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Mans Rejserlisa Majestäts
i Näder fastställde Vrand Ordning för Wi«
borgs Stad; Gifwen uti NejserliOK
Senaten för Finland och Dest Oeconomiae De-
partement i Helsingfors, den 21 lanuarii 1840.

I. Art.
GM StaVens inVelumg i wissa BranV- sch

NstMä^terskap. samt sm DranV- Och NstMKsta-
§. l.

> Staden, smn af alder är indelad uti trenne Stadsdelar,
nemligen: Fästningen med Terwa niemi eller Kron St. Annae
Fastningswerk; St.
vch Wiborgska Förstadm, fördelas uti lika mänga Brand-
Nlästerskap.

Fästningen nted Terwanienli, utgörande det första Brand-
nlästerskapet, indelas uti trenne Rotmäsierskap, af hwilka
det första innehäller alla dc hus och gärdar, som äro belägne
pä wenstra sidan om den genom Fästningen löpande Catha»
rinae gatan, det andra, alla hus och gärdar pä östra sidan
ef summa gata, santt det tredje Rotmästerskapet, de a
Terwanienli befintelige hus och bpggnader.

St. Petersburgska Förstaden, som utgör det andra Brand-
masterskapet, fördelas uti twänne Rotmäsierskap, af hwilka
det ena innefattar alla hus och gärdar belägne pä norm
sidan af dm genpm Förstghm lspanhe stora gata, och det



andra alla gardar och bpggnader pä södra sidan af samma
gata, jemte Pantzarlax.

Wiborgska Förstaden, hwaraf det tredje Brandmäster-
skapet bestär, innefattar endast ett Rotmästerskap.

§. 2.
Uti hwarje Brand och Rotmästerskap tillsättas sarskilte

Uppspningsman under namn af Brand- och Rotmastare, till
hwilka befattningar Brand Commissionen ager utse sadane
personer bland Stadens innewanare, som dertill finnas inne»
hafwa fallcnhet och ej kunna anscs wara af andra spsscl»
sattningar hindrade, att med erforderlig drift ombesörjasamma befattningar, hwarmed de komma att i trenne är
fortfara.

§. 5.
Brandmästare äligger hufwudsakligast:

a) att hafwa noga tillspn och wärd om all, enligt Brand
Comnlissionens dera astemnade forteckning, till Hans Brand»
mästerskap hörande allnlän brandredskap, samt att sorgfäl-
ligt waka deröfwer att sagde brandredskap a anwista ställen
förwaras och alltid befinnes i det skick, att densamma kan,
wid intraffaude behof, utan dröjsmäl, bcgagnas; härifrändock
undantagne brandsprutorne med till dcsmnma hörande redskap,
angäende hwilkas tillspn och wärd i §. 9. sarskildt stadgas;

b) att personligen ansialla de i §. 44. föreskrifne arliga
brandspner och sedermera Mlwal waka deröfwer att de fö»
reskrifter, som, i anledning af gjorda anmärkningar wid
brandspnerne, kunna af Magistmten meddelas, warda behö°
ngen efterkomna och fullgjorda;



c) att uppratta förteckning öfwer alla de gartsagare inom
Brandlnästerskapet, hwilka halla lM och saledcs kunna till
wattenkörsel wid eldswada indelas, afwensom öfwer de, hwil-
ka i saknad af Mst, böra wid eldswada installa sig mcd saar
eller ämbare, för att med tillbringandet af watten biträda;
och skall Vrand Commissionen af denna förteckning er-
Ma del;

d) att ej mindre sjelf noga waka deröftver, jmru meb
elden i husen förfares och om sotning ä föreskrifne tider
werksialles, än och tilllMa de till Brandmäsierskapet hö-
rande Relmästare, att en hwar i sitt Rotmästerskap detsam-
ma noga iakttaga: börande da, anledning till anmärkning i
detza delar förekommer, sädant genast hos Politiae Borg»
mästaren anmälas;

e) att dä eldswada pppas, föransialta derom, att den
under Vrandmasiarens ward siallde brandredskap fordersam-
masi till brandstället framskaffas, samt der för andamalet
och, sedän Öfwer Vefälet till stallet anländt, enligt desi för-
ordnanden begagnas; säsom och wid branden i öfrigt halla
hand deröftver att manskapet sine skpldigheter fullgör, samt
att brandredskapen, sedän elden blifwit dampad, och Vefa»
l(t sädant tillsiadjer, warder till sine förwaringsrum aterförd;

f) att innan brandredskapen i detz förwaringsställen ater
insättes, tillse det brandseglen försi upptorkas och jentte den
öftiga redskapen noga besigtigas, da, ihandrlse nagot befinnes
wara skadadt, förbptt eller förkommit, Brandmästaren bör
härom aumäla wid den spn, som jemlikt §. l 2 af Gouver»
nenren och Vrand Commissionen ä all brandredskap anställes
dagen efter öfwerstanhen eldswada.



8. 4.
Rotmastare, som tillsättes Brandmästaren till biträde

i dest befattning, äligger en hwar inom sitt District waka
öfwer eldens handterande i husen och sotnings werkställande <

samt wid eldswäda och i öfrigt inom sin Rota iakttaga och
fullgöra allt hwad angaende Brandmäsiare finnes foreskrif»
wet, afwensom Brandmästarens bud och uppdrag i detta asi
seende efterkomma: Försummelse ssm af Rotmästaren an-
märkes, bör han hos Brandmästaren tillkännagifwa.

§. 6.
Will Vrand» eller Rotmästaren frän Staden afresa,

«nmäle sadant derforinnan hos Politiae Borgmastaren och
uppgifwe tillika annan lemplig person, att desi befattning
undcr tiden bestrida, samt lemne underrättelse harom,
Brandnlästaren at Rotmastarene och Rotmastare at Branb-
mästaren i Districtet.

11. Art.
Om Ve perssner, som wid eldswada Hafwa Mt

HefaM eller sossla. samt sm SprutmäZtÄre sch
deras hefattning..

§. 6.
Wid uppkommen brand förer Gouwerneuren i Länet

högsta befälet. Nr Gouwerneuren icke narwarande, skallStadens Pslitiae Borgmästare, eller i Hans ftanwaro, Po»
lice Mästaren wara högsta BefäHafware öftver brandanstal'
terne samt dertill hörande Befal och manskap.

Politiae Borgmastaren och Police Mästaren skola wid
etdswäda sig jemwäl eljesi inställa, för att mcd sin embtts
befattning bittada.



§. 7
Stadens Radman böra wid eldswäda tillstadeskomma,ft'r

att Vefalet tillhanda ga, säsom och Ledamöterne i Brand»
Ms Comiten äga i sadant afseende närwara.

§. 8.
Stads Fiscalen afwensom ftmtelige Ordinarie och pä

ertra Stat antagne Police och Stads BetMe skola wid
eldswäda sig owagerligen insinna, för att biträda med nödig
handräckning. Uteblifwer nägon af dcssa personer, plikte
Stads Fiscalen Fem, men Police eller Stads Betjent Twä
Rubel Silfwcr; ankommer nagon af dem sentida, ware bot
Halftcn mindre. Börande nämnde personer hufwudsakligen

att shmdsamhet och ordning wid anskaffaudet af wat»
ten till sprutorne inkttnges, hwarjemte en eller ftere Police
eller Stads- Betjente fördelas i hwarje Rotmästerskap, för
att under pästäende brand noggrant waka deröfwer att hwar-
ken bränder och gnistor mä antanda närbelägna hns, eller
Fbehorigt folk, under förewändning att berga, befatta sig mcd
NndanflpttninS af gods frän brandstället eller narbelagne hus.

3.
Till hwarje af Stadens allntänna brandsprntor tillsat-

ter Brand Commissionen, bland Stadens innewänare, en
Sprutniastare, och honom till biträde en vice Sprutmastare,
hwilka i trenne är med denna befattning fortfara, samt
bora inseende öfwer de under deras wärd Mlldesprutor och annan redskap jemte det derä indelte Manskap:
öfwer hwilket allt Vrand Commissionen äger tillstätta Sprut»
mäsiaren en noggrgnn och utförlig förteckning.
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§. 10.

Da eldswada blifwit kunnig gjord, böra Sprutmästare
och vice Sprutmästare fordersammast installa sig wid Sprut-
huset och besörja att sprutorne jemte dertill hörande redskap
till brandstället framskaffas. Sedän Sprutmästare med
rcdskapen dit ankommit, skall tzan genast inhemta den a stäl-
let warande högsta Befälhafwarens föreskrift, om stället
för sprutans begagnande; men skulle nagon af Dfwer Befä-
let ännu ej wara till stället anland, tillkömmer Sprutmästare
att, efter eget bedvmmande, sätta sprutan i werksamhet; dock
med iakttagande af nödig omtanka, till förekommande af
redskapens skadande»

3. It.
Sedän sprutan blifwit satt i werksamhet, efterser Sprut-

mästare , huruwida allt det manskap, som till den sanuna
hörer, finnes tillstädes och sstt arbete fullgor. Skulle onckpte
af Manskap blifwa nödigt, böra de wid slangen astösa
Manskapet wid punlpen eller och Sprutmästare» anmäla hos
Ofwerbefälhafwaren om anskaffandet af annat arbetsfört
Manskap.

Da elden blifwit dämpad, skall Sprutmästare jemtedest
Manskap pä stället afwakta Dfwer Bcfälhafwarcns när-
mare förordnande, huruwida sprutan fär till Spruchusct a«
terföras, och enär detta tillatcs, waka deröfwcr att sädant
sker med ordning, pä det sprutan ej mä af wardslöchet ska-
das, eller nägot af redskapen förkomma. Innan sprutan i
spruchus inbringas, skall Sprutmästare noggrant undersöka och
besigtiga allt hwad till Hans ward blifwit anförtrodt, samt
det bristfälliga eller forkomna annmrka.



§. t2
H forstinträffanbe sccknedag efter öfwerstanden eldswadct

anstalles ä samtlige sprutorne, jemte den öfriga brandred»
skapen, besigtning af Gouverneuren, med bitrade af Politiae
Borgmästaren, Bramd Eommisssons Ledamöter samt de per-
soner, som med sanima redskap hafwa att skaffa.

Vrand- och Rotmästare samt Sprutmastare aga da
jemwäl anmäla, om nägot af redskapen wid eldswäda för-
kommit eller blifwit sfadadt, pH det atgard till np redstaps
anskaffande eller den bristfälliges iständsattande genast mä
widtagas. Har nägon af Manskapet wid eldswäda antingen
alldeles uteblifwlt, uti sinä göromäl wifat försumWet eller
ch',est sig otillborligt förhällit, mä Brand- och Sprutmästa-
ren sädant dä afwen Mkännagifwa»

§. 15».
Vice Mprutntästaren äligger afwen i allmanhet iakttaga

och fullgöra allt hwad om Sprutmastare sagdt ar, samt, i
denncs fränwaro, Hans befattning sjelfmant besorja; Mm
enär Sprntlnästare wid eldswäda är tzaller vice
Sprlttmästarcn hand deröfwer , att tillräckeligt watten till
sprutan anskaffas, samt att redskapen genöm wardslöshet
cllcr owarsamt bchandlande ej ma sladas; hanbör jcmwäl,
i händelse nagon af mansfapet wid eldswadan uteblifwit eller
i sin tjenst da wisat sig försunllig eller uppsiudsig, derom
hos Sprutmästaren anmäla, samt for öftigt wid de med
redskapen anstallde inwenteringar, försök eller besigtmnggr
tillstädeskomma.

8. t4.
Will Sprutnlastare eller vice Sprutmastare frän Sttv

dcn aftcsa, aztmale sädant hos Politiae Borgmästaren och



Appgifwe tillika anna» person att best befattning under tiden
bestrida: sinnes denne lemplig, ula Politiae Borgmastaren
honom härtill antaga; dock bsr den andra Sprutlnästaren
wid samma redstap af den bortresande derom undcrrattas.

§.16.
Till hwarje spruta utser Brand Commissionen bland

Gtadens gerningsmän,-twanne eller i män af sprutors stor-
lek flere kraftfulle och ofsrskräckte personer, att säsom Sträl-
förare wid densamma bitrada, samt sörfer dem, till skpdd
emot eld och watten, med tjenliga öfwerrockar och haMr,
Milka perstdlar skola - markas med sprutans numnler och
sprutan alltid ätfölja.

Wid gifwen brandsignal inställer Strslföraren sig wid
spruthuset och tillser, sedän sprutan blifwit till stallet fram-
skaffad, att slangen warder ordentligenutbredd, hwareftcr han
skall ä de ställen Sprutlnästaren anwisar, med all ftit, om»
sorg och ordentlighet ledasträlen, samt Befalets förordnan-
den i öftigt efterkomma. Wisar Stralförare i fin befatt-
ning försumlighet, under pästäende eldswäda, utan tillstänh
ifran strälen sig astagsnar, eller eljest sig otillbörligt for«
häller, mä Brand Commissionen Ma honom Mböterfrän
en till tre Rub. Silfwer, eller frän befattningen efter om°
ständigheterna skilja. Lag samma wore om Strälförare utan
Sprutmästarens tillständ frän Staden sig begifwer.

§. 46.
Likaledes antager Brand Conln«'ssionen till hwarje spruta

en eller twänns kunnige personer, att under pästäende clds»
wäda afhjelpa de bristfälligheter, som ä slangarne kunna
pppas. Desft Slgnglagare stola, dä sprutan affores, den»



samma atfölja, försedda med den till hwarje spruta höran»
de särskllta sack, innehallande redskap till Slangarnes lag-
ning, som i Spruthuset förwaras; hwarefter de, sä lange
fpruwn är i bruk, wid den förblifwa. For försummelse
eller otillbörligt förlMande, plikte Slanglagare säsom om
Strälförare i föregaende §. sagdt ar. -

§. 17.
Pa ,det erforherligt,och kunnigt Manskap till sprutor-

na, brandseglen och den öftige redskapen ständigt ma wara
att tillga, ager Brand - Commissionen ä hwarje redskap in»
dcla ctt efter behofwet lempadt antal af de, i närheten till
redskapens förwaringsställen boende Gesäller och fnllwäxte
Lärgossar wid handtwerterierne, samt Stadens Tinunermän,
Murare och andre dplike personer; Hwarwid iakttages, att
Gesäller och Lärgossar förctradcswis fördelas ä Sprutorne,
,mcn det öfriga arbetsfolket ä brandseglen och annan slik
rcdskap, för./ltt begagnas till rifning af hus eller deras
,skpd.danhe Mpt -antandning af gnisM.sch Kränder.

s. 18.
HiAmerman, Murare och annat arbetsfolk, hwilka till

sprutorne eller den sfriga redskapen ej fordras, jemte de af
Allmogen och andra personer, som för arbetsförtjenst sig i
Stadm uppehalla, komma att af Brand Conmlisssonen in«
delas i wissa Rotar eller afdelningar för att, under ledning
af dertill bland Stadens innewänare utstdde Vefalhafware,
wid eldswäda begagnas, dels till bergning af löscgendom,
dels och till rifniug af hus eller plattk, som till förebpggande
af eldens kringspridande anses böra nedtagas och undanskaf»
fas; i hwilket afseende det till sistnämnde ändamäl utstdde
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manskap aligger medtaga, Timmermän p)?or, samt Murare,
kofötter ock jernstörar.

Befälhafwarene för dessa Afdelningar, som benämnes
Afdelnings- Chefer, böra,da eldswada tillkannagifwes, genast
förfoga fig till brandstället, derstades försanlla det till hwarje
«afdelning hörande manskap och widare efterkomma' de upp
drag, som afDfwer Befalet lemnas. Sedän elden blifwit
dämpad, Ntä ntanstapet ej utan Dfwer Befälets löf och
minne hemförloftvas. Är nagon af Manskapet fränwaran-
de eller wisar sig i sin skpldighet försmnlig eller uppsiudsig,
age Afdelnings Chefen sadant tillkannagifwa, pa fätt om
Brand- och Spwtmästare stadgas. Ej ma Afdelnings Chef
frän Staden afresa innan han fullgjort hwad för Brand-
och SprMmästare i- sadant afstende ar föreskrifwet.

§. t9.
Wid forsta ssgnal om uppkommen wadeld skall M det

ä Sprutorne och den öfriga Brandredskapen indeldta Man-
skap infintta sig a de stallen, der samma redskap förwaras,
för att biträda wid dest fraMskaffande till brandstället och
widare begagnande derstades; hwaremot det t nästföregäende
§. omnämnde Afdelnings Manskap genast förfogar sig till
stället, der eldswäda pppats, hos Afdelnings Chefen dersta-
des sig annläler och widare fullgör hwad af Honom eller
Befälet kan anbefallas. Förfummar eller undandrager sig
nägon af Manskapet hwad sälunda foreskrifwit ar, eller wid
eldswada sig eljest otillbörligt föchaller, böte frän En t,ll
Tre Rub. Silfwer, efter omständigheterna.

Wid samma wite mä nägott af Manskapet jjwarken utan
tillstand frän Brandfiället sig astägsna, innan elden blif-
wit dampad, redskapen till fins förwaringsrum är äterförh



och wederbörande VefaHafwnre Manskapet Femfbrloswat,
<ller utan dctz Befäls lof och minne fran Staden afresa.

§. 20.
> De tlf Stadens öfrige inneVanare, särdeles af den ar-

Vetands etassen, som a wist brandredskap eller Afdelning
icke aW inbelbte,' Ma wid eldswäda bitrada med tillbrin-
gande af watten samt hwad Vefälet för öftigt kan finna
nödigt anbcfalla till eldcns dampande eller bergning af egen»
dom; men qwinfolk ma eudast begagnas att ösa och bära
watten.

Undandrager sig nägon, som wid eldswäda tiUstadeskenl-
Mit, attfUllgöra hwad Vefälet sälunda anbefaller, ma ha»

efterkommande deraf pa stalleb tMligen tillhällas, samt
böte om han soker hindra werksialligheten af gifne

ifrän En till Tre Rubel Sifwer.
§. 2t.

Pä det de M Befalet och Manftaxet wid Br<md<m-
stalterne hörande personer mä kunna lättare igenkannas, alig-
gcr en hwar af denl att ei mindre wid eldswäda an och wid
Spnttspner eller mönstringar bara ett wisit tecken, som desi
befattning närmare utmärker, och hwarmed Brand»Com»
missionen äger wederbörande förse.

111. Art.
Gm Ktadens VranVanstalter, vtMss lvsrN

sch skötsel m. m. '

§. 22°
De Stadenför nämarande fMtdr, l»rM«

segel och öftige redst«p afiemnas till Brand«Comnnssio.



nens wärd och inseende. Brand - Commisstonen äger ga i
författning derom att Staden alltid är försedd mch ett efter
deZ storlek lempadt antal brandsprutor och annan Hrgndred-
skap af den beskassenhet, hwartill omständlgheterne eller god«
kande npare uppfinningar gifwa anlcdning. Kostnaden för
»ppköp och undcrhall af Stadcns samtelige allmänna spru-
tor och annan brandredskap bestrides af Brand-Cassan.

Hwarje spruta förses med lpkta, hängande äen wi.d
pumpwerket anbragt jernarnt.

8. 25.
Pä det eldsläcknings anstalterne sa mpcket lattare Mg

wara att tillga, skola desamma fördelas till förwarande sg
wäl uti de inom Fastmngen och St. Petersburgska Första--
öen bestntelige Spruthus, som och inom Wiborgska
den, hwarest tjenlig dpggnad.dertill bör antingen MppföraZ
eller hpras.

8. 2^.
Spruthusen, hwilka äfwen pä Brand-Cassc, ns bekostn<ch

underhällas, bora, utom tillräckligt utrpmme for brandred-
skapm, innehälla boningsrum för Brandwgkts Corpsen,
som äligger öfwer Spruthusen bewakning och säledes
jemwäl besörjer derom, att i Spruthusen mä undechällas
om sommaren, genom wäderwaxling, ren och torrluft, samt
Winter tiden, mcdelst eldning, jemn och for redskapen afpas-
sad Till dessa Spruthus anskaffas stere npcklar af
lika beskassenhet, af hwilka ej mindre Politiae Borgmästa»
ren, ä'n och Brand-och Rotmästarene, samt Sprut-och vice
Gprutmästarene i Stadsdelen erhälla hwar sin; hwarutom
en npckel ständigt skall pä tillgängeligt sialle förwaras i be-
waknings rummet.



§. 25.

Brand-Commissionen antager en i sprutslangars rätta
bchandling och repanttion knnnig persm, hwilken nnder namn
af Slangmästare enlot ersättning besörjcr slangarnes smörj,
ning och afhjelpaudet af de bristfälligheter, sonl ä dem pppas.
Denne person bör jenlwäl ej mindre halla tillspn öfwer fjelf-
wa sprntorne, an sch tid efter annan nnderioka om pump-
werken nti Stadens allnnmna brunnur och watten»uppfor-
drinqsanstalter besinnas i skick, samt enär nägra bristfalllg.
heter dera förmärkas fädant tillkännagifwa hos Brand-Com«
missionen, som om deras afhjelpande besörjer, pa sätt i §.
49 stadgas.

Beträdes Slangnlästaren Nled försumlighet eller efter-Mtenhet i dest tjenst, plitte hwarje gäng med forlust af Lön
för en lnänad eller zncra Ffter

s. 26.
Till de landets allmänna Werk ech inrättningar tTho-

Me siörrc brandsprutor, som till elds hammande i Sta-
den jemwäl mä begagnas, säwidt ej Inrättningarne sjelfwe
för tillfället hafwa öehof af dem, utstr Brand-Commissio'
yen nödigt Befal och Manskap, i likhet mcd hwad om Sta«
dens sprutor sagdt är: will enskild person, som försett sig
mcd slangspruta, hafwa sarskildt Befal och Manskap till
dcnsamma utscdt, oge Brand-Commisssonen, pa Hans an-
malan, dcrtill förordna, da hwad angaende Befäl och Man-
skap wid Stadens sprutor stadgadt finnes, i allt tjenar M
efterrattelse.
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8. 27
Forutom wid de i §. 12 omnämnde tillfallcn, stola

brandsprutorne och dm öfriga allmänna brandrcdskapen,
twänne gängor om äret, ncmligen i och Octobcr
mänader, eller oftare ont Gouvcrneurcu och
sisncn sädant nödigt fiuncr, besigtigas af Gouvrrneuren jemte
Politiae Vorgmästaren och Brand- Commissionens Ledamö-
tcr, i hwilket afseende Brandanstalterne af det dertill indeld-
te Manskap, under Befälets tillspn, foras> tiT wlssa läwp-
liga ställen, der forsök med desmuma och Manska-
pet i deras andamälsenliga behandling, tillika inöfwas: Böran-
de, i händelse nagra dristfalligheter a brandredskapen> da
upptäckas, sädant genom Brand.'Co:lMlisssoncns försorg skpn-
desamt afhjelpas. Wld dessw besigtningar,,. hwarom Ordfö-
randen i Stadens Brandstods afwen erhäller under-
tättelse,, för- att i händelse af Vefogcnhct kunna derwid till-
stadeskomma> fkall det till Stadens allmänna eldsläcknings
anstalter. indelade. Befäl och Manskap samt Formänner med
deras wattenkörings redskap owilkorligen och wid enahandaanswar, söm för utrwaro fran eldswada, tillstadeskomma
och sine befattningar utöfwa, samt nödigt watten dertill jem-
wäl af Formännen anfkaffas; äfwensom Befälhafwarene ochManskapet wid de i §. 18 omnämnde Afdelningar äga der-
wid sig inställa, för att. underga mönstring och om deras
äligganden underrättas^

§. 28.
Agare af tomt i hwara bpggnaderne uppga i

wärde till 16,000 Rubel Banco Assignationer eller derut-
«fwer, ware Mtig att pä egen bekosinad anskassa och i gar-
den widmakchalla följande brandredskap, nemligen: en



sicga i windcn till t)warje af de i gärden besintclige, imd
brandlucka försedde bpggnadcr, samt widare twanne större
brandstkgar, som alltid böra finNas emot husm uppreste,
lwänue ambare af lädcr, mcd sa langa tag att watten dermed
kan a högsta tak i gärden uppjjissas, twanne brandhakor,
twanne swabbar, twanne pxor och twanne kofötter af jern,
ett större' kar, samt en portativ spruta mcd tradslang, in-
rcittad eftcr den modcll, som af Brand Ccnlmissioncn med-
delas, si''rutom nödig redslap till wattcnslapning. Wid gärd
af ringare wärde eller ifrän 6WO till Rub., bör
finnas, Mte KeZar a windcn till brandluckorne, twanne
brandstWr'eftcr bUgnatens hojd, twanne handsprutor af
koppar eller blecks en wattel,sa med siäng, ett läder-och ett
Md-ämdare mcd täg> en branHake, twanne swabbar, twan-
ne pror och twcnne kofötter af jcrn; men wid gärd, hwars
Wärde uppgar ifrän ll)0l) till 6009 Rnbel ma endast
Vras twenne brandstcgar, en sa med siäng, twanne trädäm-
bare med täg, twanne swabbar, en M, <?n kofot- och twanne
HandsMwr, famb wid gärd af nundre warde än Ru-
Vel, en brandstega, en sä mcd siäng, ett tradambnre med
tag, en swnbV, en M och en handspntta. Wid Bränne-
rier, Brpggerier, Malthus, äswensom hos Smeder, Fargare,
Bagare mcd stere dplika, t)warest siark eldning förchafwes,sasom ock a större WardHus bör alltid finnas att' tillgä en
portativ spruta, tMlken, efter den i gärden drifna rörelses
betpdenhet och Brand-Commissionens bepröfwande, förses an-
tingen med pumpwerk och laderslang eller endast med slang
af trad. Ägare af brandsörsäkrad gärd stalle sig detzutom
till efterrattelse de om brandredskap för slika gärdar sir»
skilt gifne Stadganden; och aligger det hwarje
Mt hafwa dctz brandredskap märtt med gärdens nnmmer.



8- 29
Till befordrande af sprntornes, wattentMnornes eller

karens samt öftiga brandredskapcas sknnvjautluare framskasi
fande wid mtwffanoe eldswada, ager Brand-Cowmissionen
lata anskaffa fpra hastar, af hwilk.l twänne skola fördelas
wid spruthuset i Staden samt en wid spruthusen,i hwardera
Förstaderne, de der,uti särskildt inrättadt stall, Ma tider
af dpgnet böra paselade finnas staende, för att genast kunna
begagnas. Om tillspnen öfwer We hästar samt Zeras un-
dechall drager Brand - Commissionen försorg.

IV. Art.
Om ywaV till förekommande af ewswada i-

akttasas bör, m. m.
§.

Hus- och gardsägare bör pa det warsammaste med eld
umgäs och jemwal tillse att detsamma af detz husfolk och
hyresgäst noggrcmt iakttages. Förspörjes i detta asscende
wardslöshet, säsom: att med brinnande ljus ware sig i eller
utan lpkta besöka.sadane rum, hwarest tjara, talg, oljor,
bränwin, liu, hampa eller andra eldfarliga ämnen forwaras:
att ä gardstomt, gata, gränder, torg eller öppna platser af-
lossa Skjutgewär, kasta raketer och swärmare eller antända
fprwerkerier: att a sadane ställen, afwensom i bödor, lador,
uchus, wedlider, windar eller källare gä med brinnande kol,
bränder, pärtblotz eller lM utan lpkta: att ä förenämnde
Men röka tobak: att wid wagg fasta brinnande ljus, stic«
kor eller att da langwarig torka eller häftig blastpästar, göra upp siark eld i ugnar eller spislar: att senare
mot natten, eller emellan klockan nio eftermiddagen och tre
pä nwrgonen, ware sig hwilken ärstid som helst, uppgöw



starkare eld i ugnar eller spislar, eller da lata anstalla brpgd,
bränning, förbakning, eller annat dplikt göromäl, sont starkare
eller längre eldning tarfwar, eller och lemna eld utan nödig
tillspn, eller med eld sä förfnra att olpcka deraf lätteligen
upMa kan, plikte den brotslige, i män af förseelscn iftan
Fenl till Tio R«b. Silfwer, om och ingen skada sker.

Stadens Vagare ware likwäl tillatet att, efter förra
wanligheten, äfwm om nätterne läta elda de ugnar, som till
graddning af bröd för följande dagens behof erfordras; dock
<ltt nödig aktsanchet med eldning och tillspn öfwer densam»
Ma, wid ofwan nämude wite, derwid iakttages.

s. si.
Tjenftehjon, som.pä förenämndt eller annat sätt,owar-

santt umgas meö eld, skall, ehwad deraf inträffat eller
icke, behandlas enligt 9§. 111. Art. i sta.hgan,af
.bcn 1Z Maji lBoä.

S. 52.
, Wid dch i§. 50 siadgade wite ware jemwäl forb/udii:

,att, ä hwilken ärstid som helst, utbreda hö eller halm för
«cldstäderne eller sä Mad julhalm i husen begagna: attblär
eller andra sädane eldfarliga aumen, som nägon för sitt
oundgängeliga husbchof eller sin näring nödgas hemma hos

äwindar eller skullar löst och owarsamt förwara:
utt i gärd eller ä andra ställen inom Stadsdelarne hafwa
chplag af tjara, krut, hpfwelspan, m. m. eller annat trad-
wirke än det som till handtwcrkerierne eller förefallande bpgg-
nadZ arbeten kan crfordras: att i eldstaderne kasta hpfwel-
Mn eller andra dplika eldfarligarc änmen: att förwara ,h§
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eller Mm ä windar eller skullar som iike mcd dörr aro
lillpckta: att wid cldsljus förrätta hacking af lm och ham-
pa eller andre sädane hushällsgöromäl, derwid eldswnda latt
kan «ppkomma: att annorlcws an uti inmurade grptor och
kittlar kota tjära, olja, talg och säpa; sasom och att enär
aska fran eldstaderne uttagcs, undanställa densmmua, innan
dm blifwit tillräckeligen afkpld, uti antändbara karl eller ä
windar, uthus samt andra sädane der folk sillan wistas.

8. 25.
Smeder samt Kruk-och som hafwa sine

werkstäder och ugnar nam intill andra bpggnader, i Sta-
den, mä ej, da storm pästär, röra blasbalg till smide, eller
bränning förrätta. Brpter nagon böteisran Fem
M Tio- Rubel SilfMr.

§. 5Ä
I se gärdar,hwarest brunn icke finnes, Vör agaren under

Sommarmänaderne halla ett kar eller en tunna pa kärra
med watten, som till ftrekommande af deZ forskämning ofta
stall eller med falt uppblandas.

§.56:
Handtwerkare, som MseWta sig med arbete i träd,skola pä det sorgfälligaste unigäs meh eld och noga tills>, att

mrket, som de nnder händer hafwa samt i spnuerhethpfwelspän och annat Wkt, till fötekommande af antänd-ning, ej mä hällas närä intill eldsiaden eller bart brinnan.
de hus: warande nämnde Handtwerkare jemwäl förbjudet
att uti werkstäderne eller annorstädes inom gardavne hafwaswrre ftmlingar af hpfweffpän, som efter bör af dent



utom StabeN assöras. Dm Zärentot bchter, böte Fem Ru-
bel- Silfwer hwarje gang han derom öfwertpgas.

§. 56.
Ont eldswäda genom owarsamf umgange nied eld upp«

kommer, skall den, som sädant wallat, utom de i denna Art.
stadgade böter, enligt Lag och forfattningar M answar-
fallas.

V. Are^
Om sotlling samt Sotares antÄsande sch öess

fkpwigyeter.
s. s7.

Brand'Commissionen antager en siändig Gotare, Hwars
stpldighet det är att, emot den ä bilngde Stat anslagne
lön, underhälla nödigt antal Gesaller och Larlingar, samt att'
u:ob sotning och eldstäders rengöring betjena Stadens inne-
wanare, äfwensom att ombesörja skorstensfejningen i alla-
Mlika hus och bpggnader. ,

§. ZB.
Eldstäder och skorstenar uti sädane inrattningar och werk/som fordra jemn och stark eldning, säsonl brännerier, brpg-

gerier, mälthus, bagerier m. st. samt uti kök, bagare» och
twattstugor wid offentliga inrättningar eller pä wardshus samt
uti allmänna badsiugor, skola twanne gangor i manaden sö-
tas, hwaremot skorstens sotning i enskilde personers kök och

gang i hwarjemättad; eldstäder
i boningsrum rengöras sä ofta bchofwet sädant fordrar, sä-
framt derstades icke tillika förrättas kokning, da för dem
gäller hwad om sistnämnde kpk och bagarestugpr sagdt ä'r.



Fordröjes deMed ntöfwer tiden, pllkte-Sotarw enligt §.42,
sä framt af ponom ej wisas kan, att gardsägaren eller hp-
resmannen hindrat honom att pä rättan ,tid Ptuillg
sialla, och att han sadant hos Brandmästals
till rättelse genast anmält.

Z. 59.
Finuer Sotare skorstenspipa för trang, eller eljesi sä

ftlaktigt uppförd, att densammas rmgöring ej kan bchöri»
gen werkiMas, eller upptäcker han dera andra bristfällighe-
ter eller i allwätchet eldstad eller rökledning af wädlig be-
staffenhet, giftve sadant genast Brandmästaren tillkänna,
da denne bör derom hos Magistraten anmäla, pa det
fkpndsam ätgärd till det bristfalligas afhjelpande ma wid-
tagas.

§. 40.

Brand - Commissionen tillställer Sotaren en genomdra»
gen längd öfwer alla i Staden bcfintelige gärdar, nti huul-
ten längd gardsägare eller hpresgäst äligger anteckna dagcn,
da sotning blifwit werkställd, och hwad i öftigt kan wara
emot Sotaren att anmärka. Wägrar husägare eller hpres-
gäst tillträde till sotning, da den sanlma ske bör, böte Tre
Rubel Silfwer, men dubbelt om soteld i följd derafupp-
kommer; skolande sadant, till wederbörandes efterrättelse, af
Vrand»Commissionen a nämnde längd antecknas.

§. 41.
När Gotaren af en eller annan orsak hindras att sotning

förrätta, skall Kan förhällandet i längden anmärka, santt
derom hos Brandmästaren i Distrietet genast tillkännagifwa;
dock äligger honom i allmäHct, att da sotning skall företa-



gas, sadant i garden forut tilljaga.

8. 42.
Wid början af hwarje mänad aligger

sionen att i Sotarens närwaro, granska förberörde langd
och da jemwal höra de personer, till hwilkas inkallande aw
teckningarue i längden kunde föranleda. Beträdes Sotaren
harwid med oriktiga anteckningar, försummelse eller oordentlig»
het i tjensten eller att han sig deri eljest otillbörligt förhal-
lit, böte forsta gängen Fem, andra gangen Tio Rubel
Silfwer, mm wid tredje resan ätal ware han fran befatt»
,ningen stW.

§. 45.
Wid lika answar äligger Sotaren jemwal, att dä signal

em uppkommen eldswada gifwes, )'emte samtclige sine arbe»
tare ssg bersiades inställl, och fullgöra hwad dem af Dfwer
Befälet, kan anbefallas; Och ma han ej innan elden blif-
wit damvad,, eller Man Dfwer Beftlets Mstand ftan brand»
stället sig astagsng.

Vt. Ari.
Om BranVsM sch Vess werKltällHnde

§. 44.
Twänne ganger om aret, eller,i början af Myi ochSeptember manader, anstaller hwarje Brandmästare, i öf-werwaro af en bland Brand - Csmmisssonens Ledamötcr, a

samtliga inom dey Brandmästerskap belägne hus och gärdar
Gpn, hwarwid undersökes i hwad skick eldstäder, Skorstens
plpor, pttre tak samt gärdarne befintelige brmmar besiw
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nas, äfwensom huruwida föreskrifterne i Stadens Vhggnads
Ordning, denna Vrand Ordning och, i händelse hustt är
brandförsäkradt, Reglementet för Allmanna Vrandstods
Bolaget, i afseende n eldswadas förekonlmande, bchörigen i-
akttagits, samt om gärden är försedd med nödig brandredskap
och i hwad skick denfanmla befinnes. Vrandmastaren, sont
wid forrättningar bitrades af Rotmästaren, Sotaren
samt nödige, af Magistraten dertill utsedde handtwerkare
och Stadsbetjente i Stadsdelen, äger häröfwcr författa In-
stmmcnt, i enlighet med dertill af Vrand Commissionen
meddelat, formulmre och i detsanlma korteligen anteckna allt
hwad wid spnegängen funnits bristfälligt eller anmärknings-
wärdt, hwilket Instrument sist inom ätta dagar derefter in-
lemnas iill Magistraten,, som till päföljande sammanträde
later uppkalla husägaren, eller, i händelse hau icke a orten
finnes, tzew som gärden disponerar, samt i Brandmästarens
och Stnds Fistalens närwaro förelägger honom lempclig tid
och wite att det bristfälliga afhjelpa eller saknad brandred-
skap anskassa; hwarä Vrandmastaren och Stads Fiskalen,
mcd biträde af twänne Stads genast efter «Han-
gen af denna tid, ä stället undersöka, hnruwida föreskriften
blifwit bchörigen efterkommell och derom de i motsatt fall
skola anmata hos Magistraten, som äger den forsumlige till
det försuttna witet Ma, samt tillika gä i författning der-
om, att det bristfällige warder iständsatt eller det saknade
anskaffadt; och mä kostnaden derföre sedän hos den försunl-
lige utmätas.

Pröfwa Spnemännen nagon eldstad wara sa förfallen
eller till detz construction eljest sä felaktig, att deri icke utan
wada eldas kan, äligger dem att densamma genast obrukbar
göra; mm är bristfälligheten endast af nlindre beskaffenhet,



mä husägaren förbjudas att, innan eldstaden blifwit i ständ-
satt, deri eldning förratta. Da braudspn werkstalles, skall
föregäende Spne Insirumentet, till nödig ledning, äfwen
medhafwas..

BefinNes pttre' tak wara af älder alldeles förfallet, eller
finnes a gard gannnalt och bofalligt hus, som ez utan wada
för eld mä der qwarstä och begagnas, äge Magisiraten pä
enahanda sätt lennväl förpligta gärdsagare eller disponenten
att nptt- tak' anbringa- eller' dplikt bofalligt- hus undanskaffa»

§. 45«
Pä det Gouvcrneuren mä wara i tillfälle att halla hand

öfwer werkställlghetcn af hwad i detza fall föreskrifwes, älig°
ger Stads Fiskalen, som af brandspne Instrumenternc cch
Magistratens i anledtting. deraf widtagne algärder äger för-
skaffa sig kannedonl, att inom fjorton dagar derefter hos
Gouverneuren harom skrifteligen redowisa, samt enar de an-
märkte bristfalligheterne blifwit afhulpne, derom likaledcs
inberätta.

3. 46.
Magisiraten, som i samräd med Vrandmäsiarene utsätter

termincr till brandspners förrättande, aligger att om sagde
terminer underrätta ej mindre Brand Commissionny äfwen-som Stadens Vrandstods- Comite, i det afseende Reglemen-
tet för Allmänna Vrandstods - Bolaget innehaller, an ock
wederbörande gärdsagare och hpresmau, medelst knngörclse,
som uppläses ä en Söndag i Stadens Kprkor och införes i
Stadens Tidningsblad, da angäcnde det, som i denna §. wi-
dare siadgas, jemwal bör erinras. Gärdsagare och hpresmän
äligga att wid Epnen sjelftve eller genonl Ombud wara till-



stades och da lenma Gpnemannen fritt tilltrabe till alla mcd
eldstäder förscddc rum samt windarne i huftn. Wägras in»
.trMderW, da mä Hefia r,um af Förrättningsmännen saklöst
öppnas. Nr gardsägarc eller hyresman, oaktadt salunda kungMd
termin wid (Jynen icke Mfinnandes, och kan inträde i huset
icke Heller winnas, utsatte Vrandmastare np termin, dä Sp-
nen owilkorligen skall för sig gä, och den hlvilken uppskof-
wet wällat ersättä Förrättningsmännens tidspillan wid den
ptterligare Opnen, med Tre Rubel till Brandnmstaren eller
Vrand»Commissionens Adamot, samt En Rubel Banco
Assignationer till en hwar af öeras biträde. Da Brand-
spn salunda tagit älppskof, ,aligger Brandmästaren att der-
om hos Magistraten anmäla.

VII. A rt.

Om VKttentMt och wilttevtillförsel wid elvs-

§. 47.
De inom enskilte gärdstomter befintelige brunnar, a

hwilka Brand - Commissionen äger uppgora förteckning skola
af gardsägarene behörigen widmakchallas, pch mä icke, utan
af Vrand - Commissionen dertill lemnadt tillstand, igenfpb
las eller obrukbare göras, wid dot af Fem Rubel Silfwer,
och afwentpr att brunnen , genom Brand» Commissionens
försorg, pa gärdsägarens bckostnad, ater warder i ständsatt.
Dä np brunn blifwit upptagen, skall sädant wid brandspnen
antecknas och densamma i nämnde förteckning sedän införas.

8. 48.
Wägrar nagon wid uppkommen eldswäda att till eldens

släckande läta -taga watten ur sin brunn, eller hindrar



nägon uppsateligen släpning/ eller hemtning .af watten der-
ifrätt,medan egen gard ej star i fara, da nm tilltrade till
wattcnhemtning saAöst förskaffas och den, som sähant wagrat
eller hindrat, höta Fem .Rubel Oilfwer.

§.

Brand-Commisssonen aligger att, uppa Vrand-CassanZ
bekostnad,, ej allenast wid,nlakthalla de redan i Staden ,m-
-rättade allmänna brunnar och watten uppfordrings anstalter,
utan ock, ,i händclse sadant pr.öfwas nödigt och tillfalle der-
till gifwes, läta npa brunnar med WMpwerk ä lelnplige stäl-
len inrätta, samt tillse att reserVMMpwcrk, förwarade a
sarskilta lämpliga stallen, ma wara att tillga till begagnan-
de, da den stäende redskapen rakar ,i oskick.

§. 6t).

Uppstar eldswada ien sadan del af Staden, som ar
bclagen pa längre afstand fran allman brunn, ska.ll en Po-
litiae Rädman eller Police Mäsiaren tillsi> att perfoner som
icke aro wid brandanstalterne cheji forfoga sig W
närmaste Sjöstrand och der biträda wid upphämtmng af
watten och de ankomnlande wattenkarlens pafpllande, samt
tillika lata anwisit de körande att i sädant afseende till detta
ställe sig begifwa. När eldswada intraffar närä till, Sjö-
strand eller större brmm, bildas en dubbel fedja af Mnska-
pet, sonl a ena sidan, ifran man till man med ambars
framskaffar watten till Sprutorne, och a den linien
pa enchanda sätt till strand eller brunn aterbefordrar dk
ämbare, som blifwit uttömde.
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8. st.
Gtabens formatt och äkare böra, forutom det antal hä-

star som Magistraten för en hwar af dem bestämmcr, wara
försedde med en duglig wattentunna af minst femtio kannors
dragt, a dertill inrättad stark tarra, samt wattenkar af
lika rpmh ttled tjenlig släde dertill, for att gcnast wid första
brand signal, efter ärstidens beskaffenhet, med nägon sä de-
skassad körredskap till brandstallet framskaffa watten, wid
bot af Tre Rnbel Silfwcr, for den som icke med nödig
skpndsamhet derwid sig- inställer eller utan tillstand mcd wat-
tensläpningen upphör.

Till winnande af nödig controll i detta afseende, later
Magistraten öfwer Stadens Formän och äkare arligen upp-
göra förteckning, som tillika under wist nummer upptager den
körredskap, hwarmed en hwar af dem, i afseende ä watten-
fläpning >wid eldswnda, skatl wara försedd och af hwilken
redsklp watten tunnor och kar, till förekommande af under-
slef, skola markas med den i fsrtcckningen nwtswarande num-
mcr. Denna förteckning meddelas sederlnera ej Nlindre
Brand Commissionen, an och en af Politiae Rädmännen,
som utses att ofwer fornmn och äkare i allmänhet hafwa den
narnmre samt wid eldswäda i sminerhet waka der-
öfwer, att de till watten ssäpning sig infinnH och denna ssn
fkpldighct med ordning och drift fullgöra.

Fornlätt och akares karror och wattentunnor skola wid
sprmspnerne, i ofwerwaro af namnde Radman, besigtigas;
men Winter körredskapen a wist dag wid winterns ingang och
ä det sialle, som bemälde Radman bestännner, af honom
farskildt spnas.

De af Stadens innewanare i allmänhet och gards agare



i synnechet, hwilka halla häsi. mäga icke underlata att witz
eldswada tätä biträba med watten s! apning; men de hwilka
icke hafwa häst, afsande en del af sitt husfolk, försedde med
ambare, att wid branden underMpa tillförseln af watten och
j öfrigt bidraga till eldens danlpande.

§. 55.
Inbrassar eftswada, under siräng köld, skola de i näche»

tm boendc gärdsagare lata uppwärma watten, som med all
skpndsamhet bör till fprutorne framskassas, pä det wattnet
i Svrutorne ej mä lsa sig och pumvningen derigenom af»
brptas. Gärdsagare, somcfter erhällen tillfägelse tredskas
att fullgöra fin skpldighet härutinnan, ware förfallen till ettanswar af Fem Rubel Silftver.

Z. 54.
Till uppnlUntran för deM, sottt tillMet, der eMwada

Utbrltstit, försi framskaffa watten, mä Vrnnd - CommissioneN
utur Brand-Tassan utgifwu belöningar, af Fcmton Rubel
för första, Tio Rnbel för andra och FeM Rubel för tredje
tunnan eller karet, samt likaledes Tre Rubel för första,
Twä Rubel för andra och En Rubel Banco Assignationer
för tredje säen med watten; cm hwilka belöningar sedän i
Stadens Kprksr kungöres.

VIII. Art.
Gm Tornwakt fmnt dess och Klotkrinsares

Mywighet.
§. 65.

Pa det kannedom om ntbrusten eMvada ftpndsamt Niä
knnna echällas, antager Vrand-Commissipnen Fpra Torn^



.waktare, emot ätnjutande wisi lön, hwilka uppä anwist sialle
j Stadstornet, bäde dagochnatt tonrwis halla ständig wakt.

Sä snart sken af eldswäda eller sadan stark och owanligrök,
som tpdligen röjer elds löskomst, wisar sig, skall derom genast af
Wakten i tornet tillkännagifwas,nledelst klamtning i toxnklockan,
hwarwid utmärkes ej ynndre Stadsdclen, der elden utbrustit
mcd lika antal slag som den nummer Stadsdelen innchar,
Fn ock eldens stigande häftighet eller aftagande genom ett
större eller mindre uppchall eniellan hwarje klämtnmg.
Tornwaktaren skall tillika stundtals häftigt stöta i luren och
fortfara med klämtningen sä lange eldswadan pästär. Om
Kdswäda under tiden afwen a annat sialle Pppas, bör derom
jikaledes, zväxclwis tillkännagifwas

5. 56.
Wakten i tornet aligger deremellan jemwäl att gifwa sin

werksanchet tillkänna medelst tntning i en lur, sälunda att
Han wid hwarje hel timme stöter.trenne, men wid hwarje
half tjmme Mdast twanne ganger i luren. Beträdes Torn-
wakt med försummelse eller wärdslöshet i sin tjenst, straffas
mcd penninge boter ifran En till Tio Rubel Silfwer, för»
lust af lönen pa längre eller kortare tid, eller afsked fran
tjensten, efter förstelsens beskaffenhet och Brand«Commis-
sionens pröfning.

§. 57,
Pä samma sttt skall eldswäda medclst klämtning i Kprö

tornen jemwäl tiMnnagifwas, i hwilket afseende Försam-
lingarnes Klockringare/wid första underrättelse om utbrustett
eldswäda, ofördröjeligen skola sig till tornen förfoga och on»
klämtningen besörja. Klockringare som i en eller annan del
brister i denne sin skpldighet, böte ifran Tre till Tio Rubel
Mfwer.



IX. Art.

Mm BrandwaKt.
§. 58.

Branb' Connnissionen antager en ständig Brandwakts
Cerps, bcstäende af tre Corporaler och tolf Brandwakts-kar-
lar, hvilkas antal franldeles mä efter omständigheterne ökas.

Af desiä tolf Brandwakts-tartar ombesörja nio, under
tillspl! af Corporalerne, wakthällningen om nätterne, samt
fördelas salunda: att tre utgöra patrull uti Fästningen, en
ä Terwamemi, tre nti St. PetersburZska Förstaden, samt
twänue uti Wiborgska Förstaden, hwarenwt de sftige trenne
Brandwakts-karlarne qwarstanna till waktgoring, en wib
hwarje spruchus, der Brandwakts Corporalerne och Brand-
wakts-karlarne, pa satt i §. 24. nämnt är, hafwa sine Mn-
dige boningsställen. Kommande denna Brandwakts Corps
att fmmdeles ur Brand-Casian ätnjuta aftöning.

§. H9.
Brandwakts Corporalerne aligga, att afron, in°

nan klockan tio, forbesn Brandwakterne till patrullering inom
de af Vrand - Commissionen bestämda districter santt att
sjelfwe, med biträde af de Stadens Qwartals eller Police
Uppstimngsinan, sonl wederbörande aga dertill utse, hwarje
natt inom sinä Stadsdclar undersöka, huruwida de utsände
wakterne aro i rörelse inonl dem anwista districter och sinä
swldighcter fnllgöra.

Brandwakts Corporal, fom skpldighet härutinnan i nä-
gon mon eftersiitter, äge Brand' ConlNlissionen belägga «led

8.



penninge boter, iftän Tre till Tio Rubel Silfwer, förlust'
af lonen pa langre eller kortare tid, eller ock iftän tjensten
skilja, efter omständigheterne och forseelsens beskassenhet. Da
Qwartals» eller Police Uppspningsman i detta afseende med
försummelse betrades, mä Brand - Comntissionen derom un»
herratta Stadens Magistrat eller Police Kammare, som
äger den försumlige likaledes till answar MaF .

§. 60.
Brandwakterne, hwilka alla tider om aret patrullera ifrän'

klockan tio om afton till klockan fem paföljande morgon,
skola dcrunder icke allenast oafbrutet kringwandra, en hwar
i sitt anwista district och besöka alla derstades belägne gator,
gifwande sadant,pä förut wanligt satt,i lMarje gathörn till-
känna, genom utrsp af senaste utan ock iakttaga ftt-
tersta uppmarksamhet a allt, hwarigenom eld löskomma kan;
och der uppstigande rok ellcr andra tecken till stark eldning
eller owarsamt umgaende med eld nattetid bemarkes, anmana
huswärd, hpresgäst eller deras tjcnstefolk att dermed upphö-
ra, samt, i handelse sadant icke efterkommes, harom genast
anmäla hos Brandwnkts Corporalen, dcn tjenstgörande
Q.wartals° eller Police Uppspningsmannen, eller, derest detze
icke fkulle anträffas, hos närmast boende Brand och Rot-
mastare, som äger skpndsanlt ä ställtt widtaga ändamälscn»
tig atgärd.

8. 61.

Da Brandwakt nägorstades warseblifwer elds löskomst,
bor han icke allenast medelst rov, skranlling och bultning a
portar och fönster uppwäcka folket i gärden och grannarne,
utstn ock läta harom underrätta narmast boende Sprut-



Brand- och Rotmastare, samt utan rmgasie dröjsmal anwa-
la förhällandet hos Vrandwakts Corporalen, ten tjenstgöran»
de Qwartals eller Police Uppspnmgsmannen eller i Wakt-
huset, dä rapport genasi utfardas till närmaste Militaire
Wakt, Gouverneuren, Pelitiae Vorgmastaren samt Police
Mstaren; afwensom Wakten i tornet, i händelse han annu
icke' fkulle genom klamtning tillkännaglfwit eldens lsskomst,
derom> skpndsanmieligen tillsuges. Ridande Militaire Wakt
bör, utan afbidan a widare Ordres, med skpndsamt befsr-
drande af desiä underrättelser biträda; sasom ock Brand-
wakt, i händelse Militaire Wakt af honom passeras, eller
besinnes i granskapet, bör dersiädes anmäla om olpckan, samt
i öfrigt under magen oafbrutit kringwrida sin skramla, och
eldswädatt' kilngöra, hwilkct af Brantwakternc i de öfrige
distritternc, sä snart de om olpckan eHallit kunstap, äfwenupprepas, branden bliftM allmant- bekant.

62^
Sen i Wakttzuset dejourcrande Brantwakten aligger att

gennsi, da eld löskoMmit>upptänsO ljus i lpcktorne, öppna
tillgängarne till sprutMset och Vesörja tzästarnes ispänning
för brandredskapen, pä det samma Ntan ringasie uppchäll
m'ä kunna< afföras.

§. 65,

Brandwakter> soM hafwa wakchällningen i nejdeu af
Stadstornet, böra under wandnngen gifwa akt derpä,. hmu-
wida' Tornwaktcn Med luren tillkännagifwer alla M ech half
timmar, samt i händelse försummelse härUtinnan fvrspörjes,
a stället undersöka förhällandet och detsamma för Brand-
w«M Corpyralen, sä snart Han anttäffas, anmÄa,



§6^

Enär Brandwakt nagorstädes förmärker slagsmal eller
fär erfara att stöld föröfwas, ware skpldig att derom un-
herratta tjenstgörande Qwartals- eller Police Uppspningsmän»
nen, sä framt han icke finncr sig i tillfalle att omedelbartt-
gen afhoja dtt uppkomna slagsmglet eller tjufwen anhalla.

8. 65.
Efter slutad patrullering om morgnarne, inställa sig

Braudwakterne i WakHuset, för att ordentcligen afmön-
siras.

§. 66.
Brandwakts Corporalerne, af hwilka den i Fäflningen

jemwäl tillkommer uppsigten deröfwer att Wakten i Stads-
tornet sin skpldighet ordentcligen fullgör, skola mor-
gon hos Ordföranden i Brand-Commissionen anmäla om
det som under natten i en hwars district kunnat intraffa ock
tillika aflemna skriftelig forteckning ade under natten i tjenst
wordne Qwartals- eller Police Uppspningsmän samt Brand-
wakts-karlar, jemte uppgift dera huru de warit indelade.

§. 67.
Enär Brandwakts Corporalern? och Vrandwakts-karlarne

i tjensten stadde aro, skola de wara kladdc uti uniforms-chenell,
af mörkgrönt klade mcd lMsbla krage, samt hatt med nläs-
sings cordon, hwarutom Corporalerne äga bära Police bricka
a bröstet. Sälunda kladdc, tillgodonjuta de i tjensten det

nästföljande §. innchaller.
8. 68.

Om nagon af Brandwakts Corpsen under tjenstgöringen
pfrcdas eller sjelf mcd ord eller gcrning sig förgär, eller.pm



Brandwaftskarl öfwergifwer desi wakt, ä sin post anträffas
tnfomnad eller chest l tjensten beträdes med oordentlighet
cä>r drpckenskap, sknll jemlikt Kongl. Förklaringen af den
25 Mars 1807, ä desiä förbrptelsir tillampas hwad Krigs-
Articlarne, angaende Militaire Wakter, i enahanda fall
innchalla.

X. Art.
Om hwad wiv elVswäoa och efter Vess häm-

MKnde i allmänyet iakttagäs böl.
§. 69.

Icntte det elds löskonlst tillkannagifwes ntedelst klamtning
och nattetid äfwen med Brandwakternes skramlor, stall der-
om jemwäl kunnigt göras genom trumning af Stadens
Trumslagare och de andre personer, som Vrand-Comnussionen
l fadant afseende inom hwarje Stadsdel utser.

§. 70.
Da eld löskommit, äliggcr huswärd i garden eller, i

Vans fränwaro, desi busfolk eller hpresgast ej mindre,att wid
bot af Trettio Rubel Silfwer, genast anropa sinä grannar
pm stpndsam hjeip till eldens hämmande, cm ock att, wid
wite af Tio Rubel Silfwer, skpndsamt afsända bud till
narmaste wakthus eller patrull, som kan anträffas, for att
derstädes och for alla dent som under wägen anträffas, till'
kannagifwa vm olpckan, sa framt branden icke redan cljest
wore genom klänltning allmänt kunnig gjord. Skulle nä-
gon, da eld utbrustit, wara nog obetänksam att lata till-
slum sinä portar eller pä satt söka utestänga dem,som till biträde wid eldens slackande sig infinna, ma tillgän«

K



sarnc till gard och hus Most uppbrptas, och huswärd eller'
den pa hwars tillsagelse portarne blifwit stangde, eller hinder
lagde för tillträde i bö'te Femtio Rubel Silfwer.

§. 71.
Timar eldswäda under den mörka tiden af dpgnet, skall,

särdeles i den af eld angripne Stadsdclen, eld i gatu lpk-
torne upptändas, samt brinnande ljus ställas i fönstren till
de närmast brandställct belägue gator, till ledning för denl
som derhafwa att fardas och syssla; men all icke owilkorligen
nödig eldning, ma derunder upphöra.. Likaledes skola ide gar-
dar, som potas af faran, luckor till fönstren, windsgluggar
och uchus dörrar tillstangass pädet gnistor ej mädit intran-
ga, samt folk ställas pa taken, för att wärja husen fran
antändning af bränder och gnistor, som fran elden kuuna
kringkastas.

§. 72.
Star plank, lider, trädhus eller annan bpggnad nara in»

till det antända Kuset ock kan cj genom Brnndsegel eller an-
norledes raddas, warde, efter Dfwer Befalets förordnande,
genast nedtaget och wirket undanskassadt, utan att ägaren wid
witc af Tio Rubel Silfwer nm sadant hindra.

8. 73.
Wid bot af Fem Rubel Silfwer ware en och hwar förbju-

dct, att under pästäende brand, utan Befalets tillstand, M
lata utdela branwin eller andra starka drpcker.

8. 74.
Sedän elden blifwit dänlpad, bör enligt Dfwer Befä.

lets bestämmande, ett lempligt antal af Arbets Mnskapet,



under tillspn af Brand- och- Rotmästaren i Disirictet, a
stället qwarsianna, för att hindra eldens änpo uppblossande;
i hwilkit afseende nodige sprutor och wattenkaril, med till°
hörande Befäl och Manskap, tills derom annorlunda för»
ordnas, ä stället jemwal förblifwa; hwaremot det öftiga
Vefalet och Manskapet hemförlofwas.

De af Stadens innewänare, som ä wist brandredskap ej
aro'indelade, men wid eldens dampande sig installt, ma ej,
wid laga answar, utan Befalets frän brandstället
eller de dem anwista arbeten sig astägsna eller sine wattsn»
Orredskap och hästar innan kläMtningen upphört.

§. 75.
Gtads Fiscal samt Stads- eller Police som un-

tzer pästäende brand, utan Vefälets tillständ, sig deriftäw
begifwer, böte iftan Tre till Tjugu Rubel Silfwer-

5 76.
Begifwer sig gärdsagare jemte allt desi husfolk palängre

tid frän Staden, ware pliktig att i garden qwarlemna nä-
gon pälitlig person, att derstädes hälla wakt. Underläter
gärdsägare sadaM, äligger Brandmsstaren att härom genast
underrätta Brand-Commissionen, som pa gärdsägarens be-
kosinad antager nägon lentplig person, att under Hans frän,
waro, i garden hälla wakt. Om hpresgast som disponerar
hus eller gard, ware lag samma.

§. 77.

Genast efter öfwerständen brand, aligger Stads Fiscalen
att om orsaken till eldens löskomst pä det sorgfälligaste göm
sig underrättad; äfwensom Magistraten, hwjlftn oförtöfwat



ntsatter termin till undersokning i malet och derom under°
rattar Stadcns Brandstods Conlit«, säwidt nagon i Brand-
stods Volaget försakrad egendom wid tillfallet uppbrunnit
eller blifwit skadad, äligger ej nlindre att, genom twänne af
desi Ledamöter, innan de efter branden qwarstaende skorstens
pipor och nmrar warda nedslagne, samt owilkorligen innan
nasta dag till ända gar, i närwaro af wcderbörande sMga-
Ve, Stadens Sotare och nödige handtwerkare, ä ftället för-
rätta besigtning, än ock att inom fpra dagar derefter före-
taga undersökningen, da hwad som genom besigtningen kun-
nat utronas, äfwen bör till Protocollet anmalas, Skulle
wid undersökningen Mig anledning pppas, att branden till-
kommit af uppsat eller wärdsloHtt eller genom husägarens
försummelse att hus och eldstäder widmakthalla,äger StadsFiscalen, efter sig företeende omstandigheter, sadant wid we«
derbörttg Domstol lagligen atala, samt i alla händelser mch
skriftelig berättelse om förloppct till Brand«Commissionen
inkomma.

XI. Art.
Om grundm för Brandwaltts afsiftens utgö-

ranve. dess uppbärande. forwaltnins och reVo-
Visning.

§. 78.
Till bestridande af den för drandwerkets andamälsenliga

underhäll och fullkomnande erforderlige kostnad, skola alla
fom i Staden bo och ntantalsskrifne aro, äfwensom gardsä,
sare i Staden och de som derstädes idka borgerlig näring ellerrörelse, eller tMst bestrida, arligen lemna bidrag undernamn af Brandwakts afgift.



8. 79.
Hyrcsgast erlaggc i Brandwakts afgift En procent af

de»l hpra han för aret, enligt hpresconzract, betalar, saframt
denna hyra belöper sig till Femtio Rubel Banco Assigna-
tioner eller dermöfwer: nien af hwarje mattaa, hwars hpra
icke uppgar till sagde belopp, betalas i Vrandwakts afgift
Fpratio kopek namnde mpnt ärligen.

Finnes hpressunlman icke bestamd, äligger Vrand'Com-
wissionen att särskilt taxering dera anstalla, äfwensom
CoMMissionen profwar hwad afgift af de Embcts och Tjen-
siemän, som begagna rum i publika hus, bör utgöras, allt i
förhällande till beloppet af den hpressumma, som för lika
beskassade hus och lagenheter i allmänhet uti Staden erläggas.

Den i Kronans hus förlagde eller utt anwiste inqwar-
teringsrum boende Wlitaire ware likwäl fran denna afgift
befriad.

8. 80.
Hpresgäst ware ensam och utan gardsägarens gravation

answarig för dm Brandwakts afgift han erlägga skall;
tzock dör gärdsagare wid de ärliga mantalsskrifmngarne fö--
rete dc hpres contract, han med alla i dch gard boende hp«
rcsgäster afslutat.

s. 81.
Hwad sont utöfwer hpresgästerues i Staden sasunda be-

stamda bidrag, till betackande af Brand - Cassans för aret
förefallande utgifter erforbras , skall, jemlikt 2i) §. af
Kongl. Rcsolutionm pä Stadcrnes beswär, gifwen dm <6
Ocwher 1725, af Brand-Commissionen till ena Mften pä-

w



föras Stadens Vorgerskap, att efter en hwar, i och for de-
ras borgerliga rörelse, älagd annan beskattning till Staden
utgöras, samt till den andra lMften aläggas ägarene af
alla i Staden befintelige enskilte hus och bpggnader, i för-
hallande till detzas wärde.

§. 82.
Det wärde, hwartill hwarje gärd, i afseende a försakring

uti Allmänna Brandstods-Bolaget i Finland, blifwit upp-
skattad, kommer att äfwen for Brandwakts afgiftens lltgö»
rande tjena till grund, säwidt nagon anmärkning af Brand-
Commissionen eller gärdsägarene deremot icke göres; men i
annan händelse och der brandförsäkring icke tagen ä'r, skall
gards wärde för bestämmandet af Brandwakts afgiften af
Brand- Commissionen summariskt uppskattas och fastställas,
samt der tillbpggnad eller annan förändring med garden
sker, efter behofwet förnpas. Nöjes ej gardsagare med det
wid sagde wärdering egendomen äsittte wärde, gifwe sadant,
inonl Fjorton dagar efter det Bcslutet härom blifwit af-
kunnadt, Brand-Commissionln tillkänna, och wälje dä Com-
missionen sanlt den mistnöjde hwardera twänne Compromis»
sarier, hwilka äter öfwerenskomma om, eller genom omrösi-
ning, samt der rosterne utfalla lika, genom lottning nämna
den femte. Rätten trädc, sa fort ske kan, till-
samnlans och bestämme pä stället gardens wärde, utan att
andring i Compromi§ Rättens beslut far sökas.

§. 85.
M uppbord för Brand-Cassans räkning skall hwarje är,

Md utsatt allmän Uppbördsstämma, i sammanhang med
Stadens ofrige uppbörd, af Stads Casseurcn werkställas, i
i enlighet med en af Brand' Commissionen förut granskad



och gillad Uppbörds Längd, hwilken, specifikt upptagande hwad
en hwar af Stadens innewänare i Brandwakts afgift be-
ta la bör, tillstalles Stads Casseuren isa god tid, att den-
na afgift för en hwar ma a debetsedeln öfwer desi öfriga
utskplder till Staden kunna upptagas.

8. 84.
Wid förenämnde uppbörd skall en af Vrand - Commis-

sionens Ledantöter närwara, sör att tillse, det debiteringen
med uppbörts längden öfwerenssiämmer, och särskilt anteck-
na beloppet af de instutNe medlen, hwilka hwarje dag efter
slutad uppbörd insättas uti en af Brand-Commissionen an-
skaffad och ä säkert sialle i nägot publikt hus förwarad Cassa
kista, försedd med twanne las, hwartill Stads Casseuren in»
nehar den ena och Commissionens omförmälte Ledamot den
andra npckeln.

§. 85.
Stads Casseuren aligger att, inom en manad efter slu-

tad uppbörd, hos Brand-Commissionen summariskt redowisa
för densamma och öfwer hwad som icke instutit, da tillika
astemna Restlängd, som genom Brand-Commissionens för-
sorg tillsipres Magzstraten, hwilken widtager ätgärd derom
att resternc hos de tredskande skpndsamt uttagas och Brand»
Commissionen till handa hällas. Försummar Stads Cas»
seuren nägot af hwad sälunda blifwit förestrifwit, answare
sjelf för det som af en eller annan orsak ej utgä kan.

§. 86.
I öfwerwaro af den Ledamot, Commissionen dertill fö'r«

ordnar, wrrkställes alla utbetalningar frän Cassan ä witz dag
i hwarje wecka. Ingen utbetalning wan tillsten innan

»



Brand-Commissionen densamma godkant och anordning dem
ntfardat. Sker annorlullda answare Casseuren för all fpr-
lnst, som derigenom kan Brand Cassan tillskpndas.

§. 87.

Stads Casseuren, hwars aliggande det är, att fsra bok
öfwer Brand ° Cassans inkomsier och utgifter samt derföre
redowisa, efter det formulaire Brand «Comnlissionen honom
meddelar, skall inom Februari mänads utgäng hwarje är
hafwa det näst förstutna ärets rakenskaper uppjorde och in»
lemnade till Brand-Commissionen, som dem noga granskar
och sedän astemnar dcsanlma jemte Commissionens Protocob
ler, Sakores- längd och öfrige handlingar för äret, genoni-
dragne och fsrseglade, i afseende a rewision, till twänne, af
Stadens Brandwakts afqift utgörande innewänare inför
Magistraten Rewisorer.

Göra Rewisorerne nagra paminnelser emot räkenskaverne
eller Brand-Eommissionens förwaltning i allmänhet bö'r CoM
missionen deröfwer astenma detz utlätande, hwilket Rewiso-
rerne ma bemöta, hwarefter Stadens Brandwakts afgiftbe»
talande innewänare genom Commissionens försorg inkallas
till witz dag, för att utft wisse deputerade, ät hwilka sakens
bedömmandc öfwerlemnas.

Kunna Commissionens ätgärder af dessa icke godkännas
och Comnlissionen ej Heller »vilja cfter deras äsigter sig rät«
ta, wälje da Brand - a sin sida twanne samt
Stadsboerne likaledes twanne Compromissarier, hwilka der?
efter Mika med den femte Comvromissarien, som de, enligt
ftadgandet i §. 82., gemensamt dertill nämna, äga efter
bästa förständ och samwett pröfwa och ,ned slut afMpa



smförmalde twistWeter, och hwarwid, i handelse af skiljakti«
ga meningar emellan Compronlissarierne, fleste rösterne be»
stamma Utslaget, utan att ändring deri mä nagorstädes
Ms.

XII. Art.
Om BranV-Tsmmissionens sHwManMtning

Och allOganVen.
8. 88.

Brand'Commissioney utgöres af Politiae Borgmastaren,
ftsom Ordfprande, santt en pice Ordförande och fem Leda»
mötcr, hwilka de Brandwakts afgift betalande Stadsboerne,
wid wal inför MgiOraten, till desse befattningar kalla och
Ms?. Vice Ordföranden och Ledamöterne konma att i tre
är med deras befattningar foxtfgra, med iaktagande likwal
att twänne af dem wid forsta arets ytgang och ater twän«
ne äret derefter genom lpttnmg qfgg; i fplje hwaraf twan.
ne Wedlemmar i Commissignen arligLN ytses. Warder nä-
gon ä npo till Mdlem i Brandt Commissionen utsedd, dä
Mä det bero af Konom sjels att sädant nppdmg Mpttaga
essex icks.

§. 89,

Gonverneuren i Länet tillkonmler högsta jnstMdet MK
oftver brandwaftndet i Staden, som Hfwer Brauh «Commis-
sionens ätgärder; han äger aftven i Commissionen fora ordet
och deltagg i beslut, uti arender af allmännare beskaffenhet,
hwaremot Gouverneuren i Brand-Commisstoncn icke tager
befattning med enskilda klagomäl samt frägor, son« röra en,
fkild husägare eller person i Staden, Om tidm för KoM

it



Missionens simmanträden och de ärender derwid
stall Gouverneuren af Ordföranden förut underrättas.

§. 90<
Branö-Commissionen, som nled fem Ledamöter,

randen inberäknad, ar domför, äligger: att handhnfwa Brand-
Ordningen och tillse att densamma noggrannt warder efter-
Md: att upptaga och afgöra fragor angäende alla öfwer°
trädelser af de i Brand-Ordningrn meddelade forcskrifter,
med undantag likwäl af lagbrott, som tillhör wederbörlig
Oomstols behandling: att besörja om anskaffniW och under»
Hall af sprutor, spruihus, brunnar, pumpwerk och- öfriW
foreskrifne eller för Brand Werkets i Staden Mkomnande'
erforderlige anstalter och redskap: att antaga och> endMdigw
Brand- Rot- och Sprut- Mstare, Aftelmngs' Gefer, samt
öfrige for eldsläcknmgs anstalterne nödigx perfottev: Mtill»
sch assatta Sotare samt Vefäl och Manskap M Brand-
wakts Corpsen samt om deras och öfriW Tjenstemans astö-
ning m. m. besorja: att inom Dccenlber mänads utgang
hwarje His utse det manskap, som under loppet af det pa«
följanse aret skall siä under hwarje Brand- eller Sprut°
Nwstares samt Afdelnings Chefs Befal och öftver dennn
fsrdelning meddela dem fullstandiga förteckningar: att soran-
sialta ont de i XI. Artikeln foreskrifne wärderingar: att
bestamma beloppet af de afgifter, som af Stadens gardsa-
gare, Borg,erskäp och andre innewanare ftola erläggas: att
inom Februari mänads utgang hwarje är uppgöra förslag
till saylma ärs utgifter och halla noga hand öftver uppbö-
hen, sa att intet deraf förskingras eller genom UppböM
mannens wardslöshet gar förloradt, med hwad mera som tilt
s<>d ordning och Brand Werkets förkoftan landa kan.
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Commissionen antager en Secreternre cked ärligt arfwo«
att wid dest sanmlanträben fora Prötocollet och besörja

M de afgäettde erpeditionerne, santt hällev hand deröfwer,
att ej mindre denna Tjensteman, an ock Stads Casseuren
ordenttigen och i rättan tid fullgöra de dem äliggande skpl-
digheter. Derjemte äge Brand-Commissionen, hwars fam«
manträden hässas a Rädhuset, ratt att till NppaMing derwid
famd nödiga bud och arender degagna dm bland Stadstje«

i sädant afseende utser.
§. 92.

Om tiden, dä Vrand.Commissionen sanMlantradep, bör
Zensamma genom Kungörelse frän predikstolen och(annonce)'i
Owdens Tidningar underrätta Stadens innewänare, pa det
en' hwM mä wara i tillfalle att inför Commissionen göra
he annmlanden, hlMrtiV han kan fintta sig befogad, och
NpplpsniW i öftigt echällas om de af Commissionen widtag°
M ätgarder.. , . ,

XIII. Artl
Mmiinna stadgandeN

§95.

Alla! boter MM dentta sawidtt i Lag
och Författningstr icke annorluM stadgadt,. gä> M
jenln delning enlellan Hklagaren och Brand-Cassan, santt

forsonas, wid bristande tillgänss, efter Allmänna Läggrun»
nled fängelse, dock icke wid watten och bröd. Börande

Brand- Commissionen öflver der fassande böter, halla wanlig



Gaksres langb, som wid forloppet af hwarje Wartal till
werkställighet astemnas.

§. 94.
Kftver Brand- Commissionens beslut eller ätgärd, hwari

Osuverneuren icke deltagit, kuuna beswär hos honom anföras
mom en mänad eller trettio dagar,eftex det beslutet afkun-
nats eller blifwit sakägarens förständigadt, men uti Commis»
sionens under Gouverneurens Ordförandeskap widtagne be-
slut, äfwensom uti Gouverneurens Utslag, i anledning af
anförde beswär öfwer Commissionens i förstnämnde fall med'
delade utlätanden, far ändring Ms hos Kans 3tejserliga
Miljestät, genom underdäniga beswär, som jemte bewis
sfwer skedd nedsättning i Landt Ränteriet af ädömde böter
samt kostnads eller annan ersättning, sist a Nittionde dagen
efter delfaendet af Utslaget, inlemnas a Registrators Csn»
toiret uti Kejserliga Senatens för Finland Oeconomiae De»
partement.

§. 95,

För Brand-Commissionens expchitioner, som till enskilte
sakagare utgifwas, erlägges enahanda lösen, som wid Räd»
siufwu Ratt i Stad, der Kämners Rätt ej finnes; dockma
endast i de mäl, hwari sakägaren sädant äskav, Pxptocoll
eller Utslag till honom expedieras.

§. 96.

Till allmän kannedom och efterrattelse skall denna
Brand'Ordning en gäng i April mänad hwarje ar frän
Predikstolen offenteligen uppläsas.



Det en hwar font wederbor, tiss underdänig efterrattelselander. Helsingfors, den 21 lanuarii lB^o.

I Vans Nejserliga Majestäts Möga Kamn.
Dest tillforordnade Genat för Finland:

<;. ttjarne. V. lilinKov«tr«m.
Il 2r5 8 3 cKle sn. o 2 rl rre <j 1. ic tel»

3« H Ljörllzteii.
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Siat
för

Brand-Commissionen ,i Miborgs <ltad.
Bancu

Assignati' ,',,'V

Nub. top

Eu Gecreterare, ärlig lön , . « .
„ 500

Stads Casseuren, ärligt arfwode för det sir-
skilta beswär, ha n med Prand-Cassans rä-
kenskaper och uppbörd tommer att hafwa „ 300

100En Slangmastare ~,.,- - «
„

Tre Brandwakts Corporaler, 2 300 Rubel i
ärlig lon för M hwar « » - - «

„ 909
Tolfßrandwakts-karlar,a24o Rubel i ärlig

lön för en hwar sf dem »> - «
„ 2,850

Fpra Tornwäktare, 3 240 Rubel i ärlig lön
för en hwar ' - -..«-« 960

En Skorstensfejare, ärlig lön . . -

„ 2,000
Tlll anskaffande af npa sprutor och annan

brandredskap, samt underhäll deraf m. m.
förslagswis - - - - . . - ,

„ 600
Fpra Mars undechäll, förslagswis 2 250 Ru-

bel sipcket «.««..,-- 1,000
W0TT skrifnmterialer .-<.««.„

Summa - 9,140 -

-


