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varten kaupunginhallituksen käytettäväksi osoittamasta määrärahasta 
2,447:50 markkaa1); 

Ilotulitus. Kaupunginhallitus suostui2) Helsingin komendanttiviraston 
esitykseen ilotulituksen j ärj estämisestä itsenäisyyden 20-vuotispäivänä 
satamalautakunnan esittämin ehdoin. 

2. Rahatointa koskevat asiat 

Tilinpäätös. Kaupunginhallitus päätti3) hyväksyä rahatoimiston teke-
män v:n 1936 tilinpäätöksen. 

Rahatoimiston kehoitukset kaupungin tileissä huomioon otettavien las-
kujen toimittamisesta sille merkittiin tiedoksi4). 

Hallinnon ja tilien tarkastus. Merkittiin tiedoksi5) ilmoitukset siitä, että 
rahatoimenjohtaja oli kutsunut kaupungin tilintarkastajat koolle helmi-
kuun 27 p:nä näiden johtosäännön 1 §:ssä mainittuja toimenpiteitä varten, 
sekä että nämä tällöin olivat valinneet itselleen puheenjohtajan, varapu-
heenjohtajan ja sihteerin ja lisäksi jakautuneet ryhmiin erilaisten asiain 
käsittelyn helpottamiseksi. 

Lyhytaikainen luotto. Merkittiin tiedoksi 6) rahatoimenjohtajan ilmoi-
tus 15,000,000 markan lyhytaikaisen luoton ottamisesta Suomen sokeri 
oy:ltä 2 y2 %:n koroin sekä siten että laina oli maksettava takaisin veron-
kannon alettua. 

Uuden obligatiolainan ottaminen. Ennen kaikkea varustautumiseksi sen 
varalta, että lainamarkkinat huononisivat, kaupunginhallitus kaupungin-
valtuuston kesäkuun 17 ja syyskuun 16 p:nä 1936 tekemien sittemmin 
vahvistettujen lainanottovaltuutuksien 7) nojalla, joita ei vielä täysin mää-
rin ollut käytetty, päätti8) ottaa uuden 100,000,000 markan suuruisen 
4 y2 %:n obligatiolainan 25 vuodeksi laadituista lainaehdoista tarkemmin 
ilmenevin tavoin. 

Obligatioiden painatus. Kaupunginhallitus päätti9), että kaupungin 
obligatioiden painatuksessa yleensä on sovellettava kuparipainomenetel-
mää, mikäli erikoistapauksissa ei ole syytä menetellä toisin. 

Painatustöiden valvojalle annettiin10) toimeksi huolehtia obligatio-
paperin hankinnasta kaupunginhallituksen hyväksymän myyntitarjouksen 
mukaisesti sekä merkitä ostettu paperimäärä varastotilille. 

Lainain konverttaaminen. Selostus v:n 1909 4 y2 %:n puntalainan kon-
verttauksen tuloksista merkittiin tiedoksi n) . Konvertatun v:n 1909 punta-
lainan obligatioita päätettiin 12) kuoletusta varten sallia ostaa korkeintaan 
pariarvosta ja n. 15,000 punnan nimellisarvosta. V:n 1909 puntalainaa kon-
vertattaessa saatiin Suomen pankilta irtisanottujen obligatioiden lunasta-
mista varten 250,000 punnan lyhytaikainen luotto maksettavaksi takaisin 

!) Khs 20 p. toukok. 1,005 §, 1 p. heinäk. 1,280, 1,281 ja 1,282 § ja 18 p. mar-
rask. 2,076 § sekä khn jsto 26 p. tammik. 3,086 §, 4 p. toukok. 3,429 §, 11 p. 
toukok. 3,445 §, 8 p. kesäk. 3,570 §, 8 p. heinäk. 3,684 §, 22 p. heinäk. 3,703 §, 
7 p. syysk. 3,812, 3,818 ja 3,819 §, 5 p. lokak. 3,911 ja 3,912 § ja 12 p. lokak. 
3,933 ja 3,935 §. — 2) S:n 25 p, marrask. 2,124 §. — 3) S:n 18 p. maalisk. 590 §. — 
4) Khn jsto 19 p. tammik. 3,078 § ja 28 p. jouluk. 4,157 §. — 5 ) Khs 25 p. hel-
mik. 453 § ja 4 p. maalisk. 477 §. — 6) Khn jsto 22 p. heinäk. 3,717 §. — 7) Vrt. 
v:n 1936 kert. s. 36 ja 37. — 8) Khs 15 p. huhtik. 754 §. — 9) S:n 26 p. elok. 1,494 §. — 
!0) Khn jsto 28 p. jouluk. 4,167 §. — n ) Khs 21 p. tammik. 158 §; vrt. myös v:n 
1936 kert. s. 36. — Khs 9 p. syysk. 1,584 §. 
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v:n 1938 loppuun mennessä 1). Sen ehdot olivat kaupungille hyvin edulliset 
mutta kun toisaalta pankkien kassavarat olivat siinä määrin lisääntyneet, 
että kaupungin kävi vaikeaksi sijoittaa vuoden lopulla kertyviä verovaroja, 
kaupunginhallitus päätti2) suostua siihen, että kaupungin lyhytaikaista 
puntaluottoa harkinnan mukaan sai maksaa pois jo kertomusvuoden aikana 
kaupungin käteisvarain edellyttämin määrin. 

Kaupunginhallitus oikeutti 3) rahatoimenjohtajan ostamaan varastoon 
v:n 1911 puntalainaan kuuluvia obligatioita v:n 1938 kuoletusta vastaavan 
määrän, ollen niiden nettolimiitti oleva 100 %. Käytyjen neuvottelujen 4) 
jälkeen kaupunginhallitus, edellytyksin että kaupunginvaltuusto samana 
päivänä hyväksyi puheena olevan lainan konverttaamista koskevan esi-
tyksen, päätti5) mitä pikimmin irtisanoa v:n 1911 puntalainan sekä hyväk-
syä laaditun ehdotuksen kaupungin ja Stockholms enskilda bank ab:n 
välillä tehtäväksi sopimukseksi 13,500,000 kruunun obligatiolainan otta-
misesta ensiksi mainitun lainan konverttaamiseksi. 

Kaupunginvaltuustolta saamansa valtuutuksen 6) nojalla kaupungin-
hallitus päätti7) irtisanoa v:n 1913 obligatiolainan ja v:n 1916 velkakirja-
lainan maksettaviksi edellisen lokakuun 1 p:nä ja jälkimmäisen heinäkuun 
1 p:nä. Irtisanottujen arvopaperien omistajille päätettiin antaa oikeus 
määräajassa vaihtaa arvopaperinsa kaupungin v:n 1933 4 y2 %:seksikonver-
tatun lainan obligatioihin nimellisarvosta siten, että heille vaihdossa anne-
taan tämän lainan lokakuun 1 p:nä lankeava korkolippu. Lisäksi päätet-
tiin, että irtisanottujen lainain heinäkuun 1 p:nä lankeava korkolippu 
samoin kuin vaihdossa suoritettava käteinen tasoituserä voidaan suorittaa 
ennakolta vaihdon tapahtuessa. 

Irtisanottuaan saamansa valtuutuksen8) nojalla nimellismäärältään 
40,000,000 markan suuruisen v:n 1933 6 %:n obligatiolainan konvertat-
tavaksi huhtikuun 1 p:nä kaupunginhallitus päätti9), että tämä oli tapah-
tuva leimausmenetelmää käyttäen 4 y2 %:n lainaksi kurssiin 98 % % 
siten, että uusi konverttausaika oli 5 vuotta ja obligatioiden omistajille 
maksettiin pääomahyvitystä 1 y2 %, minkä lisäksi Wilh. Bensow oy:lle, 
joka järjestäisi konverttauksen, oli palkkiona sekä leimauksen aiheuttamien 
painatusmenojen peittämiseksi suoritettava % %. Saatuaan määräajan 
kuluessa konverttaustarjouksia n. 45,000,000 markan nimellisarvosta, kau-
punginhallitus päätti10) leimauttaa lainan kokonaisuudessaan 4 y2 %:seksi 
sekä suostua tapahtuneeseen merkintään samoin ehdoin, joilla varsinainen 
konverttaus tapahtui, kuitenkin siten, että merkitty määrä yhdessä kon-
vertatun määrän kanssa sai nousta vain 35,000,000 markkaan. Kun lainan 
obligatiot huhtikuun 1 p:nä oli esitettävä lunastettaviksi kävi kuitenkin 
ilmi, että huomattava määrä obligatioita jätettiin lunastamatta, ja kun 
lunastamatta jätetyille obligatioille ei mainitun päivän jälkeen laskettu 
korkoa ja kun Bensow oy:n kautta oli ilmoitettu lunastettavaksi obligatioita 
kaikkiaan vain n. 32,000,000 markan edestä, sovittiin Bensow oy:n kanssa 
siitä, että kaupunki luovuttaa sen kautta lunastettavia obligatioita sille 
n. 1,000,000 markan nimellismäärästä mutta että toiminimi luopuu oikeu-
destaan konverttaamiseen puuttuvalta osalta. Kaupungille kuuluvassa 

l) Vrt. v:n 1936 kert. s. 137. — 2) Khs 30 p. syysk. 1,750 §. — 3) S:n 11 p. 
maalisk. 556 §. — 4) S:n 2 p. jouluk. 2,230 § ja 16 p. jouluk. 2,332 §. — 5) S:n 
22 p. jouluk. 2,370 §; vrt. tämän kert. s. 12. — 6) Vrt. tämän kert. s. 12. — 
7) Khs 25 p. maalisk. 620 §. — 8) Vrt. v:n 1936 kert. s. 37. — 9) Khs 21 p. 
tammik. 160 §. —1 0) S:n 18 p. helmik. 379 §. 
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Thuringin lahjoitusrahastossa 100,000 markan nimellismäärästä olevat 
kyseisen lainan obligatiot voisi edullisesti vaihtaa kaupungin uuden 
100,000,000 markan 4 % %:n lainan obligatioihin, jolloin vaihto voitaisiin 
toimittaa kurssiin 98 y2 % sekä suorittaa 5 %:n korko kertomusvuoden 
huhtikuun 1 p:n j«a kesäkuun 1 p:n väliseltä ajalta. Kaupunginhallitus 
hyväksyi *) edellä selostetut toimenpiteet. 

Irtisanottuaan saamansa valtuutuksen 2) nojalla v:n 1934 12,000,000 
markan 5 y2 %:n työttömyyslainan maksettavaksi takaisin kesäkuun 1 
p:nä kaupunginhallitus päätti3), että konverttauksen tuli tapahtua seu-
raavin ehdoin: 1) Laina kokonaisuudessaan leimataan 4 y2 %:seksi. Suo-
men sokeri oy:lle, jolla on hallussaan suurin osa siitä, luovutetaan takaisin 
leimatut obligatiot lukuunottamatta n. 3,000,000 markan nimellisarvoa 
vastaavaa erää, jonka kaupunki lunastaa, ja maksetaan yhtiölle 1 % 
pääomahyvitystä sille jäävän osan nimellisarvosta. — 2) Muille obligatioi-
den omistajille tarjotaan tilaisuus määräajassa vaihtaa obligationsa kaupun-
gin v:n 1933 4 y2 %:n pitkäaikaisen obligatiolainan obligatioihin maksa-
malla pääomahyvitystä 1*4%. — 3) Pääomahyvitys ja kertomusvuoden 
kesäkuun 1 p:nä lankeava korkolippu saadaan ennakolta suorittaa niille, 
jotka suostuvat konverttaukseen. 

Kaupunginvaltuuston päätettyä v:n 1935 alkuaan 5,000,000 kruunun 
4 y2 %:n lainan konvertattavaksi alempikorkoiseksi 4), käytiin asiasta neu-
votteluja Suomen pankin kanssa, minkä jälkeen kaupunginhallitus päätti 5) 
irtisanoa lainan maksettavaksi huhtikuun 1 p:nä 1938 sekä leimausmenetel-
mää käyttäen konvertata obligatiot 3 %:siksi mainitun pankkilaitoksen 
esittämällä tavalla. 

Obligatioiden osto. Sen jälkeen kun oli neuvoteltu Pohjoismaiden yhdys-
pankki oy:n kanssa sen omistamien v:n 1930 6 y2 %:n dollarilainan obli-
gatioiden ostamisesta kaupunginhallitus myöntyi6) niiden ostamiseen kurs-
siin 106 %, kuitenkin enintään 200,000 dollarin nimellismäärään asti. 

Obligatioiden arvonta. V. 1937 arvottiin seuraavat määrät kaupungin 
obligatiolainoihin kuuluvia obligatioita: joulukuun 1 p:nä v:n 19114 y2 %:n 
lainasta 141 obligatiota ä 2,515 markkaa ja 175 obligatiota ä 503 markkaa, 
kesäkuun 1 p:nä v:n 1917 5 %:n lainasta 24 obligatiota ä 10,000 markkaa, 
20 obligatiota ä 5,000 markkaa ja 22 obligatiota ä 1,000 markkaa, huhti-
kuun 23 p:nä v:n 1934 5 y2 %:n lainasta 18 obligatiota ä 25,000 markkaa, 
45 obligatiota ä 10,000 markkaa ja 28 obligatiota ä 5,000 markkaa, joulu-
kuun 1 p:nä v:n 1934 ensimmäisestä 5 %:n lainasta 32 obligatiota ä 10,000 
markkaa ja 33 obligatiota ä 5,000 markkaa, lokakuun 1 p:nä v:n 1934 toi-
sesta 5 y2 %:n lainasta 19 obligatiota ä 25,000 markkaa, 47 obligatiota ä 
10,000 markkaa ja 25 obligatiota ä 5,000 markkaa, elokuun 26 p:nä v:n 1934 
kolmannesta 4 y2 %:n lainasta 7 obligatiota ä 100,000 markkaa ja 2 obli-
gatiota ä 50,000 markkaa, lokakuun 1 p:nä v:n 1935 ensimmäisestä 5 y2 %:n 
lainasta 18 obligatiota ä 25,000 markkaa, 91 obligatiota ä 10,000 markkaa 
ja 11 obligatiota ä 5,000 markkaa, joulukuun 1 p:nä v:n 1935 toisesta 5 y2 
%:n lainasta 59 obligatiota ä 25,000 markkaa ja 81 obligatiota ä 10,000mark-
kaa, joulukuun 1 p:nä v:n 1935 kolmannesta 4 y2 %:n lainasta 54 obligatiota 
ä 5,000 Ruotsin kruunua ja 70 obligatiota ä 1,000 Ruotsin kruunua sekä 
elokuun 26 p:nä v:n 1935 viidennestä 5 %:n lainasta 27 obligatiota ä 50,000 

i) Khn 13 p.toukok. 979 §. — 2) Vrt. v:n 1936 kert. s. 37. — 3) Khs 25 p. helmik. 
447 §. — 4) Vrt tämän kert. s. 12. — 5) Khs 4 p. marrask. 1,978 §. — 6) S:n 30 
p. syysk. 1,759 §. 



II. Kaupunginhallitus< 133 

markkaa. Arvottavaksi määrätyn obligatiomäärän sijasta kaupunki lunasti 
v:n 1909 4 %:n lainasta 48 obligatiota ä 2,515 markkaa ja v:n 1916 velka-
kirjalainasta 120 velkakirjaa ä 25,000 markkaa. 

Laina-asioissa tehdyt virkamatkat. Rahatoimenjohtajalle päätettiin 
provisioiden y.m. kulujen määrärahasta suorittaa yhteensä 7,515:55 
markkaa korvauksena hänen erinäisiä lainajärjestelyjä varten tekemis-
tään Tukholman-matkoista. 

Myönnetyt lainat. Autopalatsi oy:lle päätettiin 2) verotasausrahastosta 
myöntää 6,000,000 markan laina 6 % %:n koroin ensimmäistä kiinnitystä 
vastaan yhtiön kiinteistöön ja vuokraoikeuteen 5 vuoden ajaksi ehdoin, 
että kuoletusta suoritettiin vuosittain 10 % ja loppuerä maksettiin takaisin 
5 vuoden kuluttua, ollen laina nostettavissa heti rakennuksen tultua val-
miiksi ja lopputarkastuksessa hyväksytyksi. 

Helsingin kaupungin rakennus oy. n:o 3:n kaupungilta aikanaan saa-
mien lainain3) lainaehtojen noudattamisen valvomista varten oli sen 
yhtiöjärjestykseen otettu määräys, että sen johtokunnan viidestä varsi-
naisesta jäsenestä oli kolme valittava kaupunginhallituksen ehdotuksen 
mukaisesti. Kun puheena olevien lainain velkakirjoihin kuitenkaan ei ollut 
otettu mainittua määräystä vastaavaa ehtoa ja koska yhtiökokous siis 
kaupungi nmenetettyä osake-enemmistönsä yhtiössä voi muuttaa yhtiö-
järjestyksen määräystä johtokunnan kokoonpanosta kaupungille haitaksi, 
johtokunta esitti kaupunginhallitukselle mainitun muutoksen toteutta-
misen estävän määräyksen ottamista velkakirjoihin. Hallitus päätti4) 
ilmoittaa pitävänsä tätä suotavana. 

Omakotilainat. Kuten edellisenäkin vuonna välitettiin joukko lainoja 
valtion omakotilainarahastosta sekä päätettiin tällaisten lainain postpo-
noimisesta 5). 

Kiinnityksen siirtämiseen myöhemmäksi myönnyttiin 6) edellisten lisäksi 
15 tapauksessa. 

Kaupungin rahastot. Autovakuutusrahaston hoitoa v. 1936 koskeva 
selostus merkittiin 7) tiedoksi. 

Kaupunginhallitus päätti7) alentaa rahaston kaupunginkassassa ole-
ville varoille suoritettavan koron kertomusvuoden alusta lukien 5 %:sta 
4 %:iin. 

!) Kim jsto 5 p. lokak. 3,915 § ja 21 p. jouluk. 4,139 §. — 2) Khs 23 p. 
syysk. 1,680 § ja 30 p. syysk. 1,746 §. — 3) Vrt. v:n 1927 kert. s. 78 ja v:n 1928 
kert. s. 56. — 4) Khs 22 p. jouluk. 2,369 §. — 5) S:n 7 p. tammik. 28 §, 14 p. 
tammik. 129 §, 21 p. tammik. 156 ja 162 §, 4 p. helmik. 299 §, 11 p. helmik. 332 
ja 342 §, 4 p. maalisk. 483 §, 18 p. maalisk. 592 §, 25 p. maalisk. 623 §, 22 p. 
huhtik. 821 ja 823 §, 29 p. huhtik. 861 §, 7 p. toukok. 911 §, 20 p. toukok. 1,017, 
1,019 ja 1,024 §, 27 p. toukok. 1,083 §, 18 p. kesåk. 1,244 ja 1,245 §, 1 p. heinåk. 
1,290 ja 1,292 §, 8 p. heinåk. 1,337 §, 29 p. heinåk. 1,342a, 1,343a ja 1,346a §, 
12 p. elok. 1,423 §, 9 p. syysk. 1,585 §, 16 p. syysk. 1,629 §, 23 p. syysk. 1,677 
§, 7 p. lokak. 1,798 §, 28 p. lokak. 1,932, 1,933, 1,934, 1,935, 1936 ja 1,937 §, 
4 p. marrask. 1,985 §,'25 p. marrask. 2,132, 2,134 ja 2,135 §, 16 p. jouluk. 2,326 
ja 2,333 §, 22 p. jouluk. 2,371 § ja 30 p. jouluk. 2,411 § sekå khn jsto 23 p. maa-
lisk. 3,285 ja 3,286 §, 20 p. huhtik. 3,393 §, 11 p. toukok. 3,479 §, 15 p. kesåk. 
3,611 §, 12 p. elok. 3,754 §, 7 p. syysk. 3,836 §, 12 p. lokak. 3,950 ja 3,951 § ja 
23 p. marrask. 4,072 §. — 6) Khn jsto 5 p. tammik. 3,019 §, 9 p. helmik. o, 153 §, 
16 p. helmik. 3,172 2 p. maalisk. 3,216 §, 9 p. maalisk. 3,245 §, 4 p. toukok. 
3,441 §, 15 p. kesåk. 3,609 ja 3,610 §, 15 p. heinåk. 3,697 § 14 p. syysk. 3,872 §, 
12 p. lokak. 3,949 §, 26 p. lokak. 3,997 ja 3,998 § sekå 14 p. jouluk. 4,135 ja 4,137 
§. — 7 ) Khs 11 p. helmik. 334 §. 
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Autovakuutusrahastosta myönne t t i invuoden varrella kaupungin 
eri laitosten autoille yhteenajoissa sattuneiden vaurioiden korjaamiseen 
sekä joillekin vieraillekin autoille tällöin sattuneiden vahinkojen korvaami-
seen yhteensä 19,390: 55 markkaa. 

Merkittiin 2) tiedoksi kertomukset käyttörahaston ja verotasausrahas-
ton hoidosta v. 1936. 

Kaupunginhallitus päätti3) siirtää verotasausrahastoon v:n 1936 
talousarviosta osoitettua 10,000,000 markan määrää vastaavasti v:n 1930 
dollariobligatioita 106 %:n kurssiin, ollen siirto katsottava tapahtuneeksi 
v:n 1936 alusta lukien. 

Rahatoimisto oikeutettiin 4) kirjanpidossa alentamaan verotasausrahas-
ton dollariobligatioiden kirjanpitoarvoa siten, että se v. 1940 tulee pari-
arvoon, sekä laskemaan tämän rahaston kaupunginkassassa oleville varoille 
korkoa 4 % kertomusvuoden alusta lukien. 

Lahjoitusrahastot y.m. Oy. Bad Grankulla ab:lle päätettiin 5) kaupungin 
lahjoitusrahastoista myöntää 1,500,000 markan suuruinen laina ensim-
mäistä kiinnitystä vastaan yhtiön omistamiin rakennuksiin ja maahan näistä 
lainoista voimassa olevin ehdoin sekä lisäksi edellyttäen, että lainaa vuosit-
tain kuoletettiin 40,000 markalla. 

Lahjoitusrahastoista myönnettyjen kiinnityslainain korko päätettiin 
huhtikuun 1 p:stä 1937 alkaen alentaa 5 %:iin 6), pidättäen kuitenkin kau-
pungille oikeus koron korottamiseen 3 kuukautta siitä tehdyn ilmoituksen 
jälkeen, sekä sittemmin 4 3/4 %:iin 7) huhtikuun 1 p:stä 1938 alkaen samoin 
edellytyksin. 

Rahatoimisto oikeutettiin 8) lunastamaan N. S. Wasastjernan lahjoitus-
rahastossa oleviin Tampereen pellava- ja rautateollisuus oy:n osakkeisiin 
liittyvät uudet osakkeet lahjoitusrahastojen yhteisillä varoilla. 

Kaupunginhallitus oikeutti9) rahatoimiston merkitsemään kaupungin 
lahjoitusrahastoissa oleviin Kansallis-Osake-Pankin osakkeisiin liittyviä 
uusia osakkeita 420 markan kappalehinnasta siinä määrin kuin lahjoitus-
rahastoissa olevat osakkeet oikeuttivat merkitsemisen. 

Kaupunginhallitus päätti10) merkitä lahjoitusrahastojen omistamilla 
Pohjoismaiden yhdyspankki oy:n osakkeilla ja ostamalla lisää kuusi mer-
kintäoikeutta 1,220 mainitun pankin uutta osaketta sekä lahjoitusrahasto-
jen talletuksilla mahdollisimman suuren määrän samoja uusiä osakkeita. 
Edellä mainittujen talletuksien perusteella tapahtunut osakkeiden merkintä 
hyväksyttiin n ) sittemmin päättäen käyttää tarkoitukseen lahjoitusrahasto-
jen vapaina olevia yhteisiä varoja. 

Kaupunginhallitus päätti12) sallia, että lahjoitusrahastojen ennen talle-
tustileille sijoitetuilla varoilla paremman koron saamiseksi rahoille ostettiin 
Raitiotie ja omnibus oy:ltä valtion 4 y2 %:n obligatioita kurssiin 99 % 
4,500,000 markan nimellisarvosta, sekä että kaupunki ostaa lahjoitusrahas-
tojen pankkitalletukset. 

1j Khn jsto 5 p. tammik. 3,020 §, 2 p. helmik. 3,128 §, 16 p. helmik. 3,169 
ja 3,170 §, 23 p. maalisk. 3,294, 3,295 ja 3,296 §, 11 p. toukok. 3,475 §, 21 p. 
syysk. 3,886 §, 28 p. syysk. 3,906 §, 2 p. marrask. 4,017 ja § 23 p. marrask. 
4,075 §; vrt. myös khn jsto 5 p. elok. 3,742 §. — 2 ) Khs 15 p. huhtik. 750 §. — 
3) S:n 28 p. tammik. 223 §. — 4 ) S:n 11 p. helmik. 339 §. — 5 ) S:n 25 p. maalisk. 
621 § ja 1 p. huhtik. 656 §. — 6 ) S:n 14 p. tammik. 120 §. — 7) S:n 16 p. jouluk; 
2,321 §. — 8) S:n 11 p. helmik. 335 §. — 9) S:n -22 p. huhtik. 822 §. —1 0) S:n 29 
p. heinäk. 1,345 a §. — n ) S:n 5 p. elok. 1,400 §. — ") S:n 9 p. jouluk. 2,271 §. 
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Edesmenneen neiti R. Forstenin testamentattua kaupungille omaisuut-
taan kaupunginhallitus omasta puolestaan päätti suostua siihen, että vai-
najan vanhalle palvelijattarelle hänelle testamentissa määrätyn 1,200 
markan vuosieläkkeen lisäksi myönnettäisiin pesän varoista vielä 400 mar-
kan kuukausieläke kuolemaansa asti. 

E. jaD. Skogmanin muistorahaston v:n 1936 korkovaroista päätettiin 2) 
suorittaa Pelastusarmeijalle 5,978: 15 markkaa sekä liittää korkovarojen 
5,699 markan suuruinen ylijäämä rahaston pääomaan. 

A. Uhlenin avustusrahaston kertomusvuonna käytettävinä olevista 
korkovaroista päätettiin3) julistaa haettaviksi tilapäisinä avustuksina 
10,000 markkaa sekä yksi 4,000 markan suuruinen pysyväinen vuosiavus-
tus. Sittemmin myönnettiin 4) puheena olevasta rahastosta mainitun vuosi-
avustuksen lisäksi kaksi 2,000 markan, kolme 1,000 markan ja kuusi 500 
markan suuruista tilapäistä avustusta. 

Kaupunginhallitus julisti 5) A. Liljebladin ja Osk. Durchmanin rahas-
toista kainoille köyhille kertomusvuonna jaettavat 40 1,000 markan suu-
ruista avustusta haettaviksi ja Helsingin rouvasväen yhdistyksen annettua 
lausuntonsa sittemmin saapuneista hakemuksista, myönnettiin 6) edellä 
mainitut avustukset mainitun yhdistyksen esityksen mukaisesti, niistä 14 
yhdistyksen perille vietäviksi. 

Kunnollisen palvelusväen palkitsemisrahaston korkovaroista kaupungin-
hallitus julisti7) haettaviksi kuusi 100 markan avustusta. Mainitut avus-
tukset jaettiin 8) sittemmin. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan ilmoitus J. G. Wilckmanin 
rahaston v:n 1936 korkovarain käytön tarkastuksesta merkittiin 9) tiedoksi. 

K. H. Renlundin stipendi- ja palkintorahaston kertomusvuonna käytet-
tävinä olevista korkovaroista, 2,700 markasta, päätettiin 10) myöntää suo-
menkieliselle työväenopistolle 355 markkaa, ruotsinkieliselle työväenopis-
tolle 155 markkaa, taideteollisuuskeskuskoululle 560 markkaa, yleiselle 
ammattilaiskoululle 1,200 markkaa ja kirjapainokoululle 430 markkaa. 

S. F. Ekholmin stipendirahaston v:n 1936 korkovaroista päätettiin n) 
julistaa haettaviksi kaksi 3,500 markan suuruista matka-apurahaa. 

G. Pauligin lahjoitusrahaston korkovaroista v. 1934 matka-apurahan 12) 
saanut kauppatieteidenkandidaatti R. Tengström oikeutettiin13) aikai-
semmin jo saamansa lykkäyksen 14) lisäksi edelleen siirtämään opintomat-
kansa v:n 1937 helmi—maaliskuuhun, mutta hänen anomuksensa vapau-
tuksen saamisesta mainitun lahjoitusrahaston määräämästä apurahan naut-
tijan velvollisuudesta palvella vähintään vuoden ulkomaisessa liikelaitok-
sessa evättiin 15) määräten samalla että hänen tuli viipymättä suorittaa 
takaisin nostamansa etuanti, ellei hän voinut täyttää apurahan saantia 
varten määrättyjä ehtoja. G. Pauligin lahjoitusrahaston v:n 1936 korko-
varoista julistettiin16) haettavaksi 15,000 markan suuruinen matka-apu-
raha. 

Khs 2 p. jouluk. 2,229; vrt. myös tämän kert. s. 13. — 2) Khs 18 p. kesäk. 
1,242 §. — 3) S:n 7 p. toukok. 905 §. — 4) S:n 30 p. syysk. 1,745 §. — 5) S:n 23 p. 
syysk. 1,665 §. — 6) S:n 2 p. jouluk. 2,221 §. — 7) S:n 23 p. syysk. 1,664 §. — 
8) S:n 11 p. marrask. 2,048 §. — 9 ) Khn jsto 2 p. helmik. 3,126 §;— 10) Khs 29 
huhtik. 859 §. — ") S:n 12 p. elok. 1,421 §. — 12) Vrt. v:n 1934 kert. s. 62. — 
18) Khs 14 p. tammik. 114 §. — 14) Vrt. v:n 1935 kert. s. 198. — 15) Khs 1 p. 
huhtik. 652 §. — ") S:n 2 p. syysk. 1,523 §. 
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R. Ahlströmin rahastojen v:n 1936 korkovarat käytettiin1) siten, että 
soitto-, sävellys- ja laulutaiteen edistämiseksi tarkoitettuja varoja jaka-
maan asetetulle lautakunnalle ja taideyhdistyksen palkinto- ja ostolauta-
kunnalle kummallekin annettiin 96,800 markkaa sekä Suomen kirjailija-
liitolle ja Finlands svenska författarförening nimiselle yhdistykselle kum-
mallekin 48,400 markkaa. Suomen kirjailijaliiton, Finlands svenska för-
fattarföreningin ja Suomen taideyhdistyksen selostukset2) kyseisestä rahas-
tosta v. 1936 saamiensa varain käytöstä sekä Finlands svenska författar-
föreningin selostus 3) v. 1937 saamiensa varain käytöstä merkittiin tiedoksi, 
päättäen samalla kehoittaa ensiksi mainittua supistamaan yleisrahastoonsa 
siirrettävä erä mahdollisimman pieneksi. 

Kaupungin kassavarain lyhytaikainen sijoitus. Kaupunginhallitus 
oikeutti 4) rahatoimenjohtajan sijoittamaan kaupungin kassavaroja lyhyt-
aikaisena sijoituksena Raitiotie ja omnibus oy. sekä Omnibus oy. nimisiin 
yhtiöihin. 

Eri hallinnonhaarain käyttämien rakennusten ja tonttien pääoma-arvon 
korkoprosentti. Kaupunkiliiton hallituksen hyväksymän sekä kaupungeille 
ja kauppaloille lähettämän talousarvioasetelmamallin maininnan mukai-
sesti kunnallisen keskustoimiston tuli ehdottaa se korkoprosentti, jonka 
mukaan eri hallinnonhaarojen käytettävinä olevien rakennuskiinteistöjen 
ja tonttien pääoma-arvoille oli laskettava korkoa. Tämän johdosta mainittu 
toimisto kaupunkiliiton raha-asiainneuvoston kanssa neuvoteltuaan ilmoitti 
vahvistaneensa tämän korkoprosentin toistaiseksi 5 %:ksi sekä toivovansa, 
että kaikissa kaupungeissa ja kauppaloissa noudatettaisiin mainittua pro-
senttimäärää. Kaupunginhallitus päätti 5) ilmoittaa kunnalliselle keskus-
toimistolle, ettei se toistaiseksi katsonut tässä suhteessa voivansa tehdä 
muutosta Helsingin kaupungin talousarvioon, jossa puheena olevaa pro-
senttia ei ole otettu huomioon. 

Pääomatilin käytäntöönottaminen kaupungin kirjanpidossa. Kaupungin-
hallitus hyväksyi6) otsakkeessa mainitun kysymyksen selvittelyä varten 
asettamansa komitean 7) ehdotukset, että kaupungin omaisuuden vaihte-
luja edelleenkin selostettaisiin systemaattisen talousarviokirjanpidon ulko-
puolella erillisiin luetteloihin ja arviointeihin perustuen, sekä että tämän 
jälkeen laadittaisiin yksityiskohtainen ehdotus mahdollisimman tarkaksi 
ja tehoisaksi järjestelmäksi, jonka mukaan kaupungin omaisuus ja siinä 
tapahtuneet muutokset oli luetteloitava. Ehdotuksen laatiminen annettiin 
edellä mainitun komitean tehtäväksi. 

Irtaimen omaisuuden inventtaajain v:n 1936 kertomuksen johdosta 
kaupunginhallitus päätti 8) ilmoittaa kaupungin kaikille lautakunnille, 
hallituksille, virastoille ja laitoksille, että kaupungille lahjoitetut irtaimisto-
esineet on merkittävä irtaimistoluetteloihin ja että esineitä, jotka iän ja 
kulumisen johdosta ovat menettäneet siinä määrin arvoaan, että ne on 
poistettava, ei saa hävittää, ennenkuin ne revisiotoimiston toimesta on 
tarkastettu. 

Sakkokoron ja perimispalkkion vaatimisen soveltaminen. Kaupungin-
hallitus päätti9), ettei määräystä sakkokoron ja perimispalkkion vaatimi-

!) Khs 18 p. helmik. 375 §. — 2 ) S:n 11 p. maalisk. 547 ja 548 § sekä 3 p. ke-
säk. 1,120 §. — 3) S:n 25 p. maalisk. 622 §. — 4) S:n 14 p. lokak. 1,838 § .— 5 ) S:n 
3 p. kesäk. 1,121 §. — 6 ) S:n 20 p. toukok. 1,021 §. — 7) Ks. v:n 1934 kert. s. 
219. — 8) Khs 30 p. syysk. 1,754 §. —-9) S:n 4 p. maalisk. 485 §; vrt. myös v:n 
1936 kert. s. 142. 
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sesta ollut sovellettava kaupungille tuleviin huoneenvuokramaksuihin 
nähden. 

Kunnallisverotus. Kunnallisverolippuun tehdyn merkinnän mukaan 
joutuu verolipun koko tai jälellä oleva määrä laillisine veronlisäyksineen 
ulosoton alaiseksi, ellei maksua suoriteta viimeistään verolippuun merkit-
tyinä maksupäivinä. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tehdään 
tästä kuitenkin seUainen poikkeus, ettei veronlisäystä peritä ellei eräänty-
mispäivästä ole kulunut enempää kuin kaksi arkipäivää ja että veronlisäystä 
peritään sen jälkeen ainoastaan erääntyneelle erälle niin kauan kuin vero-
lippu on rahatoimistossa eikä siis vielä ole lähetetty kaupunginvoudille 
perittäväksi. Tällöin kuitenkin eräät veronmaksajat lykkäävät veron-
maksunsa siksi kuin jäämäluettelot valmistuvat kaupunginvoudin kontto-
riin lähetettäviksi, minkä epäkohdan poistamiseksi kaupunginhallitus 
päätti1): että veronlisäystä ei peritä, jos erääntynyt erä suoritetaan vii-
meistään toisena arkipäivänä erääntymispäivän jälkeen; että veronlisäys 
lasketaan ainoastaan erääntyneelle erälle, jos se suoritetaan enemmän kuin 
kaksi arkipäivää myöhästyneenä mutta kuitenkin viimeistään erääntymis-
päivää seuraavan kuukauden 15 p:nä; sekä että, milloin suoritus tapahtuu 
myöhemmin, veronlisäys lasketaan verolipun koko maksamattomalle mää-
rälle. 

Verotusvalmistelukunnan ilmoitettua, että veroäyrien lukumäärä ker-
tomusvuonna toimitettavassa kunnallisverotuksessa oli 31,645,501, kau-
punginhallitus määräsi 2) kyseisen vuoden äyriltä maksettavan veromäärän 
alustavasti 7: 50 markaksi, josta määrästä kolmessa ensimmäisessä kannan-
nassa perittäisiin 2 markkaa sekä neljännessä 1: 50 markkaa. Kannannat 
määrättiin 2) tapahtuviksi elokuun 23—31 p:nä, syyskuun 22—30 p:nä, loka-
kuun 22—30 p:nä ja marraskuun 22—30 p:nä. Sitten kun oli ilmoitettu 
tutkijalautakunnan alentaneen edellä mainitun veroäyrimäärän 
31,534,120:ksi, kaupunginhallitus lopullisesti vahvisti 3) veroäyrin suuruutta 
koskevan päätöksensä. 

Kertomusvuoden kunnallisveronkannantatuloksia koskevat ilmoitukset 
merkittiin 4) sittemmin tiedoksi. Niiden mukaan veroja kertyi kaikkiaan 
195,577,622:85 markkaa eli 82.7% koko maksuunpannusta määrästä, 
edellisen vuoden vastaavan prosenttimäärän ollessa 81. i. 

Huoltokonttorien kautta suoritettavien verojen fierimisaika. Eri liikkeiden 
ja teollisuuslaitosten huoltokonttorit suorittivat työntekijäinsä verot 
yhtaikaa, joten osa niistä siis maksettiin ennen määräpäivää ja osa sen jäl-
keen, minkä vuoksi jälkimmäisten osalta oli kannettu veronlisäystä. Ottaen 
kuitenkin huomioon, että vero edellisten työntekijäin osalta saatiin ennen 
määräaikaa sekä että huoltokonttoreista muutenkin oli suurta etua veron-
kannossa, kaupunginhallitus, päätti 5) oikeuttaa huoltokonttorit suoritta-
maan työntekijäinsä puolesta maksettavan kunkin veroerän samana raha-
toimiston kanssa sovittavana päivänä. 

Norjan lähetystökiinteistön kunnallisvero. Norjan Helsingissä oleva 
lähetystö oli ilmoittanut ulkoasiainministeriölle kieltäytyvänsä maksamasta 
sille Rehbinderintien 17:ssä olevasta kiinteistöstään v:lta 1934 ja 1935 

Khs 9 p. syysk. 1,576 §. — 2) S:n 3 p. kesäk. 1,125 §. — 3) S:n 26 p. 
elok. 1,500 §. — 4) S:n 18 p. helmik. 374 §, 25 maalisk. 619 §, 22 p. huhtik. 819 §, 
20 p. toukok. 1,022 §, 18 p. kesäk. 1,240 §, 26 p. elok. 1,492 §, 9 p. syysk. 1,581 
§, 16 p. syysk. 1,630 §, 14 p. lokak. 1,836 §, 11 p. marrask. 2,052 § ja 9 p. jouluk. 
2,283 § sekä khn jsto 22 p. heinäk. 3,714 §. — 5) Khs 5 p. elok. 1,399 §. 
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määrättyjä sekä vastedes ehkä määrättäviä kunnallisveroja, joita kuitenkin 
vastavuoroisuuden perusteella oli alettu kantaa vasta kun oli saatu tietää 
Suomen valtion useita vuosia saaneen maksaa kunnallisveroa Oslon kau-
pungille sikäläisestä Suomen lähetystötalosta. Saatuaan tästä tiedon kau-
punginhallitus jälleen, kuten v. 1934 ja 1935, päätti1) kääntyä asiassa 
ulkoasiainministeriön puoleen. Tämän johdosta ulkoasiainministeriö kui-
tenkin ilmoitti kaupunginhallitukselle katsovansa, ettei Norjan lähetystön 
maksettavaksi voitu panna tulosta määrättyä kunnallisveroa, jota ei 
muidenkaan Helsingissä kiinteistöjä omistavien ulkovaltain lähetystöjen 
tarvinnut maksaa, mainiten lisäksi ettei Suomen Oslossa olevan lähetystön 
maksettavaksi myöskään ollut pantu lähetystökiinteistöön kohdistuvaa 
tuloveroa kunnalle vaan ainoastaan kiinteistöön välittömästi kohdistuvaa 
kunnallisveroa (eiendomsskatt), jota Suomen verolainsäädäntö ei tunne. Vii-
meksi mainittuun sisältyi myöskin kadun ylläpitoa ja puhtaanapitoa tar-
koittava maksu2), j onka Norj an lähetystö kylläkin oli suorittanut Helsingissä. 

Ulkoasiainministeriö ilmoitti sittemmin Norjan lähetystön tiedoitta-
neen, että kiinteistöveroa ei Norjassa enää vastavuoroisuutta noudattaen 
lähetystökiinteistöistä kanneta. Asiasta päätettiin 3) ilmoittaa verotus-
valmistelu virastolle . 

Kaupungin verottaminen vieraissa kunnissa. Kaupunginhallituksen 
kehoitettua asiamiesoastoaan valittamaan eräiden Helsingin pitäjässä 
olevien sorakuoppien tuloja v. 1931—34 koskevasta verotuksesta4), asia-
miesosasto koska valitusaika jo oli kulunut umpeen oli anonut korkeim-
malta hallinto-oikeudelta, että kaupungille myönnettäisiin uusi määräaika 
muistutuksen tekemiseen Helsingin maalaiskunnan tutkijalautakunnalle 
mainitusta taksoituksesta. Korkein hallinto-oikeus katsoi oikeaksi suostua 
kaupunginhallituksen anomukseen siten, että kaupunginhallituksen tuli, 
uhalla että se muuten menetti enemmän puhevallan, määräpäivään mennes-
sä tehdä muistutuksensa edellä mainitusta taksoituksesta Helsingin maalais-
kunnan tutkijalautakunnalle sekä antaa sille korkeimman hallinto-oikeuden 
päätös asiassa, minkä jälkeen tutkijalautakunnan tuli asiassa laillisesti 
menetellä. Tämän päätöksen johdosta asiamiesosasto jätti tutkijalautakun-
nalle vero valituskirjan, jossa vaadittiin veroäyrien lukumäärän alentamista 
aikaisemmasta 9,600:sta 902:een. Kaupunginhallitus hyväksyi 5) valitus-
toimenpiteen. 

Erinäisten piirinuohoojain verokavallus. Suoritettuaan tutkimuksia 
erinäisten piirinuohoojain verokavalluksesta tehdyn ilmiannon johdosta, 
verotusvalmistelukunta ilmoitti tulleensa sellaiseen tulokseen asiassa, 
että 8 piirinuohoojamestaria on tahallisesti salannut veronalaisia tulojaan 
ja omaisuuttaan, jonka vuoksi virasto tulee ehdottamaan Uudenmaan lää-
nin maaherralle asianomaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä heitä vastaan. 
Virasto ilmoitti edelleen, että milloin on voitu on suoritettu jälkitaksoitus, 
josta yksi nuohoojamestari on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
Kunnallisveron suhteen ei jälkitaksoitusta ole voitu toimittaa vuosilta 
1930 ja 1931, joten kaupungille syntyy vahingonkorvausvaatimuksia vasta-
ten kaupungin verosaatavia ilmoittamatta jätetyistä tuloista. Ilmoitukset 
merkittiin 6) tiedoksi. 

Khs 21 p. tammik. 151 §. — 2 ) S:n 15 p. heinäk. 1,372 §. — 3) S:n 19 p. 
elok. 1,480 §. — 4) Vrt. v:n 1935 kert. s. 130. — 5) Khs 4 p. maalisk. 505 §. — 
«) S:n 29 p. heinäk. 1,341 a §. 
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Moottoriajoneuvovero. Kaupunginhallituksen puolesta oli Uudenmaan 
läänin maaherralta anottu kaupungin moottoriajoneuvojen vapauttamista 
kertomusvuonna moottoriajoneuvoverosta, koska niitä käytettiin yleis-
hyödyllisiin tarkoituksiin, minkä toimenpiteen kaupunginhallitus päätti 
hyväksyä. Maaherran asiassa antama päätös erosi aikaisemmista samanlai-
sista sikäli, ettei vesijohtolaitoksen eikä puhtaanapitolaitoksen autoille 
nyt myönnetty verovapautusta. Tämän vuoksi kaupunginlakimiehelle 
annettiin 2) tehtäväksi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen mainitusta 
päätöksestä epäselvien tapausten osalta. 

Kaupunginhallituksen pyydettyä kolmen palokunnalle kuuluvan auton 
vapauttamista kertomusvuoden moottoriajoneuvoverosta sekä jo suorite-
tun veron, 2,800 markan, palauttamista, maaherra ratkaisi asian, katsoen 
tällöin, koska kyseisiä autoja käytettiin yksinomaan palokunnan omiin 
tarkoituksiin, oikeaksi suostua hakemukseen ja vapauttaa nämä autot 
kertomusvuoden moottoriajoneuvoverosta, kuitenkin ehdoin, että niitä 
käytettiin yksinomaan edellä mainittuun tarkoitukseen; jo suoritettu vero 
oli maksettava takaisin. Tämä merkittiin 3) tiedoksi. 

Kapunginhallituksen anottua maaherralta kaupungin maataloustöissä 
Tuomarinkylän tilalla käytetyn kuorma-auton vapauttamista kertomus-
vuoden moottoriajoneuvoverosta, maaherra hylkäsi anomuksen koska sitä 
tarkoitusta, johon kyseistä autoa käytettiin, ei voitu pitää yksinomaan 
yleishyödyllisenä. Kaupunginhallitus päätti4) tyytyä päätökseen. 

Talousarvio. Seuraavat kaupunginhallituksen jäsenet määrättiin5) 
asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan ohella osallistumaan alla mainit-
tujen lautakuntain, hallitusten ja johtokuntain v:n 1938 talousarvion 
käsittelykokouksiin: jäsen Myrsky kiinteistölautakuntaan ja teurastamo-
lautakuntaan, jäsen Nybergh yleisten töiden lautakuntaan, ammattiopetus-
laitosten johtokuntaan ja palolautakuntaan, jäsen Räisänen huoltolauta-
kuntaan, lastensuojelulautakuntaan ja suomenkielisen työväenopiston 
johtokuntaan, jäsen Salovaara kotitalouslautakuntaan ja teknillisten lai-
tosten hallitukseen, jäsen Sundström urheilulautakuntaan, ruotsinkielisen 
työväenopiston johtokuntaan ja museolautakuntaan, jäsen Suolahti palo-
lautakuntaan, suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaan, musiikki-
lautakuntaan ja sairaalahallitukseen, jäsen Tulenheimo oikeusaputoimiston 
johtokuntaan, työnvälityslautakuntaan ja keskuskeittolan johtokuntaan, 
jäsen Udd ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntaan, kaupunginkirjaston 
johtokuntaan ja satamalautakuntaan sekä jäsen von Wendt puhtaanapito-
lautakuntaan, terveydenhoitolautakuntaan ja lastentarhain johtokuntaan. 

Sittemmin hyväksyttiin 6) ehdotus talousarvion laatimista koskevaksi 
kaikille kaupungin hallituksille, lauta- ja johtokunnille sekä laitoksille 
lähetettäväksi kiertokirjeeksi. 

Eri hallintohaarojen talousarvioehdotusten laadinnan ja esittämistavan 
suhteen päätettiin 7) noudatettavaksi kaupunginhallituksen johtosäännön 
4 §:n 3 kohdan määräyksiä. 

Talousarvioehdotuksen käsittely määrättiin 8) tapahtuvaksi kolmessa 
lukemisessa. 

Khs 14 p. tammik. 111 §. — 2) S:n 11 p. maalisk. 543 §. — 3) S:n 7 p. 
toukok. 920 §..— 4) S:n 3 p. kesäk. 1,112 §. — 5) S:n 20 p. toukok. 1,003 §. — 
6) S:n 7 p. toukok. 909 §. — 7) S:n 1 p. marrask. 1,967 §. — 8 ) S:n 1 p. marrask. 
1,968 
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Talousarvioehdotus ehdotuksineen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi 
talousarviokirjelmäksi hyväksyttiin eräin pienin muutoksin. Sittemmin 
päätettiin 2) vielä tehdä talousarvioehdotukseen eräitä täydennyksiä. 

Palkkioina talousarvioehdotuksen laadinnassa suoritetusta ylimääräi-
sestä työstä päätettiin 3) kaupunginkanslian tilapäisen työvoiman määrä-
rahasta suorittaa eri viranhaltijoille kaikkiaan 17,000 markkaa. 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatin viranhaltijat. Maistraatin esitettyä kunnallispormestari 
L. Ehrnroothin oikeuttamista ikäkorotuksien saamiseksi lukemaan hyväk-
seen Saarin alueen hallituksen jäsenenä toimimansa ajan, kaupunginhallitus 
päätti 4) sille ilmoittaa, ettei se katsonut hänen edellä mainittua toimin-
taansa tähän oikeuttavaksi virkasäännön 19 §:n tarkoittamaksi julkiseksi 
tehtäväksi. 

Maistraatin kaupunginpalvelija A. Welin oikeutettiin 5) v:n 1939 lop-
puun saakka asumaan kaupungin ulkopuolella. 

Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaaleja varten talousarvioon 
merkitty 257,000 markan suuruinen määräraha päätettiin 6) siirtää mais-
traatin käytettäväksi. 

Väestönsuojelutarpeiden hankkiminen. Maistraatin lähetettyä kaupungin-
hallitukselle väestönsuojelutoimikunnan kirjelmän, joka koski v:n 1938 
talousarvioon väestönsuojelutarpeiden hankkimista varten otettavaa määrä-
rahaa, sekä pyydettyä ohjeita, miten maistraatin ja sen alaisten laitosten oli 
kyseisessä suhteessa meneteltävä, hallitus päätti7) kehoittaa maistraattia 
tarpeen mukaan toimimaan hallituksen aikaisemmin asiassa antamien 
ohjeiden 8) mukaisesti. 

Hevosten otto sotavoimien tarpeisiin. Marraskuun 11 p:nä 1922 annetun 
hevosottolain 9 §:n sekä tämän lain täytäntöönpanosta tammikuun 11 
p:nä 1924 annetun asetuksen 3 §:n tarkoittaman hevosten sotavoimien tar-
peisiin luovuttamisen aiheuttamiin kustannuksiin myönnettiin 9) maistraa-
tille 3,000 markkaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Hevos- ja ajoneuvotarkastus. V. 1936 suoritetusta hevos- ja ajoneuvotar-
kastuksesta aiheutuneiden puhelinkulujen sekä Käpylän raviradan pitä-
jälle tulevan palkkion maksamista varten myönnettiin 10) maistraatille 
sanotun vuoden kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 185 mark-
kaa. 

Kaupungintalon juhlahuoneisto. Maistraatti oli vahvistanut kaupungin-
talon juhlahuoneistoon sivuhuoneist öineen sij oitettavien henkilöiden 
maksimimääräksi 800 ehdoin, että juhlahuoneisto ja ulospääsytiet 
varustetaan merkki- ja vara valaistuksella; että sisäänpäin avautuvat ulos-
johtavat ovet käännetään palopäällikön ohjeiden mukaan; että ovien ylä-
puolelle maalataan Ulos—Ut tai Varaovi—Reservutgång; että huoneistoa 
käytettäessä varaovenkaan salpoja ei saa pitää suljettuina; sekä että mais-
traatin juliste suurimmasta sallitusta henkilömäärästä lasilla päällystet-
tynä ja kehystettynä asetetaan näkyvälle paikalle kaupungintalon eteis-
aulaan. 

Khs 25 p. marrask. 2,175 §. — 2) S:n 9 p. jouluk. 2,264 §. — 3) Khn jsto 21 p. 
jouluk. 4,140 §. — 4) Khs 17 p. kesäk. 1,235 §. — 5) Khn jsto 30 p. marrask. 4,081 §. — 
6) Khs 7 p. tammik. 11 §. — 7 ) S:n 15 p. heinäk. 1,384 §. — 8) Ks. tämän kert. 
s. 236. — 9) Khn jsto 1 p. heinäk. 3,623 §. —10) S:n 12 p. tammik. 3,038 §. 


