
Sakregister. 

Sid, 

Afloppsdike genom villan Alkärr 130. 

Afloppskanaler, statistik öfver 86*. 

Allmänna arbeten 119. 

„ „ inskränkning i 36. 

Allmänna onera, utgifter för staden åliggande 74. 

Ambulatoriska handeln med tidningar m. m. frågan om ordnande af 81. 

Anstalten „Turva", bidrag till ! 43. 

Arbetsanstalt för qvinnor, anslag till provisorisk 42. 

Arbetareföreningen, bidrag till Helsingfors 43. 

Arbetarepensionskassor, utlåtande i anledning af författningsförslag 102. 

Arbetets vänner, bidrag till föreningen 43. 

Arbetshem och nattherberge, bidrag till Helsingfors 44. 

Arbetshus för barn, anslag för tillfälligt 42. 

„ „ „ bidrag till underhåll af 56. 

Arbets- och fattiggården, statistik öfver personer intagna i 91*. 

„ „ „ ,, kosthållningen i 94*, 95*. 

Arbetsinrätningens verksamhet, statistik öfver 96*. 

Arrendefria platser 114. 

Arrenden från stadens jordlägenheter 76. 

Asylen i Mörskom 162. 

„ å Waanila, för vanartiga gossar 162. 

Auktionstvånget, fråga om upphäfvande af 79. 

Badhuset i Brunsparken, remont af 37. 

Badhus gatan, utvidgning af trottoir till 38. 

Barnkrubban i Sörnäs, bidrag till 43. 

Bevakning af stadens hamnar, till förekommande af kolera 49. 

Bevakande af stadens rätt 153. 

Berghäll, villaegarenes deri anhållan om arrendenedsättning 13. 

Boningsrum, statistik öfver 50*, 51*. 

B or ges förbindels er, godkända 117. 

Botaniska trädgården, promenadväg längs stranden af 18. 

Brandförsäkring af stadens lösegendom 147. 

„ af å sjukhusen intagna personers kläder 147. 
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Brandkommissionens sammanträden 175. 

Brandmanskapets hälsotillstånd 175. 

plikter 175. 

„ premier 175. 

„ öfningar . 174 . 

Brandverkshuset, planteringen vid 143. 

Brandtelegrafen 174. 

Broholmen, utarrendering af ett område å stora 10. 

Broholms gatan, „ „ tomt N:o 10 vid 9. 

Brottmål, statistik öfver 41*, 43*. 

Brunnar 122. 

Brunnsparken, n3Tanläggningar i . 142. 

Brunnsvattenundersökningar, statistik öfver 28*. 

Budget för år 1894 34. 

Byggnader och lägenheter 119. 

Byggnadskontoret 119. 

Byggnadsritningar, godkända 117. 

Byggnadsordning för stadens fabrikstomter 90. 

Chausséer 122. 

Chausséen genom Djurgården, makadamisering af 39. 

Chaussée-viadukten, „ „ körbanan å 22. 

Consoliderade gäld, statistik öfver stadens 104*. 

Desinfektion, af ett stall 57. 

Disponibla medel och påtänkta låneoperationer 69. 

Diverse anslagsposter 75. 

„ inkomster 77. 

Djurgården, utarrendering af ett område för vaccinberedningsanstalt 8. 

„ „ „ plats för velocipedbana 9. 

Donerade fonder, berättelse öfver 151. 

„ statistik öfver 118*. 121*. 

Donerade räntor, utdelning af till fattigvården 161. 

Dryckenskap, statistik öfver personer tillvaratagna för 46*-

Drätselkammarens medlemmar 153. 

„ sammanträden m. m 153. 

Duc d'albe för kompassjustering 23. 

Dygdigt tjenstefolk, belönind åt 66. 

Dårvårdsbyggnaden vid Fattiggården 123. 

Döde, statistik öfver 14*, 15*, 16*. 

Dödsorsakerna, statistik öfver 17*, 18*, 19*. 

Eldsläckningsmaterialen . 175. 

Eldsvådor, antalet alarmeringar och verkliga 173. 
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Eldsvådor, värdet af genom dem skadad egendom 174. 

„ statistik öfver 47*. 

Elektrisk belysning å Broholmen 146. 

„ „ af Nikolaikyrkans tornur 129. 

„ „ i Saluhallen 146. 

Enke- och pupillkassa, ifrågasatt för stadens tjenstemän och betjente 102. 

Fabriker, statistik öfver 53*. 

Fabrikstomter, byggnadsordning för 90. 

Farled till Gräsviken 29. 

Fartygsslip å holmen Pannkakan 19. 

Fartyg, statistik öfver i Helsingfors hemmahörande 74*. 

„ „ „ inklarerade 73*. 

„ „ „ staden besökande utländska . 74*. 

Fastighetsboken, komplettering af 152. 

Fattig sakföraren, statistik öfver mål, behandlade af 42*. 

Fattige, antal som vårdats på kommunens bekostnad 154. 

„ intagna i Fattiggården 155. 

statistik öfver 91*, 92*, 93*. 

Fattighjonens arbeten, värdet af 161. 

Fattiggården, anslag för 73. 

„ begränsning af 74. 

Fattigvårdens arbetsinrättning, deri intagna personer 160. 

„ budget och faktiska utgifter, jemförelse mellan 158. 

„ inkomster och utgifter 156. 

„ „ „ „ jemförda med 1892 års 158. 

„ understödsbelopp, storleken af 162. 

„ utförda arbeten • 164. 

„ ökade utgifter, orsaken till 159. 

Fattig vår dsinspektor ens afgifna handlingar, förteckning öfver 164. 

Fattigvårdsstyrelsens medlemmar och tjenstemän 154. 

„ tillskottsanslag 46. 

Filteranläggning, nytt system för 35. 

Finska teatern, bidrag till 43. 

Fjelldal, inköp af ett folkskolehus å . . 7. 

Fredriksiorget, planering å 143. 

Friare dispositionsrätt 117. 

Friberg, Maria, folkskollärarinna, reseunderstöd åt 58. 

Frivilliga brandkåren, bidrag till underhåll af 53. 

Fruntimmer s förening en, Alice Borgström, bidrag till 43. 

Folkbiblioteket, salarnas förändrade inredning 177. 

„ statistik öfver anlitandet af 37*. 

Folkbibliotekets bokföråd 177. 

„ inkomster 178. 
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Folkbibliotekets läsesalar och styrelse 178. 

„ lånerörelse 176. 

styrelse 178. 

„ utgifna bok- och tidningskataloger 177. 

„ öppenhållande 176. 

Folkhögskola i Helsingfors, ifrågasatt 103. 

Folkmängd, kyrkskrifven och mantalsskrifven 7*. 

„ ekonomisk och faktisk 8*. 

Folkskoledirektionen . 172. 

Folkskolegården vid Kaserngatan, byggnadsförändringar 23. 

Folkskolelokaler, tillskottsanslag för upphyrande af 45. 

Folkskoleväsendet, statistik öfver 34*, 35*, 36*, 122*. 

Folkskolorna, elevernas uppförande och helsotillstånd 172. 

„ förändringar inom lärarepersonalen 171. 

„ gåfvor och premier åt eleverna . ; 172. 

„ läseårets längd vid 170. 

Folkskolornas antal 170. 

Fortsättning s skolor för gossar och flickor . 1 7 2 . 

Föreningen för lyttas bistånd, bidrag till 43. 

Förlikningsnämnden 182. 

Förmyndareförordnanden 169. 

Förmyndarenämndens arbetsfördelning 169. 

Förmyndare och kuratorer, antalet af 169. 

Förmyndares redovisningsskyldighet 169. 

Försäkringsbelopp, statistik öfver brandskadad egendom 48*. 

„ „ „ kommunens assurerade fastigheter 123*. 

Försäljningsplatser, mindre 114. 

Födde och döde, statistik öfver . . 10*, 11*. 

Garantiförbindelse, för utsträckning af vattenledningen, annulerad 30. 

Gasbelysningen, statistik öfver 90*. 

Gator, torg och allmänna platser, statistik öfver 78*. 

Gatuarbeten, statistik öfver • 77*. 

Gatubelysning med petroleumlyktor, nytt kontrakt 145. 

Godsrörelsen vid Helsingfors bangård, statistik öfver 62*. 

Gräsväxt, utlegning af rätt att afberga 118. 

Gumtäckt, disposition af 5, 115. 

„ förvaltning af 6, 115. 

„ köpeskilling för 36. 

inköp af 4, 115. 

„ organisationskostnader för 36. 

„ ränta å lånet för inköp af 71. 

Gårdar, statistik öfver i staden befintliga 49*. 
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Halm förbränningsugn, upplåtande af plats för 15. 

Hamnafgifter, uppbörd af 75*. 

Hamnar 122. 

Hamnbanebyggnaden 124. 

Hamnbanebyggnadsstyrelsens ledamöter, arvoden åt 64. 

Hamnbyggnads delegationen 27. 

Hamnkaptenens och hamnkontorsbokhållarens aflöning, reglering af 105. 

„ „ „ uppbördsprocent 150. 

Hamnkontorets uppbörd 150. 

Handeln med spritdrycker 109. 

„ „ salt fisk i Saluhallen 152. 

Handtverkerier, statistik öfver . . . . 53*. 

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

Hesperia park, nytt plank emot 40. 

Hufvudtitlarna II—Yl i budgeten 71. 

Hundskatt, förslag till förändring i förodningen angående 78. 

Hushåll, statistik öfver 51*, 52*. 

Hygienisk exposition i S:t Petersburg 93. 

Hygieniskt museum 140. 

Hyrkuskar, statistik öfver 59*. 

Hyror och arrenden, inkomstgifvande 76. 

Hägnader och trädskolor, anslag för 40. 

Hörneberg N:o 23 a, förlängning af arrendet af 13. 

Import, statistik öfver 64*, 71*. 

Inflyttade ock utflyttade, statistik öfver 13*-

Inkomster (i budgetförslaget) 75—77. 

Inkomstgifvande rättigheter 76. 

Inkvarteringstariff 91. 

Inkvarteringsnämdens antal ärenden m. m 165. 

„ diverse kostnader ock sammandrag af dem 168. 

„ ledamöter ock tjenstemän 165. 

„ utanordnade hyresmedel 166. 

Instruktion för förste stadsläkaren 97. 

„ „ andra „ 100. 

„ „ revisorerne af stadens räkenskaper 87. 

Inteckningar, statistik öfver 46*. 

„ utverkade 118. 

Inventciriibokens komplettering 147. 

Inventarier, försäljning af förslitna 147. 

Inventeringar af stadskassan 151. 

Kajbyggnader . . . 25. 

„ i Sandvikskamnen 39. 
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Kajbyggnader i Södra hamnen 39. 

Kajsaniemi, dammen i 143. 

„ svandam, anslag till strandskoning kring 40. 

Kanaler och afloppsdiken 121. 

Kassakreditiv 147. 

„ provision ock ränta å 71. 

Klappbryggan i Sandviken 129. 

Kloakledning till folkskolelmset vid Folkskolgatan 130. 

Koivuia uppfostringsanstalt 162. 

Kokt vatten, anslag för utdelning af 50. 

Kolerabarackerna, brädfodring af 22. 

Koleraepidemi, anslag till åtgärder i syfte att förekomma 49. 

Koleralcikare, ersättning ur statsmedel åt anstälde 51. 

Kommunala sjukhuset, beställning af särskilda persedlar till 59. 

„ „ förvaltning af 106. 

„ „ nybyggnader 20, 123. 

„ „ „ arvoden 21. 

„ „ „ tillskottsanslag för 37. 

„ „ provisorisk stat för 107. 

Kommunalberättelse för åren 1891 och 1892, anslag gör uppgörande af 47. 

Kommunal statistik, fråga om utförligare 105. 

Kosthållningen vid Fattiggården och arbetsinrättningen 156. 

„ „ „ „ statistik öfver 94*, 95*. 

Kransystem in. m. utsände tekniker för studerande af 109. 

Kustbanan mellan H:fors och Åbo, undersökning af 60. 

Kyrkogårdsgatan, planering af 38. 

Lagfarter, statistik öfver 46*. 

Landtdagsmannavalen, statistik öfver 38*. 

Landtformän, statistik öfver 59*. 

Lenngren, E. K., enkefru, afträdande af områden, disponerade af 1. 

Likstation, upplåtande af plats för 13. 

Lokaler för medellösa patienter, anslag för upphyrande af 45. 

Lossningsbryggor, provisoriska 123. 

Låneoperationer, påtänkta 69. 

Lånet på 650,000 mark, ränta å 71. 

Läroverket för gossar och flickor, afstående af tomt till 3. 

Lösegendom, statistik öfver värdet af kommunens 124*. 

Mariaföreningen, bidrag till 43. 

Marias asyl 180. 

„ revisionsberättelse 181. 

Matservering s skjul vid_Sörnäs hamn 114. 

Medborgarrätt, beviljande af 109:-



Medeltemperatur, luftens, statistik öfver G* 

Mejlans, utarrendering af villalotterna N:ris 12 och 14 11. 

„ försäljning af särskilda byggnader å 16. 

Mindre platser, utarrenderade 113. 

Mulbetesmark, utlegning af 118. 

Musikestrad i Teaterhus esplanaden 19. 

Narinkbodar och diskar, uthyrning af 118. 

Natura inqvartering ens kostnad 167. 

Natura qvarter för inqvarterad militär 166. 

Nikolaikyrkans tornur, elektrisk belysning af 129. 

Normer för pensionering af stadens tjonstemän 103. 

Näring sr ätt, beviljande af 109. 

Obligationer, utlottning af 148. 

Obs er vätor Öbergen, anslag till försköning af 44. 

„ nyanläggningar å 142. 

Olycksfallsförsäkring, utlåtande i anledning af författningsförslag 101. 

Området mellan Brokolmsgatan och tomt N:o 9 vid samma gata 114. 

„ „ Östra chausséen och Norra hamnen, indelning till stadsplan af . . . . 17. 

„ „ „ „ „ tomt N:o 1 vid 4:de linien Berghäll 114. 

Ordinarie brandkårens reorganisaton, fråga om 54. 

Orkester förening en i Helsingfors, bidrag till 43. 

Pannkakan, fartygsslip å 19. 

Tarmmätare, packare ock vräkare 150. 

Passagerarerörelsen å Helsingfors bangård, statistik öfver 55* 

Pensioner 64, 75. 

Petroleumcistern, utarrendering af ett område för 8. 

Polikliniken i Helsingfors, anslag för 46. 

Polisinrättningen, anslag för uppköpande af en häst för 47. 

„ förslag till förordning angående 94. 

„ „ „ stat för 95. 

„ statistik öfver 44* 

Poströrelsen, statistik öfver 62* 

Prostitution, statistik öfver 45* 

Pulsometer, anskaffande af 37. 

Qvarntomten, afträdande af 1. 

Realskolebyggnads anslaget, användning af 21. 

Redovisning af fröken Bergmans och bokhållareenkan Åkermans testamentsfonder . . 161. 

Benhållningen af skärgårdsfartyg 152. 

„ af stadens allmänna platser och gatuandelar 40. 
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Renhållningsväsendet 122. 

„ ifrågasatt ändring i förslaget till ny byggnadsordning 108. 

Resande, statistik öfver anmälde 58*. 

Revisorer, instruktion för och antalet af 87, 89. 

Revision af 1892 års räkenskaper 41. 

Rotsepidemi å Forsby hemman, åtgärder till hämmande af 33. 

Råholmen, utarrendering af norra delen af 12. 

Räkenskapsväsendet, reorganisation af stadens 83. 

Räntor från donerade hemman 76. 

Salubref, utfärdande af 111. 

Sammanbyggda tomter 29. 

Sedmigradskys småbarnsskola 179. 

„ „ revisionsberättelse 181. 

Simhusen, uthyrning af 118. 

Simskola och siminrättning, upplåtande af plats för 14. 

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

Sjukkassor, utlåtande i anledning af författningsförslag 101. 

Sjnktransportvagn, anslag till en 46. 

Sjöformän, statistik öfver 59*. 

Sjömanshem, bidrag till ett 43. 

Skattören, statistik öfver 104*. 

Skjutshållningen i staden . . . . 151. 

Skogssådd och plantering 143. 

Skolhuset vid Folkskolgatan, anslag till planteringar invid 40. 

Snickareföreningens anhållan om arbets fö rtjenst 60. 

Sofielund, återgång till staden af 5. 

Sommarkoloni för arbetande bvinnor, bidrag till 44. 

Soppkokningsanstalt, anslag för 42. 

Sparbanksrörelsen, statistik öfver 76*. 

Spritdrycker, handeln med 109. 

Spårvägstrafiken, statistik öfver 60*. 

Sqvär å Senatstorget 29. 

Stadens jordlägenheter, ny hufvutitel i budgeten 36. 

Stadens planteringar 39. 

„ „ antal arbetare vid 145. 

„ „ drifbänkar för 141. 

„ „ hägnader ikring 143. 

„ „ mullförrådet 141. 

„ „ plantering af träd och buskar 143. 

„ „ plantskolor för 141. 

„ „ underhåll af 140. 

Stadsfullmäktige, hvilka voro 110. 

Stadsfullmäktiges arbetsordning, motion om förändring i 90. 



133* 

Stadsfullmäktiges sammanträden, protokoll ock b r e f . . . . 110. 

Stadskassan, statistik öfver dess inkomster, utgifter ock ställning 102*, 105*, 116*. 

Stadskassans utgifter ock inkomster 147. 

Stadsläkaren, arvode åt tjenstförrättande 48. 

Stadsläkaretjänsten, omregling af 96. 

Stadsplan, ändringar i 28, 29. 

Statsbidrag för folkskolorna, ökadt 44, 77. 

Statsjernvägarnes bangård i Helsingfors, utvidgning af 116. 

Stengård, nedsättning af arrendet för villan 116. 

Stenkummel å Uttern ocb Utter grundet 16. 

Sterbhus ock omyndiga barn, antalet af 169. 

Stighus m. m., för brand verkets liufvudstation 175. 

Sumpen Igrai, ersättning åt besättningen på 57. 

Sundhetsinspektör, tillförordnande af tjenstförrättande 57. 

Sundhetsinspektörs tjensten, omreglering af 96. 

Sundhets- och sjukvården, ökadt ock minskadt anslag för 72, 73. 

Svenska teatern, bidrag till 43. 

Syner, föranstaltade 118. 

Säkerhetshandlingar, granskning af 152. 

Sörnäs, utarrendering af ett område för petroleumcistern 8. 

„ „ „ området N:o 1 af lägenheten N:o 17 8. 

„ „ „ upplagsplatser N:ris 2 och 11 å lägenheten N:o 21 11. 

Tallholmen, utarrendering af stadens andel af 12. 

Taxeringen för kommunala utskylder, statistik öfver 98*. 

Teaterhus esplanaden, musikestrad i 19. 

Telefonrörelsen, statistik öfver 57*. 

Telegramvexling å Helsingfors telegrafstation, statistik öfver 56*. 

Testamente, fröken Lina Bergströms 67. 

„ handlanden Sopanens 66. 

Tillbyggnad till ekonomibyggnaden å Fattiggårdan, anslag till 37. 

T olag sa f giften, grunderna för beräknande af 89. 

Tolags- och trafikafgifter 148. 

Tolag för varor till uppstad 150. 

Tomter, försäljning af 111. 

Tomtlösen, inkomster i 75. 

Tomtplats för Lotsverket, ifrågasatt 34. 

Trafikafgifter, uppbörden af 97*. 

Trafik- och hamntaxorna, ifrågasatt revision af 78. 

Trafikkontorets debitering 149. 

„ rester 150. 

„ uppbörd 150. 

Trävaruexport, statistik öfver 72*. 

Tulluppbörden, statistik öfver 71*. 

Årsberättelse för 1893. 18 
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„Turva", bidrag till anstalten 43, 

Tölö park, utarrendering af ängslotterna N:ris 6 och 7 i 10. 

Undersökningsstation för lifsmedel, statistik öfver undersökningar å 24*. 

Undervisningsväsendet, förändringar rörande 74. 

Undsättningsarbeten 58, 123. 

Utarrenderade lägenheter 111. 

Utminuteringen och utskänkningen, ordnande af 92. 

Utdelning af till fattiggården donerade räntor 161. 

Utgifts- och inkomstförslag, för 1894 68. 

Utminuterings aktiebolagets vinstmedel för 1892, fördelning af 42. 

Uttern och Uttergrundet, stenkummel å 16. 

Faccinberedningsanstalt, utarrendering af ett område för 8. 

Vallgård, tomt N:o 9 vid Östra chausséen, utarrendering af 9. 

Varfsbolag, Helsingfors', afträdande af områden, disponerade ai 1. 

Vattenledningen, arbeten å rörnätet 135. 

„ diverse 135. 

„ filtreringen 134. 

„ förvaltning och drift af 132. 

„ konsumtion 138. 

„ kontors arbeten 133. 

„ inkomst per ms vatten 138. 

„ priset per m3 vatten 137. 

„ provisoriska vattenposter 139. 

„ pumparnes verksamhet 134. 

„ remont och drift 20. 

„ rörnätets utsträckning 131. 

„ statistik öfver 87*. 

„ vattenborgen 135. 

„ vattenmätare 135. 

„ vattenuppfordringen 133. 

Vattenledningens förorenande, åtgärder till förekommande af 30. 

„ utsträckning till villorna JST:ris 4—6 i vestra Brunnsparken 34. 

„ utvidgning 130. 

Vattenledningsfiltra, nya 35. 

Vattenledningskonferensen i Moskwa 93. 

Vattenledningskontrakt, nya 152. 

Vattenledningsreglemente, anmärkningar mot 81. 

Vattenledningsvatten, statistik öfver undersökningen af 26*, 27*. 

Vattenledningsverkstaden 136. 

Vattenpost vid Peters gatan 22. 

Vattenvärmningsapparat, å hästhon på Jernvägstorget 36. 

Vedgård invid Fabriksparken 114-



135* 

Velocipedbana, utarrendering' af plats fur 9. 

Viks ladugård tillhörigt område, arrendering af 32. 

Vården af fosterbarn i Helsingfors, fråga om • 104. 

Väderleksförhållanden, statistik öfver 4*, 5*. 

Vägar 122. 

Värnepligtiges hustrur och barn, understöd åt 65. 

Yrkeslärlingar, undervisning åt 91. 

Ytinnehåll, statistisk öfver 3*. 

Ängbåt för befordran af koleraläkare till fartyg 52. 

Ångbåtstrafiken, extra tillsyn öfver 48. 

Äktenskap, statistik öfver 12*. 

Ändring i stadsplan 28, 29. 

Öfverbalansering till 1894 af för mycket anvisade Utminuteringsbolagets vinstmedel 

Öfverlåtelse af arrenderätt 

Öl och andra maltdrycker, försäljningsrätt till 

Östra chausséen, makadamisering af . 

44. 

114. 

110. 
38. 



RÄTTELSER: 

. 1 rad 3 nedifrån står: dem; läs: den. 

6 „ 1 6 uppifrån „ proposition; ,, proportion. 

20 „ 11 „ „ afgifvits; „ afgiftsfrit t . 

21 „ 2 6 „ „ solidaritet; „ soliditet. 

47 „ 10 nedifrån „ ailedna; „ atiidne. 

81 „ 13 uppifrån „ Kammaren, som såsom; Kammaren såsom. 

85 „ 21 „ „ beräkningar; „ bankräkningar. 

149 „ 4 nedifrån „ 1872; „ 1892. 

169 „ 13 uppifrån ,, omfattade; ,, omfattande. 

14* „ 1 „ „ 1888;. „ 1884. 

39* „ 2 „ „ 1885—'1890; „ 1883—1893. 




