
Sakregister. 
" Sid. 

Afloppskanaler och infallsdiken, statistik Of ver 19*. 

Af stängning af privata vattenledningar 156. 

Alarmering ar ock verkliga eldsvådor 198. 

Allmänna arbeten, kostnaderna för år 1898 verkstälda . . . . , 163*. 

Ansvarsfrihet för stadens nämnder ock styrelser . . 59. 

Arbetareangelägenheter, betänkande i frågan ang 179. 

Arbetareklassen rörande frågor 109. 

Arbetarenes bostadsförhållanden 111-

„Arbetets Vänner''1, bidrag åt föreningen . . . , 62. 

Arbetshusen, byggnadsanslag för 89. 

Arbetshusens räkenskaper, revision af 89. 

Arbetsredskap 58. 

Arbets- och fattiggården, ordningen vid . . , 180. 

„ „ tillbyggnad till sjukhusafdelningen vid 37. 

Arrendenedscittning 130. 

Artillerigården, eganderätten till 24. 

Auktionskammarlokalen, uthyrning af 137. 

Auktionsverk i staden, ansökan om rätt att inrätta ett allmänt 117. 

Hackas, anslag för lägre folkskola å 68. 

Barnhemsgränden, planering af 25. 

Barnkrubba, understöd för en • 89. 

Bestyrelse för folkbiblioteket ock läsesalen i Sörnäs 118. 

Besvär i anl. af Stadsfullmäktiges anhållan om ändring af § 43 i byggnadsordningen. 120. 

„ öfver Föreningsbankens i Finland taxeringsklagan 111. 

Biblioteket och läsesalen i Sörnäs 199—201. 

Blekholmen, södra, utarrendering af - 13. 

Bokhållar Hall, personelt lönetillskott åt 77. 

Borgesforbindelser godkända 171. 

Bostadstomten lSI:o 25 vid 3:dje linjen å Berghäll, utarrendering af 10. 

5? !N:o 27 „ „ „ „ 9. 

N:o 29 „ „ „ „ 10. 

N:o 31 „ „ „ „ 10. 
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Bostadstomten N:o 33 vid 3:dje linjen å Berghäll, utarrendering af 10. 

„ N:o 19 & 21 vid 4:de linjen å Berghäll, „ 10. 

N:o 22 „ „ „ „ 10. 

N:o 24 „ „ „ „ 10. 

„ N:o 1 vid Sibyllegatan, utarrendering af 12. 

2 „ „ „ 12. 

N:o 3 „ „ „ 12. 

N:o 4&6 „ „ „ 12. 

N:o 8 „ „ „ 12. 

„ N:o 1 „ Söder viksgatan, „ 12. 

» N:o 9 „ „ „ . . . , 13. 

Bostadstomterna N:ris 3 och 5 vid Söder viksgatan, utarrendering af . . 10. 

„ N:ris 4, 6 och 8 vid Wilhelmsgatan, „ 12. 

Brandkonstaplarnes löneförhöjning, fråga om 86. 

Brandmanskapets helsotillstånd 194. 

,, öfningar 195. 

Brandkommissionens sammanträden . . . . 195. 

Brandkåren, personalförändringar i 195. 

Brandkårsmaterialens tillverkning 195. 

Brandtelegrafen 194. 

Brandredskapsskjul 130. 

Brandskadeersättningar 194. 

Brunnsparkens vestra område, arrendeförlängning för villan N:o 4 i 19. 

„ östra „ „ „ „ N:o 22 i 19. 

Budget för år 1899 . . . 49. 

Byggnader och lägenheter 139. 

Byggnadskontorets personal 138. 

Byggnadsinspektör, suppleant för 119. 

Byggnadsordning för fabriks- och magasinstomter, fråga om 40. 

Byggnadsritningar, godkända 171. 

Börsauktiomer 111. 

Chausséer 142. 

„ , romont och underhåll 56. 

Consolideracl gäld, stadens, statistik rörande 136*. 

Dalgatan, vattenledningens utsträckning under 29. 

Decharge åt Utskänknings- och Utminuteringsaktiebolagen 64. 

„De skeppsbrutna", bidrag till inköp af skulpturverket 63. 

„ plats för „ 7. 

„ tillskottsanslag för „ 28. 

Desinfektionsinrtiltningen, anslag för aflönande af biträde åt förmannen för 73. 

Diakoni s s anstalten, nedsättning af vattenkonsumsionsafgifterna för 85. 

Disponibel behållning . . . 100. 
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Distriktsläkarenes ställning- och aflöning, förändringar i 74. 

Distriktläkaretjensternas besättande 118. 

Diverse utgifter 99. 

Donerade fonder, uppgift rörande stadens 161*. 

„ medel till Tölö Sockerbruks aktiebolag, förvaltning af 90. 

Drätselkammarens fördelning på 2:ne afdelningar, frågan om 103. 

„ medlemmar, sammanträden, antal ärenden m. m .172 . 

Drätselkontoret, förhöj dt anslag för ailönande af biträden vid 70. 

Dygdigt tjenstefolks belönande 94. 

Döfstumsföreningen, bidrag åt 63. 

Eko, Surutoin m. -fl., förslag till stadsplan för villaområdena 23. 

Eldens löskomst, orsaken till 193. 

Eldsvådor och olyckshändelser . , 194. 

„ statistik öfver försäkrings- ooh ersättningsbelopp 93*, 94*. 

Elektriska Belysnings Aktiebolagets anhållan om förlängda rättigheter 43. 

Elektrisk belysning, uppställning af stolpar för 138. 

Elektriska ledningsstolpar längs Ö. chausséen 43. 

Elementarläroverken, statistik rörande . • . 64*. 

Ersättningar i anledning af auktionsmonopolets afskaifande 87. 

Exekutionsbetjente, anslag för ailönande af biträdande 72. 

Extra ingeniörer och ritarebiträden 138. 

Fabriker och handtverkerier, statistik rörande 104*. 

Fabrikstomterna N:ris 4 ock 6 vid Sörnäs Strandväg, utarrendering af 15. 

Fattiga, som vårdats på kommunens bekostnad 173. 

Fattiggården, kontanta inkomster från 181. 

„ intagna personer i 179. 

Fattiggårdens sjukhus, anslag för tillbyggnad af 179. 

Fattigvården 97. 

„ jemförelse mellan budgeten och de faktiska utgifterna vid 177. 

„ „ „ utgifterna åren 1897 och 1898 vid 178. 

Fattigvårdens donerade fonder, användning af räntorna från 174. 

„ inkomster ock utgifter 176. 

Fattigvårdsstatistik 97*—99*. 

Fattigvårdsstyrelsens medlemmar och tjenstemän 173. 

Fastigheter, statistik rörande stadens 170*. 

Fastighetsboken, komplettering af 171. 

Feriekolonier för folkskoleelever, anslag till 62. 

Filharmoniska sällskapet, bidrag åt 61. 

Filialer till folkbiblioteket 98, 206. 

Finska teatern, bidrag till 61. 

,, tomtplats för . . . . . , r r 3. 
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Finsk medborgarrätt 121. 

Finsk qvinnoforening, bidrag åt 62. 

Flisholmen, utarrendering af 16-

Folkbamträdgården, bidrag till 63. 

Folkbiblioteken, statistik rörande 84*—85* 

Folkbibliotekets bokförråds förändringar 196. 

}J gåfvor och inkomster 197. 

„ lånerörelse 196. 

„ öppenhållande 196. 

Folkskolebyggnaden vid Nikolaigatan 35, 145. 

Folkhögskola och elementarkurser, bidrag till 62. 

Folkskoledirektionen . . . : 192. 

Folkskoleväsendet, statistik rörande kostnaderna för 162* 

Folkskolorna, elevernas uppförande och helsotillstånd vid 191. 

„ förändringar inom lärarepersonalen vid 190. 

„ förhöj dt statsbidrag för 92. 

„ gåfvor och premier vid 191. 

„ läseårets längd, skolornas antal m. m 189 

„ i Hermanstad och Maj stad 207 

„ statistik rörande 77*—83 

Fordringar, stadens utestående 154 

Fosterbarn, statistik rörande de under kontroll stående 55 

Friare dispositionsrätt, beviljande af 135-

Fruntimmer sförening en, bidrag åt 62 

Födde och döde, statittik öfver 37*—39*, 41*—44-

Föreningen för befrämjande af barnavård, bidrag åt 62 

Föreståndare för lifsmedelundersökningsstation 119 

Förlikning snämnden 204 

Förlängning af arrenderätt .130-

Förmyndarenämnden och dess verksamhet 187 

Försäljning af tomter • 127 

Förvaltning af stadens fattigvård 179 

Gaskonsnmtionen i Helsingfors, statistik öfver  

Gator och allmänna platsers remont, underhåll och nyläggning 52 

„ „ „ platser 140 

„ „ „ „ statistik rörande 8*,—18 

Gatubelysningen 96 

Gatubelysningens ordnande efter den 1 Oktober 1900 32 

Giftiga ämnen, handel med 121 

Godsrörelsen å Helsingfors bangård 117 

Gräsväxt och vassa/ rät t till afbergning af  

Gubbhem, Agenten Lindhs testamente till förmån för ett 
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Gubbhem, O. A. Finnes testamente till ett blifvande . . . . . . . . 90. 

Gångbanan längs V. chausséen, förlängning af 26. 

Gårdar, byggnader, rum, bushåll m. m. i Helsingfors, statistik rörande 4*_7* . 

Hafsliamnen, provisorisk landningsbrygga vid 39. 

Hamnafgiftema för transport af ved till Sveaborg, nodsättning af 85. 

„ , revision af taxan för 102. 

Hamnar 142. 

„ , remont, underhåll och nyanläggning at 56. 

Hamnkaptenens och Hamnkontorsbokhållarens uppbördsproccnt 170. 

Hamnkontorets uppbörd • 170. 

,, „ , statistik rörande 129*. 

Hamnkonstaplar, ökadt antal . 79. 

Handelsinstitutet, ansökan om bidrag till en förskola för 90. 

„ statistik rörande : 72*. 

Handel och näring, statistik rörande 100*. 

Handtverksskolorna, anslag för uppkyrande af lokal för lägre . 69. 

Helsingfors Simsällskap, anslag åt 68. 

„ Spårvägs- och Omnibus Aktiebolagets tomtplats 8. 

„ stads ytinnehåll, statistik rörande 3* 

Helso- och sjukvårdsstatistik 45*—56*. 

Helsovårdsnämnden 188. 

Henriks alléen, jordfyllning omkring träden i 161. 

Hermanstad, byggnadsföretag i 138. 

Hermanstad och Majstacl, afslutande af nytt kontrakt med arrendatorerno i . . . . 135. 

Hesperia park, disposition af mindre byggnader 137. 

Historiskt-statistiskt arbete öfver Finlands städers utveckling 1875—1899 120. 

Humleberg, utarrendering af plantagen N:ris 54 et 55 17. 

Hyrkuskar, landt- och sjöformän, statistik rörande 119*. 

Hägnader, underhåll af 161. 

Högholmen och Fölisön, bidrag till underhållet af 30. 

Hörneberg, planering af särskilda gator i förstaden 25. 

„ utarrendering af tomter i förstaden . . . 11. 

Import och export, statistik rörande 106*—114*. 

Industriskolan, statistik rörande 74*. 

Inkomsten per m3 vatten 155. 

Inkomst, gifv ande rättigheter ' 102. 

Inlösen af obligationer till 1876 och 1882 års lån 60. 

„ „ „ till stadens äldre lån . 168 . 

Inredning af 3:dje polisstationen, anslag för 68. 

Inqvarteringsnämnden, kostnaderna för 185. 

Inqvarteeingsnämndens verksamhet m. m 182—183. 
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Inteckningar, utverkade och förnyade 172. 

Inventeringar af stadskassan 162. 

I smider sökning ar i hafvet utanför Helsingfors 138. 

Janssonska odlingarna, utarrendering af fabrikstomt N:o 20 å 15. 

Jernvägsspår till Tölö sockerbruk 41. 

Judiska församlingens synagoga och skolhus, tomtplats för 7. 

Kajer, uppgifter angående 22*. 

Kanaler och afloppsdiken 141. 

„ „ „ remont, underhåll och nyanläggning af 54. 

Kassakreditiv ' 167. 

Kemisk och bakteriologisk undersökning af vattenledningsvattnet 57*— 60*. 

Kiosk för försäljning af mjölk m. m. vid Sandvikshamnen 137. 

Kommunala utskylder, statistik rörande 130*. 

Kommunala författningssamlingen, anslag för 69. 

Kommunalförvaltningen 96. 

Koncession å nya spårvägslinier 48. 

Kosthållningen vid Arbets- och fattiggården 180. 

Kostnaderna per m3 vatten ' 154. 

Kottby hemman, utarrendering af villalotterna B 1 och B 2 å 14. 

Kuponger, uppbränning af 84. 

Kurser, rörande rusdryckernas egenskaper och verkningar 206. 

Körvägen till Kaisaniemi, remont af 160. 

Ijandtdagsmannavalen i Helsingfors, statistik rörande 174*. 

Laurells stipendiifond 170. 

Lysgasens medelstyrka, uppgift angående 28*. 

Lån 103. 

Läkaredejourering om södagarna, anlslag för 67. 

Läsesalen och praktiska aftonskolan i Herrnanstad, anslag för 64. 

Läsesalarnas öppenhållande m. m 193. 

Lösegendom, statistik rörande värdet af stadens 173*. 

Magasinsgatan, inlösen sf särskilda magasiner vid 23. 

Magasin för packhusbehandling, anslag för • 66. 

Maltdrycker, antalet rättigheter till utskänkning af 122. 

„ rät t att försälja 125. 

Maria färeningen, bidrag åt 62. 

Maria sjukhuset, anslag för biträde åt epidemiläkaron vid 66. 

„ „ anställande af en amanuens 67. 

„ „ förhöjning af öfverläkarens afiöning vid 77, 



183* 

Maria sjukhuset, tillbyggnad till 37. 

tillfälligt annex till 68. 

„ „ tillskottsanslag för 73. 

„ „ statistik rörande kostnaderna för 168*—169*. 

Maria sjukhusets ekonomibyggnad, tillskottsanslag för 27. 

Mejlans villa N:o arrendeförlängning för 20. 

Middag s skottets affyrande 40. 

Mulbetesmark, utvidgning af 133. 

Mnsikpaviljongen i Brunnsparken, ändring af 38. 

Museibyggnaden, tomtplats för 5. 

Mätningar, material och handtlangaredagsverken vid 138. 

Ncirinkbodar och diskar, uthyrning af 136. 

Natura qvarter och kostnaderna därför vid inqvarteringen 184. 

Navigationsskolan, statistik rörande 73*. 

Nybyggnader, stadens 52. 

Nykterhetsföreningen „Balder", bidrag åt 62. 

Nämnden för arbetareangelägenheter, anslag åt 72. 

„ „ „ arbetsordning för 116. 

„ „ „ dess uppgift, sammansättning m. na 205. 

Näringsrätt 121, 

Nätholmarna, klyfning af 21. 

Obduktionshus, tillskottsanslag för uppförande af 27. 

Obligationslån af år 1898 59 et 163. 

Observatoriibergen, tillskottsanslag för planering af 69. 

Parkgatan, vattenledningens utsträckning under 29. 

Parmmätare, packare och vräkare 170. 

Passagerarerörelsen å Helsingfors bangård 116*. 

Petroleumcistern i Sörnäs, rät t att anlägga 39. 

Planteringar, stadens 57 et 158—161. 

Planteringar och träskolor, tillskottsanslag för 28. 

Planteringarnas underhåll, kostnaderna för 156—157. 

Plantskolan 162. 

Polisbet jente, anslag till hyresmedel åt 71. 

Polisdistrikt och qvartal, stadens indelning i 104. 

Poliskammarhäktet, matportioner för personer internerade i 73. 

Polisinrättningen, anslag för anskaffande af gymnastik material för 70. 

„ beklädnadsunderstöd vid 66. 

„ ny stat för 81 ct 96. 

,, statistik rörande 91* et 92*. 
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Polisinrättningens expenseanslag, tillskott till 70-

Polyteknisiä institutet, statistik rörande 63*. 

„Ponnistusbidrag åt gymnastikföreningen 62. 

Qvarteret Bocken, försäljning af stadens andel i 9. 

Rabatter i vattenafgifter 156. 

Regleringsarbeten för gator och allmänna platser . . . 53. 

Renhållningen af gator, chusséer och vägar, tillskottsanslag för 27. 

„ i Brunnsparken 145. 

Renhållningsdistrikt, uppgift öfver • 24*. 

Renhållningsväsendet 53 et 143. 

Revision af stadens räkenskaper för år 1897 59. 

Resande, anlända till Helsingfors 119*. 

Reserverade vinstmedel 63. 

Rådstufvurcittens sammansättning, fråga om förändring uti 104. 

Räntor 100. 

Rättegångar och konkurser, bevakande af stadens rätt i 171. 

Rättegångsväsendet, statistik rörande . 87*—90* et 92*. 

Rörelsen vid Helsingfors postkontor, statistik rörande 124*. 

Rörmästaren E. Boman, personelt lönetillskott åt 76. 

Suluhallen, utarrendering af butikerna i 137. 

Salustånd, vagnar och bord, beviljande af plats för 132. 

Sandvikens skeppsdocka etc. tillskottsmark för 18. 

Sedmigradskys småbarnsskola och Marias asyl 202—204. 

Simliusen vid Gräsviken och å stranden emellan Bjällbo och Toivola 28. 

Sinnessjuka å dårvårdsinrättningen vid stadens Arbets- och fattiggård, afgifter för en del 85. 

Skatt af tjenare af finsk nationalitet, anstälda hos ryska militärspersoner 170. 

Skattören, statistik rörande 136*. 

Skeppsrörelse, statistik rörande . . . . • 114* et 115*. 

Skogskulturer 161. 

Skolundervisningen i Hermanstad och Maj stad, ordnande af 80. 

Skolverkstäder 206. 

Slagtinrättningen, vattenledningens utsträckning till . 30. 

Soffor, inköp af 161. 

Sommarkolonier för arbetande qvinnor, bidrag till 62. 

Sparbanksrörelsen i Helsingfors, statistik rörande 126*. 

Spritdrycker. handeln med 123. 

Spårvägsnätet, utvidgning af m. m 44. 

Spårvägstrafiken i Helsingfors, statistik rörande 120*. 

Stadens byggnader, remont och underhåll af . . 51. 

„ ämbetsverk 96. 
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Stadens fasta egendom 101. 

„ jordlägenheter, 99. 

lösa inventarier 162. 

„ räkenskapsväsende, partiella förändringar i 82. 

„ simhus, uthyrning af 136. 

„ sjuksköterskor, anslag för spårvägs- och hyrkusklega åt 67. 

„ skogar, vården om 161. 

n „ rödjning och galring, skogseld, skogsmätningar och kostnader härför . 162. 

„ skulder 96. 

Staden åliggande allmänna onera 99. 

Stadsbyggmästaren Hongell, löneförköjning åt 78. 

Stadsfullmäktige under år 1898 125. 

Stadsfullmäktiges sammanträden, protokoll och bref 126. 

Stadsgeodetens verksamket under året 145. 

Stadsingeniörstjenstens besättande 120. 

Stadskassans bokslut för år 1897 58. 

„ utgifter och inkomster 162. 

„ „ „ „ statistik rörande 134*. 

„ ställning ultimo December 1898 . . 151*. 

Stadsmissionen i Helsingfors, bidrag till 62. 

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

^ „ „ 13:de stadsdelen, pristäflan för uppgörandet af 92. 

Stadsträdgårdsmästaren Olssons lön, förhöjning af . . . • 76. 

Statsbidrag 102. 

Sterbhus och omyndiga barn, antalet 187. 

Sundhets- oeh sjukvården 97. 

Svenska teatern, bidrag till 61. 

Säkerhetshandlingar, granskning af stadens 171. 

Särskilda arbeten 144. 

Södervik, framtida disposition af lägenketen 16. 

Sörnäs, arrendeförlängning af upplagsplatserna N:ris 4 ock 5 å lägenheten 21. 

,, hamn, uppmuddring af farleden till 21. 

„ klyfning af lägenheten N:o 28 b 21. 

„ läsestugan, bidrag för 62. 

Telefonkabel till Berghäll . . . . \ 42. 

Telefonsamtal, statistik rörande 123*. 

Telegramvexling „ „ 122*. 

Testamente, enkefru Augusta Hammarlunds 179. 

H . O . K r e u g e r s 91. 

„ Muraremästaren K. M. Kullmans 91. 

Tiden för utskänkning å stadens värdshus och hotell 107. 

Tidskriften „Vid hemmets härd", bidrag till 62. 
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Tillfälliga legoaftal - 130. 

Tilkka äng, disposition af 18. 

Tolag för varor till uppstad 170. 

T olag sa fgiftens beräknande 81. 

Tolags och trafikafgifterna m. m 169. 

„ „ statistik rörande 127* et 128*. 

Tomtlösen 100. 

Tomten N:o 2 i fabriksqvartet N:o 283, utarrendering af 10. 

Tomter invid Lappviks- och Malingatorna, faststäld reglering af 1. 

Trafikkontorets uppdebitering och uppbörd 169. 

„ rester 170. 

Transitoupplagsmagasin, anslag för upphyrande af 66. 

Trädgårdsutställningen, stadens deltagande i 160. 

Tull- och packhus för staden, uppförande af nytt 35.. 

ZJnderbrandmästartjenstens besättande t 118. 

Undersökning af lifsmedel, statistik öfver 58* 

Undersökning s stationen för lifsmedel, förhöj dt anslag för 71. 

Understöd åt Sprutmästareenkan Nyström 79. 

„ „ „ Sillman 79. 

„ „ Vaktmästaren K. E. Borg 79. 

Undervisningskurser för utarbetare 205. 

Undervisningsväsendet 98. 

Universitetet, statistik rörande Alexanders 61*, 62>: 

Uppfostringsanstalt för vanvårdade och försummade barn 206 

Utarrendering af lägenheter  

Utgifter och inkomster, stadens för år 1898 

Utgifts- och inkomstförslag för år 1899 

Utlottning af obligationer  

Utminuterings- och utskänkningsrättigheter  

127. 

137*, 

94. 

167. 

121. 
Utskänknings- och utminuteringsaktiebolagens vinstmedel för år 1897 61. 

Uttaxering 103. 

Vagnsvändborcl å Sandvikskajen 137. 

Varuskjulet vid Magasinskajen, provisorisk användning af 40. 

Vattenborgen 153. 

Vattenkonsumtion 155. 

Vattenfiltreringen 151. 

Vattenledningen 103. 

„ fil trering och drift, rem ont och underhåll 50. 

„ i Gammelstaden, tillskottsanslag för uppgörande af ett bonings- och 

uthus för personalen 26. 

Vattenledningens förvaltning och drift 149. 

„ rörnät 153. 
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Vattenledningens verkstad *53. 

• „ utvidgning- . . . . 51 et 146. 

.. verksamhet, statistik rörande 25*—27;i. 

Vattenledning singeniör en Hausens lönetillskott 78. 

Vattenledningskontoret 150. 

Vattenledningsrör, nedlagda år 1898 . 147. 

Vattenmätare 153. 

Vattensläpning vid eldsvådor 107. 

Vattentorn, för vattenledningen nytt 50. 

Vattenuppfordringen 150. 

Vedgård vid Fabriksparken 132. 

Verkställande direktörsbefattningen vid fattigvården 119. 

Vetenskapliga samfundens hus, tomtplats för 3. 

Viner och svagare rusdrycker, minutkandel med . . . . 125. 

Väderleksstatistik 29*—31*. 

Vägar 142. 

Vägar, remont, underhåll och nyanläggning af 55. 

Värdet eller försäkringsbeloppet af eldskadad egendom 193. 

Värnepliktiges hustrur, understöd åt 80. 

Ås, arrendeförlängning för lägenheten N:o 3 21. 

„ utarrendering af fabrikstomten N:o 3 i qvarteret N:o 358 å lägenheten 16. 

Öfverlåtelser af arrenderätt 133. 




