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ikskoiomas Donerade fonder. De under folkskoldirektionens förvaltning stående 
ioncrade 
fonder. folkskolorna i staden tillhöriga fonderna utgjorde vid 1891 års utgång 

som följer: 

Aurora Karamsins hemgiftsfond . . . , &inf 53,799:88 

Hemgiftsbrefsfonden 29,714:29 

J . H. Lindroos beklädnadsfond „ 18,678: 75 

J . E. Ollonqvists d:o „ 10,972:58 

Mindre handelsborgaresocietetens beklädnadsfond . . . „ 4,292:44 

Helsingfors Sparbanks stipendiifond . . . . . . . . „ 5,919:49 

Helsingfors Utskänkningsaktiebolags d:o . . . . • . „ 14,826:49 

Summa 9mf 138,203: 92" 

VIII. Brandkommissionen. 

Antalet aiiarme- Brandkommissionens berättelse öfver brandverkets i Helsingfors till-
ringar och verk-
liga eldsvådor, stånd och förvaltning under år 1892, är med uteslutning af tabellerna, 

hvilka i hufvudsak ingå bland bilagorna, af följande lydelse: 

„Brandkåren har under året allarmerats 45 gånger, nemligen 31 gån-

ger med anledning af eldsvådor eller tillbud till dylika, 5 gånger för sot-

eldar, 4 gånger för brandrök, 4 gånger till följd af fel i brandtelegrafen 

och 1 gång af missförstånd. 

Af nämnda 31 eldsvådor eller tillbud till dylika hafva 26 förekom-

mit inom stadens brandområde och 5 utom detsamma, 21 uppstått i trä-

och 10 i stenhus, 7 timat i Januari, 1 i Februari, 4 i Mars, 6 i April, 3 i 

Augusti, 1 i September, 1 i Oktober, 2 i November och 6 i December; 10 

inträffat på sön- eller helgdagar, 2 på måndagar, 5 på tisdagar, 3 på ons-

dagar, 4 på torsdagar, 3 på fredagar och 4 på lördagar samt 17 utbrutit 

nattetid, räknadt från kl. 6 e. m. till kl. 6 f. m., och 14 på dagen. 

Eldens löskomst har i 13 fall tillkännagifvits med brandklocka, i 12 

med telefon och i 5 fall genom muntliga bud; i 1 fall har elden först 

varsnats af utkiksposten på brandtornet. 

Orsaken till eldens löskomst har i 12 fall varit ovarsamt umgående 

med eld, i 5 ur kakelugn fallen brand, i 2 vårdslöst inrättade ugnar för 

upptorkning af under inredning varande hus, i 2 eldblandad aska, place-

rad i förvaringskärl af trä, i 1 golfvase inmurad i rökledning och 1 fall 

bristfällig eldstad. I 8 fall har orsaken till eldens löskomst icke med sä-

kerhet blifvit utredd. 
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Yärclet eller försäkringsbeloppet för den egendom inom brandområ- Försäkringsbe-ö x ± 0 loppet och 

det, som till större eller mindre del skadats af elden, utgjorde: brandskadeer-
sättningen för 

för fast egendom Smf 8 7 7 , 6 0 0 : — skadad egen-

„ lösegendom „ 400,800: — 1,278,400: — d°m' 

Skadans storlek eller brandskadeersättningens belopp åter steg till: 

för fast egendom Smfi 22,057: 56 

„ lösegendom „ 31,607:20 53,664:76 

således 4,20 % ^ egendomsvärdet. 

Värdet eller försäkringsbeloppet för den utom brandområdet genom 

eldsvådor skadade egendomen uppgick till: 

för fast egendom $mf 110,300: — 

„ lösegendom - . . . . „ 12,000: — 122,300: — 

medan skadans storlek eller brandskadeersättningens belopp utgjorde: 

för fast egendom $inf 9,205: — 
„ lösegendom „ 3,441:95 14,646: 95 

således 10,34 °/o af egendomsvärdet. 

Af brandskadeersättningarna hafva utländska försäkringsbolag utbe-

talt 38,168 mk 9 p. och inhemska försäkringsbolag 22,343 mk 62 penni. 

Beloppet af den genom elden förstörda oförsäkrade egendomen upp-

gick till 5,800 mark. 

Brandtelegrafen har under året fungerat så väl man öfverhufvud Brandteiegra-
fen. 

kan begära i en stad med så stort antal luftledningar, som i Helsingfors 

finnas. En ny brandklocka har tillkommit å villaområdet Ås vid Östra 

chausséen. 

Med brandkårsmanskapet hafva, såvidt omständigheterna det med- Brandmanska-. pets öfningar. 

gifvit, pågått öfningar uti utryckning, anspänning och körning samt uti 

exercis med eldsläcknings- och lifräddningsmaterial. Gymnastiköfningar 

hafva dessutom bedrifvits hvarje dag och kurser anordnats, vid hvilka 

manskapet meddelats undervisning i läsning, skrifning och räkning. De 

i brandkårens smides-, snickare- och målarevärkstäder bedrifna arbeten 

hafva hufvudsakligast. utgjorts af remontarbeten å eldsläckningsmaterielen. 

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

slangkärra och en tvåhjulig vattenvagn. 

Den staden tillhöriga lösegendom, som Brandkommissionen har i sin Lösegendom, 

vård, har tillökts för ett värde af 8,200 mark, medan inventarier afskrif-

vits eller deras värden nedsatts för 3,430 mrak, och uppgick värdet af 

berörda lösegendom den 2 Januari innevarande år till 77,718 mk 85 p. 
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Brandman skå-
pets helsotill-

stånd. 

Plikter. 

Bibliotek. 

Brandkommis-
sionen s s amm an-

träd en. 

Manskapets helsotillstånd liar varit relativt godt. Å sjukims hafva 

varit intagna 6 man under sammanlagdt 110 sjukdagar samt poly kliniskt 

behandlats några tiotal fall. 

I plikter för diverse förseelser har af brandmäns aflöning innehållits 

532 mark, som inlevererats till stadskassan. 

Helsingfors Utskänkningsaktiebolag har äfven år 1892 ihågkommit 

brandkåren genom att till dess bibliotek förära 200 mark. 

Brandkommissionen har under året haft 11 sammanträden." 

IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. 

Den af Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen till Stadsfullmäk-

tige afgifna berättelse för året är, med undantag af en lägre fram inta-

gen tabell, af följande lydelse; 

••iplVi0°nleti „Biblioteket har under år 1892, liksom föregående år, varit tillgängligt 

för allmänheten tre timmar hvarje dag, söcknedagar från kl. 5—8 e. m. 

(under tiden från den 15 Juni till den 15 Augusti dock endast onsdagar 

och lördagar kl. 6—9) samt sön- och hälgdagar äfvensom hälgdagskväl-

lar från kl. 4 — 7 e. m. med undantag af fyra hälgdagar (midsommar och 

jul) samt förra hälften af Juni månad, då biblioteket hölls stängdt i och 

för inventering af boklagret. 

Lånerörelsen. Afven under år 1892 företer boklånens antal en betydlig tillväxt; 

under året utgåfvos nämligen 67,737 lån, alltså 6,271 flera än år 1891. 

Af lånen voro 47,209 (69,69 %) svenska, 20,528 (30,31 %) finska. Medel-

talet lån per dag utgjorde 221 mot 204 under år 1891. Af årets olika 

månader förete Juni och Juli det högsta medeltalet, hvilken omständighet 

talar för ett öppenhållande af biblioteket tre dagar i veckan under som-

maren, i st. f. hittillsvarane två. En detaljerad statistisk tablå öfver ut-

låningen medföljer denna berättelse. 

Af de under året utgifna lånen äro 217 ännu icke återstälda, näm-

ligen från Januari månad 15, Februari 18, Mars 19, April 23, Maj 29, 

Juni 10, Juli 8, Augusti 1, September 25, Oktober 8, November 28 och 

December 33. 

Bokförrådet. Bibliotekets boklager har under året ökats med 2,101 nya band, 

hvaraf 1,123 svenska och 978 finska böcker. Då emellertid efter inven-

teringen i Juui ej mindre än 950 band afskrefvos ur inventarieförteck-


