
Sakregister. 

Sid. 

Afbergning af gräs och vassa, rätt till 122. 

Afloppskanaler, statistik öfver 17*. 

Aftåtande af särskilda områden för statsjernvägarnes behof 24. 

Afstående af mark i Kajsaniemi „ „ „ 24. 

Alarmering ar och verkliga eldsvådor 182. 

Allmänna arbeten 127. 

Allmänna helsovården i Finland, yttrande i anl. af forslag* till förordning 110. 

Annebergs, Arabias och Kananslands förande under stadens jurisdiktion 27. 

Anslaget för planteringarna, användning af 148. 

Ansvarsfrihet för stadens nämnder och styrelser 65. 

Arbetareklassen rörande frågor 100. 

Arbetshusen för fattiga barn, anslag för 71, 72. 

Arbetsinrättningen, deri intagna hjons tidigare vandel 170. 

Arbetsstyrkan vid stadens planteringar 149. 

Arrendeinkomst från tomterna i Berghäll 20. 

Arrendenedsättningar 120. 

Artillerigården i Tölö, fordran på stadens afträdande af 23. 

Anerbrännare vid stadens gatubelysning, införande af 47. 

Bad- och simhnsen i Brunnsparken, utarrendering af 17. 

Barnträdgården vid Lapp viksgatan, tillskottsanslag för 71. 

Besigtningsbyrån, anslag för inventarier till 73. 

Bibliotekets öppenhållande och lånerörelse 185. 

Bibliotekssal, ny 185. 

Bibliotekets i Sörnäs öppenhållande, bokförråd, inkomster m. m 188. 

Billard, rätt att hålla 115. 

Blom st er växter, utplantering af 148. 

Bokförrådets vid folkbiblioteket förändringar 186. 

Bokhållarens vid Yattenledningskont. löneförhöjning 56. 

Bolag och näringsidkande personer, statistik öfver 97*. 

Boningshus och rum i Helsingfors, statistik öfver 5*, 6*. 

Bonings- och uthus för vattenledningspersonalen 53. 

Borges förbindelser, godkända 156. 

Brandkommissionens sammanträden 184. 
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Brandmanskapets, öfningar. helsotillstånd och gratifikationer 184. 

Brandskadeersättningar 183. 

Brandverket, förhöjning af sprutmästarenes, maskinistens och sergeanternes löneförmåner 92. 

Brandverkets öfriga utgifter 93. 

Brottmål, statistik öfver 84*, 85*, 87*. 

Brunnshuset, i Ulrikasborgs brunnspark 17. 

„ , remont och ombyggnad af 38. 

Brunnsparken, planeringsarbeten i 147. 

Budget för år 1898 53. 

Byggnader och lägenheter, stadens 128. 

Byggnadskontorets arbeten 1897, kostnaderna för 161*. 

„ personal 128. 

Byggnadsritningar, godkända 155. 

Böckernas vicl folkbiblioteket katalogisering 186. 

Chaussé er 131. 

„ , gator, allmänna platser, hamnar och kajer, tillskottsanslag för remont ocli 

renhållning af 46. 

Chausséer och vägar 61. 

Cirkulär ang. val af medlemmar till stadens nämnder 111. 

Civila mål och ärenden, statistik öfver 83*. 

Consolider ad gäld, Helsingfors stads 134*. 

Cygnaei villa, afslag å anhållan om arrendefrihet för 19. 

Decharge åt Utskänknings- och Utminuteringsbolagen 71. 

Disponibel behållning 97. 

Disposition af en äldre byggnad i Hesperia park 126. 

„ af några stånd i Saluhallen 127. 

Distriktsläkarenes verksamhet 43*. 

Diverse arbeten vid Byggnadskontoret 133. 

Diverse inkomster 98. 

Diverse utgifter 96. 

Djurgården, arbeten i , 147. 

Djur gårdsvillan N:o 7, befrielse från arrendeafgift 19, 120. 

Docksgatans utvidgning, fråga om expropriation för 26. 

Donerade fonder, användning af 2:ne till f. d. realskolan 84. 

„ „ , kapitalbeloppet af stadens 159*. 

„ „ , sammanslagning af 2:ne till f. d. realskolan 84. 

„ „ , öfverlemnade till Drätselkammarens förvaltning 155. 

Drogerihandel, rätt till 115. 

Druckne, statistik öfver 89*. 

Drätselkammarens medlemmar, sammanträden, antal ärenden m. m 156. 

Dygdigt tjenstefolks belönande 87. 
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Dödligheten i Helsingfors, statistik tffvcr 36* 30* 42*. 

Dö fst mns förening en, bidrag åt 71. 

Ekonomiebyggnaden å Maria sjukhus, tillskottsanslag för tillbyggnaden till 40. 

Eldens löskomst orsaken till 182. 

Eldsläckningsmaterielens skötsel ock tillökning 184. 

Eldsvådorna i Helsingfors, statistik öfver 90*, 91*. 

Eldsvådor, större . 183. 

Elektrisk belysning, uppställande af stolpar för 126. 

Elementarläroverken i Helsingfors, statistik öfver 62*. 

Elias Lönnrot, plats för minnesstod åt 9. 

Expenser vid Byggnadskontoret 128. 

Export och import, statistik öfver 103*, 104*. 

Extra ingeniörer ock ritarebiträden 128. 

Extra tillsy ning smän vid helsopolisen , 75. 

Fabriker och handtverkerier, statistik öfver 101* 

Fartyg, kemmakörande i Helsingfors ock af utländsk nationalitet, statistik öfver . . . 112*. 

Fastighetsboken, komplettering af 155. 

Fattiga, som vårdats på kommunens bekostnad 158. 

Fattigdistrikt, stadens indelning i 164. 

Fattiggården, deri intagna personer, ordningen vid ock inkomsten från m. m. . . 167—169. 

Fattig sakförarens verksamhet 86*. 

Fattigvården 95. 

Fattigvårdens donerade fonder, användningen af räntorna från .159. 

„ inkomster och utgifter 160. 

„ sjiikhusafdelning, tillbyggnad till 167, 168. 

Fattigvården, statistik öfver 92*—96*. 

„ tillskottsanslag för 74. 

Fattigvårdsstyrelsens medlemmar och tjenstemän 157. 

„ ombud och deras åligganden 164, 165. 

Feriekolonier, bidrag för anordnande at 70. 

Festsalens i Sörnäs användning 190. 

Finska teatern, bidrag till 69. 

„ „ tomtplats för 9. 

Finska trädgårdsföreningen, befrielse från att erlägga kommunala utskylder . . . . . 88. 

Finsk medborgarerätt ock näringsrätt 115. 

Finsk qvinnoförening, bidrag åt 70. 

Folkbarnträdgården i Sörnäs och vid Lappviksgatan, anslag till 71. 

i Tölö, anslag till 70. 

Folkbiblioteket, anslag för inredning af en bibliotekssal i 41. 

Folkbiblioteken i Helsingfors och Sörnäs, statistik öfver 81*, 82*. 

Folkbiblioteket, läsesalarnes öppenkållande ock besök i dem .186. 

Folkbibliotekets inkomster 186. 

23 
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Folkbibliotekets stadgar, ändring af § 7 i 106. 

„ styrelse och personal 186. 

Folkhögskolesällskapet, bidrag åt 70. 

Folkskolebyggnad i Berghäll 41. 

Folkskoleväsendet, kostnader för 160*. 

Folkskolehus vid Nikolaigatan 41. 

Folkmängds förhållandena i Helsingfors, statistik öfver 30*—34*, 38*. 

Folkskoledirektionen 181. 

Folkskolorna 128. 

„ förändringar inom lärarepersonalen, elevernas uppförande och helsotill-

stånd samt gåfvor och premier 179—180. 

Folkskolorna, i Helsingfors, statistik öfver 75*—80*. 

„ i Hermanstad, frågan om 79. 

„ läseårets längd vid 178. 

Folkskolornas antal och art samt ändringar deri 178. 

Friare dispositionsrätt, beviljande af 125. 

Frisk gymnastik för arbetande qvinnor, anslag för 70. 

Frivilliga brandkårens biträde vid eldsvådor 184. 

Fruntimmer s förening en, bidrag åt 70. 

Föreningen för barnavård, bidrag åt 70. 

Föreningen för välgörenhetens ordnande, befrielse från erläggande af vattenafgift . 36. 

Föreningsbankens besvär öfver kommunal taxering 113. 

Förlängning af arrenderätten 120. 

Förmyndareförordnanden 176. 

Förmyndarenämndens arbetsfördelning 175. 

Förmyndare och kuratorer, antalet af 175. 

Förmyndares redovisningsskyldighet 176. 

Försäljning af tomter 118. 

„ af bostadstomten N:o 1 vid Neckens gränd och N:o 4 vid Östra chausséen 

i qv. N:o 295 5. 

Försäljning af fabrikstomten N:o 13 vid Sörnäs strandväg 6. 

„ af fabrikstomterna N:ris 20 och 22 i qv. N:o 289 af 10:de stadsdelen . . 3. 

„ af fabriksqvarteren N:o 292 och 294 uti 10:de stadsdelen 4. 

„ af magasinsqvarteret N:o 188 på Skatudden 6. 

„ af tomterna N:ris 3 & 5 vid Broholmsgatan 3. 

Försäljningsplatser för stånd och bord, beviljande af 122. 

Gallringar i stadens skogar 150. 

Garantiafgifter för vattenledning, befrielse från och nedsättning af 35, 36. 

Gaskonsumtion i Helsingfors 26*. 

Gaskronorna i Stadsfullmäktiges sessionssal 75. 

Gasledningens utsträckning till Skatudden 127. 

Gator och allmänna platser 129. 

Gators och allmänna platsers remont och underhåll 57. 
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Gator, torg- och allmänna platser, statistik öfver 8*. 

Gatuandelar i Helsingfors, statistik öfver 14*. 

Gatubelysningen 92. 

Godsrörelsen i Helsingfors, statistik öfver 114*. 

Gratifikation åt filterförmannen Fonselius 77. 

Grundvattens undersökningar i Vanda ådal, anslag för anställande af . . . 56. 

Gumbergs, Maria Lovisa, testamente 86. 

Gumtäckt förstäder, nedsättning af tomtarrendena i 21. 

Gårdar ock byggnader i Helsingfors, statistik öfver 8*. 

Hagnästorg; öppnande af torgkandel å . 48. 

Hamnar 61, 131. 

Hamnkaptenens ock Hamnkontorsbokhållarens uppbördsprocent 154. 

Hamnkontorets uppbörd 154. 

„ uppbörd, statistik öfver . 127*. 

„ öppenkållande, tiden för 110. 

Handeln med viner ock svagare rusdrycker, fråga om inskränkning uti samt antalet 

rättigketer till 112, 113. 

Handelsinstitutet i Helsingfors, statistik öfver 70*. 

Handtverksskolorna i Helsingfors „ „ 73*, 74*. 

Helsingfors Arbetareföreningar, bidrag åt 70. 

Helsingfors Filharmoniska sällskap, bidrag till 70. 

Helsingfors Simsällskap, anslag åt 76. 

Helsingfors Spårvägs- och Omnibus Aktiebolags ansökan om rätt att införa elektrisk 

drifkraft 28. 

„ stads fastigketer, värdet af 167*, 168*. 

„ stads lösegendom, värdet af 170*. 

Helsopolisens verksamket 54*. 

Hermanstad ock Majstad, afslutande af nytt kontrakt med arrendatorerne i 124. 

Hushåll i Helsingfors, statistik öfver 6*, 7*. 

Hyrkuskar, landt- ock sjöformän, uppgift öfver 117*. 

Hägnader, underkåll af 149. 

Högholmen och Fölisön, anslag till underhåll af 51. 

Inåustriskolan i Helsingfors, statistik öfver 72*. 

Inklarerade fartyg, statistik öfver 111*. 

Inkomst gi f v ande rättigheter 98. 

Inkomsten per m3 vatten 144. 

Inqvarteringen 172—176. 

Inqvarteringsnämndens ledamöter, tjenstemän ock ärenden 171. 

Instruktion för kusmodern vid stadens arbets- och fattiggård 165. 

Inteckning eller annan säkerket gifven af förmyndaren . . 176. 

Inteckningar, uppgifter angående 89*-
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Inteckningar, utverkade ock förnyade 156. 

Inventeringar af stadskassan 151. 

JemfÖrelse emellan budgeten och do faktiska utgifterna vid fattigvården . . 162. 

„ emellan utgiftsstaterna år 1896 och 1897 vid fattigvården ,162. 

Jordfyllning omkring träden i Henriksallén , . . , , 147. 

Kajbyggnaderna å Skatudden 32. 

Kajer, uppgift öfver stadens 20*. 

Kajsaniemi park, arbeten i 147. 

Kajsaniemi värdshus, glasverandor å 47. 

Kanalarbeten . 59. 

Kanaler och ailoppsdiken 130. 

Kassakreditiv 151. 

Kommunala utskylder, statistik öfver 128*. 

Kommunalförvaltningen 91. 

Koncession för ett nytt spårvägsnät i Helsingfors, ansökan om 28. 

Kosthållningen vid arbets- och fattiggården 167. 

Kostnaderna vid stadens skogskulturer 150. 

Kullmans testamente 86. 

Landtdagsmannavalen i Helsingfors, statistik öfver 172*. 

Laurells stipendiifond 155. 

Legoaftal, tillfälliga 120. 

Legosängsafgifterna vid Maria sjukhuset, förhöjning af 87. 

Limnigraf, plats för 7. 

Lysgasens medelstyrka 26*. 

Lån 99. 

Lägre handtverksskolorna, anslag för 74. 

Läkar et jenstens vid Maria sjukhusets epidemiska afdelning besättande 114. 

Läsesalen i Hermanstad, anslag för - 76. 

Läsesalarnas i Sörnäs öppenhållande, personal m. m 189, 190. 

Lökholms gatan, anslag till planering af 37. 

Magasinstomterna vid Magasinskajen, inköp af 26. 

Mariaföreningen, bidrag åt 70. 

Marias asyl 192. 

Maria sjukhusets bakteriologiska laboratorium, gasledningi 47. 

Maria sjukhus, fråga om tillbyggnad till m. m 37. 

„ „ ekonomiska uppgifter ang 164*—166*. 

Material och handtlangaredagsverken vid mätningar 128. 

Matserveringen vid Södra hamnen, upphäfvande af . . . 49. 



Mjölnarébostaden i Gammelstaden °7. 

Motion ang. öppnande af en direkt trafikled från Östra chaussécn till Jernvägstorget 53. 

Mulbetesmark, utlegning af 122. 

Museibyggnad, plats för , 8. 
Musikpaviljong i Brunnsparken, uppförande af en ny 39. 

Narinkbodar ock diskar, uthyrning af 126. 

Navigationsskolan i Helsingfors, statistik öfver 71*. 

Nybyggnader 57. 

Nykterhetsföreningen Balder, bidrag åt 70. 

Obduktions- och likhus, uppförande af ett 45. 

Obligationer, utlottning af 151. 

Obligationslån för staden, nytt 67. 

Observatoriibergen, arbeten å 146. 

„ bevarande af utsigten från 29. 

„ besvär i frågan om bovarande af utsigten ifrån 30. 

Olycksfallsförsäkring af stadens arbetare 63. 

Olyckshändelser 183. 

Parmmcitare, packare ock vräkare 154. 

Partial for skri fningar, utlottning af 151. 

Passagerarerörelsen å Helsingfors bangård, statistik öfver 113* 

Pension åt f. d. vaktmästaren F. Holmberg 77. 

Pissoirer 57. 

Plantskola, stadens 150. 

Polisinrättningen . . . 93. 

Polispersonalen, uppgifter angående 88* 

Polytekniska institutet, statistik öfver 61* 

Priset per m3 vatten 143. 

Rabatter för vattenafgifter 145. 

Reglering af qvarteret Bocken, fråga om 3. 

„ af särskilda tomter vid Lappviks- ock Malmgatorna 2. 

Regleringsarbeten 58. 

Renhållningsdistrikt, uppgifter ang. stadens 22* 

Renhållning svcisenclet 63, 132. 

Revision sf stadens räkenskaper för år 1896 "65. 

Resande i Helsingfors, uppgift öfver 11 

Reseanslag åt folkskollärare och lärarinnor, ifrågasatt 73. 

„ åt stadsträdgårdsmästaren Olsson 73. 

Rester ock restitutioner 153. 
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Räntor  

Rättegångar och konkurser, bevakande af stadens rätt i 155. 

Rörelsen vid Helsingfors postkontor 122*. 

Rörnätet ^l. 

Rörnätets utsträckning  

Sahihallens renhållning 128. 

Saluplatsernas å Kasern torget antal 126. 

Sanitära missförhållanden invid Gräsviken, afbjelpande af 50. 

Sedlighetsförhållandena i Helsingfors H l -

Sedmygradskis småbarnsskola 191. 

Senatstorgets förseende med planteringar 49. 

Simhuset i Gräs viken 57. 

Simhus, uthyrning af stadens 126. 

Sjukdoms- och sjukvårds statistik 44*—53*. 

Sjukhusbarackerna å Alkärr, anslag för 20 tyfuspatienter uti 74. 

Skattören i Helsingfors, statistik öfver 128:<, 134*. 

Skjul å Magasinskajen, provisoriskt 46. 

„ å Packhusgården, uppförande af ett 45. 

Skogseld 150. 

Sko g s sådd och plantering 149. 

Skogstaxering 150. 

Skulptur verket „De skeppsbrutna", anslag för inköp af 71. 

Småskola i Hermanstad, anslag till en 70. 

Soffor, inköp af 148. 

Sommarkolonier, bidrag för anordnande af 70. 

Sparbanken, Kapital- och Lifränteanstalten, statistik a*ng 124*. 

Spritdrycker, handeln med 115. 

Spårvägstrafiken i Helsingfors, statistik öfver 118*. 

Staden åliggande allmänna onera 96. 

Stadens allmänna arbeten, diverse uppgifter rörande 63. 

„ byggnader, remont och underhåll af 57. 

„ donerade fonder år 1897 153*. 

„ embetsverk 90. 

„ fasta egendom, inkomst af 98. 

„ jordlägenheter 96. 

„ lösa inventarier 150. 

„ skogar, vården om 149. 

skulder 90. 

„ utestående, icke förfallna fordringar år 1897 152*. 

Stadsfogdetjenster, besättande af tvenne 78. 

Stadsfullmäktige, under år 1897 116. 

Stadsfullmäktiges sammanträden, protokoll och bref • 117. 

„ cessionsrum, elektrisk belysning af , 47. 
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Staclsgeodetens verksamhet under året 133. 

Stadskassans bokslut för år 1896 64. 

„ ställning- den 31 December 1897 149*. 

„ inkomster och utgifter 150, 132*, 135*. 

Stadsmissionen, bidrag- till 70. 

Stadsingeniören Norrméns deltagande i ledningen af Koivisto—Forssa jernvägs 

byggnad 115. 

Stadsplan för 10:de stadsdelen, ändring af 1. 

Statsbidrag 99. 

„ till folkskolorna, frågan om förhöj dt 99. 

Stenius, Mortimer, understödsfond 86. 

Stensättnings- och makadamiseringsarbeten 58. 

Sterbhus och omyndiga barn, antalet af 175. 

Ständiga understöd åt fattiga, undersökning i och för utdelande af 163. 

Sundhets- och sjukvården 94. 

Svenska teatern, bidrag till 69. 

Säkerhetshandlingar, granskning af stadens 155. 

Telefonföreningens anhållan om rätt att uppställa telefonstolpar 50. 

Telefonsamtal, statistik öfver 121*. 

Telegramvexling i Helsingfors, statistik öfver 120*. 

Temperatur och väderleksförhållanden i Helsingfors 27*, 28*. 

Tillskottsanslag för fattigvården 163. 

Tolag för varor till uppstad 154. 

Tolags- och tr a fikafgift er na m. m 152. 

Tomten N:o 6 vid 2:dra linien å Berghäll, arrendefrihet för 19. 

Tomtlösen 97. 

Trafikkontorets filial i Warrantmagasinet 153. 

„ uppbörd, statistik öfver 125*, 126*. 

Transitomagasin, hyresmedelanslag för 46. 

Träd- och buskar, utplantering af 148. 

Trädskolorna 148. 

Trävaruexport, statistik öfver 110*. 

Tull- och källarfrihets ersättning 99. 

Turistföreningen, bidrag åt 76. 

Täckta varuskjulets provisoriska användande till upplagsmagasin 50. 

Törmöläs donationsfond, användning af 85. 

Understöd åt hamnkonstapeln Lönnqvist. 77. 

„ åt värnepliktiges hustrur och barn 78. 

Undersökning af isförhållandena utanför Helsingfors 82. 

Undersökning s stationens för lifsmedel verksamhet 53*. 

Undervisningsväsendet 96. 
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Universitetet, Kojs. Alexanders, statistik tf f ver 59* (»q*. 

Uppdebitering ock uppbörd vid Traiikkontoret 

Upptrallning af stadens kamnar 

Utarrenderade tomter och lägenheter IX 16. 118. 

Utgifts- och inkomstförslag för år 1898 89. 

Utskcmkning af sprit- ock maltdrycker, förändrade bestämningar ang 106. 

Utskänknings- ock utminuterings aktiebolagens vinstmedel 69. 

Uttaxering 100. 

Varuskjnlet å Magasinskajen, regler för begagnande af 104. 106. 

Vattenborgen 142. 

Vatten filtrering en 140. 

Vattenkonsumtion 144. 

Vattenledningen, diverse mindre arbeten vid 55. 

„ inkomst från 99. 

Vattenledningens förvaltning ock drift 137. 

„ underkåll ock remont 57. 

„ utsträckning 33, 34, 54. 

„ utveckling under sistförflutna 15 år 145. 

„ utvidgning ock värde 134. 

Vattenledningen, statistik öfver 23*—25*. 

Vattenledningsrör, nedlagda år 1897 135. 

„ under Mikaelsgatan, omläggning af 54. 

Vattenledningsvattnets bakteriologiska undersökning 57*, 58*. 

„ kemiska undersökning 55*, 56*. 

Vattenmätare, anslag för 55. 

Vattenvoster vid Södra kaninen, anslag för anläggning af trenne 34. 

Vattenståndet i Vandaå 146. 

Vattenuppfordringen 138. 

Vedgård invid Fabriksparken I 2 2-

Verkstaden för vattenledningen l^2-

Verkställande direktörsbefattningens vid fattigvårdsstyrelsen besättande 114. 

Verkställande direktörens vid fattigvården rätt att teckna förbindelser 166. 

Veterinärtjenstens vid köttkontrollstation besättande 114. 

Vikariat s arv o de åt en yngre justitierådman 75. 

Villan N:o 5 i vestra Brunnsparken, förlängning af arrendet till 18. 
18 „ N:0 6 „ „ „ „ n n 55 ±0-

Viner ock svagare rusdrycker, rätt till handel med 116. 

Vägar 13°-

Värdering af stadens fasta egendom 127. 

Värdet eller försäkringsbeloppet af eldskadad egendom 183. 

Ytinnehållet af Helsingfors stad, uppgift öfver 3*. 
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Äktenskap och barnfödseln, statistik öfver , , . . 35*. 

Öfverlåtelser af arrenderätt 123. 

Öfver sköter skans vid arhets- och fattiggårdens anstalt för sinnessjuka, förhöjning af 

aflöningen åt 78. 

Ölpaviljongen i Brunnsparken, inköp af . . 40. 

Örnholmen, vestra, återgång af arrendet till 19. 




