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huoneita Kapteeninkadun varrella korttelissa n:o 1 8 2 olevalla ton- kerros asuin-

tiliä nro 2 sijaitsevan asuinrakennuksen alakerrokseen, määräsi 
rahatoimikamari 3,750 markaksi. 

ain 
kiinnitys. 

C. Muut asiat. 

Kaupungin vakuusasiakirjoja tarkastaessaan päätti2) raha- vakuusasiakir-

toimikamari erinäisissä tapauksissa ryhtyä toimenpiteisiin kaupun- ]am ar a s u s ' 
gin oikeuden säilyttämiseksi. 

Vuoden varrella hyväksyi rahatoimikamari 7 takuusitoumusta Hyväksyttyjä 17 v takuusitou-
myytyjen tonttien kauppahinnan maksamisesta. muksia. 

Rahatoimikamarin sihteerin esityksestä oikeutti 3) kamari kans- Rahatoimi-

lian, kunnes siitä toisin määrättäisiin, kamarille edeltäpäin esittele-jia^oikeus^at-
mättä ratkaisemaan kysymyksiä luvan myöntämisestä avonaisille kaista eräät 

paikoille ja viertoteiden vierelle kaupunkiin asettaa kahvin myynti- a&ia' 
kojuja, tilapäisesti saada vaunusta myydä hedelmiä, virvokejuomia 
y. m. sekä antamaan siitä johtuvat todistukset ja päätöskirjelmät. 

Rahatoimikamari päätt i4) kehottaa kansakoulujohtokuntaa ja vuokrakirj 
talojen isännöitsijää hetimiten ryhtymään toimenpiteisiin vahvistetun 
kiinnityksen hankkimiseksi niiden vuokrakirjani pysyväisyyden 
turvaamiseksi, joiden nojalla kaupunki oli täältä vuokrannut huo-
neistoja. 

Kaupungin yleisten töiden hallituksen ehdotuksesta vahvisti 5) Talojen puh-

rahatoimikamari kaavakkeet puhtaanapitolaitoksen ja talonomista-^kevai^väH^" 
jäin kesken tehtäviksi, kaupungin toimitettavaa talojen puhtaana-kirjainkaavak-
pitoa koskeviksi välikirjoiksi sekä päätti, että välikirjat olisivat keet' 
voimassa marraskuun 1 päivästä lähtien ja puhtaanapitojärjestelmä 
toimeenpantaisiin mainitun kuukauden kuluessa I, II, III, VIII ja 
IX kaupunginosassa, joulukuun kuluessa IV, V ja VI kaupungin-
osassa sekä tammikuun kuluessa vuonna 1912 X, XI, XII, XIII ja 
XIV kaupunginosassa. 

Aktiebolaget Helsingin sokeritehdas osakeyhtiön johtokunnan Evätty esitys 

tekemän tarjouksen että kaupungille 2 9 0 , 0 0 0 markan hinnasta os- ^ontin^^ii1 

tettaisiin yhtiön omistama Flemingkadun tehdastontti 11:0 1 7 raha- ostamisesta, 

toimikamari epäsi 6). 
Toiminimi John Stenbergs maskinfabriksaktiebolag yhtiön ano- n^senrateettä 

muksen saada Siltasaarenkadun tehdastontin n:o 1 länsiosaan teettää mis.tä tehdas-
tontille tarkoit-

asumrakennus rahatoimikamari epäsi 7). tava anomus 
^ 7 evätty. 

!) Toukok. 19 p. 59 §. — 2) Heinäk. 14 p. 1 §, heinäk. 19 p. 1 § ja heinäk. 
28 p. 2 §. - 3) Helmik. 9 p. 43 §. — 4) Syysk. 7 p. 46 §. — 5) Syysk. 14 p. 19 §. 
— 6) Jouluk. 7 p. 63 §. — 7) Toukok. 15 p. 19 §. 
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Lausunto seu- Saatuaan maistraatilta käskyn antaa sekä oman että tilasto-
rakuntain r a h a - , . . . -, . , 1 . . . . 
asiain tilaston konttorin lausunnon maamme virallisen tilaston uudesti jarjesta-
järjestämistä mistä varten asetetun komitean laatimasta, seurakuntain raha-asiain 
miê nnöstä. tilaston järjestämistä koskevasta mietinnöstä päätti *) rahatoimi-

kamari, lähettäessään maistraattiin konttorin mietinnöstä antaman 
lausunnon ilmoittaa kaikin puolin yhtyvänsä konttorin mietinnössä 
olevain ehdotusten johdosta tekemiin lausuntoihin ja muistutuksiin. 

Lokak. 5 p. 20 §. 


