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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 



182 

under de närmast föregående åren: söcknedagar kl. 5—8 e. m. (sommar-

tid 6—9) samt sön- och helg- dagar äfvensom helgaftnar kl. 4—7 e. m. 

Lånerörelsen. Boklånens antal uppgick under året till 76,349 mot 71,739 år 1893; 

ökning: 4,610 lån. Medeltalet lån per dag var 254 mot 245 under år 

1893. Af de olika månaderna företer mars det högsta medeltalet: 325 

lån per dag. Af lånen voro 50,520 (66,17 °/0) svenska och 25,829 (33,83 

°/0) finska. — En detaljerad statistisk tablå öfver utlåningen medföljer 

denna berättelse. 

Af de under året utgifna boklånen äro 116 ännu icke återstälda, 

nämligen: från januari månad 10, februari 9, mars 18, april 28, maj 13, 

juni —augusti 8, september 6, oktober 9, november 4 och december 11. 

Bokförrådets in- Jämlikt S 13 i de för biblioteket gällande stadgar anstäldes under 
v e n t e r i n g . o . o o 

förra hälften af juni månad inventering af inrättningens bokförråd. På 

de af Stadsfullmäktige utsedda revisorernas förslag hafva 326 volymer 

afskrifvits, hvarjämte särskilda strängare åtgärder vidtagits för indrifvande 

af utestående boldån. Bibliotekets boklager har för öfrigt under året un-

dergått följande förändringar: tillkommit ha 1,675 volymer, afskrifvits 

583; ökningen utgör sålunda 1,092. Vid årets slut omfattade boklagret 

15,614 volymer. Med gåfvor har biblioteket ihågkommits af Industri-

styrelsen, Poststyrelsen, arkitekten Th. Decker, medicinalrådet J. A. Florin 

och kamrer V. Jacobson. 

F ö r t e c k n i n g a r j^f trycket ha under året utgifvits särskilda smärre förteckningar öfver n y a n s k a f -

fad l iteratur. öfver till biblioteket anskaffad nyutkommen literatur. 

i n k o m s t e r . Inkomsten af lånerörelsen vid biblioteket har varit följande: 

Under januari månad ä / T 451: 56 

februari „ 

mars „ 

april „ 

maj „ 

juni „ 

juli 

augusti „ 

september „ 

oktober „ 

november „ 

december „ 

402: 13 

444: 60 

316: 20 

263: 40 

89: 85 

153: — 

205: — 

340: 65 

429: 25 

451: — 

415: 70 

Summa 3mf 3,962: 34 
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Denna summa fördelar sig på följande liufvudposter: 

48,574 lån per gång å 5 p 9mfi 2,428: 70 

755 halfårsabonnement å 1 mk. . „ 755: — 

362 månadsabonnement ä 25 p. . „ 90: 50 

925 plikter, erlagda, å 50 p. . ,, 462: 50 

325 svenska kataloger, sålda ä 25 p. „ 81: 25 

178 finska d:o d:o ä l O p . „ 17:80 

Extra inkomst „ 126:59 

Summa Smf 3,962: 34 

Under år 1893 utgjorde inkomsten 3mf 3,597 och. 43 penni. 

Läsesalarna ha under året varit tillgängliga för allmänheten hvarje Läsesalarnas 

dag, med undantag af dagen för Alexandersstodens aftäckning (tidnings-

salen dock öppen kl. 10—12 f. m.), midsommaraftons-, midsommar-, jul-

aftons- och juldagen, dagen för Hans Majestät Kejsar Nikolai II:s för-

mälning, äfvensom tiden från den 8 juni till den 10 juli, hvarunder den 

s. k. öfre eller tidskriftsläsesalen hölls stängd i anledning af remont. 

Nedre (tidnings-) läsesalen har hållits öppen från kl. 10 f. m. till 9 e. m. 

(sön- och helgdagar samt helgaftnar till 8 e. m.), den öfre åter kl. 5—9 

e. m. (sön- och helgdagar samt helgaftnar kl. 4—8). 

Antalet besök i läsesalarna företer, äfven vid jämförelse med mot -Antalet besök i 

svarande antal under år 1893, en betydande stegring. Tidningssalen har 

fått mottaga, efter ungefärlig uppskattning, 114,860 besök mot 86,215 

under 1893; öfre läsesalen åter 99,606 (siffran exakt) mot 80,628 år 1893. 

Inalles uppgick sålunda antalet besök i läsesalarna till c. 214,416 mot c. 

166,843 under år 1893 och c. 116,862 under år 1892. 

Inrättningens Styrelse har under året utgjorts af Herrar Dr. K. Sie- Bibliotekets 

vers (ordförande), Pastor K. T. Broberg och Professor Fredr. Elfving så-

som ordinarie medlemmar samt Herrar Kammarförvandt N. B. Grotenfelt, 

Hofrådet W. Westzynthius och Docenten Dr. R. Hult såsom suppleanter. 

Efter det Stadsfullmäktige den 29 december 1893 i öfverensstäm- Extra amanuen-

melse med Biblioteksstyrelsens förslag å bibliotekets stat uppfört ett an-

slag om 1,000 mark, för aflönande af tvenne extra amanuenser, antogos 

från den 1 januari 1894 till dessa befattningar fröknarna Emmi Hertz 

och Ina Wilenius, hvilka under en följd af år praktiserat och i mån af 

behof tjenstgjort vid biblioteket. Såsom vikarie för den senare tjenst-

gjorde under januari månad praktikanten fröken Elin AVikman. För öf-

rigt har under året ingen förändring inträffat med af seende å inrättnin-

gens personal". 


