
Sakregister 

Sid. 

Avloppskanal från villan Brogård 99. 

„ «renom skeppsdockans område 19. 

„ till bolaget „Askels" tomter 19. 

,, under Unionsgatan 20. 

„ „ Vestra lvajen 19. 

Avloppskanaler, anlagda under 1890 85. 

„ beslutna för 1891 30. 

„ statistik öfver 74*. 

Afslag å ansökan om alloppskanal från N:o 19 Y\ adimirsgatan 100. 

„ „ om berg-brott å Mejlans 9. 

„ „ „ om upplåtande af Observatoriiberget för anläggning- af en villastad. 12. 

„ „ „ om plats för en ny gasklocka 74. 

Af träden, allmänna, i Kaisaniemi park 28. 

„ „ vid försäljningsplatserna å Kaserntorget 34. 

Andesvaga, anslag för undervisning af 39, 44. 

Annonskiosker, förslag* om inrättande af 24. 

Arbetsanstalt. för fallna qvinnor 49. 

Arbets- och fattiggården, statistik öfver personer intagna i 78* 

Arbetsinrättning en, reglemente för 46. 

Arbetsinrättningens verksamhet 82*. 

Arkadia, ansökt utbrytning af en del af 74. 

Arrendeförlängning för villan Kammio 8. 

Arrendeförminskning för plantagen å Humloberg 74. 

Arrendeöfverlåtelser, särskilda 77. 

Arrendetomter, försäljning af J. 

„ utlegning af 5, 73. 

Ateneum, underhållet af planteringen vid 105. 

Badhus,gatan, expropriation ocli inköp af tomter vid 14. 

Bangårdens utvidgning 3. 

Barndödligheten, statistik öfver 16*. 

Barnfödseln, statistik öfver 12*. 

Begrafningsplats för rysk militär, ny plats ansökt till 66. 

Belysning, elektrisk 15, 103. 

gas- 43, 60. 

„ petroleum gas 102. 

14 
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Belysning vid Sörnäs hamn 60. 

Berghäll, bostadstomter å 5. 

„ folkskolehus å 89. 

Bergmans gatan, bebyggandet af tomterna vid 66. 

Bevattning af gatorna 21. 

„ „ Yestra ehausséen 100. 

Biljardrättighel, förordad 69# 

Blekholmen, Norra, utarrend öring af plats för båtvarf å 0. 

Blinda barns undervisning', anslag- för 415 44. 

Boningsrum, statistik öfver 43*. 

Borgesforbindelser, godkända 77. 

Bortskaffande af benmjölsqvarn å Grejus 75. 

Bostadsvillor, renhållning-s väsendet vid 58. 

Branddepot i 4:de stadsdelen, tomtplats för 22. 

Brandområde, utvidgning af stadens 49. 

Brandtelegrafens underhåll 138. 

Brandverkets reorganisation, anslag- för 43. 

Brandverkshuset, tillskottsanslag' för 28. 

,, uppförande af 49, 90. 

Brandväsende, förstärkning- af stadens 43. 

Broholmen, Lilla, utvidgning af tomtplats å 105. 

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

Brunn å Kasemtorget, borttagande af öfverbyggnaden till 24. 

Brunnar, anslag för ombyggnad af 33. 

Brunnsparken, omregiering af 33, 108. 

„ utaiTondering- af bad- och simlmsen i 10, 73. 

Budgeten för 1891 41. 

Byggnadsordning, ifrågasatt ny, för staden 58. 

„ för bostadsvillor, tolkning af „ 

„ för falnikstomter 69. 

Byggnadskontoret, nya ingcniörstjenster vid 50. 

Byggnadskontorets anslag- och arbeten 80. 

„ förrättningar, ny taxa för 50. 

„ omorganisation 50. 

Byggnadsritningar, godkända 77. 

Chausséearbeten, byg-gnadskontorets 87. 

Chausséevält för ångkraft, anskaffande af 35. 

Dahlströmska badstugan, undanskaffande af 12. 

Desinfektionsherberge, hyresanslag för 44. 

Detektivpolisen, statistik öfver brott 111. 111. upptäckta af 36*. 

Dispositionsrätt, beviljande af friare 76. 

Distriktsläkare, instruktion för 53. 
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Distriktsläkaren i Sörnäs, tillskottsarvode åt 41. 

Djur gårdsvillor, försköning af strandområdet nedanför N:ris 1—5 34. 

„ kapitalisering af arrendeafgiften för N:o 13 6. 

„ utarrondering af ]ST:o 8 6. 

„ vattenledning till 25. 

Donationsfond, F. J . och Johanna v. Beckers 39. 

„ Senatorskan Julie Thiléns 116. 

„ M. C. Öländers 38. 

Donationsfonder, folkskoleinrättningens 116. 

„ dispositionen af särskilda 117. 

Donatorers graf var, underhåll af 106. 

Dryckenskap, statistik öfver personer, tillvaratagna för 39*. 

Drätselkammaren, omhildning af sekreteraretjonsten vid 50. 

Drätselkammarens kansli, ny instmktion för 50. 

„ reglemente, ändringar i 53. 

Dygdigt tjenstefolk, understöd för 38. 

Döde, statistik öfver • . . . . 10*, 14*, 16*. 

Dödsorsakerna, statistik öfver 17* 

Edesholmen, utarrendering af 7, 74. 

Eko, utarrendering af tomtplats å 7. 

Eldsvådor, beskaffenheten af 136. 

statistik öfver 40*, 41*. 

Elektrisk beslysning, vilkor för anläggning af 15. 

„ . „ å Broholmen och Östra ehausséen 43. 

„ drifkraft för spårvägar 15. 

Elektrotekniker, anstäld i stadens tjenst 16, 117. 

„ instruktion för 118. 

Ersättning för bortflyttado åbyggnader 78. 

„ åt arrendatorn af qvarnen i Gammelstaden 100. 

„ „ „ „ fiske vattnet i Gammelstads viken . . . ! 100. 

Export, statistik öfver 54*, 58*, 60*. 

Expropriation för Badlmsgatans utvidgning 14. 

Fabriker, statistik öfver 44*. 

Fabriksgatan, Lilla, förändrad riktning 30. 

Fabriksparken, växthus och trädskolor i 99, 108. 

„ anslag för planeringsarbeten i 34. 

Fabrikskvarteren i 6:te och 7:de stadsdelarne, ny indelning af 30. 

Fabrikstomter, byggnadsordning för 69. 

Fartyg, statistik öfver i Helsingfors hemmahörande 63*. 

„ „ „ inklarerade 62*. 

„ „ „ staden besökande utländska 63*. 

Fasta försäljningsplatser för torghandel 36. 



108* 

Fattige, antalet å kommunens bekostnad vårdade 119. 

„ i fattiggården intagna 120. 

statistik öfver 78*, 79*, 80*. 

Fattig gårdsinspektom, kontorsbiträde åt 44. 

Fattigvårdens anslag, inkomster och utgifter 44, 121. 

Fattig vårds styrelsens sekreterare, löneförhöjning åt 44. 

Fattig sakföraren, statistik öfver mål, handlagda af 35*. 

Filtrering, förbättrad, af vattenledningsvatten 20. 

Fiske, stadgar för idkande af 61. 

Fiskförsäljningsplatser, inrättande af, i saluliallen 28, 32. 

„ „ „ vid Hafshamnen 32. 

Fiskförsäljningsplatsernas utarrendering 115. 

Fiskhandeln, ordnande af 32. 

Folkbiblioteket, inkomster och utgifter vid , 140. 

„ statistik öfver anlitandet af 30*. 

Folkbibliotek och Läsesal i Sörnas, anslag för 45. 

Folkets hem i Sörnas, bestyrelse för 67. 

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

„ „ „ kyrkskrifven och mantalskrifven 7*. 

Folkräkningen, kostnaden för 41, 59. 

Folkskolehns å I3erghU.il 89. 

Folkskolereglemente, förslag till nytt 54. 

Folkskoleväsendet, statistik öfver 26*, 28, 101*. 

Folkskollärare, eventuel löneförbättring för 44. 

„ reseanslag för 40. 

Folkskolorna, anslag för 44. 

„ antal och beskaffenhet , 132. 

„ donerade fonder till 116, 135. 

Fimihjelmska tafvelsamlingen, förvaring af 111. 

Fängsliga personer, statistik öfver 36*. 

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

Fölisön, anordning af folkpark å 106. 

Förmyndare, antalet 131. 

Försäkringsbelopp, statistik öfver brandskadad egendoms 41*. 

J5 „ „ kommunens assurerade fastigheters 102*. 

Försäljning af diverse byggnader 79. 

af tomter 1 , 2 , 5 , 71. 

Försäljningsplatser, fasta, för torghandel 30. 

Förtidlning i äldre packhuset 24. 

Gamla kyrkan, underhållet af planteringen vid 105. 

Gammelstads qv amen, anordnande af spannmålsmagasin vid 18. 

„ ersättning åt arrendatorn af 100. 

Gasbelysningen, statistik öfver 77'!\ 
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Gasklocka, ansökt plats för en ny 74. 

Gaskontrollen, nytt normalljus för 60. 

„ regler för liandliafvande af n 

Gasledningen, utvidgning- af 102. 

Gasoljefyrar, plats för 105. 

Gasverkets tomt. reglering- af 5. 

Gatuarbeten, byggnadskontorets 82. 

„ statistik öfver 66*. 

Gatubelysningen, förbättring af 43, 60. 

„ statsverkets bidrag till kostnaden för 35. 

Gatubevattning, åtgärder för 21, 138. 

G atimnder hållet, statistik öfver . 65*. 

Giftiga ämnen, rätt till handel med 67. 

Godsrörelsen vid Helsingfors bangård, statistik öfver 52*. 

Grejus, bortskaffande af benmjölsqvarn å 75. 

„ hemmans underarrendatorer 75. 

Gårdar, statistik öfver i staden befintliga 64*. 

Gclstgifveri- och skj utskällningen, nytt entreprenadaftal om 118. 

Hamna fgift er, uppbörden af 64*. 

Hamnarbeten, beslutna för 1891 31. 

„ byggnadskontorets 87. 

Hamnbanan  

„ förskottsanslag för arbeten å 40. 

Hamnbanebyggnadsstyrelsen, instruktion för 55. 

Hamnkonstapelstjenst, ny, i »Sörnäs 42. 

Hamnspår genom upplagsplatser i Sörnäs 32. 

Handtverkerier, statistik öfver 44*. 

Helsopolisen, statistik öfver syner m. m., verkstälda af 23"\ 

Helsovårdsbyrån, hyresanslag för 43. 

Helsovårdsnämnden, lokal för 40. 

Helsovårdsnämndens expenser, tillskott i 41, 43. 

Humleberg, minskning af arrendet för plantagen å 74. 

„ utarrcndering af N:ris 19 och 21 å  

Inflyttade och utflyttade, statistik öfver 13*-

Inkomst af arrenden ^5. 

„ „ fasta försäljningsplatser » 

„ „ tomtförsäljningar » 

stadskassans 8 8 * 9 0 * 

Inkvartering, anskaffande af stallrum för niilitärliästar vid 54. 

„ kostnader för  

regler för 54. 

tillfällig 55-
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39*. 
Inteckningar, statistik öfvor  
Inventeringar af stadskassan  

jKaisaniemi dammar, muddling i  
QQ 

„ park, afträde inom ~ • 

Kaj anläggningar, nya  
Q 

Kammio, förlängning af arrendetiden för  

Kanalarbeten, byggnadskontorets 8 o-

Kapellet, ombyggnad och ny utarrondering af 7o-

Kassakreditiv, stadens 111. 

Klyfning af tomter  

Kommunala sjukhuset, föreslagen utvidgning af 22. 

Kommunal statistik, åstadkommande af 01. 

Lagfarter, statistik öfvor ^9 

Landtdagsmannavalen, statistik öfver 31". 

Lastningsbrygga i Sörnäs 32. 

Lonnan, bortsprängning af 105. 

Lys gasens svafvelhalfc, anslag för undersökning af 40, 44. 

Lån på kortare betalningstid 39, 112. 

Lånemedel för budgetens reglering 42. 

„ för vattenledningen 45. 

Lösegendom, statistik öfver värdet af kommunens 103. 

Malm, Litt. B., nedsättning af arrendet för 74. 

Marias asyl 142. 

Medborgarerätt, beviljande af 67. 

Mej lans, ansökt bergbrott å 9. 

Melkö, vederlag för expropriation af 5. 

Mjölkhandeln, stadgar angående 61. 

Mobilisering, anskaffande af stallrum vid 54. 

„ regler för inqvartering vid „ 

Mudderverk, beställning af 88. 

Mulbetesmark, utlegning af 79. 

Museibyggnad, tomtplats för 3. 

Narinkbodames utarrendering 79. 

Norra Blekholmen, utarrendering af plats för båtvarf å 6. 

Nubbstensbeläggning a Salutorget 28. 

Näringsrätt, beviljande af 67. 

Obligationer, iitlottnmg af 113. 

Obligationslån, nytt, tiden för upptagande af 39. 

Observatoriiberget, försköning af 11, 33, 108. 
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Observatoriiberget, projekterad anläggning- af villastad å 12. 

Ombyggnad af rådhuset jg 

Packhuset, förtullning i äldre 24 

„ remont i äldre  

Passagerarerörelsen å Helsingfors hangård, statistik öfver 48*. 

Penitentiärkongr essen, festmiddag för 40. 

Pension åt stadsbetjent 40. 

„ åt ordningsman vid brandverket 45t 

Personelt vederlag för bouppteohningsprocenten, bortfallet 42. 

Petroleumgatubelysningen, ökadt anslag för 43. 

Planeringsarbeten, anslag för, under 1891 29. 

Planteringar, underhåll af IO7. 

Poliklinik, statistik öfver sjukdomsfall, behandlade å 21*. 

Polisinrättningen, statistik öfver 37*. 

Polisinrättningens reorganisation 43, 56. 

Polisvaktkontoren, förhöj dt hyresanslag för 43. 

Poströrelsen, statistik öfver 52*. 

Prostitutionen, statistik öfver 38*. 

Reglering af gasverkets tomt 5. 

Regleringsarbeten för genomförande af 1887 års stadsplan 25, 29, 30, 84. 

Resande, statistik öfver anmälde 51*. 

Reservsjukhus, anslag för 43. 

Ryska läroverksbyggnader, utskylder för 36. 

Rådhusets ombyggnad 18. 

Rådstufvur ätten, inrättandet af en fjerde af delning vid 42, 57. 

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

Salubref, utfärdade  

Saluhallen, utarrendering af butiker 79. 

Saluhallar, förberedelser för nya 81. 

Salutorget, föreslagen omläggning af 28. 

Sammanbyggande af tomter, tillstånd till 69. 

Sedmigradskys småbarnsskola  

Simhus, ombyggnad af, vid Munkholmssundet 28. 
7Q 

„ utarrendering af  

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

Skatudden, reglering af  

Skeppsdockans område, kanal genom  

n „ ansökning 0111 rätt till inlösen af 75. 

Slagtarhusen, ansökning om vattenledning till 99. 

Spårvägar, afsyning af 17, 104. 

„ kontrakt ang. anläggning af 16. 
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17 
Spårvägar, ordningsregler för  
Stadgar angående mjölkhandeln 6 1 • 

n „ föreslaget tillägg till n 

„ för tiskes idkande » 

Stadskassören, ansökt delaktighet i Civilstatens e. o. p. kassa för  

Stadskällarerättighetens utarrenderande 115. 

Stallrums anskaffande för militärhästar vid mobilisering 54. 

Statistik, kommunal, åvägabringande af 61. 

Statsjernvägarnes bangård, utvidgning af 3. 

Stenläggningsarbeten, anslag för, under 1891 28. 

„ statistik öfvcr 66*. 

Stormskador, i sta,dens planteringar och skogar 89, 106, 108. 

„ ersättning åt arrendatorer för 107. 

Svafvelhalt. åtgärder för bestämmande af lysgasens 40, 44. 

Syner, å särskilda lägenheter 80. 

Sörnäs, folkbibliotek och läsesal i 45. 

„ förlängning af lastbron i 32. 

„ hamnspår genom upplagsplatser i 32. 

„ hamn, belysning vid 40, 60. 

Taxa, ny för Byggnadskontorets förrättningar 50. 

Taxeringen för kommunala utskylder, statistik öfver 84*. 

Telefonrörelsen, statistik öfver • 50*. 

Telegramvexlingen, statistik öfver 49. 

Temperatur, statistik öfver luftens 6*. 

T-for mig a kaj armen i Korra hamnen 32. 

Tjenstefolk, dygdigt, understöd för 38. 

Tjärholmen, klyfning och ny uttarrendering af 9, 73. 

T olag safgiften, grunden för beräknande af 35. 

Tomter, försäljning af 1 ,5 , 71. 

„ klyfning af 69. 

„ sammanbyggande af n 

Tomtlösen, ränteberäkning å 117. 

Torghandelns ordnande 36. 

Trafikafgifter, uppbörden af 83*. 

Trafikkontoret höjning af staten för 42. 

Trafikkontorets berättelse 113. 

Trädgårdssoffor, reparationsverkstad för 34. 

Trädskola i Fabriksparken 108. 

T räv ar iir öreisen, statistik öfver 58-

Tulluppbörden, statistik öfver 00* 

Tull- och packhuset, föreslagen tillbyggnad till 23. 

Tullbehandling i äldre packhuset . . . : 24. 
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Tullstationer, förslag om inrättande af Here 24. 

Tölö vikens utfyllning 3. 

Understöd för dygdigt tjenstefolk 38. 

„ åt förre Stadsträdgårdsmästaren Jernström 41. 

„ „ värnepliktiges hustrur 40. 44. 

Undersökningsstation för li fsmedel, statistik öfver undersökningar å 22*. 

Unions gatan, anläggning af afloppskanal under 20. 

Utarrendering af Blekholmen norra 6. 

„ „ Brunnsparkens bad- och simlius 10. 73. 

„ „ Djur gårds villor 6. 

„ „ Edesholmen 7. 74. 

„ „ Humleberg N:o 19 och 21 7. 

„ „ Kapellet 10. 

„ „ särskilda lägenheter 73. 

„ „ fiskförsäljningsplatser 115. 

„ „ narinkbodar 79. 

„ „ saluhallsbutiker „ 

„ „ simhus , . . . . „ 

„ „ tomtplats å Eko 7. 

Utfyllning i Tölöviken  

Utminuteringsbolagets vinstmedel, fördelning af 37. 

Utskänkning af spritdrycker, inskränkning i tiden för 86. 

Utskänkningsrätt, beviljande af 68. 

Utvidgning af statsjernvägarnes bangård 3. 

Vallgård, delning af bostads villan N:o 1 å 9. 75. 

Vanda å, bro öfver 101. 

„ körbron öfver, föreslagen ombyggnad af » 

„ stagdar för virkesflottning i • • . . . . 59. 

Vattenfiltrering, åtgärder för förbättrad 20. 

Vattenledningen, anslag för förvaltning, drift m. m. för 27. 

„ expropriation af mark å Gumtäckt för 20. 

„ inkomst af 98. 

„ kostnaderna för 93. 

„ ny taxa och reglemente för 62. 

„ nytt rör under Badhusgatan 20. 

„ nytt sug- och trvckrör för 92. 

„ „ tilloppsrör för n 

,, pumpverket vid 91. 

„ remont af pumpverket för 95. 

statistik öfver 76*. 

„ utsträckande af, till Berghäll 19. 

„ „ „ till Djurgårds villorna 25. 
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Vattenledningen. utsträckande af, till särskilda gator . . . . 
utvidgning af vatttenuppfordriiigsverket för 

Vattenledningskontoret, bokkållaretjenst vid 27. 

„ instruktion för 50. 

Vattenledningskontorets särskiljande från Byggnadskontoret 26, 50. 

Vatten ledn ing sr e g lenient et, nya, tillämpningen af 66, 117. 

Vattenledningsvattnet, statistik öfver undersökningen af 24*, 25*. 

Vatten/poster vid villaområdet Eko 99. 

Vederlag, för expropriation af Melkö 5. 

Vinkelgatan, ifrågasatt uträtning af 78. 

Virkesflottning i Yanda å, stadga för , 59. 

„ inom hamnområdet, stadga för 100. 

Väderleksförhållandena, statistik öfver 4*. 

Vägar, beslutna för 1891 31. 

„ utförda under 1890 86. 

Värnepligtiges hustrur, understöd åt 40, 44. 

Växthus i Fabriksparken 99. 108. 

Ytinnehåll, statistisk uppgift å stadens 3*. 

Äbyggnader, ersättning för bortskaffande af 78. 

Äktenskapen, statistik öfver 12*. 

Öfverlåtelser af arrenderätt 




