
Sakregister. 

Sid. 

Afkortning ar, ökade för år 1893 52. 

Åfloppskanal, från skoltomten å Berghäll 128. 

„ „ tomt N:o 4 vid Skilnaden 128. 

„ „ tomt Nio 10 vid Nikolaigatan 23. 

„ under en del af Albertsgatan 22. 

Afloppskanaler, anlagda under år 1892 112. 

„ beslutna för år 1893 29. 

„ statistik öfver 84*. 

Alexandersgatan iV/o 22, inköp af 7, 28. 

„ disposition af lokaler i 7. 

„ rum åt stadsfiskalerna i 105. 

Alexander s statyns placering 3. 

Alkärr, förlängdt arrende för 13, 14. 

Allmänna arbeten under år 1892 108. 

Anslag, extra, anvisade år 1892 48. 

Arbetarföreningens undervisningskomité, ledamöter i 93. 

Arbetar för säkring skomiténs förslag till sjukkassor och sjukförsäkring 93. 

Arbetsanstalt för kvinnor, utlåtande om 92. 

Arbetscheftjänsten, arvode för 43, 48. 

Arbetshusen i Sörnäs, förhöj dt anslag för 47. 

Arbets- och fattiggården, statistik öfver personer, intagna i 89*. 

Arbetsinrättningen, intagna personer i 151. 

„ statistik öfver dess verksamhet 94*. 

Arkadia, ersättning för frångånget område 106. 

Arrende -ansökningar, afslagna 98. 

„ -förlängning för K:o 21 vid Skarpskyttegatan 98. 

„ „ för Alkärr 13, 14. 

„ „ för Råholmen 106. 

„ -förhöjning för Backas 100. 

„ „ för lott N:o 15 å Mej lans 15. 

„ -inkomster, ökade för 1893 53. 

„ -nedsättning för Fjelldal, Litt. A. B. & C 100. 

„ „ för Grej us hemman 100. 

„ „ för plantaget å Humleberg 100. 
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Arrende -nedsättning för Södervik, upplagsplatserna N:ris 4 & 5 99. 

„ „ för Sörnäs, upplagsplatserna N:ris 1—5 .99 . 

„ -tomter, utlegning af särskilda 96. 

„ -tomt å Wallgård, ansökan om 102. 

„ -upphäfvande, ansökningar om 99. 

,, -uppsagdt för det s. k. Gamla badhuset 100: 

„ -öfverlåtelser, särskilda 104. 

Aspnäs, upphäfdt arrendeaftal för fabrikstomton Litt. D. å 14. 

Auktionstvångets i städerna upphäfvande 93. 

^Backas, ifrågasatt afträdande af mark till staden från 101. 

Bangårdens utvidgning 3. 

Barndödligheten, statistik öfver 16*. 

Barnfödseln, statistik öfver 12*. 

v. Beckers, F. J. landsfastigheters öfvertagande 36. 

„ landsfastigheters försäljning 139. 

„ syskons årliga pension 36. 

Behållning i stadskassan 52. 

Benmjölsfabrik, G. Barkoffs upphörande 107. 

„ å Grejus, slopande 106. 

Berghäll, utarrendering af tomter å 1'?. 

„ väg till N:o 5 vid 4:de linien å 128. 

Bergmans galan, skada å vattenledningen under 127. 

„ N:o 12, försäljning af tillskottsområde till 5. 

„ uppgång till Observatoriiberget från 22. 

Bergudd, Höggård, Bäckdal och Strandkulla, utarrendering af 10. 

Berättelser angående Helsingfors kommunalförvaltning, gåfva af 94. 

Bidrag till gatubelysningen 41. 

Bildningsgrad, statistik öfver befolkningens 8*. 

Biljardrättigheier, förordade 58. 

Blekholmen, norra, lott N:o 5 utarrendering af 13. 

„ södra, utarrendering af 13. 

Boningsrum, statistik öfver 49*, 50*. 

Borges förbindelser, godkända 103. 

Boulevards gatan N:o 28, tillskottsområde till 6. 

Bouppteckningsprocenter, ökade 53. 

Brandstodsafgifter, minskade 1893 . 52. 

Brandstationen å Kamptorget 117. 

Brandmanskapets öfningar och hälsotillstånd 163, 164. 

Brandskadad egendoms värde och försäkringsbelopp 163, 47*. 

Brandverkets utgiftsstat 1893 51. 

Brandverkshuset 116. 

„ inredning af badstuga i 28. 

Broholmen, plan för 1. 
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Brottmål, statistik öfvor 4 0 * 

Brunnen å Nikolaigatan, remont af 130. 

Brunnsparken, romont af Brunnshuset i . . . 28. 

„ remont af badhuset i 105. 

„ planteringar i 29, 131. 

Brunnsvattenundersökningar, statistik öfvor 28*. 

Bränvins utminutering och utskänkning, antal ställen 54. 

„ „ „ tiden för utskänkningen 55. 

Budgeten för år 1893 27, 49. 

Byggnader och lägenheter 108. 

Byggnadskontoret, aflöningar för 71. 

„ instruktion för 59, 71. 

„ omorganisation af 59. 

„ dess personal och anslag 108. 

„ stat för 50. 

„ taxa för förrättningar m. m. verkställda af 69. 

„ årsberättelse, afgifven af 108. 

„ öppenhållande af 144. 

Byggnadsritningar, godkända . . . . ' . 103. 

Chausséer, arbeten beslutna för år 1893 29. 

„ „ utförda år 1892 ' 113. 

„ utvidgning af vestra chausséon och flyttning af spårvägen 23. 

Detektivpolisen, statistik öfver brott in. m. upptäckta af 42*. 

Dispositionsmedel, stadsfullmäktiges 48. 

Dispositionsrätt, beviljande af friare 102. 

Djur gårdsvillorna, planerings- och planteringsarbeten vid ; 132. 

Donation för ett barnhem 35. 

„ till fonden för värnlösa mödrar och barn . . 36. 

Donationsfond, F. J . och Johanna v. Beckers 36, 139. 

M. O. Öländers 139. 

Donationsfonder, berättelse om 38. 

bokslut för 1892 109*. 

„ disposition af särskilda 37. 

„ fattigvårdens 151. 

„ folkskolornas 162. 

„ statistik öfver kapitalbeloppet af 118*. 

Dryckenskap, statistik öfver personer tillvaratagna för 45*. 

Drätselkammaren, antal ärenden behandlade af 145. 

„ ny instruktion för dess kansli 59, 114. 

„ sammansättning af 144. 

Duc d'albe för kompassjustering 29. 

Dygdigt tjänstefolk, understöd åt , 38, 



126* 

Dårvårdsbyggnad, ny å fattiggården 21. 

Döde, statistik öfver 14*, 16*, 17*. 

Dödsorsakerna, statistik öfver 18*. 

Eldsvådor, beskaffenheten af 162. 

„ statistik öfver 46*. 

Elektriska ledningar, föreskrifter om 139. 

„ ljus och kraftanläggningar, utlåtande angående förslag till förordning om . 93. 

Electr otekniker, instruktion för 139. 

Epidemisjukhus, provisoriskt, anslag för 44, 51. 

Ersättning för inventering af folkbiblioteket 47. 

,, „ underhåll af planteringarna kring ständerhuset . 4 3. 

Export, statistik öfver 66*, 68*, 70*. 

Fabriker, statistik öfver 52*. 

Fabriksområdet vid östra chausséen, reglering af 2. 

Fabriksparken, planteringsarbeten i 132. 

Fartyg, statistik öfver i Helsingfors hemmahörande 72*. 

„ „ „ inklarerade 71*. 

„ „ „ staden besökande utländska 72*. 

Fattige, vårdade på kommunens bekostnad 145. 

„ i fattiggården intagna 146. 

statistik öfver 90*, 91*. 

Fattiggården, ny dårvårdsbyggnad å 21. 

„ lån för ny dårvårdsbyggnad å 35. 

Fattig sakföraren, statistik öfver mål, behandlade af 41*. 

Fattigunderstöd, tillfälliga, tillskottsanslag för 46. 

„ vägradt 47. 

Fattigvårdens, anslag, stegrade 51. 

„ inkomster och utgifter 147. 

„ donationer 151. 

„ tillsyningsmän, höj dt arvode åt • . . . . 51. 

Fattigvårdsreglemente, nytt 83. 

Fattigvårdsstyrelsens sammansättning 145. 

Fiskhamnen vid Hafsgatan, uppförandet af brädskjul vid 24. 

Fiskhandelns ordnande, besvär öfver 94. 

Fjelidal, förändrade arrendevilkor för isupplagsplats å 102. 

Flottning af aspvirke i Vanda å förbjuden 142. 

Flottning s stadga för Helsingfors hamnområde 140. 

Folkbiblioteket, inventering i 47. 

„ remont af byggnaden 28. 

„ sammansättning af bestyreisen för 166. 

„ statistik öfver anlitandet af 36*. 

„ i Sörnäs, anslag för 47. 
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Folkhem i Fabriksparken, anhållan om tomt för 8. 

Folkmängd, statistik of ver ekonomisk och faktisk 8*. 

„ „ „ kyrkskrifven ocli mantalsskrifven 7*. 

Folkskolans å Berghäll remont 28. 

Folkskoledirektionens sammansättning 161. 

Folkskolereglemente, nytt 73. 

Folkskoleväsendet, komité för 47. 

statistik öfver 30*, 32*, 34*, 35*. 

Folkskollärarepersonalen, förändringar i 159. 

Folkskolorna, arvodes förhöj ning åt föreståndare vid de högre 52. 

„ antal och beskaffenhet af 159. 

„ donerade fonder vid 162. 

„ fortsättningsskola vid 161. 

Formän, ordningsregler och taxa för 85. 

Fängsliga personer, statistik öfver 42*. 

Födde och döde, statistik öfver , 10*. 

Förbättringsanstalt för sedeslösa kvinnor, utlåtande om 92. 

Föreningen för arbetshusen, kostnadsfri tomt åt 8. 

„ „ Helsingfors arbetshem och natthärbärge, vedgårdsplats åt 101. 

Förmyndare, antalet af 157. 

Förmyndarenämndens arbetsfördelning 157. 

Förrådsförvaltaretjänsten, arvode för 48. 

Försäkringsbelopp, statistik öfver brandskadad egendoms 47*. 

„ kommunens assurerade fastigheters 120*. 

Försäljning af tomter B, 5. 6, 95. 

Gasbelysningen, statistik öfver 88*. 

Gatuarbeten, beslutna för 1893 28. 

„ utförda 1892 110. 

„ statistik öfver 76*. 

Gatubelysningen, bidrag af Finlands bank och ständerbuset till 41. 

„ å Boulevardsgatan, förbättrande af 129. 

„ i Kapellesplanaden, förbättrande af 129. 

Gatuunderhållet, statistik öfver 75*. 

Giftiga ämnen, handel med 58. 

Godsrörelsen vid Helsingfors bangård, statistik öfver 60*. 

Grejus, slopande af benmjölsfabrik å 106. 

Grästägt, utarrendering af .107. 

Gräsvikens utfyllning 25. 

Gumtäckt, ifrågasatt inköp af 6. 

Gustavsons, E. O. och Ingmans, A. W. donation 35. 

Gårdar, statistik öfver i staden befintliga 48*. 

Gäld, stadens consoliderade, statistik öfver 102*. 



128* 

Hammarberg, utarrendering af 14 

Hamnafgifter7 nedsättning i  

„ uppbörden af 73*^ 

Hamnarbeten, beslutna för 1893 29. 

„ utförda år 1892 n o 

Hamnbanebyggnaden 16, 17, 106. 

Hamnfiskalsarvode 5Q# 

Hamnkaptenens och hamnkontorsbokhållarens aflöning, reglering af 91. 

Handtverkerier, statistik öfver 52*. 

Handtverksskolorna, anslag för 48̂  51. 

„ reglemente för 84. 

„ stat för 85. 

„ undervisnings ordnande i 84. 

Helsinge häradsrätt, tillfällig lokal för 93. 

Helsingfors utminuterings aktiebolags vinstmedel för 1891, disposition af 38. 

Helsopolisen, statistik öfver syner m. m. verkställda af 25*. 

Hesperia, disposition af ett mindre boningshus å 22. 

„ utarrendering af 11. 

„ värdshus, förändring till folkskola 11. 

Humleberg, disposition af allmänningar å . . . . • 100. 

„ utarrendering af lott N:o 18 12. 

Hushåll, statistik öfver 50*, 51*. 

Hvilan, disposition af tomtplats å 102. 

Hyrkuskar, statistik öfver 57*. 

Häktade, statistik öfver 42*. 

Hö g gård, Bäckdal, Strandkulla och Bergudd, utarrendering af . 10. 

Högholmen, utarrendering af 13. 

Höjdmätningar, anslag för 46. 

tTemväg mellan Helsingfors och Åbo 58. 

Import, statistik öfver 62*, 68*. 

Inflyttade och utflyttade, statistik öfver 13*. 

Ingmans, A. V. och Gustavsons, E. O. donation 35. 

Inkomst af arrenden . 

„ af hamnafgifter m.  

„ af tomtförsäljningar  

„ stadskassans 62, 100*, 11©*. 

Inkvartering, kostnaden för 1 

Inkvarteringsnämdens sammansättning  

Inkvarteringstariff  

Inteckningar, statistik öfver 4 5* ' 
1 qn 

Inventering af stadskassan   

„ af stadens lösegendom  

Isens beskaffenhet utanför Helsingfors, undersökning af 143. 
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Kakelgatans utlämnande ur stadsplanen 21. 

Kammio, sjukhusbyggnad å 27. 

Kanal, föreslagen mellan Tölö- och Edesvikarne ; 24. 

Kanaler och avloppsdiken, beslutna för 1893 29. 

„ „ „ utförda 1892 112. 

Kaserngatan N:o 23, föreslaget inköp af 105. 

Kassakreditiv, stadens 133. 

Kiosk i Runebergsesplanaden 15. 

Klappbryggor, placering af 129. 

Klyfning af tomt N:o 36 vid Fabriksgatan 59. 

Kolerafarsoten, anslag för bekämpande af 44, 51. 

„ åtgärder mot 143. 

„ fartygsbesigtning i anledning af 45. 

Kommunala sjukhusets tillbyggnad 20, 28. 

Kosthållningen vid arbets- och fattiggården 92*. 

Kustbanan från Helsingfors till Åbo 58. 

Kvarntomten N:o 80, afträdande af mark från 106. 

Kyrkogårdsgatans omreglering 21. 

„ planering 28. 

Lagfarter, statistik öfver 45*. 

Landtdagsmannavalen, statistik öfver 37*. 

Landtformän, statistik öfver 57*. 

Laxtrappa i Vanda å, förslag om 26. 

Lifsmedelunder sökningar, statistik öfver 24*. 

Lysgasens svafvelhalt, statistik öfver undersökning af 90, 29*. 

Lån för kommunala sjukhusbyggnaderna och dår vårdsbyggnad å fattiggården 35. 

„ på kortare återbetalningstid 134. 

Läroverket för gossar och flickor, tomtplats för 8. 

Lösegendom, statistik öfver värdet af kommunens 121*. 

Magasinskajens tillbyggnad 24, 29. 

Malmgatans nyläggning 28. 

Maltdrycksutskänkningen 54. 

Mantalspenningar betalande innevånare, statistik öfver 7*. 

Marias asyl . . 168. 

Marknadens inhiberande 91. 

Materialgården, brädfordring af instrument- och kontorsrummen å 28. 

Matserveringshall, förslag om byggnad af förkastadt 22. 

Medborgarrätt, beviljande af 57. 

Medeltemperatur, luftens, statistik öfver 6*. 

Mejlans, disposition af 9. 
„ förhöjning af arrendet för lott N*:o 15 15. 

?? indelning af vestra udden 9. 

17 
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Mejlans, tryckning- af karta öfver 9. 

„ utarrendering af villalotter å 12, 13. 

„ vanhäfd å 43, 105. 

„ vägbyggnad å 29. 

Modersmål, statistik öfver befolkningens 8*. 

Mudderpråmar, remont af 29, 116. 

Mudder v er hets upplåtande för hamnbanearbeten 143. 

Muddring i hamnarne 29. 

Mulbetesmark, utlegning af 107. 

Narinkbodar och diskar, utlegning af 107. 

Nikolaigatan N:o 2, ritningar till byggnad å 105. 

Norra hamnen, tilläggsplats för ångslupar i 129. 

Näring sr ätt, beviljande af 57. 

Obligationer, utlottning af 134. 

Obligationslån, kontrakt om upptagande af nytt 30. 

„ nytt å 4V2 % upptaget 30. 

Obs er vat or Öbergen, planering af 29, 131. 

„ planteringar å 130, 131. 

„ uppgång från Bergmansgatan till 22. 

Öländers donationsfonds fastighet, värdering af • . . 139. 

Områdets mellan norra hamnen och östra chausséon reglering 2. 

Ordningsregler för stadens formän 85. 

'Passagerarerörelsen å Helsingfors bangård, statistik öfver 54*. 

Pension, upphörd 52. 

„ åt stadsläkaren C. Qvist 45, 52. 

Petroleumlyktors placering 129. 

Planeringsarbeten, beslutna för 1893 28. 

Planteringar kring ständerhuset, ersättning för underhåll af 43. 

„ underhåll af stadens 130. 

Plantering s arbeten, beslutna för 1893 29. 

Poliklinik, statistik öfver sjukdomsfall, behandlade å 23*. 

Polisinrättningen, ny förordning för 71. 

statistik öfver 39*, 43*. 

Poliskonstaplar ne, beklädnads!) jälp åt 47. 

Poliskåren, temporär förstärkning af 51, 73, 

Polisuppsigt, i Sörnäs, anslag för 46. 

Posthuset, tillstånd till anbringandet af fönster å dess södra gafvel 58. 

Poströrelsen, statistik öfver 60*< 

Prostitutionen, statistik öfver 41*. 

Reglering af fabriksområdet vid östra chausséen 2. 

Regleringsarbeten, utförda 1892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111. 
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Regleringsarbeten, beslutna för år 1893 28. 

Religionsbekännelse, statistik öfver befolkningens 9*. 

Renhållning under år 1892 116. 

Renhållningsväsendet, anslag för studium af 46. 

Resande, statistik öfver anmälde 57*. 

Revision af stadens räkenskaper för 1891 92. 

Rådhuset, höjning af taket i rådstufvurättens lokal i tredje våningen 20. 

Rådstufvur ätten, provisorisk fjärde afdelning vid 71. 

„ statistik öfver mål, behandlade af 38*, 39*. 

Räkenskapsväsendet, förändringar i 92. 

Röddäld, försäljning af en del 6. 

Rönnskär, vestra, indelning i mindre villalotter af 15. 

Salubref, utfärdade 96. 

Saluhallen, inköp af ljusledningar i 52. 

„ vite för tobaksrökning i 91. 

Sandvikshamnen, kajer och svängbro å jernvägsbanken i 16. 

Sandvikskajen N:o 1 a, tillskottsmark till 6. 

Sedmigradskys småbarnsskola 167. 

Senatstorget, förslag om anläggning af skvär å 3. 

Simhus, utarrendering af 107. 

Sjukdomsfall, statistik öfver 20*, 21*, 22*, 23*, 24*. 

Sjö formän, statistik öfver 57*. 

Skattören, statistik öfver antalet af 102*. 

Skatudden, gränsbarrier å 128. 

Skeppsvarfstomten, afträdande af mark från 106. 

Skogsafverkning, besvär öfver 94. 

Skogsvård, åtgärder för . . . 130. 

Skolor, för barn sysselsatta vid fabriker m. m 52. 

Skolråd för läroverken i staden 93. 

Smittkoppsjukhus, anslag för 44. 

„ remont af 44. 

Soppkokningsanstalt i Sörnäs, anslag för 47. 

Sparbanksrörelsen, statistik öfver 74*. 

Spritdrycker, ifrågasatt monopolisering af handeln med 56. 

„ utskott för frågor om försäljning och utskänkning af 57. 

Spritvaror, tillstånd till partihandel med 57. 

Spårvägens å vestra chausséens flyttning 23. 

Spårvägstrafiken, statistik öfver 58*. 

Stadsfullmäktiges dispositionsmedel 52. 

„ handlingars tryckning 53. 

„ sammansättning 94. 

Stadsingeniörens löneförmåner 43, 71. 

„ yikwe. 43, 
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Stadskassan, statistik öfver dess inkomster ock utgifter 100*, 103*. 

Stadskällarrättigheter, upphörda  

Stadsläkaren, anhållan om biträde åt 9 1 • 

„ O. Qvists pension 45. 

Stadsläkaretjänsten, vikariat för 92. 

„ omorganisation af 92. 

Statsbidrag till folkskolorna 41. 

„ „ gatubelysningen 40. 

„ „ polisinrättningen 42. 

Statsjernvägames bangård, utvidgning af 3. 

Stenläggningsarbeten, anslag för under 1893 28. 

„ statistik öfver 76*. 

„ utförda år 1892 H°-

Strandkulla, Bäckdal, Höggård och Bergudd, utarrendering af 10. 

Syner å särskilda lägenheter 107. 

Sörnäs, bispår till spårvägsstallet i 129. 

„ lastningsbro i 25. 

„ utarrendering af upplagsplatser i 13» 

Taxa, för bro-, mätnings- och packningsafgifter, förändring i 40. 

„ för stadens formän 88. 

Taxering af kommunala utskyldor, statistik öfver 96*. 

Telefonrörelsen, statistik öfver 56*. 

Telegramvexlingen, statistik öfver 55*. 

Temperatur, statistik öfver luftens 6*. 

Tillskottsområden, försäljning och upplåtande af . . . . 5, 6. 

Tjänstefolk, dygdigt, understöd för 38. 

Tjärholmen, lastningsbrygga å 25. 

Tolags afgift för importerad tobak 137. 

„ för artiklar, erforderliga för hamnbanan 137. 

Tolag- och trafikafgifter, uppbörden af 135, 95*. 

Tomter, försäljning af 3, 5, 6, 95. 

„ klyfning af 59. 

„ reglering af 59. 

„ sammanbyggande af 58. 

Tomtlösen, af böj da ansökningar om 99. 

„ ansökningar om 102. 

„ förändrade vilkor för 43, 138. 

„ inkomst af 53. 

„ ränteberäkning vid 138. 

Torghandlare, igenkänningsbrickor för 137. 

„ ökadt antal platser å Kaserntorget för 138. 

Trafikkontorets berättelse 135. 

Translatorns för ryska och tyska språken arvodesförhöjnino- . . . . . . . . . . . . . r . . 50, 



133* 

Trävarurörelsen, statistik öfver 70*. 

Tulluppbörden, statistik öfver 68*. 

Vnderbrandmästarens vikarie, arvode åt 43. 

Understöd för dygdigt tjänstefolk 38. 

„ åt värnepligtiges hustrur 45. 

Un der stöds fond för aflidne poliskonstaplars enkor och barn 35. 

Under sökning s stationen för lifsmedel, förhöj dt anslag för 51. 

„ statistik öfver undersökningar å 24*. 

Undervisning åt barn med försummad skolbildning, anslag för 49, 84. 

Uppbördskungörelsernas affattande 138. 

Uppgång från Bergmansgatan till Observatoriiberget 22. 

Utarrendering af diverse lägenheter 96. 

„ af narinkbodar och diskar 107. 

„ af simkus 107. 

Utflyttade, statistik öfver 13*. 

Utgifter, stadskassans under 1892 103*. 

Utminuteringsbolagets vinstmedel, fördelning af 38. 

Utminuteringsrätt, beviljande af 57. 

Utskänkning å hoteller och värdshus, tiden för 55. 

Utskänkningsrätt för spritvaror, beviljande af 57. 

Uttaxeringen, statistik öfver • . . . 102*. 

Vaccinodling sanstalt, plats för 101. 

Vaktstugan vid vestra chausséen, försäljning af 106. 

Valkretsar, förändradt antal 90. 

Vanda å, laxtrappa i 26. 

„ vattenståndet i 126. 

Vattenförsäljning från hästhoarne 127. 

„ „ posten vid Djurgårdsporten 127. 

Vattenkonsumtionen 124. 

„ i saluhallen 127. 

„ uppbördslängder å 138. 

Vattenledningen, fribrunnar å 27. 

„ förvaltning och drift af 120. 

„ inkomst af 126, 87*. 

„ karta öfver dess rörnät 127. 

„ kostnaderna för 118. 

„ nya Ultra för 26. 

„ under Bergmansgatan, skada å 127. 

„ statistik öfver 87*. 

„ utsträckande till stadens materialgård af 126. 

„ utvidgning af 27, 117. 

„ verkstad för 123, 
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Vattenledningen, vilkor för anslutning- för Djurgårds villorna östor om jern vägen till . 127. 

Vattenledning skontor et, instruktion för 66, 71. 

„ årsberättelse, afgifven af 117. 

„ öppenhållande af 144. 

Vattenledningsreglementet, anmärkningar mot 128. 

Vattenledningsvattnet, statistik öfver undersökningar af 26*, 27*. 

Vattenvärmningsapparat å hästhon vid Gasverket 127. 

,, å hästhon på Broholmen 27. 

Ved och lyse, ökadt anslag för 52. 

Vestra chausseen, utvidgning af 23. 

„ dess öfvergång öfver hamnbanan 16. 

Vestra Henriksgatan, omläggning af 28. 

Virkesflottning inom hamnområdet, stadga för 140. 

Vite fiir hårdt körande å Långa bron 143. 

„ för tobaksrökning i saluhallon 91. 

Vittnesersättningar, utbetalning af 138. 

Vågbrytare mellan Sand- och Munkkolmarno 24. 

Väderleksförhållanden, statistik öfver 4*. 

Väg från gångbanan öfver Tölö viken till nya Djurgårds vägen, öppenhållande af . . . 128. 

„ till N:o 5 vid 4:do linien å Berghäll 128. 

Vägarbeten beslutna för 1893 29. 

utförda år 1892 112. 

Värnepligtiges hustrur, understöd åt 45. 

Ytinnehåll, statistisk uppgift å stadens 3*. 

Äbo—Helsingfors kustbana 58. 

Ångvälten, tull för 46. 

Äktenskap, statistik öfver 12*. 

Öfverlåtelser af arrenderätt 104. 


