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Tampereen kaupungin urheilulautakunnan jäsenille y. m. viranomaisille 
157 mk1) ; 

IV pohjoismaisen ammattikoulukokouksen osanottajille 32,225 mk 2); 
Työväenopistojen liiton VII edustajakokoukseen osallistuville 8,300 

mk 3); 
pohjoismaisen sanomalehtimieskongressin osanottajille 15,322 mk4); 
eräille ulkomaisille sanomalehtimiehille 650 mk5) ; 
Pohjoismaiden emäntäliiton kongressin osanottajille 31,487 mk6) ; 
Pohjoismaiden ammatillisesti järjestyneiden naisten opintoviikkoon 

osallistuville 9,675 mk7); 
Estonia Muusika Osakonna nimisen virolaisen sekakuoron jäsenille 

5,000 mk8); 
erään budapestilaisen laulukuoron jäsenille 550 mk9); 
Työväen sivistysliiton vuosikokouksen osanottajille 1,125 mk9) ; 
Yale Glee Club nimisen amerikkalaisen ylioppilaskuoron jäsenille 

964: 50 mk 10); 
The Garden Cities & Town Planning Association nimisen järjestön toi-

mesta järjestämän turistimatkan ulkomaisille osanottajille tarvittavat 
varat n ) ; sekä 

tavararatapihakomitean jäsenille 1,254: 75 mk, mistä rautatiehalli-
tuksen tuli maksaa puolet12). 

Itsenäisyydenpäivä. V:n 1938 yleisistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi13) 10,472: 30 mk itsenäisyydenpäivänä järjestetyn juhla-
valaistuksen kustannusten suorittamiseen. 

Liputus. Kaupunginhallitus päätti 14) järjestää liputuksen erinäisissä 
juhlatilaisuuksissa sekä myöntää joillekin yksityisille yhdistyksille oikeuden 
lainata kaupungin lippuja ja lipputankoja y. m. Liputuksen y. m. s. 
kuluihin kaupunginhallitus myönsi yleisistä käyttövaroistaan yhteensä 
837; 70 mk sekä yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan 
3,083; 90 mk. 

2. Rahatointa koskevat asiat 

Tilinpäätös. Kaupunginhallitus päätti 15) hyväksyä rahatoimiston 
tekemän v:n 1938 tilinpäätöksen. 

Lyhytaikainen luotto. Merkittiin 16) tiedoksi rahatoimenjohtajan ilmoi-
tus siitä, että kaupunki oli ottanut Suomen sokeri oy:ltä lyhytaikaista 
luottoa 3,000,000 mk:n arvosta 3 %:n korolla, ollen takaisinmaksu tapah-
tuva syyskuun 1 p:nä. 

*) Khn jsto 13 p. heinäk. 3,785 § ja 12 p. lokak. 4,012 §. — 2) Khs 11 p. toukok. 
1,049 § ja khn jsto 17 p. elok. 3,845 §. — 3) Khs 20 p. huhtik. 951 §. — 4) S:n 
23 p. maalisk. 698 § ja khn jsto 20 p. heinäk. 3,793 §. — 5) Khn jsto 9 p. marrask. 
4,122 §. — 6) Khs 23 p. maalisk. 699 § ja khn jsto 8 p. kesäk. 3,655 §. — 7) Khs 
16 p. helmik. 415 § ja khn jsto 24 p. elok. 3,861 §. — 8 ) Khs 27 p. huhtik. 955 §. — 
9) Khn jsto 24 p. elok. 3,858 §. —1 0) Khs 22 p. kesäk. 1,420 § ja khn jsto 21 p. syysk. 
3,949 §. — «) Khs 2 p. helmik. 290 §. — 1 2 ) Khn jsto 31 p. elok. 3,882 §. — 13) Khs 
12 p. tammik. 63 §. — 1 4 ) S:n 27 p. heinäk. 1,604 § ja 10 p. elok. 1,644 § sekä khn 
jsto 26 p. tammik. 3,122 §, 11 p. toukok. 3,540 §, 17 p. toukok. 3,602 §, 25 p. toukok. 
3,631 §, 1 p. kesäk. 3,634 §. 8 p. kesäk. 3,652, 3,653 ja 3,654 §, 6 p. heinäk. 3,761 §, 
17 p. elok. 3,844 §, 21 p. syysk. 3,950§, 15 p. kesäk. 3,720 § ja 31 p. elok. 3,883 §. — 
15) Khs 30 p. maalisk. 779 §; ks. myös t ämän kert. s. 5 ja 8—9. — 16) Khs 10 p. 
elok. 1,658 §. 
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Obligatiolainat. Kaupunginhallitus päätti1) ottaa uuden 100,000,000 
mk:n suuruisen 5 %:n obligatiolainan 25 vuoden kuoletusajoin. 

Kaupunginhallitus päätti2) valtuuttaa rahatoimen]'ohtajan ottamaan 
kotimaista luottoa 3 y2 %:n korolla dollarivaluutan ostamiseksi 550,000 
dollarin arvosta 49: 20 mk:n kurssiin kaupungin v:n 1930 6 y2 %:n dollari-
lainaan kuuluvien obligatioiden ostamiseksi 103 % %:n kurssiin. 

Kaupunginhallitus päätti 3), että kaupungin v:n 1938 kruunulainojen 
obligatioita saadaan ostaa, pienemmän lainan enintään 500,000 kruunun 
ja suuremman lainan 1,000,000 kruunun nimellisarvosta, enintään 103 
%:n kurssiin sekä v:n 1909 4 %:n puntalainan obligatioita enintään 15,000 
punnan nimellisarvosta korkeintaan 102 %:n kurssiin suomalaisen liikeu-
sanssin mukaisesti laskettuna. 

Kaupungin 4 y2 %:n obligatioiden myyntilimiitti päätettiin 4) alentaa 
96 %:iin. 

Kaupunginhallitus päätti5), että kaupungin 5 %:n obligatioiden 
limiittihinta alennetaan 99 %:iin, jota limiittihintaa kuitenkin oli sovel-
lettava vain terminakaupoissa. 

Eräs lontoolainen liike, joka aikaisemmin takausta vastaan oli saanut 
nostaa irtisanotun v:n 1911 puntalainan kolmen hävinneeksi ilmoitetun 
20 punnan suuruisen obligation korot, oli tiedustellut, saisiko liike samoin 
ehdoin maksun itse obligatioista, koska laina oli irtisanottu maksettavaksi. 
Kaupunginhallitus päätti6) suostua anomukseen ehdoin, että puheena 
oleva liike asetti asianmukaisen takauksen. 

Obligatioiden arvonta. Arvottavaksi määrätyn obligatiomäärän sijasta 
kaupunki lunasti v:n 1909 4 %:n lainasta 52 obligatiota ä 2,515 mk; v:n 
1917 4 y2 %:n lainasta 26 obligatiota ä 10,000 mk, 22 obligatiota ä 5,000 
mk ja 29 obligatiota ä 1,000 mk; v:n 1933 kolmannesta 4 y2 %:n lainasta 
148 obligatiota ä 10,000 mk ja 24 obligatiota ä 5,000 mk; v:n 1934 ensim-
mäisestä 4 y2 %:n lainasta 35 obligatiota ä 10,000 mk ja 36 obligatiota ä 
5,000 mk; v:n 1934 toisesta 5 %:n lainasta 15 obligatiota ä 25,000 mk, 58 
obligatiota ä 10,000 mk ja 47 obligatiota ä 5,000 mk; v:n 1934 kolmannesta 
4 y2 %:n (5 y2 %:n) lainasta 7 obligatiota ä 100,000 mk ja 4 obligatiota ä 
50,000 mk; v:n 1935 ensimmäisestä 5 y2 %:n lainasta 63 obligatiota ä 
25,000 mk; v:n 1935 toisesta 5 y2 %:n lainasta 81 obligatiota ä 25,000 mk 
ja 52 obligatiota ä 10,000 mk; v:n 1935 viidennestä 5 %:n lainasta 30 obli-
gatiota ä 50,000 mk; v:n 1936 toisesta 5 %:n lainasta 59 obligatiota ä 25,000 
mk, 59 obligatiota ä 10,000 mk ja 59 obligatiota ä 5,000 mk; sekä v:n 1937 
ensimmäisestä 4 x/2 %:n lainasta 63 obligatiota ä 25,000 mk, 62 obligatiota 
ä 10,000 mk ja 62 obligatiota ä 5,000 mk. 

Sitten kun kaupunginhallitus helmikuun 16 p:nä 1939 päivätyllä kuulu-
tuksella oli säädetyssä ajassa irtisanonut kaikki v:n 1934 toisen 5 y2 %:n 
lainan obligatiot lunastettaviksi nimellisarvoonsa heinäkuun 1 p:nä 1939, 
ei arvontaa toimitettu huhtikuussa 1939, minkä julkinen notaari pöytä-
kirjassaan huhtikuun 19 p.itä vahvisti. 

Eräät virkamatkat. Rahatoimenj oht ajan laina-asioissa Berliiniin ja 
Tukholmaan tekemistä matkoista aiheutuneet kulut, 10,864: 30 mk, pää-
tettiin 7) suorittaa provisioiden y. m. kulujen määrärahasta. 

!) Khs 14 p. huhtik. 856 §; vrt . v:n 1938 kert. s. 16. — 2) Khs 31 p. elok. 
1,798 §. — 3) S:n 9 p. helmik. 350 §. — 4) S:n 12 p. tammik. 69 §. — 5 ) S:n 11 p. 
toukok. 1,060 §. — 6 ) S:n 10 p. elok. 1,654 §. — 7) Khn jsto 10 p„elok. 3,829 § j a 
9 p. marrask. 4,121 §. 
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Raitiotie ja omnibus oy:n vekseliluotto. Raitiotie ja omnibus oy:n jou-
duttua maksuvaikeuksiin, kaupunginhallitus oikeutti *) yhtiön ottamaan 
Suomen pankista vekseliluottoa n. 12,300,000 mk:n määrään saakka, 
minkä verran yhtiö oli kaupungille velkaa, jolloin kaupunki olisi vekselin 
asettajana, ehdoin, että se osa rahamäärästä, jota yhtiö ei välttämättä 
tarvinnut, jäi kaupungin käytettäväksi. 

Kansallis-osake-pankin luvattua myöntää Raitiotie ja omnibus oy:lle 
2,000,000 mk:n lainan kaupungin asettamaa ja yhtiön tunnustamaa vek-
seliä vastaan, päätettiin 2), että kaupunki suostuu kyseisen vekselin asetta-
jaksi. 

Oy. Merenkulku nimiselle yhtiölle kaupungin varoista myönnetty 
800,000 mk:n laina päätettiin 3) sallia jakaa eri velkakirjoihin, joista kukin 
oli kiinnitettävä määrättyyn yhtiön omistamista kuudesta höyrylaivasta 
ja luovutettava kaupungille sen saatavan vakuudeksi. Lisävakuuden saami-
seksi yhtiön oli annettava kaupungille 500,000 mk:n suuruinen, Hietalahden 
sulkutelakka ja konepaja oy:n toimesta yhtiölle paraikaa rakennettavaan, 
huhtikuun 30 p:nä valmistuvaan uuteen höyrylaivaan ensimmäisenä 
kiinnityksenä kiinnitetty velkakirja. 

Tekniska läroverket i Helsingfors nimiselle opetuslaitokselle päätettiin 4) 
suorittaa kaupunginvaltuuston sille myöntämä 500,000 mk:n suuruinen 
koroton avustuslaina laitoksen uudisrakennushankkeen edistyttyä niin 
pitkälle, että talo oli vesikaton alla. 

Helsingin kaupungin rakennus oy. n:o 4 nimiselle yhtiölle myönnettiin5) 
kaupungin kassavaroista 500,000 mk:n laina 4 % %:n koroin siksi kunnes 
yhtiö sai Suomalaisen säästöpankin sille lupaaman lainan. 

HAKA osuuskunnalle myönnettävät lainat. Kaupunginhallitus oikeutti6) 
kiinteistölautakunnan ennakolta suorittamaan HAKA osuuskunnalle tai 
sen perustamille asunto-osakeyhtiöille niille yleishyödyllisen rakennustoi-
minnan edistämislainarahastosta periaatteellisesti luvatut lainat rahaston 
säännöissä mainituin edellytyksin, huolimatta lainansaajan osingon jako-
oikeuden rajoittamista koskevasta määräyksestä. Ennakkolainoja myön-
nettäisiin kuitenkin vain 2/3 siitä määrästä, johon ne rahaston sääntöjen ja 
kaupunginvaltuuston asiasta tekemän päätöksen mukaisesti saivat nousta. 
Lainojen vakuutena pidettäisiin kaikki yhtiöiden kiinnitetyt velkakirjat 
ensimmäisestä kiinnityksestä lukien. 

Omakotilainat. Kaupunginhallitus teki kuten edellisinäkin vuosina jou-
kon lainain välittämistä valtion omakotilainarahastosta sekä tällaisten 
lainain siirtämistä myöhemmäksi koskevia päätöksiä 7). 

Kiinnityksen siirtämiseen myöhemmäksi myönnyttiin8) edellisten li-
säksi 7 tapauksessa. 

Asuntolainain ehtojen tarkistaminen. Kiinteistölautakuntaa päätettiin 9) 
kehoittaa edelleen valvomaan sellaisten rakennusten palovakuuttamista 

!) Khs 8 p. jouluk. 2,570 §. — 2 ) Khn jsto 22 p. jouluk. 4,420 §. — *) Khs 18 p. 
tammik. 155 §. — 4) S:n 9 p. helmik. 346 §; ks. myös v:n 1938 kert. s. 17 — 5 ) Khs 
9 p. maalisk. 608 §. — 6) S:n 9 p. marrask. 2,413 §. — 7) S:n 4 p. tammik. 31 ja 32 §, 18 p. 
tammik. 163 §, 23 p. maalisk. 711 §, 14 p. huhtik. 859 §, 20 p. huhtik. 919 §, 4 p. tou-
kok. 1,018 §, 17 p. toukok. 1,127 §, 27 p. heinäk. 1,607 §, 21 p. syysk. 1,961 §, 5 p. 
lokak. 2,081 §, 5 p. lokak. 2,088 §, 2 p. marrask. 2,335 §, 9 p. marrask. 2,412 § ja 
16 p. marrask. 2,444 § sekä khn jsto 26 p. tammik. 3,143 §, 2 p. helmik. 3,181 § ja 
13 p. huhtik. 3,446 ja 3,447 §. — 8) Khn jsto 4 p. toukok. 3,534 §, 31 p. elok. 3,899 §, 
7 p. syysk. 3,920 §, 9 p. marrask. 4,143 ja 4,144 §, 16 p. marrask. 4,164 § ja 23 p. mar-
rask. 4,192 §. — 9) Khs 26 p. tammik. 207 §. 
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rakennusaikana, joihin oli annettu omakotilainoja tai lainoja yleishyö-
dyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahastosta, sekä lisäksi tarkista-
maan kyseisten lainojen lainaehdot sitä silmälläpitäen, että kaupungin 
lainat tulisivat mahdollisimman hyvin turvatuiksi ja niiden käyttö tar-
koituksenmukaiseksi. 

Ab. Bollfilan yhtiön lopetettua toimintansa kaupunginhallitus päätti 
että yhtiön rahavarojen vastaanotto jätetään kaupunginkamreerin tehtä-
väksi, että rakennustoimiston varasto-osastolle siirretään yhtiön irtaimis-
toa 11,520 mk:n arvosta sekä että yhtiön toinen puhelin jätetään pallo-
kentälle ja toinen siirretään rakennustoimiston katurakennusosaston käy-
tettäväksi. 

Ab. M. G. Stenius yhtiön velkain suorittamisesta annettava vakuus. 
Pohjoismaiden yhdyspankki oli anonut, että kaupunginhallitus pidättäisi 
Ab. M. G. Stenius yhtiön kaupungin saatavien vakuudeksi luovuttamat 
obligatiot 31,900,000 mk:n nimellismäärään panttina myöskin pankin 
mahdollisen korvausvaatimuksen varalta eikä luovuttaisi niitä ilman 
pankin suostumusta yhtiön entisten osakkaiden käyttöön siinäkään tapauk-
sessa, että kaupungin mahdolliset vaatimukset ja siten myöskin pantti-
oikeus obligatioihin nähden olivat rauenneet. Anomukseen päätettiin 2) 
suostua ehdoin, että pankki vastasi kaikesta siitä korvauksesta, minkä 
kaupunki mahdollisesti olisi velvollinen suorittamaan myyjille sillä perus-
teella, että kaupunki obligatioiden säilyttämiseen ja luovuttamiseen näh-
den noudatti pankin määräyksiä. 

Kaupunginhallitus päätti3) vapauttaa Stenius konsortiet nimisen 
yhtymän ylläpitämästä Pohjoismaiden yhdyspankin 10,000,000 mk:n 
pankkitakausta ehdoin, että kaupunki sai pantiksi obligatioita vastaavasta 
nimellisarvosta. 

Kaufiungin leski- ja orfiokassan saataville kaupungilta päätettiin 4) 
maksaa kauppapankkien korkein talletuskorko. 

Kiinnitetyn haltijavelkakirjan hankkiminen kaupungille. Kaupungin-
hallitus päätti 5), että Taivaskallion korttelin n:o 899 tontin n:o 16 vuokra-
oikeuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin kiinnitetystä haltijavelkakirjasta 
oli lokakuun 16 p:nä toimitettavassa huutokaupassa tarjottava enintään 
45,000 mk. 

Akordisofiimukset. Kaupunginhallitus päätti suostua seuraavien ve-
lallisten tekemiin akorditarjouksiin: varatuomari N. Isotuvan 6), Fastig-
hets ab. Kasärngatan 26 nimisen yhtiön 7), rouva I. Weckströmin 8) sekä 
Oy. Veljekset Lampila ab. nimisen yhtiön9). 

Maksunlykkäystä myönnettiin10) Autopalatsi oy:lle sen maksettavaksi 
erääntyneille vuokraerille tullen yhtiön maksupäivänä suorittaa myöskin 
8 %:n sakkokorko. Niinikään suostuttiin Asunto oy. Vaasankatu 8:n n ) , 
Asunto oy. Kalevankatu 4:n 12), rouva U. Makkosen 13), työnjohtaja V. Ve-
neskosken14), vahtimestari O. Kivisen15), vuokraaja F. Lindroosin16) 

l) Khs 2 p. maalisk. 536 §. — 2) S:n 2 p. maalisk. 517 §. 8) S:n 22 p. kesäk. 
1,429 §. — 4) S:n 18 p. tammik. 164 a §. — *) S:n 12 p. lokak. 2,157 §. — 6) S:n 
23 p. maalisk. 708 § ja 11 p. toukok. 1,055 §. — 7) S:n 30 p. maalisk. 778 §. — 
8) S:n 2 p. maalisk. 518 § ja 9 p. marrask. 2,409 §. — 9) S:n 16 p. marrask. 2,455 §. — 
10) S:n 2 p. helmik. 294 §. — n ) S:n 2 p . helmik. 295 §. — 1 2) S:n 2 p. helmik. 296 §, 
25 p. toukok. 1,153 § ja 29 p. kesäk. 1,511 §. — 13) S:n 23 p. maalisk. 710 §. — S:n 
9 p. marrask. 2,407 §. —1B) S:n 9 p. marrask. 2,414 §. —1 6) S:n 16 p. marrask. 



152 11. Kaupungin hallitus 

ja Läntinen Viertotie 21—23 asunto oy:n tekemiin maksunlykkäys-
anomuksiin, joissakin tapauksissa eräin ehdoin. 

Sakkokoron jättäminen perimättä. Rahatoimisto oikeutettiin 2) olemaan 
joulukuun aikana perimättä sakkokorkoa niistä toimistoon suoritettavista 
kaupungin saatavista, jotka olivat erääntyneet maksettaviksi sodan sytty-
misen jälkeen. 

Autovakuutusrahasto. Kaupunginhallitus päätti 3) sijoittaa autovakuu-
tusrahastoon kaupungin v:n 1917 4 % %:n obligatioita 99 %:n kurssiin 
400,000 mk:n nimellisarvosta tammikuun 1 p:stä 1939 alkaen. 

Säästöpankkien ja kaupungin välinen sopimus. Jottei syntyisi vaikeuk-
sia verojen suorituksessa, säästöpankit ilmoittivat suostuvansa siihen, että 
veronmaksajat saivat käyttää pankeissa olevia säästö varo jaan veronsuori-
tukseen niistä rajoituksista huolimatta, joita poliittisen tilanteen takia oli 
syntynyt säästö- ja talletustileillä olevien varojen ulossaantiin nähden. 
Täten suoritetut verot kaupungin oli jätettävä asianomaiseen säästöpank-
kiin kolmen kuukauden säästö- ja talletustilille, jonka jälkeen ne olivat 
vapaasti kaupungin käytettävissä. Nämä varat, joille suoritettaisiin tavan-
mukainen korko, eivät saaneet ylittää sitä määrää, minkä verran säästö-
pankkien kautta edellisessä veronkannossa oli kertynyt varoja. Jos vero 
suoritettiin muuten käteisellä, joutui se entiseen tapaan kaupungin tilille. 
Menettely koskisi vain yksityisiä henkilöitä. Rahatoimistolla olisi oikeus 
tarkastaa, että pankit varojen siirrossa noudattivat edellä selostettua me-
netelmää. Menetelmä hyväksyttiin4) noudatettavaksi. 

Kunnallisverotus. Verotusvalmisteluviraston ilmoitettua taksoituslauta-
kunnan laskeneen veroäyrien lukumäärän kertomusvuonna toimitettavassa 
kunnallisverotuksessa 43,964,146:ksi, kaupunginhallitus määräsi5) äyriltä 
maksettavan veromäärän 7 mk:ksi, josta määrästä kolmessa ensimmäisessä 
kannannassa oli perittävä 2 mk ja neljännessä 1 mk. Kannannat määrättiin 
tapahtuviksi elokuun 23—31 p:nä, syyskuun 22—30 p:nä, lokakuun 23— 
31 p:nä ja marraskuun 22—30 p:nä. 

Verotusvalmisteluviraston ilmoitettua, että tutkijalautakunnan käsi-
teltyä sille tehtyjä verovalituksia veroäyrien kokonaismääräksi oli jäänyt 
43,761,004, kaupunginhallitus päätti 6), että veroäyri, joka tarkistetun äy-
rimäärän perusteella olisi ollut 6: 72 mk, pysytettäisiin 7 mk:n suuruisena. 

Erinäisten piirinuohoojain verokavallus. Raastuvanoikeus oli tuomin-
nut piirinuohooja E. Ylimyksen verokavalluksesta7) 200 päiväsakkoon 
velvoittaen hänet suorittamaan Helsingin kaupungille korvaukseksi sille 
aiheuttamastaan vahingosta 2,008: 50 mk 5 %:n korkoineen elokuun 29 
p:stä 1931 ja 2,499 mk 5 %:n korkoineen elokuun 31 p:stä 1932 sekä 
korvaamaan kaupungin oikeudenkäyntikulut 1,000 mk:lla ja valtion vas-
taavat kulut 300 mk:lla. Piirinuohooja Ylimys valitti tästä päätöksestä 
Turun hovioikeuteen, joka jätti asian raastuvanoikeuden päätöksen 
varaan muuten, paitsi että päiväsakkojen määrä alennettiin 50:een, ollen 
piirinuohooja Ylimyksen sovitettava ne 40 mk:n mukaan päiväsakolta 
2,000 mk:lla tai maksuvarain puutteessa 50 päivän vankeudella. Korkein 
oikeus, johon piirinuohooja Ylimys sittemmin valitti tästä hovioikeuden 
päätöksestä, vahvisti sen marraskuun 15 p:nä 8). 

!) Khn jsto 29 p. jouluk. 4,449 §. — 2) S:n 14 p. jouluk. 4,322 §. — 3) Khs 2 p. 
marrask. 2,338 §. — 4) Khn jsto 14 p. lokak. 4,035 §. — 5) Khs 8 p. kesäk. 1,301 §. — 
6) S:n 24 p. elok. 1,771 §. — 7 ) Ks. v. 1937 kert. s. 138. — 8) Khn jsto 20 p. jou-
luk. 4,375 §. 
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Koiravero. Rahatoimisto oikeutettiin olemaan perimättä koiraveroa 
siinä tapauksessa, että verotetun väitteet eivät olleet ristiriidassa poliisi-
laitoksen antamien tarkkailuilmoitusten kanssa ja että koiran omistaja 
voi todistaa koiran lopetetuksi näyttämällä koiran lopettaneen eläinlää-
kärin, eläinsuojelujärjestön valtuuttaman henkilön, poliisin tai muun 
näihin verrattavan henkilön antaman kirjallisen todistuksen asiasta, koiran 
viedyksi toiselle paikkakunnalle näyttämällä kirjallisen selvityksen siitä, 
milloin koira oli viety Helsingistä ja ilmoitettu muualla verotettavaksi, 
tai koiran muulla tavoin kadonneeksi näyttämällä kahden luotettavan 
henkilön kirjallisen todistuksen asiasta. 

Edellä hyväksyttyä menetelmää oli sovellettava vain v:n 1939 ja 1940 
maksuunpanossa, joten aikaisemmin maksuunpantuja veroja koskevat 
asiat, joiden korjaamiseksi oli rasitettava poistotiliä, edelleen jäivät kau-
punginhallituksen ratkaistaviksi. 

Talousarvio. Seuraavat kaupunginhallituksen jäsenet määrättiin 2) asian-
omaisen apulaiskaupunginjohtajan ohella osallistumaan alla mainittujen 
lautakuntien, hallitusten ja johtokuntien v:n 1940 talousarvion käsittely-
kokouksiin: jäsen Nybergh yleisten töiden lautakunnan, palolautakunnan, 
ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan ja oikeusaputoimiston johto-
kunnan; jäsen Railo ammattiopetuslaitosten johtokunnan, urheilulautakun-
nan, suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan, suomenkielisen työväen-
opiston johtokunnan ja kaupunginkirjaston johtokunnan; jäsen Räisänen 
huoltolautakunnan ja lastensuojelulautakunnan; jäsen Salmela-Järvinen 
keskuskeittolan johtokunnan, museolautakunnan ja terveydenhoitolauta-
kunnan; jäsen Salovaara teknillisten laitosten hallituksen ja kotitalous-
lautakunnan; jäsen Suolahti sairaalahallituksen ja musiikkilautakunnan; 
jäsen Tulenheimo teurastamolautakunnan ja työn välityslautakunnan; 
jäsen Udd kiinteistölautakunnan ja satamalautakunnan; sekä jäsen von 
Wendt ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan, puhtaanapitolauta-
kunnan ja lastentarhain johtokunnan. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti2) kehoittaa asianomaisia hallintoelimiä 
hyvissä ajoin antamaan tiedon talousarviokäsittelyistä myös asianomaisille 
apulaiskaupunginjohtajille, jotta heillä olisi tilaisuus saapua puheena ole-
viin kokouksiin. 

Ehdotus v:n 1940 talousarvion laatimista koskevaksi, kaikille kaupungin 
hallituksille, lauta- ja johtokunnille sekä laitoksille lähetettäväksi kierto-
kirjeeksi hyväksyttiin3). 

Talousarvioehdotuksen käsittely määrättiin 4) tapahtuvaksi kolmessa 
lukemisessa. 

Päätettiin 5), että kaupunginvaltuuston talousarviokokous joulukuun 13 
p:nä pidettäisiin Pohjoismaiden yhdyspankin huoneistossa. 

Talousarvion laatimisessa suoritetusta ylityöstä päätettiin 6) suorittaa 
18,500 mk. 

Väkijuomayhtiön voittovarojen käyttö. Sosiaaliministeriölle annettavassa 
selostuksessa Väkijuomayhtiön v:n 1938 voittovarojen käytöstä päätettiin 7) 
mainita vain sivistys-, raittius- ja huoltotarkoituksiin myönnetyt avustuk-
set, yhteensä 3,606,508 mk. 

*) Khs 1 p. kesäk. 1,240 §. — 2) S:n 11 p. toukok. 1,045 §. — 3) S:n 11 p. 
toukok. 1,057 §. — 4) S:n 19 p. lokak. 2,235 § ja 1 p. marrask. 2,324 a §. — 5) S:n 
8 p. jouluk. 2,568 §. — 6) Khn jsto 20 p. jouluk. 4,383 §. — 7) Khs 9 p. helmik. 
375 §. 




