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ning, skurning, städning, dukning och uppassning. Under läseåret lärde 
sig samtliga elever tillreda 40 enkla maträtter, baka råg- och hvetebröd 
samt koka såpa och tvål. För hvar elev kostade i medeltal matportionen 
omkring 20 p:ni. Kostnaderna för den praktiska undervisningen vid fort-
sättningsskolan bestredos genom anslag af stadens Utskänkningsaktie-
bolag." 

VIII. Brandkommissionen. 

Brandkommissionens till Stadsfullmäktige afgifna berättelse öfver 
brandverkets i Helsingfors tillstånd och förvaltning under år 1891 är 
med uteslutning af tabellerna, hvilka i hufvudsak återgifvas bland bila-
gorna, af följande lydelse: 

„Brandkåren har under året allarmerats 69 gånger, nemligen 42 gån- Antale t a i ia rme-
r inga r ocli verk-

ger med anledning af eldsvådor eller tillbud till dylika, 11 gånger för nga eldsvådor, 
soteldar, 5 gånger för brandrök, 5 gånger till följd af fel i brandtelegra-
fen, 4 gånger af okynne och 2 gånger af missförstånd. 

Af nämnda 42 eldsvådor eller tillbud till dylika hafva 34 förekom-
mit inom stadens brandområde och 8 utom detsamma, 24 inträffat på da-
gen, räknad från kl. 9 f. m. till kl. 9 e. m., och 18 nattetid samt 23 upp-
stått i trähus, 18 i stenhus och 1 i skog (Djurgården). 

Eldens löskomst har i 25 fall tillkännagifvits med brandklocka, i 7 
med telefon och i 6 fall genom muntliga bud; i 4 fall (alla utom brand-
området) har brandtornsutkiksposten först observerat elden. 

Orsaken till eldens löskomst har i 6 fall varit brasas lemnande utan 
tillsyn, i 4 ovarsamhet vid handterande af brinnande ljus, i 3 petroleum-
lampa, som exploderat, i 3 vårdslöshet vid tobaksrökning, i 3 bristfällig 
rökledning (plåtrör), i 2 golfvase inmurad i rörledning, i 2 barn, som lekt 
med tändstickor, i 1 eldblandad aska i olämpligt förvaringskärl, i 1 brist-
fällig kalorifär, i 1 bristfällig elektrisk ljusledning och i 1 fall ovarsam-
het vid desinfektion med brinnande svafvel. I 15 fall har orsaken till 
eldens utbrott icke blifvit utredd. 

Förutom dessa eldsvådor hafva 14 eldtillbud inträffat, vid hvilka 
brandkårens biträde icke påkallats. 
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Nedanstående tabell utvisar eldsvådornas fördelning på månader, 
veckodagar och. stadelar: 

Månader. Veckodagar. Stadsdelar. 

Januari 3 
Februari 1 
Mars 6 
April 4 
Maj 5 
Juni — 
Juli 3 
Augusti 3 
September 2 
Oktober 2 
November 6 
December 7 

Söndag 
Måndag 

4 
11 

Tisdag". 7 
Onsdag 2 
Torsdag 4 
Fredag 10 
Lördag 4 

I Stadsdelen 
II 

III 
IV 
Y 

VI 
VII 

VIII 
IX 1 

2 

Utom brandområdet 8 
Berghäll 

Värdet eller försäkringsbeloppet för den egendom inom brandom-Värdet eller för-

säkringsbelop-

pet af skadad rådet, som till större eller mindre clel skadats af elden, utgjorde: 
egendom. 

för fast egendom ffihfi 1,094,795: — 
lösegendom 506,600: — 1,601,395: — 

Skadans storlek eller brandskadeersättningens belopp åter steg till: 
för fast egendom 3mfi 25,949: 80 

„ lösegendom. . . „ 31,906:05 57,855:85 
således 3,91 °/o af egendomsvärdet. 

Värdet eller försäkringsbeloppet för den utom brandområdet genom 
eldsvådor skadade egendomen uppgick till: 
för fast egendom Smf 58,000: — 

„ lösegendom „ 19,025: — 77,025: 

medan skadans storlek eller brandskadeersättningens belopp utgjorde: 
för fast egendom $mf 28,315: — 

„ lösegendom „ 9,648: — 37,963: — 
således 49,29 % egendomsvärdet. 

Af brandskadeersättningarna hafva utländska försäkringsbolag utbe-
talt 9mf 48,888: 62 och inhemska försäkringsbolag 9mf 42,030: 23. 

Beloppet af den genom elden förstörda oförsäkrade egendomen upp-
gick till Smf 4,900. — För öfrigt hänvisas till de tabellariska samman-
drag, hvilka äro vidfogade denna berättelse. 
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Brandtelegraf en har lika litet under detta som de tvenne senast före- Bl'ai^ltelegra" 
gående åren fungerat tillfredsställande. Genom det för hvarje år tillta-
gande antalet telefonledningar och elektriska ljusledningar samt nybygg-
naders uppförande göras brandtelegrafens i luften dragna blanka lednin-
gar allt osäkrare. Lyckligtvis har det dock ej heller detta år händt, att 
någon vid eldsvåda med brandklocka gifven allarmsignal uteblifvit. 

Olägenheten af trånga logement och redskapslokaler hafva upphört Nya brandverks-
1) U S G t • 

1 och med det kåren inflyttat i det nya brandverkshuset, och förefinnes 
clet numera ingen svårighet att ordentligen sysselsätta brandmanskapet 
under höst- och vintermånaderna. Exercis- och gymnastiköfningar hafva 
äfven regelbundet försiggått hvarje söckendag med undantag af lörda-
gen, som varit anslagen till skurning och rengörning af logement och 
redskapslokaler samt badstugugång för manskapet. 

Efter det norra brandstationen blifvit delvis ombygd och brandsta- Brandmanska-pets fördelning. 

tionen å Berghäll tillkommit har brandmanskapet varit fördeladt på de 
skilda stationerna sålunda, att af hela numerären (72 man) varit place-
rade, å hufvudstationen 49 man, å norra stationen 18 och å Berghäll sta-
tion 5 man. 

Eldsläckningsmaterielen har under året ökats med, bland annat, en Eidsiäcknings-materielen. 

kombinerad manskaps- och redskapsvagn och en sugspruta till norra brand-
stationen samt en redskaps vagn till Berghäll station. Till samtliga brand-
stationer hafva anskaffats nya möbler och husgerådssaker. 

Den staden tillhöriga lösegendom, som Brandkommissionen har i sin Lösegendom, 
vård, har under året tillökats för ett värde af 9,920 mark 85 penni, me-
dan inventarier afskrifvits eller deras värden nedsatts för 27,5.17 mark 
81 penni, och uppgick värdet af berörde lösegendom den 2 Januari in-
nevarande år (1892) till 72,948 mark 85 penni. 

Manskapets hälsotillstånd har varit tillfredsställande i clet att endast Brandmanska-pels helsotill-

2 man varit intagna på sjukhus under sammanlagdt 65 dagar och 24 fall stånd, 
behandlats polykliniskt. 

I plikter för diverse förseelser har af brandmäns aflöning innehållits Pakter. 
358 mark 50 penni, som inlevererats till stadskassan. 

Helsingfors Utskänkningsaktiebolag har äfven år 1891 ihågkommit Bibliotek, 
brandkårens bibliotek med 200 mark. 

Brandkommissionen har under året liaf't 17 sammanträden." Brandkom-missioneu. 


