
S a k r e g i s t e r . 

Sid. 

Abrahamsgatan, nyläggning af 78. 

Afloppskanaler, anlagda under 1888 79, 95. 

„ beslutna för 1889 34. 

„ statistik öfver 66*. 

Afslag, å ansökningar om understöd m. m 47. 

„ å d:o om utvidgning af vattenledningen 92. 

Aftonskolans kassa, disposition af 41. 

Afträde, allmänt i teateresplanaden 77, 84. 

„ „ å packhustomten 84. 

Apotek i Tölö förstad 51. 

„ nytt, inom staden „ 

Arbetare, anslag till elementarkurser för 42. 

Arbetarnes i Helsingfors byggnadsaktiebolag, upplåtande af tomt för 7. 

Arbets- och fattiggården, statistik öfver personer intagna i 70*. 

„ „ „ utvidgning af 19, 85. 

Arbetsanstalt för män, inrättande af »19, 85. 

Arbetshusen för fattiga barn, ökadt anslag för 46. 

Arrendetomters försäljning 1, 3, 59. 

„ utlegning å Berghäll 8. 

Artillerigården, ny utarrendering af 10. 

Aspnäs, dispositionen af 64. 

Asyl för drinkare 42. 

„ „ vanartade barn 42, 43,107. 

Auktionskammarsalen, nytt tak öfver 33. 

Sangatan, nyläggning af 78. 

Barndödligheten, statistik öfver 16*. 

Barnfödseln, statistik öfver 12*. 

Begrafningsplats i Helsinge socken, ifrågasatt inrättande af ny 56. 

Berghäll, arrendetomter å 8. 

„ anslag för kanaler och. vägar å 35. 

„ intagande i brandområdet af 102. 

Bidrag till länsfängelsets ombyggnad 50. 

Biljard, beviljande af rätt att till allmänt begagnande hålla 54. 

Blindanstaltens tomter, uppskof med bebyggande af , 8. 

Bokföringen af stadens räkenskaper, ändringar i 37. 

Boningsrum, statistik öfver 36*. 

13 
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Bor ges förbindelser, godkända 69. 

Brandklockor, elektriska, anslag för 46. 

Brandtelegrafen, nnderhållet af 96. 

Brandverkets stat, förhöjning af 49. 

Brandverkshus, uppförande af 21. 

Brobergskajen, landgångar för lossning vid 75. 

Brottmål, statistik öfver 29*, 30*. 

Brunnshuset, inköp af sommarteatern m. m. vid 18, 

Brunnsparken, chausserad väg längs sydvestra stranden af 80. 

„ ny plan för 37, 74. 

„ remont af stadens byggnader i 74, 77. 

„ ntarrendering af bad- och simhusen i 71. 

„ vägaunderhållet inom östra området i 101. 

Bränvinskontrollörsvittne, utseende af 53. 

Budgetförslaget för 1889 48. 

Busholmen N:o 2, arrendeförlängning för 64. 

Byggnadskontorets arbeten och anslag 49, 72. 

Byggnadsordning för stadens villaområden 66. 

Byggnadsritningar, godkända 69. 

Båtskjul för frivilliga brandkåren 18. 

Böhle hemman frångången mark, vederlag för 15. 

Chausséeafgift ens afskaffande 41,101. 

Chausséen, gångbana längs vest ra 81. 

Deputation till aftäckningen af Pehr Brahes staty 58. 

Desinfektionshuset, uppförande af 76. 

„ inledande af vatten till 30. 

Djurgårdsvillan N:o 9, utarrendering af 15. 

Dispositionsmedel, minskning af stadsfullmäktiges 49. 

Dispositionsrätt, beviljande af friare • 68. 

Donerade fonder, utdelning från fattigvårdens 106. 

Donerade hemmans återvinnande till staden 16. 

Dryckenskap, statistik öfver personer tillvaratagne för 33*. 

Drätselkammarens kansli, ny instruktion och stat för 49. 

„ medlemmar, sammanträden m. m 103. 

Duc Walbers inrättande 17. 

Dygdigt tjenstefolk, understöd för 43. 

Döde, statistik öfver 10*, 14* 16*. 

Dödsorsakerna, statistik öfver 17*. 

JEichingerska områdets disposition 2. 

Eldsvådor, statistik öfver 34*, 35*. 

Elektriska ljusledningar, uppställande af stolpar för 94. 
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Ersättning för stensprängning å N:o 37 vid Stora Robertsgatan 26. 

„ åt arrendatorer för bortskaffade åbyggnader 34. 

„ åt arrendatorn af G-ammelstadsqyarnen 93. 

Export, statistik öfver 46*, 50*, 52*. 

Fabriker, statistik öfver 38*. 

Fabrikstomter, vilkoren för försäljning af 2. 

Fartyg, statistik öfver i Helsingfors hemmahörande 55*. 

„ „ „ inklarerade 54*. 

„ „ „ staden besökande utländska 55*. 

Fastighetsbok, komplettering af stadens 102. 

Fattige, antalet å kommunens bekostnad vårdade 104. 

statistik öfver 70*, 71*, 72*. 

Fattiggården, arbeten utförda å 107. 

„ upprensning af afioppsdiket från 79. 

„ utvidgning af . 19, 85. 

Fattigvärden, anslag och kostnader för 50,105. 

Fattigvårdsstyrelsens medlemmar 104. 

Finsk medborgarerätt, beviljande af 53. 

Fiskarehamn i Sandviken, ifrågasatt 27. 

Fiskhandeln i Södra hamnen, ordnande af 40,101. 

Fjelldal, ifrågasatt arrendeförlängning för 65. 

Flottningsled i Wanda å 93. 

Fogelvik, inrättande af landningsbrygga vid 17. 

Folkbiblioteket och läsesalen, statistik öfver anlitandet af ~ 26*. 

„ utvidgning af läsesalen vid 46. 

Folkmängd, statistik öfver ekonomisk och faktisk 8*, 9*. 

„ kyrkskrifven och mantalsskrifven 7*. 

Folkskolehuset vid Malmgatan, lekplan och hägnad vid 74, 76. 

å Berghäll 32. 

Folkskolelär ar nes pensionering, ökadt anslag för 46. 

Folkskoleundervisning för barn med ryskt modersmål 51. 

Folkskoleväsendet, statistik öfver 22*, 24*, 91*. 

Frivilliga brandkåren, plats för b åt skjul för 18. 

Främlingsgatans upplåtande till bostadstomter 6. 

Födde och döde, statistik öfver 10*, 12*. 

Fölisön, dispositionen af 36. 

„ väg till 36. 

Föreningen för Hesingfors arbetshem och nattherberge, upplåtande af tomt för . . . . 7. 

Förmyndarenämndens verksamhet 112. 

Försäkringsbelopp, statistik öfver brandskadad egendoms 35*. 

„ „ „ kommunens assurerade fastigheters 92*. 

Försäljning af arrendetomter 1,3. 

„ „ odisponerade bostads- och fabrikstomter, vilkoren derför 2. 



98 

Gammelstadsqvarnen, ersättning åt arrendatorn af 93. 

Gasbelysningen, statistik öfver 69w. 

Gasledningen, ut sträckning af 93. 

Gasoljefyrar, upplåtande af plats för 94. 

Gatubelysningen, utvidgning af 49. 

Gatuplaneringar, statistik öfver 58*. 

Gatuunderhållet, statistik öfver 57*. 

Gatuunderhållsskyldighetens öfverflyttande på kommunen 55. 

Generalkarta öfver staden, mätningar för åstadkommande af 74. 

Giftiga ämnen, beviljande af rätt till handel med 53. 

Gratifikation åt rådman Liljeros' barn 47. 

Grejus, bortskaffande af en benmjölsqvarn å 68. 

Gräsviken, inrättande af lastningsbrygga vid 17. 

Gångbana längs vestra chausséen 81. 

„ mellan Ugnsholmarne och Brunnsparken 16. 

Gångbro öfver Wanda å 32. 

Gårdar, statistik öfver i staden befintliga 35*. 

Mamnbana, åtgärder för åstadkommande af 27. 

Hamnordningen, ändring af 56. 

Hamnumgcilderna, nedsättning i 40. 

Handtverkerier, statistik öfver 38*. 

Helsinge socken, ifrågasatt inrättande af ny begrafningsplats i 56. 

Holmnäs och Sundsberg, utbrytning af en lägenhet från 10. 

Humleberg, utarrendering af villalotten N:o 8 10. 

Janssonska odlingarne, förbjudande af afloppsdike å 79. 

Jemvägsrörelsen, statistik öfver 42*, 44*. 

Import, stastistik öfver 46*, 52*. 

In- och utflyttningar, stastistik öfver 13*. 

Inkomst, f rån saluhallen och fasta fiskförsäljningsplatser 50, 101. 

„ för tomtförsäljning „ 

„ af tolags- och trafikafgifter 51. 

„ från vattenledningen 91. 

„ statistik öfver stadskassans 78*, 81*. 

Inköp för stadens räkning af gården N:o 5 vid Skilnaden 5. 

Ingvartering, kostnader m. m. för 109. 

lokal för tillfällig 57. 

Inqvarteringsnämndens medlemmar, sammanträden m. m 108. 

Inqvarteringstariff, fastställande af 57. 

Inteckningar, statistik öfver 33*. 

Inventariibokens komplettering 96. 

Inventeringar af stadskassan 101. 
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Q1 
JZajerna, arbeten å OA-

Kaisaniemi park, bröstvärn längs Unionsgatan mot 75. 

Kalkskjul, ifrågasatt, å Brobergskajen 94. 

Kammio, ifrågasatt arrendeförlängning för 65. 

Kampen, arrendeförlängning för benmjölsqvärnen å 11. 

Kampmalmen, förhöjdt arrende för 64. 
„ ntarrendering af ett område å 10. 

Kassakreditiv, stadens 96. 

Klander af Th. Thiléns testamente • 45. 

Kloakmynningar, sänkning af 79. 

Klyfning af tomt 55. 

Kokhuset, omläggning af öppna platsen vid 78. 

Kommunala sjukhuset, brädfodring och målning af 33. 

n „ upplåtande för fläcktyfus af 57. 

n „ vatten- och afloppsledningar m. m. för 76. 

Kontroll öfver stadsfogdarne 40. 

Kuhlbergska balansmålet, ifrågasatt rättegång i anledning af 45. 

Jjagfarter, statistik öfver 33*. 

Lagus'ska gårdens disposition 72. 

„ „ inlösen 5. 

Landtdagsmannavalen, statistik öfver 27*. 

Lastningsbryggas anordnande vid Gräsviken 17. 

Laurells, Axel Fredrik, stipendiefond 44,102. 

Lossning, af petroleum, stadgande om 56. 

Liljeros, rådman, barns gratifikation 47. 

Lysgasens ljusstyrka, brister i 55. 

Lånemedel, för vattenledningens utvidgning och för saluhallen 51. 

Långa bron, remont af 80. 

Länsfängelsets ombyggnad, bidrag till 50. 

Lösegendom, statistik öfver värdet af kommunens 93*. 

Magasinskajen, omläggning af brolocket å 36. 

Makadamisering af Parkgatan 25, 78. 

Malmgatan, nyläggning af trottoiren å 74. 

Maltdrycker, beviljande af rätt till handel med 54. 

Meilans, ifrågasatt arrendeförlängning för 65. 

„ utarrendering af ett villaområde derstädes 11. 

Muddring framför magasinskajen i Södra hamnen 75. 

„ vid Sörnäs 75. 

Mulbete, utlegning af stadens . ' . . . . • 72. 

Mätningsarvodet, förhöjning af, för stadens mätare 47. 

Möbel för stadsfullmäktiges sessionssal 96. 
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Namn för nya stadsqvarter 101. 

Narinkbodarne, uthyrning af 71. 

Nattherberget, upplåtande af tomt för 7. 

Nedsättning af hamnumgälderna 40. 

n „ löseskillingen för arrendetomter 1. 

Norra Magasinsgatan, omläggning af 78. 

Ny läggningsarbeten, beslutna för 1889 33. 

Näringsrätt för utländingar, beviljande af 53. 

Nätholmarne, arrendeförlängning för 12. 

„ duc d'alber vid 17. 

Obligationer, utlottning af 97. 

Orkester, anslag för en 42. 

Parkgatans makadamisering 25. 

Parmmätning under 1888 100. 

Personvågar, inrättande af automatiska 57. 

Petroleum, stadgande om lossning af 56. 

Petroleumgaslyktor, omplacering af 94. 

Petroleumstation i Sörnäs, arrendevilkor för 12. 

Planeringsarbeten, beslutna för 1889 33. 

Platshyra för pråmar för försäljning af landtmannavaror 41, 101. 

Polisinrättningen, statistik öfver 31*. 

Poströrelsen, statistik öfver 44*. 

Prostitutionen, statistik öfver 32*. 

Regleringsarbeten för genomförande af 1887 års stadsplan 21, 31, 33 83. 

Renhållningsväsendet nnder 1888 82. 

Resande, statistik öfver anmälde 43*. 

Reseanslag för brandmästaren Wasenius 46. 

„ „ slöjdläraren Wihlman „ 

„ „ vattenledningsingeniören Hausen 32. 

Riddarhussqvären, öfvertagande af underhållet ut af 95. 

Rosavilla, förändring af arrendevilkoren för 12. 

Rysk folkskola, ifrågasatt inrättande af 51. 

Rådhuset, ombyggnad af östra flygeln af 33. 

Rådstufvurätten, statistik öfver mål behandlade af 28*, 29*. 

Rödbergsgatan, nyläggning af 78. 

Röddäld, utvidgning af 66. 

Röö'ska gården, bortskaffande af åbyggnaderna å 72. 

Salubref å tidigare försålda tomter 61. 

Saluhallen, uppförande af 20, 76, 84. 

„ anslag för belysning, renhållning m. m. af 50. 
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Sammanbyggande af tomter • 54. 

Sandnäs, utarrendering af en del af 12. 

Sandvikshamnens inrättande till fiskarehamn . • 27. 

Sandvikskajen, landgångar för lossning vid 75. 

Sandvikstorgets upplåtande till saluplats „ 

Simhus, uthyrning af stadens 71. 

Sjukdomsfall, statistik öfver 18*, 19*, 20*, 21*. 

Sjukhus, provisoriskt 57. 

„ se vidare kommunala sjukhuset. 

Skatuddsjernvägen, åtgärder för åstadkommande af 27. 

Skeppsdockan, ifrågasatt inlösen af 66. 

Skolråd, utseende af 53. 

Spritdrycker, beviljande af rätt till handel med 53. 

Spårvägskoncessionen, förlängning af 26. 

Stadsbokhållar et jenstens, yngre, indragning 39. 

Stadsfogdar ne, kontroll öfver 40. 

Stadsfullmäktige under 1888 57. 

Stadskällarerättighetens utarrendering 101. 

Stadsträdgårdsmästarebefattningens lediganslående 49. 

Statsbidraget för folkskolorna, förhöjning af 41. 

Statsjernvägarnes skyldighet att erlägga trafikafgift 100. 

Stenläggning, statistik öfver gatornas 57*, 58*. 

Stipendiefond, Axel Fredrik Laurells 44, 102. 

Sundsberg, utbrytning af en lägenhet derifrån 10. 

Syner å särskilda lägenheter 72. 

Sörnäs ballastplats, planering af 82. 

„ fabrikstomt, förändring af arrendevilkoren för 12. 

„ petrolewnstation, arrendevilkor för „ 

„ „ duc d'alber för 17. 

„ värdshus, utfyIlning inom området för 67. 

„ „ bortskaffande af en badstuga inom d:o „ 

Telefonrörelsen, statistik öfver 43*. 

Telegramvexlingen, statistik öfver 37*. 

Temperatur, statistik öfver luftens 6* 

Testamentsfond, Maria Bergmans 106. 

„ Alexandra Kiseleffs 44. 

„ Grustava Grestranius 43. 

„ Helena Kristina Åkermans 44,107. 

„ Theodor Thiléns 44. 

Tjenstefolk, understöd för dygdigt 43. 

Tilloppsrör, nytt, för vattenledningen. . 30. 

Tjärholmen, arrendeförlängning för 14. 

Tolagskontorets indragning 39. 
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Tomter, bestämningar om bebyggande af fabriks- 55. 

„ försäljning af 1, o, 59. 

„ klyfning af 55. 

„ sammanbyggande af tomter 54. 

„ vilkoren för försäljning af odisponerade bostads- och fabriks- 2. 

Trafikafgift, tvist angående statsjernvägarnes skyldighet att erlägga 100. 

„ statistik öfver erlagd 80*. 

Trafikkontorets inrättande 39. 

„ verksamhet 98. 

Trafiktaxa, fastställande af ny 40. 

Transportabel spårväg ^ anslag för * 47. 

Trävarurörelsen, statistik öfver 50*. 

Tull- och packhus, inredande af nytt 75, 83. 

Tulluppbörclen, statistik öfver 52*. 

JJgnsholmarne, gångbanas inrättande till 16. 

Ulrikasborgsberget, ifrågasatt inlösen af villan N:o 80 å 66. 

Underhåll af gator, kanaler och kajer 78, 79, 80, 82. 

„ „ hus och byggnader 77. 

„ „ körbanor, broar m. m. å chausséerna 81. 

„ „ planteringar . 95. 

Understöd för dygdigt tjenstefolk 43. 

„ „ särskilde betjente 47, 50. 

„ „ värnepligtiges hustrur 47. 

Utarrendering af lägenheter 62. 

Utgifts- och inkomststaten för 1889 48. 

Utlottning af obligationer 97. 

Utminuteringsbolagets vinstmedel, fördelning af 42. 

Utsträckning af vattenledningen 30. 

„ „ „ besluten för 1889 31. 

Vallgård, utarrendering af lägenheter å 14. 

Yanartade barn, asyl för 43,107. 

Varuskjulet, rum för ångbåtskommissionärer i 18. 

Vattenförbrukningen under 1888 90. 

Vattenledningen, anslag för förvaltning och drift ni. m. af 32, 88. 

„ provisorisk ångmotor för 29, 86. 

„ statistik öfver 68*. 

„ tilloppsrör för 30. 

„ utsträckande af, till villan As 30, 86. 

„ „ „ under särskilda gator 31, 86,87, 92. 

„ „ „ till desinfektionshuset . 30. 

„ „ „ till fattiggårdens lasarett och barnhem „ 

„ ångpumpverk för n 
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Vattenledningsvattnet, åtgärder mot förorenande af 56. 

Vattenmätare, antalet af 86. 

Vattenståndet i Wanda å 91, 92. 

Vattenutdelning till far tyg i Sörnäs 91. 

Vederlag för frångången tjenst åt vågmästaren vid tolagskontoret 39. 

Vestra Henriksgatan, omläggning af 74. 

Vladimir sgat an, ny läggning genom Henriksesplanaden af „ 

Vrak, upptagande af sjunkna 37. 

Vräkarnes verksamhet . . . . • 101. 

Väderleksförhållandena, statistisk uppgift om 4*. 

Väg- och chausséearbeten, beslutna för 1889 36. 

Väntningspaviljong för ångbåtspassagerare vid Norra hamnen 94. 

Ytinnehåll, statistisk uppgift å stadens 3*. 

Åkerberg, rådman, ifrågasatt rättegång mot 45. 

Ångbåtsbrygga i Sörnäs 37. 

Ångmotor, provisorisk för vattenledningen 29. 

Ångpumpverk „ „ 30. 

Ås, afsondring af villalotten N:o 3 15. 

Återvinnande af donerade hemman 16. 

Äktenskapen, statistik öfver 12*. 

Ofverloppsmark, försäljning af 5. 

Öfverlåtelser af arrenderätt 69. 

14 


