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Af manskapet har 1 man varit intagen på sjukhus under 39 dagar och Brandmanska-

för mindre åkommor 43 man anlitat brandkårens läkare. Dessutom var större 

delen af manskapet under december månad mer eller mindre angripen af den 

då gängse influenzan. 

Till stadskassan har inlevererats 446 mark 11 penni i plikter, ådömda Plikter-

brandkonstaplar för begångna förseelser. 

Äfven år 1889 har Helsingfors Utskänkningsaktiebolag till brandkårens Biblioteket-

bibliotek förärat 200 mark. Biblioteket omfattar för närvarande 330 band. 

Brandkommissionen har under året haft 16 sammanträden," Bl Pionen mls" 

IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. 

Den af Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen till Stadsfullmäktige 

afgifna berättelsen för året är med uteslutning af en tabell, som ingår längre 

fram, af följande lydelse: 

„Biblioteket har under år 1889 varit tillgängligt för allmänheten hvarje .Bibliotekets 

" u u u öppenliallande. 

dag från kl. 5 till 8 e. m. (under sommaren 6—9) samt sön- och helgdagar 

från kl. 4 till 7 e. m. med undantag af fyra helgdagar (midsommar och jul) 

samt tio dagar i juni, då biblioteket var stängdt i och för inventering af bok-

lagret, samt under tiden från 15 juni till 15 augusti, då det, på grund af rö-

relsens aftagande under sommaren, hölls öppet endast hvarje onsdag och lördag. 

Under år 1889 var inrättningen för första gången tillgänglig äfven un-

der alla högtidsdagar utom julaftonen och juldagen samt midsommaraftonen 

och midsommardagen. 

Lånerörelsen har under året varit stadd i stark tillväxt. Lånens antal Lånerörelsen, 

steg nämligen, såsom af vidfogade tabell framgår, under 1889 till icke mindre 

än 42,512, medan föregående år hade att uppvisa en summa af 33,826. 

Huru lånerörelsen ökats under de senaste fem åren ses af följande siffror: 
Ar Lånens antal. Utlånings-dagarnes antal. Medeltal lån per dag. 

1885 16,745 252 66 

1886 21,162 270 78 

1887 27,055 297 91 

1888 33,826 326 104 

1889 42,562 3171) 134 

*) Antalet dagar liar minskats mot föregående år, emedan biblioteket i ocli för in-

ventering hölls stängdt flere dagar. 
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Tillökningen i lånens antal, som under 1885 var 1,868, under 1886 steg 

till 4,417, år 1887 till 5,893 och år 1888 till 6,771, har under år 1889 så-

lunda nått siffran 8,736 eller nära nog 2,000 mer än föregående år. 

L&magarne. Hvad låntagarnes stånd beträffar kan det med glädje framhållas, att den 

s. k. arbetande klassen under 1889 till större procent än föregående år va-

rit bibliotekets kunder. Och att ej blott skönliteraturen utan jemväl naturve-

tenskapliga och historiska böcker blifva alt mer eftersökta just af sistnämnda 

låntagare är tecken på att bildningsbehofvet mer och mer vaknar äfven i 

dessa kretsar. 

Till följd af den noggrannhet, hvarmed okände låntagares rekommenda-

tioner till erhållande af bibliotekslån städse granskas, är de oordentliga lå-

narnes antal fortfarande jemförelsevis ringa. Sålunda återstodo af 42,512 un-

der 1889 utgifna lån vid årets slut endast 75 såsom oinfriade, 

inventering. j enlighet med stadgarne för biblioteket verkstäldes den 20, 21 och 22 

juni inventering af bokförrådet, och befunnos dervid 114 band förkomna, och 

blefvo dessa ur förteckningarna afförda. Inventeringsmän voro ordföranden i 

biblioteksstyrelsen, doktor R. Sievers, medlemmen i samma styrelse, kammar-

förvandten L. von Pfaler samt på Stadsfullmäktiges vägnar folkskolläraren, 

filosofie kandidaten M. Holmberg. 

I bibliotekets förteckningar voro vid årets slut inskrifna 9,000 band, af 

hvilka i det närmaste ett tusen under året inskrifvits. 

Öfver bibliotekets finska böcker har under året en ny katalog af biblio-

tekarien utarbetats samt blifvit i tryck utgifven. 

Bibliotekets in- Inkomsterna vid biblioteket hafva under året varit följande: 
Under Januari månad 255: 20. 

n Februari ii ii 255: 25. 

ii Mars ii ii 273: 35. 

ii April ii ii 233: 30. 

ii Maj ii ii 163: 70. 

ii Juni ii ii 112: 10. 

ii Juli ii ii 124: 55. 

ii Augusti ii ii 134: 70. 

ii September 17 ii 219: 75. 

ii Oktober 11 ii 288: 30. 

ii November 11 ii 308: 35. 

ti December 11 ii 287: 30. 

Summa 9mf 2,655: 85. 
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Denna summa fördelar sig på följande hufvudposter: 

27,100 lån, betalta för gången, å 5 p 8mfi 1,355: — 

511 abonnement å 1 mk „ 511: — 

244 d:o å 25 p „ 61: — 

511 influtna plikter, för förfallna lån, å 50 p. . „ 255: 50. 

170 kataloger, sålda å 15 p „ 25: 50. 

115 d:o d:o å 10 p „ 11: 50. 

Extra inkomst „ 9: 35. 

Hyresmedel . . . „ 427: — 

Summa 9mf 2,655: 85. 

I jembredd med lånerörelsen hafva jemväl inkomsterna vid biblioteket 

stigit, så att desamma, som år 1885 belöpte sig till dmf 891: 08, år 1889 

som ofvan synes utgjorde 9mf 2,655: 85. 

Läsesalsafdelning en vid inrättningen har under året varit förlagd i tvenne Lasesaiame. 

salar, en på nedre botten, tillgänglig från kl. 10 f. m. till 9 e. m. (sön- och 

helgdagar 10 f. m. till 8 e. m.) och en annan sal en trappa upp, tillgänglig 

kl. 5—9 e. m. (sön- och helgdagar kl. 4—8 e. m.). 

Läsesalarne hafva öfver allt varit tillgängliga 361 af årets dagar, och de 

besökandes antal har fortfarande varit stadt i starkt stigande, hvilket synes 

deraf att, enligt bifogade tabell, summa,n af besök under året nått den ovan-

ligt höga siffran af 65,930. Senaste år var hela antalet besök 47,283. Det 

är synbarligen det nya läserummet i öfre våningen, hvarest tidskrifter och il-

lustrerade verk tillhandahållas allmänheten, som orsakat denna tillökning. 

Det högsta antalet besök på en dag (den 3 november) har varit 882, Antaiet besök, 

det lägsta (5 juli) 41. Då jemväl biblioteket vissa dagar besökts af 300 å 

400 personer, hafva i inrättningen under den lifligaste trafikens tid (novem-

ber—mars) icke sällan mer än 1,000 personer gjort besök på en enda dag. 

Oaktadt detta starka tillopp har ordningen varit mönstergill. För dess 

upprätthållande har aldrig den yttre ordningsmakten behöft anlitas, utan de 

besökande hafva sjelfmant och villigt fogat sig efter de för inrättningen gäl-

lande ordningsreglerne. 

Medan biblioteket räknar sina kunder bland, snart sagdt, stadens alla 

samhällsklasser, synas läsesalarne företrädesvis besökas af de s. k. arbetande 

och mindre bemedlade klasserna. 

Bibliotekets styrelse har under året utgjorts af docenten, dr Richard Bibliotekets sty-

Sievers, ordförande, kammarförvandten Leon. v. Pfaler och juris doktor, fri- relse' 
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herre Karl Langenskiöld som medlemmar samt som suppleanter: filosofie ma-

gistern, friherre H. af Sehultén, assessor V. Westzynthius och filosofie dok-

tor P. Nordmann." 

X . Direktionen för Sedmigradskys småbarnsskola 
och Marias asyl. 

Den af Direktionen till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen innehåller 

följande: 
Sedmigradskys „Sedmigradskys småbarnsskola började sin verksamhet för året den 15 

smabarnsskoia. j a n u a r j m e ( j elever, af hvilka 36 (21 gossar och 15 flickor) tillhörde skol-

afdelningen och 30 (15 gossar och 15 flickor) barnträdgården. Barnens ål-

der var i skolafdelningen mellan 7 och 10 år, i barnträdgården mellan 5 

och 7 år. 

Å skolafdelningen undervisades eleverna i biblisk historie, läsning, räk-

ning, skrifning, ritning, handarbete, sång och gymnastik; uti barnträdgården 

sysselsattes de små med skrifning, ritning, handarbete, sång, gymnastik och 

rörelselekar. — Undervisningen omfattade å skolafdelningen 26 och i barn-

trädgården 18 timmar i veckan. 

Skolförsummelserna utgjorde för vårterminen å skolafdelningen ungefär 

2 % och i barnträdgården 9 % af lästimmarna. 

Skolaf gift, en mark i månaden, erlades för sagda termin af 16 gossar 

och 11 flickor tillsammans å båda afdelningarna. 

Den 8 juni afslutades vårterminen. Från skolafdelningen dimitterades 

14 elever (9 gossar och 5 flickor), af hvilka 8 gossar afgingo till folkskola, 

1 gosse till reallycei förberedande afdelning, 3 flickor till folkskola, 1 flicka 

till fruntimmersskola och 1 flicka till läroverket för gossar och flickor. 

För höstterminen öppnades dessa anstalter den 2 september, då 15 ele-

ver (8 gossar och 7 flickor) intogos i barnträdgården, derifrån lika många 

barn vid vårterminens slut uppflyttats till skolafdelningen. Skolafgift erlades 

nu för 29 barn (18 gossar och 11 flickor). — Skolförsummelserna för höst-

terminen uppgingo å skolafdelningen till 2 % i barnträdgården till 3 % 

af skoltimmarna. 

Undervisningen för året slutade den 19 december med vanlig luciefest, 

hvarvid kommerserådinnan A. Sinebrychoff lät till barnen utdela rikliga jul-

gåfvor och skolan försåg de fattigaste eleverna med skoplagg. 


