
Sakregister. 

Sid. 

Afloppskanal, under Stenhuggaregatan 93. 

„ „ Unionsgatan 25. 

Afloppskanaler, anlagda under 1889 : 79. 

beslutna för 1890 32. 

„ statistik öfver 72*. 

Afloppsledning från astromiska observatoriet 93. 

Afslag å ansökan om kostnadsfri vattenförbrukning 26. 

„ „ „ om nedsatta hamnumgälder 35. 

,, ,, „ om plats för zoologisk trädgård 13. 

„ „ „ om tomtutvidgning 7. 

„ „ „ om understöd , 42. 

„ „ „ om utsträckning af vattenledningen 91. 

„ „ om vattenpost vid Södra hamnen 26. 

„ „ donation af fröken Kiseleifs arfvingar 40. 

Aftonskolans kassa, förvaltningen af 38. 

Afträden, allmänna . . : . . , 82. 

Andesvaga, anslag för undervisning af 41. 

Apotek, tomtplats å Berga för 8. 

Arbets- och fattiggården, statistik öfver personer intagna i 76*. 

Arbetsinrättningens uppförande 82. 

„ verksamhet 110. 

Arrendeförlängning för en del af Råholmen 12. 

Arrendeförminskning för plantagen å Humleberg 69. 

Arrendeöfverlåtelser, särskilda 71. 

Arrendetomter, försäljning af 5. 

„ reglering af 1. 

„ utlegning af 8. 

Aspnäs, utarrendering af 8. 

Astronomiska observatoriets tomt, reglering af 7. 

Mangårdens utvidgning 15. 

Barndödligheten, statistik öfver 16*. 

Barnfödseln, statistik öfver 12*. 

Belysning, elektrisk 20, 44, 93. 

gas- 44, 59. 

„ petroleumgas . . . . 93. 
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Berga, apotekstomt å B. 

Berghäll, bostadstomter å . 8. 

folkskolehus å i 23, 83. 

„ kyrka å 8. 

Bevattning af gatorna 26. 

„ „ Parkgatan 93. 

„ „ Yestra chausséen „ 

JBidrag till brandverket, ryska teaterns befriande från \ . 37. 

Boningsrum, statistik öfver 42*. 

Bobiner, nedsättning af trafikafgiften för 34. 

Blekholmen, Norra, utarrendering af plats för båtvarf å 9. 

Borges förbindelser, godkända 71. 

Bortskaffande af benmjölsqvarn å Grejus 69. 

„ „ badstuga i Sörnäs „ 

» brygga i „ „ 

Boulevardsgatan, öfvertagande af trädplanteringarna å 27. 

Branddepot å Necken 25,83,122. 

Brandkonstaplar nes aflöning, ökning af 44. 

Brandområde, utvidgning af stadens 53. 

Brandtelegrafens underhåll 98,122. 

Brandverkshus, uppförande af 22. 

Brandväsende, förstärkning af stadens 54. 

Broberget, tillstånd till fasad mot 51. 

Brottmål, statistik öfver 33*, 34*, 36*. 

Brunnsparken, omreglering af 27, 96. 

„ uthus för badhuset i 30. 

„ vägaunderhållets fördelning i 93. 

Bryderen, fråga om engagerande af 63. 

Budgeten för 1890 42. 

Byggnadsordning, ifrågasatt ny, för staden 51. 

„ för bostadsvillor 52. 

„ „ fabrikstomter „ 

Båtvarf å Blekholmen 9. 

Byggnadskontorets anslag och arbeten 75. 

Byggnadsritningar, godkända 71. 

Chausséearbeten, byggnadskontorets 80. 

Desinfektionshuset, anslag för remont af 30. 

Detektivpolisen, statistik öfver brott m. m. upptäckta af 36*. 

Dispositionsmedel, minskning af Stadsfullmäktiges 45. 

Dispositionsrätt, beviljande af friare 70. 

Distriktsläkare, anställande af ökaclt antal 44, 56. 

„ instruktion för 57. 
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Djnrgårdsvillor, förändring' af arrendevillkor för 10. 

„ reglering af gränser för 69, 

„ utarren dering af 10. 

Donation, afslagen, af fröken Kiseleffs arfvingar 40. 

Donationsfond, makarne Silfvius 102. 

Dryckenskap, statistik öfver personer, tillvaratagna för 39*. 

Drätselkammaren, ökning af arvodet för ordföranden i 44. 

Dygdigt tjenstefolk, understöd för 40. 

Döde, statistik öfver 10*, 14*, 16*. 

Dödsorsakerna, statistik öfver 17*. 

Eldsvådor, beskaffenheten af 121. 

„ statistik öfver 40*, 41* 

Elektrisk belysning, vilkor för anläggning af . . 20. 

Ersättning för bortflyttade åbyggnacler 1, 73. 

„ åt arrendatorn af qvarnen i Gammelstaden 91. 

Exekutionsbetjenter, ökning af antalet 44. 

Export, statistik öfver 53*, 56* 58*, 

Expropriation af Mel kö 7. 

Fabriker, statistik öfver 44*. 

Fabriksparken, växthus och trädskolor i 33. 

Fabrikstomter, byggnadsordning för 52. 

Fartyg, statistik öfver i Helsingfors hemmahörande 61*. 

„ „ „ inklarerade 60*. 

„ „ „ staden besökande utländska 61*. 

Fasad mot Broberget, tillstånd till 51. 

Fasta försäljningsplatser för torghandel 35. 

Fattige, antalet å kommunens bekostnad vårdade 105. 

„ i fattiggården intagna 106. 

statistik öfver 76* 77*, 78*. 

Fattiggårdens tillbyggnad  

Fattigvårdens anslag, inkomster och utgifter 44,107. 

Fattigsakföraren, statistik öfver mål, handlagda af 35*. 

Filtrering, förbättrad, af vattenledningsvatten 28. 

Fiske, stadgar för idkande af 60. 

Fiskförsäljningsplatsernas utarrendering 101. 

Folkbiblioteket, förhöjning af aflöningen för bibliotekarien vid 42. 

„ inkomster och utgifter vid 124. 

„ statistik öfver anlitandet af 30*. 

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

„ „ „ kyrkskrifven och mantalsskrifven 7*. 

Folkskolehns å Berghäll 23, 83. 

Folkskolereglementet, förändrad tolkning af  
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Folkskoleväsendet, statistik öfver 26*, 28*, 97*. 

Folkskolorna, anslag för 45. 

„ antal och beskaffenhet 117. 

„ donerade fonder till 120. 

Fyrverkeri, anslag för, vid Kejsarbesöket 42. 

Fångknektarnes vid förra stadshäktet ansökan om understöd 42. 

Födde och döde, statistik öfver 10*, 14*. 

Fölisön, dispositionen af 11. 

Förbud, ifrågasatt, mot bärande af knif 50. 

Förmyndare, antalet 150. 

Försäkringsbelopp, statistik öfver brandskadad egendoms 41*. 

„ „ „ kommunens assurerade fastigheters 98*. 

Försäljning af K. 0. Rosengrens testamentsfond tillhörig fastighet . . . 41,102. 

„ af tomter 5, 65. 

„ af åbyggnaderna å Lagus'ska gården * 74. 

Försäljningsplatser, fasta, för torghandel 35. 

Förtullning i äldre packhuset 63. 

Gammelstadsqvarnenj ersättning åt arrendatorn af 91. 

Gasbelysningen, statistik öfver • 75*-

Gaskontrollörens årsberättelse 59. 

Gasledningen, utvidgning af 92. 

Gatuarbeten, byggnadskontorets 77. 

„ statistik öfver 64*. 

Gatubelysningen, förbättring af 44, 59. 

Gatubevattning, åtgärder för 26,122. 

Gatimnderhållet, statistik öfver 63*. 

Gatuunderhållsskyldighetens öfverflyttande på kommunen 33. 

Giftiga ämnen, rät t till handel med 50. 

Grejus, bortskaffande af benmjölsqvarn å 69. 

Gångbro, ny, öfver Vanda å 91. 

Gårdar, statistik öfver i staden befintliga 41*. 

Hamnafgift, nedsättning af, för reguliera ångfartyg 35. 

Hamnarbeten, byggnadskontorets 80. 

Hamnbanan 94. 

Handtverkerier, statistik öfver 44* 

Handtverksskolan, ökadt anslag för 44. 

Helsopolisen, statistik öfver syner m. m., verkstälda af 23*. 

Helsovårdsncimndens expenser, tillskott i 42. 

Humleberg, minskning af arrendet på plantagen å 69. 

„ utarrendering af N:o 20 11-

Hyrkuskarne, ändring af taxa och ordningsregler för 59. 
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Illumination, anslag för, vid Kejsarebesöket 42. 

Inkomst af arrenden 45. 

„ „ fasta försäljningsplatser » 

„ „ saluhallen » 

,, „ tomtförsäljningar » 

„ stadskassans 85*, 87-. 

Inqvariering, anskaffande af stallrum för militärhästar vid 48. 

., kostnader för 112. 

., regler för 46. 

tillfällig 49. 

Inteckningar, statistik öfver 39*. 

Inventeringar af stadskassan 102. 

Isbrytareångfartyget Bryderens beordrande till Helsingfors 63. 

JK aisaniemi värdshus, utarr ender ing af 14. 

Kajanläggningar, nya 25. 

Kanalarbeten, byggnadskontorets 79. 

Kapellet, ifrågasatt ombyggnad af . 74. 

Kassakreditiv, stadens 43, 98. 

Klyfning af tomter 51. 

Knifbärande, ifrågasatt förbud mot 50. 

Kommunala sjukhuset, tillskott i anslaget för 42. 

Konvertering af lånet för folkskolan vid Annegatan 43. 

Kyrka, plats för, å Berghäll 8. 

Lagfarter, statistik öfver 39*. 

Landtdagsmannavalen, statistik öfver . . 31*. 

Lastningsbrygga i Gräsviken 14. 

„ i Norra hamnen 15. 

„ i Sörnäs 14. 

å Skatudden 15. 

Lider för brandredskap å Necken 25, 83. 

Lysgasens svafvelhalt, bestämmande af maximum för 59. 

Lånemedel för budgetens reglering 45. 

„ för vattenledningen ,, 

Löneförhöjning för bibliotekarien vid folkbiblioteket 42. 

Lösegendom, statistik öfver värdet af kommunens 99*. 

J&tantalsskrifvare, aflöning åt särskild 42. 

Marias asyl . . . . , 127. 

Medborgarerätt, beviljande af 50. 

Melkö, vederlag för expropriation af 7. 

Mjölkhandeln, stadgar angående 54. 

14 
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Mobilisering, anskaffande af stallrum vid 48. 

„ regler för inqvartering vid 46. 

Miidderverk, inköp af 25. 

Mullbetesmark, utlegning af 75. 

Narinkbodarnes utarrendering 74. 

Necken, lider för brandredskap å 25, 83. 

Nedsättning, af hamnafgift för reguliera ångfartyg 35. 

„ af trafikafgift för bobiner 34. 

„ vägrad, af löseskillingar för arrendetomter 5. 

Norra Blekholmen, utarr ender ing af plats för båtvarf å 9. 

Norra Esplanadgatan, nubbstensbeläggning å 30. 

Nubbstensbeläggning å Norra Esplanadgatan 30. 

„ -typer, fastställande af 103. 

Näringsrätt, beviljande af 50. 

Nätholmarne, utfyllning vid 12. 

Obligationer, utlottning af . . . 99. 

Ombyggnad af rådhuset 23. 

JPackhuset, förtullning i äldre 63. 

Packhustomten, skjul å 24. 

Barkgatans bevattning 93. 

Pension åt förre sprutmästarne 42. 

Planeringsarbeten, anslag för, under 1890 30. 

Planteringar, underhåll af 95. 

Poliklinik, anslag för allmän 41. 

„ statistik öfver sjukdomsfall, behandlade å 21** 

Polisens beväpning, anslag för 44. 

Polisinrättningen, statistik öfver 37*. 

Poliskammarens expenser, tillskott i 42. 

Polisordningen, tillägg till 54. 

Poströrelsen, statistik öfver 51*. 

Prostitutionen, statistik öfver 38*» 

Redskapslider för brandverket å Necken 25. 

Reglering af arrendetomter 1. 

„ af astronomiska observatoriets tomt 7. 

Regleringsarbeten för genomförande af 1887 års stadsplan 29, 31, 78, 85. 

Renhållningsväsendet, byggnadskontorets åtgärder för 80. 

Resande, statistik öfver anmälde 49*. 

Reseberättelse, vattenledningsingeniörens 28. 

Reservsjukhus, anslag för 44. 

Riddarhussqärens underhåll, öfvertagande af 27, 95. 
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Rådhusets ombyggnad 23. 

Rådstufvur ätten, statistik öfver mål behandlade af 32*. 33*, 34*.. 

Råholmen, arrendeförlängning för en del af 12. 

Salubref, utfärdade 66. 

Saluhallen, anslag för belysning m. 45, 

„ uppförande af 81. 

„ utarrendering af butiker 74.. 

Saluhallar, förberedelser för nya 30.. 

Salutorget, omläggning af » 

Sammanbyggande af tomter, tillstånd till 50.. 

Sedmigradskys småbarnsskola 126. 

Silfvius' donationsfond 102. 

Simhus, anslag för nytt, vid Brobergskajen 30. 

„ utarrendering af 75. 

„ åtgärder för åstadkommande af nya 55 

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

Skjul å packhustomten 24. 

Skolråd, val af 49. 

Spritvaror, rätt till handel med 50. 

Spårvägar, kontrakt ang. anläggning af 16. 

Stadgar angående mjölkhandeln 54. 

„ för fiskes idkande 60. 

StadskäUarerättighetens utarrenderande 102. 

Stadsmissionen, efterskänkande af priset för dess tomt 6. 

Stallrums anskaffande för militärhästar vid mobilisering 48. 

Statsjernvägarnes bangård, utvidgning af 15. 

„ skyldighet att erlägga trafikafgift 101. 

„ tomtplats inom N:o 22 i Sörnäs 12. 

Stenläggningsarbeten, anslag för, under 1890 30. 

„ statistik öfver 63*. 

Sundhetsinspektör, anställande af 44, 57. 

Svafvelhalt, åtgärder för bestämmande af lysgasens 59. 

Sveaborgs krigshamn, lastningsbrygga i 15. 

Svinkött, inlösen af trikinhaltigt 59. 

Syner å särskilda lägenheter 75. 

Sörnäs arbetarekök, ansökan om kostnadsfri vattenförbrukning för 26. 

Sörnäs, utarrendering af N:o 22 i 12. 

„ värdshus, bortskaffande af brygga, hörande till 69. 

„ „ „ » badstuga, „ „ „ 

Taxeringslängdernas tryckning, anslag för 44. 

Teater, ryska, befrielse från bidrag till brandverket för 37. 

Telefonrörelsen, statistik Öfver 49*. 



108 

Telegramvexlingen, statistik öfver 43*. 

Temperatur, statistik öfver luftens 6*. 

Testamentsfond, K. O. Rosengrens, försäljning af fastighet, tillhörande 41. 

Tjenstefolk, dygdigt, understöd för 40. 

Tolagsafgiften, grunden för beräknande af 34. 

t, Tomter, försäljning af 65. 

„ klyfning af 51. 

„ sammanbyggande af „ 

Tomtutvidgning, af slagen 7. 

Torghandelns ordnande 35. 

Trafikafgift, nedsättning af, för bobiner 34. 

Trafikkontorets berättelse 100. 

Translator, finsk, uteslutning af anslaget för 44. 

Trikinhaltigt svinkött, inlösen af , 59. 

Trådrullor, nedsättning af trafikafgiften för . 34. 

Trädskola i Fabriksparken 33. 

Trävarurörelsen, statistik öfver 56*. 

Tulluppbörden, statistik öfver 58*. 

Tölö, frågan om zoologisk trädgård i 13. 

Tölövikens ut f y Ilning 15. 

Understöd för dygdigt tjenstefolk 40. 

„ åt hamnvaktmästaren Hagman 45. 

„ „ värnepligtiges hustrur 42. 

Undersökningsstation för lifsmedel, statistik öfver undersökningar å 33*. 

Unionsgatan, anläggning af afioppskanal under 25. 

Utarrendering af Aspnäs 8. 

„ „ Blekholmen, norra 9. 

„ „ Djurgårdsvillor 10. 

„ „ Fölisön 11. 

„ „ Humleberg N:o 20 „ 

„ „ Kaisaniemi värdshus 14. 

„ „ N:o 22 i Sörnäs 12. 

„ „ särskilda lägenheter 66. 

,, „ fiskförsäljningsplatser . 102. 

„ „ narinkbodor 74. 

„ „ saluhallsbutiker „ 

„ „ simlius . . ""' 

Utfyllning vid Nätholmarne . i.... 

„ i Tölöviken 15. 

Utminuteringsbolagets vinstmedel, fördelning af 39. 

Utskänkningsrätt, beviljande af 50. 

Utvidgning af statsjernvägarnes bangård 15. 
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Vanda å, ny gångbro öfver 91. 

„ remont af körbron öfver 92. 

Vattenfiltrering, åtgärder för förbättrad 28. 

Vattenkonsumtion, afslag å ansökan om kostnadsfri 35. 

Vattenledningen, anslag för förvaltning, drift m. m. för 28, 29. 

„ inkomst af 89. 

„ kol- och vedplan för 28. 

„ kostnaderna för 87. 

r ny taxa och reglemente för 103. 

„ nytt sug- och tryckrör för 28. 

„ „ tilloppsrör för 84. 

„ pumpverket vid 88. 

„ remont af pumpverket för 28. 

„ statistik öfver 74*. 

„ utsträckande af, till Berghäll 25. 

„ „ „ till Brunnsparken 84. 

„ „ „ till nybyggnad å fattiggården 26. 

„ „ „ till särskilda gator 29, 83. 

„ utvidgning af vattenuppfordringsverket för 84, 91. 

Vattenledningswgeniörens reseberättelse 28. 

Vattenledningsvattnet, anslag för undersökning af 41. 

„ statistik öfver undersökningen af 24*, 25*. 

Vattenpost, afslagen ansökan om, vid södra hamnen 26. 

Vederlag för expropriation af Mel kö 7. 

Vinkelgatan, ifrågasatt uträtning af 74. 

Väderleksförhållandena, statistik öfver 4*. 

Vägar, beslutna för 1890 32. 

„ utförda under 1889 80. 

Vägunderhållets i Brunnsparken fördelning 93, 

Värnepligtiges hustrur, understöd åt 42. 

Växthus i Fabriksparken 33. 

Ytinnehåll, statistisk uppgift å stadens 3*. 

Zoologisk trädgård i Tölö 13. 

Åbyggnader, ersättning för bortskaffande af 1, 73. 

Ångfartyg, reguliera, nedsatt hamnafgift för 35. 

Äktenskapen, statistik öfver 12*. 

öfverlåtelser af arrenderätt 71. 


