
Sakregister. 

Sid. 

Afloppskanal, ifrågasatt, från villan Rosavilla 81 

Avloppskanaler, anlagda under år 1891 65 

„ beslutna för 1892 24 

„ statistik öfver • • • 82* 

Afslag å ansökan om upplåtande af flere försäljningsplatser å Kaserntorget 93 

„ „ „ om vattenledningens utsträckande till Docksgatan 78 

Afstjelpningspråmarnes flyttning 49 

Apotek, anhållan om ett tionde 39 

Arbetsanstalt för fallna qvinnor 41 

' Arbetshus för barn, tillskottsanslag för 35, 39 

Arbets- och fattiggården, statistik öfver personer intagna i 86* 

Arbetsinrättningen, intagna personer i 101 

Arbetsinrättningens verksamhet, statistik öfver 90* 

Arbetsredskap, anskaffade 68 

Arrendeförminskning för upplagsplats å Blåbärslandet , . . . 57 

„ , upphörd, för tomter å Berghäll „ 

ArrendeÖfverlåteelser, särskilda 59 

Arrendetomter, reglering af 56 

„ utlegning af , . . . , 55 

Aspnäs, fabrikstomt å 9 

Sangårdens utvidgning 7 

Barndödligheten, statistik öfver 16* 

Barnfödseln, statistik öfver 12* 

Beckkokningsimset i Sörnäs, flyttning af 57 

Belysning, elektrisk 23, 37 

„ gas- 37, 82 

„ petroleumgas- 37, 83 

Berghäll, bostadstomter å 2, 9 

„ folks kol ehus å 69 

„ upphörd nedsättning af arrendet för tomter å 57 

Bildningsgrad, statistik öfver befolkningens 8* 

Biljardrättigheter, förordade 42 

Blekholmen, Norra, utarrendering af upplagsplats å 10 

JBlékhohnsgrundet, landningsbrygga vid , 15 



116* 

Blindanstcdten, tomtplats för ^ 

Blåbär siandet, frågasatt indelning' i mindre lotter af • 57 

Boningsrum, statistik öfver • 47*, 48* 

B or ges förbindels er, godkända 59 

Branddepot i 4:e stadsdelen 18 

Brandmanskapets fördelning och helsotillstånd 115 

Brandposter, förslag till föreskrifter angående 80 

Brandskadacl egendoms värde och försäkringsbelopp 114 

Brandtelegrafens beskaffenhet 115 

Brandtornet, norra, tillbyggnad till 70 

Brandverkets reorganisation, anslag för 34, 37 

Brandverkslmset, uppförande af 69, 115 

Broholmarne, deras intagande i stadsplanen 1 

Brottmål, statistik öfver 37*, 38*, 39* 

Brunnar, ombyggnad af 26 

Brunnsparken, omreglering af 17, 26, 87 

„ remont af Brunnshuset i 23 

„ utarrendering af Brunnshuset och kägelbanan i 14 

Brunnsvattenundersökningar, statistik öfver 26* 

Budgeten för 1892 35 

Byggnadskontoret, ny stat för 37 

Byggnadskontorets anslag och arbeten 62 

Byggnadsordning, ny, för staden . . . . 44 

„ för fabrikstomter „ 

Byggnadsritningar, godkända 59 

Chausséearbeten för 1891 67 

för 1892 25 

Deputation ined anledning af Deras Kejs. Majestäters silfverbröllop 52 

Detektivpolisen, statistik öfver brott m. m. upptäckta af 40 

Dispositionsmedel, Stadsfullmäktiges 39 

Dispositionsrätt, beviljande af friare 58 

Distriktsläkaren i Berghäll, anslag för 37 

Djurgården, gångbro till 87 

Djur gårdsvillor, förändrade planerings- och byggnadsplaner för 57 

„ planering af strandområdet nedanför n:ris 1—5 87 

„ reglering af N:o 14 57 

Donationsfond, F. J . och Johanna v. Beckers • 31 

,, Gr. Holmgrens och M. Thölgrens 32 

M. C. Öländers 93 

Donationsfonder, dispositionen af särskilda 30 

„ höjning af räntan för lån från 93 

„ fattigvårdens 102 
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Donationsfonder, folkskolornas 112 

Donerade fonder, statistik öfver 109* 

Dryckenskap, statistik öfver, personer tillvaratagna för 48* 

Drätselkammarens kansli, ombildning af 45 

„ „ ny stat för 36 

„ reglemente, ändringar i 45 

„ sammansättning 95 

Duc d'albe i Sörnäs 20 

Dygdigt tjenstefolk, understöd för 30 

Döde, statistik öfver 10*, 14* 16*, 18* 

Dödsorsakerna, statistik öfver 17* 

Eko, utvidgning af tomtplats å 10 

Eldsvådor, beskaffenheten af 113 

„ statistik öfver 44*, 45* 

Elektrisk belysning i särskilda byggnader - 23 

„ „ stolpar för 83 

Elektriska ledningar, föreskrifter för 94 

Elektrotekniker, instruktion för „ 

Enke- och pupillkassa, ifrågasatt, för städernas tjenstemän 52 

Epidemisjukhus, anslag för 38 

Exekutionsb et jente, förhöjd ailöning för 36 

Expenseanslag, ökadt, för Helsovårdsnämnden 37 

„ „ „ Polisinrättningen „ 

Export, statistik öfver 61*, 67*, 68* 

Fabriker, statistik öfver 50* 

Fabriksparken, planeringsarbeten i 87 

Fabriksområdet vid Östra chausséen, reglering af 2 

Fabrikskvarteren i 6:e och 7:e stadsdelarne, ny indelning af 21 

Fabrikstomter, byggnadsordning för 44 

Fagad, tillstånd till, mot stadens tomt „ 

Fartyg, statistik öfver i Helsingfors hemmahörande 70* 

„ „ „ inklarerade 69* 

„ „ „ staden besökande utländska 70* 

Fattige, antalet å kommunens bekostnad vårdade 96 

„ i fattiggården intagna 97 

„ statistik öfver 86*, 87*, 88* 

Fattig sakföraren, statistik öfver mål, handlagda af 39 

Fattig sakförarens verksamhet 121 

Fattigvårdens anslag, inkomster och utgifter . 98 

Fattigvårds styrelsens bokföring, ändring i 93 

„ ordförande, ökadt arvode för 38 

p sammansättning r f . . . r f f f . . . . , , . , 96 
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Finska trädgårdsföreningen, upphörande af anslaget för 38 

Fiskförsäljningsbutiker i saluhallen, uthyrning' af 92 

Fisk försäljningsplatsernas utarren dering „ 

Fiskhandeln, ordnande af 28 

Fjelidal, utarrendering af områden å 11 

Folkbiblioteket, statistik öfver anlitandet af 34 

j, ökaclt anslag för 38 

Folkbibliotekets styrelse 117 

„ verksamhet 116 

Folkbibliotek och läsesal i Sörnäs, anslag för 38 

Folkets hem i Sörnäs, utvidgning af byggnaden för 10 

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

„ „ „ kyrkskrifven och mantalsskrifven 7* 

Folkräkningen, anslag för 34 

Folkskoledirektionens sammansättning 112 

Folkskoleelevernas uppförande och helsotillstånd „ 

Folkskolehus å Berghäll, brädfodring af 23 

„ „ Fjelldal, ifrågasatt inköp af 61 

Folkskolereglemente, förslag till nytt 45 

Folkskoleväsendet, statistik öfver 30*, 32*, 33*, 112* 

Folkskollärare, löneförbättring för 38 

Folkskollärarepersonalen, förändringar i 109 

Folkskolorna, antal och beskaffenhet „ 

„ donerade fonder till 112 

Fortsättningsskola vid folkskolorna „ 

Fängsliga personer, statistik öfver 40* 

Födde och döde, statistik öfver 10*, 14* 

Föreningar, tomtplats för en byggnad för särskilda 6 

Föreningens för Helsingfors arbetshem och nattherberge anhållan om statslån, utlå-

tande om 41 

Förmyndare, antalet 108 

Förmyndarenämndens arbetsfördelning „ 

Försäkring, ifrågasatt, mot förlust genom läckor å vattenledningen 80 

Försäkringsbelopp, statistik öfver brandskadad egendoms 45* 

„ „ „ kommunens assurerade fastigheters 113' 

Försäljning af tomter 4, 5, 7, 54 

Gasbelysningen, statistik öfver 85 

Gaskontrollen, nytt normalljus för 50 

„ reglemente för handhafvande af „ 

Gasledningen, utvidgning af 82 

Gatläggningens förbättrande, åtgärder för 94 

Gatuarbeten för 1891 . 63 

„ 1892 , . . , 24 
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Gatuarbeten, statistik öfVer  

Gatubelysning en, förbättring- af 37, 50 

Gatuunderhållet, statistik öfver 73* 

Godsrörelsen vid Helsingfors bangård, statistik öfver 59* 

Grejus hemmans underarrendatorer 58 

Gräsviken, landningsbrygga i 15 

Gårdar, statistik öfver i staden befintliga 46* 

Hamnafgift, vägrad restitution af 92 

Hamnafgifter, uppbörden af 71* 

Hamnarbeten, beslutna för 1892 25 

utförda år 1891 67 

Hamnbanebyggnaden 15 

Hamnordningen, afböjdt förslag om ändring i 44 

Handtverkerier, statistik öfver 50* 

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

Hesperia värdshus användning till folkskola 61 

Helsovårdsnämndens expenser, tillskott i 37 

Holmncis och Sundsberg, utbrytning af villaområden från 11 

Humleberg, minskning af arrendet för plantagen å 58 

„ utarrendering af villalotter å 12 

Hushåll, statistik öfver 48*, 49* 

Hyrkuskar, statistik öfver 55* 

Häktade, statistik öfver 40* 

Hörneberg, vägrad ansökan om förlängning af arrendet af 12 

Import, statistik öfver 61*, 67*, 68* 

Inflyttade och utflyttade, statistik öfver 13* 

Inkomst af arrenden 39 

„ „ fasta försäljningsplatser „ 

„ „ tomt försäljningar „ 

„ stadskassans < 96*, 98* 

Inqvartering, kostnaden för 105 

Inqvarteringsnämndens sammansättning 104 

Inqvarteringstariff, tiden för fastställande af 51 

Inteckningar, statistik öfver 43* 

Inventering, af stadskassan . . . : 94 

„ „ stadens lösegendom 88 

„ „ „ „ , biträde för 33 

Kaisaniemi dam, muddring i 87 

„ värdshus, remont af 23 

Kanal, föreslagen, mellan Tölö- och Edesvikarne 17 

Kapellesplanaden. ny plan för 86 
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Kapellet, ombyggnad af 14 

Kassakreditiv, stadens 36, 88 

Klappbryggor, öfverbyggda 19 

Kommunala sjukhuset, föreslagen utvidgning af 19, 34 

Kosthållningen vid arbets- ocli fattiggården 98 

Kredit, ökad, för Drätselkammaren "". 33 

Lagfarter, statistik öfver 43* 

Landtdagsmannavalen, statistik öfver 35* 

Landningsbryggor å särskilda platser 15, 85 

Landtformän, statistik öfver 55* 

Lifsmedelsunder sökning ar. statistik öfver , . . . 22* 

Lysgasens svafvelhalt, statistik öfver undersökning af 27* 

Lån på kortare betalningstid 89 

Långa bron, remont af 19 

Läroverkets för gossar och flickor anhållan om tomtplats . 6 

Lösegendom, statistik öfver värdet af kommunens 114* 

Magasinskajen, tillbyggnad till 25 

Mantalspenningar betalande innevånare, statistik öfver 7* 

Marias asyl 119 

Marknadens afskalfande 39, 45 

Materialgård, ny, inrättande af 85 

,, „ „ „ kontorsrum in. m. å 23 

Matserveringshall å Stora torget „ 

Medborgarerätt, beviljande af 42 

Medeltemperatur, luftens, statistik öfver 6* 

Mejlans hemman, utarrendering af 12 

Mes sling s sjukhus, anslag för 34 

Metriska mått och vigter, anslag för 35 

Minnesvård å donators iröken M. C. Öländers graf „ 

Modersmål, statistik öfver befolkningens 8* 

Mudderupplagspats i Sörnäs 20 

Mulbetesmark, utlegning af . . . . 61 

Museibyggnad, tomtplats för 5 

Narinkbodarnes utarrendering . 61 

Näring sr ätt, beviljande af 42 

Obligationer, utlottning af 89 

Obligationslån, nytt, upptagande af 32 

Observatoriibergen, försköning af 86 

Packhuset, förtullning i äldre, anslag med anledning af • 35 
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Passagerarerörelsen å Helsingfors bangård, statistik öfver . . . ' 52* 

Pensioner, upphörda . . . . . 38 

Personelt anslag för polismästaren m. il., bortfallet . 37 

Petroleumgatubelysningen . . . ' . . . 83 

Planeringsarbeten, anslag för, under 1892 24 

Planteringar, underhåll af 86 

Plantering s arbeten för 1892 26, 27 

Poliklinik, statistik öfver sjukdomsfall, behandlade å 21* 

Polisinrättningen, statistik öfver. . . . 41* 

Polisinrättningens reorganisation 34, 37 

Poliskonstaplar i Sörnäs, anslag för 34 

Polisordningen, ändringar i 48 

Polisstallet, anslag för 34 

Politikarlarne, byggnad för . . 23 

Poströrelsen, statistik öfver • 59* 

Prostitutionen, statistik öfver 42* 

Prostitutionskomiténs betänkande, utlåtande om 40 

Reglering af fabriksområdet vid Östra chausséen . . . 2 

Regleringsarbeten för genomförande af 1887 års stadsplan 22, 24, 25, 64 

Religionsbekännelse, statistik öfver befolkningens 9* 

Renhållningen under 1891 68 

Renhållningsväsendets öfvertagande af staden 27, 49 

Resande, statistik öfver anmälde 55* 

Reseanslag för stadsingeniören 34 

Runeberg s esplanaden, förlängning af, arrendet för vattenkioskerna i 14 

Ryska läroverksbyggnader, utskylder för 27 

Ryssholmen, utarrendering af 13 

Rådhusets ombyggnad . 17 

Rådstufvurätten, inrättandet af en fjerde afdelning vid . 36, 46 

„ statistik öfver mål behandlade a f . 36*, 37*, 38* 

Rödj ning s arbeten efter stormen 1890 85 

Rönnskär, Vestra, indelning i mindre villalotter a f . . . 58 

Salubref\ utfärdade . 55 

Saluhallar, förberedelser för nya 23 

Salutorget, omläggning af 21 

Sedmigradskys småbarnsskola 118 

Simhus, nya, inrättandet af 23 

„ tillstånd till bibehållande, vid Ursins klippa . . . . . . . . . . . . . . . . . t . 13 

„ utarrendering af . . . . . . : . . . 61 

Sjukdomsfall, statistik öfver . . . . : . . . . ; . . . . . . . . ! 18* r19*, 20*, 21*, 22* 

Sjö formän, statistik öfver . ; . . . . . . . . . . 55* 

Skatudden, landningsbrygga vid 15 

16 
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Skogsvård, åtgärder för 86 

Skolråd, för, läroverken i staden 42 

Slagtdjur, anslag för besigtning af 38 

Slagtarhusen, ansökning om vattenledning till 20 

Sparbanksrörelsen, statistik öfver 72* 

Spårvägar, afsyning af 83 

Spårvägsbolagets gaturenhållning 84 

Spårvägstrafiken, statistik öfver 56* 

Stadsbetjente, förhöjd aflöning för ; 36 

Stadsfullmäktiges sammansättning 53 

Stadskassan, statistik öfver dess inkomster och utgifter 96*, 98* 

Stadskassören, ansökt delaktighet i Civilstatens e. o. p. kassa för 51 

Stadsplans för slag, sättet för granskning af 4 

Statsjernvägarnes bangård, utvidgning af . . . . . . . . . 7 

Stenläggningsarbeten, anslag för, under 1892 24 

,, statistik öfver 74* 

Stormskador, i stadens planteringar och skogar 85 

• Sundsberg, se Holmnäs. 

Syner, å särskilda lägenheter 61 

Sörnäs, folkbibliotek och läsesal i 38 

„ förlängning af lastbron i 25 

„ utarrendering af tomtplats i 13 

Taxeringen för kommunala utskylder, statistik öfver 92* 

Teaterkafeet, veranda och blomsterrabatter vid 15 

Telefonafgifter, ökadt anslag för 39 

Telefonrörelsen, statistik öfver 54* 

Telegramvexlingen, statistik öfver 53* 

Temperatur, statistik öfver luftens 6* 

Testamente, förlikning angående tolkning af F. J . v. Beckers 31 

Tillskottsområden, försäljning och upplåtande af . 5, 9 

Tjenstefolk, dygdigt, understöd för ; 30 

Tomter, försäljning af 4, 5, 54 

„ klyfning af 44 

„ sammanbyggande af 43 

Tomtlösen, inkomst af ' 39 

Torghandel, debitering pr qvartal af afgifter för 93 

Trafikafgifter, uppbörden af . . . 91* 

Trafikkontoret, höjning af staten för 36 

Trafikkontorets berättelse 90 

Träsk, arrendenedsättning för villan 58 

Trävarurörelsen, statistik öfver 68* 

Tulluppbörden, statistik öfver 67* 
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Ulrikasborgsbergen, planeringsarbeten å 26 

Under si ö cl för dygdigt tjenstefolk 30 

„ åt Bokhållaren L. Dannholms enka 34 

„ åt tillsyningmannen J . A. Lindhoms enka 34 

„ åt värnepligtiges hustrur 34 

Undersökning s station för lifsmedel, statistik öfver undersökningar å 22* 

Ursins klippa, tillstånd till bibehållande af simhuset vid 13 

Utarrendering af diverse lägenheter 55 

„ „ fiskförsäljningsplatser 92 

,, „ narinkbodar 61 

„ „ saluhallsbutiker 92 

„ „ simhus 61 

Utflyttade, statistik öfver 13* 

Utflyttningsrcitt, beviljande af 42 

Utminuteringsbolageis vinstmedel, fördelning af 28 

Utminutering srcitt, beviljande af 43 

Utskänkningsrätt, beviljande af 42 

„ vägrad 43 

Vallgård, utarrendering af område å 13 

Vanda å, vattenståndet i 18, 21 

Varuskjul, nya, vid Södra hamnen 25 

Vattenfiltrering, åtgärder för förbättrad 18, 21 

Vattenkioskerna i Runebergsesplanaden, arrendeförlängning för 14 

Vattenledningen, anslag för förvaltning, drift m. m. för 23, 73 

„ inkomst af 39 

„ kostnaderna för 72 

„ ny taxa och reglemente för 51 

„ nytt sug- och tryckrör för 20, 80 

„ statistik öfver . . 84* 

„ utsträckande af, till Docksgatan 78 

„ „ „ „ Cxumtäckt 80 

„ „ „ Humleberg 79 

„ „ „ „ Norra brandtornet „ 

„ „ „ „ Observatorium ,, 

„ „ „ „ slagtarhusen vid Edesviken 20 

» » Tölö 79 

„ „ „ „ särskilda gator 22 

„ utvidgning af 70 

„ verkstad för 80 

Vattenledningsvattnet, statistik öfver undersökningen af 24*. 25* 

Vattenvärmningscipparat, å hästhoar 23 80 

Vedmått, föreslagen ändring af lagliga. 94 

Vinkelgatan, ifrågasatt uträtning af 60 
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Virkesflottning inom hamnområdet, stadga för 94 

Väderleks förhållandena, statistik öfver 4* 

Väg för Munksnäs egendom öfver Mej lans hemmans mark . . . 81 

„ till Grejus utskogsskifte „ 

„ öfver Observatoriibergen, ersättning för 82 

Vägar, beslutna för 1892 25 

„ utförda under 1891 66 

Värnepligtiges hustrur, understöd åt 34 

Ytinnehåll, statistisk uppgift å stadens 3* 

Äbo—Helsingfors jernväg, anslag för undersökning af. . . . . . 34, 39, 52 

Äktenskapen, statistik öfver 12* 

Öfverlåtelser af arrenderätt 59 


