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Bland brandkårens underbefäl hafva personalförändringar inträffat Brandkårens x ° underbefäl. 

i det att Sprutmästarene E. J . Sillman ock M. Henelius afgått samt ersatts 

af förre äldre Underofficeren vid Lifgardets 3, finska, skarpskyttebataljon 

J . V. Andersson ock Ordningsmannen vid brandkåren K. Nyström. 

Manskapets kelsotillstånd kar varit tillfredsställande; 1 man har un-

der 3 veckor vårdats hemma och omkring 60 fall behandlats polikliniskt. 

I plikter för diverse förseeelser har af brandkonstaplars aflöning inne-

hållits 127 mark, som inlevererats till stadskassan. 

Helsingfors Utskänkningsaktiebolag har äfven år 1890 ihågkommit 

brandkårens bibliotek med 200 mark, till hvilket ock afgångne ledamoten 

i Brandkommissionen Öfverintendenten C. G. Sandmark förärat 500 mark. 

Biblioteket omfattar för närvarande 388 band. 

Den staden tillhöriga lösegendom, som Brandkommissionen har i sin 

vård, har under året tillökts för ett värde af 532 mark, medan inventarier 

för 64 mark 50 penni afskrifvits, och uppgick värdet af berörde lösegen-

dom den 2 Januari detta år till 79,145 mark 81 penni. 
Brandkommissionen har under året haf t 15 sammanträden." Brandkommis-

sionen. 

Brandman-
skapet 

Plikter. 

Biblioteket. 

Brandverkets 
lösegendom. 

IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. 

Den af Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen till Stadsfullmäk-

tige afgifna berättelsen för året är med uteslutning af en tabell, som in-

går längre fram, af följande lydelse: 

„Biblioteket har under året varit tillgängligt hvar je dag f rån kl. 5 y^^ iand l 

till 8 e. m. samt sön-, hälgdagar och hälgdagsqvällar f rån kl. 4 till 7 e. m. 

med undantag af midsommaraftonen, midsommardagen, julaftonen och jul-

dagen samt tio dagar i juni månad, under hvilken sistnämnda tid det 

hållits stängdt i och för reparation äfvensom under tiden f rån 15 juni 

till 15 augusti, då biblioteket varit öppet endast tvänne dagar i veckan. 

Såsom af vidfogade tabell f ramgår har lånerörelsen under året be- lånerörelsen, 

tydligt ökats, i det att under år 1890 utgifvits icke mindre än 50,635 lån 

mot 42,512 under föregående år. 

Böckernas antal har jämväl ökats med omkring 2,000 band, så att Bokfön-ådet. 

hela bokförrådet nu omfattar vid pass 11,000 band. 
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Låntagarne. Ordentligheten bland låntagarn© har icke af tagi t ; snarare tvärtom. 

Sålunda äro af 1890 års utgifna boklån endast 100 oinfriade. 

Inkomsterna vid biblioteket hafva under året varit följande: Bibliotekets in-
komster. 

För januari månad 

februari 

mars 

april 

maj 

juni 

juli 

augusti 

september 

oktober 

november 

december 

330:10 

263: 50 

323: 55 

237: 25 

209:10 

137:15 

128: 60 

188: 45 

266: 70 

362: 25 

385: 80 

349:10 

Summa 9mfi 3,181: 55 

Denna summa fördelar sig på följande hufvudposter : 

30,756 lån ä 5 p &mf 1,537: 80 

661 abonnement ä 1 m k . . 

347 „ ä 25 p. . . 

660 influtna plikter ä 50 p. 

411 kataloger å 15 p. . . . 

203 „ ä 10 p. . . . 

Ext ra inkomst  

Hyresmedel . . . . . . 

661: — 

86: 75 

330: — 

61: 65 

20: 30 

32: 05 

452: — 

Läsesalarne. 

Antalet besök. 

Summa 3mf 3,181: 55 

Läses als af delning en vid inrättningen har varit tillgänglig hvar je dag 

under året, den allmänna läsesalen på nedra botten f rån kl. 10 f. m. till 

9 e. m., sön-, hälgdagar och hälgdagskvällar f rån 10 f. m. till 8 e. m., 

det nya läserummet i andra våningen f rån kl. 5 till 9 e. m., sön-, hälg-

dag och hälgdagskvällar f r ån kl. 4 till 8 e. m., med undantag endast af 

fy ra dagar, nämligen midsommaraftonen och midsommardagen samt jul-

afton och juldagen. 

Besökens antal har betydligt ökats så att detsamma, som under 1889 

steg till 65,930, under år 1890 nådde den ännu högre siffran 71,235 eller 

197 i medeltal per dag. 
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Qvinliga besökare synas fortfarande sällan i allmänna läsesalen, hvar-

emot det nya läserummet, hvarest tidskrifter och illustrerade verk finnas 

till påseende, dagligen besökes af sådana. 

Under året har biblioteket få t t såsom gåfva mottaga ett antal böc- Gåfvor. 

ker f rån före detta medlemmar af Helsingfors Dagblads redaktion samt 

af doktor P . Nordmann. 

Bibliotekets styrelse har under året utgjorts af medicine doktornBib l io teke t s 

Richard Sievers, hvilken t jenstgjor t som ordförande, senats kammarför-

vandten L. von Pfaler och redaktören, friherre H. af Schultén. Som 

dessas suppleanter hafva fungera t : doktor Fr . Elfving, kollegiiassessor W . 

Westzynthius samt doktor P . Nordmann." 

X. Direktionen för Sedmigradskys småbarnsskola 
och Marias asyl. 

Den af Direktionen till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen inne-

håller följande: 

„Under vårterminen, som började den 15 januari, besöktes denna an- Sedmigradskys 
småbarnsskola. 

st alt af 67 barn, 33 gossar och 34 flickor, fördelade sålunda, att 36 elever 

(19 gossar och 17 flickor) tillhörde anstaltens skolafdelning och 31 elever 

(14 gossar och 17 flickor) dess barnträdgård. A skolafdelningen, der bar-

nens ålder var mellan 7 och 10 år, undervisades i biblisk historia, läsning, 

skrifning, räkning, ritning, handarbeten, sång och gymnastik; uti barn-

trädgården, hvarest eleverna voro 5—7 år gamla, lärdes skrifning, ritning, 

handarbeten och sång, omväxlande med lekar och gymnastiska rörelser. 

Barnen sysselsattes på skolafdelningen 26 och i barnträdgården 18 tim-

mar i veckan. 

Skolförsummelserna utgjorde under vårterminen å skolafdelningen 

ungefär 2 °/0 och i barnträdgården ungefär 5 °/0 af lästimmarna. 

F r ån skolafgift, en mark i månaden, som erlades af 16 gossar och 

11 flickor, voro således 40 af skolans elever befriade. 

Den 9 juni afslutades vårterminen, då f r ån skolafdelningen 11 gos-

sar och 9 flickor utdimitterades. Af gossarna afgingo 7 till folkskola, 2 

till reallycei förberedande klass, 1 till normallycei förberedande klass och 

1 till läroverket för gossar och flickor. De utdimitterade flickorna öfver-

gingo alla till högre folkskola. 


