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Evätty pistorai- Sitä vastoin evättiin1) aktiebolaget J . D. Stenberg & Söner yhtiön 
66 anomus""55' hakemus saada Sörnäsin rantatien rautatieraiteelta rakentaa pistoraide kort-

telissa n:o 296 olevalle tehdastontille n:o 7. 
Lupa raitiotien Tehdystä hakemuksesta myönsi 2) rahatoimikamari varikonhoitaja 
PFredr̂ Tperin V. Jakobssonille luvan toistaiseksi pysyttää Fredriksperin ratapihalta hänen 

ratapihan hallitsemalleen Malmin huvilatilalla olevalle varastopaikalle n. s. Fredriks-vierella. 1 

perintien poikki tekemänsä raitiotien. 
Lupa purkaus- Suomen Pelastusarmeijan hakemukseen saada rakentaa purkauslaituri 

laitUm"seen.enta"korttelin n:o 178 rantaan myönty i 3 ) rahatoimikamari rakennuskonttorin 
lausunnon mukaisesti. 

Lupaluistinrato- Tehdyistä hakemuksista myönsi rahatoimikamari luvan luistinratain 
ien la i t tamiseen ' laittamiseen Kaisaniemenlahdelle4) ja Kaisaniemien puiston5) pienelle 

urheilukentälle. 
Lupa jään Luvan talvella 1909—10 pitää Vantaanjoella jäärataa jään ottamista 

ottoon. v a r t e n myönsi rahatoimikamari: Aug. Ludv. Hartwallin kivennäisvesitehdas-
osakeyhtiölle6) 100 markan maksusta, laivanlastaaja A. Ahlbergille7) 30 mar-
kan, työmies E. A. Lindholmille 8) niinikään 30 markan ja kapteeni K. M. 
Björklundin perillisille 9) 100 markan maksusta. 

Lupa ampuma- Tehdystä hakemuksesta myönsi 10) rahatoimikamari taiteilija H. J . 
radan laittami- r . . 

seen. Connelle luvan toukokuun 1 päivästä lokakuun 1 päivään 1909 pitää Hes-
perian puistossa koneellista ampumarataa 100 markan kuukausimaksusta. 

Kielletty iimoi- Puutarhalautakunnan esityksestä pää t t i l l ) rahatoimikamari kaupungin 
^asta kaupuT-^"poliisimestarilta anoa, että kiellettäisiin julkipanemasta ilmoituksia kaupun-
gin espianadei- g { n esplanadeihin. 

3. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 
Lupa korttelin Otteella toukokuun 5 päivänä tehdystä maistraatin pöytäkirjasta ilmoi-

"yhteenrakenta" lettiin 12) että, si t tenkun rahatoimikamari oli kaupunginvaltuuston toimen-
miseen. annosta maistraatilta anonut toimenpidettä luvan hankkimiseksi Neljännen 

linjan korttelin n:o 319 tonttien n:ojen 9, 11, 13 ja 15 yhteenrakentami-
seen, oli K. Senaatti edellisen huhtikuun 22 päivänä erinäisillä ehdoilla 
sallinut mainit tujen tonttien yhteenrakentamisen. 

Kaupungin säh- Sit tenkun rahatoimikamari oli kaupungin sähkölaitoksen rakennus-
käyTtmupa" toimikunnan esityksestä läänin kuvernööriltä hakenut 1 3 ) mainitun laitok-

') Jouluk. 16 p., 46 §. — 2) Elok. 26 p., 3 §. — 3) Elok. 19 p., 22 §. — 4) Syysk. 
30 p., 46 §. — 5) Marrask. 18 p., 35 §. — 6) Lokak. 21 p., 37 §. — 7) Jouluk. 2 p., 4 §. — 
8) Jouluk. 2 p., 6 g. — 9) Jouluk. 2 p., 7 §. - Huhtik. 1 p.,9 §. — n ) Maalisk. 18 p., 
17 §. - Toukok. 13 p., 75 §. — Toukok. 6 p.', 41 §. 
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sen käyttölupaa, ilmoitettiin *), että lääninhallitus oli syj^skuun 30 päivänä 
eräillä ehdoilla myöntynyt kamarin hakemukseen. 

Tehdystä hakemuksesta valtuutti2) rahatoimikamari kaupungin sähkö- valtuutus säh-J 7 . . . . köjohtojen teet-

laitoksen hallituksen yksissä neuvoin rakennuskonttorin ja asianomaisten tämiseen kau-

talonisännöitsijäin kanssa laittamaan sähköjohtoja kaupungin taloihin. P u n s l n taloihin. 

Korttelin n:o 180 yhdenperheen tonttien omistajain hakemukseen saada Korttelin n:o iso halki kulkevan 

itse asfaltoida korttelin halki kulkevan kujan rahatoimikamari myöntyi3), kujan asfaitoimi-

jota vastoin heidän hakemuksensa saada pitää kuja kunnossa evättiin. nen ja kunnossa-

Helsingin talonomistajayhdistyksen anomus, että kaupungin kaikki Kaupungin ka-

kadut ennen talonomistajain toimitettavaa lakaisua kaupungin toimesta tUJ6n 

kostutettaisiin, epäsi4) rahatoimikamari rakennuskonttorin lausunnon mukai-
sesti, mutta käski rakennuskonttorin 1910 vuoden rahasääntöehdotustaan 
laatiessaan panna siihen tarpeellisen määrärahan riittävän lukuisain 
kasteluvaunujen hankkimiseksi lähiaikoina. 

Vesijohtokonttorin esityksestä päätti5) rahatoimikamari asettaa komi- Pohjavesitutki-muskomitea. 

tean alustavasti käsittelemään kysymystä pohjavesitutkimusten toimitta-
misesta, minkä ohessa kamari komitean jäseniksi valitsi herra Gripenbergin, 
professorit O. Aschanin, W. Ramsayn ja V. Sucksdorffin, filosofian tohtori 
E. Blomqvistin sekä kaupungininsinööri G. Idströmin. 

Kun kaupunki oli vuoden varrella ostanut kaksi isoa taloa ia talojen Tal°ien talou-denhoitajan pal-

taloudenhoitajan työ sen johdosta oli tuntuvasti lisääntynyt, päätt i6) raha- kankorotus. 

toimikamari kesäkuun 1 päivästä korottaa taloudenhoitajan palkkaa 600 
markalla, joten se kohosi 1,800 markkaan vuodessa. 

Äggelbyn kartanon isännöitsijäksi valitsi7) rahatoimikamari toistai- Äggeibyn . . . . •• . . kartanon isän-

seksi insinööri T. Ollerin, jonka kuukausipalkkioksi määrättiin 25 markkaa. nöitsijä. 

Böhlen tilan iäriestysmieheksi 1909 vuoden loppuun otti rahatoimi-Böhlen tilan jär" J J 47 1 r
 # jestysmies. 

kamari asioitsija K. J . Nilssonin8) 200 markan kuukausipalkkiolla sekä 
samaan toimeen tammikuun 1 päivästä 1910 toistaiseksi metsänvartija K. 
V. Sipilän 9) 50 markan kuukausipalkkiolla. 

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa 
koskevat asiat. 

Kaupungin kassan ylimääräisiksi katsastusmiehiksi kuluvaksi vuo- Ylimääräiset 
kassankatsas-

deksi valittiin 10) herrat Gripenberg ja Nummelin. tusmiehet. 

Marrask. 4 p , 61 §. — 2) Maalisk. 4 p., 50 §. — 3) FTeinäk. 8 p., 20 §. — 4) Kesäk. 
25 p., 40 §. — 5) Helmik. 11 p., 45 § ja huhtik. 8 p., 21 §. — 6) Toukok. 6 p., 22 §. — 
7) Tammik. 21 p., 12 §. — 8) Maalisk. 11 p., 42 §. - 9) Jouluk. 30 p., 47 §. — 10) Tammik. 
7 p , 6 §. 


