
Sakregister. 
Sid, 

Adress till Hans Kejs. Majestät Nikolai I I 118. 

Afgifterna för sjukvård uti kommunala sjukhuset 62. 

Avloppskanaler, statistik öfver 80*, 82*. 

Alarmering ar, brandkårens 179. 

Alexandersstatyn, vården af 31. 

Allmänna arbeten 132. 

Amanuenser, extra vid folkbiblioteket 183. 

Ansvarsfrihet för stadens förvaltande myndigheter 54. 

Arbetsbrist, åtgärder till afhjelpande af 55. 

Arbetshusen för fattiga barn, anslag för 79. 

Arbetsinrättningen, deri intagna personers ålder m. m 167. 

„ statistik öfver dess verksamhet 94*. 

Asylen för vanartiga gossar å Yaanila gård 169. 

„ i Mörskom 169. 

Auktionsverkets provisoriska ordnande 69. 

Backas, upplåtande af ett område af lägenheten till bebyggande 15. 

Badhusgatans utvidgning, inlösen af mark för 137. 

Ballastbryggan i Sörnäs, reparation af 29. 

„ „ „ anslag till ytterligare remont af 48. 

Behållning från år 1894 , 80. 

Bevattning af stadens gator och allmänna platser 33. 

Bibliotekets och läsesalens i Sörnäs inkomster 184. 

„ „ bestyrelse 187. 

„ „ personal 187. 

Blomsterkrans vid Kejsar Alexander I I graf 119. 

Blåbergslandet, utarrendering af upplagsplatserna n:ris 4 a och 4 b 9. 

Bokförrådets vid folkbiblioteket inventering 182. 

Boklagret vid biblioteket i Sörnäs 184. 

Boklånens antal vid biblioteket i Sörnäs . . 184. 

Boningsrum, statistik öfver 68*, 69*. 

B or ges förbindelser, godkända 131. 

Brandförsäkring af byggnaderna å kommunala sjukhusets tomt 129. 

„ af dår vårdsbyggnaden å fattiggården . 129 . 

Brandkommissionens sammanträden 181. 

Brandmanskapets helsotillstånd 181. 
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Brandmanskapets plikter 181. 

„ premier 181. 

„ öfning 180. 

Brandtelegrafen 180. 

Brandverket, förhöj dt anslag* för 76. 

Brobergskajen, upplåtande till Lotsvcrket af stranden utanför gårdarna n:ris 2 a, 2 h 

och 2 c vid 14. 

Brottmål, statistik öfver 58*, 59*, 61*. 

Brunnsparken, anslag till planterings- och planeringsarbeten i • 49. 

„ fråga om inlösen af tomter i östra och vestra området 23. 

Brunnsvatten-undersökningar, statistik öfver 30*, 31*. 

Bryggan vid Hesperia park, afstängning af 138. 

Budgeten för år 1895 44*. 

Byggnader och lägenheter 132. 

Byggnadskontoret 132. 

Byggnadsordning för Helsingfors; fråga om ändring i förslaget till 104. 

Byggnadsritningar, godkända 132. 

Bönehus, plats för ett å villan n:o 16 a As 13. 

Chausseer * 134. 

Chausséeobligationsfonden . . 74. 

Civila mål, statistik öfver * 57*, 

Dalgatan, försäljning af tomt n:o 2 vid 5. 

Diverse anslagsposter i 1895 års budget 78. 

„ inkomster, minskning uti 82. 

Donationsfond, fröken Emilia Olivia Gustavsons 66. 

Donerade fonder, statistik öfver 147*. 

Dryckenskap, statistik öfver personer tillvaratagna för 64*, 

Drätselkammarens medlemmar och sammanträden 159. 

„ antal ärenden m. m 159. 

Duc d'Albe för kompassjustering, afgifter för 63. 

Dygdigt tjenstefolk, belönande af 66. 

Dårvårdsafdelning en vid fattiggården 162. 

Dår vårdsbyggnaden å „ afsyning af 136. 

„ „ „ planering kring 136. 

Döde statistik öfver 14*, 15*, 16*. 

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

jEldsläckningsmaterielens tillökning 181. 

Eldsvådor, antalet verkliga 179. 

„ statistik öfver 65* 

Elektriska Belysnings Aktiebolagets anhållan att få bibehålla och utvidga stolpled-

ningarna 38. 
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Elektrisk belysning af folkskolehuset vid l^olkskolegatan 27. 

Elementar läroverken, statistik öfvor 36*, 43:;. 

Elev afgifterna vid stadens folkskolor 63. 

Elevernas vid stadens folkskolor antal per klass m. ni 63. 

Eriksgatan, Aktiebolaget Kotis anhållan om förlängd betalningstid af köpeskillingen 

för tomt n:o 14 vid . 14. 

Esplanadkapellet, förlängning af arrendet af 11. 

Export, statistik öfver 110*, 112*. 

Fabriker och handtverkerier, statistik öfver 95*. 

Fabrikstomten n:o 20 vid Petersgatan, ansökan att staden måtto öfvertaga 43. 

Fabriksqv arter et n:o 171, afgiftsfri t t afstående till Gemen tgjuteri bolaget af ett område å 17. 

Fartyg, statistik öfver i Helsingfors hemmahörande 116*. 

„ „ „ inklarerade 115*. 

„ „ „ staden besökande utländska 116*. 

Fastighetsbokens komplettering 159. 

Fattiga, som vårdats på kommunens bekostnad 160. 

statistik öfver 89*, 90*, 91*. 

Fattiggården, tillbyggnad till ekonomiebyggnaden vid 26, 167. 

Fattigvården, anslag för 77. 

„ brist i anslaget för 60. 

„ jemförelse mellan budgeten och de faktiska utgifterna 165. 

„ jemförelse mellan utgifterna 1893 och 1894 164. 

„ nyt t reglemente för 87. 

Fattigvårdens donerade räntor, utdelning af 168. 

„ inkomster och utgifter 162. 

„ ökade utgifter, orsaken till 165. 

Fattigvårds styrelsens anhållan att få afgå 115. 

„ medlemmar och tjenstemän 160. 

Fattigsakföraren, statistik öfver mål behandlade af 60*. 

Filtreringen 143. 

Finsk medborgarerätt 117. 

Finska teatern, bidrag till 61. 

Fjelldal nio 66, befrielse från 1893 års arrende för bostadstomten C å lägenheten . . 15. 

Folkbarnträdgården vid Lappviksgatan, bidrag till 61. 

„ i Sörnäs, bidrag till 61. 

Folkbiblioteken och läsesalarne, statistik öfver anlitandet af 54*, 56*. 

Folkbibliotekets förteckningar öfver ny literatur 182. 

„ lånerörelse • 182. 

„ inkomster 182. 

„ styrelse 183. 

„ öpponkållande 181, 184. 

Folkmängd, statistik öfver ekonomisk och faktisk 8*, 9*. 

„ „ „ kyrkskrifven 7*. 

„ „ ,, mantalsskrifven 7*. 
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Folkskoledirektionen 178. 

Folkskoledirektionens redovisnings skyldighet 115. 

Folkskolehuset vid Folkskolegatan, elektrisk belysning af 27. 

Folkskoleväsendet, statistik öfver 48*—53*, 148* 

Folkskolornas antal 176. 

Folkskolorna, elevernas uppförande och helsotillstånd vid 178. 

j, förändringar inom lärarepersonalen 177. 

„ gåfvor och premier 178. 

„ läseårets längd vid 176. 

Folkskoleinspektor t. f. v 179. 

Friare dispositionsrätt, beviljade af 130. 

Frimanska tomten, uppsägning af arrenderätten till s. k. . 126. 

Frivilliga Brandkårens i Helsingfors underhåll, bidrag till 59. 

Fruntimmers föreningens barnkrubba, bidrag till 61. 

Fölisön och Högholmen, anslag till 20. 

„ „ " fråga om stadens öfvertagande af 17. 

Föreningen: Arbetets vänner, bidrag till 61. 

Föreningens för välgörenhetens ordnande rätt till fritt vattentag 56. 

Föreningen: Helsingfors arbetshem och nattherberge, räntefrit t lån åt 61. 

Förklaring, affordrad Stadsfullmäktige i anledning af auktionsverkets ordnande . . 69, 70. 

Förmyndare-iöroYån&nåeii 175. 

„ och kuratorer, antalet af 175. 

Förmyndares redovisningsskyldighet 175. 

Förmyndarenämndens arbetsfördelning 174. 

Försäkringsbelopp, statistik öfver brandskadad egendoms 66* 

„ statistik öfver kommunens assurerade fastigheter 149>! 

Försäljning af tomter 122. 

Förteckning öfver af Fattiggårdsinspektor afgifvna handlingar 170. 

Gasbelysningen, statistik öfver 88: 

Gatubelysning med s. k. Auerlampor 103. 

„ ökadt anslag för 75. 

Gator och allmänna platser 133. 

Gator och gatuandelar, statistik öfver 71*— 79; 

Gatuunderhållets i staden ombesörjande genom kommunen 112 

Grafvård åt aflidne Statsrådet J . A. J . Pippingsköld 72 

Godsrörelsen å Helsingfors bangård, statistik öfver 104 

Gräsvikskajen, omfartsspår på 21 

Gräsväxtens afbergning 130 

Grönlunds byggnader å Skepparebrinken, undanskaffande af 126 

Gumtäckt, brandförsäkring af byggnaderna å 128 

„ förvaltning af 128 

„ konvertering af lånen för inköp af 74 

Gumtäckts fiskevatten 128 
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Garden n:o 12 vid Docksgatan, fordran pâ expropriation af 12. 

„ n:o 35 vid Båtsmansgatan, anhållan om ersättning- for olägenheter 42. 

Gårdar, statistik öfver i staden befintliga . . . . 67*. 

Gcild, consoliderad, statistik öfver 126*. 

Gördelgatan, utarrendering af tomten n:o 5 vid 9. 

Hamnar 134. 

Hamnbanan, tillskottsanslag för 48. 

Hamnbyggnadens kostnad 151. 

Hamnkaptenen tillkommande uppbördsprocent . 156. 

Hamnkontoret, statistik öfver uppbörd vid 117*. 

Hamnkontorets uppbörd 156. 

Hnmnkontorsbokhållaren tillkommande uppbördsprocent 156. 

Handelsinstitutet, statistik öfver lärare och elever 44*. 

Handtverksskolan, högre, statistik öfver elever vid 46*. 

n lägre „ „ „ „ 47*. 

Helsingfors arbetareförening, bidrag till 61. 

Helsingfors simsällskap, anslag åt 59. 

Helsingfors—Åbo kustbana, petition om utförande af 84. 

Helsopolisen, statistik öfver syner m. m. verkstälda af 26*. 

Hermanstad och Maj stad, nya arrendekontrakt med 36. 

„ „ „ obebyggda tomters återgång till staden 43. 

Hesperia, utarrendering af villan n:o 61 a 7. 

Hufvudtitlarna II & I I I i budgeten, ökadt belopp å 75. 

Hushåll, statistik öfver 70*. 

Hyrkuskar, statistik öfver 101*. 

Hcignader . 144, 149. 

Högholmen och Fölisön, anslag till underhåll af 20. 

„ „ „ frågan om stadens öfvertagande af 17. 

Import, statistik öfver 106*, 112*. 

Industriskolan, statistik öfver lärare och elever 45*. 

Inflyttade och utflyttade, statistik öfver 13*. 

Inkomstgifv ande rättigheter 81. 

Inkvarteringen, kostnaderna för nämnden 174. 

„ natura qvarter . 1 7 3 . 

„ sammandrag af kostnaderna 174. 

„ utanordnade hyresmedel 172, 

Inkvarteringsnämndens antal ärenden m. m 171. 

„ ledamöter och tjenstemän 171. 

Inqv arter ing star i f f . 1 1 4 . 

Instruktion för auktionskammaren, förslag till 87. 

„ för Drätselkontoret 157. 

för Trafikkontoret 158. 
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Instruktion fur stadsläkarone, fastställelse af 92 

Inteckningar, statistik öfver 64 

„ utverkade 132 

Inventarier stadens lösa 152 

„ till kommunala sjukhuset 57 

Inventering af stadskassan 152 

„ af stadens lösegendom 52 

Justerar ¿befattningen, tillsättande af lediga 116 

Kajbyggnader i Södra hamnen 2 

„ „ „ „ anslag för 47 

Kajer statistik öfver 83 

Kajsaniemi damm, strandskoning af 148 

Kajsamiemi park, underhåll af 148 

„ värdshusbyggnader, remont af 46 

„ värdshus, arrenderätten till 76 

Kanaler och afloppsdiken 134 

Kanonen för middagsskottet, provisionelt tak öfver 137 

Kassahvalf i Drätselkammarens lokal, inredning af 46 

Kassakreditiv 153 

„ provision och ränta å 74 

Klappbryggor, rengöring af stadens 50-

Kloaken å villan Hagasunds område, utvidgning af 35 

Koivula uppfostringsanstalt 169. 

Kokhusets inredning till kolera-sanitetsstation 137 

Kolera farsotens bekämpande, anslag för 57 

Kommunala sjukhuset, antagande af stadgar för 98 

,, „ benämning för 103 

Kommunala sjukhusets byggnader, afsyning af 13G 

„ „ tomt, planering af 136 

Kommunal årsberättelse, uppgörande af 1892 års 159 

Konvertering af lånen för inköp af Gum täckt 74 

Kosthållningen vid fattiggården och arbetsinrättningen 162-

„ „ „ » » statistik öfver 92*, 93 

Kotis (aktiebol.) anhållan om förlängd betalningstid af köpeskillingen för tomt n:o 41 

vid Eriksgatan 14 

Kuponger, förbränning af inlösta 54? 72 

Kurser i hushållningslära, anslag för 61 

Käggelbanan i Brunnsparken, utarrendering af 12 

Landningsbrygga i Maj stad 44 

„ utanför villan n:o 3 i östra Brunnsparks området 130 

Landtdagsmannavalen, statistik öfver  
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Lciurells stipendiofond 157. 

Likstation, upplåtande af plats för 32. 

Lotsverket, upplåtande af stranden vid Brobergskajen åt 14. 

Lysgasens svafvelhalt, statistik öfvor undersökning-ar af 32*. 

Lån, anvisning å 83. 

„ på längre återbetalningstid än två år 54. 

Lånet för inköp af Gumtäckt, omsättning af 74, 153. 

Långa tron, brolocket å 47. 

Läkarevår åen vid Helsingfors kommuns dår vårdsan stal ter G5. 

Läroverket för gossar och Hickor, afstående af tomt till 20. 

Läsesalar, besök i folkbibliotekets 183. 

Läsesalarnas i Sörnäs öppenhållande och besök af 187. 

„ i folkbiblioteket öppenhållande 183. 

Lösegendom, statistik öfver värdet af kommunens 150*. 

Lösa inventarier, stadens 152. 

Magasinstomterna vid vestra kajen, ansökan om stadens förpliktande att inlösa . . . 39. 

Malm n:o 43, utarrendering af ett område af lagenheten 11. 

Maltdryckers utskänkning, ordnande af 110. 

Marias asyl 188. 

Maria föreningen, bidrag åt • 61. 

Maria sjukhusets tomt, planteringar å 149. 

Matvaruhandeln å stadens torg, regler för 92. 

Medeltemperatur, statistik öfver luftens 6*. 

Mejlans, utarrendering af villalotten n:ris 3 och 9 8. 

» » » » 1 1 : 0 4 7 ' 

Mindre försäljningsplatser 126. 

Mulbetesmark, utlegning af 130. 

Musikpaviljongen i Hesperia park, rifning af 138. 

Möbel för Stadsfullmäktiges kansli, anslag för 57. 

Mörskom, asylen i 169. 

Narinkbodars och diskars uthyrning 131. 

Narinkdisk, uppförande af ny 131. 

Norra brandstationen, tillbyggnad vid 50. 

Notarie t. f. vid Rådstufvurättens fjerde afdelning • 58. 

Nya plantering sanläggning ar, anslag för , 147. 

Näringsrätt H?« 

Observator vibergens planering, anslag till 49, 62. 

Omyndiga barn, antalet af 175. 

Orkesterföreningen i Helsingfors, bidrag till 61. 

Orsakerna till eldens löskomst 179. 

21 
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Packhuskajen, anslag- tor rcniont af . . . • . 48. 

Pantlåncrörclsens ordnande, utlåtande angående 114. 

Parmmätare, packare, vräkarc 157. 

Partialf'örskrifningar å lånet på 650,000 mark 55, 153. 

„ inlösen af tvenne 74. 

Partihandel med spritdrycker 110. 

Passagerarerörelsen å Helsingfors bangård, statistik öfver N 104*. 

Pensioner 78. 

„ åt förre stadsbyggmästaren M. L. Lindblad 67. 

„ åt vaktmästaredottren Erika Alex. Kosenström 67. 

Pipping skölds J . A J . donationsfond 157. 

Planering kring dår vårdsbyggnaden å fattiggården 136. 

„ af kommunala sjukhusets tomt 136. 

Planteringar, stadens 50, 135, 147— 149. 

„ antal arbetare vid 149. 

Planteringsanläggningar, anslag för nya .147. 

Plantering af skolhustomten vid Folkskolegatan 148. 

Polikliniken i Helsingfors, anslag för 56. 

Polisinrättningen, anslag i 1895 års budget för 76. 

Poliskammarens expenser, tillskottsanslag till 59. 

Polispersonalen, statistik öfver 62*. 

Poly tekniska institutet, statistik öfver lärare och elever 35*. 

Poströrelsen, statistik öfver 104*. 

Priset per m3 vatten 145. 

Prostitutionen, statistik öfver 63*. 

Pumphus 144. 

Pumparnes verksamhet 143. 

Qvarnvägen, vatten- och kloakledning till tomton n:o 3 vid 28. 

Rabatt- i hamnafgifter för ångaren Ilmari 65. 

Redovisning öfver fröken Bergmans och enkan Åkermans testamentsfonder 169. 

Regler för mat varuhandeln å stadens torg 92. 

„ „ åkning med velociped 96. 

Regleringsarbeten 47. 

Renhållningsdistrikt, uppgifter angående stadens 84*. 

Renhållning af stadens allm. platser och gatuandelar 33, 50. 

,, i Brunnsparken, förnyande af kontrakt 138. 

Renhållningsväsendet 135. 

Revision af 1893 års räkenskaper 52. 

Resande, statistik öfver 100*. 

Rådstufvurättens och Magistratens sammansättning, ändringar i 88. 

„ provisoriska fjerde afdelning 90. 

Rågång emellan stadens och Wiks boställes fiskevatten 129. 
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liåholmen, nedsättning i arrendet tor norra delen af 16. 

Räntor, inkomster i 80. 

Rätt, att hålla biljard 117. 

„ att till afhemtning försälja maltdrycker 117. 

„ för utländingar att besitta fastigheter i staden 117. 

„ till handel med giftiga ämnen 117. 

Rättegångar och konkurser, bevakande af stadens rätt i 159. 

Rörnätet . . 144. 

Rörnätets utsträckning 140. 

Saluhallen, ändring af ingångsdörrar till 46. 

Samlingssalar i Helsingfors, ifrågasatta stadgar för 86. 

Sedmigradskys småbarnsskola 187. 

Seglation i Helsingfors hamnar under vintermånaderna 104. 

Senatstorgets anordnande 130. 

Simhusens uthyrning 131. 

Sinnessjuka, statistik öfver 23*. 

Sjukdomsfall, d:o d:o 20*—25*. 

Skattören d:o d:o 126*. 

Skatudden, hamnbanans ledande till 2. 

„ ny stadsplan för 1. 

Skogssådd och plantering • 150. 

Sparbanksrörelsen, statistik öfver 118*. 

Spritdryckers utminutering och utskänkning, ordnade af 106. 

„ „ „ „ rättighet till 107, 110. 

Spårvägstrafiken, statistik öfver 102*. 

Stadens fasta egendom, inkomster från 81. 

Stadens jordlägenheter, anslag för 78. 

Staden åliggande allmänna onera, förhöjning i anslaget för 78. 

Stadgar för kommunala sjukhuset, antagande af 98. 

Stadsfullmäktiges deputation till S:t Petersburg 119. 

„ föredragningslistor, motion angående 111. 

„ sammanträden, protokoll och bref 121. 

Stadsfullmäktige under året 120. 

Stadsgeodetens verksamhet under året 138. 

Stadskassans bokslut för år 1893 51. 

„ utgifter och inkomster 152. 

Stadskassan, statistik öfver inkomster, utgifter och ställning 124*, 127*, 139*. 

Stadsläkarens aflöning 62. 

Stadsläkare, val af förste och andre 116. 

Stadsträdgårdsmästarens förhållande till Byggnadskontoret 158. 

Statsbidraget till stadens folkskolor, ansökan om förhöjning af , 64. 

„ ökning i 81. 

Sterbhus och omyndiga barn, antalet af 175. 
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Stolpledningar, Elek. Bel. Aktiebolagets anhållan att få bibehålla och utvidga . . . . 38. 

Sundhets - och sjukvården, minskadt anslag för 76. 

Surutöin åker, ntarrendering af . . . . 6. 

Svenska teatern, bidrag till 60. 

Syner, föranstaltade 131. 

Säkerhetshandlingar, granskning af 159. 

Södra hamnen, kajbyggnader i 2. 

Sörncis N:o 21, ntarrendering af upplagsplatsen N:o 1 å lägonhotcn 11. 

„ N:o 22, reglering och ntarrendering af upplagsplatserna N:ris 1—5 å lägenheten 10. 

Taxeringen för kommunala utskylder, statistik öfver 120*. 

Telefonledning längs hamnbanan 137. 

Telefonrörelsen, statistik öfver 99*. 

Telegrafledning, tillstånd att få föra längs Fabians- m. fl. gator 39. 

Telegram i anledning af Deras Kejs. Majestäters förmälning 120. 

Telegramvexling å Helsingfors station, statistik öfver 98*. 

Tionde stadsdelen, fastställelse af !• 

Tolag för varor till uppstad 156. 

Tolags och trafikafgifterna m. m 154. 

„ procent för Helsingfors, förslag till 68. 

Tomt N:o 2 vid Dalgatan, försäljning af 5. 

„ N:o 3 vid Qvarnvägen, vatten- och kloakledning till 28. 

Tomterna N:ris 21 och 26 af tionde stadsdelen, försäljning af 4. 

Tomter, statistik öfver till försäljning disponibla 85*. 

T or f strö Aktiebolaget, plats för ett magasin vid hamnbanan åt 13. 

Trafikkontorets debitering och uppbörd 155. 

„ ställande på ordinarie stat 158. 

Trafikafgifter, uppbörden af 119*. 

Träd och buskar, inköp af 149. 

Trädskolor, stadens 147. 

Trävaruexport, statistik öfver 114*. 

Underbrandmäsraretjensten, tillsättande af lediga 116. 

Understöd, förra fångknekten Sandells ansökan om 68. 

„ åt värnepligtiges hustrur och barn • . . 72. 

Understödsbelopp, storleken å utgifna 170. 

Undersökningsstation för lifsmedel, statistik öfver undersökningar å 25*. 

Undervisningsväsendet, olikheten i 1894 och 1895 års budgeter 78. 

Universitetet, statistik öfver läraro och studerande .33*, 34*. 

Uppbördsborgen för stadens tjenstemän 158. 

Utarrenderade lägenheter 122. 

Utarrendering af Wiks ladugård tillhörande åker 125. 

Utgifts och inkomstförslaget för år 1895 73. 

Utlottning af obligationer 154. 
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Utminuteringens och utskänkningens af spritdrycker ordnande 106. 

Utskänknings och utminuterings Aktiebolagens vinstmedel, fördelning af 60. 

Uttaxering 83. 

TVaanila gård, asylen för vanartiga gossar å 169. 

Varuskjulet vid Södra hamnen, inredning af stationskontor i 28. 

Vattenborgen 144. 

Vattenfiltra, arbeten å nya 139. 

Vattenledning, diverse mindre arbeten vid 45, 144. 

från gården N:o 17 vid Högbergsgatan till Röddäldsgatan . . . . . . . . 44. 

konsumtion 145. 

,, inkomster per m3 vatten 145. 

„ till Hermanstad 44. 

„ under en del af Wilhelmsgatan 44. 

„ priset per m3 vatten 145. 

,, statistik öfver 87*. 

„ verkstaden 144. 

Vattenledning s filtr a, anslag till 26. 

Vattenledningens förvaltning och drift 141. 

„ inkomster, minskning i 83. 

„ utvidgning 139. 

Vattenledningskontoret 142. 

Vattenledningsrörets under Mikaelsgatan rensning 45. 

Vattenledningsvatten, statistik öfver undersökningar af 27*—29*. 

Vattenrännor 144. 

Vattentaxans, nya, följder 146. 

Vattenuppfordring en 142. 

Vedgård invid Fabriksparken 125. 

Velociped, regier för åkning med  

Villans N:o 3 i vestra Brunnsparken arrondering 129. 

Villan N:o 1 i östra Brunnsparks området, inlösen af mark från 137. 

TVilh. Andsténs Fabriks Aktiebolags arrendemark 125. 

Vittne vid vattenmätareprofning 147. 

Vården af fosterbarn i Helsingfors, stadga om 85. 

Väderleksförhållanden, statistik öfver 4*. 5^. 

Vägar och chausséer 47, 134. 

Väntningspaviljong vid Slottskajen 30. 

Värdet eller försäkringsbeloppet af skadad egendom 180. 

Växthusen 1^9. 

Ytinnehåll, statistik öfver stadens 3*. 

Ångaren Ilmari, rabatt i liamnafgifter för . 65. 

Ås N:o 16 a, plats för ett bönehus å villan 13. 

Äktenskap, statistik öfver • • 12*. 

Öfverlåtelse af arrenderätt 127. 


