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C . Diverse kostnader. Arvoden för Inqvarteringsnämndens tjenstemän ö v e r s e kost-
nader. 

och vaktmästare för år 1889 . 9mfi 7,200: — 

Kansliexpenser och under året uppköpta inventarier för Nämn-

den „ 297:90 
Summa 9mf 7,497: 90 

Sammandrag af kostnaderna för ryska militärens inqvartering i Helsingfors sammandrag af 
kostnaderna. 

är 1889. 

A. Utbetalta hyresmedel 9mf 229,955: 54 

B. Kostnader för anvisade qvarter i stället för hyresmedel „ 10,221:85 

C. Diverse kostnader » 7,497:90 

Summa 9mf 247,675: 29 

Deri f r ån afgår : 

Ilyska Riksskattkammarens ersättning: 

för utbetalta hyresmedel ffinf 229,955: 54 

„ anvisade qvarter i stället för hyresmedel . „ 8,877: 83 238,833: 37 

Den kostnad, som kommunen fått vidkännas för hela inqvarteringen un-

der år 1889 utgör alltså 9mf. 8,841:92". 

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 verksamhet under sist-

lidna år 1889 får Nämnden härhos anmäla: 

l : o att de å Nämnden ankommande göromål varit Nämndens l e d a m ö t e r Nämndens leda-
möter ocli ar-

emellan fördelade på enahanda sätt som under föregående är \ betsfördelning. 

2:o) att Nämndens förteckningar för ifrågavarande år upptagit: tillför-Antalet förmyn-
dare. 

ordnade förmyndare 134, kuratorer 5 och s. k. naturliga förmyndare 115; 

3:o att de under året från pastorsembetena i stadens svensk-finska och Antalet sterb-
i o h u s m e ( * omyn-

tyska församlingar ankomna förteckningar öfver personer, som under 1888 års dige. 

senare och 1889 års förra hälft aflidit och efterlemnat minderåriga barn, jemte 
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från pastorsembetet å Sveaborg ankomna enahanda förteckning för förra hälf 

ten af år 1889 upptaga 62 sådana personer; och hafva af sterbhusen efter 

dem 25 af Nämnden ansetts ega den förmögenhet att redovisning öfver de 

omyndigas tillgångar borde afgifvas; 
rörmyndareför- atø Nämnden utverkat eller blifvit hörd öfver tillförordnande af för-

ordnanden. 
myndare i 26 och kuratorer i 11 fall samt öfver 3 myndiga personers stäl-

lande under förmyndareinseende och 3 under dylikt inseende stäldes befriande 

derifrån äfvensom inför Rådstufvurätten blifvit hörd eller afgifvit yttrande i 12 

särskilda frågor beträffande försäljning af och 22 frågor rörande inteckning 

i omyndiges fastighet; 

redoX?ngIS 5 : 0 a t t a f tillförordnade förmyndare 36 och af naturliga förmyndare 34 
skyldighet. icke5 ehuru genom kungörelse i stadens tidningar derom erinrade, inom den 

1 maj upptett bevis öfver fullgjord redovisningsskyldighet för år 1888, hvarföre 

skriftlig påminnelse härom ågått de försumlige. Derefter hafva de flesta 

fullgjort berörda skyldighet eller af Nämnden utverkat sig anstånd dermed 

samt endast 4 tillförordnade och 3 naturliga förmyndare lemnat påminnelsen 

helt och hållet obeaktad. Då till följd deraf stemning om de försumliges lag-

liga förpligtande att omförmälda åliggande fullgöra blifvit uttagen, hafva de 

samtliga efter dem ågången stemning rätt för sig gjort, hvarför stemnings-

talan ej behöft emot någon fullföljas." 

VI. Helsovårdsnämnden. 

Den af Helsovårdsnämnden afgifna årsberättelsen för 1889 är särskildt 

till tryck befordrad, hvarför derur här endast intagits de statistiska uppgifter 

som ingå i efterföljande tabeller. 

VII. Folkskoledirektionen. 

Den af folkskoleinspektorn afgifna årsberättelsen för läseåret 1888—1889, 

angående folkskoleväsendet i Helsingfors stad är, med undantag af tabellbila-

gorna, hvilka meddelas längre fram, af följande lydelse: 


