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Hallberg. Herrar Gustafsson och Vahlfors, som vid läsårets slut voro i 

tur att från direktionen afgå, återvaldes. Direktionen hade under året 

åtta sammanträden. 

Under landtdagstiden detta år, då undertecknad inspektor såsom en T . f . f o iksko ie -
i 11 spelet O l* 

af Helsingfors stads representanter deltog i landtdagens arbete, hade folk-

skolinspektorn vid Ofverstyrelsen för skolväsendet i Finland, magistern 

Alexander Haapanen åtagit sig att biträda vid inspektionen öfver stadens 

folkskolor". 

VIII- Brandkommiss ionen. 

Brandkommissionens till Stadsfullmäktige afgifna berättelse öfver 

brandverkets i Helsingfors tillstånd och förvaltning under år 1894 är med 

uteslutning af tabellerna, hvilka i hufvuclsak återgifvas bland bilagorna, af 

följande lydelse: 

„Brandkåren har under året allarmerats 100 gånger, nemligen 67Antaletallarrae-
r ingar och verk-

gånger med anledning af verkliga eldsvådor eller tillbud till dylika, 15 liga eldsvådor. 
gånger för soteld, 5 gånger för brandrök, 9 gånger till följd af fel i 

brand telegrafen, 1 gång af missförstånd och 3 gånger af okynne, hvar-

utom i 20 fall mindre afclelningar af brandkåren utsändts för dämpande 

af soteldar. 

Af nämnda 67 eldsvådor eller tillbud till dylika hafva 44 förekom-

mit inom stadens brandområde och 23 utom detsamma, 49 uppstått i trä-

och 17 i stenhus samt en i plankupplag, 6 timat i Januari, 8 i Februari, 

6 i Mars, 4 i April, 6 i Maj, 3 i Juli, 6 i Augusti, 4 i September, 7 i 

Oktober, 5 i November och 12 i December; 7 inträffat på sön- eller helg-

dagar, 12 på Måndagar, 7 på Tisdagar, 10 på Onsdagar, 13 på Thorsda-

gar, 8 på Fredagar och 10 på Lördagar, samt 45 inträffat nattetid, räk-

nadt från kl. 6 e. m. till 6 f. m. och 22 på dagen. 

Eldens löskomst har i 39 fall tillkännagifvits med brandklocka, i 16 

med telefon och i 6 fall genom muntliga bud ; i 6 fall har elden vars-

nats af utkiksposten på brandtornet. 

Orsaken till eldens löskomst har i 16 fall varit ovarsamt umgående orsakerna tm 

med eld, i 5 ur kakelugn fallen eld, i 4 explosion af lampa, i 2 brist-eldens loskomst' 

fällig eldstad, i 1 golfvase inmurad i rökledning, i 1 gnistor från ångbåt, 
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i 1 sjelfantändning af oljig trassel och i 1 fall okynne. I 36 fall har 

orsaken till eldens löskomst icke kunnat med säkerhet utredas, 

v ä r d e t e i i er för- Värdet eller försäkringsbeloppet för den egendom inom branclområ-
säkr ingsbe lop- o i i o 

pet af skadad det, som till större eller mindre del skadats af elden, utgjorde: 
e g e n d o m . 

för fast egendom 1,410,872: — 

„ lösegendom „ 1,199,357: — 2,610,229 — 

Skadans storlek eller brandskadeersättningens belopp åter steg till: 

för fast egendom 9mfi 77,178:46 

„ lösegendom „ 97,522:33 174,700:79 

således 6,69 % af egendomsvärdet. 

Värdet eller försäkringsbeloppet för den utom brandområdet genom 

eldsvådor skadade egendomen uppgick till: 

för fast egendom $mf 158,220: -

„ lösegendom „ 125,006: - 283,226: — 

medan skadans storlek eller brandskadeersättningens belopp utgjorde: 

för fast egendom . 34,203: 60 

„ lösegendom 13,262:95 47,466:55 

således 16,76% af egendomsvärdet. 

Af brandskadeersättningarna hafva inhemska försäkringsbolag utbe-

talt 9mf 150,075: 43 och utländska försäkringsbolag 9mf 70,141: 91. 

Beloppet af den genom elden förstörda oförsäkrade egendomen upp-

gick till $kf 1,950: — 

För öfrigt hänvisas till de tabellariska sammandrag, hvilka äro vid-

fogade denna berättelse. 

Brandte ie - Brandtelegrafen har under året fungerat så väl man öfverhufvucl 
g a en kan begära i en stad med så stort antal luftledningar som i Helsingfors 

finnas. 
Brand™anska- Med brandmanskapet hafva, såvidt omständigheterna clet medgifvit, 

pågått öfningar uti utryckning, anspänning och körning samt uti exercis 

med eldsläcknings- och lifräcldningsredskap. Gymnastiköfningar hafva 

dessutom bedrifvits hvarje dag och kurser anordnats, vid hvilka manska-

pet meddelats undervisning i läsning, skrifning och räkning. De i brand-

kårens smides-, snickare- och målareverkstäder bedrifna arbeten hafva 

hufvudsakligen utgjorts af remontarbeten å eldsläckningsmaterielen. Dock 

har å kårens verkstäder äfven tillverkats 1 st. spruta på hjul, kombine-

rad mec] vattenreservoir, 1 sats skarfstegar, 1 sats hakstegar och 1 sats 
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stegkarls bälten, hvilka förfärdigades för exposition å landtbruksmötet i 

Wasa, der de jemväl prisbelönades. 

Eldsläckningsmaterielen har under året ökats med, bland annat, 1 Eidsiäcknings-
materie lens ti 11-

brandspruta och en såkallad åbo-kärra. ökning. 

Den staden tillhöriga lösa egendom, som Brandkommissionen har i 

sin vård, har tillökts för ett värde af 5,500 mark 50 penni, medan inven-

tarier afskrifvits eller deras värden nedsatts för 11,300 mark 90 penni; 

och uppgick värdet af berörda lösegendom den 2 Januari innevarande år 

till 73,495 mark 65 penni. 

Manskapets helsotillstånd har varit relativt godt. A sjukhus hafva Brandmanska-
o i . r x i - t i n n -i pets helsotill-

vardats 9 man under sammanlagdt 211 sjukdagar, clerat 7 man med 129 s tån<i. 

sjukdagar för veneriska åkommor, hvarjemte läkare vid lindrigare fall 

anlitas omkring fyratio gånger. 

1 plikter för diverse förseelser har af brandmäns aflöning innehållits Pl ikter. 

425 mark, som inlevererats till stadskassan 

Såsom uppmuntran och erkännande har brandkåren under året fått Premier. 

emottoga penninge gratifikationer af följande försäkringsbolag, nemligen 

Städernas allmänna brandstodsbolag, Salamandern och Skandia. De emot-

tagna beloppen hafva användts dels till belöningar åt enskilda brandmän, 

dels till förplägning af underbefälet och manskapet. 
Brandkommissionen har under året haft 10 sammanträden". Brandkommis-

s ionens sam-
manträden. 

IX, Styrelsen fö r fo lkbibl ioteket och läsesalen. 

Den af styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen till Stadsfullmäk-

tige afgifna berättelsen för år 1894 är, med undantag af en längre fram 

intagen tabell, af följande innehåll: 

„ Biblioteket har under år 1894 varit tillgängligt för allmänheten hvarje Bibliotekets op-

dag, med undantag af långfredagen, dagen för Alexandersstodens å Se-

natstorget aftäckning, midsommaraftonen, dagen for Hans Majestät Kej-

sar Nikolai II:s förmälning, julaftonen och juldagen samt tiden från den 

1 till den 15 juni, hvarunder det hölls stängdt i anledning af pågående 

inventering af bokförrådet, äfvensom tiden från den 15 juni till den 15 

augusti, då det efter vanligheten om somrarne öppenhölls endast onsda-

dar och lördagar. Den dagliga utlåningstiden har varit densamma som 


