
Sakregister. 

Sid. 

Avloppskanaler och infallsbmnnar i staden, statistik öfver 17*—19*. 

Afstängning af vattenledning-en 134. 

Alarmeringar och verkliga eldsvådor, antalet af . . . 167. 

Alexanders universitetet, uppgifter angående 59*, 60*. 

Allmänna arbeten, 120. 

„ „ kostnaden för stadens 155*. 

Arbetareföreningens anhållan om kostnadsfri tomt 24. 

Arbeten, verkstälda vid fattiggården 157. 

Arbetsstyrkan vid stadens planteringar 141. 

..Arbetets vännersu ansökan om plats för arbetarebostäder i fabriksqvarteret N:o 179 24. 

„Arbetets vänneru, bidrag till föreningen . 60. 

Arrendetomten N:o 13 vid Bergmansgatan, försäljning af . . . . 12. 

Asyler och anstalter för vanvårdade, andesvaga, lytta, blinda m. m 156. 

Auerbrännare vid gatubelysningen, införande af 41. 

Backas, förlängning af arrendet till ett område å lägenheten 20. 

Barnavårdsföreningen, bidrag åt 60. 

Bebyggande af tomten N:o 8 vid 3:dje linien å Berghäll, anstånd med 44. 

Berghäll, utarrendering af tomt N:o 7 vid l:sta linien å 15. 

„ „ N:o 4 „ 2:dra „ „ 15. 

n » » N:(> 8 » 2 : d r a » » 15. 
„ „ N:o 28 „ 3:dje „ „ 15. 

vatten- och afloppsledning under en del af 4:de linien å 36. 

utarrendering af qvarteret N:o 311 m. m. å 18. 

Bevakande af stadens rätt i rättegångar, konkurser m. m 147. 

Bevattning af gator 124. 

Bibliotekets i Sörnäs inkomster 174. 

„ „ „ öppenhållande 173. 

Blindskola, tomtplats för 6. 

Blomsterplanteringarna i Runebergs esplanad 140. 

Bokförrådets i Sörnäs bibliotek förändringar 173. 

Boklånens „ „ „ antal 173. 

Boningslms och rum i staden, statistik öfver 5*. 

Borges förbindelser godkända 148. 
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Botaniska trädgården, eganderätten till 27. 

Brandkommissionens sammanträden 169. 

Brandkåreiis bestraffning 169. 

„ gratifikationer 169. 

„ helsotillstånd 169. 

„ öfning 169. 

Brandposter, föreskrifter för inrättande och begagnande af 136. 

Bramäposters förseende med nya träkistor 45. 

Brandverket 85. 

„ statsverkets bidrag till 76. 

Broholmen vid Gammelstaden, ntarrendering af delar af 13. 

Brottmålsnotariernas anhållan om löneförhöjning 60. 

Brottmål, statistik öfver 85*, 86*, 88*. 

Brunnshuset och badhuset i Brunnsparken 39. 

Brunnsparken, arbetena i 138. 

„ fråga om inlösen af villalotterna i dess vestra område 24. 

Brygga i Sörnäs hamn för lossning af petroleumångare 29. 

Brännvinsskatten, stadens andel af 91. 

Budget för år 1897 45. 

Byggnader och lägenheter 121. 

Byggnadskontorets personal 120. 

Byggnadsritningar, godkända 147. 

Chausséer 50, 123. 

Civila mål, statistik öfver . 84*, 87*. 

Civilstatens enke- och pupillkassa tillfallande vakansbesparing " . . . 75. 

Consoliderad gäld, stadens, statistik öfver 132*. 

Debetsedlars minsta belopp 75. 

Decharge åt Helsingfors utminuteringsaktiebolag 104. 

„ åt stadens nämnder och stjTelser 52. 

Dekorering stadens, i anledning af Kejsarkröningen 82. 

„De Skeppsbrutne", anslag för inköp af skulpturverket 60. 

Desinfektions förman, antagande af 68. 

Disponibel behållning 90. 

Distrikts sjuksköterskor, anställande af 66. 

Diverse inkomster 91.' 

Diverse utgifter 90. 

Donerade fonder, förvaltning af till stadens folkskolor 66. 

„ „ stadens, uppgift öfver 147*—153*. 

Druckne, statistik öfver 90*. 

Drätselkammarens medlemmar 148. 

„ sammanträden, antal ärenden m. m 148. 

Dy g digt tjenstefolks belönande 77. 
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Dödlighet ock dödsorsakerna i Helsingfors, statistik öfver 40*—42*. 

Dö fstimsförening en i Helsingfors, bidrag åt 60. 

Edesholmen, utarrendering af 14. 

Ekonomiebyggnaden å Maria sjukhuset, utvidgning af 32. 

Eldens löskomst, orsaken till 167. 

Eldsläckningsredskapens tillökning 169. 

Eldsvådorna i Helsingfors, statistik öfver 91*, 92*. 

Elementarlär o värken i Helsingfors, statistik öfver 62*. 

Embetsverk stadens . . . 84. 

Expenser, Byggnadskontorets 121. 

Extra ingeniörer och ritare 120. 

Extra tillsy ning sman vid helsopolisen 55. 

Fabriker och handtverkerier, statistik öfver 98*. 

Fabrikstomten N:o 2 vid Sörnäs strandväg, försäljning af 4. 

„ N:o 7 vid Neckens gränd 5. 

Fabrikskvarteret N:o 179, „Arbetets vänners" ansökan om tomtplats derstädes för ar-

betarebostäder 24. 

Fartyg, inklarerade till Helsingfors, statistik öfver 109*—110*. 

Fattige, intagna i fattiggården 150. 

„ , som vårdats på kommunens bekostnad 149. 

Fattigvården 87. 

„ donerade räntor, utdelning af dem 155. 

Fattigvårdens inkomster och utgifter 151. 

Iattigvårdsreglemente, förslag till nytt . . . 96. 

Fattigvård, statistik öfver stadens 93*—97*. 

Fattigvårds styrelsens medlemmar och tjenstemän 149. 

Feriekolonier, anslag för 60. 

Festsalens i Sörnäs bibliotek användning 176. 

Finsk medborgarerätt 106. 

Finska teatern, bidrag till 59. 

„ „ tomtplats för  

Finska Trädgårdsföreningens anhållan om restitution af kommunala utskylder . . . . 64. 

Fiskförsäljningshallen vid Hafshamnen. . . 118. 

Folkbarnträdgårdar, anslag för 60. 

„ i Tölö, anslag för 60. 

Folkbiblioteket och läsesalen -. 90. 

Folkbiblioteken och läsesalarna, statistik öfver 81*—83*. 

Folkbibliotekets boktörrådsförändringar, katalogisering m. m. . 170. 

Folkbiblioiekspersonalens förändringar 172. 

Folkbibliotekets styrelse 172. 

„ i Sörnäs bestyrelse och personal 177. 

Folkmängden i Helsingfors, statistik öfver 31*, 33*, 37*. 
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Folkskolebyggnaden vid Nikolaigatan 30. 

Folkskolorna . . . . 164—166. 

,, af Byggnadskontoret verksälda reparationer å 121. 

„ anslag för möblering af klassrum i ' . · . . . ' 56. 

„ i Helsingfors, statistik angående 75*—80*. 

Folkskoleväsendet, stadens, kostnader för 93*—97*. 

Friare dispositionsrätt, beviljande af 117. 

Frivilliga brandkårens biträde vid eldsvådor 168. 

Fruntimmer s förening en, bidrag till . 60. 

Fruntimmersföreningens barnhem, tomt för 45. 

Födde och döde i Helsingfors, statistik öfver ... . 34*, 38*. 

Fölisön, bidrag till underhåll af 56. 

Föreningen för barnavård, tomtplats för 12. 

Förlikningsnämnden 180—181. 

Förlängning af arrenderätten 114. 

Förmyndarenämndens arbetsfördelning . 163. 

Förmyndareförordyianden 163. 

Förmyndare och kuratorer, antalet af 163. 

Förmyndares redovisningsskyldighet 163. 

Förstäders m. m. kommunala förhållanden, ordnande af 103. 

Försäkringsbeloppet af stadens fastigheter . 160*. 

Försäkring mot förlust genom läckor i vattenledningen 135. 

Försäljning af tomter 110. 

Försäljningsstånd, smärre * 115. 

Galindos, generalmajor, kommunala utskylder 76. 

Gaskonsumtion i Helsingfors, statistik öfver 27*. 

Gator och allmänna platser 121. 

n „ „ „ i staden, statistik angående 8*—16*. 

Gatuandelar, der hyrkuskar stå, ifrågasatt anslag för underhåll af 61. 

Gatubelysningen 85. 

„ med petroleumlyktor 119. 

„ i Hermanstad . . 120. 

Godsrörelsen å Helsingfors och Sörnäs jernvägsstationer 112*. 

Gräsväxt och vassa, rätt till afbergning af 115. 

Gården N:o 24 vid Alexandersgatan, inköp af . . 26, 118. 

Gårdar och byggnader i staden, statistik öfver 4*. 

Gästgifveri, antal hästar vid stadens . 81. 

Hagasund, disposition af villan 23. 

Hamna fgifter i Helsingfors, uppgift öfver 125*. 

Hamnbanan mellan Magasinskajen och Skatudden, afsyning af 28. 

„ sidospår till densamma vid Hafsgatan . · ' · · ' 32. 

Hamnar 51, 123. 
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Hamnkaptenens ocli Hamnkontorsbokhållarens uppbördsprocent 146. 

Hamnkontorsbokhållareljenstens besättande 105. 

Hamnkontorets uppbörd 146. 

Handel med viner ocb svagare rusdrycker 107. 

„ med spritdrycker 106. 

Handelsinstitutet i Helsingfors, statistik öfver 70*. 

Handtverksskolorna i Helsingfors, statistik angående 73*, 74*. 

„ ökadt anslag för lägre 55. 

Helsingfors Arbetareförening, bidrag till 60. 

„ Filharmoniska sällskap, bidrag till 59. 

„ Simsällskap, anslag åt . . 55. 

„ Åbo kustbanas fullständiga anläggande, motion om. . 82. 

Helsopolisens i Helsingfors verksamhet, statistik öfver 54*. 

Helsovårdsnämndens expensemedel, tillskott till 56. 

Henriksallén, jordfyllning omkring träden i 139. 

Hjonens i arbetsinrättningen tidigare vandel 157. 

Humleberg, förlängning af arrendet till villalotten N:o 18 19. 

„ „ „ „ n : o 24 20. 

Hushåll i staden, statistik öfver 6*. 

Hyresmedel, vid inqvarteringen utanordnade 160. 

Hyrkuskar, landt- och sjöfor m än i Helsingfors, uppgift öfver 70*. 

Hägnader, underhåll af 141. 

Högholmen och Fölisön, bidrag till underhåll af 56. 

Import och export, statistik öfver 100*—108*. 

Industriskolan i Helsingfors, statistik angående 72*. 

Inkomsten per m3 vatten 133. 

Inkomstgifvande rättigheter 91. 

Inqvarteringsnämndens ledamöter och tjenstemän 159. 

„ ärenden, antalet af 159. 

Inspektors för arbets- och fattiggården bilagor . 156. 

Inteckningar, beviljade och förnyade 90*. 

„ utverkade och förnyade 148. 

Inventarier, stadens lösa 142. 

Inventeringar af stadskassan. 143. 

justitierådmannens vid Magistraten aflöning och vikarie 67. 

Kaj anläggning, provisionel vid Skatuddens södra strand . . 30. 

Kaj arbetena å Skatudden . 92. 

Kajer i Helsingfors stad, statistik öfver 20*. 

Kajsaniemi arbeten i 137. 

„ upplåtande af ett område deraf för statsjernvägarnes behof 26. 

Kanalarbeten . 50. 
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Kanalgatan, vattenledningens utsträckning till 37. 

Kanaler och afloppsdiken 1 2 2 · 

Karta öfver Helsingfors, ny 39. 

Kassakreditiv 143. 

Klappbryggor och vedmått 124. 

Kommunala utskylder, statistik angående 127*, 132*. 

Kommunalförvaltningen 84. 

Konvertering af stadens obligationslån 78. 

Kosthållningen vid arbets- och fattiggården 151. 

Kostnader vid inqvarteringen 162. 

„ „ stadens skogsvård 142. 

Köttkontroll i staden, allmänt införande af 69. 

Landning sbry g ga vid stranden af Humleviken  

Landtdagsmannavalen i Helsingfors, statistik öfver  

Laurells stipendiifond  

Lindqvist, pension åt f. d. realskolevaktmästaren  

Lyftkranen å Magasinskajen, ordningsregler för begagnande af 

Lys g asens medelstyrka i Helsingfors, statistik öfver  

Lån, inkomst genom  

„ på kortare återbetalningstid  

„ tillstånd till upptagande af  

Lakar et jensters besättande  

Läsesalarnas i folkbiblioteket besök och öppenhållande  

Lönnkrogeriets stäfjande . . . 

Lösegendom, värdet af stadens 

Magistratens embetslokal, ändring af 35. 

Makadamiseringsarbeten 48. 

Malm, utarrendering af ett område å lägenheten 15. 

Maltdrycker, ändring i förordningen om försäljning af 104. 

„ rätt att försälja 108. 

Maltdrycksförsäljningens ordnande för tiden från 1 juni 1896 till 1 juni 1898 . . . . 101. 

Maltdrycks försäljning i Sörnäs, anhållan om förbud mot 98. 

Marias asyl 179. 

Maria föreningen, bidrag åt 60. 

Maria sjukhusets ekonomi, statistik öfver 157*, 159*. 

„ „ redovisning för patientafgifter 70. 

Maria sjukhus, ökadt anslag för sjukvård å 55. 

Material- och handtlangaredags verken vid mätningar 120. 

Mejlans villalott N:o 15, förlängd arrenderätt till 19. 

„ „ N:o 18, utarrendering af . 14. 

Metodist-församlingens anhållan om tomtplats . 24. 

. . . 29. 

. . . 163*· 

. . . 146. 

. . . 6 2 . 

. . . 102. 

. . . 27*. 

. . . 91. 

. . . 143*. 

. . . 8 1 . 

104, 105. 

. . . 171. 

. . . 176. 

. . . 97. 

. . . 161*. 
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Militära skjutbanan i Fredriksberg, tillskottsområde för 22. 

Motion angående åtgärder till arbetareklassens fromma 96. 

Mulbetesmark, utlegning af 115. 

Myntverkets tomt 3. 

Museibyggnad, plats för * 7. 

Narinkbodar och diskar, uthyrning af 117. 

Natura qvarter vid inqvarteringen 160. 

Navigationsskolan i Helsingfors, statistik öfver 71*. 

Necken och Pannkakan, förlängning af arrenderätten till 21. 

Norra brandtornet, nybyggnad af 35,169. 

Nybyggnader och husremonter 47. 

Nya kyrkan, bevattningsposter vid 37. 

Näringsrätt 106. 

Obligation, inköp af en 144. 

Obligationer, ntlottning af . . 144. 

Observatoriibergen, arbetena å 138. 

Observatoriibergens förskönande, anslag till 60. 

Parkgatans iståndsättande 119. 

Farmmätare, packare och vräkare 146. 

Partiaiför skrifnin g ar å 650,000 marks lånet, utlottning af 143. 

Pauligs ansökan om restitution af trafikafgifter 64. 

Faviljongen i Djurgården, undanskaffande af 31. 

Fassag er ar eror elsen å Helsingfors jernvägsstation, statistik öfver 111*. 

Pensionering af stadens tjenstemän, normer för 71. 

Fer soner intagna i stadens arbetsinrättning 155. 

Planteringar 51,123. 

Planteringarna vid Ateneum, underhåll af 44. 

„ å Maria sjukhusets tomt 139. 

Planteringarnas underhåll, kostnaderna för 140. 

Plantskola, stadens 141. 

Poliklinisk ögona f delning 86. 

Polisinrättningen 85. 

Polispersonalen, uppgifter angående 89*. 

Polisvaktkontor i Hermanstad 61. 

Polytekniska institutet, statistik angående · 61*. 

Poststyrelsen i Helsingfors, statistik öfver 120*. 

Priset per m3 vatten 133. 

Qvarteret N:o 143 å Skatudden, försäljning af 3. 

Rabatten för vattenafgifter 134. 

Realskolan tillhöriga stipendiifonder, användning af 73. 

22 
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Reglemente för dårvårdsinrättningen vid arbets- och fattiggården 94. 

Regleringsarbeten 48. 

Renhållningsdistrikt, uppgift angående stadens 21*. 

Renhållning sväsendet 51,124. 

Reorganisation af konstföreningens centralskola 92. 

Resande i Helsingfors, uppgift öfver antalet 114*. 

Revision af stadens räkenskaper för år 1895 52. 

Riebyggnaden å Grejus hemman 124. 

Riipinens anhållan om understöd 62» 

Ryssholmen, förlängning af arrendet å 18. 

Räntor å tomtlösen 90. 

Rörnätets vid vattenledningen reparationer 131. 

„ „ „ utsträckning 126. 

Saluhallens renhållning 121. 

Sedmigradskys småbarnsskola 178. 

Senatstorgets förseende med planteringar 42. 

Skatudden, utarrendering af 2:ne kolupplagsplatser å 17. 

Skifferholmen, utarrendering af 14. 

Skjutshållningen vid stadens gästgifveri 146. 

Skogseld 142. 

Skogstaxering 142. 

Skogssådd och plantering 141. 

Skogvaktaresysslan, besättande af yngre 147. * 

Skulder, stadens 84. 

Sinebrychoffs, enkefru, besvär angående museihusets förläggande å Jernvägstorget . . 108. 

Sinnessjuka vid fattiggården samt utackorderade 158. 

Sjukdomsfall, statistik öfver 44*, 53*. 

Sjukstuga i Sörnäs, anslag för 87. 

Soffor, inköp af 141. 

Sommarkolonier, bidrag för anordnande af 60. 

Sparbanksrörelsen i Helsingfors 122*. 

Spårvägstrafiken 116*. 

Stadens fastighetsbok, komplettering af 147. 

„ jordlägenheter, inkomst af 91. 

„ planteringar, underhåll af 139. 

„ skogar, vården om 141. 

„ simhus, uthyrning af 117. 

„ säkerhetshandlingar, granskning af 147. 

Staden åliggande allmänna onera 90. 

Stads fiskalernas lönereglering 63. 

Stadsfullmäktiges sammanträden, protokoll och bref 109. 

j, sekreterare och notarie, löneförhöjning åt 27. 

Stadsfullmäktige under år 1896 108. 
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Stadshus för Helsingfors, fråga om nytt 33. 

Stadskassans bokslut för år 1895 52. 

„ inkomster och utgifter samt ställning 130*, 133*, 145*. 

Stadsplan för 6:te och 7:de stadsdelarna, ändring af . 1 . 

Stengård, disposition af lägenheten . 16. 

Stensättningsarheten 47. 

Sterhhus och omyndiga barn, antalet af 163. 

Stolpar för elektrisk belysning, uppställning af 117. 

Stämpelskattens belopp, utredning om 102. 

Sundhets- och sjukvården 85. 

Svenska teatern, bidrag till 59. 

Sörnäs plantagen N:ris 17—20, utarrendering af 15. 

Telefon, antalet samtal och abonnenter 119*. 

Telegramvexling å Helsingfors station 118*. 

Tiden för utskänkning af spritdrycker 98. 

Tolagsafgiftens beräknande, grunden för 77. 

Tolags- och trafikafgifterna m. m 145. 

„ „ „ i Helsingfors, statistik öfver 123*, 124*. 

Tolag för varor till uppstad 146. 

Tomten N:o 1 vid Bergmansgatan, reglering af 3. 

„ N:o 9 vid vestra Hamngatan, reglering af 3. 

Tomter i Helsingfors, statistik öfver till försäljning disponibla 22*. 

Tomtlösen 90. 

Trafikkontorets debitering och uppbörd 145. 

„ rester och restitutioner 145. 

„ stat, förhöjning af 57. 

Trafikkontoret, besättande af tjensterna vid 105. 

Trafik- och hamnumgälder, nedsättning af 65. 

Tvättstugan å Arbets- och fattiggården, tillbyggnad till 34. 

Understöd åt fattige, medeltal af utdelade 156. 

Undersökning s stationens för lifsmedel verksamhet 53*. 

Undervisningsväsendet 88. 

Upptrallning af stadens hamnar 119. 

Utarrenderade lägenheter 110. 

Utgifts- och inkomstförslaget för år 1897 82. 

Utminutering och utskänkning af spritdrycker, ordnande af för tiden från 1 juni 1896 

till 1 juni 1898 100. 

Utskänknings- och utminuterings aktiebolagens vinstmedel för 1895, fördelning af . . 59. 

Utsökningsmyndigheter, anordning af stadens 74. 

Uttaxeringen år 1897 92. 
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Vattenborgen 131. 

„ nyläggning af yttre taket å · · · 45. 

Vattenfiltreringen 130. 

Vattenkonsumtionen ^33. 

Vattenledningen, antalet dagsverken vid 133. 

„ diverse mindre arbeten vid 47. 

„ förvaltning ock drift af 47. 

„ i Helsingfors, statistik öfver 24*—26*. 

„ inkomst af 91. 

„ utsträckning af 46. 

Vattenledningens utvidgning och värde 125. 

„ verkstad 132. 

Vattenledning sa f giftens indrif vande i händelse af konsumentens konkurs 136. 

Vattenledning s g ar anti för Djur gårds villorna N:ris 6, 7 och 13, befrielse från . . . 35, 36. 

Vattenledningsvattnets undersökning i kemiskt och bakteriologiskt hänseende. . . 55*—58*. 

Vattenmätare 131· 

„ anslag för 46. 

Vattenposterna i Södra hamnen, förvaltning af 118. 

Vattenserveringen i Hermanstad 38. 

Vattensläpning till eldsvådor 94. 

Vattenståndet i Vanda å 134. 

Vattenuppfordringen 128. 

Vedgård invid Fabriksparken 114. 

Velocipedbana i Djurgården, plats för . . . 25. 

Vitesbestämningar för privata vattenledningsinstalationer 136. 

Väderleksförhållanden i Helsingfors, statistik öfver 28*—30*. 

Vägar 122. 

Värdet eller försäkringsbeloppet af vid eldsvådor skadad egendom 168. 

Värnepligtiges> hustrur och barn, understöd åt 62. 

Växthus och drifbänkar, stadens 140. 

Ytinnehåll, statistik öfver stadens 3*. 

Åtgärder till arbetsklassens fromma, motion angående . . . 96. 

Ås. utarrendering af en fabrikstomt å lägenheten 16. 

Äktenskap och barnfödseln i Helsingfors, statistik öfver 36*. 

Öfverlåtelser af arrenderätt 115. 

Örnholmen, vestra, utarrendering af 14. 

„ östra d:o „ 14. 

Östra grenen af Vanda å, frågan om upprensning af 118. 


