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Skomakeri-arbeten: 22 par stöflar, 62 par kängor, 615 par mindre 
träskor, 65 par större träskor, 500 par omkringlappade; 

Timmermans- och snickeri-arbeten: 2 dussin stolar af björk, 2 dus-
sin små bord, 90 famnar stakett invid landsvägen, uppfördt ånyo af ett 
äldre dylikt. Yid uppförandet af ett nytt plank från lasarettet till in-
körsporten och. vidare 60 famnar sysselsatte 3 å 4 timmermän under 
4 veckor, 800 par träskobottnar, en mängd mindre förefallande arbeten; 

Måler i-arbeten: Målning med oljefärg af 2 dussin stolar och 2 dus-
sin bord, målning 3:ne ggr med oljefärg af ett 60 famnar långt nytt 
plank, diverse träkärl m. m.; 

Jord-arbeten: Plöjning af gårdens öppna jord, alla förefallande ar-
beten vid plöjning, sättning, rensning, skötsel och skörd af: 

350 lisp. hö, 115 t:nr poteter, 1,400 kålhufvuden, 26 t:nr kålrötter, 
11 t:nr morötter, 2 t:nr palsternackor; 

Graföppningar för 103 personer som aflidit och erhållit s. k. fat-
tiggraf. 

Transport af dessa 103 afiidne med inrättningens likvagn. 
En mängd mull-, sand- och vedsläpningar m. m. m. m." 

IV. Inqvarteringsnämnden. 

Inqvarteringsnämndens till Drätselkammaren afgifna årsberättelse 
för år 1888 är af följande lydelse: 

„1 enlighet med föreskriften i § 8 af det för Inqvarteringsnämnden 
faststälda reglemente af den 25 januari 1878 får Nämnden härmed äran af-
gifva en kort redogörelse om Nämndens verksamhet under förlidet år 1888. 

Nämndens leda- y ^ Q december 1887 anstäldt val hafva Stadsfullmäktige till 
möter och tjen- 0 

stemän. ledamot i Nämnden för år 1888 samt de två följande åren utsett öfver-
sten E. Wärnhjelm, hvarjemte öfversten F. Mansner och kollegiiasses-
sorn E. A. Kjöllerfeldt qvarstodo från föregående år såsom ledamöter i 
Nämnden, till hvars ordförande för år 1888 vid nämnda valtillfälle ut-
sågs öfverste Mansner. Suppleanter i Nämnden voro under ifrågava-
rande år öfverstelöjtnanten G. E. M. af Enehjelm och bagare mästaren 
G. M. Stenius, sekreterare- och kamreraregöromålen hafva fortfarande 
bestridts af vicehäradshöfdingen B. Sirén, qvartermästarebefattningen af 
affärsmannen E. af Forselies samt translatorsgöromålen af öfverstelöjt-
nanten A. Moberg. 
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Under år 1888 har till Nämnden inkommit 231 skrifvelser och re-Antalet ärenden 

m. ni. 
misser från kommendanten, 2 från Guvernören i länet, 2 från Stadsfull-
mäktige, 2 från Magistraten och 1 från Drätselkammaren, eller sålunda 
inalles 238 skrifvelser. För handläggning af dessa och öfriga å Nämn-
den ankommande åtgärder har Nämnden sammanträdt 12 gånger, vid 
hvilka sammankomster antalet paragrafer uppgått till inalles 263, eller 
i medeltal närmare 22 ärenden på hvarje sammanträde. 

De utgångna expeditionerna, förutom rekvisitioner och anordnin-
gar, uppgingo under året till 130. 

Då Nämndens räkenskaper och utgiftsstat är beräknad och afslutas 
för kalenderåret, har Nämnden, ehuruväl de för natura inkvarteringen 
behöfliga qvarteren äro upphyrda för hyresåret, fördelat lokalerna och 
kostnaden för desamma på hela året 1888, eller tiden från den 1 janu-
ari till den 1 juni samt från nämnda dag till årets utgång. Och utvi-
sar nedanstående tablå och beräkning ej mindre antalet personer och 
militära inrättningar, som åtnjutit natura inkvartering, än för dem upp-
hyrda rum. Hyresmedlen i stället för natura qvarter deremot utanord-
nas vid utgången af hvarje månad, i grund af kommendantens afgifna 
förteckningar. För större åskådlighet äro dessa utgifter sammanstälda 
i följande tabellariska form: 

A. Hyresmedel. Inqvarteringsnämnden har åt nedanstående antal utanordnade 
hyresmedel. 

militärpersoner och militära inrättningar vid den i Helsingfors förlagda 
ryska militär under år 1888 utanordnat hyresmedel, enligt faststäld 
tariff, till följande belopp: 

A n t a 1 

Generaler 

Stabs-och öf-
verofficerare 
samt deras 
vederlikar 

Underbefäl 
och 

manskap 

o 

S T d ? 
S 
^cS B-

p. 

gif te ogifte gifte ogifte gift ogift 
1—1 • 2 0 M 
CD ' l-i 

För januari m å n a c l . . . . 
„ februari „ . . . . 
„ mars „ . . . . 
„ april „ . . . . 
„ maj „ . . . . 
„. juni „ . . . . 
„ juli „ . . . . 
„ augusti „ . . . . 
„ september „ . . . . 

oktober „ . . . . 
„ november „ , . . . 
„ december „ . . . . 

7 
7 
7 
7 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
8 
9 1 

75 
73 
73 
71 
71 
84 
85 
91 
66 
67 
70 
71 

68 
65 
64 
65 
67 
96 
95 

102 
68 
70 
70 
69 

47 
49 
43 
43 
44 
49 
51 
52 
47 
47 
45 
43 

20 
22 
23 
23 
23 
27 
25 
24 
24 
39 
39 
41 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 

18,994 
18,686 
18,579 
18,504 
18,712 
20,709 
21,968 
20,917 
17,838 
18,571 
18,110 
18,506 

60 
67 
33 
50 
70 
10 
73 
72 
75 
45 
30 
52 

Summa 230,100 37 
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Återburna me-
del. 

Qvarter i stället 
för hyresmedel. 

Af de utbetalta hyresmedlen har vederbörande befäl återburit föl-
jande för mycket utlevererade belopp: 

till Inqvarteringsnämnden, för särskilda officerare m. fl. Fmk 290: 23 
h vilka medel blifvit till Drätselkontoret inlevererade medelst 5 skilda 
reversal. 

Anmärkning. Möjligen hafva några poster direkte för trupperna 
återburits till drätselkontoret, ehuru Inqvarteringsnämnden derom icke 
blifvit underrättad. 

De för år 1888 utbetalta hyresmedlen torde alltså rätteligen utgöra 
endast Fmk 229,810:14, hvilken summa antagligen äfven blifvit af Riks-
skattkammaren ersatt. 

B. Qvarter i stället för hyresmedel. Inqvarteringsnämnden har åt 
följande militärpersoner och militära inrättningar vid den i Helsingfors 
förlagda ryska militären under år 1888 anvisat qvarter enligt gällande 
inqvarteringsreglemente: 

Från den 1 januari till 
den 1 juni 1888 

Från den 1 juni till den 
31 december 1888 . . . . 

Generaler 
Stabsofficer, 

och deras 
vederlikar 

Underbefäl 
ocli 

manskap 

M
ilitärin

-
rättn

in
g

ar 
och. k

an
slier 

B
onings- och 

em
b

etsru
m

 o er tr CD 

Från den 1 januari till 
den 1 juni 1888 

Från den 1 juni till den 
31 december 1888 . . . . 

gif te ogifte gifte ogifte gift ogift 

M
ilitärin

-
rättn

in
g

ar 
och. k

an
slier 

B
onings- och 

em
b

etsru
m

 o er tr CD 

Från den 1 januari till 
den 1 juni 1888 

Från den 1 juni till den 
31 december 1888 . . . . 

— — — — 3 

3 

73 

60 

4 

4 

46 

44 

8 

8 

Qvarter för 
tillfällig inqvar-

tering. följande antal i tillfälliga tjensteuppdrag till Helsingfors för kortare tid 

Dessutom har Inqvarteringsnämnden under 1888 anvisat bostad åt 
nde antal i tillfälliga tjensi 

kommenderade militärpersoner: 

Generaler 

Stabs- och öf-
verofficerare 

samt deras ve-

Kostnader för 
natura inqvar-

tering. 

derlikar 

I den för ändamålet upphyrda lokal i Nya hotellet — 55 
I andra för tillfället upphyrda lokaler 4 46 

Kostnaden för natura inqvarteringen utgjorde för år 1888: 
I hyror för lokaler Smf 13,959: 47 
För björkved till bonings- och embetsrummens eldning „ 1,422:77 
Barrved till matkokning och brödbakning „ 433: 97 
Ljus n 139: 79 
Halm till bäddar åt underbefäl och manskap „ 80: 05 

Summa 9mf 16,036:05 
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ifrån hvilket belopp afgår af Distriktsstaben, för af dess ogifte skrifvare 
för mycket uttagen ved, återlemnade 17 mark 19 penni, då såsom den 
verkliga kostnaden för året återstår 16,018 mark 86 penni. 

Anmärkningar: l:o. Utom förestående summor, har In q varterings-
nämnden under år 1888 utanordnat följande belopp för år 1887 utfär-
dade anvisningar, nämligen: 

Å björkved &nf 88:57 

„ barrved „ 314:12 

» ljus „ 1:47 
„ halm » 65:52 

Summa 464: 68 

2:o. För qvartalet december 1887—februari 1888 utanordnades 
i februari sistnämnda år i hyresersättningar för genom Nämndens för-
sorg upphyrda qvarter Fmk 3,535:65 penni, hvarafFmk 1,170: 50 penni 
belöper sig på december månad 1887 och återstoden, Fmk 2,365:15 
penni på januari och februari månader 1888, hvarförutom ett belopp 
af Fmk 120 blifvit särskildt utanordnadt åt restauratoren Haglund för 
tillfällig inqvartering i december 1887. För qvartalet december 1888— 
februari 1889 utanordnades under sistnämnda månad i hyresersättnin-
gar för genom Inqvarteringsnämndens försorg upphyrda qvarter Fmk 
3,128, hvaraf Fmk 1,042: 67 penni belöper sig på december månad 1888 
och återstoden 2,085: 33 på januari och februari månader 1889. 

Då ifrån ofvannämnda årskostnad för natura inqvarteringen, Fmk 
16,018: 86 penni, afdrages den staden af Hyska Riksskattkammaren för-
fattningsenligt tillkommande ersättning, öfver hvilken Inqvarterings-
nämnden, enligt för året gällande tariffer, till Drätselkammaren afgif-
vit behöriga reqvisitioner, med Fmk 15,569: 73 penni, uppstår en förlust 
för kommunen af Fmk 449:13 penni, hvilken uppstått på den hos Re-
stauratoren Haglund i Nya hotellet upphyrda lokal för i tillfälliga tjen-
steärenden resande officerare och civile tjenstemän, för hvilka det för 
året 1888 reqvirerade ersättningsbelopp icke uppgått till den af Restau-
ratoren Haglund betingade hyresersättning. 
C. Diverse kostnader. Arvoden för Inqvarteringsnämndens tjenstemän 

och vaktmästare för år 1888 Smf 7,200: — 
Kansliexpenser och under året uppköpta inventarier för 

Nämnden „ 211:15 

Summa 9mf 7,411:15 
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Sammandrag af kostnaderna för ryska militärens inqvartering i Helsingfors 
under år 1888: 

A) Utbetalta hyresmedel ^ 229,810:14 
B) Kostnaden för anvisade qvarter i stället 

för hyresmedel „ 16,018:86 
C) Diverse kostnader „ 7,411:15 253,240: 15 

Der Ifrån afgår: 

Riksskattkammarens ersättning: 

för utbetalta hyresmedel 9mfi 229,810:14 

„ anvisade qvarter i stället för hyresmedel „ 15,569: 73 245,379: 87 

Den kostnad, som kommunen fått vidkännas för hela inqvarterin-

gen under år 1888, utgör alltså Fmk 7,860: 28." 

V. Förmyndarenämnden. 

Förmyndarenämndens till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för 
året är af följande lydelse: 

„Till fullgörande af den Förmyndarenämnden åliggande skyldighet 
att till Herrar Stadsfullmäktige afgifva berättelse angående sin verk-
samhet under sistlidna år 1888 får Nämnden härhos anmäla: 

l:o) att de å Nämnden ankommande göromål varit Nämndens le-
damöter emellan fördelade på enahanda sätt som föregående år; 

2:o) att Förmyndarenämndens förteckningar för ifrågavarande år 
upptagit: tillförordnade förmyndare 112, kuratorer 4 och så kallade na-
turliga förmyndare 100; 

3:o) att de under året från pastorsembetet i stadens svensk-finska 
församling ankomna förteckningar öfver personer, som under 1887 års 
senare och 1888 års förra hälft aflidit och efterlemnat minderåriga barn, 
jemte från pastorsembetet i stadens tyska församling ankomna enahanda 
förteckning för förra hälften af år 1888, upptaga 57 sådana personer; 
och hafva af sterbhusen efter dem 16 af Nämnden ansetts ega den för-
mögenhet, att redovisning öfver de omyndigas tillgångar borde afgifvas; 

4:o) att Nämnden utverkat eller blifvit hörd öfver tillförordnande 
af förmyndare i 17 och kuratorer i 10 fall samt öfver 6 myndiga per-
soners ställande under förmyndareinseende äfvensom inför Rådstufvu-
rätten blifvit hörd eller afgifvit yttrande i 18 särskilda frågor beträf-


