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Diverse kostna-
der. 

C. Diverse kostnader. 

Arvoden för Inkvarteringsnämdens tjänstemän och. vakt-

mästare för år 1892 &nf. 7/200: • 

Kansliexpenser och under året uppköpta inventarier för 

nämden . . . „ 701:50 

Summa 9mf 7,901:5o 

Sammandrag af kostnaderna för ryska militärens inkvarterinq i Helsingfors sammandrag af 
'J 1 t u J J! kostnaderna. 

nnder år 1892: 

A. Utbetalta hyresmedel 9mfi 236,004: 19 

B. Kostnaden för anvisade kvarter i stället för hyres-

medel „ 14,850:88 

C. Diverse kostnader „ 7,901:50 

Summa $mfi 258,756: 57 

Därifrån afgår: 

Ryska riksskattkammarens ersättning: 

för utbetalta hyresmedel 236,004: 19 

„ anvisade kvarter i stället för hyresmedel 13,721: — 

„ ved återlevererade 30:— 249,755:19 

Den kostnad, som kommunen fått vidkännas för hela in-

kvarteringen under år 1892 utgör alltså . . . &mfi 9,001:38" 

V. Förmyndarenämden. 

Förmyndarenämdens till Stadsfullmäktige för 1892 afgifna berättelse 

är af följande lydelse: 

„Till fullgörande af den Förmyndarenämden åliggande skyldighet att 

till Herrar Stadsfullmäktige afgifva berättelse om sin värksamhet under 

nysslidna år 1892 får nämden härhos anmäla: 

l:o) att de å nämden ankommande göromål varit emellan nämdens Nämdens leda-

ledamöter fördelade på enahanda sätt som under föregående år; betsfördeining. 

2:o) att nämdens förteckningar för ifrågavarande år upptagit 154 Antalet förmyn-

tillförordnade förmyndare, 20 kuratorer och 125 s. k. naturliga för-

myndare ; 

3:o) att de under året från pastorsembetena i stadens svensk-finska Antalet sterbims 

och tyska församlingar ankomna förteckningar öfver personer, som afli- m6d tj™.„ndlffa 
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dit unden 1891 års senare och 1892 års förra hälft samt efterlemnat min-

deråriga barn, upptaga 76 sådana personer; och hafva af sterbhusen efter 

dem 19 af nämden ansetts ega den förmögenhet, att redovisning öfver 

de omyndigas tillgångar borde afgifvas; 

Förmyndare- 4 :o\ nämden utvärkat eller blifvit hörd öfver tillförordnande af 
förordnande. 

förmyndare i 36 och kuratorer i 25 fall samt öfver 8 myndiga personers 

ställande under förmyndareinseende och 2 under dylikt inseende stälda 

personers befriande därifrån äfvensom blifvit hörd eller afgifvit yttrande 

i 11 särskilda frågor rörande försäljning och 25 frågor beträffande in-

teckning af omyndigs fastighet; 

Förmyndares 5:o) att af tillförordnade förmyndare 28, af kuratorer 3 och af na-

k̂yidighê  turliga förmyndare 59 icke, ehuru genom kungörelse i stadens tidningar 

därom erinrade, inom April månads utgång upptedt bevis öfver fullgjord 

redovisningsskyldighet för år 1891, hvarför de försumlige blifvit härom 

särskildt erinrade. Därefter hafva de flesta fullgjort sin berörda skyldig-

het eller af nämden utvärkat sig anstånd därmed, så att endast 2 kura-

torer samt 4 tillförordnade och 5 naturliga förmyndare lemnat påminnel-

sen helt och hållet obeaktad. Då till följd däraf stämning om de för-

sumliges lagliga förpliktande att omförmälda åliggande fullgöra blifvit 

uttagen, hafva 1 kurator, 1 tillförordnad och alla naturliga förmyndare, 

efter dem ågången stämning, rätt för sig gjort, i följd hvaraf och då den 

andre kuratorn ej kunnat med stämning anträffas och upplysts ej om-

händerhafva någon egendom, för hvilken redovisning vore erforderlig, 

stämningstalan fullföljts endast emot 3 tillförordnade förmyndare." 

VI. Helsovårdsnämden. 

Den af Helsovårdsnämden afgifna årsberättelse för 1892 är särskildt 

till tryck befordrad, hvarför ur densamma här endast intagits de statisti-

ska uppgifter, som ingå bland efterföljande tabellbilagor. 




