadgadt.
Nedre delen af Fabriksgränden; 7) Bergs- eller försummar egare eller innehufvare af
gatan från Bergsgränden till '.rrädgårdsga- lokal, som för tillställning kommer att be-
tan; 8) Guldgränden; 9) Maria Rögbergs- gagnas, att, innan lokalen för sådant ända-
gatan från Repslagaregatan framåt Maria mål upplåtes, göra sig förvissad att till-
l.,lvarngata; 10) Tavastgatan från huset n:o ställningen blifvit vederbörligen anmäld
22 vid samma gata ned till Timmermans- eller, i de fall der sådant erfordras, tillå-
gatan; 11) Nya Sandbergsgatan; 12) Södra ten, böte 5-100 kr. Der sig visar, att
Tullportsgatan från Stora Bondegatan söder sådan tillställning, som härofvan omför-
ut; 13) Stora Bondegatan från höjden of- mäles, åsyftar eller innebär något, som stri-
vanom Borgmästaregränden åt ömse sidor. del' emot sedlighet eller allmän lag eller

Å dessa anvisade platser får kälkåkning föranleder till svårare oordning, eger polis-
dock icke ega rum nattetid eller senare än myndigheten att dess förnyande förbjuda.
kl. 9 p~ aftonen; och i händelse derstädes, I nu nämda fall, äfvensom då tillställ-
med Ofverståthållare-embetets tillstånd, ningen utan vederbörlig anmälan eller til-
sand utströs eller annan åtgärd vidtages låtelse eger rum, eller bland de närvarande
'till förekommande af åkningens uteträck- uppkommer oordning af svårare beskaffen-
ning öfver en viss gräns, må sådant hin- het, den der icke genom deltagarnes i
der ej undanrödjas. densamma afiägsnande kan undanrödjas.

För öfverträdelse häraf hötes 2-20 kr. må sammankomsten af polismyndigheten
Musik. Utan Öfverståthållare-Embetets upplösas; och vare alla de, som å stället

tillstånd får under tiden emellan kl. 11 sig församlat, pligtige att på nämde myn-
e. m. och. kl. 6 f. m. sång eller annan mu- dighets uppmaning derifrån sig begifva,
sik ej utföras å gator eller andra all- vid bot af 2-20 kr. för en hvar, som icke
männa platser inom staden eller den del ställer sig sådan uppmaning till efterrät-
af Kongl. Djurgården, som sträcker sig telse,
från Bellmansro öfver Djurgårdsslätten och Orenlighet. Vid bot af 5-50 kr. ålig-
vidare förbi Blåporten till Framnäs, vid ger det den, som i stad forslar afträdes-
bot af 2-20 kr. ämnen, kreatursspillning eller annan oren-

Nötkreatur. Då dessa föras å gata eller lighet, att dertill begagna tätt fordon eller
annan allmän plats, skola djuren, högst kärl samt jemväl i öfrigt tillse, att oren-
tre i bredd, antingen köras med töm eller ligheten ej spilles eller utrinner, äfvensom
ock, sammanbundna på lämpligt sätt, le- att hafva fordonet eller kärlet ändamåls-
das, vid bot af 2-20 kr. enligt öfvertäckt samt icke å gata eller an-

Offentliga föreställningar. Hvar och en, nan allmän plats stanna dermed längre än
som vill i staden eller å dess område, inom som af tillfällig anledning kan vara ound-
eller utom hus, gifva offentlig föreställning, gängligen nödigt. Vid forsling å gata el-
såsom skådespel, lindansning, konstridning, ler annan allmän plats af kalk, malen krita,
förevisa djur, konststycke eller annat dy- kolstybb, rödfärg eller annat dylikt ämne,
likt, hålla konsert eller eljest utföra musik, som genom utspillning eller damning med-
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för olägenhet, skall, vid bot af 2-20 kr., Inom hvarje egendom skola, genom hus-
begagnas tätt och med tj enlig 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 klosettkärl för uppsamlande af den inom
å gator eller andra allmänna platser på an- egendomen fallande latrin. Den, åt hvil-
nan 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 budning i stad-
i händelse af behof, orenlighet, som spri- gad ordning, föranstalta om orenlighetens
der vämjelig stank, vara försatt med nå- bortskaffande, livarmed 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.
,':;-50 kr. Afstjelpningsstållen för snö, is, Afträdesrenhållningel1 verkställes genom
affall af byggnadsmaterialier, vid gräfnin- en af Drätselnämden antagen direktör. Se-
gar uppsamlad jord, sten och grus samt dan budning 11 kontoret blifvit verkstäld
andra fyllnadsämnen, hv ilka ej uppläggas emot betalning och arbetarn e anländt, böra
på egarens eller med vederbörligt tillstånd de genast vid ankomsten vinna tillträde
å annans tomt, anvisas af Ofverståthållare- till afbemtningsstället, vid påföljd, att
Embetet medelst särskild kungörelse. Den, hemtningen ej verkställes förr än efter för-
som vill begagna sådana afstjelpningsstäl- nyad budning och ånyo erlagd betalning;
len, bör rätta sig efter tillsyningsmans el- börande arbetarue mot allmänheten iakt-
ler polisbetjenings tillsägelser i afseende å taga ett höfligt uppförande, och må de
dc ditförda ämnenas aflassning. Ofverträ- icke begära drickspenningar .
delse häraf straffas med 5-100 kr. - Svin- Afträdesorenlighet får ej hemtas eller å
mat eller dylika ämnen, döda djur, sopor, gator eller andra allmänna platser forslas
uffall från fabriker och handtverksstäder, å annan tid än emellan kl. 11 e. m. och
eller annan orenlighet må icke i stadon kl. 5 f. m. från den 1 april till den l
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 öfriga månader, vid bot af 2-
gas å isen derstådes. ej heller få de utka- 100kl'. Utan särskildt af Ofverståthållare-
stas på gator, torg eller andra allmänna embetet meddeladt tillstånd och iaktta-
platser. Användt vatten och andra flytande gamle af de dervid gifna föreskrifter eger
orena ämnen få, så frarnt de ej sprida stin- ingen att uppsamla afträdesorenlighet an-
kande lukt eller medföra annan betydlig norlunda än ofvan finnes bestämdt, eller
olägenhet, i rännstenar uthällas från kl. 11 annan, än den, som står under bemälde di-
e. m. till kl. 7 f. m. under Maj till och rektörs befäl, att sådan orenlighet afbemta
med September månader samt från kl. 10 eller forsla; varande jemväl förbjudet ej
e. m. till kl. 8 f. m. under återstående mindre för direktörens personal, att utan
delen af året, men i öfrigt vare slikt ore- föregående budning verkställa afträdeshemt-
nande förbjudet; och må ej heller någon ning, än äfven för allmänheten att låta af-
låta urin å trottoar eller vid offentliga hemtningen af obehörig person besörjas.
byggnader eller minnesmärken. Vid inträf- Brytes häremot, böte 2-100 kl'.
fad köld må i rännstenar och afloppstrum- Park. Den, som inom staden eller dess
mor icke utsläppas vatten i sådan mängd område, i park eller plantering eller å an-
att för åkande eller gående hinderlig svallis nan plats, som för allmänheten är upplåten,
eller annan synnerlig olägenhet deraf upp- olofIigen köl' eller rider, der icke allmän
kommer. Brytes häremot, böte 2-100 kr. kör- eller ridväg är, eller å tid, då platsen
Orenar någon i staden eller inom dess om- är stängd, dit obehörigen banar sig inträde,
råde vattnet uti allmän brunn, källa eller böte 2-20 kr.
vattenledning eller, på annat sätt som nyss Reparationer. Då yttre reparation å hus
är sagdt, vid allmänt vattenhemtningsställe pågår, utan att platsen utanför huset är
i sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller före- inhägnad, skall, genom den s försorg, som,
tager man vid allmän brunn, källa eller enligt Byggnadsordningen, föl' behörigt
vattenkastare eller vid annat allmänt vat- verkställande af byggnadsföretag är an"
tenhemtningsställe rengöring af kärl eller svarig, på lämpligt sätt iifvervakas det
åkdon, tvättning af kläder eller annan åt- olyckshändelse eller olägenhet för allmän-
gärd, så att osnygghet eller hinder vid vat- heten icke må af arbetet vållas. Brytes
tenhemtningen uppkommer, böte 2-100 kr. häremot, böte 5-100 kr.
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Renhållning af gator och gårdar. Fai ges försorg, i trottoarer eller, de~ såo~ana

stighetsegare böra, hvar för sin egendom, ej finnas, invid husen eller å annat lämp-
renhålla gator och andra allmänna platser ligt ställe af gata, gränd, torg eller ?p-
med dertill hörande trottoarer, rännstenar pen plats utströs sand eller annat dylikt,
och afloppstrummor samt gårdar och port- tjenligt ämne i så stor mängd, som till före-
gångar; och omfattar renhållningen utom- kommande af olyck-shändelser och beredande
hus för egendom vid gata eller gränd halfva af beqvämligb.et för fotgängare erfordras.
gatans eller grändens bredd utmed egendo- Om våren, sedan Öfverståthållare-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, aflopps-
domen utefter densamma. Ar allmän plats trummor och urinkurar gäller i tillämpliga
af den form eller ringa utsträckning, att delar hvad ofvanföre om nyssnämda platser
dessa bestämmelser icke äro derå tillämp- är stadgadt. Under Maj till och med
liga, bestämmes renhållningsskyldigheten September böra dessutom rännstenar och
af Öfverståthållare-Embetet. Renhållnings- afloppstrummor, så framt de ej af regn blif-
skyldig, som uppdragit renhållningen åt vit tillräckligt rensköljda eller annan om-
annan person eller inrättning, är fri från ständighet gör sådant öfverflödigt, äfven-
ansvaret för renhållningens full~örande, så som urin kurar dagligen, genast efter verk-
framt uppdraget grundar sig pa skriftligt stäld rengöring, med friskt vatten spolas;
kontrakt, som blifvit af Öfverståthållare- 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 ga-
inom 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 aflopps-
han oförmögen att ordentligt fullgöra sina trummor alltid hållas i det stånd, som er-
åligganden 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, skallegaren sjelfansvaraförren- böte 5-100 kr. Då staden å gata eller
hållningen, sedan Öfverståthållare-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-
satta, makadamiserade eller med asfalt fogar öfver enskild ledning, som af Drät-
belagda, äfvensom trottoarer och broar sko- selnämden godkännes, att, samtidigt der-
la, då de icke äro betäckta med snö eller med att staden på sin bekostnad från trum-
is, dagligen rensopas och, i händelse af be- man till tomtgränsen framförer sidoledning,
hof, från växande gräs befrias. Denna ren- till denna sidoledning föra rörledning un-
göring bör vara fullbordad under Maj till der jorden för vattens och flytande oren-
och med September innan kl. 8 samt under lighets afiedande från tomten. Der trumma
öfrige månader innan kl. 10 f. m. Skulle redan finnes af staden anlagd, skall tomt-
härjemte af särskild anledning rengöring egaren fullgöra hvad ofvan är sagdt å tid,
någonstädes å annan tid af dagen erfordras, som Drätselnämden bestämmer och minst
bör den äfven då verkställas. Under den 6 månader förut gifver tomtegaren tillkänna.
tid, då nyssnämda platser äro med snö Ofvannämda rörledning skall utgå från en
eller is betäckta, behöfva de icke rengöras i tomten anbragt tät samlingsbrunn, täckt
oftare än sådant i följd af töväder eller af med lämpligt af Drätselnärriden bestämdt
annan orsak finnes vara nödigt. Den snö galler, försedd med vattenlås samt, der ej
eller is, som för åkande eller gående kan synnerligt hinder möter, lagd så att brun-
vara till hinder eller olägenhet, skall dock, nens utloppsmynning kommer minst 5 fot
så fort sig göra låter, undanskottas eller under jordytan. Kan till följd af belägen-
upphuggas; börande likväl slädföre, då så- heten vattnet från tomten icke föras till
dant i allmänhet finnes i staden, vidmakt- trumman från sådan brunn, hvarom ofvan
hållas; och må, för sådant ändamål å den är sagdt, skall vattnet ledas dit genom
del af gata eller annan allmän plats, som är lämplig anordning, som af Drätselnämden
bar, annorstädes i närheten Obefintlig öfver- godkännes.
flödig snö utbredas. Vid inträffande halka Stensprängning, skott och fyrverkeri.
skall äfven, genom den renhållningsskyldi- Den, som i staden verkställer stenspräng-
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ning utan polismyndighetens tillstånd eller storlek, osnygghet eller annan sin beskaf-
utan att iakttaga dervid f6reskrifvet försig- fenhet är de gaende till hinder eller annat
tighetsmått eller lossar skott eller afbrän- men. Bryter någon häremot, böte 2-50
ner fyrverkeri, vare sig utan sådant till- kr. Gående bör företrädesvis välja den
stånd eller med åsidosättande af nödig trottoar, som är belägen på hans venstra
varsamhet, eller å stadens område utan nö- sida.
dig varsamhet verkställer stensprängning', Tvättbryggor. Ej må någon tvätta,
lossar skott eller afbränner fyrverken, böte skölja eller klappa. kläder eller förrätta
5-100 kr. annat dylikt arbete annorstädes å allmän

Tak-snö och is. Tak och rännor ii hus plats än å de stadens bryggor, som för
skola, på föranstaltande af husegaren, be- sådant ändamål äro upplåtna, vid bot af
frias från den snö eller is, som genom ned- 2-10 kr.; egande allmänheten att dessa
störtande kan förorsaka fara för dem, som bryggor kostnadsfritt begagna. "
färdas förbi; dock må det icke utan nöd- Vakar. Utan särskildt tillstånd af Öfver-
tvång ske så, att den utanför huset fram- ståthållare-embetet må ej någon upphugga
gående rörelsen derigenom hindras eller is eller ÖPPmL vak å sjö, vik, kanal eller
uppehålles; börande husegaren vidtaga n ö- vattendrag inom staden eller på eller i
diga åtgärder till förekommande af olycks- närheten af far- eller gångväg å sjö, vik,
händelser eller oliigenhet för allmänheten kanal eller vattendrag å stadens område.
i följd af arbetets verkställande. Brytes Detta förbud gäller äfven i afseende å
häremot, böte 5--50 kr. sådant försvagande af is, som sker genom

Teatrar. Biljetter för inträde till spek- utsläppande derå af hett vatten från ång-
tak el eller annan tillställning ii Kongl. maskin eller på annat dylikt sätt. Iaktta-
Teatrarna må ej, utan teaterdirektionens ger man icke de vid tillståndets meddelande
tillstånd, inom deras förstugor, trappupp- lemnade föreskrifter, eller åsidosätter den,
gångar, korridorer eller å trottoarerna som eljest å sjö, vik, kanal eller vatten-
utanför eller invid ingångarna till teater- drag inom staden eller dess område upp-
husen säljas eller till salu utbjudas åt all- hugger is eller öppnar vak, att öppningen
mänheten, vid bot af 2--50 kr. Under det noga utmärka, eller underlåter någon att
berörda tillställningar ega rum eller all- liafva brunn eller källa i staden eller å
mänheten till dem anländer eller derifrån dess område ändamålsenligt täckt eller
sig aflägsnar, får ej å nämda ställen något, kringbygd, böte 5-100 kr.
livad det vara må, säljas eller till salu ut- Vattenhemtning. Utan tillstånd af kom-
bjudas utan direktionens tillstånd, vid bot munalmyndigheten få vattenutkastare, som
af 2-10 kr. Ej må nåsron röka cigarr el- äro eller varda å gator eller andra allmänna
ler tobak inom Kongl. Teatrarnes salonger, platser anbragta, ej begagnas till vatten-
korridorer, trappuppgångar eller inre för- hemtning med häst och åkdon, vid bot af
stugor under spektakel eller annan tillställ- 2-10 kr.
ning derstädes eller då allmänheten dertill Vattenledning och gatlysning. Vidtager
anländer eller derifrån sig aflägsnar, vid någon åtgärd, hvarigenom hinder eller up-
bot af 2-10 kr. pehåll i begagnandet af allmän vattenled-

En hvar, som uti de inom staden eller ning eller gaslysningsverk orsakas, eller
å dess område varande allmänna teatrars öppnar någon obehörig-en vattenlednings-
salonger elleri andra, för uppförande af eller gaslysningskran, eller släcker någon
offentliga föreställningar, såsom skådespel, obehörigen gatulykta, böte 5-100 kr.
konstridning och dylikt, med vederbörligt Ved. Kol och ved må uppläggas i källare
tillstånd. begagnade lokaler eller i de till eller tjenliga uthus inne å tomt. Allt upp-
nämda teatrar och lokaler hörande förstu- lag af ved å vind, som ej är försedd med
gor, trappor och korridorer gör oljud eller brand botten, är förbjudet, och må ej heller
eljest åstadkommer förargelse under det be- i boningshus å vind med brandbotten ved
rörda föreställningar ega rum eller allmän- uppläggas utan i högsta nödfall, men icke
heten till dem anländer eller derifrån sig i något fall närmare skorstenspipa än 3
aflägsnar, skall böta 5-50 kr. fot, vid bot af 20-100 kr.

Trottoar. Ingen må å densamma åka Då ved eller dylikt gods skall från åk-
eller rida, utom vid färd deröfver mellan don aflossas å gata eller annan plats, må
går a och gata, ej heller dit uppföra fordon sådant icke ske medelst vedens eller godsets
eller dragare eller på annat obehörigt sätt afstjelpande från åkdonet. Tillstånd till
upptaga eller afstänga trottoaren för de sågning eller huggning af ved eller virke
gående. Ej må trottoar begagnas af den, å gata eller annan allmän plats må polis-
som bär börda, hvilken till följd af sin myndigheten medgifva endast i det fall att



Albano .
Barnängen .
Bellmans byst .
Bergsund ......................•......., .
Biskopsudden .
Blockhustull .
Blåporten . . .

540 Ordningsföreskrifter för Stockholm,
annat tjenligt ställe för berörda ändamål
icke finnes att tillgå eller lämpligen kan Charlottendal (utom Hornstull) .
beredas; börande vid arbetets verkställande Christineberg .
noga tillses såväl att allmänna rörelsen Danviks hospital.. .
icke hindras, som ock att arbetet utan up- Danviks tull .........................•................
pehåll bringas till slut; och skall gatan eller Djurgårdsbrunn (öfver Djurgården)
platsen genast efter fulländadt arbete ren- D:o (genom Fredrikshofs tull) .
göras genom dens försorg, som låtit det- D:o (gen. Ladugårdslands tull .
samma förrätta. Bryter någon häremot, Dragonstallen (g. Fredrikshofs tull)
böte 2-50 kr. o Drottningberget (genom Fredrikshofs

Åkande, ridande och gående. A Stads- tull) :............................ 3,676
smedjegatan, Vesterlånggatan, Prestgatorna, D:o (genom Ladugårdslands tull).... 3,901
Skomakaregatan, Svartmangatan, Kindstn- Drottningholm (nya vägen) 11,790
gatan, Skär~årdsgatan, Köpmangatan, Bag. Enskede.................................................... 4,824
gensgatan, usterlånggatan och Jerntorgs- Experimenta1fältet utom Roslagstull 4,860
gatan samt i gränd, belägen i staden inom Fiskartorpet............................................ 5,178
broarna, må ingen köra eHer rida fortare Fogelsången 4,810
än i gående eller skridt, hvarförutan vare Framnäs 3,043
förbjudet att med arbetsåkdon annorlunda Fredrikshofs tull................................... 2,577
än i gående färdas öfver Gustaf Adolfs torg, Prösunda, Stora ..• 5,813
Mynttorget, Riddarhustorget, Södermalms- D:o Lilla 6,259
torg, Slussbroarna, Nya Kungsholmsbron, Grönbrink 4,175
Djurgårdsbron samt bron mellan Mynt- Gröndal (på Djurgården) 5,686
torget och Relgeandsholmen, vid bot af Gröndal (utom Horns tull) 4,489
2 -20 kr. - Vid enahanda bot skall, då Gungan 4,677
vinterföre är och släddon begagnas, en Haga (gamla) genom l:a Haga grind 5,377
hvar, som i staden dermed farer fortare än Haga lustslott genom första grind 5,255-
i gående, hafva seltygen försedda med lju- Haga lustslott genom andra grind 5,730
dande klocka eller bjellra, Hagalund 5,308

Åkande eller ridande, som inom staden Hammarby............... 3,717
eller dess område möter annan åkande eller Hammarby tull .................................•.. 2,390
ridande, skall hålla åt verister och i tid Hasselbacken 3,325-
tillropa den, som för honom kan vara i Hornsberg................................................ 4,692
vägen, att skynda undan. Alla skola vika Hornstull 3,135
för eldsläckningsservis, som utrycker till Hägersten 7,070
eldsvåda, vid bot af 2-20 kr. Skulle Jakobsdal........ 9,970
åkande, ridande eller fotgängare genom Johannishof 3,688
uppenbar vårdslöshet eller trots orsaka J erfva........................................................ 7,170
hinder eller uppehåll i rörelsen å gata Järla 7,171
e~er annan all~ä~ plat~, eller .?ck }cke Kar~berg (g~.nom alIee~) 4,475-
hors amma de tlllsägelser, som for rörel- D:o (Rorstrandsvagen)................ 4,121
sens ordnande och obehindrade gång der- Konradsberg.. 3,964
städes eller till olyckors förekommande ho- Kräftriket................................................ 4,174
nom meddelas af polisbetjeningen på stål- Kungsholms tull 3,060
let, böte 2-50 kr. - Då trängsel uppstår Kyrkogården, nya 4,222
å allmän plats, derigenom att en större Källhagen 3,403
mängd folk vill samtidigt framkomma, bör Ladugårdslands tull 2,461
k? bildas en}ig~ P?lismyn.~ighet~ns. a~vis· Lidingöbro (öfver. Djurgården) 6,422
nmg; och rna ej nagon tranga SIg m l en D:o (genom Frednkshofs tull)............ 5,264
sådan kö. . D:o (genom Ladugårdslands tull) 5,831

Liljeholmen 3,527
Afståndet från Stortorget till: Listonhill 4,943

Meter Långholmen 4,365
3,628 Långpannan 8,227
3,159 Manhem.................................................... 5,175-
3,944 Manilla (öfre) 5,285-
4,210 Marieberg 4,219
4,795 Nacka värdshus 6,478
6,339 Nockeby bro 10,138
2,651 Norrbacka 3,!113

Meter
4,329
4,469
3,080
2,900
5,062
4,685
5,282
3,750



Folkmängd.
iYleter

Norrtull.................................................... 3,512 Folkmängden i Stockholm vid 1883 års slut.

~;;~t~~f::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g~~Adolf Fredriks n.oJra rote .... ir'~ät
Rosendals lustslott................................ 3,889 " so ra " .~_ 24,628
Roslagstull 3379 Jakobs n:a rote m. Johannis 10,684
Rörstrand 3'367 södra rote 12,715 23,399
Sabbatsberg ,................ 2:939 Katarina norra rote 10,212

~iri~h~r~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:1~~" ~;~~~~;~ar~:e::::&~~:28,834
Skanstull 2,678 Klara norra rote :::-:--8,9fi
Skuggan.................................................... 5,684 " södra " __ 9,457 18,368
~klu'u 'k k (..g· N ·;;..il) ..· · 1~,~~~ Kungsholmsroten -:::--- 16,503
S~ ~t..Yt~a • 'dom 01'1' u............ 3' ~8~ Ladugårdsl. mellersta rote 12,942

a mas aregar en L, I i) t. 12315
Stocksund 7,013 ~e: la "13'-02
Stora Sickla 5,582 " os ra ,_, _,~~ 38,789
Sundbyberg 9,124 Maria ~estl'a rote 13,239
Tallkrogen................................................ 7,274 östra 14,10i)
Tanto tull................................................ 2,944 Storkvrkoroten .
Tegeludden 4,183 •
T:.anebergsbro 4,913
Tacka udden 5,745
Ulfsunda 7,224
Ulriksdal (gen. Norrtull) 8,654
Ulrikadal (genom Roslagstull förbi

Alkistan) 9,249
Weylandts villa 4,234
Wärtan, hamnen vid densamma... 4,095
Ålkistan :l...................... 6,184
Drottninggatan, från Strömmen, till

Tekniska högskolan 1,517
Göthgatan, från Södermalmstorg 1,924
Hornsgatan, från Södermalmstorg,

till Hornskroken __ 1,360
Regeringsgatan, från Gustaf Adolfs

torg, till Spårvägsbolagetsegendom 1,280

Höjder:
(Medelvattenytan i Saltsjön antagen till

3,95 meter öfver slusströskeln).
Meter.

Adolf Fredriks kyrka, kulan 54,67
Belvedere n, öfversta räckets öfre kant 74.98
Brandtornet, kulan................................ 54;96
Hissen, skorstenens öfre kant........... 51,67

D:o, öfversta räckets öfre kant. 47,24
Jakobs kyrka, korset 54,51
Katarina kyrka, korset __ 104,46
Klara kyrka, korset __ 62,66
Kungsholms kyrka, korset 59,48
Ladugårdslands kyrka, korset 80,12
Maria kyrka, korset 72,96
Observatorium, spetsen af tornet.... 59,42
Riddarholmskyrkan, korset 96,42
Skeppsholms kyrka, korset............... 52,26
Storkyrkan, korset................................ 73,88

541

27.335
12,986

S:a 190,842

År 1663 var folkmängden
«1763« «
«1800« «
«1820« «
«1830« «
«184D« «
«1850« «
«1855« «
«1860« «
«1865 « «
«1870« «
«1875« «
«188i- ( (
«1881« «

14,948
72,989
75,517
75,569
80,621
84,161
93,070
97,952

109,878
126,180
133,597
144,974
168,019
174,706

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: ( 10,391,143:-
( 1881: « 10,656,093:-
{( 1882: {( 11,178,636:-
«1883: « 11,513,409:-
«1884: « 11,925,482:-


