
31 I. Kaupunginvaltuusto 

Syksyllä valtuusto p ä ä t t i p i d e n t ä ä väliaikaisten huoneenvuokra-
lautakuntain toimiajan kestämään kertomusvuoden loppuun. 

Vuoden lopussa valtuusto päätti 2): 
pidentää molempien väliaikaisten huoneenvuokralautakuntain toimi-

ajan kestämään toistaiseksi; 
maksaa väliaikaisten huoneenvuokralautakuntien puheenjohtajille v:n 

1942 alusta lukien 300 mk:n palkkion kultakin kokoukselta; 
olla maksamatta kokouspalkkiota huoneenvuokralautakuntien vara-

puheenjohtajille v:n 1942 alusta lukien milloin he eivät toimineet puheen-
johtajina; sekä 

sallia huoneen vuokralautakunnan varajäsenenä tarpeen vaatiessa toi-
mia myöskin toisen huoneen vuokralautakunnan vastaavia piirejä edusta-
van jäsenen. 

Yleisistä käyttövaroistaan valtuusto myönsi3) 18,600 mk:n lisäyksen 
huoneen vuokralautakunnan määrärahaan Palkkiot 1,200 mk:n kuukausi-
palkkaisen apulaisen palkkaamiseksi lautakunnan sihteerille kansliatehtä-
vien hoitamista varten helmikuun 15 p:stä lukien ja jotta lautakunnan 
vahtimestarille tai muulle haastemiehen kelpoisuuden omaavalle henki-
lölle kertomusvuoden alusta lukien voitaisiin lautakuntaan annettavien 
kutsujen tiedoksiantamisesta suorittaa 15 mk kutsua kohden, sekä 2,500 
mk:n suuruisen lisäyksen määrärahaan Tarverahat lisääntyneiden puh-
taaksikirjoitusmenojen peittämistä varten. 

Huoneenvuokralautakunnat oikeutettiin4) ylittämään määrärahaansa 
Palkkiot 175,000 mk. 

4. Liikennettä koskevat asiat 

Vuokra-autotaksan väliaikainen korottaminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti5) esittää maistraatille vuokra-autotaksan muuttamista väliaikai-
sesti heinäkuun 1 p:stä lukien siten, että entinen päivätaksa korotettaisiin 
yötaksan määrään, mikä käytännössä merkitsee sitä, että taksamittarien 
osoittamasta määrästä perittäisiin 100 %:n korotus kaikkina vuorokauden 
aikoina. 

Siviilisokeiden maksuton raitiotievaunujen käyttö. Kaupunginvaltuusto 
päätti6) puolestaan suostua siihen, että siviilisokeat, poikkeuksena Uu-
denmaan läänin kuvernöörin maaliskuun 11 p:nä 1901 vahvistamien Hel-
singin sähköraitioteiden käyttämisestä annettujen määräysten 1 §:ssä 
säädetystä kiellosta, saivat kuljettaa opaskoiransa mukanaan raitiotie-
vaunujen perävaunujen etusillalla. 

5. Palotointa koskevat asiat 

Palolaitos. Kaupunginvaltuusto oikeutti7) palolautakunnan kertomus-
vuonna suorittamaan kymmenelle palokuntaan kuuluvien kesälomasijai-
selle 1,700 mk:n suuruisen kuukausipalkan sekä tarkoitusta varten ylittä-
mään palolaitoksen määrärahaa Kesälomasijaiset 14,000 mk. 

!) Kvsto 1 p. lokak. 11 §. — 2) S:n 17 p. jouluk. 11 §. — 8) S:n 19 p. helmik. 
31 §. _ S : n 1 7 p jouluk. 46 §. — 6) S:n 18 p. kesäk. 6 §. — ·) S:n 18 p. 
kesäk. 42 §. — 7) S:n 4 p. kesäk. 49 §. 


