
årsberättelse 

1898. 

I. Stadsfullmäktige. 

A f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda 

ärenden må anföras följande: 

a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens. fasta gods. 

Uti skrifvelse f rån Magistraten af den 5 Mars underrättades Stads- Faststäid regie 

fullmäktige, att Kejs. Senaten, enligt Civilexpeditionens till Gruvei 'noren l tomter invid 

länet derom aflåtna skrifvelse för den 14 nästvikne Februari, vid skedd ^p
1

pvik!" °ch 
' Malmgatorna. 

föredragning af Stadsfullmäktiges underdåniga ansökan om förändrad 

indelning af tomterna N:ris 11—15 vid Lapp viksgatan i qvarteret N:o 

155 *) m. m. funnit godt fastställa ifrågakomna förändring, hvilken borde 

uti stadens originala plan införas; och beslöto 2) Stadsfullmäktige med 

föranledande häraf delgifva Drätselkammaren innehållet af Magistratens 

åberopade skrifvelse. 

Det utskott, som af Stadsfullmäktige tillsats för behandling af Ändring af 

Drätselkammarens förslag3) angående ändring af stadsplan för 6:te och- elteTch 7:de 

7:de stadsdelarna m. m., hade numera afgifvit betänkande4) i ärendet 

samt, sedan utskottet låtit Byggnadskontorét ..uppgöra en ny plan för 

förändrad indelning ej mindre af tomterna i villastaden, så att tomternas 

antal härstädes komme att blifva 56 i stället för tidigare föreslagna 12 

med en areal af 800 till 1,000 m2 hvarje, än ock af tomterna uti qvar-

teret N:o 183, äfvensom till bostadstomter i tvenne qvarter indela också 

stadsdelarna 
m. m. 

*) Se 1897 års berättelse po-. 2. — 2) Stfs prot den 5 mars § 16. — 3) Se 1896 års 

berättelse pg. 1. — 4) Stfs tryckta handl. N:o. 35 för 1897. 
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det förra, för uteslutande fabrikstomter afsedda qvarteret N:o 180, före-

slog utskottet att Stadsfullmäktige ville besluta: att godkänna Byggnads-

kontorets ursprungliga förslag till ändringar i stadsplanen för sjette och 

sjunde stadsdelarna samt till inrättande af magasins- och upplagsplatser 

vid Gräsviken med de af utskottet förordade, ofvan anförda afvikelser 

från förslagen äfvensom uppdraga åt Drätselkammaren att låta uppgöra 

och till Fullmäktige inkomma med sådana definitiva, med gatunamn samt 

qvarter- och tomtnummer kompletterade planer, som erfordras för att 

Nådig stadfästelse härå må kunna utverkas; att åt Drätselkammaren öf-

verlemna att, sedan omordade planer faststälts, med egarene af tomter 

inom det reglering underkastade området i sjunde stadsdelen underhandla 

om regleringens genomförande samt med förslag derom sedermera till 

Fullmäktige inkomma; att åt det utskott, som var tillsatt att uppgöra 

förslag till ny byggnadsordning för Brunnsparkens östra villaområde, 

ombetro att utarbeta förslag jemväl till bestämningar beträffande bebyg-

gandet af de tillernade villatomterna i sjette stadsdelen; att meddela 

Drätselkammaren att berörda villatomter icke finge försäljas innan, på 

särskild framställning af Kammaren, beslut derom fattats af Fullmäktige; 

att låta frågan om ändring af gällande stadsplan för 10:de stadsdelen 

samt att till fabrikstomter anvisa delar af de s. k. Janssonska odlingarna 

och af villalägenheten Södervik för närvarande förfalla; samt att åt ett 

särskildt utskott uppdraga att utarbeta och till Fullmäktige inkomma 

med förslag till byggnadsordning för fabriks- samt magasins- och upplags-

tomter i staden. 

Till Stadsfullmäktige hade emellertid utdelats ett af Fullmäktiges 

ordförande uppsatt, äfvenledes tryckt betänkande i frågan, gående ut 

derpå, att hela strandsträckan från och med Parkgatan vesterut skulle 

regleras så, att den jemte Brunnsparksområdet erhölle homogen karaktär 

af en villaförstad, åt hvilken små trädgårdar på alla tomter gåfve ett 

friskt behag samt hvari boningshusen i regeln icke finge uppföras i flere 

än två våningar och icke ända fram till tomtgränsen. Och beslöto *) 

Stadsfullmäktige med föranledande häraf återremittera ärendet till ut-

skottet, som förstärktes med tvenne medlemmar, deribland förslagsställa-

ren, och åt hvilket äfven uppdrogs att taga i öfvervägande, huruvida 

icke en esplanad eller boulevard borde anläggas uti ifrågavarande stads-

del. På förslag af Beredningsutskottet beslöto2) Stadsfullmäktige senare 

l) Stfs prot. den 25 jan. § 15. — 2) D:o d:o den 8 febr. § 12. 
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förständiga Drätselkammaren, att tillsvidare inga tomter i de qvarter, 

som ofvananförda förslag afser, finge försäljas. 

Sedan Stadsfullmäktige genom skrifvelse från Magistraten med Gu-Tomtplats för de 
-t-̂  11 • • i t • _ _ vetenskapliga 

v e r n ö r e n s i l ä n e t r emiss reso lu t ion , å t e c k n a d E c k l e s i a s t i k e x p e d i t i o n e n s b r e i samfundens hus. 

för den 15 December 1897, underrättats, att Kejs. Senaten sistsagda dag 

antagit Stadsfullmäktiges anbud om kostnadsfritt upplåtande åt stats-

verket af tomten N:o 2 vid Kaserngatan i qvarteret N:o 98 såsom plats 

för ett hus för särskilda vetenskapliga samfund, i anledning hvaraf öf-

verlåtelsebref beträffande nämnda tomt borde uppgöras och till Kejs. 

Senaten insändas, beslöto2) Fullmäktige anmoda Drätselkammaren att 

upprätta behörig öfverlåtelseafhandling och densamma till högvederbörlig 

ort öfverlemna. 

Det utlåtande, som af Stadsfullmäktige affordrats 3) Drätselkamma- Tomtplats för 

ren i frågan om tomtplats för ett nytt finskt teaterhus, utmynnade4) 

deri, att Fullmäktige antingen till enkelt eller förstärkt antal, beroende 

på Fullmäktiges närmare pröfning och uppfattning af ärendets art, ville 

besluta: att för uppförande af en ny byggnad för den finska scenen 

kostnadsfritt, efter sökandens eget val, hvilket emellertid borde senast 

inom år 1900 preciseras, upplåta antingen en tillräckligt stor plats å vil-

lan Arkadia eller tomterna N.ris 8 och 10 vid Bangatan i qvarteret N:o 

110; eller att, för den händelse teaterhusbolaget det föredroge, med 

100,000 mark i ett för allt bidraga till bolagets inköp af den å ansök-

ningen närslutna planteckningen med 8 a betecknade nya tomten inom 

"Wilhelmsbads området, under vilkor likvisst att den till 12 meters 

bredd föreslagna och för områdets indelning i fyra tomter oundvikliga 

kommunikationsvägen vester om sagda tomt finge utsträckas ända till 

Kajsaniemi park samt all mark härför med full egande rätt afstås till 

staden i och för anläggande af en allmän gata emellan Jernvägstorget 

och nämnda park. 

På Beredningsutskottets förslag beslöto5) Stadsfullmäktige öfver-

lemna ärendet till förstärkte Stadsfullmäktiges handläggning, men 

derförinnan genom Drätselkammaren införskaffa uppgift om de vil-

kor, på hvilka Arkadiatomten af finska teaterhusbolaget innehaf-

ves. Och sedan sådan utredning af Drätselkammaren lemnats6) samt 

Se 1896 års berättelse pg. 10. — *) Stfs prot. den 14 jan. § 1. — 3) Se 1897 års 

berättelse pg. 9. — 4) Drks skrf. N:o 34 af den 3 febr. (Stfs tryckta handl. N:o 9). — 5) 

Stfs prot. den 8 febr. § 17. — 6) Drks skrf. N:o 48 af den 17 febr. (Stfs tryckta handl. N:o 9), 
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Fullmäktige till förstärkt antal vid sammanträde den 29 Mars ej mindre 

bordlagt ä r e n d e t ä n uppdragit åt Beredningsutskottet att göra sig un-

clerkunnigt om, till hvad pris „Osakeyhtiö Kaisaniemi" ville till staden 

öfverlåta sina innehafvande Wilhelmsbadstomter mot förbindelse för sta-

den att derstädes upplåta plats för finska teatern, fattade förstärkte Stads-

fullmäktige, som underrättats, att „Osakeyhtiö Kaisaniemi" icke kunde 

till staden afstå sina egande tomter, i hufvudsaklig öfverensstämmelse 

med Beredningsutskottets i ärendet uppstälda förslag, följande beslut2): 

A. att till tomtplats för en ny byggnad för finska teatern upplåta 

kostnadsfritt, antingen tomterna N:o 8 och 10 vid Bangatan i kvarteret 

110, eller ock erforderlig plats å det område å villan Arkadia, som ligger 

emellan gatan utmed norra sidan af den s. k. Abo-kasern, exercisplanen, 

hamnbanan och den nya chaussée-viadukten; egande sökandene, därest 

platsen erfordrades före utgången af år 1900, till hvilken tid densamma 

för den nuvarande teatern är upplåten, med teaterns innehafvare öf-

verenskomma om tidigare undanskaffande af den; kommande staden att 

genom skväranläggning gifva marken omkring den nya teaterbyggnaden 

ett prydligt utseende; och borde sökandene inom ett år hafva träffat sitt 

val emellan berörda tvenne byggnadsplatser och hafva derom hos Drät-

selkammaren anmält. Därest valet skulle falla på platsen å angifna om-

råde af villan Arkadia, borde det ställe, der teaterbyggnaden skall upp-

föras, genom öfverenskommelse mellan sökandene och Drätselkammaren 

närmare bestämmas, hvarefter Drätselkammaren med insändande af situa-

tionsplan och mätningsinstrument öfver området skulle underställa frågan 

om teaterhustomtens läge och areal Stadsfullmäktiges slutliga behandling. 

Dessutom ålåge det sökandene att inom fem år, efter det någondera af 

förenämnda tomtplatser blifvit till sökandene definitivt öfverlåten, med 

teaterhusets uppförande vidtaga, vid äfventyr att tomtplatsen annars till 

stadens förfogande återgår. 

B. Att staden under förutsättning att bolaget „Osakeyhtiö Kaisa-

niemi" såsom innehafvare af gårdarna N:o 6, 8 och 10 i kvarteret Wil-

helmsbad, åt Finska teaterhusaktiebolaget för ifrågavarande teaterbygg-

nad upplåter det å en af sökandene ingifven plankarta såsom 8 a beteck-

nade område inom nämnda qvarter äfvensom att de bestämningar angå-

ende teaterns bebyggande, gators anläggning m. m. lända till efterrättelse, 

som med afseende å teaterbyggnadens förläggande till sagda område 

kunna af Stadsfullmäktige befinnas påkallade, bidrager till förbemälda 

*) Stfs prot. den 29 mars § 1. - 2) Stfs prot. den 19 april § 1. 
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bolags ersättande för sagda teatertomt med ett belopp af 100,000 mark, 

motsvarande enligt dryg uppskattning värdet af tomterna 8 och 10 vid 

Bangatan. Anmälan huruvida Finska teaterhusaktiebolaget beslutit sig 

för detta alternativ borde, åtföljd af utredning att härför erforderligt aftal 

med „Osakeyhtiö Kaisaniemi" blifvit träffadt, göras hos Drätselkammaren 

inom ett år; därå från stadens sida fastställelse skall utvärkas af de för-

ändringar i stadsplanen, som betingas af omförmälda disposition af qvar-

teret Wilhelmsbad. 

Slutligen beslöto Stadsfullmäktige att åt ordinarie Fullmäktige öfver-

lemna att vidtaga de vidare åtgärder, som i föreVarande ärende enligt 

det ena eller andra af de ifrågakomna alternativen kunde påkallas. 

Öfver detta beslut anfördes hos Guvernören i länet besvär af Juris-

doktorn A. Lille och Kapellanen K. T. Broberg, men, sedan med föran-

ledande här af utaf förstärkta Fullmäktige afgifts af Guvernören infordrad 

förklaring*), förkastades2) dessa besvär medels Guvernörsembetets den 

29 Augusti i ärendet gifna utslag. 

På grund af Guvernörens i länet remissresolution af den 10 Decem- Tomtplats för 

ber 1897 hade stadens Magistrat till Stadsfullmäktige, för afgifvande af musei }ggnaf' 

yttrande, öfversändt Ecklesiastikexpeditionens i Kejs. Senaten den 7 i 

samma månad afgifna skrifvelse, hvari bemälda Expedition anför att, då 

de platser, hvilka af Stadsfullmäktige härförinnan utlofvats till tomt för 

en museibyggnad för statens arkeologiska, historiska och etnografiska 

samlingar — bland andra norra sluttningen af observatoriiberget, norra 

ändan af Jernvägstorget samt tomterna N:ris 17, 19 och 21 vid Fabriks-

gatan och 18 och 20 vid Bergmansgatan — vidlåder hvar sin olägenhet, 

hos Kejs. Senaten i öfvervägande kommit, huruvida icke ändamålsenlig 

tomt för nämnda museibyggnad och eventuelt derinvid eller i samman-

hang dermed uppförd byggnad för statens konstsamlingar kunde erhållas 

å villaområdet Fjelldal invid Yerstra chausséen; hvarför Kejs. Senaten 

ock velat infordra Stadsfullmäktiges yttrande, huruvida staden vore villig 

att i stället för de härförinnan erbjudna platserna för ändamålet utan er-

sättning till statsverket afstå det qvarter af ofvanberörda villaområde, som 

å en föreslagen stadsplan är upptaget invid chausséen och hvarå för när-

varande arbetarebostäder äro uppförda. Och hade i anledning häraf Stads-

fullmäktige vid den 21 i nämnda månad hållet sammanträde beslutit att 

till Drätselkammaren öfversända handlingarna i ärendet med anmodan 

för Kammaren att deröfver till Fullmäktige lemna utlåtande. 

Stfs prot. den 14 jun i § 1. — 2) D:o d:o den 1 nov. § 2. 



6 

Uti afgifvande sådant l) anför Drätselkammaren bland annat, att 

med detsamma statsverket till tomt för musei byggnaden af staden kost-

nadsfritt påyrkar redan disponerad och bebygg plats, följer deraf sjelffal-

let för staden icke allenast en uppoffring af en i framtiden motsedd in-

komst, såsom fallet blifver med en odisponerad plats vid planerad gata, 

utan ock en ren förlust uti en tidigare uppburen inkomst i årliga arrende-

afgifter, förutom snart förestående betydande utgifter för gatuplaneringar, 

kloak- och vattenledningsanläggningar m. m. utan någon som helst ersätt-

ning härför. Och en ännu kännbarare förlust skulle kunna drabba arren-

datorn af den disponérade marken, för den händelse man, statsverket till 

förmån, emot all hittills följd praxis vore absolut hänsynslös emot honom 

eller staden med en ytterligare pekuniär uppoffring ej trädde förmedlande 

emellan. Utaf de af Drätsellkammaren utsedde värderingsmännen hade 

ifrågavarande tomtplats af 12,100 m2 areal efter ett pris af 16 mark 50 

penni per m2 uppskattats till 199,650 marks värde. Då likväl i arrende 

för platsen för närvarande erlades endast i,900 mark per år, hvilket ka-

pitaliseradt efter 4 °/0 ger en summa af 122,500 mark, ansåg Drätselkam-

maren att staden kunde åtnöja sig med detta belopp såsom liqvid för 

platsen. Och var en ersättning åt arrendatorn af villalägenheten Fjelldal 

efter 500 mark för hvarje boningsrum eller innalles 70,000 mark enligt 

Drätselkammarens förmenande ingalunda för hög. Drätselkammaren före-

slog derföre ock, att Stadsfullmäktige ville yrka på de af Kammaren kal-

kylerade ersättningsbeloppen till staden och arrendatorn Sylvander, för 

den händelse den af Ecklesiastikexpeditionen åstundade platsen skulle till 

statsverket afstås och Fullmäktige möjligen icke funne lämpligare att 

fullständigt af böj a förslaget. 

På Beredningsutskottets förslag beslöto 2) Stadsfullmäktige emeller-

tid förklara Helsingfors stad villig att emot en ersättning af endast 75,000 

mark för förestående gatureglerings- och kanaliseringskostnader och en 

godtgörelse af högst 24,000 mark till nuvarande arrendatorn af villan 

Fjelldal, beroende på tiden då platsen skulle af statsverket tagas i an-

språk, till statsverket afstå ett qvarter af berörda villaområde, omfattande 

en areal af ungefär 12,100 m2, såsom plats för statens museibyggnader, 

sålunda att sagda område, hvars definitiva form och gränser komme att 

bestämmas vid pröfningen af förslaget till stadsplan för Tölö förstad, till 

Drks skrf. N:o U af den 17 febr. (Stfs tryckta handl. N:o 7). — 2) Stfs prot. den 

29 mars § 1. 
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en början öfverlemnas till statsverkets disposition, men, så snart berörda 

stadsplan blifvit faststäld, under full eganderätt öfverlåtes. 

Sedan Stadsfullmäktige genom skrifvelse från magistraten med Gu-

v e r n ö r e n s i l ä n e t r emiss u n d e r r ä t t a t s d e r o m , a t t K e j s . S e n a t e n vid skedd 

föredragning af ärendet funnit godt till tomtplats för statens museibygg-

nader godkänna och mot de af Stadsfullmäktige uppstälda, ofvan anförda 

vilkor öfvertaga det för ändamålet uti Stadsfullmäktiges skrifvelse af den 

29 mars erbjudna område och tillföljd hvaraf statens vidare anspråk på 

samtliga tidigare för museibyggnaden ifrågasatta tomtplatser förklaras 

förfallna, beslöto *) Stadsfullmäktige anmoda Drätselkammaren att i sinom 

tid uppgöra behörig öfverlåtelseafhandling med statsverket samt efter 

skedd kommunikation med vederbörande statsmyndigheter uppsäga gäl-

lande arrende. 

Sedan Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige gjort framställning 2) Plats för sti-

beträffande platsen för Stigells skulpturverk „De skeppsbrutna" och här- ^ver^De™ 

för föreslagit den östra platån å Observatoriibergen, hvilken likväl i så- skeppsbrutna"-

dant afseende enligt Kammarens förmenande borde något förstoras, till-

satte 3) Stadsfullmäktige ett särskildt utskott, som hade att till Fullmäk-

tige inkomma med utlåtande rörande lämpligaste plats för ifrågavarande 

skulpturverks uppställande. Efter att i samråd med bildhuggaren Stigell 

hafva tagit samtliga å nämnda berg planerade områden i närmare skär-

skådande, stannade utskottet enhälligt vid den åsigt, att den af Drätsel-

kammaren ifrågasatta östra platån i omfång och läge vore den för ända-

målet mest passliga; borde skulpturverket dock enligt utskottets åsigt 

uppställas icke å midten af platån, utan något åt sidan, i den sydöstra 

qvadranten af den cirkelformade planen samt hufvudfiguren blifva vänd 

åt nordvest, då någon förstoring af platsen icke blifve nödvändig; och 

blef detta förslag af Stadsfullmäktige godkändt4). 

Till Stadsfullmäktige hade härvarande judiska församling inlemnat Tomtplats för 
. judiska försam-

en ansökan derom, att tomten N :o 2 6 vid Malmgatan i qvarteret N:o 1 5 4 i i n g e n s syna-

Allan blefve utan ersättning upplåten åt bemälda församling för uppfö- goga ^ s 0" 

rande af synagoga och skolhus. Uti af Drätselkammaren öfver denna 

ansökan lemnadt utlåtande 5), meddelar Kammaren, att ifrågavarande tomt 

har en areal af 2 , 0 7 9 , 6 6 0 m2 och efter ett enhetspris af 2 0 mk per m2 

värderats till 4 1 , 5 9 3 mark 2 0 penni. I betraktande af det behjertansvärda 

*) Stfs prot. den 17 maj § 2. — 2) Drks skrf. N:o 168 af den 28 juli . — 3) Sfcfs prot. 

den 2 aug. § 23. — 4) D:o d:o den 27 sept. § 15. — 5) Drks skrf. N:o 169 af den 4 aug. 
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ändamålet och judiska församlingens mindre goda ekonomiska ställning, 

föreslog Drätselkammaren dock att tomten skulle till församlingen kost-

nadsfritt öfverlåtas med förbehåll likvisst att densamma af församlingen 

disponeras för ofvanuppgifna ändamål. På Beredningsutskottets förslag 

beslöto l) Stadsfullmäktige emellertid, att staden skulle erbjuda judiska 

församlingen ifrågavarande tomt till inlösen för ett nedsatt pris af 20,000 

mark under det af Drätselkammaren uppstälda förbehåll. Afven en senare af 

judiska församlingen hos Stadsfullmäktige gjord framställning derom, 

huruvida icke ytterligare den förmån kunde församlingen medgifvas, att 

priset för tomten kunde betalas under förloppet af 40 år med årliga ra-

ter om 500 mark samt att ränta icke skulle beräknas å ogulden del af 

köpeskillingen, blef2) af Stadsfullmäktige afslagen. 

utbyte af tomt- Uti skrifvelse till Drätselkammaren för den 13 Augusti, bilagd med 

singfors spår- en kartateckning, hade direktionen för Helsingfors Spårvägs- och Omni-

rurAkCueb r̂g bus Aktiebolag anhållit att, då Stadsfullmäktige vid den 14 föregående 

Juni beslutit, det bolaget icke tillåtes å tomten N:o 28 vid Fabriksgatan 

uppföra de för bedrifvande af bolagets elektriska affär nödiga byggnader, 

få utbyta sagda tomt mot en annan, belägen inom området Berghäll in-

vid Östra chausséen mellan 2:dra linien och Broholmsgatans förlängning 

till samma linie. Yid i vanlig ordning af Drätselkammaren föranstaltad 

syn och värdering af den utaf bolaget åstundacle tomtplatsen i Berghäll 

framgick, att densamma hade en areal af omkring 3,000 m2 emot cirka 

5,250 m2 ytinnehåll å tomten N:o 28 vid Fabriksgatan. Enär synemän-

nen emellertid med afseende å tomternas läge och beskaffenhet ansågo 

dem hafva ungefär lika höga värden, hvarföre de ock förordade ett ut-

byte af desamma, föreslog 3) Drätselkammaren om bemyndigande af Stads-

fullmäktige att med Spårvägs- och Omnibus Aktiebolaget, under vilkor 

att cle byggnader, som komme att på den nya tomten uppföras, blefve 

försedda med prydliga fasader mot angränsande gator samt obebyggda 

delar af tomten omgifna med prydliga, genombrutna staket, äfvensom 

att rökförstörande skorstenar skulle anläggas och endast bästa Waleskol 

som bränsle användas, kontrahera om utbyte af bolagets egande fabriks-

tomt N:o 28 vid Fabriksgatan mot den i Berghäll ifrågakomna tomten. 

Stadsfullmäktige beslöto 4) att tomten vid Fabriksgatan återginge till sta-

den, att bolaget skulle på de i öfrigt af Drätselkammaren föreslagna vil-

Stfs prot. den 6 sep. § 10. — 2) D:o d:o den 11 okt. § 14. — 3) Drks skrf. N:o 194 

af den 15 sep. — 4) Stfs prot. den 27 sep. § 8. 
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kor, med undantag af skyldigheten att såsom bränsle använda endast 

"Waleskol, på arrende erhålla tomten i Berghäll och derför i årlig arrende-

afgäld erlägga annuiteten å köpeskillingen för den förstnämnda tomten 

motsvarande summa; samt att bolaget tillförsäkrades att erhålla egande-

rätt till tomten i Berghäll, såsnart densamma blifvit i stadsplan intagen, 

hvarvid bolaget ålåge att erlägga den del af sagda köpeskilling, som då 

ännu ej blifvit amorterad genom de årliga arrendebeloppen enligt clen 

för förenämnda annuitet stadgade beräkning. 

Uti en af Ecklesiastikexpeditionen i Kejs. Senaten till Guvernören Försäljning tm 
1 1 7 - - O I statsverket af 

i länet aflåten skrifvelse iör den 1 5 Mars hade Keis. Senaten anmodat stadens andel i 

Guvernören att ej mindre med egaren af tomten N:o 10 vid Elisabets- q v a i t^ t B°c 

gatan i qvarteret Bocken uppgöra slutligt köpeaftal om nämnda tomt 

med derå uppförda hus, än ock att, emedan en mindre del af denna tomt 

eges af Helsingfors stad, såsnart ofvannämncla köpeaftal afslutats, infordra 

Stadsfullmäktiges underdåniga j^ttrande, på hvilka vilkor stadskommunen 

vore villig att till statsverket afstå nämnda tomtandel. Och beslöto 

Stadsfullmäktige, efter att hafva inhemtat utlåtande 2) i ärendet af Drät-

selkammaren, som låtit värdera ifrågavarande tomtandel af 7 8 2 , 3 5 0 m2 

areal efter ett pris af 1 2 mark per m2 till 9 , 3 8 8 mark 2 0 penni, på Kam-

marens tillstyrkan i sitt underdåniga yttrande uppgifva nämnda summa 

som det pris, hvarför staden vore villig att till statsverket afträda sta-

dens egande andel af tomten N:o 10 vid Elisabetsgatan. 

Sedan dertill hugade personer hos Drätselkammaren ansökt att för utarrendering 

bebyggande få arrendera på särskilda ställen af staden tillhöriga marker af b o^ l s t o m 

förefintliga odisponerade bostadstomter och vilkor samt Drätselkammaren 

låtit i vanlig ordning värdera desamma, åsätt dem en årlig minimiarrende-

afgäld och efter å behörigen kungjord auktion inför Kammaren till den 

mest betalande utbjudit dem, hemstälcle Kammaren hos Stadsfullmäktige 

om bemyndigande att utarrendera tomterna och beviljade Stadsfullmäk-

tige detta bemyndigande i nedanstående fall och på följande vilkor: 

för bostadstomten N:o 27 vid 3:dje linien i qvarteret N:o 3L5 å Bostadstomten 

jordområdet Berghäll af 1373,350 m2 areal till Jernvägskonduktören C. E. linien T Beî -6 

Lund och Byggmästaren K. J. Winqvist gemensamt mot en årlig ärren- hal1' 

deafgift af 306 mark på en tid af trettio år och under de för stadens 

bostadsvillor i öfrigt gällande vilkor 3); 

Stfs prot. den 2 au g. § 14. — 2) Drks skrf. N:o 154 af den 30 juni. — s) D:o d:o 

N:o 257 af den 23 dec. 1897 och Stfs prot. den 14 jan. § 9. 

2 
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Bostadstomten för bostadstomten N:o 29 vid 3:dje linien i qvarteret N:o 316 å jord-

*iinien å̂ Berg-6 området Berghäll af 1658 ,320 m2 areal till Arbetsleclaren Matts Sundqvist 
hal1, mot en årlig arrendeafgift af 373 mark på en tid af trettio år och un-

der de för stadens bostads villor i öfrigt gällande vilkor ; 

Bostadstomten för bostadstomten N:o 31 vid 3:dje linien i qvarteret N:o 316 å jord-
Niinien^Bergsområdet Berghäll af 1723,780 m2 areal till Byggmästaren J . G. Rosen-

halL berg mot en årlig arrendeafgift af 345 mark på en tid af trettio år och 

under de för stadens bostadsvillor i öfrigt gällande vilkor 2); 

Bosfadstomten för bostadstomten N:o 25 vid 3:dje linien i qvarteret N:o 315 å jo rd-
Niinien TBerg- området- Berghäll af 1373,350 m2 areal till Handels biträdet Bernhard Ek 

lia11, mot en årlig arrendeafgift af 261 mark på en tid af trettio år och under 

de för stadens bostadsvillor i öfrigt gällande vilkor 3); 

Bostadstomten för bostadstomten N:o 33 vid 3:dje linien i qvarteret N:o 316 å jo rd-

l i n i e n 7 Bärg- området Berghäll af 1658 ,320 m2 areal till Byggmästaren J . G. Rosenberg 
hal1, mot en årlig arrendeafgift af 290 mark på en tid af trettio år och under 

de för stadens bostadsvillor i öfrigt gällande vilkor 4); 

Bostadstomten för bostadstomten N:o 22 vid 4:de linien i qvarteret N:o 315 å jord-

înien TBerg.6 området Berghäll af 1382,792 m2 areal till Handlanden F. F. Strömberg 
haU* mot en årlig arrendeafgift af 473 mark på en tid af trettio år och under 

de för stadens bostadsvillor i öfrigt gällande vilkor5); 

Bostadstomten för bostadstomten N:o 24 vid 4:de linien i qvarteret N:o 315 å jord-
N:o 24 vid 4:de 

linien å Berg- området Berghäll af 1382 ,792 m2 areal till Byggmästaren E. Haavisto mot 
haU* en årlig arrendeafgift af 346 mark på en tid af trettio år och under de 

för stadens bostadsvillor i öfrigt gällande vilkor6); 

Bostadstomterna för bostadstomterna N:ris 19 och 21 vid 4:de linien i qvarteret N:o 
N:ris 19 och 21 

vid 4:de linien 320 å jordområdet Berghäll, hvardera af 1189 ,190 m2 areal till arbetare-

a Berghall, aktiebolaget Yäinölä mot en årlig arrendeafgift af 356 mark för tomten 

N:o 19 och 327 mark för tomten Nio 21 på en tid af trettio år och un-

der de för stadens bostadsvillor i öfrigt gällande vilkor 7); 

utarrendering Hos Drätselkammaren hade Ingeniören G. Zitting uti en ansöknings-

fabriksqvartê  skrift af den 10 Januari, bilagd med behöriga köpebref och en plankarta, 

ret N:o 283 och ^ j ^ H i t ei mindre om Drätselkammarens godkännande af arrenderättens 
af bostadstom- ü ö 

terna N:ris 3 och  
*) D r k s s k r f - N : o 4 1 a f d e n 1 7 feb. och Stfs prot. den 1 mars § 12. — 2) Drks skrf. 

ret N:o 284 af N:o 42 af den 17 feb. och Stfs prot. den 1 mars § 13. — 3) Drks skrf. N:o 113 af den 12 
foisUden^Hoi ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g ^ — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g f c f s ^ ^ ^ 

den 2 aug. § 21. — 5) Drks skrf. N:o 229 af den 3 nov. och Stfs. prot. den 15 nov. § 10. 

— 6) Drks skrf. N:o 230 af den 3 nov. och Stfs prot. den 15 nov. § 11. — 7) Drks skrf. 

N:o 236 af den 10 nov. och Stfs prot. den 15 nov. § 14. 
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till staden underlydande villalägenheten Litt. A Hörneberg öfverlåtelse 

till honom för den tid af fyra år, som af detta arrende ännu återstod, än 
ock att honom beviljades afgiftsfri arrenderätt på 6 års tid till den del 
af i f r å g a v a r a n d e v i l l a l ägenhe t , som fa l l e r i n o m de t å å b e r o p a d e k a r t a af 

stadens Byggnad s kontor projekterade fabriksqvarteret N:o 283, äfvensom 
att förre arrendatorn af lägenheten, Fröken Alexandra Löppönen, finge 
bibehålla de å samma karta med N:ris 3 och 6 betecknade tomterna vid 
Söderviksgatan och arrendera dem på ytterligare 20 års tid, räknadt från 
1901 års utgång; hvaremot Ingeniören Zitting i ersättning för dessa för-
måner och medgifvanden erbjöd sig att nu genast till stadens fria dispo-
sition öfverlåta alla öfriga delar af villaområdet Hörneberg. Efter af 
Drätselkammaren å stället föranstaltad syn och på synemännens i sådant 
syfte gjorda förslag samt då det var af synnerlig vigt, att staden så fort 
som möjligt åter finge fri disposition af området Litt. A Hörneberg och 
såväl derå som ock å villalägenheterna Kivikko och Södervik, för hvilka 
bestående arrenden med året och nästkommande år utlöpte, blefve i till-
fälle att utgifva redan nu i denna trakt starkt efterfrågade tomtplatser 
för arbetarebefolkning, föreslog Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige 
om bemyndigande att mot vilkor att till staden redan nu återlemnades 
öfriga delar af villalägenheten Litt. A. Hörneberg åt Ingeniören G. Zit-
ting för en tid af fyra år, räknadt från 1898 års början, arrendefritt 
öfverlåta af nämnda lägenhet fallande andel å tomt N:o 2 i fabriksqvar-
teret N:o 283; samt åt Fröken Alexandra Löppönen på en tid af 24 år, 
räknadt från samma tid, arrenderätten till tomterna N:ris 3 och 5 vid 
Söderviksgatan mot en årlig arrendeafgäld af 150 mark för enhvar af 
dessa tomter; och blef denna framställning af Stadsfullmäktige godkänd 2). 

Och lemnade Stadsfullmäktige sitt bifall äfven till Drätselkamma- utarrendenng 
rens i sammanhang härmed gjorda anhållan om det generellare bemyn- s t aden Höme-

digandet, att för den händelse Stadsfullmäktige kunde godkänna den å herg' 
närslutna karta gjorda stadsindelningen af villalägenheterna Hörneberg, 
Kivikko och Södervik, vid efterfrågan å bostads- och fabrikstomter här-
städes för en tid af 30 år, på de för stadens bostadsvillor i öfrigt gäl-
lande vilkor samt efter för hvarje särskildt fall hos Stadsfullmäktige i 
vanlig ordning gjord framställning beträffande den årliga arrendeafgiftens 
storlek till bebyggande utarrendera tomter å dessa villalägenheter, efter-
hand bestående arrenden för äfven de tvenne senare nämnda lägenhe-
terna utginge. 

Drks skrf, N:o 43 af den 17 feb. - 2) Stfs prot. den 1 mars § 15. 



Efter att beträffande tomternas uppmätning och värdering, utbju-

dande å auktion inför Drätselkammaren m. m. hafva procederat i sedvan-

lig ordning, utverkade Kammaren sig hos Stadsfullmäktige ifrågavarande 

bemyndigande till utarrendering: 

utarrendering af bostadstomten N:o 3 vid Sibyllegatan i qvarteret N:o 286 af för-

tenN^oTvM Staden Hörneberg af 809 ,225 m2 area] till Typografen A. A. Lindfors mot 

Krsl^nml e n årlig arrendeafgift af 121 mark på en tid af trettio år och under de för 

neberg. stadens bostaclsvillor i öfrigt gällande vilkor1); 

Utarrendering af bostadstomten N:o 8 vid Sibyllegatan i qvarteret N:o 2 8 4 af for-

ten n:o s vid staden Hörneberg af 1388 m2 areal till Brandvaktsenkan Maria Sofia Stam 

f^ns^al^n H^r
 m o t e n årlig arrendeafgift af 1 7 3 mark 5 0 penni på en tid af trettio år och 

neberg. under de för stadens bostadsvillor i öfrigt gällande vilkor 2); 

utarrendering af bostadstomten N:o 1 vid Söderviksgatan i qvarteret N:o 284 af 

^nN^oTvTd förstaden Hörneberg af 1118,900 m2 areal till Fröken Alexandra Löppö-

ff^TaieTiiör-nen e n årlig arrendeafgift af 308 mark på en tid af trettio år och 

neberg. under de för stadens bostadsvillor i öfrigt gällande vilkor3);' 

utarrendering af bostadstomten N:o 1 vid Sibyllegatan i qvarteret Nio 286 af for-

ten n:o i vid staden Hörneberg af 970 ,990 m2 areal till Gårdsegaren Anders Gustaf Olin 

fö t̂ade^H r̂- m o t e n årlig arrendeafgift af 300 mark på en tid af trettio år och under 

neberg. ¿ e f Q V stadens bostadstomter i öfrigt gällande vilkor 4); 

utarrendering af bostadstomterna N:ris, 4 , 6 och 8 vid Wilhelmsgatan i qvarteret af bostadstom-

terna N:ris 4,6 N:o 286 a± förstaden Hörneberg af resp. 804 ,160—833 ,040 och 916 ,240 m2 

heimsgataniföi*-areal till Arbetareaktiebolaget „Into" mot en årlig arrendeafgift af 566 

staden Hörne- m a r k f ö r tomten N:o 4, 371 mark för tomten N:o 6 och 411 mark för berg. 

tomten N:o 8 på en tid af trettio år och under de för stadens bostads-

tomter i öfrigt gällande vilkor5); 

utarrendering af bostadstomten N:o 2 vid Sibyllegatan i qvarteret N:o 284 af för-
af bostadstom-
ten N.o 2 vid staden Hörneberg af 1084,ooo m2 areal till Handlanden K. A. Lindström 
^ tad^Thör- r n o t e n årlig arrendeafgift af 391 mark på en tid af trettio år och under 

neberg, c j e f ö r stadens bostaclstomter i öfrigt gällande vilkor6); 
utarrendering af bostadstomterna N:ris 4 och 6 vid Sibyllegatan i qvarteret N:o 
af bostadstom-

terna N:ris 4 och 284 af resp. 1191 ,530 och 1185 ,920 m2 areal till Handlanden K. A. Lind-
6

tand i förstaden
 s t r ö m m o t e n årlig arrendeafgift af 423 mark för tomten N:o 4 och 386 

Hörneberg. 

Drks skrf. N:o 120 af don 20 maj och Stfs prot. don 7 juni § 8. — 2) Drks skrf. 

N:o 121 af den 20 maj och Stfs prot. den 7 juni § 9. — 3) Drks skrf N o 127 af den 26 

maj och Stfs prot. den 7 juni § 13. — 4) Drks skrf. N:o 136 af don 9 juni ocli Stfs prot. 

den 14 juni § 9. — 5) Drks skrf. N:o 137 af den 9 juni och Stfs prot. don 14 juni § 10. 

— 6) Drks skrf. N:o 153 af den 30 juni och Stfs prot. den 2 aug. § 13. 
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mark för tomten N:o 6 på en tid af trettio år och under de för stadens 

bostadstomter i öfrigt gällande vilkor1); 

af bostadstomten N:o 9 vid Söderviksgatan i qvarteret N:o 284 af utammdenng 
-r • n • • af bostadstom-

förstaclen Hörneberg af 1092 m'̂  areal till Inge-nioren Gustaf Z i t tmg mot ten N:o 9 vid 

en årlig arrendeafgift af 382 mark på trettio år och under cle för stadens ^ ^ T H Z 

bostadsvillor i öfrigt gällande vilkor2). neberg. 

Arrendet för södra Blekholmen skulle ined år 1897 utgå, hvarföre utal-rendering 

af Drätselkammaren vidtagits åtgärd om afträdessyn å holmen. Innan i a holmen. 

anledning häraf tillkommet syneinstrument och förslag om holmens fram-

tida disposition hunnit till Drätselkammaren inkomma, hade emellertid ej 

mindre Restauratoren C. F. Nyberg uti en till Stadsfullmäktige stäld, 

till Kammaren inlemnad ansökan anhållit att ifrågavarande holme måtte 

på en tid af minst 20 år och mot ett årligt arrende, icke öfverstigande 

500 mark, åt sökanden utarrenderas, med förbindelse för sökanden att 

på egen bekostnad å holmen uppföra en restaurationspaviljong samt verk-

ställa planerings- och försköningsarbeten enligt en ansökningen bilagd 

eskiss; än ock Yicekonsuln Lars Krogius i särskilda skrifvelser till Drät-

selkammaren anhållit att till upplag för stenkol, upptagning och repara-

tion af pråmar få arrendera antingen holmen i dess helhet, eller nord-

vestra sluttningen deraf, derest en delning i flere lotter skulle af Drät-

selkammaren föredragas, förbindande sig för ifrågavarande del af holmen 

till en årlig arrendeafgift af 350 mark för en arrendetid af minst 10 år; 

äfvensom Ingeniören Herman Jäderholm i skrifvelse till Drätselkammaren 

för arrenderätt till en del af vestra stranden af holmen, hvarest han vore 

sinnad att anlägga en slip för upptagning och remont af ångbåtar, för 

en arrendetid af minst 10 år erbjudit staden en årlig arendeafgift af 550 

mark. Synenämnden, som med afseende å de många så olikartade an-

buden ansets böra förstärkas bland andra med hamnkapten och stads-

ingeniören, stannade vid den åsigt att södra Blekholmen borde upplåtas 

till industrielt eller merkantilt ändamål och arrendetiden bestämmas till 

10 år, hvarjemte nämnden, då den af Ingeniören Jäderholm fått emot-

taga ett ytterligare till 1,200 mark förhöj dt arrendeanbud för hela hol-

men, såsom minimiarrende derför föreslog detta belopp. Ocli hemstälde 3) 

Drätselkammaren, efter att å behörigen kungjord, inför Kammaren an-

Drks skrf. N:o 176 af den 18 aug. och Stfs prot. don 6 sept. § 6. — 2) Drks skrf. 

N:o 282 af den 15 dec. och Stfs port. den 22 dec. § 17. — 3) Drks skrf. N:o 128 af den 

26 maj. 
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stäld auktion hafva på tio års arrende utbjudit holmen, först fördelad i 

tvenne särskilda lotter och sedan i dess helhet, hvarvid det högsta an-

budet gjordes för odelad holme, hos Stadsfullmäktige om bemyndigande 

att till Ingeniören Herman Jäderholm för en tid af 10 år och för det af 

honom uppgifna ändamålet samt mot en årlig arrendeafgift till stadskas-

san af 1,200 mark utarrendera södra Blekholmen. 

Stadsfullmäktige, som emellertid anmodat*) Drätselkammaren att in-

komma med förslag angående de vilkor, som för södra Blekholmens ut-

arrendering åt Restauratoren Nyberg borde föreskrifvas, beslöto 2) öfver-

låta arrenderätten åt bemälcla Nyberg på följande, i hufvuclsaklig öfver-

ensstämmelse med Drätselkammarens i sådant syfte uppstälcla vilkor 3), 

nämligen: att arrendetiden fastställes till 20 år, räknadt från 1899 års 

början, med eventuel rätt för arrendatorn till 10 års förlängning af arren-

detiden; att den årliga arrendeafgiften bestämdes till 500 mark och för 

nyssberörda förlängningstid förhöjdes med 50 procent; att å lägenheten 

ej finge uppföras andra byggnader än de, som för restaurationens be-

drifvande vore af nöden och till hvilka ritningar derförinnan blifvit af 

Drätselkammaren godkända, börande dessa byggnader före utgången af 

år 1900 vara i fullfärdigt skick; att planerings- och planteringsarbetena å 

lägenheten omedelbart påbörjas och senast 8 är efter arrendetidens bör-

jan äro fullständigt utförda i hufvuclsaklig öfverensstämmelse med det af 

sökanden inlemnade och af Stadsträdgårdsmästaren Olsson uppgjorda pro-

jektet, hvaruti smärre modifikationer få af Drätselkammaren vidtagas, och 

derefter af arrendatorn i fullgodt stånd underhållas; äfvensom att för 

utarrenderingen i öfrigt skulle gälla enahanda vilkor som för stadens 

bostadsvillor. . 

utarrendering På grund af vederbörlig ansökan, efter å stället verkstäld syn och 

iitt. B i Å Kott- värdering samt sedan sedvanlig auktion inför Drätselkammaren blifvit 

by hemman, fö r rättad, hemstälde 4) Kammaren, hos Stadsfullmäktige om bemyndigande 

att till Handlanden Mikael Blom för en tid af trettio år och mot en år-

lig arrendeafgift af 250 mark samt på de för stadens bostadsvillor i öf-

rigt gällande vilkor utarrendera odisponerade villalotten litt. B l å Kottby 

hemman af 0 ,973 ha areal och blef denna hemställan bifallen5), 

utarrendering På grund af vederbörlig ansökan, efter å stället verkstäld syn och 

litt. B 2 Å Kott- värdering samt sedan sedvanlig auktion inför Drätselkammaren blifvit 
by hemman. 

Stfs prot. den 14 jun i § 6. — 2) D:o d:o den 2 aug. § 10. — 3) D r k s skrf. N:o 

143 af den 23 jun i . — 4) D:o d:o N:o 174 af den 11 aug. — 5) Stfs prot. den 6 sep. § 8. 
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förrättad, hemstälde ]) Kammaren hos Stadsfullmäktige om bemyndigande: 

att till Bokhållaren Gustaf Eall för en tid af trettio år och mot en årlig 
arrendeafgift af 150 mark samt å de för bostadsvillor i öfrigt gällande 
vilkor utarrendera odisponerade villatomten litt. B 2 å Kottby hemman 
af 0,847 ha areal, och blef denna hemställan bifallen 2). 

Hos Drätselkammaren hade Ingeniören Uno Donner, företeende en plan- utarrendering 

karta öfver en del af de s. k. Janssonska odlingarna, anhållit att för tilltänkt ten n:o 20 å 

fabriksanläggning få arrendera tvenne, å kartan med röd färg beteck- ^ingaral00"' 

nade, oclisponeracle tomtplatser å nämnda staden underlydande lägenhet; 

och hemstälde 3) med föranledande häraf Drätselkammaren, efter att be-

träffande tomternas värdering och utbjudande å auktion hafva procede-

rat på föreskrifvet sätt, hos Stadsfullmäktige om bemyndigande: att till 

Helsingfors Spinneri Aktiebolag för en tid af trettio år mot en årlig 

arrendeafgift af 2,177 mark 22 penni samt på de i öfrigt för fabrikstom-

ter bestämda vilkor utarrendera tomten N:o 20 å Janssonska odlingarna 

af 7257,400 m2 areal; och blef denna hemställan bifallen4)! 

Till Drätselkammaren hade Ingeniören Gr. Zitting i egenskap af om- utarrendenng 

bud för Finska Elektriska Aktiebolaget härstädes inlemnat en skrift, tema N:ns 4 och 

hvari bemälda bolag anmäler, att bolaget af Fru E. Sergejeff inköpt gJandvägTf 

hennes med slutet af år 1898 utgående arrenderätt till den del af staden östaden iiör-0 neberg. 

underlydande lägenheten Södervik, som faller inom fabriksqvarteret N:o 

283 af förstaden Hörneberg; och hembjöd bolaget staden denna rätt hvad 

beträffar tomterna N:ris 4 och 6 vid Sörnäs Strandväg uti nämnda qvar-

ter samt anhöll att Drätselkammaren måtte genom omedelbart anställande 

auktion inför Kammaren utbjuda arrenderätten till sagda tvenne tomter, 

å hvilka bolaget vore sinnadt att uppföra sin fabrik. Sådan auktion ut-

sattes äfven af Kammaren efter det tomterna blifvit i vanlig ordning 

värderade, och hemstälde5) Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige om 

bemyndigande: att till Finska Elektriska Aktiebolaget på en tid af tret-

tio år mot en årlig arrendeafgift af 3,210 mark samt på de i öfrigt för 

fabrikstomter gällande arrendevillkor utarrendera tomterna N:ris 4 och 6 

vid Sörnäs Strandväg i qvarteret N:o 283 å Hörneberg af resp. 4200,000 
och 4299,600 m2 areal; samt blef denna hemställan af Stadsfullmäktige 

bifallen 6). 

Drks skrf. N:o 36 af den 10 feb. — -) Stfs prot. den 1 mars § 9. — 3) Drks skrf. 

N:o 152 af den 30 juni. — 4) Stfs prot. den 2 aug. § 12. — 5) Drks skrf. N:o 151 af den 

30 juni. — 6) Stfs prot. den 2 aug. § 11. 
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Utarrendering Hos Drätselkammaren hade Handlanden J. A. Sjöblom anhållit att 

Nio?^qvar^retfå till bebyggande arrendera odisponerade fabrikstomten N:o 3 i qvarte-
N'L3rådeatfi°s

ld"ret 3 5 8 i n o m s t a d e n underlydande lägenheten Ås; och hemstälde l) 

med föranledande häraf Drätselkammaren, efter att hafva låtit värdera 

tomten och å kungjord auktion inför Kammaren till den mest betalande 

utbjudit densamma, hos Stadsfullmäktige om bemyndigande: att till sö-

kanden för en tid af trettio år, på de för stadens fabrikstomter öfver-

hufvudtaget gällande bestämmelser, med skyldighet för arrendator att 

inlösa tomten, i händelse densamma före arrendetidens utgång skulle in-

tagas i stadsplanen, att till staden afstå all matmylla, som finnes å tom-

ten, samt att ej få tillstoppa det genom området dragna afloppsdiket, 

mot en årlig arrendegäld af 600 mark utarrendera denna fabrikstomt af 

3,244 m2 areal; samt blef denna hemställan af Stadsfullmäktige bifallen2). 

Utarrendering Hos Drätselkammaren hade Handlanden Frans Sjöblom ansökt att 

' för uppförande af ett båthvarf få arrendera staden underlydande Flis-

holmen och förordnade Kammaren, efter att hafva inhemtat Hamnkonto-

rets yttrande i ärendet, och då detta kontor icke fann något hinder före-

ligga för holmens disponerande för det af sökanden afsedda ändamålet, till 

syn och värdering af holmen. Och som synemännen enats om att för-

orda utarrendering af sagda holme af 1,869 ha areal för det angifna än-

damålet mot en årlig arrendeafgift af 200 mark samt med vilkor, att syd-

vestra delen af holmen af arrendator hålles tillgänglig för allmänheten i 

och för torkning af fiskbragder och upphalning af båtar; och enär sö-

kanden förklarat sig nöjd med dessa af synemännen uppstälda vilkor, 

anhöll3) Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige om bemyndigande att, 

utan att hafva på sedvanligt sätt genom auktion inför Kammaren till 

den mest betalande utbjudit arrenderätten till holmen, att till sökanden 

på anförda vilkor utarrendera Flisholmen; hvilken anhållan äfven af 

Stadsfullmäktige bifölls 4). 

Framtida dispo- Enär arrenderätten till staden underlydande villalägenheten N:o 22 
sition af lagen- . . , 

heten N:o 22 oödervik skulle med redogörelseåret utgå, förordnade Drätselkammaren 

Sodervik. ^ aft rädessyn å stället samt uppdrog tillika åt synemännen att uppgöra 

och till Drätselkammaren inlemna förslag till lägenhetens framtida dispo-

sition. Med föranledande häraf föreslogo synemännen, anmälande att en 

stor del af lägenheten ingår uti den för förstaden Hörneberg af Stads-

r) Drks skrf. N:o 212 af don 29 sept. — 2) Stfs prot. den 11 okt. § 8. — 3) Drks 

skrf. N:o 237 af den 10 nov. — 4) Stfs prot. den 15 nov. § 15. 
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fullmäktige redan godkända indelningen af fabriks- och bostadstomter 

samt äfven kommer att af jern vägsspårs framdragande till Hagnästorg 

längs Sörnäs Strandväg styckas i tvenne delar, att de å en bilagd plån-

karta med litt. A och B betecknade bostadstomterna äfvensom de med 

litt. C, D och E betecknade jordområdena skulle utarrenderas för en tid 

af 5 år med rättighet för staden att, derest sådant befinnes behöfligt, 

äfven tidigare efter 6 månaders uppsägning återtaga arrendet för dessa 

områden eller delar af desamma, i sistnämnda fall med afdrag uti ar-

rendebeloppen i proportion till de afgående områdenas arealer. Och före-

slogo synemännen de årliga arrendeafgifterna för ifrågavarande områden 

till följande belopp: 

för bostadstomten A, inclusive rättigheten för innehafvaren att ut-

hyra den derå förefintliga, staden tillhöriga byggnadsandelen, 600 mark; 

för bostadstomten B, å hvilken uppförda byggnader tillhöra Trä-

varuhandlanden J. A. Jansson, 400 mark; 

för åkern N af cirka 1,03 ha areal 300 mark, samt 

för områdena D och E, af hvilka det sistnämnda på en bredd af 

90 meter från det af Herr J. C. Norbäck egda sågverket ej får bebyg-

gas eller användas till upplagsplats för trävaror, sammanlagdt 500 mark. 

För öfriga i lägenheten Södervik ingående jordstycken föreslogo 

synemännen sådan disposition: att den med N:o 6 utmärkta upplagsplat-

sen skulle åt den mest bjudande, dock ej under 400 marks årligt arrende, 

utarrenderas intill utgången af år 1904, då arrendetiden för angränsande 

upplagsplatser å lägenheten N:o 21 Sörnäs utgår; att de med N:ris 7, 9 

och 11 invid Söderviksgatan betecknade bostadstomterna äfvensom de för 

tillfälliga upplagsplatser lämpliga jordstyckena F, G och H skulle vid 

efterfrågan utarrenderas mot framdeles bestämmande pris. 

Och anhöll *) Drätselkammaren, som för sin del i allo godkände 

synemännens förslag, hos Stadsfullmäktige om bemyndigande till ofvan 

beskrifna framtida disposition af ifrågavarande lägenhet N:o 22 Södervik; 

hvilken anhållan „äfven af Stadsfullmäktige bifölls2). 

Då det bestående arrendet för staden underlydande plantagen N:ris Tomtindelning 

54 och 55 å villalägenheten Humleberg skulle med år 1898 utgå, förord- ^z
ng pTamL 

nade Drätselkammaren till afträdessyn å stället samt hemstälde3) hos ^ s f Hunfit-

Stadsfullmäktige i anledning af synemännens förslag till plantagens fram- berg> 

') Drks skrf. N:o 233 af den 3 nov. — 

skrf. N:o 249 af den 17 nov. 

2) Stfs prot. den 15 nov. § 7. — 3) Drks 

3 
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t i da disposition, ehuru ej i full öfverensstämmelse dermed: att den tomt-

plats, på hvilken förre arrendatorn, Enkefru Amanda Grustava Nyman 

tillhöriga större bonings- och uthuset äro belägna, finge till henne mot 

en årlig arrendeafgift af 250 mark utgifves på sex månaders uppsäg-

ningstid; äfvensom om bemyndigande ej mindre att till Stadsfullmäktige 

inkomma med förslag till tomtindelning för en villastad af ifrågavarande 

plantagen, än ock att tillsvidare, äfvenledes på sex månaders uppsägnings-

tid, i större eller mindre delar utarrendera dessa plantagen. På Bered-

ningsutskottets förslag beslöto *) Stadsfullmäktige bifalla Drätselkamma-

rens framställning endast, såvidt angick platsen för fru Nymans byggna-

der, och förslaget att tillsvidare med sex månaders uppsägningstid utar-

rendera delar af ifrågavarande plantagen, hvaremot' med tomtindelningen 

skulle anstå, till dess frågan om plan för Tölö stadsdel blifvit af gjord. 

Disposition af Med anledning deraf, att arrendetiden för den s. k. Tilkka ängen 
len s. k. Tilkka 

ängen. af staden undertydande Mejlans hemman skulle med år 1898 utgå, hacle 

Drätselkammaren förordnat till afträdessyn å stället; och föreslog2) 

Kammaren hos Stadsfullmäktige beträffande ängens framtida disposi-

tion, på synemännens derom gjorda förslag, att densamma skulle delas i 

tvenne särskilda lotter, hvilka skulle erhålla de begränsningar, som en 

bifogad kartateckning närmare utvisade, och emot framdeles bestämmande 

afgifter utarrenderas intill utgången af år 1922, då arrendetiden för 

den af Finska trädgårdsföreningen disponerade delen af Mejlans hemman 

utgår, skolande Drätselkammaren vid utarrendering af ängslotterna i van-

lig ordning underställa Stadsfullmäktiges bepröfvande de för dem er-

bjudna årliga arrendeafgifterna till staden. Förslaget blef af Stadsfull-

mäktige godkändt3). 

Tillskottsmavk Biläggande afskrift af tvenne köpebref, hvarmedels Aktiebolaget 
t0Lepmooka8 Sandvikens skeppsdocka och mekaniska verkstad blifvit egare till tom-

och mekaniska terna N:ris 36 i qvarteret N:o 118 och N:o 37 i qvarteret N:o 117, hvar-verkstad. x 

dera vid Båtsmansgatan, hade bolaget hos Drätselkammaren anhållit, att 

staden ville till bolaget afyttra icke allenast den del a£ Båtsmansgatan, 

som ligger emellan nämnda tomter, utan äfven norra ändan af Munk-

holmsgatan, allt i och för nödig befunnen utvidgning af bolagets om-

råde. Med föranledande häraf föreslog4) Drätselkammaren, efter att å 

stället hafva låtit anställa syn och värdering, hos Stadsfullmäktige om 

*) Stfs prot. den 6 dec. § 5. - 2) Drks skrf. N:o 250 af den 17 nov. — 

den 6 dec § 6. — 4) Drks skrf. N:o 238 af den 10 nov. 

3) Stfs prot. 
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bemyndigande att till bemälde bolag mot ett pris af 6,695 mark 80 penni 

försälja den del af Båtsmansgatan, som ligger emellan sagda tomter och 

innehar en areal af 334 ,790 m2, äfvensom att till bolaget mot en årlig 

arrendeafgift af 451 mark 25 penni tillsvidare, och intill dess qvarteret 

N:o 176 inlöses af bolaget, utarrendera den framför tomten N:o 36 vid 

Båtsmansgatan liggande delen af Munkholmsgatan, sedan härför samt för 

ifrågavarande tomters jemte delen af Båtsmansgatan bildande till ett 

fabriksqvarter erforderlig ändring i stadsplan kunnat vinnas; hvarjemte 

Drätselkammaren utlofvade att, såsnart Kammaren erhållit kännedom 

om Stadsfullmäktiges beslut beträffande ofvanstående framställning och 

under förutsättning af bifall dertill, till Fullmäktige för möjliggörande af 

de på Fullmäktige ankommande vidare åtgärder angående ändring i stads-

plan, insända för ansökan härom erforderliga kartor. Och blef framställ-

ningen af Stadsfullmäktige godkänd 

På nuvarande arrendator af villalotten N:o 22 i Brunnsparkens Förlängning af 

östra område, Enkeassessorskan E. Bomans hos Drätselkammaren gjorda vtnaiotteVN:o 

ansökan, enär den tid af 25 år, för hvilka vordna Ulrikasborgs Bad- och p^cn^ss"™ 

Brunnsbolag medels kontrakt af den 10 April 1873 till hennes aflidne område, 

man Arkitekten Aug. Boman öfverlåtit sagda lott till bebyggande, den 

10 April komme att utgå, om förmånen att jemlikt 7 mom. i sagda kon-

trakt yttermera i 25 års tid få disponera ännämnda villalott i numera 

Helsingfors stad underlydande Brunnspark, hemstälde2) Drätselkamma-

ren, efter att å stället hafva låtit anställa föreskrifven syn, på synemän-

nens i sådant afseende gjorda förslag, hos Stadsfullmäktige om bemyndi-

gande, hvilket äfven meddelades 3), att för en tid af 25 år, räknadt från 

den 10 April 1898, mot en med c:a 50 % eller till 470 mark förhöjd årlig 

arrendeafgift till staden förlänga sökandens arrenderätt till ifrågavarande 

villalott. 

På Litografen Frans Oskar Liewendals arfvingars i egenskap af inne- Förlängning af 

hafvare af villan N:o 4 i Ulrikasborgs Brunnsparks vestr a område hos Drät- Viiiaiotten n:o 4 

selkammaren giorda anhållan att få tillgodoniuta den uti punkt 7 af ar- i BrunnsParkens 
ö J o J Jr vestra omrade. 

rendekontraktet af den 30 Juni 1874 emellan Ulrikasborgs Bad- och Brunns-

inrättningsbolag och bemälde Litograf Liewendal omnämnda förlängning 

af arrendetiden på 25 år, hemstälde 4) Drätselkammaren, som låtit å plat-

sen anställa behörig syn, hos Stadsfullmäktige om bemyndigande, att för 

Stfs prot. den 15 nov. § 16. — 2) Drks skrf. N:o 37 af den 10 febr. — 3) Stfs 

prot. den 1 mars § 10. — Drks skrf. N:o 155 af den 10 juni. 
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en tid af 25 år, räknad t från och med den 30 Juni 1899, mot en från 

213 mark 13 penni till 297 mark förhöjd årlig arrendeafgift och på för 

öfrigt oförändrade arrendevilkor förlänga sökandenes arrenderätt till ifrå-

gavarande villalott. Och godkände *) Stadsfullmäktige denna Drätsel-

kammarens framställning, dock med tillägg af det vilkor, att den å tom-

ten anlagda trädgården innan förlängningstidens början ställes i behö-

rigt skick. 

'öriängning af Hos Drätselkammaren hade Professorn Gustaf Nyström, som genom 

^rMejiahT k o n t r a k t a f d e n 1 J u n i 1 8 9 3 erhållit arrenderätt till staden underlydande 

vina n:o u. bostadsvillan N:o 14 å Mejlans hemman för en tid af trettio år, tramstält 

anhållan att på grund af 13:de punkten i arrendekontraktet, hvilket förut-

sätter möjligheten af en arrendeförlängning af högst tjugu år, för den 

händelse arrendatorn af lägenheten inom de första tio åren af arrende-

tiden verkstält kostsamma försköningar eller andra större förbättringar 

af den omfattning, att de derå nedlagda kostnaderna icke kunna inom 

arrendetidens utgång varda honom ersatta, blifva tillerkänd angifna för-

längning af arrendetiden; och hade sökanden i sådant afseende inlemnat 

en af honom uppgjord planteckning för villans försköning. Derjemte 

anhöll sökanden om bifall till en å sagda planteckning angifven min-

dre reglering af villans östra gränslinie mot villan N:o 13, till hvilken 

arrenderätten genom testamente öfvergått till sökandens barn. 

Efter att hafva låtit å stället verkställa behörig syn, hemstälde2) 

Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige om bemyndigande: att verkställa 

den gränsreglering emellan villorna N:ris 13 och 14 å Mejlans hemman, 

hvilken åberopade karta anger, samt dervid fixera den årliga arrende-

afgiften för villan N:o 13 till 145 mark och för villan N:o 14 till 130 

mark, räknadt från början af år 1.899; samt att med 20 år, räknadt från 

och med den 1 Januari 1924, förlänga arrenderätten till villan N:o 14 

mot skyldighet för arrendator af villan att i årligt arrende till staden 

erlägga för tiden från den 1 Januari 1924 till den 31 December 1933 

Finska mark 156 och under tiden från den 1 Januari 1934 till den 31 

December 1943 Finska mark 182 äfvensom i öfrigt fullgöra de under 

punkt 13 uti nu gällande arrendekontrakt föreskrifna vilkor för åtnju-

tande af arrändeförlängning. Och blef denna Drätselkammarens fram-

ställning af Stadsfullmäktige i alla delar godkänd 3). 

' ) Stfs prot. den 2 aug. § 15. — 2) Drks skrf. N:o 283 af den 15 dec. — 3) Stfs 

prot. don 22 dec. § 18. 
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Hos Drätselkammaren hade Herr Otto Lucander i egenskap af ut- Förlängning af 

redningsman för Amalia Ulrika Ekholms sterbhus anhållit att mot ärren- dofanägenhe" 

debelopp, som stadsmyndigheterna funne skäligt bestämma, erhålla för- teu N '°3 Ås' 

langning af arrenderätten till villan N:o 3 As efter år 1899, med hvilket 

års utgång det nu bestående arrendet till sagda villa upphör, intill dess 

villatomten blefve uti faststäld stadsplan intagen och kunde inlösas. Och 

förordnade Drätselkammaren till syn och värdering å stället samt hem-

stälde *) senare på synemännens förslag hos Stadsfullmäktige om bemyn-

digande: att till Amalia Ulrika Ekholms sterbhus för tiden från och med 

den 1 Januari 1900 till och med utgången af år 1911, då arrendetiden 

för de angränsande lotterna N:ris 5 och 7 utgår, mot en från 185 till 250 

mark förhöjd årlig ar rendeafgift samt på de för stadens bostads villor 

öfverhufvudtaget gällande vilkor utarrendera den del af nuvarande lägen-

heten N:o 3 As, som faller inom den med N:o 1 i qvarteret N:o 351 å 

ett nytt stadsplansförslag betecknade tomten, å hvilken sökandens bygg-

nader äro uppförda; samt blef framställningen af Stadsfullmäktige god-

känd 2). 

Då Handlanden Rudolf Hamfeldt, som för närvarande på arrende Förlängning af 

intill utgången af år 1899-innehar upplagsplatserna Nlris 4 och 5 å jord- Uppiagspiatscr-

lägenheten N:o 22 Sörnäs mot en årlig afgift till staden af resp. 430 mark ™ Renheten5 

20 penni och 444 mark 68 penni anhållit om att a års förlängning af detta N:o 22 sörnäs. 

arrende på oförändrade vilkor, hemstälde 3) Drätselkammaren, enär arren-

derätten till upplagsplatserna i Sörnäs vid inför Kammaren anstälda auktio-

ner under en lång följd af år städse inropats af de förra arrendatorerna 

och arrendeafgiften för platserna hellre varit i ned- än uppgående, hos 

Stadsfullmäktige om bemyndigande, hvilket äfven meddelades 4), att föl-

en tid af fem år, räknandt från den 1 Januari 1900, på oförändrade vil-

kor förlänga sökandens nuvarande arrenderätt till ifrågavarande upplags-

platser. 

Uti skrifvelse till Drätselkammaren hade Herrar J. E. Francke och Kiyfning af 
lägenheterna 

C. N. Norrman, såsom arrendatorer af staden underlydande Nätholmarne N:ris 28 b sörnäs 

och lägenheten N:o 20 b. Sörnäs, gemensamt med Sörnäs Snickeri Aktie- ^l^ne.01 

bolag anhållit om sådan klyfning af nämda holmar och lägenhet, att 

Stora Nätholmen med tillhörande vatten och den del af fastlandet, som 

ligger vid bron, hvilken leder öfver till Stora Nätholmen, skiljdes från 

Drks skrf. N:o 232 af don 3 no v. — 2) Stfs prot. don 15 nov. § 6. — 

skrf. N:o 32 af den 3 febr. — Stfs prot. den 8 febr. § 15. 

3) Drks 
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Lilla Nätholmen och motsvarande del af fastlandet, samt att arrendebe-

loppen måtte fördelas sålunda, att arrendet för Herrar Franokes och Norr-

mans andel skulle bestämmas till cirka en tredjedel af hela det nu gäl-

lande arrendet och beloppet för Sörnäs Snickeri Aktiebolag till återstå-

ende två tredjedelar. För ifrågavarande arrendelägenheter, åt Herrar 

Francke och Norrman upplåtna till utgången af år 1924, var det ursprung-

liga arrendet bestämdt: för lägenheten N:o 20 b Sörnäs till 825 mark, 

hvilken summa dock hvart tionde år skulle förhöjas med 10 °/0? och 6 ,267 

hektoliter råg 'i oförändrad grundränta, samt för Stora och Lilla Näthol-

marna till 500 mark kontant och 0,217 hektoliter råg i grundränta, skolande 

den kontanta arrendeafgälden äfven för holmarna hvart tionde år höjas med 

1 0 % ; och utgick det kontanta arrendebeloppet för tillfället med inalles 

1,457 mark 50 penni eller 907 mark 50 penni för lägenheten Sörnäs och 

550 mark för holmarne. Sedan Drätselkammaren uppdragit åt Byggnads-

kontoret att till Kammaren inkomma med fullständigt klyfningsförslag och 

sådant jemte behörig karta inlemnats, gående förslaget ut derpå att den 

å sagda karta med litt: A betecknade norra delen af lägenheten N:o 20 

b Sörnäs, hvilken del Sörnäs Snickeri Aktiebolag önskade öfvertaga och 

hade en areal af 1,76 ha, åsattes ett arrende af 605 mark kontant och 

2 ,565 hektolirer råg, samt den återstående södra, med litt. B betecknade 

delen, som skulle förblifva i firman Francke & Norrmans ego, belöpande 

sig till en areal af 2,54 ha, åsattes en årlig arrendeafgift af 302 mark 50 

penni kontant och 3 ,702 hektoliter råg, äfvensom 366 mark och 0 ,142 hek-

toliter råg grundränta falla å Stora Nätholmen samt 184 mark och 0 ,075 

hektoliter råg å Lilla Nätholmen, förblifvancle den 10-procentliga, ofvan 

anförda förhöjningen äfven efter lägenheternas delning i gällande kraft, 

anhöll l) Drätselkammaren, som för sin del godkände klyfningsförslaget, hos 

Stadsfullmäktige om bemyndigande att emellan Herrar J. E. Francke och 

C. H. Norrman å ena sidan samt Sörnäs Snickeri Aktiebolag å den an-

dra för ännu återstående arrendetid på angifvet sätt klyfva nämnda lä-

genheter, dock under förbehåll att innehafvaren af lotten B icke egde 

framställa något anspråk, på att staden skall vare sig anlägga eller upp-

låta mark för anläggning af gång- eller körväg till nämnda lott; och blef 

denna framställning af Stadsfullmäktige godkänd2). 

>) D r k s skrf. N:o 114 af den 12 maj. — 2) Stfs prot. den 17 maj § 11. 



23 

Af Drätselkammaren hade till Stadsfullmäktige insändts l) ett af Förslag till 

Byggnadskontoret uppgjort förslag till plan till en ny stadsdel, omfat- vnilomrÅdena 

tande villaområdena Eko, Surutoin, Janssonska odlingarna, As och delar Mo^u™toin 

af Wallgård; och beslöto 2) Stadsfullmäktige öfverlemna förslaget till 

handläggning af ett utaf fem personer bestående utskott, som bland an-

nat egde taga. i ompröfvande namnen för de föreslagna gatorna; an-

moda Hälsovårdsnämnden att afgifva och direkt till sagda utskott öfver-

lemna utlåtande i ärendet; samt uppdraga åt Drätselkammaren att 

låta uppgöra längdprofiler öfver de redan planerade gatorna i Berghäll; 

och egde utskottet vid förslagets pröfning kommunicera med Brandkom-

missionen. Något utlåtande af utskottet hann dock icke under året afgifvas. 

På Beredningsutskottets förslag 3) beslöto 4) Stadsfullmäktige till för- Inlösen af sär-

stärkt antal i frågan om inlösen af magasinstomterna vid Magasinskajen5) t ^ I l ^ l i a -

att, för erhållande af nödigt utrymme till utvidgning af lastnings- och &asms§atan' 

lossningsplatserna vid Västra kajen och för utläggning i mån af behof af 

nya jernvägsspår och andra för underlättande af trafiken erforderliga 

anordningar, magasinstomterna N:ris 1—12 vid Magasinskajen skola för 

stadens räkning inlösas; att åt ordinarie Stadsfullmäktige öfverlemna att 

utverka häraf föranledd ändring i stadsplanen; att uppdraga åt Drätsel-

kammaren att emellertid, derest frivilliga aftal härom kunna träffas, i för-

berördt afseende inköpa tomterna N:ris 3—8 för cl et af egarene betingade 

pris af 20,000 mark för hvarje; tomterna N:ris 2, 9, 10 och 11 för ett 

pris af högst 20,000 för hvarje, hörntomten N:o 1 för högst 28,000 mark 

och hörntomten N:o 12 för högst 25,000 mark; att de tomter, hvilka icke 

kunna emot förenämnda pris genom frivilligt aftal förvärfvas, skola i ex-

propriationsväg inlösas, i hvilket afseende åt ordinarie Stadsfullmäktige 

öfverlemnas att, sedan förberörda ändring i stadsplanen utverkats, vidtaga 

härför erforderliga åtgärder; att af de för tomternas inköp eller expro-

priation samt områdets planering m. m. erforderliga kostnader, 200,000 

mark skola utgå ur de medel, som inflyta å det obligationslån, stort 

7,000,000 mark, staden genom Kejs. Senatens beslut af den 4 Augusti 1897 

undfått tillstånd att upptaga, hvaremot återstoden af kostnaderna för fö-

retagets realiserande skall bestridas med ordinarie inkomster; samt att åt 

ordinarie Stadsfullmäktige uppdraga att vidtaga alla öfriga åtgärder, som 

af ofvanstående beslut kunna föranledas. 

Drks skrf. N:o 208 af den 29 sept. — 2) Stfs prot. den 11 okt. § 7. — 3) Stfs 

tryckta handl. N:o 3. - 4) Stfs prot. don 8 febr. § 1. — 5) So 1897 års berättelse pg. 27. 
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I anledning af förstärkte Fullmäktiges ofvan anförda beslut beslöto l) 

ordinarie Stadsfullmäktige anmoda Drätselkammaren att inkomma mecl för-

slag till sådan ändring i stadsplan, som påkallades af nyss omförmälda 

beslut; och sedan Kammaren, som låtit Byggnadskontoret uppgöra de i 

sådant afseende erforderliga ritningarna, insändt dem2) till Stadsfull-

mäktige, beslöto 3) Fullmäktige aflåta underådnig hemställan i ärendet. 

Uti skrifvelse från Magistraten för den 23 April underrättades sedermera 

Stadsfullmäktige, att Kejs. Senaten vid föredragning den 4 i nämnda 

månad funnit godt bifalla Stadsfullmäktiges anhållan om godkännande 

af sådan ändring i stadsplanen, som framgick af Fullmäktiges hemställan 

åtföljande planteckning; och beslöto 4) Fullmäktige med föranledande häraf 

anmoda Drätselkammaren att inkomma med upplysning om, huru inlösen 

af ifrågavarande magasinstomter fortskridit, samt att hos Stadsfullmäktige 

föreslå i saken erforderliga åtgärder ; och skulle tillika på grund af för-

stärkte Stadsfullmäktiges den 8 Februari fattade beslut underdånig hem-

ställan från Stadsfullmäktige aflåtas om tillstånd att använda lånemedel 

för tomternas inlösen. 

Genom skrifvelse från Magistraten för den 20 Augusti underrättades5) 

sedermera Stadsfullmäktige, att Kejs. Senaten den 4 i nämnda månad fun-

nit godt gilla och fastställa förstärkte Stadsfullmäktiges beslut derom att 

för inlösen af tomterna N:ris 1—12 vid Magasinskajen använda ett belopp 

af 200,000 mark af de medel, hvilka inflyta å det nya sjumiljoner stora 
3 V2 % obligationslånet. 

Egancierätten Genom Guvernörsembetets remiss af den 28 Februari med Militieex-

gArden i Tiliö. peditionens i Kejs. Senaten skrifvelse af den 21 i samma månad hade 

Stadsfullmäktige affordrats förklaring och upplysning i anledning af 

chefens för ingeniörerne i Finländska militärdistriktet förnyade anhållan 

om utredning rörande egancierätten till den s. k. artillerigården i Tölö; 

och hade Drätselkammaren, till hvars beredning Stadsfullmäktige öfver-

lemnatG) ärendet, insändt7) ett af Byggnadskontoret till Drätselkammaren 

afgifvet skriftligt yttrande jemta kopia af en deri omnämnd karta och 

kartabeskrifning, af hvilka handlingar framgick att Byggnadskontoret 

icke lyckats öfverkomma någon äldre karta, angifvande Tölö hemmans 

gränser än en i kontorets arkiv förefintlig karta öfver Helsingfors stad med 

>) Stfs prot. den 8 febr. § 1 . - 2 ) Drks skrf. N:o 45 af den 17 febr. — 3) Stfs prot. 

den 1 mars § 17. — 4) Stfs prot. den 3 maj § 3. — 5) D:o d:o den 6 sept. § 4. — 6) Stfs 

prot, den 15 mars § 4. — 7) Drks skrf. N":o 225 af den 27 okt. 
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dess ägor, författad år 1775 af Carl Hagström; att å denna karta icke 

finnes antydt att den plats, hvilken för närvarande upptages af området 

Artillerigården, skulle tillhört någon annan än staden eller att å den-

s a m m a v o r e vid t i d e n f ö r f ö r f a t t a n d e t af k a r t a n u p p f ö r d a n å g r a k r o n o -

byggnader; att å Byggnadskontorets exemplar af nämnda karta, hvaraf 

en dubbelt förvaras å länelandtmäterikontoret, den 26 Juli 1804 af O. J. 

Wahlberg antecknats med blyertz: „Nb. hvad som är olaveradt har i de 

senare åren af Kronan blifvit tillbygdt såsom på Skatudden och Tölö 

m. m."; att ifrågavarande anteckning bland annat hänför sig till „Tölö 

sjukhus", uppfördt å en del af det område, som för närvarande benämnes 

Artillerigården och enligt blyerzteckningarna omfattar jemte inhägnadt 

område en areal af 1 5 0 alnar ggr 1 0 0 alnar och således cirka 5 , 2 8 9 m2, 

hvaremot den af Ingeniörstyreisen arrenderade s. k. Artillerigården om-

fattar en fem ggr större areal eller cirka 2 6 , 7 4 0 m2; samt att merberörda 

Artillerigårds område sålunda enligt nämnda karta åtminstone ett hälft 

decennium före landets eröfring icke varit taget i anspråk för militära än-

damål till ens närmelsevis den areal, som nu innehafves å arrende af Fin-

ländska Militär Ingeniörstyrelsen. 

På Beredningsutskottets förslag beslöt o Stadsfullmäktige meddela 

Militieexpeditionen innehållet af Byggnadskontorets berörda yttrande, hvar-

hos ofvannämnda kartakopia jämte åtföljande beskrifning skulle till be-

mälda expedition insändas. 

Af förekommen anledning föreslog 2) Drätselkammaren och biföllo3) Planering af 

Stadsfullmäktige att redan våren 1 8 9 8 för en kostnad af 5 , 4 0 0 mark låta B d l n h d e n . 

planera Barnhemsgränden samt uti nästkommande 1899 års utgiftsstat 

för ändamålet observera detta belopp. 

På framställning af Byggnadskontoret samt för att i någon mån Planering af 

kunna tillfredsställa den stora efterfrågan på tomter för arbetarebostäder Sa^ls|laf^n01 

och fabriksanläggningar, hemstälde 4) Drätselkammaren hos Stadsfullmäk- IIÖrnebcr&-

tige om bemyndigande att för planering af Wilhelmsbergs-, Sibylle-och delar 

af Söderviksgatan uti förstaden Hörneberg samt för anläggning af vatten-

och afloppsledningar under dessa gator af omhänderhafvande medel under 

år 1 8 9 8 använda ända till 9 0 , 0 0 0 mark, hvilka borde under behöriga konti 

uti nästkommande 1899 års utgiftsförslag upptagas; och lemnade Stads-

fullmäktige sitt bifall 5) härtill, hvarjemte Stadsfullmäktige anmodade 

*) Stfs prot. den 1 nov. § 14. — *) Drks skrf. N:o 17 af den 20 jan. - 3) Stfs prot. 

den 25 jan. § 11. — 4) Drks skrf. N:o 88 af den 7 april. — 5) Stfs prot. den 19 april § 8. 

4 
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Drätselkammaren att taga i öfvervägande, huruvida icke lämpliga fabriks-

tomter kunde anvisas å andra platser än de härintills för detta ändamål 

afsedda samt särskildt utlåta sig, huruvida icke Blåbergslandet borde för-

bindas med iasta landet och tomter till anläggning af fabriker derstädes 

anordnas. 

Förlängning af Uti en till Stadsfullmäktige stäld skrift af den 19 Oktober 1897 hade 

iungsbyestra föreningen „Arbetets Vänner,, i Tölö anhållit om gångbanans utmed Vestra 

ciiausseen. c j i a u s s é e n förlängning så långt stadens mark sträcker sig, och föreslog l) 

i anledning häraf hos Stadsfullmäktige Drätselkammaren, hvars utlåtande 

i ärendet infordrats och som icke kunde finna utförandet af den ompeti-

tionerade gångbanan vara af sådan vigt och brådskande beskaffenhet att 

dermed omedelbart borde vidtagas, att ansökan för denna gäng icke skulle 

föranleda till vidare åtgärd från Stadsfullmäktiges sida. Stadsfullmäktige 

beslöto 2) för den skull anmoda Drätselkammaren att i förslaget till 1899 

års budget för ifrågavarande ändamål upptaga ett anslag af 9,720 mark,-

hvartill anläggningskostnaden af gångbanan beräknats. 

Förlängning af Då transporten af rysk petroleum till utländska hamnar numera ute-

sömäs hamn. slutande försiggår med stora tankångare af 4,000 till 6,000 tons drägtig-

het samt 22 ä 24 fot djupgående, men farleden till Sörnäs lastageplats 

mellan holmarne Sumparn och Blåbergslandet var uppmuddrad för endast 

19 fots djupgående fartyg, hade firman Parviainen & C:o uti skriftlig 

ansökan hos Stadsfullmäktige anhållit om vidtagande af sådan åtgärd, 

att ifrågavarande farled med det första blefve till erforderligt djup upp-

muddrad. Detta ärende hade af Stadsfullmäktiges Beredningsutskott re-

mitterats till Drätselkammarens utlåtande; och föreslog3) Kammaren, ef-

ter att hafva infordrat Byggnadskontorets yttrande och förslag i saken 

samt i öfverensstämmelse dermed, att Stadsfullmäktige ville besluta, att 

farleden till Sörnäs lastageplats mellan anförda holmar omedelbart skall 

uppmudras till 7 m djup samt att härför anslå ett belopp af 20,000 mark 

att uti 1899 års budget intagas; och blef framställningen af Stadsfull-

mäktige godkänd 

Tillskottsanslag Uti årets budget ingick en utgiftspost å 38,700 mark för uppförande 
iTctTblnTngl- bonings- och uthus för vattenledningspersonalen i Gammelstaden, 
och uthus för m e n j i a c j e Stadsfullmäktige vid noterandet af nämda anslag anmodat 

vattenlednings- ^ 0 

verkstaden i Drätselkammaren att införskaffa nya ritningar till byggnadsföretaget, 
Gammelstaden. 

Drks skrf. N:o 93 af den 21 april. — 2) Stfs prot. den 3 maj § 12. — 3) Drks 

fikrf. N:o 110 af den 5 maj. — 4) Stfs prot. don 17 maj § 7. 
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hvilka ritningar sedermera skulle Fullmäktige till granskning och god-

kännande föreläggas *). Härom hade Drätselkammaren vidtagit försorg, 

men då vid de nya ritningarnas inlemnande till Kammaren anmälts, att 

k o s t n a d e n f ö r b o n i n g s h u s e t , a f o r s a k a t t b y g g n a d s m a t e r i a l i e r n a b e t y d l i g t 

stigit i pris, icke kunde beräknas till mindre än 37,000 mark, mot tidi-

gare uppgifna 34,000, samt att, då till förstnämnda kostnad lades kostna-

den för uthuset, arbetets öfvervakande, vatten och afloppsledningar m. 

m. enligt Vattenledningskontorets projekt, totala utgiften för byggnads-

företaget ej kunde kalkyleras under 41,500 mark, ansåg sig Dräselkam-

maren, då Kammaren till Stadsfullmäktige insände fordrade ritningar, 

böra därom underrätta 2) Fullmäktige, hvilka dock godkände3) både rit-

ningar och det förhöjda kostnadsförslaget. 

Enär det uti årets utgiftsstat upptagna anslaget af 12,500 mark för Tiiiskottsansiag 
. i l - i l -i i i i • uPPförande 

uppförande af ett obduktions- och likhus vid arbetets upprepade utbju- a f ett obduk-

dande på entreprenad hade visat sig för knappt beräknadt och som dess- tl0nshus-

utom uti det beräknade kostnadsbeloppet alls icke observerats kostnaden 

för vattenlednings instalation uti huset, af Vattenledningskontoret senare 

kalkylerad till 900 mark, ej heller för nödiga instrument och inventarier, 

hemstälde 4) Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige, hvilka äfven biföllo5) 

dertill, om ett tillskottsanslag för ändamålet af 5,400 mark att utgå ur 

Stadsfullmäktiges dispositionsmedel. 

Sedan byggnadsstyrelsen för tillbyggnaden af Maria sjukhusets eko- Tiiiskottsansiag 

nomiebyggnad uti skrifvelse till Drätselkammaren anmält, att det för ^n^iUMaril 
byggnadsföretaget anslagna beloppet af sammanlagdt 157,800 mark6) sJllkllusets eko-

nomiebyggnad. 
öfverskridits med 7,663 mark 72 penni, hvilka utbetalts för öfverarbeten 

åt entreprenörerne Odert Lame och Rob. Huber, anhöll7) Drätselkamma-

ren att Stadsfullmäktige ville af de till Fullmäktiges disposition uti årets 

budget anvisade medel för anförda ändamål anslå det anförda, bristande 

beloppet, hvilket äfven skedde 8). 

Sedan Drätselkammaren ur den af Drätselkontoret uppgjorda rå- Tillskottsanslag 

balansen öfver stadskassans ställning vid utgången af innevarande års âf̂ aiimännâ  

2:a qvartal bland annat inhemtat, att de uti den för året faststälda ut- PIalscr>F sator, x eliausseer ocli 
giftsstaten upptagna anslagen till renhållning af stadens allmänna platser 

Se 1897 års berättelse pg. 53. — 2) Drks skrf. N:o 62 af den 10 mars. — 3) Stfs 

prot. den 15 mars § 6. — 4) Drks skrf. N:o 197 af den 15 sept. — 5) Stfs prot. den 27 sept. 

g 10. _ e) Se 1897 års berättelse pg. 40. — 7) Drks skrf. N:o 251 af den 17 nov. — 8) 

Stfs. prot. don 6 doc. § 7. 



och gator samt af chausséer och vägar blifvit öfverskriclna, samt i an-

ledning häraf anmodat Byggnadskontoret att fordersammast inkomma 

med uppgift å beloppen af de kostnader, hvilka kunde beräknas under 

året ytterligare skola åtgå till omnämnda renhållning, anhöll ') Kamma-

ren, efter att hafva erhållit angifna uppgift, att Stadsfullmäktige ville af 

de till Fullmäktiges disposition för oförutsedda utgifter anslagna medel 

bevilja: för renhållningen af stadens allmänna platser och gatuandelar 

17,900 mark; för renhållningen af chausséerna 6,300 mark; och för ren-

hållning af stadens vägar 4,600 mark eller således sammanlagdt 28,800 

mark. Framställningen godkändes af Stadsfullmäktige 2). 

Tiiiskottsansiag På Stadsträdgårdsmästaren Olssons anmälan derom, att anslaget för 

t̂cHngT/och" Stadsplanteringarnas underhåll redan under November månad öfverskri-

tradskoior. m e ( j 1^55 m a r k; 40 penni, men af året ännu återstod cirka sju ar 

betsveckor, samt på hans i sådant syfte gjorda anhållan hemstälde3) 

hos Stadsfullmäktige Drätselkammaren, att Stadsfullmäktige ville af de 

till Fullmäktiges disposition uti årets budget för oförutsedda utgifter an-

slagna medel anvisa för underhåll af stadens planteringar och trädskolor 

ett tillskottsanslag af 3,500 mark, hvilka medel äfven af Stadsfullmäktige 

beviljades 4). 

Tiiiskottsansiag Dels på framställning 5) af Drätselkammaren dels till följd af en 

k°et 8De skepps*' Stadsfullmäktige af Skulptören Rob. Stigell gjord hemställan derom, 

brutna". huruvida ej Stadsfullmäktige vore villiga att ersätta honom för de större 

kostnader i metallåtgång, starkare ställningar och ökade transportkostna-

der m. m., som åstadkommits deraf, att han med afseende å skulptur-

verket „De skeppsbrutnas" placerande uppe på Observatoriibergen ansett 

sig böra gifva gruppen en höjd af 4,45 m mot en kontraherad höjd af 

högst 3,70 m, beslöto 6) Stadsfullmäktige till betäckande af omförmälda 

kostnader bevilja ett belopp af 4,000 mark, hvaraf 2,349 mark 55 penni 

skulle åtgå ur den besparing, som af Utskänknings- och Utminuterings-

aktiebolagens vinstmedel för år 1897 ännu var odisponerad, samt 1,650 

mark 45 penni påföras Stadsfullmäktiges dispositionsmedel för året. 

uppförande af På grund af särskilda hos Stadsfullmäktige gjorda framställningar 

^ i r * beträffande uppförande på olika ställen vid de staden omgifvande strän-

stranden emei- d e r n a af simhus för den arbetande befolkningens bruk, hvilka framställ-
lan villorna ° 
Bjallbo oeh 

Toivola. 

Drks skrf. N:o 199 af den 22 scpt. — 2) Stfs prot. den 27 sept. § 11. — 3) Drks 

skrf. N:o 253 af den 24 nov. — *) Stfs prot. den G dec. § 10. — 5) Drks skrf. N:o 253 af 

den 24 nov. — 6) Stfs prot. den 6 dec. § 9. 



2 9 

ningar remitterats till Drätselkammarens utlåtande, föreslog1) Drätselkam-

maren, öfversändande till Stadsfullmäktige tvenne af Byggnadskontoret 

uppgjorda ritningar till simhus, att Stadsfullmäktige ville bemyndiga 

K a m m a r e n a t t , m e d a n v ä n d a n d e i c k e a l l e n a s t a f d e t i å r e t s u t g i f t s s t a t 

för ändamålet upptagna anslaget af 8,000 mark utan äfven att ett ena-

handa anslag af 5,000 mark uti 1897 års budget och uti stadens räkenska-

per såsom oanvändt öfverbalanseradt till redogörelseåret, låta enligt Bygg-

nadskontorets åberopade ritningar snarast möjligt uppföra ett större sim-

hus med afdelning för både män och qvinnor i Gräs viken vid ändan af 

den der förefintliga stenfyllningen och ett annat mindre sådant invid 

stranden af den emellan villorna Bjällbo och Toivola belägna allmänningen. 

Denna Drätselkammarens framställning, hvaröfver Stadsfullmäktige in-

hemtat2) Helsovårdsnämndens tillstyrkande yttrande, blef af Stadsfull-

mäktige godkänd 3). 

På Drätselkammarens derom gjorda framställning hade Stadsfull- Vattenlednin-

mäktige vid den 9 November 1897 hållet sammanträde beslutit, att vat- "̂̂ "untTeV 

tenledningen under Parkgatan skulle fortsättas till villatomterna N:ris 5 rark&atan-

och 6 i Brunnsparkens vestra område, för den händelse egarene af dessa 

villor garanterade staden en inkomst af 6 °/0 å den kostnad för staden, 

af Vattenledningskontoret beräknad till 10,900 mark, anläggningen komme 

att medföra. Sedan den ifrågakomna garantiförbindelsen under år 1898 

inlemnats och Vattenledningskontoret med biläggande af densamma an-

mält, att något hinder för vattenledningens utförande ej mera mötte, 

förutsatt att det erforderliga anslaget af 10,900 mark af Stadsfullmäktige 

beviljades, anhöll4) Drätselkammaren om ben^ndigande att genom Vat-

tenledningskontoret redan under redogörelseåret låta utföra ifrågastående 

vattenlednings utsträckning under Parkgatan samt att uti 1899 års ut-

giftsstat intaga den härför beräknade kostnaden att utgå ur de för vat-

tenledningsarbeten i allmänhet anvisade lånemedel; och blef bemyndi-

gandet af Stadsfullmäktige beviljadt5). 

Hos Stadsfullmäktige hade Drätselkammaren på Ingeniör Gottfrid vatteniednm-

Strömbergs derom gjorda begäran och efter Vattenledningskontorets till- ^^"ulder 

styrkande, med biläggande af ett utaf sagda kontor uppgjordt kostnads- Da,eatan-

förslag, hos Stadsfullmäktige anhållitc) om tillstånd att ännu under redo-

Drks skrf. N:o 87 af den 14 april. — 2) Stfs. prot. don 19 april § 10. — 3) D:o 

d:o don 17 maj § 12. — 4) Drks skrf. N:o 38 af don 10 febr. — 5) Stfs prot. den 1 mars 

§ 11. — 6) Drks skrf. N:o 142 af den 23 juni. 
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görelseåret genom Vattenledningskontoret få utföra vattenledningens ut-

sträckning under Dalgatan i tionde stadsdelen till sökandens fabrikstomt 

N:o 13 vid Sörnäs Strandväg samt uti nästkommande års utgiftsstat upp-

taga härför erforderligt anslag af 6,700 mark, hvilket tillstånd äfven be-

viljades 1). 

vattcmcdnin- Uti skrifvelse till Stadsfullmäktige för den 18 April hade Helso-

ning tiif^agt- vårdsnämnden framhållit särskilda anmärkningar beträffande missförhål-

mrattnmgen. i a n ( j e n slagtinrättning härstädes samt föreslog bland annat för dessa 

missförhållandens afhjelpande utsträckning af stadens vattenledning till 

ifrågavarande inrättning. Med föranledande häraf beslöto2) Stadsfullmäk-

tige, jemte det Fullmäktige ernotsågo att stadsläkaren icke skulle underlåta 

att fullgöra hvad på honom ankom till förebyggande af de sanitära miss-

förhållandena, som vid slagtinrättningen voro rådande, anmoda Drät-

selkammaren att till Stadsfullmäktige fordersammast inkomma med förslag 

till vattenledningens utsträckning till slagthusen, äfvensom till de öfriga 

åtgärder, hvartill Hälsovårdsnämndens skrifvelse kunde föranleda. Till 

fullgörande af uppdraget infordrade Drätselkammaran Byggnads- och 

Vattenledningskontorens gemensamma yttrande, samt föreslog3), sedan 

detta yttrande erhållits och i enlighet dermed, att Stadsfullmäktige ville 

besluta att i utgiftsstaten för år 1899 upptaga ett anslag af 15,600 mark 

för vattenledningens utsträckning genom området för stadens arbetsgårcl 

till slagtinrättningen; och godkändes4) förslaget af Stadsfullmäktige. 

Med afseende å de många arbeten, som redan ålåg Vattenledningskonto-

ret, ansåg nämligen kontoret att ifrågavarande vattenledning kunde ut-

föras först under instundande vinter och upplåtas till begagnande i Maj 

eller början af Juni 1899. 

Bidrag tiii un- I likhet med hvad under tidigare år varit fallet, hade Direktionen 

Ilögholmen och 

för Helsingfors Utskänkningsbolag till Stadsfullmäktige afgifvit fram-

Foiison. ställning om anslag ur bolagets vinst för 1898 till underhåll af de under 

direktionens förvaltning stående inrättningarna på Högholmen och Fölisön; 

och hade direktionen till utgångspunkt för sitt i sådant afseende gjorda 

förslag lagt tvenne sammandrag ur bolagets räkenskaper öfver utgifterna 

för sagda holmar under sistlidet år 1897 och de tio första månaderna af 

löpande år, samt med ledning af dessa sammandrag ansett sig böra be-

räkna utgifterna för nästkommande år 1899 till följande belopp, nämligen: 

Stfs prot. den 2 ang-. § 9. — 2) Stfs prot. den B maj § 17. — 3) Drks skrf. N:o 

130 af den 26 maj. — 4) Stfs prot. den 7 juni § 17. 
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För Högholmen: 

Aflöningar 3mfi 3,500: — 
A r b e t s l ö n e r „ 9,000: — 

Planerings- och andra arbeten „ 6,000: — 

Djurens utfodring (kostnaden förhöjd i anseende till de 

betydligt stegrade priserna på lifsmedel) „ 10,000; — 

Remont af några större burar för hjortar samt för hästar 

och åsnor, äfvensom uppförande af nya burar . . . „ 3,000: — 

Till oförutsedda behof „ 1,500: — 

Summa 9mf 33,000: — 

Fölisön: 

Aflöningar 9mf 2,000: — 

Arbetslöner „ 7,000: — 

Planerings- och andra arbeten 3,000: — 

För det tillämnade biologiska museet „ 2,000: — 

Till oförutsedda behof „ 1,000: — 

Summa 9mf 13,000: — 

Sammanlagdt för båda holmarna $mf 48,000: — 

Från sina gårdar och byggnader kunde Bolaget beräknas 

uppbära för år 1899 $mf 30,000: — 

hvarifrån dock måste borträknas till un-

derhåll af gårdarne 3mfi 8,000: — 

ränta å bolagets lån „ 2,000: — 

af betalning derå „ 1,600: — 12,000: — 

så att nettobehållningen korame att uppgå till . . . . &mf 18,000: — 

På grund af förestående kalkyl, vid hvars uppgörande afseende fästs 

å den stegring i alla varupris och arbetslöner, som för närvarande in-

trädt, hade direktionen hos Stadsfullmäktige vördsamt anhålli t ]) att af 

bolagets vinstmedel för år 1898, hvilka torde komma att öfverstiga näst-

Stfs tryckta lmndl. N:o 34. 
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föregåendde års med några tusental mark, ett anslag af 30,000 mark 

blefve till underhållet af Högholmen och Fölisön beviljadt under år 1899. 

På Budgetsutskottets förslag, dit ärendets beredning af Stads-

fullmäktige blifvit remitteradt ]) beslöto 2) Stadsfullmäktige äfven god-

känna framställningen. 

Gatubelysnin- Yid sammanträde den 27 December 1895 hade Stadsfullmäktige i 

efter d l » T o k - sammanhang med fastställande af stadens utgifts- och inkomststat för på-

tober 1900. f ö y a n c i e år q q ^ Yid behandling af väckt fråga om allmädt införande af 

Auerbrännare vid gatubelysningen beslutit3) uppdraga åt Drätselkamma-

ren att till Fullmäktige inkomma med utlåtande och förslag ej mindre 

derom än äfven beträffande anordnandet af sagda belysning efter den 1 

Oktober 1900. För beredande af det senare ärendet hade Drätselkamma-

ren tillsatt en af tio personer bestående special kommission; och uti en 

till Drätselkammaren stäld skrifvelse 4) af den 21 Maj föreslog denna kom-

mission, på grund af i skrifvelsen närmare framhållna skäl, att Kamma-

ren i följande afseenden behagade hos Stadsfullmäktige göra framställ-

ning, nämligen: att Stadsfullmäktige ville bemyndiga två ä tre personer 

att med Gaslysningsaktiebolaget härstädes underhandla om inköp för sta-

dens räkning af bolagets gasverk med dertill hörande rörledningar, ap-

parater, lyktor, inventarier och gasmätare m. m. samt införskaffa för bo-

laget bindande anbud; att Stadsfullmäktige ville bemyndiga Drätselkam-

maren att omedelbart gå i författning om anskaffande af fullständigt pro-

jekt till ett nytt gasverk för staden; samt att Stadsfullmäktige till för-

stärkt antal ville beträffande belysningens i staden ordnande efter den 1 

Oktober 1900 besluta, att för stadens räkning skall uppföras och bedrif-

vas ett eget gasverk, eventuelt derjemte inköpas det gamla gasverket. 

I och för det befintliga gasverkets värdering hade kommissionen till 

landet inkallat och som expert anlitat föreståndaren för Stockholms gasverk, 

Öfveringeniören Ad. Ahlsell, och hade han uppskattat detta gasverk med 

allt hvad dertill hörer till ett värde af i rundt tal 1,000,000 mark. På 

kommissionens hos Gaslysningsaktiebolaget gjorda skriftliga förfrågan 

om det pris, hvartill bolaget ville till staden försälja sitt egande gasverk, 

bl ef detta pris emellertid af bolaget fixerat till omkring 1,600,000 mark. 

Majoriteten inom kommissionen, som fäste en viss vigt dervid, att köpe-

skillingen för gasverket från stadens sida skulle bestämmas så, att ett in-

Stfs prot. den 6 dec. § 15. — 2) D:o d:o den 22 dec. § 3. — 3) Se 1895 års be-

rättelse pg\ 92. — 4) Stfs tryckta bandi. N:o 20. 
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anstälda kalkyler öfver verkets affärsvärde i stadens hand att för verket 

kunde erläggas minst 1,221,354 mark. 

D å D r ä t s e l k a m m a r e n till S t a d s f u l l m ä k t i g e i n s ä n d e ! ) k o m m i s s i o n e n s 

betänkande och förslag, meddelade Kammaren, att Kammaren obetingadt 

godkände kommissionens andra och tredje resolutionsförslag samt således 

finge hos Stadsfullmäktige förorda antagandet af desamma, men hvad 

cleremot den första klämmen vidkom, Drätselkammaren ansåg att inköp 

af gasverket kunde ifrågakomma endast under den förutsättning, att pri-

set derför hålles skäligen vid värderingsnivån och i ingen händelse öfver-

skjuter 1,250,000 mark, utgörande den af Öfveringeniören Ahlsell beräk-

nade värderingssumman, ökad med 25 °/0 enligt § 7 af kontraktet om gas-

belysningens införande af den 30 Maj 1860. Med afseende å ärendets 

brådskande beskaffenhet föreslog Drätselkammaren slutligen, att Stadsfull-

mäktige omedelbart ville hos stadens Magistrat utverka val af förstärkta 

Stadsfullmäktige för frågans afgörande. 

Stadsfullmäktige beslöto2) derföre ock att i bref till Magistraten 

anhålla oni föranstaltande af val till förstärkande af Fullmäktiges antal 

för behandling af frågan, huruvida för stadens räkning skall uppföras och 

bedrifvas ett eget gasverk och eventuelt det gamla gasverket derjemte 

inköpes; samt att bemyndiga Drätselkammaren ej mindre att omedelbart 

gå i författning om anskaffande af fullständigt projekt till ett nytt gas-

verk för staden, än ock att med Gaslysningsaktiebolaget härstädes under-

handla om inköp för stadens räkning af bolagets gasverk med dertill hö-

rande rörledningar, apparater, lyktor, inventarier och gasmätare m. m. 

samt införskaffa för bolaget bindande anbud. 

Med föranledande af detta Stadsfullmäktiges sist anförda beslut utsåg 

Drätselkammaren trenne delegerade för att med bolagets befullmäktigade 

representanter, Kommerserådet Wilhelm Hackman och Bankiren Emil To-

lander träda i underhandling, och öfverlemnade dessa delegerade3) till 

Kammaren följande handlingar: a) ett af bolagets delegerade afgifvet 

prisanbud å bolagets hela egendom, med undantag af särskilda materia-

lier och förråder, belöpande sig sagda anbud, hvilket var för bolaget bin-

dande intill utgången af Augusti månad 1898, till 1,500,000 mark, eller, 

för den händelse staden ej vore villig att jemväl inlösa bolagets meka-

Drks skrf. N:o 132 af den 2 juni . — 2) Stfs prot. den 7 juni § 18. - 3) Sfcfs 

tryckta bandi. N:o 24. 
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niska verkstad, alternativt till 1,450,000 mark; b) en till Drätselkamma-

ren stäld skrifvelse innehållande motivering till berörda anbud; samt c) 

utdrag ur det vid Gaslysningsbolagets ordinarie bolagsstämma den 27 Juni 

förda protokoll, utgörande delegerades för bolaget fullmakt; och föreslogo 

Drätselkammarens delegerade uti den 12 Juli afgifvet utlåtande öfver 

förberörda anbud på upptagna skäl, att Drätselkammaren ville hos för-

stärkte Stadsfullmäktige hemställa, huruvida icke anledning forekomme 

att för inlösen af gasverket med allt hvad dertill hörer, med undantag 

likväl af mekaniska verkstadens maskiner och arbetsredskap, göra bola-

get ett motanbud å 1,400,000 mark. Dessa handlingar öfversändes 

af Drätselkammaren till Stadsfullmäktige med anmälan att Kammaren, 

efter omsorgsfullt öfvervägande af frågan, i allo omfattat det af Kamma-

rens delegerade framstälda förslaget. 

Vid ärendets behandling af förstärkte Stadsfullmäktige godkändes2) 

Drätselkammarens förslag om ett motanbud till Gaslysningsaktiebolaget 

å 1,400,000 mark, vid hvars omedelbara framställande skulle göras förbe-

håll derom, att bolaget skulle lemna sitt svar inom pågående Augusti 

månads utgång; och beslöts derjemte att förstärkta Stadsfullmäktige skulle 

sammankallas for behandling af det förslag Drätselkammaren komme att 

afgifva rörande inrättandet af ett nytt gasverk. 

Sedan Kommerserådet "Wilh. Hackman och Bankiren Emil Tolander 

i deras egenskap af befullmäktigade försäljare af Gaslysningsaktiebola-

gets egendom till Drätselkammaren inlemnat tvenne skrifvelser, den ena 

innehållande ett godkännande af förstärkte Stadsfullmäktiges anbud att 

för ett pris af 1,400,000 mark inköpa nämnda egendom med undantag af 

mekaniska verkstadens maskiner, arbetsredskap och öfriga inventarier; 

den andra anhållan att bolaget måtte beviljas en tid af 6 månader efter 

terminen för gasverkets afträdande för att bortflytta sådana maskiner och 

materialier, som icke ingå uti köpet och ej heller af staden öfvertagas; 

och sedan Drätselkammaren med förord till bifall3) å anförda anhållan 

till Stadsfullmäktige öfversändt dessa skrifvelser, beslöto 4) Stadsfullmäk-

tige bifalla densamma samt anmoda Drätselkammaren att med bolagets 

delegerade, på de af bolaget uppstälda och af förstärkta Stadsfullmäktige 

den 2 Augusti godkända vilkor, afsluta köp af den del af bolagets egen-

dom, som skall af staden inlösas; äfvensom att i god tid hos Stadsfull-

') Drks skrf. N:o 158 af den 14 juli . — 2) Stfs prot. clon 2 aug. § 1. — 3) Drks 

skrf. Ts:o 184 af den 25 ang-. — *) Stfs prot. den G sept. § 21. 
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mäktige föreslå sättet för anskaffandet af de till liqvidens verkställande 

erforderliga medlen. 
Sedan Drätselkammaren till Stadsfullmäktige insänd t 1) af Arkitek- Foikskoieimset 

ten O. Törnqvist uppgjorda definitiva, ritningar till foikskoieimset vid Ni- gatan, 
kolaigatan, sådant Stadsfullmäktige till omfång och antal våningar bestämt 
detsamma 2), jemte ett å 234,500 mark sig slutande kostnadsförslag, be-
slöto 3) Stadsfullmäktige till förstärkt antal, att ur medel, som inflyta ge-
nom det på grund af Kejs. Senatens den 5 April 1897 gifna bemyndi-
gande upptagna nya obligationslånet, anvisa ett belopp af 234,500 mark 
för uppförande af ett folkskolehus å tomten N:o 18 vid Nikolaigatan, i 
hufvudsaklig öfverensstämmelse med ifrågavarande kostnadsförslag och 
ritningar. 

Till Stadsfullmäktige hade den 7 December 1896 af fullmäktigen uppförande af 
nytt tull- och 

Herr V . Houberg inlemnats en motion derom, att Fullmäktige måtte ned- packhus för 

sätta ett utskott för att taga under ompröfning de missförhållanden, som staden-

beträffande varors förtullning i staden med afseende å bristande utrymme 

i förefintliga tull- och packhus m. m. egde rum, samt till Fullmäktige 

inkomma med utlåtande och förslag till nya tullhusbyggnader eller om-

byggnad af det nuvarande tullhuset. Det på grund häraf af Stadsfull-

mäktige tillsatta utskottet hade numera, efter att i ärendet hafva inhem-

tat yttrande af Tullkammaren, Trafikkontoret, Handelsföreningen, Hamn-

kontoret och Byggnadskontoret inlem nat sitt betänkande 4), utmynnande 

deri att Stadsfullmäktige ville besluta: att hos Magistraten anhålla om 

föranstaltande af val utaf förstärkte Fullmäktige för behandling af frå-

gan om uppförande af nya tull- och packhusbyggnader äfvensom varu-

skjul, och borde förstärkte Stadsfullmäktige besluta: att låta, i hufvud-

saklig öfverensstämmelse med utskottets förslag och i den ordning, ut-

skottet förordat, uppföra: a) å qvarteret n:o 184 på Skatudden nytt tull-

och packhus, inrymmande lokaler jemväl för trafikkontoret samt stations-

kontor för hamnbanan; b) tre slutna och två öppna varuskjul å Skatudds-

kajen uppå uppgifven plats; samt c) en tillbyggnad till det täckta varu-

skjulet å Magasinskajen, inrymmande filial af tullkammaren och af trafik-

kontoret samt lokal åt hamnkontoret; att dessa byggnader skola bekostas 

medels lån på längre återbetalnings tid än två år; att för detta ändamål 

och för påskyndande af kajarbetena å Skatudden anvisa å 1898 års ob-

3 ) S t f s 
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ligationslån ett belopp af 1,455,000 mark; samt att åt ordinarie Fullmäk-

tige öfverlemna att ej mindre utverka fastställelse å förstärkte Fullmäkti-

ges beslut beträffande lånefrågan än vidtaga öfriga, af ärendet föranledda 

åtgärder. Slutligen och för den händelse att utskottets förestående för-

slag af förstärkte Fullmäktige skulle bifallas, hemstälde utskottet att or-

dinarie Fullmäktige ville besluta: att hos vederbörande myndigheter ut-

verka godkännande af de föreslagna ändrade anordningarna för tullver-

ket äfvensom å förstärkte Fullmäktiges beslut att bekosta ifrågavarande 

byggnadsföretag med lån på längre återbetalningstid än två år; att åt 

Hamnbyggnadsdelegationen uppdraga att låta uppgöra och till Fullmäktige 

inkomma med definitiva ritningar och kostnadsförslag för ifrågavarande 

byggnadsarbeten äfvensom med utlåtande om möjligheten att genom upp-

förande af ytterligare en bro öfver Skatudden eller på annat sätt under-

lätta samfärdseln mellan Skatudden och den öfriga staden; samt anmoda 

Drätselkammaren att till Fullmäktige inkomma med yttranden och förslag 

beträffande de tillägg till och ändringar i gällande instruktioner och aflö-

ningsstater för trafik- och hamnkontoren, som af de föreslagna anordnin-

garna påkallas. 

Sedan ordinarie Stadsfullmäktige1) beslutit hos Magistraten anhålla om 

föranstaltande af val för sådan förstärkning af Fullmäktiges antal, som enligt 

kommunalförfattningen erfordras för den till detta ärende hörande låne-

frågan, beslöto 2) de på grund häraf tillkomna förstärkte Stadsfullmäktige 

att låta i hufvudsaklig öfverensstämmelse med utskottets förslag och i den 

ordning, utskottet förordat, uppfora å qvarteret N:o 184 på Skatudden 

nytt tull- och packhus, inrymmande lokaler jemväl för trafikkontoret samt 

stationskontor för hamnbanan; att å Skatuddskajen uppfora slutna och 

öppna varuskjul i hufvudsaklig öfverensstämmelse med utskottets förslag, 

utom att i afseende å längd och fördelning af skjulen en sådan plan 

skulle följas, att hvarje skjul komme att innehålla blott en enda afdelning 

samt mellanrummen mellan skjulen användas jemväl till upplagsplatser 

äfvensom såsom hästdockor för gods, som komme att med fordon hemtas, 

samt att för öfrigt vid skjulens uppförande sådana förberedande åt-

gärder vidtagas, att öfver den mot hamnen vettande sidan af taket en 

promenadväg, om så anses lämpligt, i en framtid kunde anläggas; att 

förslaget om uppförande af en tillbyggnad till det täckta varuskjulet å 

Magasinskajen, inrymmande filial af tullkammare och trafikkontor samt 

' ) Sfcfs prot. don 19 april § 20. — 2) Stfs prot. den 17 maj § 1. 
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lokal åt hamnkontoret, icke skulle föranleda till annan åtgärd, än att 

området närmast varaskjulet tillsvidare och intill dess frågan om lämp-
ligaste tull- och packhusbehandlingen af varor, som lossas å Vestra kajen, 

v i n n e r sin lösn ing , r e s e r v e r a s f ö r a t t f r a m d e l e s , i f a l l af behof a n v ä n d a s 

för den föreslagna tillbyggnaden; att de sålunda beslutna byggnaderna 

skola bekostas medels lån på längre återbetalningstid än två år; samt att 

för uppförande af dessa by ggnader och för påskyndande af kaj arbetena 

å Skatudden anvisa å 1898 års obligationslån ett belopp af 1,325,000 mark. 

Slutligen godkändes utskottets förslag att åt ordinarie Fullmäktige öfver-

lemna att ej mindre utverka fastställelse å förstärkte Fullmäktiges beslut 

beträffande lånefrågan än vidtaga öfriga, af ärendet föranledda åtgärder, 

Beträffande de å ordinarie Stadsfullmäktige ankommande åtgärder i 

ärendet godkändes *) af desse Fullmäktige alla utskottets i sådant syfte 

gjorda, ofvan anförda förslag jemte det åt Hamnbyggnadsdelegationen 

uppdrogs att inkomma med det utlåtande och förslag, som af förstärkte 

Stadsfullmäktiges, från utskottets förslag något afvikande beslut på-

kallades. 

Medels skrifvelse från Magistraten af den 20 Augusti underrättades2) 

sedermera Stadsfullmäktige att Kejs. Senaten vid ärendets föredragning 

den 4 i samma månad funnit godt gilla och fastställa förstärkte Stads-

fullmäktiges ofvan relaterade beslut beträffande lånefrågan, i det att de 

af desse Stadsfullmäktige anvisade 1,325,000 mark finge utgå ur det af 

Kejs. Senaten den 4 Augusti 1897 staden till upptagande berättigade 

obligationslånet om sju millioner mark. 

Yid af Stadsfullmäktige den 8 Februari hållet möte hade Stadsfull- Tillbyggd uu 

mäktige åt ett särskildt utskott uppdragit att i frågan 3) angående utvid- 0chSjukhus-8 

gande af Maria sjukhus och sjukhusafdelningen vid stadens Arbets-

Fattiggård inkomma med betänkande, och föreslog uti afgifvande sådant4) Fattiggården, 

sagda utskott, att Stadsfullmäktige ville besluta till anställande af val utaf 

förstärkte Fullmäktige för att öfverlägga och besluta angående nedan-

nämnda omständigheter, nämligen: att låta å norra delen af Maria sjuk-

husets tomt uppfora en sjukpaviljong af sten i två våningar, inrymmande, 

förutom operationsrum, omkring 50 sjukplatser, samt så inrättad, att ena 

hälften kan användas för medicinsk och den andra för kirurgisk behand-

ling, men båda hälfterna framdeles, i fall af behof, kunna förenas, äfven-

— 3) Se 1897 års berät-
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som att för ändamålet nr de af staden jemlikt Kejs. Senatens den 4 sist-

lidne Augusti meddelade tillstånd upplånade medel anslå ett belopp af högst 

175,000 mark; att låta i hvfvudsaklig öfverensstämmelse med det af Fat-

tigvårdsstyrelsen i sådant afseende uppgjorda förslaget utvidga den nu-

varande sjukhusbyggnaden å stadens fattiggård medels en tillbyggnad af 

sten i två våningar med sammanlagdt ungefär 50 platser, äfvensom att å 

förenämnda lånemedel för ändamålet anvisa ända till 75,000 mark; samt 

att åt Drätselkammaren uppdraga att efter samråd med Styrelsen för 

Maria sjukhus och Fattigvårdsstyrelsen låta uppgöra definitiva ritningar 

och kostnadsförslag för hvardera af omordade byggnader, för att af or-

dinarie Stadsfullmäktige pröfvas och godkännas. 

Derjernte föreslog utskottet att ordinarie Stadsfullmäktige, derest de 

i betänkandet framhållna synpunkterna i fråga om vilkoren för åtnju-

tande af sjukvård i Maria sjukhus och andra dermed sammanhängande 

omständigheter vinna Fullmäktiges godkännande, ville besluta: att åt Häl-

sovårdsnämnden öfverlemna att till Stadsfullmäktige inkomma med för-

slag till sådana ändringar uti och tillägg till de för Maria sjukhus nu 

gällande stadga.r, som i öfverensstämmelse med ofvan anförda grunder 

kunde ifrågakomma, äfvensom att, sedan erforderliga uppgifter inhem-

tats, hos Fullmäktige föreslå den dagafgift, som för de skilda afdelnin-

garna vid sjukhuset, med fästadt afseende vid de faktiska kostnaderna 

för senaste år, borde fastställas att tillsvidare gälla. 

Och blefvo samtliga dessa förslagsresolutioner af Stadsfullmäktige 

godkända 

Ändring af För nödiga kompletteringsar beten vid Brunnshuset var bland annat 
iusikpaviljon- . . . 

•en i Brunns- beräknad en post å 1,800 mark för höjande af musikpaviljongen. Då 

paiken. emellertid arrendator af Brunnshuset, Fru Maexmontan-Knief, med in-

lemnande till Drätselkammaren af ändrad ritning för denna musikpavil-

jong, anhöll att densamma äfven finge göras något djupare, sa att derå 

kunde gifvas smärre operettföreställningar, samt Fru Maexmontan-Knief 

förklarat sig villig att ej allenast bekosta häraf betingad förändring af 

paviljongen utan ock att emot erhållande af de för dess komplettering 

redan anslagna, ofvan anförda 1,800 mark ombesörja arbetets utförande 

till alla delar, föreslog2) Drätselkammaren, närslutande omförmälda rit-

ningar, att Stadsfullmäktige ville med godkännande af desamma tillåta 

J) Sfcfs prot. den 2 aug. § 2 ocli D:o d:o af don 6 sopt. § 11. — 2) Drks skrf. N:o 92 

af den 21 april. 



sökanden att, mot erhållande af 1,800 mark samt med hennes afstående 

nu och framdeles från alla vidare anspråk på godtgörelse från stadens 

sida, omändra ifrågavarande musikpaviljong enligt dessa ritningar; och 
blef d e t t a f ö r s l a g af S t a d s f u l l m ä k t i g e g o d k ä n d t 1 ) . 

På ansökan af Handelsfirman Parviainen & C:o om tillstånd att å Rätt att anlägga 
petroleum-

det för ändamålet i Sörnäs af firman arrenderade området samt å plats, cistern i sömäs. 

som å en ansökningen bilagd kartaskiss med rödt närmare angifves, få 

uppföra en tredje cistern för bevarande af raffinerad petroleum, under-

stälde2) Drätselkammaren, som i ärendet inhemtat Byggnadskontorets 

yttrande, med afseende å den fara, som möjligen kan anses förbunden 

vid en anläggning af ifrågavarande slag, denna ansökan, hvartill bifall 

emellertid förordades på samma vilkor som tillförene samt med skyldig-

het för sökanden att undanskaffa ett å kartaskissen med bokstafven A 

betecknadt hus, Stadsfullmäktiges pröfning och slutliga afgörande. An-

sökan bifölls 3) äfven af Stadsfullmäktige på de föreslagna vilkoren samt 

med tillägg af det förbehåll, att sökanden skall underkasta sig sådana 

ytterligare bestämningar med afseende å säkerheten, som tilläfventyrs 

framdeles kunde befinnas påkallade. 

Sedan Drätselkammaren den 21 Juli åt Vicehäradshöfdingen Axel Provisionci landningsbryg-

Th. Möller emot en årlig arrendeafgäld af 900 mark upplåtit sydvästra ga vid Hafsham-
delen af qvarteret N:o 182 vid Hafshamnen, tillsvidare och på 6 måna- nen' 
ders uppsägningstid, i och för anläggning af en ångvedsåg samt upp-
läggning af ved, anhöll Herr Möller hos Drätselkammaren att i enlighet 
med tvefaldt inlemnade ritningar få å angifven plats vid Hafshamnen 
österom det s. k. Ursinska simhuset anlägga en provisionel lossnings-
brygga. Härtill förordade4) Drätselkammaren, som emellertid i ärendet 
inhemtat yttrande af Hamnkontoret, hvilket var af den åsigt att ifråga-
varande brygga helst borde anläggas af staden men i hvarje fall bifallas 
till utförande endast under förbehåll, att äfven farkoster med last till 
andra personer än sökanden, finge af Hamnkontoret placeras invid samma 
brygga, då sådant kunde finnas lämpligt, bifall af Stadsfullmäktige utan 
andra förbehåll, än att bryggan 6 månader efter skedd uppsägning på 
sökandens bekostnad undanskaffas; och blef framställningen af Stads-
fullmäktige godkänd 5). 

Stfs prot. den 3 maj § 11. — '-) Drks skrf. N:o 123 af den 20 maj. — 3) Stfs 

prot. den 7 juni § 11. — 4) Drks skrf. N:o 173 af den 4 ang. — 5) Stfs prot. den 6 sep. § 9. 
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Ersättning för Hos Braiidkommissionen hade numera förafskedade Underbrandmä-

2:nTramTsödra staren Frans Sjöblom till inlösen af staden hembjudit de af honom år 

brandtornet. å v j n c i e n a f brandverkets hus vid Högbergsgatan inredda tvenne 

rummen1) för ett pris af 1,500 mark; och hade såväl Brandkommissionen 

som Drätselkammaren 2) förordat förslaget, jemte det Kammaren föreslog 

och Stadsfullmäktige biföllo 3), att de för rummens ersättning erforderliga 

medlen af 1,500 mark blefve anvisade å Stadsfullmäktiges uti årets bud-

get upptagna dispositionsmedel. 

Provisorisk an- Sedan särskilde stadens handlande hos Stadsfullmäktige anhållit, att 
V'ruskjuie^iit e n e ^ e r två afdelningar af varuskjulet å Magasinskajen finge provisoriskt 
Magasinskajen" användas såsom packhus för ett större parti under December månad 1897 

införväntade varor, bemyndigade Stadsfullmäktige vid den 21 i nämnda 

månad hållet sammanträde Drätselkammaren att, efter undersökning af 

behofvets art, vidtaga nödiga åtgärder till varuskjulets upplåtande för 

det af sökandene afsedda ändamålet, samt att om Kammarens tillgöran-

den i saken sedermera hos Stadsfullmäktige anmäla. I anledning häraf 

anmälte 4) Drätselkammaren hos Fullmäktige, att Kammaren vid samman-

träde den 23 i sistsagda månad beslutit att åt Trafikkamreraren Lindholm 

jemte Ofveruppsyningsmannen Hammarström öfverleinna att uti varu-

skjulet bereda utrymme för packhusbehandling af tullpliktiga varor, så-

vidt sådant läte sig göra utan förfång för den genomgående rörelsen. 

Kanonen for Sedan Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige anmält5), att Drätsel-
middagsskottets . 

affyrande. kammaren med afseende å Lotsgatans planering och då annan lämplig 

plats än marken för denna gata numera icke finnes å Skatudden för ka-

nonens för middagsskottet affyrande, varit betänkt på att uppmana Svea-

borgs Hamnstyrelse, som är egare till ifrågavarande kanon, härtills skött 

om densamma samt omhänderhaft skjutningen dermed, att helt och hål-

let bortföra kanonen, hvarvid äfven middagsskottens afgifvande skulle 

upphöra, under förutsättning att Stadsfullmäktige möjligen ej ville i saken 

annorlunda förordna. Med föranledande häraf biföllo 6) Stadsfullmäktige 

Drätselkammarens framställning, men beslöto tillika anmoda Drätselkam-

maren att inkomma med utlåtande, huruvida icke midclagssignalering 

kunde åstadkommas å Observatoriibergen genom s. k. signaleringsbomber. 

Frågan om by gg- I anledning af en skrifvelse från Stadsfullmäktiges utskott för be-nadsordning för i t p p o 
fabriks-, maga- redande af frågan om särskilda ändringar i stadsplanen, i hvilken skrif-
sins- och upp- 

lagstomter. i) Se 1895 års "berättelse pg. 165. — *) Drks skrf. N:o 98 af den 28 april. — 3) Stfs 

prot. den 3 maj § 16. — 4) Drks skrf. N:o 14 af den 13 jan. — 5) D:o d:o N:o 67 af den 

10 mars. — 6) Stfs prot. don 15 mars § 7. 
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velse bland annat föreslås att Stadsfullmäktige måtte åt ett särskildt ut-

skott uppdraga att utarbeta och till Fullmäktige inkomma med förslag 

till byggnadsordning för fabriks-, magasins- och upplagstomter i staden, 

beslöto Stadsfullmäktige i princip godkänna uttalandet derom att det i 

nu gällande stadsplan till fabriksqvarter afsedda området uti 6:te och 7:de 

stadsdelarne, såvidt detsamma är odisponeradt, åtminstone till hufvudsak-

lig del icke bör till detta ändamål användas; samt att tillsätta ett af fem 

personer bestående utskott, som egde utarbeta och till Fullmäktige in-

komma med förslag till byggnadsordning för fabriks- samt magasins- och 

upplagstomter i staden äfvensom tillika föreslå de områden, som för dy-

lika tomter finge upplåtas. 

Uti en till Stadsfullmäktige inlemnad skrift af den 30 April hade Jernvägsspåi* 

Tölö Sockerbruks Aktiebolag på uti skriften närmare framhållna skäl an-11 bmk°C 

hållit om Fullmäktiges benägna biträde till förverkligande af planen om 

byggande af ett jernvägsspår från statsjernvägarnes godsbangård härstä-

des längs Tölöviken öfver staden underlydande områdena Hagasund, 

Hesperia park och villa samt Tölö Sockerbruksområde i öfverensstäm-

melse med en skriften bilagd planritning, hvarom bolaget hos Jernvägs-

styrelsen gjort framställning, samt anhöll bolaget tillika att den staden 

tillhöriga, för detta jernvägsspår nödiga marken måtte af staden upplåtas 

utan ersättningsskyldighet å bolagets sida. Vid den 2 sistlidne Maj hål-

let sammanträde remitterade Stadsfullmäktige denna ansökan till Drätsel-

kammaren för erhållande af Kammarens utlåtande i ärendet, samt hade 

för fullgörande häraf Drätselkammaren infordrat Byggnadskontorets ytt-

rande i frågan. 

Uti sådant yttrande förordar bemälda Kontor på de af bolaget fram-

hållna, beaktansvärda skälen bifall till bolagets anhållan; dock borde en-

ligt Kontorets förmenande vid detta bifall fästas följande vilkor: l:o) att 

bolaget beviljar staden rätt att å stranden af brukets område, för såvidt 

några byggnader deraf icke beröras, anlägga en kör- och promenadväg 

mellan Hesperia park och Djurgården, mot hvilken väg bolaget skulle 

åligga att anlägga och underhålla staket; 2:o) att bolaget genom en till 

2 meters djup utförd muddring återfördjupar den af bankfyllningen för 

jernvägsspåret tilläfventyrs uppgrundade delen af Tölövik; samt 3:o) att 

bolaget af innehafvarinnan utaf villan Hagasund utverkar sig särskildt 

tillstånd till anläggande af ifrågavarande spår nedanför nämnda villa. 

Stfs prot den 17 maj § 15. 
4 
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För sin clel förordade Drätselkammaren bifall till ansökningen på 

de af Byggnadskontoret uppstälda vilkor och med tilläggande härtill af 

ett fjerde sådant af innehåll, att staden förbehöll© sig rätt att vid möjligt 

behof få bestämma öfver spårets förlängning och deraf följande trafike-

ring af spårdelen till sockerbruket äfven af annan person eller annat bo-

lag än Sockerbruksbolaget, mot skyldighet likvist för hvarje n}̂  tillkom-

mande trafikant att till så stort belopp, som af Stadsfullmäktige med 

fästadt afseende å motsedd trafik eller efter annan vid tillfället lämplig 

befunnen fördelningsgrund kan bestämmas, deltaga i den första anlägg-

ningskostnaden för spårdelen till sockerbruket, häri inberäknad värdet 

för clen mark, som af detta spår upptagits, hvarför bolaget äfven skulle 

förpliktas att efter jern vägsspårets fullbordande uppgifva den exakta 

kostnaden för detta spår till Drätselkammaren, som åter egde på vanligt 

sätt anställa värdering af den for jernvägen i anspråk tagna marken och 

till sitt protokoll anteckna det sålunda funna värdet. Härigenom skulle 

klarligen ett kostnadsfritt afstående af stadens mark för ifrågavarande 

ändamål blifva endast provisoriskt och upphöra i och med detsamma fråga 

uppstode om någon ersättning till Sockerbruksbolaget i och för förläng-

ning af dess spår. 

Stadsfullmäktige beslöto2) bifalla ofvanstående Tölö Sockerbruks 

Aktiebolags anhållan under de af Byggnadskontoret under punkterna 1 

—3 förordade vilkor, dock med sådant tillägg till förbehållet under punkt 

3, att bolaget ålägges att med vederbörande villainnehafvare träffa öfver-

enskommelse om undanskaffande af de byggnader, som komme att skä-

ras af den projekterade banan; äfvensom 4:o) att från bolagets sida icke 

finge uppställas hinder mot spårets förlängning samt hela spårets trafike-

ring äfven af andra, derest behof deraf uppstår. 

Telefonkabel Uti en till Drätselkammaren inlemnad skrifvelse hade Helsingfors 

tui Beigiiciii. ' rf e i efo nfQ r e n i1 1g f ö r n y a t sin för ett år sedan gjorda anhållan om tillstånd 

att i Kaisaniemi park eller längs Unionsgatan invid sagda park uppsätta 

tre ä fyra stolpar, hvilka komme att användas till fästen för en telefon-

luftkabelledning från staden till Broholmen. Och förordade3) Drätsel-

kammaren på de talande skäl, som i skrifvelsen framhöllos, och med hän-

syn tagen dertill, att det nu icke, såsom för ett år tillbaka, gälde att 

öfver en del af Kaisaniemi park draga ett större antal enskilda telefon-

l ) Drks skrf. N:o 224 af den 27 okt. (Stfs tryckta handl. N:o 26). - a) Stfs prot. 

den 15 no v. § 13. — 3) Drks skrf. N:o 222 af den 27 okt. 



trådar, hvilka tillsammantagna hade bildat ett för buskars och träds i 

parken växtlighet hinderligt trådnät, utan alla clessa trådar skulle komma 

att inneslutas uti en kabel, hos Stadsfullmäktige bifall till ansökningen. 

Fullmäktige godkände äfven Drätselkammarens framställning, men be-

slöto tillika anmoda Kammaren att afgifva yttrande huruvida och inom 

hvilken tid Telefonföreningen borde åläggas inrätta underjordiska tele-

fonkablar. 

Uti skrifvelse till Stadsfullmäktige af den 14 Maj hade Elektriska Be- Elektriska bc-
, o - i . . i lysnings Aktie-

lySningS Aktiebolaget härstädes, enär den af Fullmäktige år 1 8 9 4 bestämda bolagets anliål-

perioden af 4 år, under hvilken trästolpar af bolaget finge begagnas för ¡.auiĝ et atfhåt 

uppbärande af bolagets luftledningar, utgick den 1 Augusti, om att ytter- laluftlcdningar-

ligare 4 år, räknadt från nyss sagda dag, på härförinnan bestämda vil-

kor, få bibehålla och vid behof utvidga stolpledningar för levererande af 

belysning. Och föreslog Drätselkammaren 2), till hvars utlåtande ärendet 

remitterats, efter att hafva inhemtat Byggnadskontorets yttrande i saken 

samt framhållit den åsigt, att det härtills gällande provisoriet i bolagets 

rättigheter icke vidare borde någon längre tid få fortbestå utan en defi-

nitiv lösning af bolagets ställning till staden påfinnas, hvaraf en allvar-

lig pröfning emellertid först då kunde ifrågakomma, när bolaget till 

Stadsfullmäktige inlemnat något förslag i sådant syfte, att bolaget skulle 

berättigas att endast intill årets utgång åtnjuta samma förmåner som hit-

tills, men förklaras skyldigt, för clen händelse bolaget ville fortsätta sin 

rörelse, att i god tid inom denna frist till Fullmäktige inkomma med för-

slag till ordnande af denna rörelse under förutsättning af användande i 

hufvudsak af underjordiska ledningar. Med föranledande häraf beslöto 3) 

Stadsfullmäktige på Beredningsutskottets förslag anmoda Drätselkamma-

ren att, efter underhandling med bolaget, senast inom instundande Ja-

nuari månads utgång inkomma ined fullständigt förslag till nya, ända-

målsenliga vilkor beträffande bolagets ledningar, vid hvilka vilkors pröf-

ning Stadsfullmäktige komme att bestämma terminer för den af Drätsel-

kammaren föreslagna förändringens genomförande. Tillika borde Magi-

straten anmodas att tillhandahålla Drätselkammaren erforderliga upplys-

ningar beträffande öfriga elektriska ledningar, livilka Magistraten funnit 

sig kunna tillåta. 
Hos Drätselkammaren hade Ingeniören Godfrid Strömberg anhållit Elektriska ied-

ningsstolpar 
om tillstånd att för levererande af elektrisk belysning ifrån sm å tomten längs ostra 

cliausséen och i 
Stfs prot. den 1 nov. § 12. — z) Drks skrf. N:o 201 af 22 sop. — 3) Stfs prot. den Djurgården. 

27 sop. § 12. 
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N:o 13 vid Sörnäs Strandväg uppförda fabrik längs Östra chausséen och 

norra Djurgården uppställa ledningar med cirka 35 stolpar; och föror-

dade Drätselkammaren, som i ärendet inhemtat Byggnadskontorets ytt-

rande, i enlighet med dess förslag, hos Stadsfullmäktige bifall till sökan-

dens anhållan sålunda, att han berättigades att under en tid af 4 år och 

för öfrigt på enahanda vilkor, som äro gällande för Helsingfors Elekt-

riska Belysnings Aktiebolag 2) uti 10:de stadsdelen samt omgifvande bygg-

nadskomplexer och förstäder anlägga och underhålla elektriska belysnings-

ledningar; hvilket bifall äfven af Stadsfullmäktige meddelades3). 

U t v i d g n i n g af Jemte skrifvelse för den 12 Oktober 1897 hade Stadsfullmäktige till 

ochTnfSdtlfDrätselkammaren i afseende å förberedande granskning öfversändt en af 
CkraftS!icr"t' Spårvägs- och Omnibusaktiebolaget härstädes till Fullmäktige inlemnad 

ansökan beträffande utvidgning af bolagets spårvägsnät och införande 

derå af elektrisk drifkraft enligt systemet för luftledningar. Tillika an-

modade Fullmäktige Drätselkammaren att vid denna granskning taga i 

öfvervägande, huruvida icke ackumulatorsystemet borde vid de elektriska 

spårvägarna komma till användning, samt om ej skäl vore för handen, 

att Helsingfors stad antingen öfvertoge spårvägstrafiken i dess helhet eller 

åtminstone inginge såsom clelegare i bolaget. Med hänsyn till ärendets 

sammanhang i visst afseende med frågan om sättet för stadens belysning 

efter år 1900, i det en öfvergång härvid från gas till elektricitet måste 

tagas i öfvervägande, och en gemensamhet såväl beträffande kraftkällan 

som ock rörande nödiga stolpar för belysnings- och spårvägsledningarna 

kunde åtminstone ifrågasättas, uppdrog Drätselkammaren vid samman-

träde den 24 i nämnda månad åt medlemmarne i den af Drätselkamma-

ren förut tillsatta kommissionen för gatubelysningsfrågan, att till Kam-

maren inkomma med yttrande och förslag angående Spårvägs- och Omni-

busaktiebolagets ofvan anförda ansökan. Till fullgörande häraf afgaf ut-

skottet ett läng re utlåtande i ärendet, som utmynnade i följande förslag 

att bolagets anhållan om tillstånd, att å tomten N:o 28 vid Fabriksgatan 

få uppföra de för bedrifvande af bolagets elektriska affär nödiga bygg-

nader, måtte af statsmyndigheterna af böjas, och att bolagets anhållan om 

tillstånd till anläggande af en ny spårvägslinie till nyssnämnda tomt i 

sammanhang dermed måtte få förfalla; men att bolaget måtte medgifvas 

rätt ej mindre till anläggande af ett antal nya omfartsspår å de gamla 

Drks skrf N:o 94 af don 21 april. — 2) So 1889 års berättelse pg. 20 och 1890 års 

berättelse pg. 15. — 3) Stfs prot. don 3 maj § 13. — *) Stfs tryckta handl. N:o 15. 
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linierna, än ock till eventuel flyttning såväl af det å Boulevardsgatan 

nedlagda spåret till Andrégatan, så att detsamma vid hörnet af sistsagcla 

gata och Albertsgatan förenar sig med den gamla till Lappviksgatan 

g å e n d e l i n i en , s o m o c k af s p å r e t å S ö r n ä s l i n i e n s å l u n d a , a t t d e t s a m m a 

från Unionsgatan drages in på Elisabetsgatan och längs denna till Niko-

laigatan, för att längs sistnämnda gata fortsätta till Senatstorget; äfven-

som att bolagets anhållan om tillstånd att få uppställa och begagna stol-

par och ledningar för drifvande af dess spårvagnar med elektrisk kraft 

samt bolagets i sammanhang dermed gjorda ansökan om förlängning till 

den 1 Januari 1930 af det mellan staden och Spårvägsbolaget afslutade 

kontrakt måtte bifallas med de vilkor och förbehåll, som ingå i nedan-

stående 

Tillägg till det emellan Helsingfors stad samt Spårvägs- och. Om-
nibusaktiebolaget i Helsingfors den 10 juni 1890 afslutade 

kontrakt: 

Emellan Helsingfors stads Drätselkammare, å s tadens vägnar, samt Spårvägs- ocli 
Omnibusaktiebolaget i Hels ingfors är, bet räffande den bolaget genom kont rak t af den 
10 juni 1890 bevil jade rä t t at t anlägga och trafikera spårvägar i Hels ingfors stad och å 
dess afl iysta område, under denna dag föl jande öfverenskommelse t räf fad: 

§ i. 
Bolaget berätt igas att för dr i fvande af dess spårvagnar med elektrisk k ra f t upp-

ställa och begagna stolpar och elektriska ledningar of van jord, dock med iakt tagande af : 
1) at t plats för uppstä l lande af stolpar och ledningar å s tadens mark upplåtes 

utan ersättning, men att der för dessas uppstäl lning annans egendom behöfver tagas i 
anspråk, bolaget bör dertill förskaffa sig vederbörandes begifvande; 

2) at t de för anläggningen nödiga kontakt ledningarna få bestå af blank tråd, men 
att de för t i l lförande af elektrisk ström använda t rådarna böra vara öfverklädda med 
isolerande material ; 

3) at t bolaget är fö rbundet att, innan öfvergång till begagnande af elektrisk drif-
k r a f t eger rum, till Stadsful lmäktiges granskning och godkännande inlemna ful ls tändiga 
detal j förs lag bet räffande de för sådant ändamål nödiga anordningarna, livarvid bl. a. bör 
uppgi fvas sät tet för strömtil lförseln och för s t römmens oskadliggörande vid ledningens 
bristande, antalet och beskaffenheten af de för spårvagnarna afsedda motorer, broms-
inrät tningar och åskskyddare äfvensom sättet för säkerstäl lande e j mindre af i närhe-
ten af spårvägen befintliga fysikal iska och meteorologiska inrät tningar än ock af tele-
graf - och telefonledningar samt af gas- och vat tenledningsrör mot inverkan af såkallade 
vagabonderande s t römmar ; och ega Stadsful lmäktige för granskning af dessa detaljför-
slag använda en tid af två månader ; äfvensom 

4) at t bolaget för öfrigt i afseende å såväl s tolparnas beskaffenhet och uppstäl-
lande som ledningarnas anläggande och begagnande är underkas tad t de bestämningar, 
Drätse lkammaren ef ter vederbörande fackmyndigheters hörande kan pröfva nödigt före-
skrifva. 
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§ 2. 

För den hände l se a t t e j inom två år, e f te r det de t t a kontrakts t i l lägg af båda kon-
t r ahen t e rna under teckna ts , en spårvägsanläggning bl i fv i t med a rbe te belagd, hvi lken af-
ser a t t genom en s. k. r inglinie med l ivarandra fö rb inda de olika delarna af s taden, 
åligger de t bolaget a t t inom et t år de re f t e r anlägga och till t raf ik upp lå t a en spårvägs-
linie, hv i lken uppfy l l e r de i § 1 mom. e) af gäl lande kon t r ak t för l inien N:o 5 fas t s tä lda 
bes tämningar , dock så a t t denna nya linie berör Sandvikshamnen . 

§ 3. 

Skulle annan spårvägsanläggning än den af bolaget b e d r i f n a i s taden upps tå , är 
bolaget, ifall S tadsfu l lmäkt ige p rö fva sådan t oundgängl igen nödvändigt , f ö rbunde t a t t 
mot skälig e rsä t tn ing p å kor ta re s t räckor upp lå t a de af bolaget anlagda spå ren till be-
gagnande af det and ra spårvägsföre taget . 

§ 4. 
Vid de spårvägsl inier , der trafik med elektr isk d r i f k r a f t införts , är bolaget plig-

t igt a t t unde r de t ider af dagen, då t raf iken pågår , underhå l l a tu re r i l in iernas livar -
dera r ik tn ingar mins t h v a r j e f e m t e minut . 

§ 5. 
I fa l l annan spårvägsanläggning, än den af bolaget bedr i fna , k o m m e at t i s taden 

upps tå , är bolaget fö rbunde t unde rkas t a sig en sådan anordning, a t t spårvägspassage-
ra re k u n n a f r å n den ena anläggningens linier öfvergå till den andras , u t an a t t dervid 
vara skyldige erlägga högre to ta lafgi f t , än i § 4 mom. d) af gäl lande kon t r ak t med-
gifves. 

§ 6. 
I s tadens t j e n s t s tående pol isman, som är i t j ens teu tö fn ing , är berä t t igad at t 

s tädse u tan a fg i f t begagna sig af ledig p la t s i bolagets spårvagnar , h v a r j e m t e det ålig-
ger bolaget a t t till Drä t se lkammarens disposit ion, för a t t af i s tadens t j en s t s tående 
personer begagnas, stäl la tio b i l je t ter , som berä t t iga till a fg i f t s f r i f ä rd å bolagets spår-
vägslinier. 

§ 

I hände lse bolaget inom t re år f r å n den dag, då de t ta kontrakts t i l lägg underteck-
nats , in för t spårvägst raf ik med elektr isk d r i f k r a f t å samtl iga sina linier, s amt s taden e j 
begagnar sig af d e n s a m m a här igenom förbehå l len rä t t a t t vid den nu bes t ämda kon-
t rak t s t idens u tgång tillösa sig spårvägsanläggningen enligt det värde, som af godemän 
då åsä t tes densamma, berä t t igas bolaget a t t intill den 1 j anuar i 1930 begagna anlägg-
ningen för de rmed a fsed t ändamå l ; vid hvi lken t ids u tgång s taden å ter t räder i sin rä t t 
a t t tillösa sig spårvägsanläggningen, dock till e t t pris, som med 20 % unders t iger det af 
godemän vid t iden be räknade värde . 

Enär Drätselkammaren i allo knnde förena sig om kommissionens 

förslag, insände x) Kammaren det med förord till Stadsfullmäktige. Här-

vid framhöll Kammaren dock att Kammaren såsom allmängiltig ej kun-

nat omfatta den af kommissionen uti ifrågavarande fall uttalade princi-

M Drks skrf. N:o 82 af den 7 april. 
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pen, att alla en kommuns intressen vid koncessionerade anläggningar 

kunde genom kontrakt i saken till fullo beaktas, samt att från denna 
synpunkt betraktadt dock skäl för en kommun att såsom större aktionär 
d e l t a g a u t i e t t dy l i k t f ö r e t a g m å h ä n d a k u n d e i v issa f a l l f ö r e l i gga . 

På Beredningsutskottets förslag beslöto Stadsfullmäktige anmoda 

Drätselkammaren lemna Spårvägs- och Omnibus Aktiebolaget tillfälle att 

beträffande Kammarens förslag göra de skriftliga påminnelser, som af 

bolaget kunde befinnas nödiga; och egde Drätselkammaren till Stadsfull-

mäktige insända bolagets yttrande jemte de anmärkningar Kammaren i 

anledning deraf kunde anse påkallade. 

Sedan Drätselkammaren med föranledande häraf i ofvan angifvet 

syfte korresponderat med bolaget, gjorde 2) Kammaren hos Stadsfullmäk-

tige förslag om följande ändringar uti kontraktstillägget, nämligen: 

att efter orden: „på kortare sträckor" uti § 3 skulle införas orden: 

„af högst ett byggnadsqvarters längd". 

att efter orden: „det andra spårvägsföretaget" uti § 3 skulle tilläg-

gas: „med skyldighet för detta sistnämnda att bekosta anläggningen af 

in- och utfartsvexlingarna samt deras skötsel"; 

äfvensom att i denna § infördes ett nytt mom. så lydande: „Vid 

spårkorsningar bekostas nyanläggningar och underhåll af det bolag, som 

af desamma är i behof"; 

att uti § 6 efter orden: „i bolagets vagnar" skulle införas orden: 

företrädesvis å främre vagnsplat.formen"; samt 

att ifall Stadsfullmäktige ville bifalla till bolagets anhållan om för-

månsrätt till anläggande af nya spårvägslinier i Helsingfors, clenna rättig-

het uti kontraktstillägget skulle upptagas under en ny 8:de §, sålunda 

formulerad: 

För den händelse enskild person eller bolag anhåller om koncession 

för anläggning af nya spårvägslinier inom Helsingfors stads område, hem-

bjudas sagda linier främst Spårvägs- och Omnibusaktiebolaget till utfö-

rande. Afgifver bolaget ej inom två månader efter erhållen del af för-

slaget bestämdt svar eller nekar att utföra den föreslagna linien, eller ej 

är villigt att utföra den på för staden lika förmånliga vilkor, som af sö-

kanden till koncessionen erbjudits staden eller underkastar sig de nya 

bestämmelser, stadsmyndigheterna i öfrigt pröfvadt nödigt föreskrifva, 

går bolagets förmånsrätt till densamma förlorad. 

Stfs prot. den 19 april § 11. — 2) Drks skrf. N:o 135 af den 2 juni . (Stfs tryckta 

liandl. N:o 23). 
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Vid ärendets slutliga föredragning inför Stadsfullmäktige blef ej 

allenast Drätselkammarens resolutionsförslag utan ock Kammarens här 

ofvan meddelade förslag till „tillägg till det emellan Helsingfors stad 

samt Spårvägs- och Omnibusaktiebolaget i Helsingfors den 10 Juni 1890 

afslutade kontrakt" med de nyss anförda förändringarna och tilläggen af 

Fullmäktige oförändradt godkända1), med undantag af § 1, hvartill gjor-

des det tillägg, att bolaget eger ställa sig till efterrättelse de föreskrifter 

offentlig myndighet kan finna skäligt i säkerhetens intresse påbjuda; samt 

att någon sådan förmånsrätt för bolaget vid nya spårvägsliniers anläg-

gande, hvarom bolaget anhållit och hvarför Drätselkammaren gifvit ut-

tryck uti en ny § 8, af Stadsfullmäktige icke bifölls. 

Koncession å Uti skrifvelse till Stadsfullmäktige af den 1 December 1897 hade 

ii^nier.Herrar M. Hallberg, A. Eamsay och J. Tallberg med närslutande af en 

plankarta öfver staden, å hvilken med röda linier intecknats förslag till 

nya spårvägar i staden eller, såsom det heter i skrifvelsen, till en ny 

länk i det spårvägsnät, som en gång skall genomkorsa Helsingfors stad, 

anhållit att, för den händelse en sådan spårvägslinie pröfvas för staden 

gagnelig, derå erhålla koncessionen. Detta ärende hade af Stadsfullmäk-

tige remitterats till Drätselkammarens förberedande behandling och hade 

Kammaren i sådant syfte af den s. k. elektriska kommissionen, hvarom 

här tidigare ordats, infordrat yttrande i saken. Och föreslog2) Drätsel-

kammaren hos Stadsfullmäktige, sedan kommissionen anmält att densamma, 

i afsaknad af de företaget närmare preciserande förslag, hvilka sökan-

dene senare lofvat till Stadsfullmäktige inlemna, icke kunnat taga frågan 

under ompröfning, att den begärda koncession i den form den förelåg 

icke måtte af Stadsfullmäktige beviljas. Stadsfullmäktige beslöto 3) för 

den skull uppmana sökandene att förfullständiga sin ansökan med sådana 

närmare uppgifter beträffande tekniska och andra omständigheter, som 

den af Drättselkammaren tillsatta kommissionen funne vara af nöden för 

ärendets beredning. 

Då sökandene emellertid underrättat kommissionen, att de med af-

seende å de kostnader, hvilka dylika uppgifters åstadkommande skulle 

medföra, icke vore villige införskaffa desamma, med mindre än att dem 

bereddes visshet att erhålla koncession å den föreslagna ringbanan, så-

vida de under loppet af pågående år inlemnade detaljerad t förslag i äm-

l) Stfs prot. den 14 juni § 2. — 

den 8 fob. § 14. 

2) Drks skrf. N:o 29 af den 27 jan. — 3) Stfs prot. 
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net, hvilket kunde af Stadsfullmäktige godkännas, i hvilket fall först då 

koncessionskontrakt kunde uppgöras, meddelade kommissionen Drätsel-

kammaren, att kommissionen kunnat taga under ompröfning endast denna 

s ö k a n d e n e s s å l u n d a m o d i f i e r a d e a n h å l l a n . O c h h a d e h ä r v i d e n m i n o r i t e t 

inom kommissionen ansett densamma kunna af Stadsfullmäktige bifallas, 

då någon nämnvärd tidsförlust härigenom ej uppstode och Stadsfullmäk-

tige hade sig all rätt förbehållen vid detaljernas granskning samt man i 

annat fall riskerade, att sökandene ej vidare ville intressera sig för det 

dock för staden nyttiga företaget. Deremot hade majoriteten i kommis-

sionen, som hvarken funnit uti sökandenes förslag föreligga någon ny 

idé, hvaraf möjlig fördel borde dem reserveras, eller ett abonement å en 

koncession med stadens intresse och värdighet förenligt, beslutit afgifva 

följande uttalande, nämligen: att i principielt afseende något hinder icke 

förefinnes att upplåta spårvägskoncession åt flere bolag; att en ringlinie, 

afseende att med hvarandra direkt förbinda de bestående spårvägarne 

och de olika hufvuddelarna af staden, kan af kommissionen förordas; att 

kommissionen anser sig böra hos Stadsfullmäktige tillstyrka, att Fullmäk-

tige icke under detta år upptaga till slutlig behandling några förslag till 

spårvägsanläggningar i staden, undantagande den linie Spårvägs- och 

Omnibusaktie bolaget på grund af § 1 mom. e i dess med staden afslutade 

kontrakt kan finna nödigt utföra; men att närmare utlåtande ej mindre 

beträffande den föreslagna ringbanans sträckning, än angående systemet 

för drifkraften derå, afgifter, förhållandet till redan bestående spårvägs-

linjer in. m. kan afgifvas först, efter det fullständiga förslag af sökandene 

inlemnats. 

Drätselkammarens hemställan l) i ärendet till Stadsfullmäktige öfver-

ensstäinde med majoritetens i kommissionen förslag. Stadsfullmäktige be-

slöto 2) emellertid i enlighet med minoritetens i kommissionen åsigt till-

försäkra sökandene koncession å den af dem föreslagna ringbanan, såvida 

de under loppet af året inlemnade sådant detaljeradt förslag i ämnet, 

hvilket feunde af Stadsfullmäktige godkännas. 

I sammanhang med fastställande af utgiftsstaten för nästföljande år Budget för år 

1899 beslöto 3) Stadsfullmäktige till vissa ökade utgifter och utförande 

äfven af några andra allmänna arbeten, än hvarom här tidigare ordats 

och af hvilka må anföras följande. 

Drks skrf. N:o 81 af den 7 april. — 2) Stfs prot. den 14 juni § 3. —8) Drks skrf. 

N:o 228 af den 28 okt. (Stfs tryckta handl. N:o 25.) Stfs tryckta handl. N:ris 29, 35 och 36, 

Stfs. prot. den 22 dec. § 1. 

4 



50 

Förvaltning och Å vattenledningskontorets under rubriken Förvaltning och drift upp-
rift af vätte 

ledningen. 
drift af v a t t e n - t a g n a g f c a t e n .förhöjning a f ifiQO mark observerats, i det Drätsel-

kammaren för Vattenledningsingeniören, på hans derom gjorda begäran 

och då inrättningens utvidgning och vattenkonsumtionens tillväxt under 

de senare åren medfört för honom i flere afseenclen ökaclt arbete och 

ansvar samt han vid stadens vattenledning redan under mera än 15 års tid 

innehaft ordinarie tjenst, i sitt förslag till budget upptagit ett personelt löne-

tillskott på 1,000 mark; samt Stadsfullmäktige vicl den 6 September hållet 

sammanträde beslutit höja Rörmästaren Bromans aflöning med 300 mark. 

Underhåll och Under rubriken Underhåll och remont af vattenledningen bortlemna-

't^ieLtlgeT. ^ s hvarje vidare anslag för brandposters förseende med nya träkistor, 

hvaremot anslaget för reparation och justering af vattenmätare förhöjdes 

från 2 , 0 0 0 till 2 , 5 0 0 mark, på grund af vattenmätarenas under senaste år 

betydligt ökade antal. 

Nytt vattentorn Uti skrifvelse till Drätselkammaren af den 2 0 Oktober hade 
Vld nh?gen!ed Vattenledningskontoret föreslagit att, till förebyggande eller åtminstone 

minskande i väsentlig mån af de stora tryckvexlingarna inom rörnätet 

vid oregelbunden vattenkonsumtion och här af föranledda störingar samt 

minskad säkerhet vid inträffande större eldsvådor, arbetena å det vatten-

torn, förlagdt antingen å Observatoriiberget eller å tomten N:o 18 vid 

Bergmansgatan, hvars eventuela uppförande, jemlikt Förstärkte Stads-

fullmäktiges den 5 April 1897 fattade beslut, skulle bekostas ur obliga-

tionslånet af år 1898, finge under nästkommande år påbörjas, hvarjemte 

Kontoret framhöll att, då föreståndaren för astronomiska observatoriet 

vägrat godkänna tornets förläggande å den plats å Observatoriiberget, 

hvilken allena kunde komma i fråga, annat val för tornet icke återstode 

än tomten vid Bergmansgatan, hvarest detsamma, ehuru i estetiskt af-

se-ende mindre tilltalande och i anläggning något dyrare, likväl kunde 

utföras lika ändamålsenligt som på Observatoriiberget. Emedan vatten-

tornet i ingen händelse kunde fullbordas under ett år, vore för 1899 en-

dast en de-1 af det totala, till 2 5 2 , 4 0 0 mark beräknade kostnactebeloppet 

behöfligt, och anslog Vattenledningskontoret den under året erforderliga 

summan i rundt tal till 1 9 0 , 0 0 0 mark, deraf till bergsprängning å tom-

ten och gråstensarbeten å tornet 120,000 mark, till rörledningar mom och 

utom tornet 4 1 , 4 0 0 mark samt till en del nya hufvuclrör och diverse 

2 8 , 6 0 0 mark. 

Med föranledande häraf hade Drätselkammaren, som för sin del an-

såg att med utförande af ifrågakomna vattentorn icke vidare borde för-
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dröjas, till Stadsfullmäktige öfversändt Vattenledningskontorets omför-

mälda förslag med tillhörande ritningar samt i budgetförslaget för arbetena 
å tornet upptagit ett anslag af 190,000 mark; hvarhos Kammaren för-
m e n a t a t t Ii v a r j e t a n k e p å t o m t p l a t s f ö r d e t s a m m a å O b s e r v a t o r i i b e r g e t , 
m e d a f s e e n d e å d e n p l a n e r i n g och d e n d ispos i t ion o f v e r h u f v u d d e t t a b e r g 

numera undergått, borde öfvergifvas. 

Budgetsutskottet, till hvars ytterligare beredning ärendet öfverlem-

nats, erkände vigten deraf, att frågan om vattentornets uppförande skulle 

bringas till ett skyndsamt slut, men tilltrodde sig clock icke kunna be-

döma, huruvida från teknisk synpunkt någon anmärkning vore att emot 

projektet framställa. På grund häraf och då Vattenledningsingeniören 

sjelf förutsatt, att förslaget komme att underkastas en ytterligare pröf-

ning, föreslog utskottet att, innan definitivt beslut om denna betydande 

utgift skulle fattas, staden skulle anhålla om utlåtande öfver projektet af 

den framstående auktoriteten på hithörande område Ingeniör Alrutz, f. d. 

chef för vattenledningsverket i Stockholm. För att arbetena å vattentornet 

efter ärendets slutliga afgörande, omedelbart måtte kunna vidtaga, skulle 

enligt utskottets förmenande emellertid omförmälda belopp af 190,000 mark 

eventuelt för ändamålet anslås och i sådant afseende i staten upptagas. 

Och blefvo dessa utskottets förslag af Stadsfullmäktige godkända. 

Förutom anslagsposten för vattenledning till Slagtinrättningen, un- utsträckning af 
, ~ , i -y cm i - n - n • rörnätet samt 

cler Dalgatan och oörnäs otrandväg, till villorna i vestra Brunnsparken, i n k ö P a f vatten-

under Wilhelms-, Sibylle- och Söderviksgatorna, hvilka till samman!agdt matare-

belopp af 69,000 mark, såsom här tidigare framhållits, af Stadsfullmäk-

tige under året beviljats såsom förskott på 1899 års utgifter, upptogs 

uti budgeten för sagda år i och för rörnätets utsträckning 109,600 mark, 

hvaraf bland annat för vattenledning från Lappviksgatan till Sandudd 

20,700 mark och från Styrmansgatan under Artholmsgatan till adr. num-

mer 15 vid samma gata samt för vattenledningar inom de föreslagna nya 

l l : te och 12:te stadsdelarna 44,700 mark. För inköp af vattenmätare 

anslogs 5,000 mark. 

I Drätselkammarens förslag för remont och underhåll af stadens Remont och un. 

byggnader under år 1899 hade upptagits ett belopp af 46,700 mark, hvil- ^byggna^'r 

ket af Magistraten minskats till 42,700, men beviljade Stadsfullmäktige 

på Budgetsutskottets förslag härför en summa af endast 38,290 mark, på 

följande sätt fördelad: 

Drks skrf. N:o 219 af den 13 okt. 
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för yttre målning m. m. af tull- och packhuset . . 2,460: — 

„ remont af pumphuset i Brunnsparken och om-

byggnad af bron till pumphuset 1,900: — 

„ remont af gamla träpaviljongen vid Maria sjuk-

huset m. m 5,100: —-

„ yttre målning m. m. af Folkbiblioteket . . . 2,430: — 

„ d:o d:o d:o af Rådhusannexet . . . 2,800: — 

„ remont af centralpolisens lokaler i f. d. Bara-

no fiska huset 1,300; — 

„ snötransport m. m. f rån stadens gårdar . . . 4,300: — 

„ diverse reparationer 18,000: — 38,290: — 

Nybyggnader. Under XIY:de hufvudtiteln i stadens utgiftsförslag och dess under-

afdelning Nybyggnader upptogs, förutom de tidigare *) omnämnda ansla-

gen af 670,000 mark för nytt tull och packhus å Skatudden, 150,000 

mark för en ny sjukpaviljong å Maria sjukhus och 75,000 mark för till-

byggnad till sjukhuset å Arbets- och Fattiggården, 2,500 mark för en ny 

större pissoir i Henriksesplanaden vid hörnet af Brunnsgatan, 2,500 mark 

för en enahanda inrättning i hörnet af Aspnäsgatan och Östra chausséen? 

samt 1,000 mark för en dito mindre vid Östra Hamngatan, 1,000 mark för ett 

provisoriskt afträde å Skatudden, 8,000 mark för ett simhus vid Hörne-

berg och 7,400 mark för inredning af en visitationspaviljong i täckta va-

ruskjulet vid Yestra kajen, på hvilken paviljong Tullkammaren gjort 

anspråk2). 

Gators och aii- För „remont och underhåll" af Gator och allmänna i)latser hade Drät-

^mrrt̂ mlder- selkammaren af de många utaf Byggnadskontoret föreslagna gatuomlägg-
hålrggn-ng n i n g a r n a ansett sig kunna upptaga endast stensättning med nubbsten i 

asfalt af stadens andel af Yesta kajen f rån Salutorget till Norra maga-

sinsgatan med 31,000 mark. Ifrågavarande, starkt trafikerade, med fält-

sten belagda strandgata befann sig nämligen uti ett synnerligen förfallet 

skick. För att emellertid ifrågavarande stensättning skulle kunna komma 

till utförande under 1899, förutsatte det att Magistraten skulle ålägga de 

privata gårdsegarene invid gatan att samtidigt och med samma material 

omlägga sina gatuandelar. Detta gatuarbete hade för öfrigt ett visst sam-

manhang med föreslagen ommurning af den äfven i underhaltigt skick 

befintliga trappkajen omkring Katerhamnen, hvilken remont enligt Drät-

l ) Se pg. 35—38. — 2) Drks skrf. N:o 216 af den 13 okt, 
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selkammarens förmenande borde under nästa år utföras och hvarför Kam-

maren under rubriken „Hamnar" upptagit nödigt anslag. På Magistra-

tens förslag anslogo Stadsfullmäktige emellertid för remont och under-

håll af g a t o r och a l l m ä n n a p la t se r , f ö r u t o m n ä m n d a s u m m a , 7,200 m a r k 

för stensättning med nubbsten af körbanan öfver Högvaktstorget och 

3,080 mark för makademisering af den återstående delen af sarnma torg. 

Uti sitt budgetförslag hade Drätselkammaren med 27,300 mark upp-

tagit anslag för stensättning af stadens andel i Myntkajen, hvilken i så-

dant fall bland annat komme att upptaga den betydande trafiken till 

och från warrantmagasinen, Magistraten hade dock ansett detta arbete 

böra anstå, tills den nya tull- och packhusbyggnaden blifvit uppförd. 

Som emellertid något måste göras för att förbättra vägen till warrant-

magasinen, hvilken för närvarande höst och vår är så godt som ofarbar, 

hade Budgetutskottet, efter undersökning å platsen, förenadt sig om att 

föreslå att under år 1899 Ankargatan, Östra Hamngatan och den emellan 

nämnda gator fallande andelen af Kanalgatan måtte stensättas. Stadens 

andel i kostnaderna för dessa arbeten hade af Byggnadskontoret beräk-

nats, till resp. 4;800, 2,900 och 3,300 mark, och upptogo Stadsfullmäktige 

förty under rubriken „nyanläggning" clessa poster i budgeten för år 1899, 

förutom af Drätselkammaren utöfver ofvanståencle 27,300 mark föreslagna 

6,000 mark för stensättning med fältsten af körbanan öfver Skatuddstor-

get, 18,000 mark för stensättning med fältsten af Kanalgatan från Skat-

uddsbron till Östra Hamngatan, 6,500 mark för makadamisering af Vestra 

Hamngatan och 1,800 mark för stensättning af stadens andel af Docks-

gatan mellan Sjömans- och Fredriksgatorna. 

Under rubriken „regleringsarbeten'' för gator ingick i Magistratens Regieringsarbe-

budgetförslag en post å 53,000 mark, utgörande det belopp, hvarmed den ^ lumänna 

faktiska kostnaden för inlösen af tomterna N:ris 1—-1.2 vid Magasinska- platser, 

jen kommer att öfverstiga det anslag om 200,000 mark, som förstärkte 

Stadssfullmäktige för ändamålet beviljat') af 1898 års lånemedel. Då 

det emellertid syntes Budgetutskottet sakenligare att å utgiftssidan upp-

taga berörda kostnad i dess helhet samt sedermera å inkomstsidan obser-

vera den ur lånemedlen utgående delen däraf, upptogs anslaget för tom-

terna N:ris 1—12 vid Magasinskajen med 253,000 mark. 

Vidkommande den uti samma underafdelning af Drätselkammaren 

upptagna posten å 40,000 mark för „Järnvägsspår å Sörnäs strandväg, 

*) Se pg-. 23. 



54 

incl. planering", ansågs visserligen någon trafik för det tillämnade spåret 

vara att påräkna från de i denna trakt befintliga fabriken, men att, från 

det allmännas synpunkt sedt, ifrågavarande jernvägsspår skulle hafva sin 

egentliga betydelse för underlättande af vedtransporten till de vidsträckta 

stadsdelarna norr om långa bron. Då en fördelning af den år för år till-

tagande vedtrafiken på skilda platser äfven borde ligga i stadsjernvägar-

nes intresse, syntes det derföre Budgetsutskottet icke vara obilligt, om 

statsjärnvägarne, som komma att skörda hela inkomsten af trafiken, äfven 

skulle bekosta hela spåranläggningen med undantag af de nödvändiga 

planeringsarbetena, beräknade att kosta 20,000 mark. I öfverenstämmelse 

härmed beslöto Stadsfullmäktige att endast för planering af ifrågasatt 

jernväg längs Sörnäs Strandväg anslå sistnämnda belopp, samt att åt 

Drätselkammaren öfverlemna att med statsverket underhandla om jern-

vägens terrassering och utläggning af spåren på statsverkets bekostnad. 

Under denna samma rubrik upptogs dessutom: 16,000 mark för pla-

nering af Neckens gränd, 10,400 mark för planering af Ärtholmsgatan, 

7,400 mark för planering af Docksgatan, 3,000 mark för planering af 

Konstantinsgatan utanför tomt N:o 4 och 2,600 mark för planering af en 

del af Styrmansgatan. 

Remont, under- Yid „remont och underhåll" af Kanaler är endast att beakta att, 

mggn̂ ng afTa-förutom enahanda anslag som uti årets budget för kompletteringsarbeten 

"tppsdien!" diverse underhåll, för omläggning af en gammal träkanal under Gräs-

viksgatan och af stenkanalen under Mikaelsgatan från tomten N:o 5 till 

Wilhelmsgatan, hvilken kanaldel till följd af den lösa grunden satt sig, 

upptogs tvenne mindre poster af resp. 1,200 och 600 mark. 

Oaktadt den af Byggnadskontoret uppgjorda och af Drätselkamma-

ren till Stadsfullmäktige insända stadsplanen för en ny elfte och tolfte 

stadsdel ännu ej hunnit af Fullmäktige granskas och godkännas, än min-

dre högvederbörligen fastställas, hade Drätselkammaren likaså litet som 

Byggnadskontoret kunnat tänka sig, att de under en följd af år pågående 

gatuplaneringarna med dem åtföljande kanalanläggningar och vattenled-

ningar i och för möjliggörande af nya bostadstomters utgifvande inom 

området norr om stadens Östra chaussée, nu plötsligt, då efterfrågan på 

dylika billigare tomtplatser dag för dag varit i stigande, kunde afstannas 

och stadens vidare utveckling betänkligen hämmas. Under förutsättning 

att stadsmyndigheterna skulle försöka så begå, att denna plan åtminstone 

i början af år 1899 efter utverkad fastställelse kunde komma till tillämp-

ning, hade Drätselkammaren med ledning af Byggnads- och Vattenled-
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ningskontorens specialförslag samt efter samrådan med Stadsingeniören 

upptagit i sitt budgetsförslag för vissa, väl tänkta men ej särskildt namn-

gifna gator, hvilkas tillvara ännu ej var besluten och faststäld, afsedda 

a n l a g s p o s t e r f ö r v a t t e n l e d n i n g a r , k a n a l e r och p l a n e r i n g . E n s ådan p o s t 

å 100,000 mark anslogs äfven för ändamålet af Stadsfullmäktige, men för-

behöllo Fullmäktige sig framdeles rätt att bestämma om medlens närmare 

användning. 

Den under samma rubrik förekommande dernäst största utgiftspo-

sten å 10,600 mark för kanalanläggningar uti den nya förstaden Hörne-

berg hade redan under redogörelseåret af Stadsfullmäktige förskottsvis 

beviljats, för att uti instundande års budget upptagas. Beträffande öfriga 

för kanalanläggningar upptagna utgiftsposter, nämligen 6,000 mark för 

kanal från villan N.o 15 Humleberg, 5,900 mark för kanal under Neckens 

gränd, 5,860 mark för förlängning af kanalen under IV:de linien till tomt N:o 4 

och 8,800 mark för kanal under Artholmsgatan, torde det vara tillräckligt 

att nämna, att de voro betingade af och hade omedelbart sammanhang 

med ifrågakomna, under rubriken reglering af gator och vägar till utfö-

rande kommande gatuplaneringar, med undantag likvisst af posten 10,200 

mark för förlägning af kanalen under Kronsbergsgatan, hvarmed afsågs 

en utsträckning genom mudderutfyllningen vid östra ändan af Skatudden 

af den under sagda gata anlagda kanalen. Detta sist anförda arbete 

kunde enligt Byggnadskontorets förmenande knappast vidare uppskjutas. 

Under rubriken Vägar och dess underafdelningar observerades främst Remont, under-

. håll och nyan-
anslag till belopp af 13.300 mark för makadamisering af den s. k. gamla läggning af 

Djurgårdsvägen; och afsågs härmed icke allenast makadamisering af den vaga1, 

del af denna väg, hvilken utanför cle tvenne sista qvarteren i förstaden 
Berghäll utgör en förlängning af l:sta linjen, utan äfven en utbredning 
af denna ganska lifligt trafikerade vägdel. För diverse underhåll af vä-
gar upptogs såsom tidigare 10,000 mark. Rörande anslaget 130,000 mark 
för planeringsarbeten inom de föreslagna ll:te och 12:te stadsdelarne 
torde, med afseende å hvad just ofvanföre anförts, här icke något vidare 
behöfva tilläggas, än att Stadsfullmäktige äfven härvid fastade det förbe-
håll, att anslaget finge disponeras först, sedan Stadsfullmäktige fattat när-
mare beslut om hithörande anläggningar. Äfven beträffande utgiftspo-
sten 52,000 mark för planering af gator i förstaden Hörneberg kan hän-
visas till föregående andragande och Stadsfullmäktiges redan tidigare fat-
tade beslut. Slutligen upptogs här för anläggning af en behöflig väg till 
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de af staden utarrenderade villalotterna N:ris 1, 15 och 17 Humleberg ett 

anslag af 2,000 mark. 
Remont och Förutom 15,000 mark till diverse underhåll af Chans séer, eller samma 
underhåll af n , .. , , n . . , , . . . - . . 

chausséer. summa som under redogorelsearet, upptogs tor makadamisering mciusive 

torrläggning af hyrkuskplanen framför Brunnshuset 6,000 mark, äfven-

som andra 6,000 mark till förlängning af gångbanan längs Vestra chaus-

séen under ungefär två tredjedelar af sträckan från Fattiggårdsvägen till 

stadsporten. 

Remont, under- I och för remont och underhåll af stadens hamnanläggningar an-

aniäggninĝ af slogo, i enlighet med Drätselkammarens derom gjorda förslag, Stadsfull-

hamnar. m äkt ige förutom samma poster som uti redogörelseårets budget, eller 

2,000 mark för nedfartsbroar till isarne jemte stängsel vid kajerna och 

9,000 mark till diverse reparationer, 40,100 mark till ombyggnad af T-for-

miga kajen i Norra hamnen, 25,400 mark för remont af Vestra och Norra 

kajarmarne invid Norra katerhamnen, 2,000 mark för remont och sliphal-

ning af mudderverket samt 4,000 mark för ombyggnad af stentransport-

pråmen. 

I och för „nyanläggningar" åter beviljade Stadsfullmäktige följande 

af Drätselkammaren föreslagna anslag: 566,000 mark för kajarbeten å 

Skatudden, 10,000 mark för en ny afstjelpningsbrygga, 5,000 mark föl-

en täckt klappbrygga vid Aspnäs, 1,800 mark för tre stycken andra, öppna 

klappbryggor, 4,000 mark för bortsprängning af grundet å östra inloppet 

till Hafshamnen och 4,600 mark för provisoriska lastningsbryggor i Gräs-

viken och Hafshamnen, samt dessutom 76,000 mark för utvidgning af 

Sandvikens södra kaj. 

Hvad sist anförda post vidkommer, torde följande böra anföras. Uti 

en till Stadsfullmäktige ailåten, till Budgetutskottet öfverlämnad framställ-

ning hade Drätselkammaren anfördt, hurusom Byggnadskontoret bland 

allmänna arbeten att utföras under instundande år äfven föreslagit ut-

vidgning af Sandvikens södra kaj med framhållande af att den nya spårvä-

gen, som under år 1899 komme att dragas bland annat med beröring af 

sagda kaj, ej kunde å denna plats utläggas, med mindre berörda hamn-

arbete, som enligt beräkning komme att medtaga en kostnad af 84,500 

mark, blifvit af staden verkstäldt. Ehuru de af ifrågavarande arbete på-

kallade ändringar i stadsplanen allaredan erforderligen faststälts, hvadan 

något hinder för dess utförande ej i detta afseenda förelegat, hade Drät-

Drks skrf. N:o 257 af den 24 nov. 
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selkammaren likväl ansett med saken kunna ännu någon tid anstå. Men 

sedan Direktionen för Helsingfors Spårvägs- och Omnibus Aktiebolag 

senare hos Drätselkammaren anmält om bolagets afsigt att redan under 

n ä s t a år f u l l s t ä n d i g t b y g g a och d e n 1 N o v e m b e r 1899 t i l l t r a f i k u p p l å t a 

samtliga spårvägslinier, för hvilken bolaget meddelats koncession, samt 

anhållit att Kammaren ville hos Stadsfullmäktige utverka nödigt anslag 

för kajarbetena i Sandviken, så att dessa icke skulle ställa något hinder 

i vägen för bolagets spårvägslinie utmed Sandviken, hade Drätselkam-

maren till Stadsfullmäktiges pröfning öfverlemnat ärendet och hemstält, 

att Stadsfullmäktige ville hos Magistraten utverka val af förstärkte Stads-

fullmäktige för anvisande af anslag ur lånemedel för kaj arbeten i Sand-

vikshamnen, under förutsättning likvisst, att Fullmäktige icke ansåge ar-

betena kunna utföras med uttaxerade medel, i hvilket fall det nödiga 

anslaget kunde direkt upptagas uti 1899 års utgiftsstat för staden. Bud-

getsutskottet var med Drätselkammaren ense om önskvärdheten af att 

berörda kaj byggnad snarast möjligt måtte komma till utförande, och då 

staden derjemte var i tillfälle att för närvarande kostnadsfritt erhålla nö-

digt fyllnadsmaterial från firman P. Sine bry choffs angränsande tomt, å 

hvilken större stensprängningsarbeten nu pågå, samt kostnaden för kaj-

arbetet, enligt hvad Stadsingeniören upplyst, clerigenom kunde minskas 

till 76,000 mark, tvekade utskottet icke att förorda ifrågavarande kaj-

byggnads snara beläggande med arbete och dettas bekostande med ut-

taxerade medel; hvilken åsigt äfven af Stadsfullmäktige godkändes. 

Beträffande afstjelpningsbryggan vid Skatuddens norra strand hade 

Drätselkammaren föreslagit, att den skulle flyttas till Brobergskajen, men 

kunde Budgetsutskottet för sin del ej förorda en sådan förflyttning, eme-

dan sagda brygga enligt utskottets tanke på clenna plats vore än mera 

till olägenhet för omgifningen än där den nu befinner sig. Inom utskot-

tet hade ifrågasatts, huruvida icke bryggan lämpligen kunde förläggas 

till stranden öster om det af Lotsverket disponerade området. Förslaget 

hade synts utskottet acceptabelt, men då utskottet ej hunnit egna frågan 

en så omfattande pröfning, som den skulle erfordra, hemstälde utskottet 

och beslöto Stadsfullmäktige, att det för afstjelpningsbryggan begärda 

anslaget måtte beviljas; men att åt Drätselkammaren skulle öfverlemnas 

att taga under öfvervägande det inom utskottet väckta förslaget till ny 

plats för ifrågavarande brygga. 

Emedan stadsplanteringar na under de senare åren genom tillkomsten planteringar, 

här och der af nya ordnade områden ej obetydligt utvidgats, samt då 

10 
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den årliga underhållssumman för dessa planteringar det oaktadt allt se-

dan år 1895 hållits vid samma belopp eller 41,000 mark, hade .Drätsel-

kammaren nu på Stadsträdgårdsmästarens derom gjorda framställning 

med ett till 45,000 mark ökadt belopp under rubriken „Bemont och un-

derhåll" af Planteringar upptagit anslaget för underhåll af stadens plan-

teringar och trädskolor. Utgifterna under „Nyanläggningar blefvo äfven 

observerade i full öfverensstämmelse med Stadsträdgårdsmästarens spe-

cialförslag, hvari för resten för Observatoriibergens planering, för plan-

terings- och planeringsarbeten i Brunnsparken och Kajsaniemi samt för 

jordfyllning till Henriksesplanaden åstundats endast samma belopp, som 

uti innevarande års budget varit anslagna. Till uppköp af soffor hade 

ej begärts något anslag, men hade för planerings- och planteringsarbeten 

å sqvären på Skatudden, på det att dessa måtte kunna under år 1899 

slutföras, äskats ett anslag af 3,500 mark mot 2,000 mark innevarande 

år och hade denna summa af Drätselkammaren i dess förslag till utgifter 

för stadens planeringar äfven upptagits. Drätselkammarens förslag blefvo 

i allo af Stadsfullmäktige godkända. 

Renhållnings I och för renhållningsväsendet beviljades af Stadsfullmäktige allde-
våscndct« 

les enahanda anslag som för redogörelseåret. 

Arbetsredskap. Anslaget for arbetsredskap, som för år 1898 utgjorde 5,000 mark, 

höjdes till 7,000 mark. 

b) Ärenden beträffande stadens lösa egendom och 'penningeväsen. 

Stadskassans Till Stadsfullmäktige hade genom Drätselkammaren insändts af 

år 1897. Drätselkontoret upprättade och genom cless försorg till tryck befordrade 

handlingar2) rörande Helsingfors stads räkenskaper och bokslut för år 

1897; och hade detta bokslut i sammandrag följande utseende: 

Inkomster. 

Enligt stat 5%: 3,783,698: 70 

Utöfver d:o „ 564,752: 89 

Besparing å anslag „ 176,797: 98 

Summa &mf 4,525,249; 57 

Drks skrf. N:o 68 af den 10 mars. — 2) Stfs tryckta handl. N:o 6. 
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Utgifter. 

Anslag enligt stat Skf 3,783,698: 70 
A n s l a g e n ö f v e r s k r i d n a m e d 113 ,074^ 0 1 

Brist i beräknade inkomster „ 42,542: 14 

Summa 3kf 3,939,314: 85 

Arets resultat: öfverskott '„ 585,934:72 

Summa 9fop 4,525,249: 57 

Då till förestående öfverskott ffirifi 585,934: 72 

lägges skilnaden mellan den verkliga och i staten upp-

tagna behållningen från år 1896 eller . . . . „ 131,830: 38 

blir saldot till år 1898 en behållning å 9mp 717,765: 10 

Stadsfullmäktige b e s l ö t o l å t a ärendets vidare behandling bero, 

till dess berättelsen öfver verkstäld revision af stadens räkenskaper för 

samma år 1897 komme under Fullmäktiges behandling. 

Ur den till Stadsfullmäktige genom Magistraten insända revisions- R e v i s i o n af sta-

ber ätteisen 2) för år 1897 framgår bland annat: per fyr jgc)--

Att revisorerne vid inventering af stadens lösegendom kunnat i huf- °ch *nsviu'stri-ö ö liet at stadens 

vudsak konstatera, att densamma vid årsskiftet varit öfverensstämmande liämn^er och 
styielser. 

med inventeringslängderna; samt att de vid granskning af stadens räken-

skaper och förvaltning icke funnit skäl till anmärkningar, utan kommit 

till den uppfattning, att förvaltningen inom de skilda grenarna egnats en 

synnerlig omtanke. 

Stadsfullmäktige beslöto 3) derföre ock bevilja stadens embetsverk 

och nämnder ansvarsfrihet för ifrågavarande år. 

På grund af Stadsfullmäktiges Drätselkammaren gifna uppdrag4) be- 1898 års 

träffande upptagandet af ett nytt obligationslån för staden tillsatte Kamma- ga iols an' 

ren vid sammanträde den 30 September 1897 en af fem personer bestående 

delegation; och anmälte denna delegation i skrifvelse till Drätselkammaren 

för den 7 Januari, närslutande förslag till obligationstext och amorterings-

plan för ifrågavarande lån, att delegationen på vilkor, som af dessa 

handlingar i hufvudsak för öfrigt framgick utom rörande försäljnings-

*) Stfs prot. den 15 mars § 13. — 2) Stfs tryckta bandi . N:o 21. - 3) Stfs prot. den 

14 juni § 1. — 4) Se 1897 års berättelse pg. 67—69. 
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priset, hvilket enligt kontrahenterna emellan träffad öfverenskommelse 

icke skulle tillsvidare tillkännagifvas, afslutat kontrakt med ett konsor-

tium, bestående af Finlands Bank, Föreningsbanken i Finland, Bankir-

huset Robert Warschauer & C:o i Berlin och Aktiebolaget Stockholms 

Handelsbank, om dess öfvertagande af till emission beslutna tre miljoner 

finska mark. Och öfversände Drätselkammaren dessa handlingar till 

Stadsfullmäktige i och för utverkande af Kejs. Senatens fastställelse af 

desamma. Förslagen blefvo ock af Stadsfullmäktige med några smärre 

redaktionsförändringar godkända2), hvarjemte Stadsfullmäktige beslöto 

underställa dem Senatens Ekonomiedepartements pröfning och stadfä-

stelse; samt sedan Kejs. Senatens den 25 Januari gifna resolution uti 

ärendet, dessmedels de insända förslagen blifvit gillade och faststälda, 

för Fullmäktige föredragits, beslöto 3) Fullmäktige att förberörda resolu-

tion skulle Drätselkammaren delgifvas. 

Inlösen af obli- Uti Drätselkammarens första under Mars månad 1896 hos Stadsfull-

1876Teh 1882 mäktige gjorda framställning 4) om upptagande af ett nytt obligationslån 

ars lan. ^ ^ sj-ac]eil hac{e Drätselkammaren fästat största vigt vid konvertering af 

stadens äldre, med särskilda enligt redan då allmänt gällande räntefot 

alltför höga räntesatser utelöpande obligationslån samt var Drätselkam-

marens hemställan till Stadsfullmäktige betingad förnämligast af denna 

omständighet. Och då tiden för tillfället till och med i högre grad än 

då syntes vara inne för påbörjande af en dylik konvertering genom åter-

köp till staden af dess äldre obligationer, och operationer i hithörande 

syfte otvifvelaktigt skulle lemna staden en god förtjenst, hemstälde5) 

Drätselkammaren, att Stadsfullmäktige ville bemyndiga Kammaren att i 

mån af för ändamålet anslagna medel6) och med iakttagande af största 

möjliga fördel för staden begynna inlösa obligationer af stadens obliga-

tionslån af åren 1876 och 1882. Härtill bifolio ') Stadsfullmäktige, dock 

sålunda att Drätselkammaren jemte Politieborgmästaren Öhman skulle 

bilda den delegation, som enligt förstärkte Stadsfullmäktiges den 5 April 

1897 fattade beslut egde bestämma inlösningskurserna för ifrågavarande 

obligationer. 

Enär den sålunda bildade delegation från Drätselkontoret erhållit 

uppgifter, hvilka tydde derhän, att obligationer af 5 °/0 lånet för 1876 

Drks skrf. N:o 2 af don 7 jan. — 2) Stfs prot. den 14 jan. § 13. — 3) D:o d:o den 

8 febr. § 22. — *) Se 1896 års berättelse pg. 78. — 5) Drks skrf. N:o 50 af den 24 febr. — 
6) Se 1897 års berättelse pg. 68. — 7) Stfs prot. den 1 mars § 21. 
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kunde med fordel för staden uppköpas, men årsanslaget för ifrågavarande 

behof uppgick till endast 148,000 mark, h e m s t ä l d e D r ä t s e l k a m m a r e n 

hos Stadsfullmäktige om bemyndigande för delegationen att för om-

nämnda uppköp, då en ny emission af stadens 372 % obligationer näst-

kommande år 1899 åter antogs kunna ske, få anlita sådana disponibla 

lånemedel, som ej kunde komma till användning under redogörelseåret 

för de med dem afsedda ändamål, uppgående beloppet deraf till åtmin-

stone 500,000 mark; och blef framställningen af Stadsfullmäktige god-

känd 2). 
Såsom stadens andel uti Helsingfors Utskänknings- och Helsingfors Fördelning af 

Utskänknings-

Utminuterings-aktiebolags vinstmedel för år 1897 hade till stadskassan ocli Utminute-

inlevererats: af det förra bolaget 73,549 mark 26 penni och af det senare 

41,962 mark 91 penni eller således sammanlagdt 115,512 mark 17 penni. kr 1837-

Enär Stadsfullmäktige emellertid af dessa medel tidigare anslagit: 7,000 

mark för arbetshusen för fattiga barn 3) och 28,000 mark till underhåll 

af Utskänkningsbolagets planteringar och öfriga inrättningar å Höghol-

men och Fölisön 4), återstod till disposition för andra ändamål 80,512 

mark 17 penni; och beslöto *) Stadsfullmäktige i hufvudsaklig öfverens-

stämmelse med ett för uppgörande af förslag till dessa medels fördelning 

mellan särskilda sökande enkom tillsatt utskotts förord (i) anslå: 

till svenska teaterns garantiförening, för anordnande under instun- Bidrag tm 

dande spelår af 5 folkrepresentationer, 5,000 mark att utgå med 1,000SN6nska t(atcin-

mark för hvarje föreställning, mot vilkor likväl att representationerna 

gifvas företrädesvis å sön- och helgdagar och under lämplig årstid samt 

att biljettprisen icke öfverstiga 75 penni för plats i andra radens fond 

och 50 penni i dess sidologer, 25 penni på tredje raden och 50 procent 

af de vanliga biljettprisen för öfriga platser i salongen; 

åt direktionen för finska teatern for samma ändamål och sex repre- Bidrag tm 

sentationer 5,000 mark, på enahanda vilkor beträffande representationer- finska teatC111' 

nas anordning samt biljettprisen i öfrigt, utom att biljettpriset för plats 

å galleriet bestämmes till 25 penni; 

åt aktiebolaget Helsingfors Filharmoniska sällskap 5,000 mark, att Bidrag tHI 

under tiden från den 1 Oktober 1898 till clen 1 Mai 1899 utbetalas i må- Filhaim0Iliska 
° sällskapet. 

natliga rater, mot skyldighet för bolaget att under sagda tid underhålla 

*) Drks skrf. N:o 80 af den 31 mars. — 2) Stfs prot. den 19 april § 7. — 3) Se 1897 

års berättelse pg. 72. — 4) Se 1897 års berättelse pg. 52. — 5) Stfs prot. den 17 maj § 16. 

— 6) Stfs tryckta bandi. N:o 17. 
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en god orkester af minst 34 man samt åtminstone en gång i månaden 

uti en för ändamålet lämplig lokal anordna folkkonserter emot en inträ-

desafgift af högst 25 penni, till hvilka konserter biljetterna böra försäljas 

främst genom föreningen Arbetets Vänner och Helsingfors Arbetare-

förening samt de oförsålda vid ingången; 

Bidrag1 åt för- ått föreningen Arbetets Vänner jemte filialer härstädes 4,000 mark 

Tets^nl i 0 till bekostande af svenskspråkiga föredrag, samt folkhögskole- och andra 

undervisningskurser för arbetare; 

Bidrag tin för- åt Helsingfors Folkhögskolesällskap, Helsingfors Arbetareförening 
afô ki!ögskoie-f och Sörnäs Arbetareförening 4,000 mark till föranstaltande af folkhög-
ocii elementar- s k 0 j e _ elementarkurser för arbetare samt lättfattliga föredrag på fin-

kurser. ° o L 

ska språket; 

Bidrag åt „Finsk åt Finsk kvinnoförenings bestyrelse för elementarkurser 600 mark 

ening«. till slika kurser på svenska och finska språken för arbeterskor; 

Bidrag för sör- åt Sörnäs Arbetareförenings läsestugukomité 200 mark för underhåll 

ases uga. u n c j e r i n s t u n dande sommar af en läsestuga för hamnarbetare invid Sör-

näs hamn; 

Bidrag åt gym- åt gymnastikföreningen Ponnistus 400 mark till anordnande af kost-
nastikförenin- n . n . ,, , 
gen ponnistus, nadstria kroppsötnmgar lör unge arbetare; 

Bidrag för som- åt bestyreisen for sommarkolonier för arbetande kvinnor 2,000 
markolonier för 
arbetande qvin- n i a i ' k ' 

nor. ' 

Anslag tin ferie- åt Helsingfors folkskolors lärare- och lärarinneförening 3,500 mark 

foikskoieeiever.till feriekolonier för folkskoleelever; 
Bidrag åt för- åt föreningen för befrämjande af barnavård 3,200 mark, hvaraf 1,200 

eningen for be-
främjande af mark till underhåll under instundande sommar af en barnkrubba i Sör-
bamavaid. ^ ^ 25 barn, samt återstoden till befordrande af föreningens 

verksamhet i öfrigt; 

Bidrag åt Maria- åt Mariaföreningen 2,300 mark till föreningens herberge för tjenst-
S sökande kvinnor och hem för ålderstigna tjenarinnor; 

Bidrag åt Frun- åt Fruntimmersföreningen 3,000 mark till föreningens arbetshem för 
timmersföre- . . 

ningen. ålderstigna kvinnor; 

Bidrag tin åt Stadsmissionen i Helsingfors 2,000 mark till den första hjelpen Stadsmissionen . 

i Helsingfors, vid sjukdomsfall samt för möjliggörande af sjukvård i de fattigaste hem-

men, då den sjuke ej kan öfverföras till sjukhus; 

Bidrag åt Nyk- åt nykterhetsföreninp;en ..Balder" 1,500 mark; 
terhetsförenin- J ö 

gen „Balder". 
Bidrag åt redak- åt redaktionen för tidskriften „Vid hemmets härd" 100 mark; 
tionen för tid-
skriften „Vid 

hemmets härd". 
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åt Fröknarna Betty Alander och Hanna Eothman 7,550 mark till Bidrag un foik. 
barnträdgårdar. 

underhåll af deras folkbarnträdgård i Sörnäs under läseåret 1898—1899; 

och åt Fröken B. Hannen 6,700 mark till uppehållande af folkbarnträd-

gen vid Smedsgatan under samma tid ; samt åt Fröken Lydia Wendell 

3,200 mark till hennes folkbarnträdgård i Tölö, jemväl för instundande 

verksamhetsår; 

till sista afbetalning å Skulptören Robert Stigells grupp „De skepps - B
afsSptunk

er
P 

i i . . , . , ket „De skepps-

brutne" 1 1 , 4 1 2 mark 6 2 penni; samt brutne", 

åt Helsingfors Döfstumsförening 500 mark för upprätthållande af Bidrae åt Döf-° ° L x stumsforenm-
undervisningskurser för i Helsingfors bosatta äldre döfstumma; äfvensom gen. 

reservera återstoden af vinstmedlen 9,849 mark 55 penni för fram- Rfserverade 
' x vinstmedel. 

tida disposition. 

Deremot beslöto Fullmäktige afböja de ansökningar om anslag ur 

vinstmedlen, som inlemnats af Fröken T l ^ r a Albrecht, Direktionen för 

handarbetsskolan i Helsingfors, Finska Typografernas understödsförening 

och Byggnadsarbetarenes i Helsingfors understöds- och pensionskassa; 

samt uppdrogs åt nämnden för arbetareangelägenheter att afgifva utlå-

tande angående en af lärareföreningen för helsovård och nykterhet in-

lemnad ansökan om understöd. 

Vidare beslöto Stadsfullmäktige, att de föreningar, sällskap och en-

skilda personer, som tilldelas bidrag ur vinstmedlen, skulle anmodas att 

efter årets utgång afgifva kortfattade berättelser öfver sin verksamhet, 

särskildt med hänsyn till de beviljade anslagens användning, och af dem 

direktionen för svenska och finska teatrarna samt Helsingfors Filharmo-

niska sällskap till Drätselkammaren; Helsingfors folkskolors lärare- och 

lärarinneförening, föreståndarinnorna för barnträdgårdarna och Döfstums-

föreningen till Folkskoledirektionen; Föreningen för barnavåd, Mariaföre-

ningen, Fruntimmersföreningen, Stadsmissionen och bestyreisen för arbets-

husen för fattiga barn till Fattigvårdsstyrelsen; samt Arbetets Vänner 

jemte filialer, Helsingfors Folkhögskolesällskap, Helsingfors Arbetareföre-

ning, Sörnäs Arbetareförening jemte dess läsestugukomité, Finsk Kvinno-

förening, Bestyreisen för sommarkolonierna för arbetande kvinnor, gym-

nastikföreningen „Ponnistus", nykterhetsföreningen „Balder", samt redaktio-

nen för tidskriften „Vid hemmets härd" till Arbetarenämnden. Dessa 

nämnder, hvilka det ålåge att följa med verksamheten i vederbörande 

föreningar och inrättningar, egde derpå att jemte eget utlåtande till Full-

mäktige insända förenämnda berättelser. 
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Decharge åt Ut- Sedan Stadsfullmäktige genom Magistraten gifvits del af revisorer-
Sutm^nu^ngsh nes för Helsingfors Utskänknings- och Utminuterings-aktiebolags berättel-

aktieboiagen. ^ b e v i l j a d e i ) Stadsfullmäktige sagda bolag ansvarsfrihet för år 1 8 9 7 . 

Anslag för iäse- j e n ^ 1 1 Stadsfullmäktige stäld skrift af den 2 2 november 1 8 9 7 hade 
salen och prak-
tiska aftonsko- Arbetsledaren J. W. Lundqvist, Yillaegarene K. J. Nilsson och Herman 
lan 'stld-11^11 Santala samt Öfverstinnan Sigrid af Forselles, den sistnämnda i egenskap 

af ordförande i clen uti Hermanstad arbetande „syföreningen för fattiga 

mödrar", anhållit om anslag för underhållet af läsesalen i Hermanstad, 

specificeradt sålunda: 

för hyror 3mf 420: — 
„ ved och lyse „ 200: — 

„ bibliotekarien, städning och renhållning „ 180: — 

„ inbindning af äldre böcker, inköp af nya och tidnings-

prenumeration „ 400: — 

3mf 1,200: — 

till hvilket belopp, för den händelse att i inrättningen skulle 

m a m m a s äfven öfningslokal för Hermanstads brand-

kårs musikkommando, skulle komma hyra för ett 

rum med ved „ 200: — 

S m f i 1 , 4 0 0 : -

Beträffande sagda ansökning hade Hofrådet Nummelin, hvars ytt-

rande i ärendet af Stadsfullmäktige infordrats, framhållit att behofvet af 

en samlingslokal för de särskilda föreningarna inom Hermanstad och Maj-

stad visserligen icke kunde förnekas. Men då Stadsfullmäktige vid fast-

ställandet af budgeten för 1898 för skolundervisningen å Gumtäckt be-

viljat 7 , 0 0 0 mark och de lokaler, som upphyrdes för skolorna, jernväl 

borde kunna ä derför lämpliga tider användas af berörda föreningar, äf-

ven som nämnda anslag, äfven om en dylik anordning skulle befinnas vara 

mindre tillfredsställande, borde vara fullt tillräckligt för läsesalens behof, 

om undervisningen å Gumtäckt ordnades icke efter mönster af stadens 

folkskoleväsende utan i öfverensstämmelse med gällande folkskoleförord-

ning, så borde vidare bidrag för omförmälda ändamål icke ifrågakomma. 

— Med anslutning härtill hade äfven Drätselkammaren föreslagit2) att 

Stadsfullmäktige, hänskjutande ärendets vidare beredning till den för 

l ) S t f s p r o t . d o n 15 m a r s § 19. — 2) D r k s s k r f . N : o 2 5 5 a f don 2 3 doc . 1 8 9 7 . 
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Gumtäckt tillsatta folkskoleclirektionen, ville afslå berörda anhållan om 

ett särskildt anslag för ifrågavarande läsesal. 

Vidare hade Arbetsledaren Lundqvist samt Villaegarene P. J. Svens-

son och Nilsson i en den 26 November 1897 dagtecknad, till Stadsfull-

mäktige inlemnad skrift ansökt om att det understöd *•), som bestyreisen 

för Hermanstads praktiska aftonskola hösten år 1896 af Stadsfullmäktige 

erhållit, eller 400 mark om året, måtte af Fullmäktige höjas. I sådant 

afseende hade sökandene anfört, att de få yrkeskunniga handtverkare, som 

funnes i Hermanstad, icke med skäl kunde uppfordras att utan ersättning 

biträda vid skolan. Yrkesundervisningens ordnande erfordrade förty ef-

ter sökandenes beräkning ett anslag af vidpass 300 mark. För anskaf-

fande af undervisningsmaterial behöfdes 450 mark. Vidare åtginge till 

värme, ljus och städning 100 mark. Sökandene, som derjemte förutsatte 

att skolan äfven framgent skulle få hyresfritt disponera lokal i läsesalen, 

hade slutligen hemstält, att Fullmäktige ville öfverflytta bestyreisens för 

aftonskolan mandat på folkskoledirektionen i Hermanstad, och hade Drät-

selkammaren och Hofrådet Nummelin af samma skäl, som ofvan anförts, 

föreslagit 2) att något särskildt anslag för omordade aftonskola icke skulle 

beviljas utan ordnandet af äfven denna skolangelägenhet öfverlemnas åt 

den för folskolorna i Hermanstad tillsatta folkskoledirektionen 3). 

Det utskott, till hvars förberedande behandling Stadsfullmäktige öf-

verlemnat4) ärendet, föreslog5) på hufvudsakligen samma skäl, som af 

Drätselkammaren framhållits: att föreliggande ansökningar om förhöjdt bi-

drag till aftonskolan samt om förnyadt understöd åt läsesalen i Herman-

stad måtte af Fullmäktige af böjas; men att Fullmäktige ville uppdraga 

åt direktionen för folkskolorna i Hermanstad och Majstad att såvidt möj-

ligt bereda rum jemväl åt ifrågavarande inrättningar i de lokaler, som af 

nämnda folkskolor begagnas. 

Stadsfullmäktige beslöto 6) emellertid att anslå till underhåll af läse-

salen 1,200 mark och till aftonskolans upprätthållande 450 mark utöfver 

förut beviljade 400 mark, att bestridas såsom förskott ur stadskassan; 

och borde utgiften sedermera ersättas antingen ur det uti årets budget 

upptagna anslag af 7,000 mark för undervisningen å Gumtäckt eller, 

derest detta anslag icke försloge, ur andra medel, som Stadsfullmäktige 

kunde för ändamålet anvisa. 

Se 1896 års berättelse pg. 68. — 2) Drks skrf. N:o 256 af den 23 dec. 1897. — 
3) Se 1897 års berättelse pg. 7 9 - 8 2 . — 4) Stfs. prot. den 14 jan. § 8. — 5) Stfs tryckta 

handl. N:o 5. — 6) Stfs prot. den 1 mars § 19. 

10 



Anslag för upp- På grund af Trafikkontorets derom gjorda framställning anhöll J) 

r ^ r Drätselkammaren, att Stadsfullmäktige ville af de till Fullmäktiges dis-

gasin. position för oförutsedda behof uti årets faststälda utgiftsstat upptagna 

medel anslå ett belopp af högst 960 mark för upphyrande af behöfligt 

transitoupplagsmagasin; och blef anhållan af Stadsfullmäktige godkänd2). 

Anslag for upp- Sedan Trafikkontoret i skrifvelse till Drätselkammaren beskrifvit de 

gisfrdförapaX" svårigheter, som redan hade yppat sig vid anskaffande af packhusplats 

af1 in̂ portvaror m a s s a importvaror, hvilka hopa sig i staden, samt anhållit att 

Drätselkammaren ville hos Stadsfullmäktige utverka ett anslag af 300 

mark för upphyrning af ett extra magasin till förstärkande af utrymmet 

i gamla packhuset, anhöll : ]) Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige om 

ifrågavarande anslag, hvilket äfven af Fullmäktige beviljades 4). 

Beklädnadsun- Hos Magistraten hade Poliskammaren gjort framställning 5) derom, 

l isinrättningen. att Magistraten ville hos Stadsfullmäktige utverka ett anslag en gång för 

alla af 3,000 mark såsom grundfond för en beklädnadsverkstad för polis-

personalens tillgodoseende med erforderlig uniformsbeklädnad, och i så-

dant syfte uppgjort ett förslag till de grunder, på hvilka verkstaden finge 

af polisbetjeningen anlitas. Och beslöto 6) Stadsfullmäktige på förord7) 

af Drätselkammaren, som blifvit i saken hörd, bevilja det begärda ansla-

get, men tillika förklara, det Stadsfullmäktige ansågo sig icke böra ingå 

i pröfning af de af Polismästaren föreslagna stadgandena, enär det an-

kom å Polismästaren att tillse det anslaget varder rätt användt. 

Anslag för bi- Sedan styrelsen för Maria sjukhuset uti skrifvelse till Helsovårds-

mi läkaren vid nämnden anmält, att styrelsen till följd af det stora antal patienter, som 

Mana sjukhuset. • a n ] e c [ n i n g a f rådande messlingsepidemi och ett större tillopp af difteri-

patienter samt deraf föranledd ökning i läkarens å sjukhusets epidemi-

afdelning arbete funnit sig föranlåten att tillsvidare, och så länge epi-

demin fortfore, såsom biträde åt epidemiläkaren anställa en medicinekan-

didat, hvilkens löneförmåner, förutom fri kost och frit t boningsrum i sjuk-

huset, skulle utgöra 100 mark i månaden, hemstälde Helsovårdsnämnden 

hos Stadsfullmäktige, att Fullmäktige, med godkännande af hvad sjuk-

husstyrelsen i saken tillgjort, ville för ändamålet bevilja ett anslag af 

100 mark i månaden under fyra månaders tid, räknaclt f rån den 19 Ja-

l) Drks skrf. N:o 52 af den 24 feb. — 2) Stfs prot. den 1 mars § 23. — 3) Drks 

skrf. N:o 195 af den 15 sep. — 4) Stfs prot. den 27 sep. § 7. - 5) Stfs tryckta handl. N:o 8. 

— 6) Stfs prot. den 29 mars § 12. — 7) Drks skrf. N:o 71 af den 17 mars. 
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nuari; och blef anslaget af Stadsfullmäktige a n v i s a c l t a t t utgå ur Full-

mäktiges dispositionsmedel för året. 
Uti skrifvelse för den 23 Maj hade Helsovårdsnämnden hos Stads- Förhöjning af 

. - i i i epidemiläkarens 
fullmäktige föreslagit höjande af epidemiläkarens vid Maria sjuhkus l ön V id Maria sjuk-

från 3,000 till 5,000 mark samt antagande af en amanuens honom till 

biträde med en årlig lön af 1,200 mark förutom fri bostad och kost. I af en amanuens 
° vid sjukhusets 

anledning häraf hade i stället inom Stadsfullmäktige väckts2) tvenne epidemiafdei-
ning. 

alternativa förslag att antingen bibehålla epidemiläkaren vid hans nuva-

rande aflöning, men befria honom från skyldigheten att bo inom sjuk-

huset, och honom till biträde anställa en legitimerad läkare såsom assi-

stent, hvilken förutom fri bostad och kost i sjukhuset skulle åtnjuta en 

aflöning af 2,000 mark om året, eller ock vid epidemiafdelningen anställa 

endast en läkare, som borde bo inom sjukhuset och erhålla en förhöjd 

aflöning af ända till 6,000 mark. Sedan dessa förslag remitterats till 

Hälsovårdsnämndens yttrande och Nämnden uti afgifvande sådant vid-

blifvit sin tidigare i ärendet gjorda framställning, blef densamma af Stads-

fullmäktige godkänd 3), hvarjemte fullmäktige beslöto anmoda Helsovårds-

nämnden att vid den nuvarande innehafvarens af epiclemiläkaretjensten 

afgång hos Stadsfullmäktige anmäla aflöningsfrågan till förnyad pröfning. 

Uti skrifvelse till Stadsfullmäktige hade Helsovårdsnämnden anmält, Anslag för iäka-

att sedan längre tid tillbaka hos allmänheten försports klagan öfver svå-om^öndlgarne. 

righeten, ja någon gång till och med omöjligheten att om söndagarna 

under sommaren erhålla läkarehjelp. Under förloppet af flere år hade 

Helsovårdsnämnden genom tillmötesgående af särskilda läkare blifvit satt 

i tillfälle att åstadkomma dej ourering af en läkare hvarje söndag, om 

hvilka läkares bostad och namn allmänheten erhållit kännedom genom 

meddelanden i tidningarna. Men som det under förloppet af de senaste 

åren visat sig allt svårare att få till stånd dej ourering hvarje söndag, 

hemstälde Helsovårdsnämnden hos Stadsfullmäktige, huruvida icke till 

bekostande af söndags dej oureringen borde af stadens medel beviljas ett 

anslag af 20 mark per söndag att utgå för tolf sön- och helgdagar med 

inalles 240 mark; och godkände4) Stadsfullmäktige denna hemställan, 

hvarjemte beslöts att anslaget skulle utgå ur Stadsfullmäktiges disposi-

tionsmedel. 
Uti skrifvelse till Helsovårdsnämnden hade Diakonissanstalten här- A n s i a g för spår-

vägs- och hyr-
kusklega åt de i 

Stfs port. den 29 mars § 14. — *) D:o d:o den 7 juni § 20. — 3) D:o d:o den l ^ d V s j u k i 

1 1 o k t . § IB . — 4) D : o d :o d e n 1 7 m a j § 13 . sköterskorna. 



stäcles anhållit att för cle 4 diakonissor, hvilka enligt kontrakt med sta-

den tjenstgjorde såsom allmänna sjuksköterskor, skulle em'ot redovisnings-

skyldighet beviljas ett anslag af 100 mark per år till begagnande af 

spårväg samt i undantagsfall af hyrkusk, då sjukbesöken om dagen äro 

många och afstånden emellan de sjukes hem mer än vanligt långa. Och 

hemstälde hos Stadsfullmäktige Hälsovårdsnämnden med afseende å sum-

mans ringa belopp — 25 mark för enhvar diakonissa — och då framställ-

ningen äfven för öfrigt syntes Nämnden behjertansvärd, att denna Dia-

konissanstaltens anhållan måtte beviljas; hvilket äfven skedde *) och skulle 

anslaget utgå ur Stadsfullmäktiges dispositionsmedel. 

Anslag för in- Uti skrifvelse till Drätselkammaren hade Poliskammaren bland an-
redning af 3:dje I-IT 

Polisstationen, nat anhållit om vidtagande ar åtgärd derhän, att den för 3:dje polissta-

tionen uti Möbelfabrikanten K. K. Sylvanders gård N:o 10 vid Eriksga-

tan för ilere års tid upphyrda lokalen blefve inredd och iordningstäld i 

enlighet med ett bilagdt, af Byggnadskontoret uppgjordt kostnadsförslag, 

slutande sig å 2,400 mark. Och anhöll2) med föranledande häraf Drät-

selkammaren om ifrågavarande anslag samt beviljade 3) Stadsfullmäktige 

det att utgå ur Fullmäktiges dispositionsmedel för året. 

Anslag för till- Hos Helso vårdsnämnd en hade Ofverläkaren vid Maria sjukhuset an-

Midâ lakhustt! hållit om åtgärd der hän, att för redogörelseåret blefve, liksom under de 

närmast föregående åren varit fallet, inredt uti sjukbarackerna å villaom-

rådet Alkärr ett extra sjukhus för en tid af fem månader, räknadt från 

den 1 Juni. Denna framställning förordade Helsovårdsnämnden och hem-

stälde förty hos Stadsfullmäktige om ett anslag för ändamålet af 1,500 

mark i månaden eller sammanlagdt 7,500 mark; men anvisade4) Stads-

fullmäktige härför å sina dispositionsmedel ett belopp af endast 6,000 

mark. 

Anslag åt Hel- Afven för redogörelseåret hade Helsingfors Simsällskap hos Stads-
S i n g f Xp m 8 a l l ' f u l l m ä k t i g e a n s ö k t om ett understöd af 1,000 mark för beredande under 

sommaren af gratis simning och simundervisning åt folkskoleelever äfven-

som medellösa elever från elementarläroverken; och blef det begärda 

understödet beviljadt5) att utgå ur Stadsfullmäktiges dispositionsmedel. 

Anslag för lägre Med föranledande af frågan om inrättande af folkskolor i förstäderna folkskola å lä-

genheten.Bac- Hermanstad och Maj stad hade Stadsfullmäktige anmodat äfven Helsing-
ka8, fors Folkskoledirektion att i ärendet uttala sig. Och förordade i anled-

Stfs prot. den 17 maj § 14. — 2) Drks skrf. N:o 124 af den 20 maj. — 3) Stfs 

prot. den 7 juni § 12. — 4) D:o d:o den 7 jun i § 19. — 5) D:o d:o den 7 juni § 30. 
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ning häraf bemälda Folkskoledirektion organiserande af tvenne lägre 

folkskolor, en svensk och en finsk, i enlighet med det för Helsingfors 

stad gällande folkskolereglemente och under tillsyn af stadens folkskole-

direktion å staden underlydande villalägenheten Backas, hvarest lämplig 

skollokal stod mot en årlig hyra af 800 mark att erhållas; samt sedan 

Stadsfullmäktige bemyndigatFolkskoledirekt ionen att skrida till inrät-

tande af de tvenne föreslagna lägre folkskolorna, att för dem upphyra 

den af direktionen uppgifna lokalen, samt att till Fullmäktige inkomma 

med beräkning såväl öfver organisationskostnaderna som öfver utgifterna 

för skolornas årliga underhåll, beslöto 2) Stadsfullmäktige, efter det folk-

skoledirektionen uti skrifvelse för den 3 September lemnat de begärda 

beräkningarna, att för underhåll af dessa folkskolor å det till stadens 

jurisdiktion hörande området Backas anslå 10,960 mark årligen, att upp-

tagas uti stadens budget från och med år 1899, samt att för de fyra sista 

månaderna af redogörelseåret för ifrågavarande ändamål å Stadsfullmäk-

tiges dispositionsmedel anvisa ett belopp af 3,653 mark 33 penni. 

Sedan Stadsträdgårdsmästaren S. Olsson till Drätselkammaren an- Tillskotteanslag 
n i p - i i l l , för planering af 

mält, att i och iör vinnande at utrymme i stadens trädskolor och växthus observatoriiber-

från desamma borde försäljas 1,000 st. alm-, 1,000 st. lönn- och 1,000 st. gcn' 

björkträd samt 2,000 st. Cereus Jamacaru och 150 st. Agaver, träden och 

cacteerna till ett pris af 1 mark och Agaverna till ett pris af 5 mark 

stycket, hade Drätselkammaren genom kungörelse härom underrättat hu-

gade köpare, och anmälde3) ej mindre hos Stadsfullmäktige om denna 

åtgärd än anhöll, då ett påskyndande af planeringen å Observatoriiber-

gen vore högeligen önskligt, om bemyndigande att för ofvansagda ända-

mål använda de genom beskrifna träd- och växtförsäljning inflytande 

medel, hvilket bemyndigande äfven af Fullmäktige meddelades 4). 

På Beredningsutskottets förslag beslöto5) Stadsfullmäktige tilldela Anslag för sam-

Fullmäktiges sekreterare en ersättning af 1,000 mark för det arbete han 0™h utgivande 

nedlagt på redaktionen af den kommunala författningssamlingen6) och af
na1

e
a
I1förSu-U 

läsningen af korrekturet till densamma, från hvilken ersättning sekrete- ningssamiin-gen. 

råren dock egde godtgöra anlitadt biträde. 

Uti skrifvelse till Stadsfullmäktige för den 3 Oktober hade Direk- Anslag för upp-

tionen för lägre handtverksskolan anmält, att skolan till följd af d e n f ö r i ä g r e bandt-verksskolan. 

l ) Stfs prot. den 2 aug. § 34. — 2) D:o d:o den 6 sep. § 27. — 3) Drks skrf. N:o 

200 af den 22 sep. — 4) Stfs prot. den 27 sep. § 13. — 5) D:o d:o den 27 sep. § 16. — 
6) Se 1895 års berättelse pg. 151. 
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större tillströmningen af elever var i oundgängligt behof af en rymligare 

lokal, än den skolan för närvarande disponerade öfver uti gården N:o 18 

vid Annegatan, hvarföre direktionen ock hört sig för om en större skol-

lokal, hvilken stod att erhållas uti gården N:o 21 vid Alexandersgatan 

mot en hyresafgift af 9,000 mark per år, inclusive eldning af lokalen, 

eller 3,000 mark mera än för den förra lokalen, för hvilken hyresaftalet 

utgick med den L Juni 1899; och anhöll direktionen tillika om detta till-

skottsanslag för en tid af två år. Denna direktionens framställning blef 

ock af Stadsfullmäktige bifallen dock med den ändring, att hyrestiden 

för den nya lokalen bestämdes till tre år, sedan inom Stadsfullmäktige 

upplysts, att hyresvärden ej vidare upplät densamma på kortare tid. 

Tillskott un po- Emedan det uti årets utgiftsstat för Polisinrättningen i staden till 

*éxpcnseanŝ aĝ  3,000 mark upptagna expensemedels-anslaget visat sig otillräckligt, beslö-

to 2) Stadsfullmäktige i enlighet med Poliskammarens derom gjorda fram-

ställning bevilja ett tillskott för redogörelseåret af förslagsvis 800 mark 

att utgå ur Fullmäktiges dispositionsmedel. 

Anslag för an På Polismästarens gjorda anhållan om ett anslag af förslagsvis 200 

gym^̂ ikmatc- mark för anskaffande af erforderlig undervisningsmaterial i syfte att bi-
rial..^r.polisin" bringa polisbetjeningen färdighet i gymnastik och fäktning, beslöto3) 

Stadsfullmäktige bevilja det äskade anslaget att anvisas å Fullmäktiges 

dispositionsmedel. 

Foriiöjdt anslag Då vid stadens Byggnadskontor städse förekommit en mängd så-
för aflönande af . 

biträde vid Drät-dana utbetalningar, förnämligast uppköp af hvarjehanda torgförda mate-

se on oie . hyilka kunna anstå, till dess räkningarna en gång i veckan 

vid Drätselkammarens ordinarie sammanträden utanordnas och till Drät-

selkontoret för liqviderande öfversändas, utan måste omedelbart verkstäl-

las, hade under decennier och redan före nu gällande kommunalförvalt-

nings införande så förfarits, att dessa utbetalningar på reqvisition af den 

eller de byggmästare, Byggnadskontoret uppgifvit härtill berättigade, 

gjorts genom bohhållaren å Hamnkontoret. Som denna anordning emel-

lertid numera var i många afseenden opasslig, så mycket mera som Hamn-

kontoret upphört att vara ett uppbördskontor och endast disponerade 

öfver medel, som deråt förskottsvis utanordnades och samma liqvid lämp-

ligare kunde ske vid skild kassalucka å Drätselkontoret, hemstälde4) 

Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige ej mindre om bemyndigande att 

Stfs prot, den 11 okt. § 2. — «) D:o d:o den 11 okt. § 3. — 3) D:o d:o den 11 

okt. § 4. — 4) Drks skrf. N:o 207 af den 29 sep. 



71 

vidtaga denna förändrade anordning beträffande ifrågavarande liqvider 

från och. med 1899 års början, än ock att uti sagda års utgiftsstat för 

Drätselkontoret höja anslaget för extra biträden, genom hvilka mera-

nämnda liqvid och dermed följande bokföring skulle verkställas, från 

5,500 till 6,000 mark; och blef framställningen af Stadsfullmäktige god-

känd 
Enär Polismästaren, under framhållande af den för närvarande rå- Anslag tm hy-

resruedel åt sta-
dande svårigheten att få samtliga å stat upptagna konstapeltjenster vid dens polisbe-

staclens polisinrättning besatta med kompetenta personer, hos Guvernören tjeme' 

i länet anhållit, att ett belopp af 200 mark om året blefve beviljadt att 

utgå såsom hyresmedel för hvarje vid polisinrättningen anstäld öfverkon-

stapel och konstapel, för hvilket ändamål ett tillfälligt anslag af 29,200 

mark blefve erforderligt, så hade Guvernören med föranledande häraf 

medels remissresolution af den 8 Oktober inbegärt Stadsfullmäktiges ytt-

rande, huruvida Fullmäktige vore villige att af stadens medel anslå en 

tredjedel af det belopp, hvarom Polismästaren hemstält. På Berednings-

utskottets förslag beslöto 2) Stadsfullmäktige bifalla härtill, under förut-

sättning att återstoden af anslaget beviljades af statsverket, som jemväl 

härintills med tvåtredjedelar deltagit i kostnaderna för polisinrättningens 

underhåll; och skulle Guvernören om detta beslut underrättas. 

Och sedan Magistraten uti skrifvelse för den 7 November meddelat, 

att Kejs. Senaten, hvars pröfning Guvernören understält Polismästarens 

berörde framställning och Stadsfullmäktiges ofvan anförda beslut, funnit 

godt tillåta Guvernören att af allmänna medel i länets ränteri för ifråga-

varande ändamål använda ända till 19,466 mark 67 penni för helt år, be-

räknadt för tiden från den 1 November till utgången af år 1899, beslöto 3) 

Stadsfullmäktige för samma ändamål anvisa ett belopp af 1,625 mark å 

Fullmäktiges dispositionsmedel för redogörelseåret, samt att Helsingfors 

stads andel i det förhöjda anslaget för polisinrättningen skulle med 9,733 

mark 33 penni upptagas i stadens budget för år 1899. 

Sedan föreståndaren för undersökningsstationen för lifsmedel, Magi-Förhöjning i an-

ster A. Zilliacus uti en till Helsovårdsnämnden aflåten skrifvelse fram- smfningsstatfo-

hållit, hurusom numera, efter det skärpt kontroll öfver mjölkhandeln in- nen f™ei
llfsme-

förts, antalet mjölkanalyser sjelffallet komme att betydligt ökas, hvarför 

och då äfven önskligt vore att föreståndaren för berörda station, hvars 

l ) Stfs profc. den 11 okt. § 6. — 2) D:o d:o den 11 okt. § 9. — 3) D:o d:o den 15 

nov. § 1. 
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tid mer och mer begynt tagas i anspråk för stadens egen räkning, finge 

tillfälle att taga initiativ till en vidsträcktare kontroll af lifsmedel, det 

årliga anslaget för stationen borde ökas med 1,200 mark, för att bemälde 

tjensteman blefve i tillfälle att vid stationen anställa ett biträde, hade 

Helsövårclsnämnden till Stadsfullmäktige inkommit med framställning i 

ärendet samt förordat bifall till Magister Zilliacus' anförda förslag. Drät-

selkammaren hvars utlåtande Fullmäktige i saken inhemtat, hade jem-

väl biträdt Hälsovårdsnämndens åsikt samt i budgetförslaget intagit ett 

anslag för omordade ändamål. Och beslöto2) Stadsfullmäktige på för-

slag 3) af Budgetsutskottet, till hvars förberedande behandling ärendet 

blifvit remitteradt, att till denna del godkänna budgetsförslaget för år 

1899. 

Anslag åt nänm- Uti skrifvelse till Stadsfullfäktige hade Nämnden för arbetareange-

an̂ erågenhê er. lägenheter anhållit om ett årligt anslag tillsvidare af: 600 mark till arvode 

åt Nämndens sekreterare, 100 mark för år till ersättning för vaktmästare-

biträde och 100 mark till expenser; och beslöto 4) Stadsfullmäktige på 

Beredningsutskottets förslag ej mindre att å sina dispositionsmedel anslå 

så stort belopp af det begärda anslaget, som belöpte sig på Oktober, 

November och December månader af redogörelseåret, än ock att åt Bud-

getsutskottet öfverlemna att yttra sig beträffande årsanslagens uppta-

gande i budgeten för år 1899. Och sedan bemälda utskott haft intet att 

erinra beträffande de begärda anslagens storlek5), beslötoG) Stadsfull-

mäktige vidare att under XVLde hufvudtiteln af utgiftsstaten för 1899 

upptaga 600 mark till arvode åt Nämndens sekreterare, 100 mark för 

vaktmästarebiträde samt 100 mark till expenser eller sammanlagdt 800 

mark 7). 

Anslag för aflö- Uti skrifvelse för den 26 Oktober hade Magistraten anhållit hos 
ndande

aexekuia Stadsfullmäktige, att ett anslag af 1,200 mark blefve stäldt till Magistra-

txonsbetjente. förfogande för aflönande under November och December månader 

af redogörelseåret samt Januari månad 1899 af nödigt antal biträdande 

exekutionsbetjente; och beslöto8) Stadsfullmäktige på Beredningsutskot-

tets förslag att till ifrågavarande ändamål å sina dispositionsmedel anvisa 

ett belopp af 800 mark för November och December månader samt att 

anhålla det Magistraten ville i förslaget till 1899 års utgiftsstat i omför-

Drks skrf. N:o 220 af den 21 okfc. - 2) Stfs prot, den 22 dec § 1. — 3) Stfs 

tryckta handl. N:o 35. — 4) Stfs prot. den 1 nov. § 16. — s) Stfs tryckta handl. N:o 35. 

— 6) Stfs prot. den 22 dec. § 1. — 7) Stfs tryckta handl. N:o 36. — 8) Stfs prot. den 1 

nov. § 21. 
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mäldt syfte upptaga ett belopp af 4.00 mark för Januari månad näst-

kommande år. 
Uti skrifvelse till Hälsovårdsnämnden hade Styrelsen för Maria sjuk- Anslag för m-

P.. -i trade åt förman-

huset framhållit nödvändigheten af att ett biträde åt törmännen ior des- lien for desin-

infektionsinrättningen i sagda sjukhus blefve anstäld från den 1 Juni fek^gen.aU~ 

emot åtnjutande af en årsaflöning af — förutom fri bostad och kost — 

600 mark. På af sjukhusstyrelsen härför anförda skäl förenade sig Hel-

sovårdsnämnden härom så mycket hellre, som åt ifrågavarande biträde 

äfven kunde uppdragas att biträda vid å sjukhuset förefallande obduk-

tioner; och hemstälde förty om anställande af meranämnda biträde. 

Med föranledande häraf beslöto x) Stadsfullmäktige bifalla framställnin-

gen; och skulle den del af det beviljade anslaget, som belöpte sig på 

redogörelseåret eller 350 mark påföras Stadsfullmäktiges dispositions-

medel, samt årsanslaget i dess helhet, 600 mark, observeras i nästkom-

mande års utgiftsstat. 

Sedan Styrelsen för Maria sjukhuset hos Stadsfullmäktige bland an- Tiiiskottsansiag 

nat anmält att, förnämligast på grund af det stegrade patientantalet i fm ^mset/ 

följd af den i staden herskande skarlakansfeberepidemin, den för sjuk-

huset uppgjorda staten för år 1898 komme att öfverskridas med sannolikt 

8 ä 9,000 mark, beslöto 2) Stadsfullmäktige att det belopp, hvarmed sjuk-

husets stat under redogörelseåret komme att öfverskridas, skulle vid be-

hof till Sjukhusstyrelsen utanordnas. 

Medels remissresolution af den 11 December 1897 hade Guvernören Matportioner 

i länet affordrat Stadsfullmäktige och Magistraten utlåtande i anledning f5r personer .in 
0 0 o ternerade i 

af Civilexpeditionens i Kejs. Senaten skrifvelse till bemälde Guvernör poiiskammar-
liäktet. 

af den 4. i nämnda månad angående Fångvårdsstyrelsens hos Kejs. Sena-

ten gjorda framställning, att ett årligt anslag af föreslags vis 2,000 mark 

skulle för af Poliskammaren i Helsingfors anskaffande matportioner åt för 

ransakning i förvar tagne personer utverkas och i staten upptagas och re-

dovisas såsom slutligen utanordnade under tredje hufvudtiteln och bidrag 

till polisinrättningen i Helsingfors. Sedan Poliskammaren och Drätselkam-

maren afgifvit yttrande3) i ärendet och dervid framhållit, att de personer, 

som vid polisinrättningen hålles internerade och betinga ifrågavarande 

matportioner, till öfvervägande antal äro sådana, som för lösdrifveri eller 

tiggeri qvarhållas för undergående af författningsenlig behandling, äfven-

Stfs pro t. den 19 april § 22. 

18 af den 20 jan . 

-) D:o d:o den 22 dec. § 6. — 3) Drks skrf. N:o 

10 
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som såclana om brott förvimna personer, hvilka i de flesta fall sakna sta-

digvarande bostad och hvilka, innan nödig utredning om brottets beskaf-

fenhet hunnit anskaffas, icke kunna för vederbörande Guvernörs eller dom-

tols vidare åtgärd till häkte insändas; äfvensom med ledning af räknin-

garna för födan åt dessa personer under sistlidet år 1897 ansett att tills-

vidare ett anslag af 2,000 mark per år för ifrågavarande behof blefve be-

höfligt, hvarföre allt skäl vore att biträda Fångvårdsstyrelsens ofvan an-

förda förslag, beslöto Stadsfullmäktige afgifva sitt utlåtande i enlighet 

med Drätselkammarens förslag, med framhållande clerjemte att anslaget 

borde upptagas i länestyrelsens stat under rubrik: anslag för i förvar 

tagna personer. 

Förändring i I tvänne under år 1897 af stadens samtlige distriktsläkare och den 
distriktsläkare- ^y^}™ läkaren till Helsovårdsnämnden inlämnade skrifvelser hade dessa 

nes ställning 1 ^ 

och aflöning. g j 0 r t framställning om önskligheten af en omorganisering af distrikts-

läkarnas ställning och löneförmåner, hvilken framställning u tn^nnar däri, 

att deras löneförmåner borde i någon mån på ett eller annat sätt ökas. 

I den i ett antal af 10 punkter sammanfattade motivering, på hvilken 

distriktsläkarne stöda sin framställning, påpekas bland annat dessa läka-

res icke ringa arbetsmått, men framhålles dock, att detta icke ännu är så 

betydligt, att det ej skulle tåla en vidare ökning, förutsatt att aflöningen 

lämpades därefter. Vidare framhålles äfven, att den korta tid af endast 

3 år, för hvilken distriktsläkarne for närvarande tillsättas, icke allenast 

gör deras ställning osäker, utan äfven lätt kan leela till ett altför tätt 

och för sjukvården bland stadens fattiga befolkning mindre fördelaktigt 

ombyte af läkare. 

Med föranledande häraf uttalade sig Helsovårdsnämnden uti skrif-

velse2) till Stadsfullmäktige af den 7 mars att, ehuruväl enligt Helso-

vårdsnämdens förmenande någon allmän löneförhöjning för distriktslä-

karne och den qvinliga läkaren icke för närvarande borde komma i fråga, 

Helsovårdsnämden dock, i öfverensstämmelse med hvad den redan i tidi-

gare skrifvelse af den 29 sept. 1895 hos Stadsfullmäktige framhållit, 

ansåg att för distritsläkaren inom Tölö distrikt, som till omfånget är syn-

nerligen stort men glest befolkadt, och hvilken läkare såväl vid sina be-

sök i patienternas hem kan hafva en lång och tidsödande väg att tillryg-

galägga, som ock har mindre tillfälle till privatpraktik inom sitt till stör-

sta delen af obemedlade personer bebodda distrikt, lönen borde höjas till 

Stfs prot, den 25 jan. § 12. — 2) Stfs tryckta handl. N:o 14. 
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3,600 mark årligen. Med afseende på den tid, för hvilken distriktsläkarne 

antagas i stadens tjänst, syntes det Nämden önskligt att förr eller senare 

en sådan omorganisation vidtages, att desse här, liksom annorstädes t. ex. 

i Stockholm, tillsättas på lifstid, men höll Nämden dock före, att förnär-

varande, så länge stadens sjukvårdsväsende befinner sig i en snabb utveck-

ling, en sådan anordning icke vore ändamålsenlig. Däremot hade Näm-

dens flertal ansett, att för vinnande af en något större stabilitet i distrikts-

läkareinstitutionen och för att i viss mån förbereda öfvergången till ett an-

tagande på lifstid, distriktsläkarne, i likhet med stadens sjukhusläkare, 

borde tillsättas på en tid af sex år isänder. Och då icke nekas kan, att 

distriktsläkarne och äfven den qvinliga läkaren, hvilkas klientel till öfver-

vägande del utgöres af en fattig och i socialt afseende lågt stående be-

folkning, hafva sig ombetrodda en mödosam befattning, kunde Helsovårds-

nämden icke annat än sent era den af distriktsläkarne och den qvinliga 

läkaren i deras skrifvelse påpekade bristen af semesterledighet och ansåg, 

att staden för att bereda dessa sina läkare en välbehöflig rekreation från 

deras maktpåliggande värksamhet, borde bevilja dem en månads semester-

ledighet årligen samt under denna tid aflöna deras vikarier, hvilka af 

dem sjelfva böra anskaffas, hvarför härtill börde anslås en summa af 

1,800 mark i ett för allt att till vikarierna utgå med 300 mark i månaden. 

På grund af anförda motiv föreslog Hälsovårdsnämnden, att Stads-

fullmäktige ville: l:o höja distriktsläkarens i Tölö lön till 3,600 mark år-

ligen; 2:o tillsätta distriktsläkarne för en tid af 6 år isänder, samt 3:o 

bevilja såväl distriktsläkarene som den qvinliga läkaren årligen en månads 

semesterledighet och till aflönandet af deras vikarier under denna tid an-

slå inalles 1,800 mark årligen. 

Yicl ärendets föredragning beslöto Stadsfullmäktige: att höja di-

striktsläkarens i Tölö aflöning till 3,600 mark om året, räknadt från clen 

1 Januari 1899, hvilken förhöjning alltså skulle uti sagda års budget ob-

serveras; att anmoda Beredningsutskottet att till nästa sammanträde af-

lemna förslag till utverkande af sådan ändring i den till distriktsläkarene 

af Guvernören i länet faststälda instruktionen, att desse samt den qvin-

liga läkaren blefve tillsatta för en tid af sex år i sänder och att nämnda 

funktionärer berättigades till en månads semesterledighet; att emellertid 

för redogörelseåret bevilja enhvar af distriktsläkarene och den qvinliga 

läkaren en månads semesterledighet samt till aflönande af vikarier under 

l ) Stfs prot. den 19 april § 14. 
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sagda ledighet ur Fullmäktiges dispositionsmedel anvisa ett belopp af 

1,800 mark; samt att sedan stadsfästelse å ändringar i berörda instruktion 

vinnits, förständiga vederbörande att för vikariers aflönande i förslaget 

till 1899 års utgiftsstat upptaga ett anslag af 1,800 mark. 

Yicl följande sammanträde upplästes för Stadsfullmäktige och god-

kändes följande af Beredningsutskottet uppgjorda förslag till ändring 

af 1 och 12 §§ i den för distriktsläkarene den 23 mars 1892 af Guver-

nören faststälda instruktionen, nämligen': 

„§ 1. Distriktsläkarene anställas till ett antal af fem, på förslag af 

Hälsovårdsnämnden, utaf Stadsfullmäktige för en tid af sex år, men kunna 

till befattningen återväljas. 

§ 12. Distriktsläkarene och den q vinliga läkaren äro årligen berätti-

gade till en månads semesterledighet på tid, som af Helsovårdsnämnden 

bestämmes, och böra dessa läkare, såväl för semestertid som då tjentsle-

dighet dem eljes af Helsovårdsnämnden beviljas, ställa sådana vikarier 

för sig, som af Helsovårdsnämnden godkännas. Emellertid må hvarken 

tiden eller stället för emottagningarna under kortare ledighet derigenom 

förändras, men skall vid hvarje ombyte af läkare kungörelse derom infö-

ras i tidningarna på sätt i § 11 stadgas. 

För vikariers aflöning under semesterledighet är särskildt anslag 

anvisadt." 

A dessa förändringar i instruktionen för stadsläkarene skulle alltså 

hos Guvernören i länet fastställelse utverkas. Uti skrifvelse från Magi-

straten underrättades sedermera Stadsfullmäktige att Guvernören den 9 

Juli faststält ändringsförslaget, samt beslöto 2) Stadsfullmäktige att Helso-

vårdsnämnden skulle om den skedda fastställelsen underrättas, 

personelt iöne- På derom gjord anhållan och Vattenledningskontorets förord före-
tillskott åt 

Rörmästaren slog 3) Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige, att Rörmästaren E. Broman 

E. Broman. m e ( j a f g e e n ( j e ^ hans mångåriga tjensteverksamhet vid stadens vattenled-

ning och hans i följd af inrättningens utvidgning ökade göromål måtte 

tilldelas ett personelt lönetillskott af 300 mark om året, räknadt från den 

1 Januari 1899; och blef förslaget af Stadsfullmäktige godkändt 

Förhöjning af Enär Stadsträdgårdsmästaren S. Olsson hos Drätselkammaren anhål-
Smäs?a?el

g oi?-" ^ o m vi^ord öfver sin verksamhet i stadens tjenst, hvilken han var sin-

sons lön. n a ( j lemna, framstälde 5) Drätselkammaren, i betraktande af svårighe-

Stfs prot. den 3 maj § 21. - «) D:o d:o den 2 ang. § 26. — 3) Drks skrf. N: o 175 

af den 11 aug. — 4) Stfs prot. don 6 sept § 7. — 5) Drks skrf. N:o 183 af den 18 aug. 
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terna att för ifrågavarande befattning erhålla en annan lika kompetent 

och dugande fackman som Herr Olsson, hos Stadsfullmäktige att han 

finge, räknadt från den 1 Januari 1899, utöfver honom härförinnan till-

försäkrade löneförmåner, för tillfället uppgående till 4,300 mark, ej min-

dre uppbära ett ett kontant personelt lönetillskott af 1,400 mark per år, 

än äfven erhålla följande natura förmåner efter Drätselkammarens eller 

vederbörande myndighets närmare bestämmande, nämligen: a) ved till eget 

behof af förrådet vid stadens växthus, b) gräs från stadsplanteringarna 

till foder åt egna kreatur, samt c) ett mindre grönsaksland i trädgården 

vid växthusen. Och öfverlemnade Drätselkammaren i sammanhang här-

med, med hänsyn till svårigheterna för Drätselkammaren och Byggnads-

kontoret att med erforderlig sakkännedom hafva inseende öfver stadsträd-

gårdsmästarens verksamhet, till Stadsfullmäktiges pröfning, huruvida icke 

lämpligt vore att tillsätta en särskild, af sakförståndige bestående Träd-

gårdsnämnd, som egde utöfva de Drätselkammaren och Byggnadskontoret 

i förenämndt afseende åliggande skyldigheter, i hvilket fall en modifika-

tion af Byggnadskontorets instruktion i hithörande delar blefve af nöden. 

P å Beredningsutskottets förslag beslöto1) Stadsfullmäktige att godkänna 

Drätselkammarens förslag beträffande ökandet af Stadsträdgårdsmästaren 

Olssons löneförmåner samt att åt ett särskildt utskott öfverlemna att ej 

mindre afgifva utlåtande, huruvida en särskild Trädgårdsnämnd borde in-

rättas, än ock uppgöra förslag till instruktion för sagda nämnd och till 

häraf betingad ändring uti instruktionen för Byggnadskontoret. 

På derom gjord anhållan och Byggnadskontorets förord föreslog 2) Personelt löne-

Drätselkammaren åt Bokhållaren vid stadens Byggnadskontor Gustaf Hall, tllJ^t/I
t
Ia^]°

k" 

med afseende å det under senare år betydligt ökade arbetet å kontoret 

och lefnadskostnadernas i staden samtidiga fördyrande äfvensom med hän-

syn till hans 20 åriga oförtrutna arbete i stadens tjenst, en personelt lö-

neförhöjning af 400 mark per år, att utgå från 1899 års början ; och blef 

framställningen af Stadsfullmäktige godkänd 3). 

Uti skrifvelse f rån Helsovårdsnämnden af den 29 Augusti hade Sty- Förhöjning af 

reisen för Maria sjukhuset framhållit, hurusom öfverläkarens vid sjukhu- ^ Z l j u k -

set lön, 3,000 mark per år, icke kunde anses utgöra en tillräcklig ersätt- huset aflöni1^-

ning för det arbete, som för det närvarande var förenadt med denna 

syssla, isynnerhet om man toge i betraktande att öfverläkaren icke hade 

Stfs prot. den 6 sept. § 20. — 2) Drks skrf. N:o 191 af den 8 sept. — 3) Stfs prot. 

don 27 sept. § 5. 
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någon semesterledighet. Och föreslog bemälda styrelse på dessa och några 

andra skäl, att Helsovårdsnämnden ville vidtaga åtgärd derhän, att öfver-

läkarens aflöning faststäldes till 5,000 mark. Äfven Hälsovårdsnämnden 

ansåg att öfverläkarens vid Maria sjukhuset lön var för knapt tillmätt 

och borde höjas, men då han helt säkert komme att såsom medlem ingå 

i den komité, som skulle nedsättas för öfvervakandet m. m. af det vid 

sjukhuset i den närmaste tiden förestående nybyggnadsarbetet, och i denna 

egenskap kunde påräkna en särskild ersättning för sitt arbete, ansåg Häl-

sovårdsnämnden öfverläkaren till en början och intill dess den beslutna 

utvidgningen af Maria sjukhuset blifver genomförd, vara ersatt med 4,000 

mark om året, om hvilken aflöning åt ofta nämnda öfverläkare Helso-

vårdsnämnden också derföre hos Stadsfullmäktige gjorde framställning 

och som af Fullmäktige bifölls 1). 

Löneförhöjning Hos Drätselkammaren hade Stadsbyggmästaren Hongell, som enligt 

Staren Honglit ^en Byggnadskontoret gällande stat åtnjuter en årlig aflöning af 

2,900 mark, i betraktande af att han under en tid af fem år innehaft sin 

befattning, anhållit ej mindre att enahanda förmån beträffande löneför-

höjning efter vissa tjensteår, som är öfriga stadens tjenstemän tillförsäk-

rad, måtte äfven honom medgifvas, än ock att hans grundlön skulle hö-

jas till 3,600 mark; och anförde Hongell såsom motiv för denna senare 

anhållan, att hyror och lefnadskostnader, sedan stadsbyggmästarelönen 

faststäldes, i hög grad fördyrats jemte det tjensten åtföljande arbetet un-

der samma tid betydligt ökats. Ehuru Byggnadskontoret, som i ärendet 

blifvit hördt, tillstyrkte bifall i allo till sökandens anhållan, hemstälde 2) 

Drätselkammaren, som ansåg en så stor löneförhöjning på en gång något 

öfverdrifven, hos Stadsfullmäktige att Byggmästaren Hongell från och 

med ingången af år 1899 skulle för fem års tjenst tilldelas ett personelt 

lönetillskott af endast 300 mark; och blef förslaget af Stadsfullmäktige 

godkändt3). 

Personelt löne- Uti skrifvelse af den 24 Oktober hade Yattenledningsingeniören C. 

t̂enied̂ ninĝ -1 "̂Hausen hos Drätselkammaren anhållit, att Kammaren ville åt honom ut-

ingeniören v e r k a e t t personelt lönetillskott af 1,000 mark för år, emedan han under 
Hausen. x 

mer än femton år innehaft sin ordinarie tjenst vid stadens vattenledning, 

och inrättningens utvidgning samt komsumtionens tillväxt under de se-

naste åren för honom medfört ökadt arbete och ansvar i flere afseenden. 

Stfs prot. den 11 okt. § 12. — 2) Drks skrf. N:o 223 af den 27 okt. — ®) Stfs 

prot. den 1 nov. § 13. 
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Och som Drätselkammaren ansåg att Ingeniören Hausens löneförmå-

ner af inalles 7,360 mark icke stå i skäligt förhållande till det dryga 

arbete och stora ansvar, som numera åligger Vattenlediiingsingeniören i 

Helsingfors, och då Hausen under sin redan långa tjenstetid städse åda-

galagt en punktlighet, ett nit och en omsorg om inrättningens och sta-

dens bästa, som stod öfver allt beröm, förordade Drätselkammaren hos 

Stadsfullmäktige på det varmaste Ingeniören Hausens anhållan, hvilken 

äfven af Stadsfullmäktige blef bifallen 2). 

Emedan Sandvikshamnen numera så starkt anlitas, att beständig de- ökadt antai 
TT • liamn-

jourering äfven derstädes är alldeles nödvändig, hade Hamnkontoret uti konstaplar, 

sitt specialförslag till utgifts- och inkomststat för år 1899 ökat antalet 

yngre hamnkonstaplar med tvenne och efter en årslön af 900 mark för 

dem upptagit ett anslag af 1,800 mark. Och som Drätselkammaren 

fann förslaget befogadt, observerade äfven Drätselkammaren denna nya 

utgiftspost under afdelningen „Hamnkontoret" af HLdje hufvudtiteln uti 

sitt till Magistraten aflåtna budgetsförslag för nämnda år, samt god-

kände 3) Stadsfullmäktige, som härom af Drätselkammaren underrättats 4), 

åtgärden. 

På Brandkommissionens förslag, hvaröfver äfven Drätselkammarens understöd åt 

yttrande infordrats och afgifvits 5), beviljade 6) Stadsfullmäktige Sofia Ny- enkl^sl^ 

ström, enka efter den 13 Januari afLidne Sprutmästaren Karl Oskar Ny- Nystl'om-

ström, och hennes sju minderåriga barn 200 mark i begrafningshjelp äf-

vensom ett årligt understöd af 600 mark att utgå i fem års tid, räknadt 

från den 1 Februari 1898. 

På derom gjord ansökan genom Magistraten samt å Brandkomrnis- understöd åt 

sionens förord beviljade 7) Stadsfullmäktige den 15 Januari aflidne Sprut- enk^Loviaa 

mästaren Erik Johan Sillmans efterlefvande enka Lovisa Sillman ett lif- Sillman-

stidsunderstöd af 200 mark, att utgå från den 1 Februari 1898. 

T anledning af f. d. Vaktmästaren vid Helsingfors Folkbibliotek K. Lifstidsunder-

E. Borgs ansökan om en årlig pension till belopp, som Stadsfullmäktige vaktmästaren 

funne lämpligt bestämma och på Drätselkammarens i ärendet gjorda fram- K" E' Bon?' 

ställning8), beviljade9) Stadsfullmäktige honom ett lifstidsunderstöd af 1.20 

mark per år. 

l) Drks skrf. N:o 226 af den 28 okt. — 9-) Stfs prot. den 15 nov. § 8. — 3) Stfs prot. 

den 15 nov. § 9. — 4) Drks skrf. N:o 227 af den 28 okt. — 5) Drks skrf. N:o 53 af clen 

3 mars. — c) Stfs prot. den 15 mars § 8. — 7) D:o d:o den 19 april § 4. — 8) Drks skrf. 

N:o 190 af den 8 sept. — 9) Stfs prot. den 27 sept, § 7. 
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understöd åt I enlighet med Fattigvårdsstyrelsens i saken afgifva yttrande bevil-
Vai hustrur 868 jades åt värnepliktige Erland Stens hustru Edla Maria Sten *) ett under-

stöd af 15 mark i månaden, och åt arbetskarlshustrun Lovisa Bäckström2) 

ett understöd at 20 mark i månaden, att utgå ifrån den 1 sistlidne No-

vember; så länge männen qvarstodo i aktiv krigstjenst, utan att åtnjuta 

permission utöfver två månader, 

ordnande af Det särskilda utskott3), till hvars beredning Stadsfullmäktige hän-

skoiundervis- frågan beträffande ordnandet af skolundervisningen i Hermanstad ningen i Her- J o o 

manstad ̂ .h och Majstad, föreslog4): att Helsingfors stad, såsom egare af Gumtäckts 

säteri samt med anlitande af de utaf Arabia Aktiefabrik och Sörnäs Ak-

tie Bryggeri i sådant afseende utlofvade bidrag, skulle instundande höst 

i Gumtäckts distrikt öppna två högre folkskolor, en med svenskt och en 

med finskt undervisningsspråk, organiserade i enlighet med de för folk-

skolorna på landet stadgade grunder; att vid skolorna skulle anställas: 

vid den svenska en lärarinna och en slöjdlärare äfvensom vid den finska 

en lärare och en lärarinna i handarbete, alla med de löneförmåner, som 

af utskottet angifvits, samt skolorna tillsvidare inrymmas i hyrda lokaler; 

att åt Drätselkammaren uppdraga att, jemte anmälan härom, hos Helsinge 

kommuns skolstyrelse anhålla om tidigare utlofvadt bidrag till skolornas 

underhåll samt utseende af direktion för skolan, hvilken direktion seder-

mera egde ansöka om statsbidrag för skolorna och vidtaga andra på den-

samma författningsenligt ankommande åtgärder; samt att för omordade 

skolors underhåll från den 1 Augusti 1898 anslå ett belopp af förslags-

vis 3,645 mark om året; hvilka alla förslag af Stadsfullmäktige godkän-

des 5). Deremot godkände Stadsfullmäktige icke utskottets förslag: att 

genom Drätselkammaren hos kyrkorådet i Helsinge församling anhålla, 

att Gumtäckt jemte Forsby finge bilda ett skildt ambulatoriskt skol-

distrikt med två af kyrkorådet anstälcla och i vanlig ordning aflönade 

lärarinnor, en svensk och en finsk, hvilka lärarinnor, i stället för dem 

tillkommande fri bostad under skoltiden, skulle af staden erhålla ett år-

ligt vederlag af 150 mark hvardera; samt att, derest berörda anhållan 

möjligen af kyrkorådet af böj des, två liknande skolor skulle af staden in-

rättas, samt att för detta fall till aflönande af lärarinnor skulle anslås 

ända till 1,000 mark om året, utan beslöto Stadsfullmäktige: att den för 

öfvervakande af undervisningen i Gumtäckt tillsatta direktionen skulle 

Stfs prot. den 14 jan. § 19. — 2) D:o d:o don 29 mars § G. — 3) Se 1897 års bo-

rättelse pg. 7 9 - 8 2 . — 4) Stfs tryckta handl. N:o 19. — B) Stfs prot. den 14 juni § 4. 
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anmodas tillsvidare anordna undervisningen för mindre barn samt tillika 

berättigas att dertill under instundande läseår använda 2,000 mark; samt 

att anmoda stadens folkskoledirektion att taga i öfvervägande, huruvida 

icke å Backas område borde inrättas lägre folkskolor dels med svenskt 

dels med finskt undervisningsspråk och till Stadsfullmäktige inkomma 

med förslag och kostnadsberäkning angående härtill erforderlig skol-

byggnad. Och tidigare har här anförts huru Stadsfullmäktige seder-

mera för dessa lägre folkskolors inrättande anvisade nödiga medel. 

Jemte anmälan att nådiga förordningen af den 15 December 1897, Ny stat för p o -

angående bland annat polisinrättningen i Helsingfors, blefve gällande Helsingfors, 

från 1898 års början, hade Poliskammaren till Drätselkammaren insändt 

ett i enlighet med den uti berörda förordning faststälda staten för Hel-

singfors Poliskammare uppgjordt specialförslag till stadens utgifts- och 

inkomststat för polisinrättningen under sistsagda år; och öfversände2) 

Drätselkammaren, efter att hafva jemfört detta Poliskammarens förslag 

med åberopade stat, såvida deri ingående poster gällde polispersonalens 

aflöningar och andra förmåner, detsamma till Stadsfullmäktige för att 

till efterrättelse för Polis- och Drätselkammaren fastställa de uti försla-

get under rubriken „Diverse" upptagna utgifter. Med rättelse af en 

misskrifning å 300 mark uppgick oftanämnda utgiftsförslag till in summa 

287,235 mark, hvartill statsverket skulle bidraga med 173,726 mark 69 

penni, och komme den på staden fallande andelen af utgiften alltså att 

belöpa sig till 103,508 mark 31 penni eller till och med 5,846 mark 69 

penni mindre, än hvad den för år 1898 af Stadsfullmäktige redan fast-

stälda budgeten upptog. Och faststälde3) Stadsfullmäktige till efterrät-

rättelse de i förslaget ingående utgiftsposter, hvilka dels icke ingingo uti 

VI hufvudtiteln af tidigare faststäld budget dels till beloppet afveko från 

motsvarande, i denna hnfvudtitel ingående anslag; hvarjemte Fullmäktige 

bestämde, att den nya staten skulle, med de af Drätselkammaren an-

märkta rättelser, under året tillämpas i stället för den i anförda budget 

upptagna. 

Guvernören i länet hade afforclrat Stadsfullmäktige och Magistraten Toiagsafgiftens 

underdånigt förslag till det procenttal af tullsatsen, hvartill tolagen an- beiaknande-

sågs böra för tiden från och med den 1 Januari 1899 intill den 2 Ja-

nuari 1902 i denna Helsingfors stad uppbäres; och afgåfvo 4) Stadsfull-

Se pg. 64. — 2) Drks skrf. N:o 168 af den 30 dec. 1897. — 3) Stfs prot. den 14 

jan. § 11. — 4) D:o d:o den 25 jan. § 14. 

10 
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mäktige, efter att hafva inhemtat Drätselkammarens utlåtande *) i ären-

det, sitt yttrande i hufvudsaklig öfverensstämmelse dermed. Drätselkam-

maren hade nämligen framhållit, att Kammaren likasom Trafikkontoret 

icke hade sig någon omständighet bekant, hvilken kunde gifva anledning 

till ändring i beräkningsgrunden för denna skatteinkomst, hvilken redan 

under en lång följd af år utgått med 2 °/0 af tullsatsen. Då stadens to-

tala inkomst af uppburen tolag varit i ständigt stigande, kunde någon 

förhöjning af tolagsprocenten klarligen icke komma i fråga, men å andra 

sidan kunde detta procenttal icke heller nedsättas, då staden fortfarande 

hade mycket betydande utgifter att bestrida för sina hamnanläggningar. 

Uti skrifvelse från Magistraten underrättades sedermera Stadsfull-

mäktige, att Guvernören i länet meddelat, att Kejs. Senaten i enlighet 

med Magistratens derom framstälda underdåniga förslag för tiden från 

och med den 1 Januari 1899 till den 1 Januari 1902 faststält tolagsafgif-

tens belopp i Helsingfors till 2 % tullsatsen å den slik beskattning 

underkastade varan; och beslöto 2) Stadsfullmäktige att Drätselkammaren 

skulle i afgifvande skrifvelse härom underrättas. 

Partiella för- Jemte öfversändande af revisorernas berättelse öfver verkstäld gransk-

ade nŝ räken-& ning af stadens räkenskaper och förvaltning under år 1896, hade Stads-

skapsvasende. f u] jmäkt ige anmodat Drätselkammaren att taga i öfvervägande de af re-

visorerne föreslagna partiela förändringarna 3) i stadens räkenskapsväsende 

och med yttrande härom i sinom tid till Fullmäktige inkomma. 

Såsom närmare framgår af revisionsberättelsen4) för år 1896 pag. 

4 och 6, hade revisorerna funnit en viss olikhet rådande i uppställningen 

och verificeringen af de skilda förvaltande nämndernas redovisningar, 

hvilken skiljaktighet ej, utom i enskilda fall såsom med Byggnads- och 

Yattenledningskontorens räkenskaper, vore af förhållandena med nödvän-

dighet betingad, utan kunde för brandverket, polisinrättningen, helso-

vårdsnämnden och kommunala sjukhuset, fattigvården samt undervis-

ningsväsendet ordnas likformigt. Medan nämligen uti kommunala sjuk-

husets och fattigvårdens reglemente finnes skildt stadgadt om eko-

nomiförvaltningen och sättet, hvarpå de för dessa inrättningar erfor-

derliga förskotten skola lyftas och redovisas, finnes härmed konforma 

bestämmelser deremot icke för liqviders verkställande och redovisningars 

afgifvande vid brand verket, polisinrättningen och folkskolorna. Derföre 

Drks skrf. N:o 19 af den 20 jan . — 2) Stfs prot. den 2 aug. § 17. - 3) Se 1897 

års berättelse pg. 6 5 - 6 7 . — 4) Stfs tryckta liandl. N:o 25 för år 1897. 
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hade det ock synts revisorerne önskvärdt att i nämnda förvaltningsgre-

nars reglementen skulle intagas nödiga föreskrifter om skötseln af eko-

nomin, i den händelse införandet af större likformighet i redovisnings-

systemet skulle vinna Stadsfullmäktiges beaktande. 

Uti s k r i f v e l s e t i l l Stadsfullmäktige meddelade Drätselkammaren, 

som i ärendet korresponderat med vederbörande nämnder, att Kammaren 

i anledning af dessa revisorernes anmärkningar beträffande Brandkom-

missionens och Poliskammarens bristfälliga redovisning af till Brandmä-

staren och Poliskammarsekreteraren utanordnade förskotter på Drätsel-

kontorets derom gjorda framställning vidtagit sådan anordning, att för 

desamma under största delen af förlidet år redovisats genom behöriga, 

med verifikatér försedda rapporter; och var härmed enligt Kammarens 

åsigt det verkliga missförhållandet afhjelpt, hvarom revisorerne af 1896 

års räkenskaper med fog gjort anmärkning. En indragning af dessa för-

skott, då med dem skulle bestridas bland annat manskapets vid brand-

verket proviantering och polisbetjeningens beklädnad samt aflönande af 

hvardera verkens betjente, som ej få från sina tjensteplatser afvika ens 

för uppbärande af sin lön, kunde klarligen ej komma i fråga. Men för 

en utvidgning af detta förskottssystem till samma omfattning, som är 

fallet vid fattigvården och Maria sjukhuset, kunde Drätselkammaren in-

galunda finna fullt skäl uti den af revisorerne påpekade likformigheten 

uti liqviderande af utgifterna vid de skilda stadens förvaltande nämnder. 

Om antingen alla dessa utgifter för en del nämnder, såsom också för de 

Drätselkammaren underlydande kontoren, Byggnads-, Vattenlednings-, 

Trafik- och Hamnkontoret, betalas af Drätselkontoret, eller en del utgif-

ter genom detta kontor och en annan del genom särskilda ekonomer^ 

medan slutligen några inrättningar genom egna ekonomer eller sysslomän 

sjelfva med i förskott uppburna medel bestrida alla sina utbetalningar, 

så kan enbart derigenom ingalunda uppstå någon som helst oreda uti 

stadens räkenskapsväsende. Och hvad beqvämligheten för revisorerna 

vid räkenskapernas granskning vidkommer, så kunde också den ordnas 

genom det enkla arrangement, som från och med detta redogörelseår i 

Drätselkammaren vidtagits, nämligen att alla till samma hufvudtitel i 

budgeten hörande räkningar så särskildt för sig utanordnas, att de för 

hela året kunna uti skilda häften inbindas. Härför var således ingalunda 

en så radikal förändring från det bestående förhållandet, som revisorerne 

l) Drks skrf. N:o 27 af den 27 jan. (Stfs tryckta handl. N:o 4). 
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uppställt såsom önskningsmål, af nöden. På alla dessa skäl och som ett 

strikte genomförande af revisorernes förslag skulle för staden medföra 

icke allenast en ökning i utgifter genom aflönande af särskilda ekonomer 

vid hvarje förvaltande nämnd utan ock, enligt Drätselkammarens förme-

nande, en minskad säkerhet uti dess penningeförvaltning, föreslog Drät-

selkammaren: att Stadsfullmäktige beträffande den ifrågasatta partiela 

förändringen i stadens räkenskapsväsende ville låta bero vid de af Drät-

selkammaren deri redan vidtagna, här ofvan anförda åtgärder. 

Ehuru Drätselkammaren vid ärendets behandling nogsamt beaktat, 

att uti hvarken den för staden gällande brand- eller polisordningen, än 

mindre uti nådiga förordningen angående folkskolor i städerna ingår nå-

gon bestämning, som gåfve stöd för anlitande af brandmästaren, polis-

kammarsekreteraren och folkskoleekonomen till liqviderande med i för-

skott uppburna medel af staden åliggande utbetalningar för enhvar af 

dessa inrättningar, ansåg Kammaren likväl att, med afseende derå att 

något annat nytt uti ett sedan många år tillbaka bestående förhållande 

nu icke tillkommit än en effektivare kontroll öfver de förskotterade med-

lens behöriga användning och då nämnda funktionärers anlitande ut öfver 

deras egentliga åligganden beror på godvillig öfverenskommelse eller af-

tal, med ändring af uppräknade instruktioner och förordning i och för 

inryckande deri af bestämmelser i det syfte, förevarande sakförhållande 

möjligen kräfde, kunde anstå till dess brand- och polisordningen af an-

dra mera vägande skäl komme att undergå omarbetning samt en skild, 

folkskoleekonomens hela verksamhet omfattande instruktion kan anses af 

behofvet påkallad. I sammanhang härmed föreslog Drätselkammaren dock 

på grund af bland annat Poliskammarens derom gjorda framställning att 

åt Poliskammarsekreteraren Axel Lucander skulle beviljas från och med 

år 1898 ett arvode af 500 mark per år för verkställande af en del ut-

betalningar vid polisinrättningen i staden, att utgå för sagda år ur Stads-

fullmäktiges dispositionsmedel och framdeles såsom en särskild post i års-

budgeten upptagas. 

Denna Drätselkammarens framställning blef i alla delar af Stads-

fullmäktige godkänd 1). 

Uppbränning-
 af Sedan Drätselkontoret anmält, att antalet af inlösta kuponger till 

kupongei. s t a ( j e n s obligationslån till den grad ökats, att svårighet uppstått att in-

rymma desamma i kontorets hvalfkassaskåp, samt tillika anhållit att 

*) Stfs prot. den 1 mars § 8. 
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Drätselkammaren ville vidtaga nödig åtgärd om förbränning af äldre 

kuponger, anhö l lDrä t s e lkammaren att Stadsfullmäktige ville uppdraga 

åt årets revisorer af stadens räkenskaper att föranstalta uppbränning af 

den del af ifrågavarande kuponger, som äro tio år gamla eller derutöf-

ver och blef framställningen af Stadsfullmäktige bifallen 2). 

Enär det jemlikt 3 § i gällande reglemente för dårvårdsinrättnin-Afgiften för en 
o . del sinnessjuka 

gen vid stadens Arbets- och Fattiggård ankommer å Stadsfullmäktige att i d å r v å r d s i n r ä 11 
ej mindre bestämma antalet platser, som skola för de i 2 och 3 mom. af .^h 

2 § nämnda sinnessjuke å inrättningen öppenhållas, än fastställa belöp- fattiggård, 

pet af de afgifter, som, der sådana ifrågakomma, skola för plats i inrätt-

ningen uppbäras, hade Fattigvårdsstyrelsen uti skrifvelse för den 16 

Februari hos Stadsfullmäktige hemstält, att antalet ofvanomordade plat-

ser måtte bestämmas till 4 cellplatser, 2 manliga och 2 qvinliga, samt 

att dagafgiften blefve faststäld att utgå från 60 penni till 2 mark efter 

Fattigvårdsstyrelsens pröfning; och blef framställningen af Stadsfullmäk-

tige godkänd 3). 

Sedan bestyreisen för Diakonissanstalten härstädes, i betraktande af Nedsättning i 

att anstaltens behof af vatten är så stort, att årsafgiften derför komme tionsafgiftema 

att stiga till omkring 2,000 mark, hos Drätselkammaren gjort förfrågan, fol
a^s^t°en

lss 

huruvida icke en nedsättning i det faststälda priset för vatten från stadens 

vattenledning kunde beviljas, hvartill bestyreisen.ansåg så mycket mera 

skäl förefinnes, som Diakonissanstalten för sin existens till stor del är 

beroende af allmänhetens gifmildhet, anhöll4) Drätselkammaren, efter att 

i ärendet hafva inhemtat Vattenledningskontorets yttrande och i enlighet 

med dess förslag, hos Stadsfullmäktige om bemyndigande, att bevilja Dia-

konissanstalten 40 % rabatt i vattenafgiften enligt gällande taxa för en 

högsta konsumtion af 7,500 m3, under vilkor likvisst, till förebyggande 

af gagnlöst slöseri med vatten, att ledningen till anstaltens tvättstuga 

bleve försedd med särskild vattenmätare, möjliggörande kontroll öfver 

vattenförbrukningen derstädes, samt att inrättningens hiss tätas och dess 

afloppsvatten såvidt möjligt användes till matning af förefintlig ångpanna 

och till beredning af varmt vatten; och blef denna Drätselkammarens 

framställning af Stadsfullmäktige godkänd 5). 

Sedan Sjökaptenen Karl von Schantz, under förmälan att han under XT ,.. . ° 1 ' ' Nedsättning af 
instundande seglationsperiod hade att från Stor- och Torrmjölö utanför hamnaf^ifter för 

transport af ved 
till Sveaborg. 

>) Drks skrf. N:o 51 af den 24 febr. — 2) Stfs prot. den 1 mars § 22.— 3) D:o d:o 

den 15 mars § 9. — 4) Drks skrf. N:o 96 af don 28 april. — 5) Stfs prot. don 3 maj § 14. 
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staden belägna holmar till Sveaborgs fästning transportera 1,500 famnar 

kastved medels tvenne honom tillhöriga pråmar, för hvilka begge pråmar 

de till staden enligt gällande taxa utgående hamn afgifterna sammanlagdt 

skulle för hvarje resa belöpa sig till 34 mark, hos Drätselkammaren an-

hållit om skälig nedsättning i dessa hamnafgifter, hemstälde 2) Drätsel-

kammaren, som i ärendet inhemtat Hamnkontorets yttrande och förslag, 

i enlighet dermed hos Stadsfullmäktige om bemyndigande till en sådan 

nedsättning af ifrågakommande hamnafgifter, att sökanden finge erlägga 

dem enligt trafiktaxan efter tid, på samma sätt som i staden hemmahö-

rande ångare och ångslupar eller således med 15 penni per registerton 

för hvarje vecka af pråmarnas seglationstid; och blef det begärda be-

myndigandet af Stadsfullmäktige beviljadt3). 

Frågan om Uti en till Brandkommissionen insänd skrift hade stadens Brandmä-

^Traes°iöneP stare framhållit olägenheten för brandverket deraf, att brandsoldaterna 

forhojnmg. enc[aSk undantagsvis qvarstodo i sin befattning efter utgången af de tre 

år, för hvilka de städslats, enär platser med högre aflöning då vanligen 

stod o dem till buds. För att möjliggöra bildandet af en kärntrupp erfa-

ret brandmanskap, hade Brandmästaren ansett att aflöningen (incl. kost 

och beklädnad) för 20 konstaplar, som efter den treåriga tjenstetidens slut 

vore villige att qvarstanna i sina befattningar, borde höjas till 1,100 mark 

för de kasernerade samt 1,200 mark för de gifta konstaplar, hvilka bevil-

jats rätt att bo utom kasernen, äfvensom i öfverensstämmelse dermed de 

6 sergeanternas löneförmåner ökas med 200 mark och således utgöra 

1,200 mark jemte fri bostad och ved. Af konstaplarne borde derjemte 13 

man erhålla den högre aflöning af 420 mark, som för närvarande är till-

lagd korpralerne. Budgeten för brandverkspersonalen från och med ser-

geanter komme enligt detta förslag att te sig på följande sätt : 

6 sergeanter jemte fri bostad och ved å 1,200 mk . 7,200: — 

10 korpraler å 800 mk 8,000: — 

10 d:o kasernerade å 700 mk 7,000: — 

13 äldre konstapler å 420 mk 5,460: — 

30 yngre d.o ä 300 mk 9,000: — 

Kosthållning för 63 man å 250 mk 15,750: — 

Beklädnad för d:o ä 150 mk 9,450: — 

l) Drks skrf. N:o 109 af den 5 maj. — 2) Stfs prot. den 17 maj § 8. 
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I staten för år 1899 skulle dock förutom anslaget för sergeanterne 

endast halfva beloppet af de för manskapet föreslagna löneförhöjningarna 

upptagas med inalles 4,500 mark. 

I anledning af förestående förslag hade Brandkommissionen uti sin 

till Stadsfullmäktige i ärendet aflåtna framställning förmält sig vara med 

Brandmästaren ense om önskvärdheten af att vid brandverket få till stånd 

en stamtrupp af i yrket forfarne män, som ock derom, att för åstadkom-

mande häraf en partiel förhöjning af brandmanskapets aflöning vore af 

nöden, men ansett att det åsyftade ändamålet bättre vunnes, om Kom-

missionen sattes i tillfälle att, då tjenstetiden för en man, som befunnits 

duglig och hvars fortfarande qvarstående vid brandverket vore önskligt, 

förhöja hans aflöning med ett belopp, som i hvarje särkildt fall skulle 

bestämmas. I sådant afseende hemstälde Brandkommissionen hos Stads-

fullmäktige, huruvida ej i utgiftsstaten för brandverket under nästkom-

mande år kunde upptagas ett anslag af högst 5,000 mark att af Kommis-

sionen, emot särskild redovisning, i mån af behof användas till förhöjning 

af aflöningen för sådana sergeanter, korpraler och konstaplar, hvilka det 

kunde befinnas önskvärdt att fortfarande bibehålla vid brandverket. 

Detta ärende hade Stadsfullmäktige ö f v e r l e m n a t t i l l förberedande 

behandling af Budgetsutskottet, men senare på detta utskotts förslag be-

slutit 2) för dess beredning tillsätta ett särskildt utskott; och blef frågan 

derföre icke under året slutbehandlad. 

Enligt förordningen af den 22 Mars 1898 skall från den 1 Januari Ersättningar i 

1899 tillämpningen af hvad härförinnan finnes stadgadt angående städer- ^klffandefa^ 

nas uteslutande rätt att, hvar inom sitt område, ombesörja verkställandet stadeils auk" ° tionsmonopol. 

af frivilliga auktioner, så ock om deras skyldighet att uppehålla auktions-

verk i allmänhet, upphöra samt enhvar vara berättigad att sjelf eller 

genom annan förrätta frivillig auktion. Emellertid bestämmes i § 9 se-

nare mom. af sagda förordning, såsom en inskränkning beträffande den-

sammas tillämpning, att, derest för närvarande i någon stad ledamot af 

Magistraten eller annan stadens tjensteman är tillförsäkrad andel i auk-

tionsverket tillkommande provision eller annan afgift och staden ej med 

honom annorlunda öfverenskommit, frivilliga auktioner böra, så länge så-

dan tjensteman i sin nuvarande befattning qvarstår, i staden hållas endast 

af auktionsverket samt afgift för verkets underhåll uppbäras. 

Stfs prot. den 6 dec. § 17. — 2) D:o d:o den 22 dec. § 1. 
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På grund af detta stadgande hade Magistraten ansett sig böra hos 

Stadsfullmäktige göra framställning rörande det förfaringssätt, som i 

antydt afseende från den 1 Januari 1899 borde, enligt Magistratens 

åsigt, i staden följas; och föreslog Magistraten i sådant afseende uti 

skrifvelse1) för den 27 Oktober: att i öfverensstämmelse med stad-

gandena uti ofvannämnda nådiga förordning af den 22 Mars 1898 något 

auktionsverk efter den 1 Januari 1899 icke vidare i staden upprätthål-

les ; att Herrar Stadsfullmäktige tillerkänna Politierådmännen Söderström 

och. Lindberg ersättning för dem frångångna andelar i auktionsprovisio-

nen med det belopp Fullmäktige, i enlighet med af bemälde rådmän 

framstälda anspråk, finna skäligt bestämma; att Mäklaren August Åker-

berg tilldelas en godtgörelse af sexhundra mark om året under en tid af 

två år; att Vaktmästaren Viktor Bärlund under samma tid medgifves att 

hyresfritt bebo den åt honom för närvarande upplåtna lokalen; samt att 

stadens nuvarande auktionslokal tills vidare hålles disponibel för exekutiva 

auktioner, samt derjemte genom Drätselkammaren uthyres för frivilliga 

sådana. 

Budgetsutskottet, till hvars beredning Stadsfullmäktige hänskjutit2) 

ärendet, var fullt ense med Magistraten derom, att skäl icke förelåg för 

staden att efter utgången af redogörelseåret uppehålla auktionsverket, så 

mycket mindre som Stadsfullmäktige upprepade gånger uttalat sig för 

auktionstvångets afskaffande, samt att staden, för möjliggörande af en 

förändring i antydt hänseende, borde med Politierådmännen J. Al. Söder-

ström och A. A. F. Lindberg träffa öfverenskommelse rörande deras er-

sättande för den dem derigenom frångående inkomst af sagda verk; och 

som Magistraten upplyst, att Politierådmännen Söderström och Lindberg 

på Magistratens tillfrågan förklarat, det de ansåge med billighet öfver-

ensstämmande, att ett belopp af 1,200 mark blefve dem hvardera såsom 

ersättning i förberördt afseende årligen tillerkändt, så länge de i sin nu-

varande befattning qvarstode, men att de dock medgifvit en nedsättning 

härutinnan till 1,000 mark om året för dem hvardera, enligt Stadsfull-

mäktiges pröfning, föreslog utskottet, att Stadsfullmäktige ville besluta: 

att i öfvensstämmelse med ofvannämda förordning af den 22 Mars 1898 

något auktionsverk efter den 1 Januari 1899 icke vidare skall af staden 

uppehållas; att tillägga Politierådmännen Söderström och Lindberg er-

sättning för dem derigenom frångående andelar i auktionsprovisionen med 

l) Stfs tryckta handl. N:o 30. — 2) Stfs prot. den 1 nov. § 20. 
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ettusen mark om året åt hvardera, så länge de i sina nuvarande befatt-

ningar qvarstå; att tilldela mäklaren Åkerberg en godtgörelse en gång 

för alla af ettusen tvåhundra mark; att bemyndiga Drätselkammaren att 

låta vaktmästaren Bärlund under två år, räknadt från den 1 nästkom-

mande Januari, hyresfritt bebo den af honom för närvarande begagnade 

lokalen, derest huset fortfarande kommer att af staden till auktionslokal 

upplåtas; samt att tillsvidare upplåta stadens nuvarande auktionslokal för 

hållande af exekutiva auktioner samt att genom Drätselkammaren jemväl 

uthyra den för frivilliga sådana. 

Och blef utskottets framställning i alla delar af Stadsfullmäktige 

g o d k ä n d t s a m t ofvanstående ersättningsposter uti budgeten för år 1899 

behörigen observerade. 

Uti skrifvelse till Stadsfullmäktige hade Föreningen för befrämjande understöd för 
en barnkrubba. 

af barnavård anhållit om ett understöd af 3,600 mark för år 1899 till un-

derhåll af en af densamma inrättad barnkrubba, och beslöto 2) Stadsfull-

mäktige efter att hafva inhemtat yttrande af Fattigvårdsstyrelsen, som 

förordat bifall till ansökningen, att tillförsäkra bemälda förening det be-

gärda anslaget samt åt det blifvande utskottet för fördelning af Utskänk-

nings- och Utminuterings Aktiebolagens vinstmedel öfverlemna att taga 

under ompröfning, huruvida understödet borde påföras sagda vinstmedel 

eller anvisas å Fullmäktiges dispositionsmedel. 

Uti skrifvelse till Stadsfullmäktige hade Bestyreisen för arbetshusen R c v i S i 0 n af ar-

för fattiga barn anhållit, att Fullmäktige, som under flere år beviljat be- be
1
1^Xaperä 

tydande anslag till understödande af arbetshusens verksamhet, för fram-

tiden ville för vinnande af ökad kännedom om arbetshusens åtgöranden 

och förvaltning, utse såväl sex af arbetshusens tolf principaler, som år-

ligen två revisorer och en revisorssuppleant för granskningen af arbets-

husens räkenskaper; och skulle bestyreisen för händelse af Stadsfullmäk-

tiges bifall härtill oförtöfvadt. söka fastställelse å deraf betingade nödiga 

ändringar i arbetshusens nu gällande stadgar. På förslag af Berednings-

utskottet beslöto 3) Stadsfullmäktige, med afböjande af Bestyreisens an-

hållan, anmoda Fattigvårdsstyrelsen att årligen utse en person för att 

deltaga i revision af arbetshusens räkenskaper. 

Uti skrifvelse till Stadsfullmäktige hade Bestyreisen för arbetshusen „ ° ° Tivggnadsanslag-

anhållit om anslag för uppförande af en arbetshusbyggnad å den dertillf6r arbetshusen. 

Stfs prot. den 13 dec. § 8. — 2) D:o d:o den 22 dec. § 2. — 3) Stfs prot. den 29 

mars § 5. 

10 
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upplåtna tomten ä Berghäll, uti hvilket ärende Fattigvårdsstyrelsen och 

Drätselkammaren med infordrade utlåtanden inkommit; och beslöto1) 

Stadsfullmäktige på Beredningsutskottets förslag för ifrågavarande ända-

mål å Utskänknings- och Utminuterings-Aktiebolagens vinstmedel för år 

1898 anvisa ett belopp af '20,000 mark samt åt det blifvande utskottet 

för vinstmedlens disposition uppdraga att eventuelt föreslå summans för-

delning på två år. 

Ansökan om bi- Uti en till Stadsfullmäktige stäld skrift hade föreståndaren för han-

ŝko i a1 fli r "i an- delsinstitutet i Helsingfors anhållit om ett bidrag af 2,500 mark per klass 

deisinstituiet. Q ^ ^ nnc}erhåll af en förskola vid institutet, öfver hvilken ansökan 

Folkskoledirektionen gifvit utlåtande. Enär emellertid Beredningsutskottet, 

med afseende derå att fråga om. reorganisation af handelsskoleväsendet 

var föremål för behandling inom en af regeringen tillsatt komité, samt 

allt skäl vore att afvakta hvad i anledning af komiténs betänkande skulle 

tillgöras, icke ansåg sig kunna förorda bifall till ifrågavarande ansökan, 

blef2) den af Stadsfullmäktige afslagen. 

Forvaltning af Uti skrifvelse för den 17 September anmälte hos Stadsfullmäktige 

t f l n T i ^ a t t T ö ! ö Sockerbruksaktiebolag uti en skrifvelse till Magi-

tiu TÖIÖ socker- stråten af den 15 i nämnda månad, emedan bolaget sett sig föranlåtet 
bruks aktiebolag 

donerade medei. upphöra med den af bolaget underhållna folkskolan, underrättat att bo-

laget till stadens Drätsel kontor inlevererat femtusen mark att användas i 

enlighet med ett af framlidna Fröken Alexandra Kiseleff i lifstiden upp-

rättadt, bolagets skrifvelse i afskrift närslutet testamente, hvarjemte bo-

laget meddelat, att ett orgelharmonium och en symaskin, hvilka i tiden 

skänkts till skolan af Fröken Kiseleff stode staden till disposition å bola-

gets sockerbruk. Och beslöto 3) med föranledande häraf Stadsfullmäktige 

att för stadens räkning emottaga ifrågavarande penningemedel att för-

valtas af Drätselkammaren såsom en särskild fond, hvars räntor Folk-

skoledirektionen ege använda till underhåll af läsebibliotek vid folksko-

lorna i Tölö, för hvilkas räkning äfven orgelharmoniet och symaskinen 

borde af Folkskoledirektionen öfvertagas. 

Oskar Finnes Stadsfullmäktiges ordförande hade anmält, att Stadsfullmäktige af 

t̂̂ Mifvandê  Hofrättsassessorn A. Stigzelius fått emottaga afskrift af ett utaf framledne 

gubbhem. Possessionaten Oskar Finne upprättadt testamente, dessmedels till ett 

blifvande gubbhem i Helsingfors donerats 10,000 mark; och beslöto4) i 

Stfs prot. den 22 dec. § 9. — 2) D:o d:o den 3 maj § 2. — 3) D:o d:o den 27 

sept. § 4. — 4) D:o d:o den 14 jan . § 24. 
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anledning häraf Stadsfullmäktige anmoda Drätselkammaren att å stadens 

vägnar bevaka testamentet. 
Uti en till Stadsfullmäktige stäld, till Magistraten inlemnad skrif- Agenten c. 

. . -ni?- Lindhs donation 
velse af den 10 Oktober anför Agenten C. Lmcln, att af honom till för- till förmån för 

mån för en fond, afsedd att i en framtid möjliggöra uppkomsten af ett (t tgubbhem-

s. k. „gubbhem" i denna kommun, allt sedan 1893 bedrifvits insamling af 

penningemedel, hvilka numera uppgingo till ett belopp af cirka 1,400 

mark; och anhöll han, då han hade sig bekant att stadens drätselverk 

förvaltar en af aflidne Possessionaten O. Finne för samma ändamål testa-

menterad fond å 10,000 mark, att Stadsfullmäktige ville emottaga och 

låta förvalta äfven ifrågavarande medel, hvilka till stadens Drätselkontor 

inlevererats, äfvensom de belopp, som tilläfventyrs genom fortsatta in-

samlingar kunde för ändamålet i hopbringas. Och beslöto med föran-

ledande deraf Stadsfullmäktige uppdraga åt Drätselkammaren att förvalta 

nämnda penningemedel för det uppgifna ändamålet. 

Såsom ombud för Fröken Maria Charlotta Molin hade Hofrätts- H. O. KREUGERS 

askultanten Ernst Gunnar Albrecht till Drätselkammaren inlemnat af-

skrifter af tvenne utdrag ur Magistratens i staden protokoll, af hvilka 

framgick ej mindre att numera aflidne gårdsegaren H. O. Kreuger i lifs-

tiden den 20 Augusti 1868 gjort sådan testamentarisk disposition af sin 

efterblefna egendom, att hälften deraf skulle tillfalla Fröken Molin och 

andra hälften „Småbarnsskolan i denna Helsingfors stad", än ock att till-

gångarna i boet uppgifvits till 4,264 mark 20 penni samt gäld och af-

kortning till 505 mark 50 penni. Och förfrågade2) Drätselkammaren 

Stadsfullmäktige, huruvida Kammaren borde vidtaga åtgärd om detta nå-

got oklara testamentes bevakande för stadens räkning eller ej; hvarpå 

Stadsfullmäktige beslöto 3) anmoda Drätselkammaren att å stadens vägnar 

bevaka ifrågavarande testamente. 

Medels en till Stadsfullmäktiges ordförande genom Justitierådman- Muraremästaren 

nen Edvard Bergh af muraremästareenkan Ottila Kullman uppsatt skrift, Kuiihem3gtesta-
af en på Privatbanken i Helsingfors stäld check å 5,000 mark, un-

derrättades Stadsfullmäktige, att Muraremästaren Karl Magnus Kullman, 

som aflidit den 29 Januari 1897, uti sitt den 7 Oktober föregående år 

med sin hustru upprättade testamente, hvilket vunnit laga kraft, förord-

nat, att en summa af 5,000 mark borde öfverlemnas till Helsingfors Stads-

*) Stfs prot. don 1 nov. § 5. — 2) Drks skrf. N:o 13 af den 13 jan. — 3) Stfs prot. 

den 25 jan. § 8. 
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fullmäktige för att såsom kapital på sätt Stadsfullmäktige bestämma för-

valtas, men hvaraf räntorna årligen skola användas för att bereda sjuk-

liga folkskolebarn från Helsingfors stad, företrädesvis sådana hvilkas fä-

der äro eller varit byggnadsarbetare, tillfälle att vistas under sommarfe-

rierna på landet. Och beslöto i anledning häraf Stadsfullmäktige an-

moda Drätselkammaren att förvalta den testamenterande fonden; upp-

draga åt Folkskoledirektionen att använda fondens räntor till det af tes-

tator bestämda ändamål; samt att tacksegelsebref till enkefru Kullman 

skulle å Stadsfullmäktiges vägnar af Fullmäktiges ordförande aflåtas. 

Förhöj dt stats- Yid den 21 December 1897 hållet sammanträde hade Stadsfullmäktige 

aensfolkskolor, i sammanhang med fastställandet af staten för följande år beslutit anmoda 

Drätselkammaren att till Fullmäktige inkomma med utredning om det be-

lopp, som utöfver redan utgående statsbidrag till underhåll af stadens 

folkskolor kunde vara att af bevillningsmedlen påräkna. Yid fullgörande 

af uppdraget och dervid anstälda beräkningar, hade Drätselkammaren 

kommit till det resultat, att ifrågavarande bidrag, som utgick med 111,000 

mark, borde höjas till 128,000 mark, för att belöpa sig till 25 °/0 af sta-

dens samtliga utgifter för dess folkskoleväsende eller den anpart, hvar-

med statsverket förbundit sig att deltaga uti underhållet af städernas i 

landet folkskolor. Drätselkammaren föreslog2) förty, att Stadsfullmäktige 

ville till Hans Kejs. Majestät ingå med underdånig ansökan derom, att 

det ur bevillningsmeclel till folkskolornas i Helsingfors stad underhåll för 

tiden utgående bidraget skulle från ingången af år 1898 tillsvidare höjas 

med 17,000 mark. Stadsfullmäktige beslöto 3) ock göra sådan underdånig 

ansökan samt underrättades 4) sedermera genom skrifvelse från Magistra-

ten af den 9 Juli att Hans Kejs. Majestät bifallit ansökningen. 

Pristäflan för Då Drätselkammaren antog, att, med afseende å den oro i sinnena 
e n g r u PP arkitekter i staden lyckats väcka hos allmänheten beträffande 

mic'1 stads-1 u n d e r senaste decennier härstädes uppgjorda stadsplananläggningar, 

delen. redan flere år å Byggnadskontoret under arbete varande och redan i 

det närmaste färdigt förslag till en trettonde stadsdel, omfattande områ-

det emellan ryska kasernens Exercisplan och Fattiggårdsvägen, Yestra 

chausséen och Edesviken, icke inom flere år kunde vinna Stadsfullmäkti-

ges godkännande, trodde Drätselkammaren sig för ärendets påskyndande 

böra hos Stadsfullmäktige föreslå, att uppgörande af ifrågavarande stads-

Stfs prot. den 22 dec. § 13. — 2) Drks skrf. N:o 16 af den 20 jan . 3) Stfs 

prot. den 25 jan. § 10. — 4) D:o d:o den 2 ang. § 16. 
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plan skulle utbjudas till allmän täflan emellan fackmän af olika slag, hvilka 

anse sig till uppdraget kompetenta. Och hade Kammaren i sådant syfte 

i samråd med Professorn G. Nyström och Stadsingeniören H. Norrmén 

utarbetat efterföljande vilkor för ifrågakomna täflan. 

„Planen skall göras i en skala af 1 : 2,000, minsta tillåtna gatubredd 

är 18 m; gator afsedda att befaras med fordon skola föreslås möjligast 

beqväma och få i ingen händelse erhålla en skarpare lutning än 1 : 12; 

för samtliga gator böra uppritas längdprofiler i en höjdskala af 1 :200; 

tomter och gator böra efter terrängens beskaffenhet så anordnas, att de 

kunna genom afloppsledningar, hvilka i gatornas längdprofiler intecknas, 

behörigen afvattnas. A planen bör inrymmas äfven qvarter för arbetare-

bostäder, och redan å området uppförda värdefullare byggnader böra så-

vidt möjligt beredas plats på egen tomt, Såsom en förtjenst i förslaget 

räknas, att tomterna blifva lätt tillgängliga och med minsta planerings-

kostnader möjliga att bebygga. 

Till underlag för täflingsprojekten tillhandahållas vederbörande ett 

exemplar af en med inritade horizontalkurvor försedd plankarta öfver 

området för sjelfva stadsdelen och närmaste omgifningar. A denna karta 

finnas äfven de platser, såsom Museitomten, Fattig- och Artillerigårdens 

områden, Exercisplanen, fabriksområdet vid Sandudd, parkterrängen öster-

om chaussén m. fl. utmärkta, hvilka dels fullständigt, dels på mindre be-

tydande arronderingar när böra lemnas af förslaget oberörda. 

De täflande projekten komma att bedömas af en utaf fem personer 

bestående prisnämnd, och skola projekten före den 1 September 1899 

vara till stadens Drätselkammare inlemnade. Till pris är anslagen en to-

tal summa af 10,000 mark, ur hvilket anslag af prisnämnden efter pröf-

ning kommer att åt cle täflande, som deraf befinnas fortjente, utdelas till 

större eller mindre belopp såsom ersättning för nedlagdt arbete, dock så 

att ett första pris af 5,000 mark tilldelas det bästa förslag, som befunnits 

fullt lämpligt och praktiskt utförbart. De belönade förslagen tillfalla sta-

den och få de deri ingående idéerna med eller utan modifikationer vid 

den slutliga plananläggningen af stadsdelen i fråga fritt tillämpas". 

Och gjorde förty Drätselkammaren härom framställning *) hos Stads-

fullmäktige, hvilka godkände2) Drätselkammarens förslag, dock med så-

dant förtydligande af bestämningen beträffande clet vid pristäflan utfästa 

2) Stfs prot. den 7 juni § 10. 
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första priset, att detsamma skulle tilldelas „det bästa af cle inlemnade 

och enligt de tillkännagifna vilkoren utarbetade förslagen". 

Dygdigt tjcnste- Sedan Drätselkammaren i stöd af Stadsfullmäktiges beslut af den 26 

folks belönande. 0 k t o b e r ^ ^ a t fc d e å d e n t m s t a d e n donerade fonden för dygdigt tjen-

stefolks belönande inflytande räntemedel årligen skola användas till under-

stöd åt väl vitsordade tjenare och tjenarinnor i staden af minst 40 års 

ålder, genom kungörelse anmodat hugade sökande till dessa understöd att 

till stadens Drätselkontor inlemna sina ansökningar och sådana till ett 

antal af 39 inom utsatt tid inkommit, öfversände l) Drätselkammaren de-

samma till Fullmäktige jemte anmälan, att den till sista December 1898 

upplupna räntan å omförmälda fond skulle uppgå till omkring 500 mark; 

och beslöto 2) Stadsfullmäktige i enlighet med ett för ärendets behandling 

särskildt tillsatt utskotts förslag, att genom Drätselkontorets försorg låta 

af ifrågavarande fonds disponibla medel på sparbanksbok insätta ett be-

lopp af 50 mark för en hvar af följande tjenarinnor: Eva Maria Adolfs-

son, Gustava Wilhelmina Ahlqvist, Alexandra Barbara Ahlstedt, Anna 

Kajsa Bro, Josefina Forsberg, Katarina Gustava Hiitolin, Karolina Jo-

hansson, Maria Sjöberg, Matilda Kristina Blomberg och Gustava Wilhel-

mina Willberg, hvarom skulle af Drätselkammaren för uttagande af 

sagda sparbanksböcker samt af inlemnade betyg och frejdebevis genom 

kungörelse tillkännagifvas. 

Besvär öfver Sedan Stadsfullmäktige genom Magistraten meddelats Guvernörens 

k^rrfniand i länet den 20 December 1897 gifna utslag i anledning af Föreningsban-

fganger̂ taxe- k e n g ^ Finland klagan 3) öfver den banken för år 1896 ågångna kommu-

naltaxering i Helsingfors, genom hvilket utslag sagda taxering blifvit på 

i utslaget närmare anförda skäl af Guvernören upphäfcl, beslöto 4) Stads-

fullmäktige på Beredningsutskottets förslag, att utslaget skulle till Magi-

straten återsändas med detsamma åtecknadt bevis öfver delfåendet samt 

att till protokollet skulle antecknas, det ärendet ej föranledde till vidare 

åtgärd från Stadsfullmäktiges sida, Drätselkammaren dock obetaget att, 

i fall af fog, bevaka stadens af sakens utgång beroende rätt. 

utgifts- och in- Det utgifts- och inkomstförslag för år 1899, som af Stadsfullmäktige 

för år 1899. faststäldes 5), visade vid jemförelse med budgeten för föregående år föl-

jande slutsummor: 

' ) Drks skrf. N:o 231 af don 3 nov. — 2) Stfs prot. don 6 doc. § 20. — 3) Se 1897 

års berättelse pg. 113. — 4) Stfs prot. den 14 jan . § 17. — 5) Drks skrf. N:o 228 af den 

28 okt. (Stfs tryckta liandl. N:o 25) Stfs tryckta handl. N:ris 29, 35 och 36, Stfs prot. den 

22 dec. § 1. 
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Utgifter: 1899. 1898. 

I. Stadens skulder $mf 617,376: 25 3mfi 636,341: 23 

II. Stadens embetsverk . . . . „ 213,316: 67 11 211,116: 67 

III. Kommunalförvaltningen . . „ 196,700: — 11 186,436: 66 

IV. Gatubelysningen „ 173,578: 30 11 161,252: 15 

Y. Brandverket „ 97,746: — 11 96,300: — 

VI. Polisinrättningen „ 313,300: — 213,835: — 

VII. Sundhets- och sjukvården . „ 206,077: — 11 193,204:-50 

VIII. Fattigvården „ 280,820: — 11 284,910: — 

IX. Undervisningsväsendet . . . „ 634,283: 10 11 579,194: 60 

X. Staden åliggande allmänna 

onera 250,171 04 11 230,844 64 

XI. Vattenledningen „ 475,430 — 11 246,780 — 

XII. Saluhallen „ 7,050 — 11 7,050 — 

XIII . Stadens jordlägenheter . . „ 9,400 — 11 13,400 — -

XIV. Allmänna arbeten . . . . „ 2,702,330 — 11 1,503,206 — 

XV. Pensioner „ 10,293 34 11 12,806 67 

XVI. Diverse „ 160,800 — 11 - 157,562 35 

Summa Smf 6,348,671 70 9mf 4,734,240 47 

Inkomster: 1899. 1898. 

Beräknad disponibel behållning $mf 450,00C ): — &mf 300,000 — 

I. Räntor „ 62,400 i; — ii 43,400 — 

II. Tomtlösen „ 250,00C >: — ii 350,000 — 

III. Stadens fasta egendom . . . „ 268,278 i: 10 ii 265,288 10 

IV. Tomtören „ 2,200 >: — ii 2,200 — 

v . Inkomstgifvande rättigheter . „ 916,80C ): — ii 855,600 — 

VI. Diverse „ 316,99^ i: 46 ii 300,172 06 

VII. Statsbidrag . „ 369,231 .: 34 ii 250,728 — 

VIII, Vattenledningen „ 342,77£ ii 306,775 — 

IX. Lån „ 2,034,60( ): — ii 820,100 

X. Uttaxering 1,335,38£ S: 80 ii 1,239,977 31 

Summa &mfi 6,348,67: L: 70 &nf 4,734,240 47 

Till förklaring af olikheten emellan 1898 och 1899 års budgetsför-

slag må här, utöfver hvad redan tidigare framhållits, först beträffande 

utgifterna anföras följande: 
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Stadens skulder. Under lista utgiftstiteln Stadens skulder upptogs nu för första gån-

gen in summa 124,000 mk i och för amortering, ränta, provisioner och 

kursdifferenser för det nya 3 1/2 °/0 obligationslånet af år 1898, hvaraf 

obligationer emiterats till ett belopp af 3,000,000 mark, men bortföll med 

detsamma de uti 1898 års utgiftsstat å samma hufvudtitel under N:ris 5 

—8 ingående posterna å 22,500 mark ränta å lånet för inköp af Gum-

täckt egendom, 75,000 mark amortering och ränta å lånet för reglering 

af återstående köpeskillingen för Rådhusannexet samt för uppförande 

af de kommunala sjukhusbyggnaderna, 11,597 mark 48 penni amortering 

och ränta å lånet för inköp af gården N:o 3 vid Sofiegatan, äfvensom 

104,500 mark kapital och ränta å lånet för inköp och inredning af Barn-

hemmet. I provision och ränta för ett kassakreditiv å högst 2,000,000 

mark samt eventuelt till bestridande äfven af annuiteter å ny emission 

af obligationer hörande till 1898 års lån, upptogs emellertid uti 1899 års 

utgiftsstat 85,000 mark mot endast 15,000 mark uti 1898 års budget, 

stadens embets- Förhöjningen å II:dra utgiftstiteln Stadens embetsverk beror dels på 
vei ' några 5 och 10 års löneförhöjningar samt att Magistratens och Eådstufvu-

rättens expensemedel, som visat sig otillräckliga, ökats med 500 mark, 

dels derpå, att Stadsfullmäktige vid den 7 Juni hållet sammanträde med 

in summa 2,000 mark höjt ordförandenes i 2:dra och 3:dje afdelningen af 

Rådstufvurätten arvoden, hvaremot vikariatsarvodet af 1,500 mark åt en 

yngre justitierådman i och med tjenstens besättande ordinariter bortfallit. 

Kommunaiför. Den något större utgiften å IIT.de hufvudtiteln Kommunaiför valt-
val tu in gen. . 

nmgen härrör, förutom af här redan tidigare anförda löneförhöjningar åt 

Bokhållaren vid Byggnadskontoret, Stadsbyggmästaren och Stadsträd-

gårdsmästaren, tjenstepersonalens reglementariska 5 och 10 års löneför-

höjningar, tillkomsten af 2:ne nya hamnkonstaplar, förhöjning af ansla-

get för extra biträden vid Drätselkontoret m. m., af arvode åt sekrete-

raren vid den nytillkomna Trädgårdsnämnden och expensemedel för denna 

Nämnd samt af förhöj dt anslag för extra biträden vid Trafikkontoret 

äfvensom af en ny post å 1,560 mark till hyra för upplags- och transito-

magasin. 

Gatubeiysnin- De större utgifterna å IY:de hufvudtiteln Gatubelysningen uti 1899 

än uti 1898 års budget bero uteslutande på stadens utsträckning och 

deraf betingad belysning å nya gator och vägar äfvensom af stigande 

fordran på denna belysnings intensité. 

poiisinrättnin- Såsom här tidigare omnämnts kom den nya, betydligt förhöjda gen. — 
l) Se pg. 81. 
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staten för polisinrättningen i staden redan nnder år 1898 till tillämpning, 

ehuru densamma ej ingick uti sagda års af Stadsfullmäktige faststälda 

utgiftsstat för staden. Denna stat sluter sig å en summa af 287,235 mark 

och är det härmed utgifterna för ifrågavarande inrättning under år 1899 

böra jemföras. Härvid är då att beakta, hvad till först löner och arvo-

den vidkommer, att Poliskammarsekreteraren i och för handhafvande af 

polisinrättningens liqvider och räkenskaper af Stadsfullmäktige tilldelats 

ett personelt anslag af 500 mark per å r s a m t att Stadsfullmäktige 

vid sammanträde den 12 Oktober i form af hyresmedel tillsvidare an-

slagit 2) ett dyrtidstillägg af 200. mark åt enhvar af samteliga 17 öfver-

konstaplar, 121 ordinarie och 8 extra konstaplar, uppgående dessa arvo-

desförhöjningar till sammanlagdt 29,700 mark. Ofriga förhöjningar gälla 

polisstallet, hyror för polisvaktkontoren och diverse. 

Uti utgiftsstatens YII:de hufvudtitel Sunclhets- och sjukvården för år sundhets- och 
sjukvården. 

1899 ingår naturligtvis alla af Stadsfullmäktige under året beviljade, här 

tidigare anförda löneförhöjningar, nämligen: under rubriken Läkareperso-

nal 2,740 mark, hvaraf 600 mark 3) högre arvode åt distriktsläkaren i Tölö 

distrikt, 100 mark4) resemedel åt de kommunala sjuksköterskorna, 1,800 

mark 5) till arvoden åt vicarier under distriktsläkarenes semesterledighet 

och 240 mark 6) anslag för läkaredejourering om söndagarna under som-

marmånaderna; under rubriken Maria sjukhus 4,200 mark, hvaraf 1,000 

mark lönetillskott åt öfverläkaren, 2,000 mark 8) åt läkaren vid epide-

miska afdelningen och 1,200 mark arvode åt en amanuens vid denna af-

delning; och för Under s ökning s stationen för lifsmedel med 1,200 mark9) 

för ett biträde åt föreståndaren, Vid Maria sjukhuset ökades staten dess-

utom med 7,702 mark 50 penni för en ny nattsköterska och en maski-

nist, samt för värme, belysning och kost. Helsovårdsnämndens expense-

medel höjdes från 3,500 till 3,800 mark och beviljades Nämnden ett an-

slag af 500 mark för uppköp af hygienisk literatur. Utgifterna för Ko-

lerabarackerna och vid Helsopolisen kunde deremot något minskas. 

Ehuru under rubrikerna: Fattigvårdsstyrelsen, Fattiggården, Arbets- Fattigvården. 

inrättningen, Dårvårdsanstalten och „kostnader för sinnesrubbade perso-

ner, intagna å andra dårvårclsanstalter", voterats förhöjningar af resp. 

600, 6,640, 2,000, 3,670 och 4,000 mark blef slutresultatet å VIII:de huf-

vucltiteln Fattigvården uti 1899 års utgiftsstat emellertid 4,090 mark 

l ) Se pg. 84. — 2) Se pg. 71. — 3) Se pg. 75. - 4) Se pg. 67. - 5) Se pg. 75. — 
6) Se pg. 67. — 7) Se pg. 78. — 8) Se pg. 67. — a) Se pg. 71. 

10 
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mindre än motsvarande utgift uti 1898 års stat, emedan på grund af den 

erfarenhet, som under redogörelseåret vunnits, Fattigvårdsstyrelsen ansett 

sig kunna nedsätta anslagen för ,,i särskilda inrättningar intagna" från 

9,000 till 7,000 mark, för sjukvård från 12,000 till 10,000 mark och för läke-

medel från 8,000 till 6,000 mark, samt förslagsposten „direkta understöd" 

med 10,000 mark, hvilken post dessutom fördelats i tvänne anslag, ett å 

15,000 mark „åt personer ovilkorligen berättigade till fattigvård" och ett 

annat å 30,000 mark „åt nödstälda, hvilka icke ega ovilkorlig rätt till 

fattigvård", äfvensom posten Diverse mecl 500 mark. 

Undervisnings- Den totala förhöjningen af 55,088 mark 50 penni uti utgiftsstaten 
vascndGt. 

för 1899 mot samma stat 1898 beträffande l'X:de hufvudtiteln Undervis-

ningsväsendet fördelar sig på följande sätt emellan de skärskilda under-

afdelningar å denna hufvudtitel, nämligen å Navigationsskolan 100 mark, 

förhöj dt anslag för ved; å Han dtv er ks skolor na 10,000 mark med afseende 

å ständigt tillväxande elevantal; å Folkskolorna 35,628 mark 50 penni för-

nämligast till följd af tillkomsten af nya skolor och reglementsenliga för-

höjningar uti lärarepersonalens afiöning; å Folkbiblioteket 750 mark; å 

Filialer till Folkbiblioteket, som utgjorde en ny post uti stadens budget, 

8,400 mark; samt å Folkbiblioteket och läsesalen i Sörnäs 210 mark. 

Filialer t in foik- I skrifvelse af den 1 7 maj hade Stadsfullmäktige bland andra upp-biblioteket. , . 

drag öfverlemnat åt Nämnden för arbetareangelägenheter att afgifva ytt-

rande i anledning af Folkskoledirektionens i stadens förslag om inrättande 

af mindre filialer till folkbiblioteket. Nämnden, som icke hyst någon 

tvekan om gagnet af dylika filialer för den arbetande befolkningen och 

i synnerhet dess barn, och som i ärendet fått emottaga betänkande af 

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen, jemte det folkbibliotekariens 

åsigt enskildt inhemtats med anledning af förslag, som inom Nämnden 

framstälts, föreslog nämligen hos Stadsfullmäktige, att Fullmäktige ville: 

l:o gifva Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen i uppdrag att till 

hösten 1899 i trakten af Dockstorget äfvensom i Tölö-trakten inrätta och 

derefter upprätthålla en läsesal med barnbibliotek och mindre boksam-

ling för fullvuxna; 2:o för ändamålet anslå i budgeten för sagda år för 

den i främsta rummet nämnda inrättningen i anläggningskostnad 2,900 

mark och ett hälft års omkostnader med 1,400 mark, äfvensom för filia-

len i Tölö-trakten 2,700 mark i anläggningskostnad och till omkostnader 

1,400 mark; 3:o anslå i samma års budget 800 mark till reseanslag, att 

l ) Stfs tryckta handl. N:o 33. 



99 

af nämnda styrelse tilldelas lämplig person för studiet af folkbibliotek i 

utlandet; samt 4:o öfverlemna till ännämnda styrelses pröfning att fram-

deles efter vunnen erfarenhet väcka förslag om inrättande af biblioteks-

filial i Gräsvikstrakten äfvensom af fullständigare och flere filialer i sta-

den och dess omgifning. 

Med anledning häraf beslöto *) Stadsfullmäktige, på framställning af 

Beredningsutskottet, att godkänna lista punkten af Nämndens utlåtande, 

dock sålunda att Styrelsen för folkbiblioteket bemyndigas att äfven å 

annan plats än Dockstorget, men i samma trakt af staden inrätta en lä-

sesal med barnbibliotek och att för inrättningen upphyra lokal; att lika-

ledes godkänna 2:dra och 4:de punkterna i Nämndens förslag, samt att 

afslå Nämndens i 3:dje punkten gjorda framställning. 

Under hufvucltiteln Staden åliggande allmänna onera finnes skiljak- s taden åiig-g-an-
de allmänna 

tighet uti förslagen till utgiftsstat för åren 1899 och 1898 endast beträf- 0nera. 

fancle underafclelningen Inkvarteringen; och anför Drätselkammaren härom 

uti motiven till sitt förslag till utgiftsstat för förstnämnda år, att kostna-

den för inqvarteringen upptagits på Inqvarteringsnämndens förslag med 

240,514 mark i st. för 221,187 mark 60 penni uti årets faststälda budget, 

men som denna utgift uppgifves vara beräknad i öfverensstämmelse med 

tidigare följda grunder, faststäld tariff och aflöningsbelopp, samt den-

samma i all hufvudsak ersättes staden från Ryska riksskattkammaren 

härom naturligtvis varit intet att anmärka. Skulle emellertid efterfrågan 

på natura qvarter blifva stor, såsom Inqvarteringsnämnden befarar, hvar-

före den ock kalkylerat kostnaden härför till 12,000 mark mot för år 

1898 beräknade 8,500 mark, kunde staden komma att lida någon smärre 

förlust derigenom, att qvarter vid nu gällande höga hushyror i allmän-

het ej kunna förhyras till de pris, hvarmed de efter gällande taxa godt-

göras staden. 

Med hänsyn till folkskolans å villan Backas tillkomst2) samt de be- stadens jordiä-

slut Stadsfullmäktige fattat angående ordnande af folkskoleväsendet i £enheter-

Gumtäckt förstäder, upptogs för undervisningen å sist sagda ort uti 1899 

års budget endast 3,000 mark mot 7,000 uti årets faststälda utgiftsstat. 

Under XVI:cle hufvucltiteln Diverse uti förslaget till utgiftsstat för Diverse, 

staden under år 1899 upptogs främst ett anslag af 800 mark till aflö-

nancle af sekreterare och vaktmästare vid Nämnden för arbetareangelä-

genheter samt till Nämndens expenser. 

l ) Stfs prot. den 22 dec. § 1. — 2) Se pg. 69. 
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P å framställning af ordföranden i senaste Taxeringsnämnd, då an-

slaget till Nämndens expenser visat sig för knappt, observerades det-

samma mecl 1,700 mark mot 1,400 uti årets utgiftsstat. Anslaget för eld-

nings- och belysningsämnen upptogs med hänsyn till de nu gällande höga 

vedprisen med 5,000 mark förhöjdt belopp till 25,000 mark. Anslaget 

för signalering af middagsskottet blef med upphörandet att afgifva detta 

skott öfverflödigt och indrogs. Med redogörelseårets utgång bortföll 

hvarje vidare utbetalning af bidrag till länsfängelsets ombyggnad, hvil-

ket bidrag f rån och med 1889 årligen utgått med 10,000 mark. I stället 

tillkom en alldeles tillfällig utgiftspost på samma belopp i anslag för be-

löning af täflingsprojekt till stadsplan för en 13:de stadsdel. Då det för 

nästkommande år beträffande stadens telefonväsende gälde att endast er-

lägga års- men ej några inträdesafgifter, upptogs för stadens telefonända-

mål blott ett härför tillräckligt belopp af 3,700 mark. Anslaget för an-

ställande af isobservationer inskränkte sig för instundande år, då några 

nya instrumentalier, blanketter och kartor derför ej behöfva anskaffas, 

till kostnaden för sjelfva observationerna och upptogs derföre med en-

dast 1,200 mark. Såsom en ny tillfällig post tillkom 1,200 mark för 

godtgörelse i ett för allt åt Auktionsmäklaren Åkerberg för frångången 

auktionsprovision, hvarjemte arvodet för utskrifning af vallängder höjdes 

med 400 mark och för oförutsedda behof enligt Stadsfullmäktiges bestäm-

mande anvisades 50,000 mark i stället för 40,000. 

inkomster. Hvad åter beträffar skilnaden i inkomster uti 1898 och 1899 års 

budgetsförslag, torde följande böra anföras: 

Disponibel be- P å grund af en af Drätselkontoret uppgjord kalkyl kunde såsom 

disponibel behållning från föregående år upptagas ett belopp af 450,000 

mark. 

Räntor. Under hufvudtiteln I Räntor kunde en ny post på förslagsvis 17,000 

mark upptagas såsom räntor på de af staden under redogörelseåret ge-

nom uppköp inlösta obligationer af 1876 års vattenledningslån. Och 

kunde inkomstposten „dividend å aktier" ökas f rån 3,000 till 5,000 mark, 

på grund af att staden under året kommit sig till nya aktier i Helsing-

fors Magasins Aktiebolag. 

Tomtlösen. Som tomtlösen för år 1898 icke kunde, med afseende å hvad vid 

tiden för uppgörande af budgetsförslaget häraf influtit, beräknas till mera 

än 270,000 mark, hvarföre en brist å denna inkomstpost af cirka 80,000 

mark från kalkylerade 350,000 ock var att emotse, till följd dels af ovan-

ligt höga byggnadskonjunkturer, hvilka motverkat större lifaktighet i 
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byggnaforetag inom staden, dels af den knappa tillgången på till buds 

stående nya tomter, clå det ändrade stadsplansförslaget för 6:te och. 7:de 

stadsdelarna icke inom Fullmäktige kommit till slutlig behandling och 

fastställelse, samt i dessa stadsdelar clerföre ej heller kunnat försäljas 

tomter, dels slutligen af stigande räntefot, så att någon större fördel för 

äldre köpare af stadstomter, de der med till staden afgifna skuldsedlar 

liqviderat sina köp, att af staden inlösa dessa skuldsedlar icke förelegat, 

syntes intraderna i tomtlösen blifva icke obetydligt mindre än vid upp-

görandet af årets budget var att emotse; och då någon utsigt till bättre 

förhållanden uti hithörande afseende för år 1899 icke var att antaga, 

utan fastmera tvärtom, i det ofvan uppräknade hämmande orsaker syn-

tes komma att qvarstå, hade Drätselkammaren endast med tvekan såsom 

tomtlösen under sistsagda år vågat upptaga ett belopp af 150,000 mark. 

P å Budgetsutskottets förslag, enär vid expropriation den ostridiga löse-

skillingen lagligen bör omedelbart erläggas, samt vid sådant förhållande 

åtminstone någon del af expropriationssumman för det till statsjernvä-

garne afträdda området å Fredriksberg under år 1899 skulle inflyta, upp-

togo Stadsfullmäktige dock denna inkomstpost med 250,000 mark. 

Under inkomsttiteln Stadens fasta egendom ansågs arrendena från stadens fasta 

jordlägenheter, villaområden och smärre platser utom stadens plan, ärren- egendom 

den från Brunnsparksområden, hyror för bodar och diskar, simhusafgifter 

samt tillfälliga arrenden och planhyror kunna något höjas från motsva-

rande poster uti 1898 års stat eller med resp. 4,000, 500, 500, 400 och 

4,000 mark. Under redogörelseåret hade nämligen åtskilliga nya jord-

arrenden af både mera varaktig och tillfällig natur afslutats och hade 

dessutom efterfrågan på billigare arrendetomter utom staden och upp-

lagsplatser inom densamma varit i ständigt stigande. Under året hade 

också ett nytt allmänt simhus för den arbetande klassen tillkommit, näm-

ligen simhuset i Gräsviken. Deremot upptogs till lägre belopp vissa an-

dra under denna titel ingående inkomstposter samt uteslöts helt och hål-

let en sådan, nämligen posten å 360 mark för liyror från lokaler i Folk-

biblioteket, hvilket numera fullständigt tages i anspråk för sitt egentliga 

ändamål. Emedan polisinrättningen i staden efter dess omorganisation 

erhållit flere lokaler i gården N:o 3 vid Sofiegatan, inflyter f rån denna 

gård i hyror numera endast 6,500 mark. Sedan stadsmarkerna allt mer 

och mer tagits i anspråk för byggnadsändamål och upplagsplatser, kunde 

inkomsterna från hötäckt och mulbete, hvilka begge poster sammansla-

gits, icke beräknas högre än till 150 mark. Enligt Hamnkontorets spe-
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cialförslag nedsattes iiskevattnets afgifterna med 200 mark till 1,300 

mark. 
Inkomstgifvan- Af cle många under hufvudtiteln Inkomst<jifv ande rättigheter upp-
de lattighetei. ^ a g n a p 0 S t e r } iacle endast posten „ballastafgifter" behöft nedsättas från 

500 till 300 mark samt en annan obetydlig post å 100 mark, auktions-

provision, med afseende å auktionsmonopolets afskaffande, helt och hål-

let utlemnas. Deremot kunde alla andra inkomstposter, bland dem de 

förnämligaste, såsom inkomst af tolag, trafik- och hamnafgifter, antingen 

höjas eller åtminstone hållas vid samma belopp som uti årets inkomststat. 

Revision at Enär hamnafgifterna under senaste decennium visat följande jemna 
taxan för hamn-

afgifterna. stegring: 

1888 $7nf 110,832:63 

1889 „ 130,870: 02 

1890 „ 139,441: 28 

189 1 „ 137,092: 28 

1892 „ 143,727: 24 

1893 „ 143,437: 17 

1894 ,. 160,584: 36 

1895 „ 156,813: 43 

1896 . „ 170,746: 99 

1897 „ 194,072: 62 

beslöto Stadsfullmäktige, i hufvudsaklig öfverensstämmelse med Bud-

getsutskottets derom gjorda förslag, att efter Drätselkammarens hörande 

åt ett särskildt utskott uppdraga att underkasta nu gällande taxa för 

hamnafgifterna en revision uti afseende af dess nedsättning samt till Full-

mäktige inkomma med förslag i ämnet, 

statsbidrag. De för stadens särskilda inrättningar utgående statsbidragen obser-

serverades naturligtvis uti inkomstförslaget med de belopp, hvartill de 

för närvarande äro bestämda. På Budgetsutskottets förslag afböjdes af 

Stadsfullmäktige en af Drätselkammaren gjord framställning om att nu re-

dan till statsverket ingå med ansökan om ökaclt statsbidrag för folksko-

skolorna. Enligt utskottets förmenande utgjordes stadens merautgift för 

dessa skolor under det löpande året till betydande del af kostnad för in-

ventarier, till hvilken statsverket icke bidrager, och då härtill kom, att 

staden detta år tilldelats förhöj dt statsanslag och sådant förut plägat 

Stfs prot. don 22 deo. § 1. 
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sökas med par års mellantid, ansåg utskottet att med viclare anhållan i 

omförmäldt syfte ännu något år kunde anstå. 

Förhöjning af inkomsten för vattenförsäljning från 260,000 till 295,000 vattenledning, 

mark samt för hyror för vattenmätare från 19,000 till 20,000 mark gjor-

des på Vattenledningskontorets förslag; och hade kontoret uppgifvit att 

till följd af vattenledningens utvidgning under fjolåret redan under redo-

görelseåret komme att för försåldt vatten inflyta ett belopp af 295,000 

mark, hvilken summa derföre utan risk och med så mycket större skäl 

kunde läggas till grund för 1899 års inkomster, som stora utvidgningar 

af vattenledningen äfven under sommaren 1898 blifvit verkstälda. 

A obligationslånet för år 1898 anvisades för vattenledningens utsträck- Lån. 

ning år 1899 — 183,600 mark; för uppförande af ett vattentorn 190,000 

mark; för kajarbeten å Skatudden 566,000 mark; för nytt tull- och pack-

hus å Skatudden 670,000 mark; för inlösen af tomterna N:ris 1—12 vid 

Magasinskajen 200,000 mark; för ny paviljong å Maria sjukhuset 150,000 

mark; och för tillbyggnad till sjukhuset å arbets- och fattiggården 75,000 

mark eller således sammanlagdt 2,034,600 mark. 

I stöd af det faststälda utgifts- och inkomstförslaget beslöto Stads- uttaxering, 

fullmäktige, att det belopp, som under instundande år 1899 skulle för år 

1898 af kommunens på grund af skattören skattskyldiga medlemmar ut-

taxeras, skulle fastställas till 1,335,388 mark 80 penni; och blef uttaxe-

ringssumman för de nu jemförda åren således differerande på 105,411 

mark 49 penni. 

c. Särskilda andra af Stadsfullmäktige handhafda ärenden. 

Uti skrifvelse af den 14 Januari hade Stadsfullmäktig e anmodat Frågan om 

Drätselkammaren att till Fullmäktige inkomma med det yttrande och för- Dräts«11^raa-
° J rens fordelning 

slag, hvartill Kammaren ansåg skäl förefinnas med föranledande af på 2:ne afdel-
niiigar. 

den inom Fullmäktige väckta frågan, huruvida icke orsak vore förhanden, 

att Drätselkammaren med hänsigt till mängden och beskaffenheten af i 

Kammaren behandlade ärenden samt för underlättande af ledamöternas i 

Kammaren arbete blefve fördelad på tvenne afdelningar. Men sedan 

Drätselkammaren med framhållande af följande skäl, nämligen: att här-

intills inom Kammaren något som helst behof af en dylik Kammarens 
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fördelning icke gjort sig kännbart; att med undantag af ett stigande an-

tal räkningar, hvilkas granskning och utanordning emellertid förorsakar 

Kammarens medlemmar det jemförelsevis minsta arbetet, antalet af de 

utaf Kammaren handlagda ärenden allt sedan år 1892 i hufvudsak varit 

i nedgående samt först år 1898 uppnått ungefär samma höjd, som del 

innehade redan år 1888; att de uti Kammarens diarier från ett år till etl 

annat balanserade ärendena, förnämligast till följd af verkstälda s. k. tre-

årssyner af stadens utarrenderade jordlägenheter och vid dessa syner an-

märkta bristfälligheter, föranledande till kontrollsyner ett påföljande år, 

icke kunnat vinna en snabbare lösning, för det fall att Kammarens arbe-

ten varit fördelade på två allmänna afdelningar; samt att, då stadsförvalt-

ningen redan är ålagd en mängd specialnämnder, styrelser och direktio-

ner, någon naturlig grund, hvarefter de på Drätselkammarens ankommande 

ärendena kunde fördelas på afdelningar, icke förefanns; utan att inlåta sig 

uti någon vidlyftigare utläggning vid besvarande af den förelagda frå-

gan — hvilken såsom det tycktes Drätselkammaren kunde endast ne-

kande besvaras — h e m s t ä l t h o s Stadsfullmäktige, att det väckta för-

slaget finge förfalla, föranledde 2) ärendet icke till någon vidare åtgärd 

från Stadsfullmäktiges sida. 

stadens indel- Vid föredragning af Magistratens skrifvelse af den 4 Januari med 

distrikt̂  och Guvernörens i länet remiss, hvari Stadsfullmäktiges utlåtande infordras i 
qNaita1, anledning af ett utaf Poliskammaren uppgjordt förslag angående stadens 

indelning i polisdistrikt och polisqvartal, beslöto 3) Stadsfullmäktige på 

framställning af Beredningsutskottet förorda stadfästelse å berörda förslag, 

så mycket hellre som svårighet ej torde möta att beträffande den före-

slagna indelningen framdeles vidtaga nödiga modifikationer, derest erfa-

renheten komme att dertill föranleda. 

Frågan om for- I anledning af ett redan år 1894 inom Stadsfullmäktige väckt för-

R̂ dstufvurät- o m förenkling af Eådstufvurättens sammansättning genom de yngre 
ten

t
s
i^™man" justitierådmanstjensternas indragning och de yngre justitierådmännens 

ersättande med adjungerade notarier 4) anhöllo Fullmäktige uti skrifvelse 

af den 28 December 1894 hos Magistraten, att Magistraten vid inträffande 

ledighet af rådmanstjenst icke ville anslå tjensten ledig, innan frågan om 

indragning af de yngre justitierådmanstjensterna varit föremål för Stads-

fullmäktiges behandling. Då sedermera i Oktober månad 1897 en yngre 

Drks skrf. N:o 267 af den 30 dec. 1897. — 2) Stfs prot. den 14 jan. § 10. — 3) 

D:o d:o den 14 jan. § 2. — 4) Se 1894 års berättelse pg. 90. 
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justitierådmanstjenst vid Eådstufvurätten genom Justitierådmannen Heim-

btirgers befordran till äldre justitierådman blifvit ledig, beslöto Stadsfull-

mäktige den 9 derpåföljande November hos Kejs. Senaten hemställa, att 

med besättandet af sagda tjenst tillsvidare finge anstå, jemte det Full-

mäktige samtidigt anhöllo om Samfälta Eådstufvurättens yttrande deröf-

ver, huruvida med afseencle å den provisoriska fjerde afdelningen af Eåd-

stufvurätten eller i annat hänseende några åtgärder beträffande Eådstuf-

vurättens organisation vore af omständigheterna påkallade. 

Med föranledande häraf hade Samfälta Eådstufvurätten uti skrifvelse 

den 1 December 1897 framhållit, att antalet vid Eådstufvurättens andra, 

tredje och fjerde afclelningar handlagda mål sedan 1892 års ingång, då 

Eådstufvurätten begynte utöfva sin verksamhet å fyra afdelningar, stigit 

från 2,524 under sagda år till 3,715 under år 1896, hvarför och då den 

starka tillväxt, hvari Helsingfors stad för närvarande vore stadd, otvif-

velaktigt medförde en fortgående stegring af Eådstufvurättens arbete, 

Samfälta Eådstufvurätten ock anhöll om Stadsfullmäktiges medverkan der-

till, att den provisoriska fjerde afdelningen, hvilken enligt Eådstufvurät-

tens tanke måste bibehållas, för att Eådstufvurätten måtte kunna fullgöra 

det på densamma ankommande arbete, men hvars förblifvancle vid dess 

nuvarande provisoriska sammansättning vore oformligt och medförde 

den oegentlighet och olägenhet, att en stor del af rådmanstjensterna 

sköttes af vikarier, blefve definitivt organiserad såsom en bestående, 

ined andra och tredje afdelningarna i afseende å sammansättning och 

verksamhet likstäld afdelning, samt att följaktligen å stadens ordinarie 

stat för Eådstufvurättens tjenstemän och betjente måtte upptagas ytter-

ligare två äldre och en yngre justitierådman, två brottmålsnotarier och 

två stadsbetjente, alla med samma afiöning som motsvarande funktionä-

rer å Eådstufvurättens öfriga afdelningar åtnjöte, samt den nu lediga 

yngre justitierådmanstjensten återbesättas. 

För ärendets beredning hade Stadsfullmäktige tillsatt ett särskildt 

utskott och hade detta numera afgifvit betänkande 5) och förslag, utmyn-

nande deri att Stadsfullmäktige ville besluta: att af böja Samfälta Eåd-

stufvurättens anhållan om den provisoriska fjerde afdelningens af Eåd-

stufvurätten ställande på ordinarie fot samt uppmana Samfälta Eådstuf-

vurätten att, med beaktande af hvad utskottet beträffande fjerde afdel-

ningens blifvande organisation uttalat, uppgöra och till Stadsfullmäktige 

*) Sfcfs tryckta handl. N:o 10. 

10 
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inkomma med förslag till ändring i Rådstufvurättens arbetsfördelning 

syfte att åt fjerde afdelningen öfverlemna handläggandet endast af de s 

k. polismålen och andra ringare brottmål; att fastställa ordförancle-arvo 

clena vid Rådstufvurättens 2:dra och 3:dje afdelningar, från tiden för ge 

nomförandet af den föreslagna förändringen beträffande arbetsfördelnin 

gen, till tvåtusen mark om året; samt att hos Magistraten anhålla on 

vidtagande af åtgärd derhän, att den lediga yngre justitierådmanstjenster 

vid Rådstufvurätten blefve omedelbart lediganslagen för att i laga ord 

ning besättas. 

Stadsfullmäktige beslöto ]) bordlägga ärendet på någon tid, på dv 

att Samfälta Rådstufvurätten bereddes tillfälle att i anledning af betän 

kandet framställa de påminnelser, som kunde befinnas nödiga. Och sedar 

Samfälta Rådstufvurättens emot betänkandet gjorda påminnelser kommil 

Stadsfullmäktige tillhanda, upptogs ärendet till slutlig behandling, ocl 

beslöto 2) Stadsfullmäktige dervid oförändradt godkänna utskottets ofvai] 

anförda förslag. Men med föranledande af dessa beslut fingo Stadsfull-

mäktige af Samfälta Rådstufvurätten emottaga en den 26 Oktober date-

rad skrifvelse 3), hvari Samfälta Rådstufvurätten med afseende å det : 

skrifvelsen framhållna och då, såsom Samfälta Rådstufvurätten tillförene 

påvisat, den af utskottet föreslagna ändringen i Rådstufvurättens arbets-

fördelning komme att öka i stället för att, såsom utskottet antagit, min-

ska budgeten för Rådstufvurätten, vidblifver sin förut i saken utta-

lade uppfattning och anhåller förty att Stadsfullmäktige ville frångå 

sitt beslut beträffande ändring i Rådstufvurättens arbetsfördelning och 

i stället besluta, att 4:de afdelningen finge tilsvidare bibehållas vid 

den organisation, som den härintills haft och som under en följd 

af år visat sig icke medföra några som helst olägenheter eller vådor 

för rättsskipningens behöriga handhafvande. På Beredningsutskottets 

förslag beslöto 4) Stadsfullmäktige, emedan enligt nådiga brefvet af den 

7 Februari 1881 arbetsordning för Rådstufvurätten på Samfälta Rådstuf-

vurättens förslag fastställes af Åbo hofrätt och det sålunda ankommer å 

Samfälta Rådstufvurätten att taga initiativ i frågor om ändring af sagda 

arbetsordning, att all vidare åtgärd i detta ärende från Stadsfullmäktiges 

sida skulle förfalla. 

J) Stfs prot. clon 19 april § 8. — 2) D:o d:o den 7 juni § 23. — 3) Stfs tryckta bandi 

N:o 28. — Stfs prot. den 6 dec. § 18. 
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Uti skrifvelse af den 1 8 December 1 8 9 7 till Magistraten hade Polis- Tiden för torg-
handelns 

kammaren på uti skrifvelsen närmare framhållna skäl hemstält, att sådant bedrifvande. 

tillägg till den för staden gällande polisordning blefve gjordt, att han-

deln å stadens samtliga för handel upplåtna torg finge vidtaga under 

tiden från den 1 April till den 1 Oktober kl. 5 f. m. och under den 

återstående delen af året kl. 6 f. m. äfvensom att all handel å de 

stadens torg, der frihandel är tillåten under hela dagens förlopp, icke 

finge ega rum längre än till mörkrets inbrott, då gatubelysningen vid-

tager, samt i ingen händelse längre än till kl. 9 e. m. Och beslöto *) 

Stadsfullmäktige, enär Magistraten anhållit om Fullmäktiges yttrande i 

ärendet, efter det detsamma remiterats såväl till Drätselkammarens som 

Hälsovårdsnämndens utlåtande, af hvilka Drätselkammaren hemstälde2) 

huruvida icke Stadsfullmäktige borde af böj a det föreliggande förslaget, 

men Helsovårdsnämnden tillstyrkte detsamma, att i sitt afgifvande ytt-

rande hemställa, att handeln å stadens samtliga torg framdeles skulle 

vidtaga under tiden från den 1 April till och med den 1 Oktober 

kl. 5 f. m. och under den återstående delen af året kl. 6 f. m., men 

att någon tidsbegränsning för torghandelns bedrifvande om aftnarna icke 

nu skulle införas. I sammanhang med detta ärendes behandling beslöto3) 

Stadsfullmäktige anmoda Drätselkammaren att inkomma med förslag till 

uppförande af saluhallar å de platser, der dessa företrädesvis vore nöd-

vändiga. 

Hos Magistraten hade Akareföreningen i Helsingfors anhållit, att yattensiäpning 

formännen blefve befriade från skyldigheten att ombesörja vattensläpning Vld eldsvador-

vid eldsvådor, men beslöto4) Stadsfullmäktige, efter att hafva inhemtat5) 

Brandkommissionens yttrande deröfver, huruvida ej ifrågavarande skyl-

dighet kunde underlättas, genom att staden läte för brandverkets räkning 

anskaffa nödigt antal vattensläpningsredskap, placerade å särskilda depo-

ter, och formännen endast ålåge vid brandtillfällen infinna sig med häst 

och seldon för släpningen, att för närvarande afslå Akareföreningens 

ansökan. 

Uti skrifvelse från Magistraten af den 26 Mars meddelades Stads- Tiden för ut-

fullmäktige, att Guvernören i länet i samråd med Magistraten den 23 i stadr^hoteiier 

nämnda månad beslutit sådan ändring af § 30 i den för staden gällande och vardshus-

polisordning, som betingades af Stadsfullmäktiges utlåtande6) derom, att 

*) Stfs prot. den 3 maj § 18. — 2) Drks skrf. N:o 33 af den 3 febr. — 3) Stfs prot. 

den 8 febr. § 16. — 4) D:o d:o den 13 dec. § 3. — 5) B:o d:o den 8 febr. § 6. — 6) Se 

1897 års berättelse pg. 109—110, 
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utskänkningsställena i afseende å stängningstiden blefve indelade i tre 

särskilda klasser och dervid påbjudit att första klassens värdshus skola 

stängas kl. 1 på natten, andra klassens kl. 11 och tredje klassens kl. 9 

på aftonen. Men ansåg sig Magistraten böra fästa Stadsfullmäktiges upp-

märksamhet vid tvenne uti Stadsfullmäktiges omförmälda beslut enligt 

Magistratens åsigt förefintliga oegentligheter, hvilka Magistraten för er-

nående af möjlig samstämmighet emellan stadsmyndigheterna velat ånyo 

underställa Stadsfullmäktiges pröfning. Enligt Stadsfullmäktiges ofvan 

åberopade beslut skulle andra och tredje klassens värdshus likställas der-

utinnan, att utskänkningen af spritdrycker och viner samt andra svagare 

rusdrycker för hvardera vore förbjuden från kl. 6 på aftonen dagen före 

söndag till kl. 9 f. m. följande söcknedag, meclan utskänkningen af malt-

drycker finge å samtliga värdshus oförhindradt fortgå hela den tid, desamma 

få hållas öppna. Enligt Magistratens åsigt innebar förstnämnda beslut 

å ena sidan onödigt stora restriktioner för andra klassens värdshus, men 

å andra sidan fann Magistraten det vara af stor vigt, att maltdryckerna 

i afseende å utskänkningsticlen i allo likställas med spritdryckerna samt 

viner och svagare rusdrycker. 

Med hänsigt härtill öfverlemnade Magistraten till Stadsfullmäktiges 

afgörande, huruvida Stadsfullmäktige icke ville, med förändring af sitt i 

förestående måtto tidigare fattade beslut, förena sig med Magistraten 

derom, att beträffande utskänkning af bränvin och öfriga spritdrycker 

samt viner och svagare rusdrycker äfvensom maltdrycker å hoteller, kon-

ditorier, restaurationer och utskänkningsställen i staden skulle stadgas: 

att utskänkningen af förenämnda drycker, som får begynna kl. 9 på 

morgonen, skulle upphöra å första klassens värdshus kl. 1 på natten, å 

andra klassens värdshus kl. 11 och å tredje klassens värdshus kl. 9 på 

aftonen; att det likväl ankommer å Polismästaren att vid allmänna och 

enskilda festligheter, på särskild för hvarje gång gjord ansökan af till-

ställarene, bevilja förlängning af den sålunda bestämda utskänkningstiden 

efter pröfning, och bör sådan, anmälan ske hos Polismästaren före kl. 2 

på dagen; att all utskänkning är förbjuden å tredje klassens värdshus 

från kl. 6 på aftonen dagen före sön- och helgdag till kl. 9 på morgo-

nen följande söcknedag, under marknader samt dagen före och efter 

marknad; att all utskänkning likaså bör inställas å andra klassens värds-

hus sön- och helgdagar intill kl. 6 på aftonen; att å första klassens värds-

hus icke heller någon utskänkning må ega rum sön- och helgdagar före 

kl. 2 e. m. utom till måltider: och att enskilda föreningar och klubbar 
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kunna af Magistraten efter pröfning hvarje gång för en ticl af högst två 

år, undantagas från förestående bestämningar. 

Och beslöto *) Stadsfullmäktige på Beredningsutskottets förslag till 

sådan modifikation af sitt den 14 December 1897 afgifna yttrande i ären-

det, som Magistratens skrifvelse innebar. 

Yid tidigare behandling 2) af särskilda den lägre arbetareklassen rö- särskilda den 

rande frågor hade Stadsfullmäktige för vinnande af ytterligare utredning ic\aMen%ö?andc 

i nödiga delar vid sammanträde den 26 Oktober 1897 beslutit inhemta fri'£°r' 

Fattigvårdsstyrelsens och Folkskoledirektionens utlåtanden. Och hade 

sådana 3) afgifvits af Folkskoledirektionen i skrifvelse för den 26 Novem-

ber 1897 och af Fattigvårdsstyrelsen i skrifvelse för den 16 Februari. 

På närmare motiverade skäl föreslog Folkskoledirektionen: att folke-

liga föredragsserier och högre kurser fortfarande understödas och att frå-

gan om en fastare organisation af desamma tages under ompröfning; att 

vid clen af komitén föreslagna aftonskolan för arbetare parallelklasser i 

vissa läroämnen inrättas; att arbetarnes skolbesök icke ställas i direkt 

samband med en påtänkt arbetsförmedling genom stadens försorg; att 

inspektion öfver aftonskolan och andra af staden upprätthållna eller un-

derstödda extra folkbildningsanstalter åstadkommes och af staden ersättes; 

att mindre filialer till folkbiblioteket inrättas; att tvenne lämpliga perso-

ner erhålla i uppdrag att på olika orter i utlandet taga kännedom om 

skolverkstäder och s. k. fortsättningsskolor; att den i samband med här-

varande handelsinstitut inrättade lägre handelsskolan understödes; att en 

uppfostringsanstalt för vanvårdade barn med första inrättas, om möjligt, 

med kombinerad undervisning i jordbruk och lämpliga handtvärk; samt 

att för denna anstalt särskild styrelse utses. 

Fattigvårdsstyrelsen åter föreslog, såvidt frågan gälde vuxna ar-

betare : att Stadsfullmäktige ville tillsätta en särskild nämnd för arbetare-

angelägenheter, bestående af sju ledamöter, af hvilka Stadsfullmäktige 

skulle utse tre, stadens Folkskoleclirektion två och Fattigvårdsstyrelsen 

jemväl två, samt med uppgift att införskaffa noggrann utredning om or-

sakerna till fattigdom och arbetsbrist å orten och hos Stadsfullmäktige 

föreslå åtgärder till fromma för den lägre arbetarebefolkningen äfvensom 

att utöfva inseende öfver alla sådana inrättningar, hvilka i filantropiskt 

syfte af Stadsfullmäktige understödas; att, derest en arbetareförmecllings-

Stfs prot. den 29 mars § 13. — 2) Be 1897 års berättelse pg. 100—104. — 3) Stfs 

tryckta handl. N:o 13. 
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byrå af den beskaffenhet of van antydts af någon förening med i hufvud-

sak välgörande ändamål i staden upprätthålles, Stadsfullmäktige ville ur 

utskänkningsmedlen lemna byrån ett tillräckligt understöd, dock med 

vilkor att byrån förbinder sig att till Fattigvårdsstyrelsen aflemna erfor-

derliga uppgifter rörande arbetareförhållandena på orten; samt att folke-

liga föredragsserier och högre kurser fortfarande understödas och att 

frågan om en fastare organisation af desamma tages under ompröfning. 

Beträffande åtgärder till förmån för ungdomen inom arbetareklassen, 

ansåg Fattigvårdsstyrelsen sig hafva ingen anledning att vidlyftigare in-

låta sig på denna del af komitébetänkandet, men trodde sig dock ega 

allt skäl att tillstyrka bifall till förslaget derom, att åt lämplig person 

uppdrogs att i utlandet studera der inrättade skolverkstäder samt inhemta 

upplysningar om desammas organisation och resultatet af deras verksam-

het. Fattigvårdsstyrelsen erinrar tillika, att vid senaste ständermöte frå-

gan om uppfostringsanstalter för vanvårdade och försummade barn blif-

vit väckt, och anser bemälda styrelse med hänsyn härtill försigtigheten 

bjuda, att Helsingfors stad, innan densamma skrider till inrättande af 

uppfostringsanstalter efter nytt system, inväntar hvad den af ständerna före-

slagna komitén kan hafva att anföra i ämnet. Till följd af trängande behof 

borde emellertid omedelbart antingen asylen i Loj o utvidgas eller annor-

städes en anstalt efter samma mönster för den i sedligt afseende försum-

made ungdomens bland arbetarebefoikningen uppfosti ian inrättas. 

Stadsfullmäktiges slutliga beslut1) i ärendet blefvo: 

att en myndighet, benämnd Nämnden för arbetareangelägenheter, 

bestående af 7 personer, och så sammansatt, som Fattigvårdsstyrelsen 

föreslagit, skulle tillsättas; 

att elementära undervisningskurser, afsedda närmast för arbetare, 

skola anordnas i hufvudsaklig öfverensstämmelse med komiténs förslag 

samt att åt Nämnden uppdraga att till Stadsfullmäktige inkomma mecl 

närmare projekt i saken; 

att ä Fullmäktiges dispositionsmedel anvisa ett reseanslag å 3,000 

mark, hvilket anslag skulle af Nämnden utgifvas åt lämplig person, som 

erhölle i uppdrag att i utlandet studera der inrättade skolverkstäder samt 

inhemta upplysningar om desammas organisation och resultatet af deras 

verksamhet äfvensom till Stadsfullmäktige afgifva berättelse om sina iakt-

tagelser och förslag till dylik skolverkstad i Helsingfors; 

Stfs prot. den 3 maj. § 1. 
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att anmoda Nämnden att till Stadsfullmäktige inkomma med yttrande 

öfver det af komitén framställda förslaget beträffande inrättandet af en 

uppfostringsanstalt för vanvårdade och försummade barn; 

att frågan om inrättande af en arbetsförmedlingsbyrå skulle förfalla; 

att anmoda Nämnden att, efter kommunikation med Styrelsen för 

folkbiblioteket och läsesalen, afgifva yttrande i anledning af Folkskole-

direktionens förslag om inrättande af mindre filialer till folkbibliote-

ket ; samt 

att bemyndiga Nämnden att i öfrigt uti härmed sammanhängande 

frågor afgifva de framställningar, som kunde befinnas påkallade, 

Slutligen godkändes det af Fullmäktiges ordförande framstälda för-

slaget, att Stadsfullmäktige ville vid nästa sammanträde utse sina repre-

sentanter i den ifrågavarande Nämnden, men emellertid anmoda Folk-

skoledirektionen och Fattigvårdsstyrelsen att derförinnan anställa å dem 

ankommande val af ledamöter i sagda Nämnd. 

Sedan Stadsfullmäktige genom skrifvelser från Fattigvårdsstyrelsen 

och Folkskoledirektionen af den 9 och 10 Maj underrättats om hvilka 

personer af dessa styrelser blifvit valda till ledamöter i Nämnden för ar-

betareangelägenheter, beslöto Stadsfullmäktige, innan de för sin del 

skredo till val af ledamöter i sagda Nämnd, att Nämndens mandat skulle 

fortfara till utgången af år 1899 samt att Nämnden skulle anmodas ej 

mindre att till Stadsfullmäktige inkomma med förslag till arbetsordning 

än hos Stadsfullmäktige föreslå beloppet af det arvode, som borde Nämn-

dens sekreterare tillerkännas. 

Medels skrifvelse från Magistraten af den 23 April öfversändes till Bokauktioner. 

Stadsfullmäktige Guvernörens i länet remiss af den 11 i samma månad i 

anledning af Fullmäktiges för Helsingfors Handelsförenings anhållan om 

tillstånd till förrättande af börsauktioner två gånger i hvarje månad; och 

tillstyrkte2) på Beredningsutskottets förslag Stadsfullmäktige bifall till 

ansökningen. 

Uti skrifvelse till Stadsfullmäktige hade Helsingfors Arbetareföre- Arbetarenes 

ning anhållit om anställande af statistisk utredning rörande den i staden förhållanden, 

vistande arbetarebefolkningens bostadsförhållanden; och beslöto3) Stads-

fullmäktige på förslag af Beredningsutskottet anmoda Drätselkammaren 

att, efter inhemtande af Helsovårdsnämndens yttrande, utlåta sig huru-

Stfs prot. den 17 maj § 18. — 2) D:o d:o den 3 maj § 6. — 3) D:o d:o den 2 

aug. § 18. 
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vida ansökningen må bifallas samt inkomma med förslag till anordnande 

af den utaf sökanden begärda undersökningen. Ärendet blef emellertid 

icke under året slutbehandladt. 

Instruktion för Sedan Drätselkammaren i skrifvelse till Stadsfullmäktige af den 1 8 

liadgauisnamn h e m s t ä l t bland annat, huruvida icke, med hänsyn till svårighe-

terna för Drätselkammaren och Byggnadskontoret att med erforderlig 

sakkännedom hafva inseendet öfver Stadsträdgårdsmästarens verksamhet, 

lämpligt vore att tillsätta en särskild, af sakförståndige bestående Träd-

gårdsnämnd, som egde utöfva de Drätselkammaren och Byggnadskonto-

toret i förenämndt afseende nu åliggande skyldigheter, hade Stadsfull-

mäktige vid sammanträde den 6 påföljande September uppdragit åt ett 

särskildt utskott att till Fullmäktige inkomma med utlåtande rörande 

Drätselkammarens berörda framställning samt tillika aflemna förslag till 

instruktion för sagda Nämnd och till här af betingad ändring i gällande 

instruktion för Byggnadskontoret. Och föreslog 2) ifrågavarande utskott, 

att Stadsfullmäktige ville för framtiden befria Drätselkammaren och Bygg-

nadskontoret från omsorgen om stadens parker, planteringar och träd-

gårdsanläggningar samt öfverlemna sagda myndigheters åligganden här-

utinnan åt en särskild Trädgårdsnämnd; dock så att Nämndens bokföring 

och inseendet öfver cless arbetsredskap och materialier tillsvidare han cl -

hafvas af Byggnadskontoret; samt att fastställa nedanstående förslag till 

instruktion för Trädgårdsnämnden och till deraf betingade ändringar i 

nu gällande instruktion for Byggnadskontoret. 

Förslag till instruktion för Helsingfors stads Trädgårdsnämnd. 

§ l. 
Inseendet öfver stadens planteringar ocli parker liandliafves af en Trädgårds-

nämnd, bestående af stadsingeniøren ocli byggnadsinspektören, eller deras vikarier, så-
som sjelfskrifne ocli ständige ledamöter, jemte tre af Stadsfullmäktige för tre år utsedde 
ledamöter, af livilka årligen en afgår, de två första åren efter lottning, samt en inväl-
jes. Stadsfullmäktige välja j em väl två suppleanter, h varje gång för ett ar. 

§ 2. 

Om valbarhet till ledamot eller suppleant i Nämnden gäller livad i nåd. förord-
ningen af den 8 December 1873, angående kommunalförvaltning i stad, är stadgad t om 
valbarhet till stadsfullmäktig. Ledamot eller suppleant, som är i ordning att afgå, kan 
återväljas. 

Den, som blifvit i Nämnden invald, får afsäga sig uppdraget, om lian är sextio 
år gammal eller icke inom stadens område boende, om lian efter tjenstgöring iNamn-

*) Se pg. 76. - 2) Stfs tryckta handl. N:o 27. 
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den under de tre sistförflutna åren är i tur att derifrån afgå eller liar annat hinder, 
som af Stadsfullmäktige pröfvas giltigt. 

§ B. 
Afgår ledamot eller suppleant före valperiodens utgång, skall derom anmälas lios 

Stadsfullmäktige för nytt vals anställande. Den sålunda valde tjänstgör under den tid 
som för den afgångne återstår. 

§ 4. 
Trädgårdsnämnden utser bland sina ledamöter medelst slutna sedlar ordförande 

och viceordförande för livart år och skall Magistraten 0111 sådant val underrättas. 

§ 5. 
Ordföranden sammankallar Trädgårdsnämnden en gång i månaden, eller oftare 

om så erfordras. Nämnden skall äfven sammanträda, derest minst två ledamöter sådant 
hos ordföranden begära. 

§ 6. 
I händelse af förfall för såväl ordförande som viceordförande att vid sammanträde 

tillstädeskomma, livarom bör hos någon af ledamöterna anmälas, må ordförande för 
tillfället utses. 

Har ledamot förfall, skall han derom hos ordföranden anmäla så tidigt, att supp-
leant hinner till sammanträdet kallas. 

§ 7. 
Trädgårdsnämnden är beslutför, då utom ordförande två ledamöter äro tillstädes 

och i beslutet deltaga. 1 fall af olika meningar afgöres frågan genom öppen omröst-
ning, såsom allmän lag om tvistemål stadgar. Yicl lika röster ger ordförandens me-
ning utslag. 

I fråga, som kan medföra synnerlig nytta eller skada för ledamot i Nämnden 
eller för någon, hvilken till honom står i det skyldskaps- eller svågerlagsförhållande, 
som utgör jäf för domare, må sådan ledamot icke deltaga. 

§ 8. 
Stadsfullmäktiges ordförande och stadens Politieborgmästare ega rätt att Träd-

gårdsnämndens sammanträden bi vista och i öfverläggningarna, men ej i besluten, del-
taga, och skola de för detta ändamål 0111 tiden för hvarje sammanträde skriftligen un-
derrättas. 

Nämnden eger ock att för nödiga upplysningars inliemtande till sina sammanträ-
den kalla sakkunniga personer, börande dessas mening i protokollet antecknas 0111 de 
det önska. 

§ 9. 
För handhafvanclet af sekreteraregöromålen antager Trädgårdsnämnden dertill 

lämplig person mot arvode, som på Nämndens förslag af Stadsfullmäktige bestämmes. 
Protokollet vid Nämndens sammanträden skall upptaga närvarande ledamöter, 

behandlade ärenden samt fattade beslut jemte motivering deraf. Justering sker antin-
gen genast eller vid nästa sammanträde. Önskar någon, som i öfverläggningen del-
tagit, afgifva skildt utlåtande, bör sådant skriftligen inlem nas, för att protokollet 
bifogas. 

Utgående expeditioner undertecknas af ordföranden och kontrasigneras af sek-
reteraren. 

10 
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§ 10. 
Under Trädgårdsnämnden lyder en stadsträdgårdsmästare, som tillsättes af Stads-

fullmäktige på Nämndens förslag. Vid hans antagande förbehålles ömsesides sex måna-
ders uppsägningstid. 

§ 
Trädgardsnämnden åligger: 
a) att tillse det stadsträdgårdsmästaren väl vårdar stadens parker och planterin-

gar samt i öfrigt fullgör sina skyldigheter i enlighet med honom af Nämnden medde-
lade föreskrifter; 

b) att i händelse nyanläggning eller betydligare förändring af redan befintlig 
park- eller trädgårdsanläggning pröfvas nödig, bereda sådant, ärende samt derom till 
Stadsfullmäktige inkomma med motiverad framställning; 

c) att granska och till betalning godkänna stadsträdgårdsmästarens inlemnade 
dagsverks- och betingslistor samt räkningar; 

d) att liafva vård om ritningar, planer ocli kartor, uppgjorda öfver stadens plan-
teringar och parker; 

e) att årligen inom September månad till Drätselkammaren insända fullständigt 
utgifts- och inkomstförslag för nästioljande år; samt 

f) att ärligen före utgången af Juni månad till Drätselkammaren aflemma årsbe-
rättelse för det nästföregående året. 

§ 12. 
Stadsträdgårdsmästaren, hvilken icke är tillåtet att innehafva annan befattning, 

åligger: 
a) att handliafva ledningen af de arbeten, som falla inom hans fack, samt skydda 

ocli vårda samtliga under stadens egen disposition stående parker, planteringar ocli 
trädgårdsanläggningar jämte dertill hörande mobilier; 

b) att antaga nödige förmän och arbetare; 
c) att till vård och förvaring hos Trädgårdsnämnden inlemna ritningar, planer 

och kartor, uppgjorda öfver planteringar o. d., samt dem förteckna; 
d) att uppgöra nödiga inventarieförtekningar; 
e) att verkställa uppköp af sådana förnödenheter, som icke kunna från stadens 

förråd honom tillhandahållas eller genom Trädgårdsnämnden på annat sätt anskaffas; 
f) att sammanställa och kontrollera dagsverks- och betingslistor samt räkningar 

för de arbeten, som under hans inseende utföras; 
g) att tillse det arrendatorer af stadens jord och andra enskilda personer fullgöra 

dem åliggande förbindelser beträffande planteringar; 
h) att ärligen inom den 15 September till Trädgårdsnämnden afgifva förslag till 

nödiga arbeten för följande år jemte kostnadsberäkningar och, ifall så befinnes nödigt, 
ritningar; 

i) att, efter det budgeten blifvit, faststäld, till Trädgårdsnämden inkomma med 
förslag till fördelning af anslaget för planteringars remont och underhåll; 

k) att inom Mars månad livarje år till Trädgårdsnämnden afgifva fullständig ar-
betsberättelse för det nästföregående året; samt 

1) att i öfrigt fullgöra livad honom i hans befattning af Trädgårdsnämnden 
ålägges. 

Honom tillkommer ock att hos Nämnden skriftligen eller muntligen göra fram-
ställningar och väcka förslag uti alt, som till hans befattning hör. 

§ 13. 
Tjenstledighet kan af Trädgårdsnämnden beviljas stadsträdgårdsmästaren för en 

tid af högst 14 dagar; ansökan om längre tids ledighet inlemnas genom Nämnden till 
Stadsfullmäktige. 
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Förslag till ändringar i instruktionen för Helsingfors stads 
Byggnadskontor, af Stadsfullmäktige faststäld 

den 16 Februari 1892. 

§ l. 
Helsingfors stads — - — 

meddelas. 
Byggnadskontorets verksamhet sträcker sig icke till stadens parker och planterin-

gar. Dock skall den dessa anläggningar rörande bokföring äfvensom inseendet öfver de 
för desamma erforderliga arbetsredskap och materialier af Kontoret handhafvas. 

§ 2. 
Byggnadskontoret en bokhållare, (utesl.) en byggmästare slcogs-

vaktare. 

§ 6. 

Bokhållaren  
förelägger. 

Enahanda skyldigheter åligga honom jemväl med a f seende å Trädgårdsnämndens 
bokföring, så länge densamma handhafves af Byggnadskontoret. 

§§ 7 o, 8. 
(Likal. med §§ 8 o. 9 i nu gäll. instr.) 

§ 9. 
Skogsvaktare anställes — — — (se § 10 i nu gäll. instr.) fällande af 

träd på stadens mark (utesl.) af skogsvaktarene öfvervakas.'Dem —- — 
åläggas. 

§§ 1 0 - 1 3 . 

(Likal. med §§ 11—14 i nu gäll. instr.) 

Och efter det Stadsfullmäktige godkändt *) utskottets förslag om 

tillsättande af en Träclgårdsnämnd för staden, skredo Stadsfullmäktige 

till granskning af förestående förslag, hvarvid följande ändringar gjordes. 

I förslaget till instruktion för Trädgårdsnämnden erhöll början af 

§ 1, med uteslutande af Stadsarkitekten såsom sjelfskrifven ledamot deri, 

följande lydelse: „Inseendet öfver stadens planteringar och parker hand-

hafves af en Trädgårdsnämnd, bestående af Stadsingeniören eller dennes 

vikarie såsom sjelfskrifven och ständig ledamot, jemte tre af Stadsfull-

mä_ktige för tre år utsedde ledamöter" o. s. v. 

Andra mom. i § 2 erhöll följande förändrade lydelse: „Den, som 

blifvit i Nämnden invald, kan afsäga sig uppdraget, endast om han är 

*) Stfs prot. den 6 dec. § 19. 
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sextio år gammal eller icke inom stadens område boende, eller om han 

efter tjenstgöring i Nämnden under de tre sistförflutna åren är i tur att 

afgå. I öfrigt ankommer å Stadsfullmäktige att pröfva, huruvida afsä-

gelse må godkännas." 

§§ 3—10 antogos enligt utskottets betänkande. 

§ 11 godkändes, dock sålunda, att orden „till betalning" skulle ur 

mom. c. uteslutas. 

§ 12 godkändes med sådan ändring af mom. k. att ordet „inom" 

utbytes mot före. 

§ 13 antogs enligt utskottets förslag. 

Utskottets förslag till ändringar i den af Stadsfullmäktige den 16 

Februari 1892 faststälda instruktionen för stadens Byggnadskontor god-

kändes till alla delar; och hade Stansfullmäktige alltså beslutit: 

att till § 1 i instruktionen skulle fogas ett andra mom. af den ly-

delse utskottet föreslagit ; 

att ur 2 § ordet „trädgårdsmästaren" skulle utgå; 

att i slutet af 6 § skulle införas det af utskottet föreslagna tillägg; 

att den nuvarande 7 § skulle uteslutas, till följd hvaraf de följande 

paragraferna borde erhålla förändrad ordningsnummer; samt att nästsista 

meningen i den blifvande § 9 (§ 10 i nu gällande instruktion) skulle lyda: 

„Likaså skall fällande af träd på stadens mark af skogsvaktarene öfver-

vakas". 

Arbetsordning Till åtlydnad af Stadsfullmäktiges den 17 Maj derom fattade beslut l ) 

ârbetareinge-1 hade Nämnden för arbetareangelägenheter numera inlemnat följande 
lägenheter. 

Förslag till Arbetsordning för Stadsfullmäktiges i Helsingfors 
Nämnd för arbetareangelägenheter. 

§ 
Stadsfullmäktiges i Helsingfors Nämnd för arbetare-angelägenheter utgöres af sju 

ledamöter, af hvilka tre väljas af Stadsfullmäktige, två af stadens Folkskoledirektion 
och jemväl två af stadens Fattigvårdsstyrelse för två år i sender. Ur Nämnden afgå, 
första gången efter lottning och derefter i tur, årligen en af Folkskoledirektionen och 
en af Fattigvårdsstyrelsen utsedd ledamot samt hvart annat år en och hvart annat år 
tvenne af de ledamöter Stadsfullmäktige i Nämnden invalt. 

§ 2. 
Nämnden utser hvarje år bland sina ledamöter genom val med slutna sedlar ord-

förande och viceordförande. Om verkstäldt val af ordförande skola Stadsfullmäktige 
underrättas. 

J ) S e p g . 1 0 9 — 1 1 1 . 
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• M § 3. 
Ärende, som ankommer å Nämndens handläggning, må afgöras då fyra ledamö-

ter äro närvarande. Dock skall, om skiljaktiga åsigter yppas, ärendet meddelas från-
varande ledamöter, som i staden vistas och äro oförhindrade att med detsamma taga 
befattning, börande jemväl desses utlåtanden i sådant fall uti protokollet ingå och vid 
röstberäkningen afses. Utfalla vid öppen omröstning rösterna för olika meningar lika, 
gälle den mening ordföranden biträder. Vid val med slutna sedlar bestämmes genom 
lottning företrädet emellan dem, som erhållit lika antal röster. 

§ 4. 
För handhafvande af sekreteraregöromålen antager Nämnden dertill lämplig per-

son emot arvode, som af Stadsfullmäktige bestämmes. 

§ 5. 
Vid Nämndens sammanträden skall föras protokoll, upptagande närvarande leda-

möter, behandlade ärenden samt fattade beslut. 

§ 6. 
Nämnden sammankallas af dess ord rörande, så ofta denne finner ärendena det 

fordra, eller då två ledamöter derom hos ordföranden anhålla. 

§ 7. 
Från Nämnden utgående expeditioner undertecknas af ordförande och kontrasig-

neras af sekreteraren. 

§ 8. 
Då Nämnden finner skäl dertill förekomma, inbjuder nämnden till sina samman-

träden sakkunnige äfvensom representanter för arbetareföreningar i staden; de sålunda 
tillkallade ega i Nämndens öfverläggningar men ej i besluten deltaga. 

Och beslöto *) Stadsfullmäktige, sedan särskilda anmärkningar mot 

förslaget blifvit framstälda, bordlägga ärendet till Januari månad näst-

kommande år jemte uttalad önskan att de gjorda ändringsförslagen, innan 

ärendets behandling, blefve af förslagsställarene skriftligen affattade. 

Sedan tillförordnade föreståndaren för stadens auktionskammare Pehr Herr Hallbloms 

Emil Hallblom hos Magistraten ansökt om tillstånd att här i staden in- ^u invätta etf 

rätta ett allmänt auktionsverk under benämning „Helsingfors auktions- H^veriTf" 

kammare" med sökanden såsom ansvarig föreståndare, jemte det sökan- staden, 

den tillika anhållit om Magistratens medverkan derhän, att auktionskam-

marens nuvarande lokal måtte för ändamålet till sökanden upplåtas, hade 

Magistraten i skrifvelse för den 17 December med föranledande af stadgandet 

i 2 § uti nådiga kungörelsen af den 22 Mars 1898 anhållit, det Stadsfull-

mäktige ville till Magistraten inkomma med yttrande öfver ansökningen; 

Stfs prot. den 22 dec. § 4. 
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och beslöto Stadsfullmäktige på Beredningsutskottets förslag meddela, 

det Fallmäktige icke hade något att emot ansökningen erinra. 

Bestyrelse för Uti en skrifvelse af den 7 December till Magistraten, som sedermera 

Qcĥ äsesiien4 remitterade den till Stadsfullmäktige, meddelar Bestyreisen för folkbiblio-

i sörnäs. t e k e t oc}1 läsesalen i Sörnäs bland annat, att i Magistratens skrifvelse till 

Bestyreisen af den 23 December 1897, uti hvilken underrättelse lemnas 

om de personer, hvilka den 14 i samma månad af Stadsfullmäktige blif-

vit valda till medlemmar i sagda styrelse, icke finnes angifvet för huru 

lång tid Bestyreisen denna gång blifvit tillsatt och att någon allmän, 

denna sak berörande instruktion icke finnes. Med föranledande häraf 

beslöto 2) Stadsfullmäktige på Beredningsutskottets förslag, att sagda besty-

relse hädanefter skall utses för tre år och bestå af sex medlemmar, af 

hvilka årligen två afgå, hvarjemte Stadsfullmäktige på anhållan befriade 

Professorn Elvin g och Professorskan Pipping från deras innehafda upp-

drag såsom medlemmar i styrelsen; och skulle för de fyra medlemmar, 

hvilka komme att qvarstå, mandatet gälla för Doktor Granfelt och Fru 

Trygg-Helenius till 1899 års utgång samt för Fröken Westermark och 

Doktor Råbergh till utgången af år 1900, äfvensom för Ingeniören K. 

Söderman och den person Stadsfullmäktiges vid dagens sammanträde 

valde till utgången af 1901. Vidare beslöto Stadsfullmäktige att vid nästa 

sammanträde tillsätta ett af tre personer bestående utskott, som egde 

uppgöra förslag till instruktion för ifrågavarande bestyrelse. 

Distriktsläkare- Sedan samtliga lediganslagna distriktsläkaretjenster hos Magistraten 
tJesättlnde. 6 ansökts af de förre innehafvarene af sagde befattningar, och efter det Hel-

sovårdsnämnden lemnats tillfälle att i ärendet yttra sig och förordat att 

innehafvarene af distriktsläkaretjensterna blefve återvalda, utsågo 3) Stads-

fullmäktige för en tid af tre år, räknandt från den 1 Juni 1898: till di-

striktsläkare i Sörnäs ditrikt medicinelicentiaten Harald Robergh; till di-

striktsläkare i Tölö distrikt medicinelicentiaten Albert Sandholm, till di-

striktsläkare i södra distriktet medicinelicentiaten Oskar Ferdinand Häste-

sko samt till distriktsläkare i norra distriktet medicinelicentiaten Elis 

Kuhlefelt. 

Undeibrandmä- "Vid föredragning af Brandkommissionens skrifvelse af den 24 Maj 

besättande, med Gymnastikläraren Oskar Ekmans ansökan om underbrandmästare-

Stfs prot. don 22 dec. g 12. — -) D:o d:o den 13 dec. § 7. — 3) D:o d:o den 19 

april § 13. 
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tjensten i denna stad blef Ekman enhälligt af Stadsfullmäktige till sj^ss-

lan utsedd 1). 
I anledning af hos Magistraten gjord anmälan derom, att Arkitek- suppleant för 

® y S*n ^ ®" 

ten E . A. Törnvall, som af Stadsfullmäktige utsetts till suppleant för Ar- inspektören, 

kitekten E . Björnberg vid syneförrättningar, som på grund af bestäm-

ningarna i den för staden gällande byggnadsordning af den 3 Maj 1895 

böra härstäcles verkställas, insjuknat och för en längre tid torde vara ur-

stånclsatt att verkställa nämnda syner, hade Magistraten i skrifvelse för 

den 30 Juli anhållit, att Stadsfullmäktige ville utse annan person att tills-

vidare i antydt afseende fungera såsom suppleant för Arkitekten Björn-

berg; och utsågo 2) Stadsfullmäktige på förslag af Beredningsutskottet 

Arkitekten Knut Wasastjerna att under Arkitekten Törnvalls sjukdom fun-

gera såsom suppleant för stadens Byggnadsinspektör. 

Vid föredragning af Magistratens skrifvelse af den 2 3 November, verkställande 
i t „ _ , direktörsbefatt-

hvan meddelas bland annat att h attigvårdsstyrelsen, med arseende dera n i n g e n vid fat-

att den omorganisation af fattigvården, som påkallas af det nya regle- tl^varden-

mentet af den 23 Oktober 1896, ännu icke hunnit fullständigt genomföras, 

anhållit, att Hofrådet O. A. Ståhlberg, hvilken af Stadsfullmäktige om-

betrots att för tiden från den 1 Juli 1897 till utgången af år 1898 hand-

hafva verkställande direktörsbefattningen vid Fattigvårdsstyrelsen, blefve 

förordnad att, sitt åtagande likmätigt, intill 1899 års utgång bestrida sagda 

befattning, förordnade3) Stadsfullmäktige i enlighet med Magistratens 

förord och på förslag af Beredningsutskottet Hofrådet Ståhlberg att fö-

restå ifrågavarande tjenst intill 1899 års utgång; och beslöto Stadsfull-

mäktige tillika anmoda Fattigvårdstyrelsen att vidtaga nödiga åtgärder 

for tjenstens lediganslående i så god tid, att Fullmäktige inom Septem-

ber månad sagda år blefve i tillfälle att taga frågan om tjenstens defi-

nitiva besättande under ompröfning. 

Emedan den tid af 3 år, för hvilken Magister Allan Zilliacus den Föreståndare för 

19 December 1895 antagits till föreståndare för stadens undersöknings- sökning-sstatio-

station för lifsmedel med redogörelseåret utgick, hemstälde Helsovårds- nen" 

nämnden att Magister Zilliacus, som dertill förklarat sig villig, måtte an-

tagas att fortfarande under 3 års tid förestå nämnda befattning; och ut-

sågo 4) med bifall till Helsovårdsnämndens framställning Stadsfullmäktige 

Stfs prot. don 7 juni § 22. — 2) D:o d:o den 2 ang. § 33. — 3) D:o d:o den 13 dcc. 

§ 4. — D:o d:o den 13 dec. § 5. 
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Magistern Allan Zilliacus att fortfarande under tre års tid handhafva 

ifrågavarande befattning. 

Stadsinge niors- Sedan Drätselkammaren genom utdrag ur Magistratens protokoll för 
tJens

tande.beSat den 8 Oktober underrättats, att Stadsfullmäktige vid den 29 nästföregå-

ende September hållet sammanträde på derom gjord ansökan entledigat 

Ingeniören Herman Norrmén från hans innehafvande stadsingeniörstjenst 

i Helsingfors, räknadt från den 1 Januari 1899, äfvensom beslutit anmoda 

Drätselkammaren att anslå sagda tjenst till ansökan ledig, hade Kamma-

ren så gjort; och hade inom den utsatta ansökningstiden anmält sig tvenne 

sökande, nämligen Ingeniörerne Ludvig Gunnar Lindqvist och Gabriel 

Idström. Vid ansökningshanlingarnas insändande till Stadsfullmäktige 

förordade Drätselkammaren Arbetschefen vid Byggnadskontoret, Inge-

niören Idström till erhållande af tjensten, och blef han äfven dertill af 

Stadsfullmäktige utsedd 2). 

i i istoriskt-sta- På Beredningsutskottets skriftliga förslag derom, att Helsingfors 

öfver Finlands Stadsfullmäktige ville besluta att på den 25:te årsdagen (den 8 December 

ifngdei875~i899 1898) ^ kommunalförfattningens för städerna utfärdande aflåta till samt-

liga öfriga städer i landet en uppmaning att förena sig om hugfästandet 

af det första qvartsekel, hvarunder städernas nuvarande förvaltningssy-

stem varit gällande, och i sådant afseende samverka för utgifvandet af ett 

historiskt-statistikt arbete, hvari Finlands städers förvaltning och utveck-

ling under åren 1875—1899 skulle skildras, godkände3) Stadsfullmäktige 

framställningen och beslöto, att de skrifvelser Fullmäktige komme att i 

anledning häraf aflåta till stadsfullmäktige i landets öfrige städer skulle 

dateras den 8 December samt expedieras utan afvaktan af protokollets 

justering. 

Besvär i anied- Medels remissresolution hade Guvernören i länet infordrat Stadsfull-
ning af Stads- . 

fullmäktiges an- mäktiges förklaring i anledning af Justitierådmannen E. Berghs under-

<Mng^af'43\ dåniga besvär öfver Guvernörens i Nylands län den 20 November 1897 
byXeSn°rd g i f n a u t s l a § beträffande Rådmannen Berghs med fleras förda klagan öf-

ver Stadsfullmäktiges den 12 Oktober samma år fattade beslut angående 

anhållan om ändring af 43 § i den för staden gällande byggnadsordning; 

och beslöto 4) Stadsfullmäktige aflåta den affordrade förklaringen i hufvud-

saklig öfverensstämmelse med ett af Beredningsutskottet i sådant syfte 

uppsatt förslag. 

l) Drks skrf. N:o 275 af den 8 dee. — 2) Sfcfs prot. den 22 dec. § 10. — 3J D:o d:o 

den 6 dec. § 24. — 4) D:o d:o den 1 mars § 2. 



121 

Uti 20 fall tillstyrkte Stadsfullmäktige beviljande af finsk medbor- Finsk medbor-
. garerätt och 

garerätt åt utlänningar l) och uti 28 fall tillstånd till bedrifvande at han näringsrätt. 

del eller annan näring 2). 
Fotografiska Handels- och Fabriksaktiebolaget hade hos Guvernören i iandei med 

. giftiga ämnen. 

i länet ansökt om rätt att idka handel med giltiga ämnen och preprater, 

men beslöto 3) Stadsfullmäktige på Beredningsutskottets förslag i anled-

ning af Guvernörens remiss i ärendet icke tillstyrka bifall till ansöknin-

gen i dess nuvarande skick, emedan såvidt ur ansökningshandlingarna 

framgick, utredning saknades angående en del af de omständigheter, hvilka 

såsom vilkor för ifrågavarande rättighets utöfning omförmäles i 5 § af 

nådiga förordningen af den 14 Februari 1888. 

Enär det på grund af stadgandet i § 6 af Kejserliga förordningen Antalet ut™inl|-

den 9 Juni 1892, angående, bland annat, försäljning af bränvin och an- skänknings-

dra brända eller destillerade spritdrycker, ankom å Magistraten att under 

Januari månad öfverlemna åt Stadsfullmäktige att besluta, huruvida och 

till hvilket antal rättigheter till utminutering och utskänkning af sprit-

drycker böra för tiden emellan den 1 Juni 1898 och den 1 Juni 1900 i 

Helsingfors upplåtas äfvensom i hvilka trakter af staden utminuterings-

och utskänkningsställen icke få finnas, hade Magistraten i skrifvelse 4) för 

den 10 i nämda månad, med närslutande af Poliskammarens yttrande i 

ärendet och förmälan att för ordnandet af utminuteringen och utskänk-

ningen i Helsingfors under pågående period antalet rättigheter varit fast-

stälda: a) till utminutering af bränvin och sprit till fem, b) till minutför-

säljning af andra spritdrycker än bränvin och sprit till tjugofem, samt 

c) till utskänkning af spritdrycker till femtiofem, till Stadsfullmäktiges 

bepröfvande öfverlemnat, huruvida icke för närvarande gällande bestäm-

ningar beträffande såväl antalet utminuterings- och utskänkningsrättighe-

ter som platserna för desammas utöfvande kunde i hufvudsak fortfarande 

bibehållas. 

Stfs prot. den 25 jan. § 1. D:o d:o don 8 febr. §§ 2 & 3. D:o d:o don 29 mars §§ 

2 & 3. D:o d:0 den 19 april § 1. D:o d:o den 17 maj §§ 3 & 4. D:o d:o don 7 juni § 2. 

D:o d:o den 2 aug. §§ 1, 2, 3, 19, 27 och 28. D:o d.o den 6 sept. §§ 2 & 3. D:o d:o den 

11 okt. § 1 och D:o d:o den 6 doc. §§ 1 & 2. — 2) D:o d:o don 14 jan. § 3. D:o d:o don 

8 febr. §§ 4 & 5. D:o d:o den 1 mars §§ 1 & 20. D:o d:o den 15 mars §§ 2, 3, 17 och 

18. D:o d:o den 19 april § 2. D:o d:o den 3 maj §§ 4, 5 och 25. D:o d:o don 14 juni § 11. 

D:o d:o don 2 aug. §§ 4 & 29. D.o d:o den 6 sept. §§ 1, 13 & 24. D:o d:o don 27 sept. §§ 

1, 2 & 14. D.o d:o den 1 no v. §§ 3, 4 & 22. D:o d:o den 6 doc, §§ 3 & 23 samt D:o d:o 

den 13 doc. § 2. - 3) d:o d:o den 3 maj § 7. — Stfs tryckta handl. N:o 2. 

10 
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Det utskott, till hvars förberedande handläggning Stadsfullmäktige 

öfverlemnat1) ärendet, föreslog i afgifvet betänkande, att Stadsfullmäktige 

ville besluta: att för sin del för perioden från den 1 juni 1898 till den 1 

juni 1900 bestämma: a) antalet rättigheter till utminutering af bränvin 

och sprit till fem; b) antalet rättigheter till utminutering af andra sprit-

drycker än bränvin och sprit till t jugufem; samt c) antalet rättigheter 

till utskänkning af spritdrycker till femtiofem; äfvensom att utminute-

rings- och utskänkningsställen icke få finnas inom sjette, sjunde och åt-

tonde stadsdelarna och ej heller i första stadsdelen norr om Fredsgatan 

eller i de delar af fjerde och femte stadsdelarna, som äro belägna vester 

om Fredriksgatan, eller utanför stadens tullar; att äfven i stadens öfriga 

delar hvarken utminutering eller utskänkning af spritdrycker får bedrif-

vas i omedelbar närhet af kyrka, skola, kasern, sjukhus eller sådant ställe, 

der större tillopp af folk eger rum, likasom ej heller vid Salutorget, Ve-

stra kajen och de till tullarna närmast belägna delarna af Östra och Ve-

stra Henriksgatorna; från hvilka förbud undantag dock får göras för ho-

tell, belägna vid Salutorget, för platserna Alphyddan, Kaisaniemi, Sörnäs, 

Blekholmen, Högholmen och Brunnshuset samt för teatrar och klubbar. 

Och blefvo samtliga dessa förslag af Stadsfullmäktige oförändradt an-

tagna 2). 

Aniaict riittighe- På grund af stadgandet i § 10 uti Kejserliga förordningen den 2 
ter till ut skänk- # . . . > 

ning af mait- April 1883, angående försäljning och utskänkning af maltdrycker, ankom 

di} tkei. ^ ^ ^ Magistraten att under Januari månad öfverlemna åt Stadsfullmäk-

tige att besluta, till hvilket antal rättigheter till utskänkning af malt-

drycker böra för tiden emellan den 1 Juni 1898 och den 1 Juni 1900 

upplåtas, äfvensom i hvilka trakter af staden hvarje utskänkningsställe 

må finnas. Närslutande Poliskammarens yttrande i ärendet och med för-

mälan att antalet rättigheter till utskänkning af maltdrycker för pågående 

period bestämts till trettio, af hvilka tre varit förlagda inom första stads-

delen, sex inom hvardera af fjerde och femte stadsdelarna samt två ut-

skänkningsställen inom såväl sjette som sjunde stadsdelarna, hvaremot 

någon utskänkning af maltdrycker icke varit till bedrifvande medgifven 

i åttonde, nionde och tionde stadsdelarna, samt ej heller å stadens afhysta 

område utom stadsplanen, öfverlemnacle 3) Magistraten i skrifvelse för den 

10 Januari ärendets afgörande åt Stadsfullmäktige och uttalade dervid 

1) Stfs. prot. den 14 jan. § 15. — 2) D:o d:o don 25 jan. § 10. - 3) Stfs tryckta 

bandi. N:o 2. 
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såsom sin åsigt, att såväl antalet rättigheter till utskänkning som de an-

gående placeringen af utskänkningsställena gällande bestämningar fortfa-

rande borde i hufvudsak bibehållas oförändrade. 

Det utskott, till hvars beredning ärendet af Stadsfullmäktige blifvit 

hänskjut i t l) , hade, i alla afseende anslutande sig till Magistratens förslag, 

föreslagit, att Stadsfullmäktige ville för sin del fastställa antalet rättig-

heter till utskänkning af maltdrycker under tiden f rån den 1 juni 1898 

till den 1 juni 1900 till trettio, förlagda tre inom första stadsdelen, sex 

inom andra, fem inom tredje, sex inom hvardera af f jerde och femte 

staclelarna, två inom sjette och lika många inom sjunde stadsdelarna, 

livaremot utskänkning af maltdrycker icke skulle få bedrifvas i åttonde, 

och tionde stadsdelarna samt icke å stadens afhvsta område utom stads-

planen. 

Yid ärendets behandling af Stadsfullmäktige godkände 2) Fullmäk-

tige utskottets förslag beträffande antalet utskänkningsrättigheter, men 

beslöto att utskänkning af maltdrycker icke finge ega rum i lokaler vid 

Wilhelms- och Brunnsgatorna ej heller i f jerde och femte stadsdelarne 

vester om Fredriksgatan. 

Jemte skrifvelse af den 28 Februari samt den 10 och 17 Mars hade Handel med 

Magistraten i det afseende 7 § i Kejserliga förordningen den 9 juni 1892, s n c i y c c e i" 

angående utom annat försäljning af bränvin vidhandengifver, till Stads-

fullmäktige öfversändt 87 särskilda till Magistraten inlemnade ansökningar 

om rättighet att under tiden från den 1 juni 1898 till samma dag 1900 

utminutera, i parti försälja eller utskänka bränvin eller andra spritdryk-

ker ; och beslöto3) Stadsfullmäktige på förord4) af det specialutskott, som 

tillsatts för hithörande ärendens beredning, att förorda rättighet: 

att utminutera bränvin och sprit åt följande sökande, nämligen åt Hel-

singfors Utskänkningsaktiebolag: a) i gården N:o 5 vid Glogatan, med stads-

fogdeenkan Agata Fredrika Renberg som föreståndarinna; b) i gården N:o 15 

vid Anclrégatan, med jungfru Matilda Josefina Dahlgren som förestånda-

rinna; samt c) i gården N:o 10 vid Fabiansgatan, med jungfru Hilma 

Lindström som föreståndarinna; och åt Helsingfors Utminuterings Aktie 

Bolag: a) i gården N:o 18 vid Vestra Henriksgatan, med enkefru Ama-

lia Eklund såsom föreståndarinna; samt b) i gården N:o 27 vid Stora Ro-

bertsgatan, med enkefru Olga Agatha Öhman som föreståndarinna; 

l) Stfs prot. don 14 jan. § 15. — 2) D:o d:o den 25 jan. § 16. — 3) D:o d:o don 20 

mars § 9. — Stfs tryckta bandi. N:o 12. 
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att utminutera andra spritvaror än bränvin och sprit åt sökandene 

Hjelt & Lindgren, Bergroth, J . C. Maexmontan, Ernst Nyberg & C:o, 

Rosenqvist, Pletschikoff, Bröder Popoff, Palmroos, Ahlfors, Luther & Ru-

dolph, Riedell, Kåhlman, Salin, Pihlgren, Turdén, Nikander, I, H. "Wickel, 

Sjöberg, A. W. Eklund & C:o, Hirvonen, Holmqvist, Jansson, Ekberg, 

Rohde samt Sjöblom; 

att utskänka brännvin och andra spridrycker åt sökandene, Haglund, 

Nymark, Wolontis, Gummeson, Himberg, Osolin, Catani, Blomqvist, Piehl, 

Carl Fredrik Nyberg, Torniainen, Ivanoff, Håkansson, Mæxmontan-Knief, 

Nikolajeff, Wickström, Holappa, Nyländska jaktklubben, Ahlfors, Söder-

ström, Bergström, Nordin, Tukiainen, Selma Adolfina Nyberg, Svenska 

klubben, Nathus, König, Nordlin, Helsingfors Frivilliga Brandkår, Poly-

teknikernas förening, Direktionen för Alexandersteatern, Noschis, Nya 

Teaterhusaktiebolaget, Arbetets vänner, Suomalainen luku- ja konversa-

tioniklubi, Sällskapet M. M., Nylänclska studentafdelningen, Helsingfors 

Utskänkningsaktiebolag och Gorbatoff; samt 

till partihandel med brännvin och andra spritvaror åt Firman Luther 

& Rudolph, Sjökaptenen Viktor Rudolf Kåhlman, Firman Bröder Popoff, 

Handlanden Walfrid Alfons Ahlfors, Firman A. W. Eklund & C:o, Hand-

landen Johan Frans Georg Riedell, Handlanden Bror Karl Oskar Lind-

gren, Handlanden Axel Adolf Pihlgren, Aktiebolaget I. H. Wickel samt 

Handlandeenkan Matilda Hirvonen. 

Härigenom blef hela antalet eller alla fem rättigheter att utminutera 

brännvin och sprit upptagna; antalet rättigheter till minutförsäljning af 

andra spritdrycker än brännvin och sprit uppgick till 24 af bestämda 25; 

och utskänkningsrättigheterna till 45 mot tillåtna 55. 

Under året förordade Stadsfullmäktige dessutom på ifrågavarande 

specialutskotts förslag beviljande af rättighet att utminutera spritdryc-

ker uti 1 fall, nämligen för Handlanden C. B. Hildén att öfvertaga Hand-

landen G. Riedell tidigare meddelade rättigheter; samt rätt att utskänka 

brännvin och andra spritdrycker uti 9 fall, nämligen för Helsingfors 

Handelsgille 2), innehafvaren af velocipedbanan i Djurgården :i) under ti-

den från den 20 Maj till clen 15 Oktober, direktionen för Finska teater-

husbolaget 4), Jernvägsmannaföreningen 5), Restauratoren Ekberg 6) för en 

Stfs prot. den 6 sep. § 16. — 2) D;o d:o den 29 mars § 1 1 . — 3) D;o d:o den 19 

april § 21. — 4) D:o d:o den 17 maj § 5. — 5) D;o d:o den 17 maj § 19. — 6) D:o d:o den 

2 aug. § 31. 
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tiel af ett år, räknadt från den 1 Juni 1898, bestyrelsen för ett i Ate-

neum tillernadt lotteri för „Svenska folkskolans vänner", bestyrelsen för 

första allmänna finska trädgårdsutställningen under den 8—12 Septem-

ber 2), Restauratoren G. A. Wickström i s t u d e n t h u s e t o c h Handelsbi-

trädeföreningen 4). 

På förslag af meranämnda utskott förordade Stadsfullmäktige äfven 

ytterligare beviljande af rätt till partihandel med brännvin och sprit uti 

3 fall5), men afstyrkte bifall till sådan rätt uti 4 fall6). 

Under redogörelseåret afgafs af Stadsfullmäktige, efter ärendets för- Minuthandel 

beredning af nyss anförda, permanenta utskott, infordradt yttrande rö- andra svagare 

rande ansökningar om rättighet till minuthandel med viner och andra rusdr»vcker-

svagare rusdrycker uti 11 särskilda fall7), och utföll detta yttrande uti 

9 fall tillstyrkande och uti öfriga i öfverensstämmelse med Poliskamma-

rens förslag. 

Rörande rätt till försäljning af öl och andra maltdrycker behand- Rätt att försälja 

lades af Stadsfullmäktige under året 89 särskilda ansökningar och afgafs ma iy° 

dervid efter ärendenas beredning af vederbörande utskott i de flesta fall 

tillstyrkande eller af böj ande yttrande i öfverensstämmelse med Poliskam-

marens förslag. 

Stadsfullmäktige under året voro: senatorn L. Mechelin, protokolls- Stadsfullmäk-

sekreteraren T. J. Boisman, vicekonsuln J . N. Carlander, kommerserådet U&c 81  

Y. Ek, referendariesekreteraren J . A. Nordman, bankdirektören A. Norr-

men, arkitekten M. Scherf beck, maskiningeniören K. Söderman, medicine-

doktorn O. Heikel, banclirektören A. Granfelt, fabrikanten R. Heimberger, 

professorn K. G. Nyström, byrådirektören C. B. Federley (viceordf.) filo-

sofiedoktorn A. Ramsay, senatskamreraren B. Erenius, magistern A. R. 

Frenckell, filosofiekandidaten M. Holmberg, maskiningeniören E. Bergroth, 

packhusinspektoren Y. W. Hougberg, vicehäradshöfdingen F. Jansson, 

l ) Stfs prot. den 14 jan. § 21. — l) D:o d:o den 6 sep. § 15. — 3) D:o d:o den G sep. 

§ 17. — D:o d:o den 15 nov. § 3. — 5) Dro d:o den 1 mars § 5, don 6 sep. § 19, don 1 

nov. § 6. — 6) D:o d:o den 1 mars § 24, den 3 maj §§ 8 och 23, den 7 juni § 6. — 7) D:o 

d:o den 25 jan. §§ 6 och 7. D:o d:o den 8 feb. §§ 7 och 9. D:o d:o den 1 mars § 4. D:o 

d:o den 15 mars §§ 11 och 12. D:o d:o den 29 mars § 10. D:o d:o den 19 april § 5 samt 

D:o d:o den 11 okt. § 15. 
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konsuln L. Krogius, justitierådmannen A. Nyberg, handlanden G. Paulig, 

konsuln K. Stockman, kamreraren O. Th. Widerholm, arkitekten W. 

Aspelin, handlanden O. Kjällmanson, pastorn E. Muren, bankdirektören 

L. von Pfaler, handlanden K. H. Renlund, vicehäradshöfdingen R. P. von 

Willebrand, stenhuggaren K. V. Bergman, öfversten K. Anteli, öfver-

direktören A. Gripenberg, magistern U. Kurtén, medicinedoktorn A. 

Holmberg, ingeniören C. E. Holmberg, handlanden Hj. Schildt, referen-

dariesekreteraren F. Stjernvall, handlanden P. Sinebrychoff, medicinedok-

torn O. Engström, handlanden M. Hallberg, magistern E. Nordström, re-

ferendariesekreteraren J. L. Snellman, bankdirektören E. Schybergson, 

medicinelicentiaten E. Juslin, lektor E. Lagerblad och plåtslagar emäst aren 

G. W. Sohlberg. 

stad s fuii mä k- Stadsfullmäktige sammanträdde under året 21 gånger, deribland 6 

t r ä d e n , f o t o k o ii gånger till förstärkt antal. Paragrafantalet i Fullmäktiges protokoll ut-

och bi ef. gjorde 475 och antalet bref, som å Fullmäktiges vägnar aflätos, uppgick 

till 460. 




