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Skrädderi-arbeten: 229 rockar, 244 bonklädor, 92 västar, 21 mössor. En mängd 

lappningar. 

Strumpstickning: 114 par ullstrumpor, 117 par linne- dito, 22 par vantar. En mängd 

skarfvade och lappade. 

Skomakeri-arbeten: 18 par stöfiar, 101 par läder kängor, 147 par träskor, 14 par för-

skodda stöflar, 4 par läderskor, 260 par diverse lappningar & halfsulningar m. m. 

Snickare- & timmermansarbeten: 200 likkistor, omkring 1,000 par träskobottnar, 1 större 

stakett. En mängd förefallande smärre reparationer. 

Målar arb eten: 2:no vattentunnor målade, 6 trädgårdssoffor, 4 dito bänkar, 100 namn-

taflor, 170 likkistor. 

Jordarbeten: Plöjning till största delen af inrättningens öppna jordområde. Alla före-

fallande arbeten vid dikning, plöjning och skötsel af skördade: 

300 L® hö, 2,000 kålhufvuden, 25 t:r morötter, 30 t:r kålrötter, 50 t:r potäter. 

Gr af öppning för 178 aflidna fattiga äfvensom deras transport med likvagn till be-

grafningsplatsen." 

IV. Inqvarter ingsnämnden. 

Inqvarteringsnämndens till Drätselkammaren afgifna årsberättelse föi 
1891 är af följande lydelse: 

Nämndens leda- „I enlighet med föreskrifter i § 8 af det för Inqvarteringsnämndei 

tjenTtemän. faststälda reglemente af den 25 Januari 1878 får Nämnden härmed ärai 
afgifva en kort redogörelse om Nämndens verksamhet under förlide 
år 1891. 

Yid den 16 December 1890 anstäldt val hafva Stadsfullmäktige til 
ledamot i Nämnden för 1891 samt de två följande åren utsett Ofverste 
löjtnanten G. E. M. af Enehjelm samt till ordförande för 1891 Ofverste] 
F. Mansner, äfvensom till suppleanter under samma tid Handlanden N 
Pletschikoff och Körsnären Anton Lundqvist, hvarhos från föregånnd 
år qvarstod som ledamot i Inqvarteringsnämnden Kollegiiassessorn E. A 
Kjöllerfeldt. Sekreterare- och kamreraregöromålen hafva fortfarande be 
stridts af Yicehäradshöfdingen B. Siren, qvartermästarebefattningen a 
Universitetsnotarien E. af Forselles samt translatorsgöromålen af Genera] 
majoren A. Tavaststjerna. 

Antalet ä renden Under år 1891 hafva till Nämnden inkommit 300 skrifvelser o c' 
m" m" remisser från Kommendanten, 3 från Stadsfullmäktige, 4 från Magistrate: 

och 1 från Drätselkammaren, eller sålunda inalles 308 skrifvelser. Fö 
handläggning af dessa och öfriga å Nämnden ankommande åtgärder ha 
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Nämnden sammanträdt 12 gånger, vid Ii vilka sammankomster antalet §§ 

uppgått till inalles 320 eller i medeltal 27 ärenden på hvarje samman-

träde. 

De utgångna expeditionerna, förutom rekvisitioner och anordningar, 

uppgingo under året till 123. 

Då Nämndens räkenskaper och utgiftsstat är beräknad och afslutad 

för kalenderåret, har Nämnden, ehuruväl de för natura-inqvarteringen 

behöfliga qvarteren äro upphyrda för hyresåret, fördelat lokalerna och 

kostnaden för desamma på hela året 1891, eller tiden från den 1 Januari 

till den 1 Juni samt från nämnda dag till årets utgång. Och utvisar 

nedanstående tablå och beräkning ej mindre antalet personer och mili-

tära inrättningar, som åtnjutit natura-inqvartering, än för dem upphyrda 

rum. Hyresmedlen i stället för natur a-qvarter der emot utanordnas vid 

utgången af hvarje månad, i grund af Kommendantens afgifna förteck-

ningar. För större åskådlighet äro dessa utgifter sammanstälda i föl-

jande tabellariska form: 

A. Hyresmeclel. Inqvarteringsnämnden har åt nedanstående antal utanordnade 
l iyresmedel. 

militärpersoner och militära inrättningar vid den i Helsingfors förlagda 
ryska militär under år 1891 utanordnat hyresmedel enligt faststäld ta-
riff till följande belopp: 

A n t a 1 

Generaler 

Stabs- ock Öf-
verofficerare 
samt deras 
vederlikar 

Underbefäl 
ocli 

manskap 

t* 
y Er. 

g 
¡k S ;3. 

' £ 
o o 

&Fnf p. 

gifta ogifta gifta ogifta gift ogift T 

För Januari månad . . . . 7 73 70 49 64 10 19,179 12 
„ Februari „ . . . . 7 — 71 71 47 63 10 19,040 50 
„ Mars „ . . . . 7 _ i i 71 70 48 59 10 18,931 30 

„ April „ . . . . 7 — 72 68 52 58 10 19,491 88 
„ Maj „ . . . . 7 — 71 68 52 57 10 18,868 94 

„ Juni „ . . . . 5 1 75 78 52 48 10 19,167 85 
„ Juli „ . . . . 5 1 80 75 49 46 10 19,768 97 
„ Augusti „ . . . . 6 1 83 69 50 50 10 20,160 80 

„ September „ . . . . 6 1 75 74 48 49 10 19,133 25 
„ Oktober „ . . . . 5 1 76 77 46 49 10 18,860 99 
„ November „ . . . . 5 1 77 67 46 55 10 19,064 33 
„ December „ . . . . 5 5 79 76 45 52 10 19,479 18 

Summa 231,147 11 

Af de utbetalta hyresmedlen har vederbörande befäl till Inqvarte-

ringsnämnden återburit för mycket utreqvirerade belopp för särskilda o få-

l l 
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Qvarter i stället 
för hyresmedel . 

cerare m. il. med inalles Fmk 864: 03, hvilka medel blifvit till Drätsel-

kontoret inlevererade medelst skilda reversal. 

Anmärkning. Möjligen hafva några poster direkte från trupperna 

återburits till Drätselkontoret, ehuru Nämnden derom icke blifvit under-

rättad. 

De för år 1891 utbetalta hyresmedlen torde alltså rätteligen utgöra 

endast Fmk 230,283: 08. 

B. Qvarter i stället för hyresmedel. Inqvarteringsnämnden har åt 

följande antal militärpersoner och militära inrättningar vid den i Helsing-

fors förlagda ryska militär under 1891 anvisat qvarter enligt gällande 

inqvarteringsreglemente: 

Öfverbefäl 
Underbefäl 

och 
manskap 

M
ilitära in-

rättn
in

g
ar, 

kanslier 
m

. m
. 

si B . 
® rB ct-CfQ CO CO 
3 

R
um

 fö
r 

tjen
in

g
 o

 
kök 

gift ogift gift ogift 

M
ilitära in-

rättn
in

g
ar, 

kanslier 
m

. m
. 

B S t-1 O t?-
a ö-P- ® 

Under 
Under 

31 

tiden don 1 Januari—1 Juni 1891 
tiden den 1 Juni till och med den 

December 1891 

2 

3 

— 3 

3 

24 

36 

2 

2 

30 

36 

8 

7 

Dessutom har Inqvarteringsnämnden under året 1891 anvisat bostad 

åt följande antal i tillfälliga tjensteuppdrag till Helsingfors för kortare 

tid kommenderade militärpersoner: 
Stabs- och öf-

t veroff icerare 
Genera le r . s a m t deras ve-

der l ikar . 

Kostnaden för 
na tu ra - inqvar te -

r ing . 

1 den för ändamålet aftalade lokal i Societetshushotellet 2 

Kostnaden för natura-inqvarteringen utgjorde för år 1891: 

I hyror för lokaler  

D:o d:o d:o för tillfällig inqvartering  

För björkved till eldning af boningsrum m. fl  

„ barrved till matkokning och brödbakning  

» ijus , 

„ halm till bäddar åt underbefäl och manskap  

11 

10,165: — 

338: — 

944: 66 

348: — 

141: 66 

155:32 

Summa $fnfi 12,092:64 

Då ifrån ofvannämnda årskostnad för natura-inqvarteringen Fmk 

12,092: 64, afdrages den staden af Ryska Riksskattkammaren författnings-

enligt tillkommande ersättning, öfver hvilken Nämnden, enligt för året 

gällande tariffer, till Drätselkammaren afgifvit behöriga reqvisitioner med 

Fmk 12,232: 19, hvarifrån dock bör afgå 540 mark, utgörande ersättning 
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för judiska synagogans lokal under senare halfåret 1890, ehuru först un-

der 1891 utreqvirerad, hvadan alltså ersättningsbeloppet för år 1891 rät-

teligen utgör endast Fmk 11,692: 19, uppstår en förlust för kommunen af 

Fmk 400: 45 på de för underbefäl och manskap upphyrda lokaler, emedan 

sådana för det i hyrestariffen faststälda priset icke kunnat anskaffas samt 

äfven några lokaler under året tidtals varit upptagna af ett mindre antal 

manskap, än vid upphyrandet beräknats, och ett reservrum för sådana 

personer dessutom alltid måste hållas i beredskap. 

C. Diverse kostnader. Arvode för Inqvarteringsnämndens tjenstemän Diverse kost-

och vaktmästare för år 1891 $mfi 7,200: — 

Kansliexpenser och under året inköpta inventarier för 

Nämnden „ 600: — 

Summa Smf 7,800: — 

Sammandrag af kostnaderna för ruska militärens inqvarterinq i Helsinci- sammandrag af 
,J ' i J J. J J kos tnade rna . 

fors under år 1891. 

A. Utbetalta hyresmedel 9mf 230,283: 08 

B. Kostnaden för anvisade qvarter i stället för hyresmedel „ 12,092: 64 

O. Diverse kostnader „ 7,800: — 

Summa 9mf 250,175: 72 

Derifrån afgår: 

Ryska riksskattkammarens ersättning: 

för utbetalta hyresmedel $mf 230,283: 08 

„ anvisade qvarter i stället för hyresmedel „ 11,692: 19 241,975: 27 

Den kostnad som kommunen fått vidkännas för hela in-

qvarteringen under år 1891 utgör alltså 9mf. 8,200:45." 

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 om sin verksamhet un-

de}1 sistlidna år 1891 får Nämnden härhos anmäla; 


