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Packalenille l) 108 markkaa, työmies J . P. Winqvistille 2) 86 markkaa 40 

penniä, työmies G. A. Karlssonille 3) 86 markkaa 40 penniä, työmies J . K. 

Stickille4) 108 markkaa, työmies A. Jokiselle5) 216 markkaa, työmies 

J . Orposelle 6) 108 markkaa ja apuri K. H. Wilanderille7) 64 markkaa 

80 penniä. 

Kiinnityksen Arbetarbyggnadsbolaget Svalan yhtiön hakemuksesta suostui8) raha-
myöhemmäksi . 

siirtäminen, toimikamari siirtämään yhtiön omistamaan Fredriksperinkadun taloon n:o 

68 kaupungille maksamattoman kauppahinnan vakuudeksi vahvistetun 

kiinnityksen myöhemmäksi erään 50,000 markan suuruisen lainan hyväksi, 

jonka yhtiö aikoi ottaa, kuitenkin sillä edellytyksellä että mainitun talon 

rakennusten palovakuutus on voimassa kaikiksi ajoiksi. 
Roneo monista- Rahatoimikonttorin pyyntöön saada käytettäväkseen ostaa 510 mar-

jan osto. 

kan hintaisen monistajan rahatoimikamari myöntyi 9) . 
Kaupungin Rakennuskonttorille annetti in1 0) toimeksi kohtuullisesta hinnasta 

kaura-, heinä- ja ^ . . . . . ° 

olkivarastojen myydä mitä puhtaanapito- ja palolaitos eivät voi käyttää Aggelbyn kar-
kaytt°' tanossa olevasta kaupungin kaura-, heinä- ja olkivarastosta. 

oikeus käyttää Tehdystä hakemuksesta myönsi1 1) rahatoimikamari Kalenteri osake-kaupungin-
asemakaavakar-yhtiölle oikeuden yhtiön suomenkieliseen osotekalenteriin liitetyn kaupun-

tan lsee lvea. g j n k a r £ a n painattamiseen käyttää kaupungin kartan kliseekiveä 100 mar-

kan korvauksesta kultakin tuhannelta painetulta kappaleelta. 
Katukäväistys- Puutarhalautakunnan esityksestä päätt i1 2) rahatoimikamari, että sen 
ten ja rikkain 

myynti. osan Arkadiakadun varrella olevaa katukäväistysten ja rikkain varastoa, 

jota ei tarvita puutarhanhoitoon, saa myydä 50 pennistä kuorman sekä että 

myynnistä ker tyvä rahamäärä käytetään rikkain kuljettamiseen mainitusta 

varastosta Helsinginniemen vastaisen huvilakaupungin alueelle. 

C. Muut asiat. 

Vakuusasia- Kaupungin vakuusasiakirjoja tarkastaessaan pää t t i , 3 ) rahatoimikamari 
kirjain tarkastus. ^ i . .. , • • •• i • -i i .. . 

erinäisissä tapauksissa ryhtyä toimenpiteisiin kaupungin oikeuden säilyt-

tämiseksi. 
Hyväksyttyjä Vuoden varrella hyväksyi rahatoimikamari 57 takuusitoumusta myy-

ty jen tonttien kauppahinnan maksamisesta. 
takuusitou 

muksia. 

l) Huhtik. 8 p., 18 §. — 2>> Kesäk. 25 p., 33 §. — 3) Elok. 26 p., 13 §. — *) Syysk. 
2 p., 56 §. - 5) Joulu k. 9 p., 20 §. - 6) Jouluk. 9 p., 21 §. — •») Jouluk. 23 p., 27 §. — 
8) Loka k!" 19 p., 15 § ja marrask. 25 p., 35 §. - ö) Kesäk. 17 p., 58 §. — 10) Maalisk. 18 p., 
30 §. — n ) Huhtik. 8 p.? 4 §. — ») Maalisk. 18 p., 16 §. - 13) Heinäk. 2 p., 1 §, heinäk. 
9 p., 1 §, jouluk. 21 p., 4 §, jouluk. 28 p., 1 § ja jouluk. 29 p., 1 §. 
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Sen iohdosta että oli nostettu kysymys suomenkielen käyttämisestä Verolippujen 
. . . . . laatiminen ruot-

verolippujen kirjoituksessa pää t t i l ) rahatoimikamari, että kunnan vero- siksi ja suo-

liput sekä vedenkulutus- ja puhtaanapitomaksujen perimisliput on vastedes 
laadittava ruotsin- ja suomenkielellä. 

Tehdystä hakemuksesta myönsi2) rahatoimikamari rakennuskonttorin Rakennuskont-
torin varaston-

varastonhoitajalle A. L. Wuoristolle eron varastonhoitajan virasta, ja välit- hoitajan ero ja 

tiin3) varastonhoitaja J . E. Wessman mainittuun virkaan. m^nen virkaan. 

Sittenkun kaupunginvaltuusto oli päät tänyt liikennekonttoriin asetet- Vaakamestarin . . . . . . asettaminen. 

tavaksi vaakamestarin, jonka tulisi tullikäyttelystä riippumatta olla ylei-
sölle apuna tavarain punnitsemisessa ja luettelemisessa, otti 4) rahatoimi-
kamari tähän toimeen merikapteeni L. Laurentin. 

Kahta avonaista vesijohtokonttorin putkimestarin virkaa täyttäessään Vesijohtokontto-f i n putkimesta-

valitsi5) rahatoimikamari putkimestari J . Äijälän katuputkiverkon putkimes- rin vaali, 

tariksi ja putki työntekijä J . Mäkisen yksityistöiden putkimestariksi. 
Kaupungin ja Helsingin telefoniyhdistyksen kesken joulukuun 31 Heiskigî teie 

päivänä 1 8 9 7 tehdyn sopimuksen kaupungin omistamain yhdis te t tyjen foniyhdistyk-sen välisen sopi-

puhelinasemain maksuttoman hoidon vastikkeesta pää t t i 6 ) rahatoimikamari muksen irti-

irtisanoa lakkaavaksi lokakuun 15 päivänä 1909. sanominen. 

Puutarhalautakunnan esityksestä päätt i7) rahatoimikamari tammikuun Er;nalsten lstu_ 
J jr / tusten kunnossa-

1 päivästä 1910 irtisanoa Ritarihuoneen, Säätytalon ja Ateneumin p u i s - P i t o a koskevain 
välikirjain irti-

tikkojen sekä Vanhankirkon puiston kunnossapitoa koskevat välikirjat. sanominen. 

Tehdystä hakemuksesta myönsi8) rahatoimikamari Kallion konepaja- oikeus vesi-
johtotöiden 

osakeyhtiölle oikeuden kaupungissa suorittaa kaikenlaatuisia vesijohtotöitä. tekemiseen. 

K u n kysymys tehokkaan veronvalmistelun perusteiden aikaansaami- Taksoitusvai-mistelun perus-

sesta oli pakottavaa laatua, päätt i9) rahatoimikamari asiaa valmistelemaan teitä uudista-

asettaa valiokunnan, jonka jäseniksi valittiin herra Nyman, varatuomari Enokunta"11 

A. Ärt ja taksoituslautakunnan sihteeri O. F. Studd. 
Jäseneksi kaupunginasemakaava-toimikuntaan pormestari E. Loon Kaupungin-

sijaan valitsi10) rahatoimikamari herra Cajanderin ja varajäseneksi herra mikunnan jäse-•w~t • • nen vaali. vvasastjernan. 
Jäseneksi puhtaanapidon iäriestämisvaliokuntaan herra Äströmin Puhtaanapidon A 1 ° ° järjestämisvalio-

sijaan, joka oli kuollut, valittiin n ) herra Nyman. kunnaan jäsenen 

Helmik. 15 p., 4 §. — 2) Lokak. 7 p., 57 §. — ») Lokak. 28 p., 56 §. — 4) Toukok. 
13 p., 53 §. — ö) Jouluk. 30 p., 5 §. - 6) Maalisk. 18 p., 57 §. — ') Jouluk. 2 p., 39 §. — 
8) Syysk. 16 p., 40 §. - 9) Toukok. 27 p., 20 §. - 10) Helmik. 15 p., 8 §. - ») Maalisk. 
26 p., 8 §. 


