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merkitä tarkoitusta varten v:n 1942 talousarvioon satamarakennusosas-
ton käytettäväksi 2,150,000 mk:n ja talorakennusosaston käytettäväksi 
2,052,000 mk:n suuruiset määrärahat oikeuttaen kaupunginhallituksen 
käyttämään niitä jo kertomusvuonna. 

Talorakennusosaston sittemmin laadittua kyseiselle paikalle tarvitta-
vien rakennusten pääpiirustukset n:ot 104 ja 105 kustannusarvioineen, val-
tuusto hyväksyi *) ne päättäen samalla tarpeellisin määrin korottaen ja 
jakaen uudelleen tarkoitukseen jo myöntämiään määrärahoja merkitä 
v:n 1942 talousarvioon 3,768,000 mk talorakennusosaston, 770,000 mk 
satamarakennusosaston ja 210,000 mk vesijohtolaitoksen käytettäväksi. 

E l in t a r v i k e k e s k u s 

Viranhaltijat. Siihen katsoen, että elintarvikekeskuksen varastomiehen 
palkka, kun hänen virkansa laitoksen henkilökunnan osittaisen vaki-
naistamisen yhteydessä sijoitettiin 41 palkkaluokkaan 1,700 mk:n pohja-
palkoin, 134 mk:lla alitti hänen ennen viran vakinaistamista nauttimansa 
1,970 mk:n kuukausipalkan, vaikkakin hän kertomusvuoden alusta lukien 
oli saanut 136 mk:n suuruisen ikäkorotuksen, elintarvikekeskuksen johto-
kunta esitti, että hän saisi kertomusvuoden tammikuun 1 p:stä lukien 
nauttia entistä palkkaansa siksi kunnes hän saman vuoden joulukuun alusta 
lukien sai toisen ikäkorotuksen, jolloin hänen palkkansa ikäkorotuksineen 
hieman ylitti hänen aikaisemman palkkansa. Kaupunginvaltuusto päätti 2) 
suostua esitykseen. 

Valtuusto epäsi3) tehdyn esityksen elintarvikekeskuksen kirjanpitäjän 
ja varastoapulaisen virkain siirtämisestä ylempiin palkkaluokkiin sekä 
laitoksen emännöitsijänviran muuttamisesta korkeampipalkkaiseksi joh-
tajattaren viraksi. 

Määrärahat. Kaupunginvaltuusto päätt i4) sallia ylittää seuraavia 
elintarvikekeskuksen v:n 1940 määrärahoja alla mainitun verran: Kalus-
ton hankinta 80,000 mk, Kaluston kunnossapito 10,000 mk, Ruoka-aineet 
1,000,000 mk ja Käyttövarat 100,000 mk. 

Elintarvikekeskuksen johtokunta oikeutettiin 5) ylittämään kertomus-
vuoden talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan 
lukuun Perushankinnat sisältyvää määrärahaa Elintarvikekeskuksen uu-
den huoneiston6) kalustoa varten enintään 183,000 mk. 

Valtuusto päätt i7) , että v:n 1940 talousarvion tuloa tuottamattomien 
pääomamenojen pääluokan lukuun Talorakennukset sisältyvä määräraha 
Työtupien ja elintarvikekeskuksen uudisrakennus Helsinginkatu n:o 24 
saatiin merkitä siirtomäärärahaksi. 

15. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat 

Kaasu- ja sähkömaksujen kannannan järjestely. Kaupunginvaltuusto 
oikeutti 8) teknillisten laitosten hallituksen koko kaupunkialueella siirty-
mään v:n 1937 syksystä alkaen kokeilunalaisena olleeseen uuteen sähkö-

1) Kvsto 29 p. lokak. 17 S. — 2) S:n 23 p. huhtik. 11 §.- — S:n 29 p. lo-
kak. 9 §. — 4; S:n 15 p. tammik. 36 §. — 5) S:n 23 p. huhtik. 35 §. — 6) Ks. 
v:n 1940 kert. s. 73. — 7) Kvsto 29 p. tammik. 24 §. — 8) S:n 4 p. kesäk. 39 §. 
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ja kaasumaksujen rahastusjärjestelmään x), jonka mukaisesti kanto ta-
pahtuisi pankkien y.m. välityksellä. Lisäksi valtuusto päätti, että jälki-
rahastuksesta veloitettaisiin 10 mk kerralta. 

Vesijohtolaitos 
Viranhaltijat. Näiden virkain haltijain jouduttua entisten päivävuo-

rojensa sijasta suorittamaan vuorotyötä kaupunginvaltuusto päätti 2) 
kesäkuun 1 p:stä lukien siirtää vesijohtolaitoksen Vanhassakaupungissa 
olevan pumppuaseman 2 apulaisasemapäivystä jän virkaa 39 palkkaluo-
kasta 37:nteen, mihin muidenkin vuorotyötä suorittavien apulaisasema-
päivystäjäin virat kuuluivat. Käyttövaroistaan uusien virkojen palkkoi-
hin sekä palkankorotuksiin valtuusto samalla myönsi 2,800 mk korotettu-
jen palkkain suorittamiseen kertomusvuonna. 

Vesijohtolaitoksen Vanhassakaupungissa olevalla vedenpuhdistusase-
malla työskenteleväin kemiallisten päivystäjäin tointen muuttamiseksi 
sääntöpalkkaisiksi valtuusto päätti3) v:n 1942 tammikuun 1 p:stä lukien 
perustaa laitokseen 7 38 palkka- ja V kielitaitoluokkaan kuuluvaa kemialli-
sen päivystäjän virkaa. 

Huoneistot. Kaupunginvaltuusto päätti 4), että vesijohtolaitoksen Van-
hassakaupungissa olevien saostusaltaiden yhteyteen suunniteltu kemika-
liovarastorakennus toistaiseksi saatiin jättää rakentamatta. 

Määrärahat. Kaupunginvaltuusto päätti5) sallia ylittää seuraavia 
vesijohtolaitoksen v:n 1940 määrärahoja enintään alla mainitun verran: 
kassa- ja tiliviraston määrärahaa Palkat 50,000 mk ja yhteisiin sekalais-
menoihin kuuluvaa määrärahaa Työntekijäin erinäiset edut 280,000 mk. 

Kertomusvuoden talousarvion määrärahoista valtuusto myöntyi6) 
ylittämään vesijohtolaitoksen kassa- ja tiliviraston määrärahaa Palkat 
enintään 100,000 mk ja vesijohtolaitoksen yhteisiin sekalaismenoihin kuu-
luvaa määrärahaa Työntekijäin erinäiset edut enintään 500,000 mk. 

Teknillisten laitosten hallitus oikeutettiin 7) käyttämään v:n 1938 ta-
lousarvion tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan lukuun Vesijohto-
laitos sisältyvästä siirtomäärärahasta Vesisäiliö Alppilan vuorelle 46,000 
mk v:n 1940 talousarvioon sisältyvässä määrärahassa Väestönsuojelu syn-
tyneen ylityksen peittämiseen. 

Valtuusto päätti 8) käyttämättä jääneinä peruuttaa v:n 1940 talous-
arvion pääluokan Tuloa tuottavat pääomamenot lukuun Vesijohtolaitos 
sisältyvässä siirtomäärärahassa Päijänteenkujan, Vellamonkadun, Orionin-
kadun, Vegankadun, Hämeentien ja Violankadun vesijohtotöihin varatut 
erät eli yhteensä 1,032,000 mk mainitusta määrärahasta sekä v:n 1941 
talousarvion vastaavaan lukuun sisältyvästä siirtomäärärahasta Vesi-
johtoja Tuomarinkylän omakotialueelle, ensimmäinen rakennusvaihe, 
1,400,000 mk. 

Diakonissalaitoksen vedenkulutusmaksujen alentaminen. Diakonissalai-
tos oikeutettiin 9) jatkuvasti viiden vuoden aikana tammikuun 1 p:stä 
1942 lukien nauttimaan 40 %:n alennusta vuotuisista vedenkulutusmak-

A) Kvston pain. asiakirj. n:o 7; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 32. — 2) Kvstö 
14 p. toukok. 18 §. — 3) S:n 14 p. toukok. 17 §. — 4) S:n 19 p. helmik. 27 §; 
ks. v:n 1938 kert. s. 99 ja v:n 1939 kert. s. 98. — 5) Kvsto 29 p. tammik. 26 §. — 
6) S:n 29 p. lokak. 28 §. — 7) S:n 15 p. tammik. 40 §. — 8) S:n 19 p. marrask. 
17 §. — 9) S:n 17 p. jouluk. 44 §; ks. v:n 1936 kert. s. 56. 
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suistaan, ollen vuotuinen vedenkulutus arvioitu enintään 50,000 m3:ksi. 
Edelleen päätettiin, että tarkoitukseen tarvittava määräraha oli v:sta 
1943 alkaen otettava huomioon talousarviossa. 

Uuden pääjohdon vetäminen Kallioon. Teknillisten laitosten hallitus 
oikeutettiin *) käyttämään 112,000 mk v:n 1938 talousarvion tuloa tuotta-
vien pääomamenojen pääluokan lukuun Vesijohtolaitos määrärahasta 
Uusi painejohto Viipurinkadulta Koskelantielle sekä enintään 888,000 
mk v:n 1940 talousarvion vastaavaan lukuun sisältyvästä, Vesijohto Aadol-
finkadulta Harjut orin-, Franzenin-, Torkkelin- ja Porthaninkatuja pitkin 
V linjalle nimisestä määrärahasta 24":n läpimittaisen päävesijohdon 
vetämiseen Kallion kaupunginosaan sekä 12":n läpimittaisen yhdysjoh-
don vetämiseen Fleminginkatuun Aleksis Kiven kadun ja Vaasankadun 
välille. 

Herttoniemen vedenhankinnan laajentaminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti 2) hyväksyä vesijohtolaitoksen laatiman suunnitelman Hertto-
niemen vedenhankinnan laajentamisesta rakentamalla syöttöjohto Sör-
näisten niemestä Kulosaaren poikki pitkin Herttoniemen bulevardia sekä 
merkitä putkityökustannuksia varten v:n 1942 talousarvioon 4,140,000 
mk, mikä määräraha teknillisten laitosten hallitus oikeutettiin tarpeen mu-
kaan käyttämään jo kertomusvuonna. 

Hyväksyen sittemmin kaupunginhallituksen toimenpiteen3) oikeuttaa 
rakennustoimisto huhtikuun 15 p:nä aloittamaan Herttoniemen syöttö-
johdon louhimis- ja kaivantotyöt ja jatkamaan niitä kesäkuun 1 p:ään 
valtuusto myönsi 4) niihin 2,000,000 mk käyttövaroistaan työttömyyden 
lieventämiseen tarkoitettuihin töihin. 

Vesijohdon vetäminen Invaliidisäätiön rakennukseen. V:n 1942 talous-
arvioon päätettiin 5) merkitä 548,000 mk vesijohdon vetämiseksi Turun-
tieltä Invaliidisäätiön rakennukseen, oikeuksin käyttää määräraha jo 
kertomusvuonna. 

Onnentien vesijohtotöiden suorittaminen. Kaupunginvaltuusto päätti6) 
merkitä v:n 1942 talousarvioon 53,000 mk Onnentien vesijohtotöiden suo-
rittamiseen oikeuttaen yleisten töiden lautakunnan käyttämään tä<n\än 
määrärahan jo kertomusvuonna. 

Kaasulaitos 

Viranhaltijat. Kaupunginvaltuusto päätti7) kesäkuun 1 pistä 1941 
lukien perustaa kaasulaitoksen rahakeosastolle 35 palkka- ja V kielitaito-
luokkaan kuuluvan alemman palkkaluokan nuoremman toimistoapulaisen-
viran, jonka haltijan velvollisuuksiin kuului toimia tämän osaston esi-
miehenä, sekä samasta ajankohdasta lukien muuttaa 40 palkkaluokkaan 
kuuluvan nuoremman toimistoapulaisen viran 35 palkkaluokkaan kuulu-
vaksi vanhemman toimistoapulaisen viraksi. Käyttövaroistaan uusien 
virkojen palkkoihin sekä palkankorotuksiin valtuusto samalla myönsi 
tarvittavat varat näistä päätöksistään aiheutuvien lisämenojen suorittami-
seen kertomusvuonna. 

*) Kvsto 15 p. tammik. 29 §; ks. v:n 1939 kert. s. 98. — 2) Kvsto 2 p. 
huhtik. 27 §; ks. v:n 1940 kert. s. 191 ja 241. — 8) Ks. tämän kert. s. 309. — 
4) Kvsto 23 p. huhtik. 32 §. — 5) S:n 12 p. maalisk. 22 §; ks. tämän kert. s. 23. — 
«) Kvsto 12 p. maalisk. 21 §. — 7) S:n 14 p. toukok. 14 ja 16 §. 
Kunnall. kert. 1941 7 
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Ilmaisen kaasun myöntäminen eräille viranhaltijoille. Kaupunginval-
tuusto päätti 1), että ne kaasulaitoksen viranhaltijat, joiden tuli varsinai-
sen virka-aikansa ulkopuolellakin tarkkailla laitoksen toimintaa, saavat 
ilmaisen kaasun. 

Liittymämaksun jättäminen perimättä. Kaupunginvaltuusto päätti 2), 
että kertomusvuodelta ei peritä liittymämaksuminimiä. 

Määrärahat. Kaupunginvaltuusto päätti sallia ylittää seuraavia kaasu-
laitoksen v:n 1940 määrärahoja enintään alla mainitun verran: hallinto-
määrärahaa Tarverahat 20,000 mk3), kassa- ja tiliviraston määrärahoja 
Palkat 93,499: 95 mk 4) ja Kaasumittarirahakkeet ja provisiot rahakkeiden 
myynnistä 68,000 mk3), käyttömäärärahoja Palkat 18,770:55 mk 4 ) 
ja Kaasunvalmistuksen aine- ja työkustannukset y. m. 6,900,000 mk3) 
sekä yhteisiin sekalaismenoihin sisältyviä määrärahoja Laitteiden arvon 
kuoletukset 255,460: 95 mk3) ja Työntekijäin erinäiset edut 472,000 mk3). 

Valtuusto päätti5) käyttämättä jääneinä peruuttaa v:n 1939 talous-
arvion pääluokan Tuloa tuottavat pääomamenot lukuun Kaasulaitos si-
sältyvästä siirtomäärärahasta Pääputkiverkon laajennus ja uusiminen 
99,136: 10 mk, v:n 1940 talousarvion vastaavasta määrärahasta 155,000 
mk sekäv:n 1941 talousarvion vastaavasta määrärahasta 120,000 mk ja ky-
seisen luvun siirtomäärärahan Koksimurskan briketoimislaite kokonaisuu-
dessaan. 

Viistokammiouunien korjaaminen. Kaupunginvaltuusto päätti6) mer-
kitä v:n 1942 talousarvioon 2,850,000 mk:n suuruisen määrärahan kaasu-
laitoksen viistokammiouunien n:ot 17, 18 ja 19 korjaamista varten oikeut-
taen teknillisten laitosten hallituksen käyttämään tämän määrärahan jo 
kertomusvuonna. 

Kaasujohdon vetäminen Invaliidisäätiön rakennukseen. V:n 1942 talous-
arvioon päätettiin 7) merkitä 205,000 mk kaasujohdon vetämiseksi Turun-
tien länsipuolelta Invaliidisäätiön rakennukseen oikeuksin käyttää määrä-
raha jo kertomusvuonna. 

Kaasujohdon ulottaminen 'Herttoniemeen. Hyväksyen kaupunginhalli-
tuksen toimenpiteen8) kaasulaitoksen oikeuttamisesta ryhtymään kaasu-
johdon ulottamiseen laaditun suunnitelman mukaisesti Herttoniemen alu-
eelle kaupunginvaltuusto päätti 9) tätä varten merkitä v:n 1942 talous-
arvioon 2,520,000 mk:n määrärahan, jota saataisiin käyttää jo kertomus-
vuonna. 

Sähkölaitos 
Viranhaltijat. Sähkölaitoksen yhteismäärärahoista palkattujen 10 

asemapäivystäjänviran vakinaistamiseksi sekä Meilahden ja Vallilan ase-
main asemamestarien virkain muuttamiseksi asemapäivystäjän viroiksi 
kaupunginvaltuusto päätti10) v:n 1942 tammikuun 1 p:stä lukien perustaa 
laitokseen 4 31 palkkaluokan asemapäivystäjän virkaa ja 8 33 palkkaluo-
kan nuoremman asemapäivystäjän virkaa samoin kuin lakkauttaa 2 asema-
mestarin virkaa. 

Kvsto 18 p. kesäk. 17 §. — 2) S:n 10 p. jouluk. 4 §; vrt. v:n 1940 kert. 
s. 67. — 3) Kvsto 29 p. tammik. 26 §. — *) S:n 19 p. helmik. 36 §. — 5) S:n 
19 p. marrask. 17 §. — 6) S:n 14 p. toukok. 38 §. — 7) S:n 12 p. maalisk. 22 § — 
*) Ks. tämän kert. s. 312. -—9) Kvsto 4 p. kesäk. 41 §. — 10) S:n 14 p. toukok. 15 § 
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Näiden virkain vastuumäärään ja suuritöisyyteen katsoen valtuusto 
päätti kesäkuun 1 pistä lukien siirtää sähkölaitoksen kaapeli-insinöörin-
viran 19 palkkaluokasta 17inteen, sähkölaitoksen Kasarmikadun 30—32issa 
ja Pienen Roobertinkadun 1—-3:ssa olevien konttori- ja tehdaskiinteistö-
jen talonmies-lämmittäjänviran 41 palkkaluokasta 38:nteen. Samalla 
valtuusto myönsi käyttövaroistaan uusien virkojen palkkoihin sekä pal-
kankorotuksiin korotettujen palkkain suorittamiseen kertomusvuonna 
tarvittavat varat. 

Ilmaisen taloussahkön myöntäminen eräille viranhaltijoille. Kaupungin-
valtuusto päätti 2), että ne sähkölaitoksen insinöörit, joille laitoksen joh-
taja määrää päivystysvelvollisuuden, saavat ilmaisen taloussähkön. 

Mittarinvuokrien jättäminen perimättä. Kaupunginvaltuusto päätti3), 
että kertomusvuodelta ei peritä sähkölaitoksen mittarinvuokria. 

Määrärahat. Kaupunginvaltuusto päätti4) sallia ylittää seuraavia 
sähkölaitoksen vin 1940 määrärahoja enintään alla mainitun verrani 
hallintomäärärahaa Tarverahat 120,000 mk, käyttömäärärahaa Energian-
hankinta ja käyttötarpeet 7,000,000 mk ja yhteisiin sekalaismenoihin kuu-
luvaa määrärahaa Työntekijäin erinäiset edut 780,000 mk sekä saman 
vuoden talousarvion pääluokan Teknilliset laitokset lukuun Sähkölaitos 
sisältyviä kaupunginhallituksen käyttövaroja enintään 289,308i 70 mk sa-
man talousarvion osaston Teknilliset laitokset luvun Sähkölaitos tulomo-
mentilla Korot konttokuranttitilistä kaupunginkassassa syntyneen tulova-
jauksen peittämiseksi. 

Valtuusto päätti5) käyttämättä jääneinä peruuttaa vin 1939 talous-
arvion pääluokan Tuloa tuottavat pääomamenot lukuun Sähkölaitos si-
sältyvistä siirtomäärärahoista Johtoverkosto ja jakelulaitteet 200,000 
mk ja Katuvalaistuslaitteet 1,330,228i 30 mk, vin 1940 talousarvion vastaa-
vista määrärahoista edellisestä 3,637,048:65 mk ja jälkimmäisestä 482,268i25 
mk sekä vin 1941 talousarvion vastaavista määrärahoista edellisestä 
4,214,000 mk ja jälkimmäisestä 580,000 mk. 

Turbogeneraattorin hankinta. Sähkölaitoksen maaliskuun 28 pinä 1938 
Sähkö oy. AEGiltä tilaama 30 MVin turbogeneraattori, joka valmiiksi asen-
nettuna piti luovutettaman sähkölaitokselle lokakuun 15 pinä 1939, voitiin 
ottaa käytäntöön vasta kertomusvuoden marraskuun 6 pinä. Teknillisten 
laitosten hallituksen esityksestä kaupunginvaltuusto tällöin, katsoen yli-
voimaisen esteen aiheuttaneen toimitusajan lykkäytymisen, päätti6), 
että koneen hankinta katsottaisiin päättyneeksi viimeksi mainittuna päi-
vänä, että myöhästymiskorkovaatimuksista luovuttaisiin ja että hankin-
nan lopputilitys saisi tapahtua teknillisten laitosten hallituksen tammikuun 
27 pinä 1940 päättämällä tavalla eli siten, että loput hankintahinnasta suo-
ritettaisiin niin pian kuin kone oli pantu käyntiin. 

Sähkö johtotöiden suorittaminen Invaliidisäätiön alueella. Vin 1942 ta-
lousarvioon päätettiin7) merkitä 177,000 mk sähköjohdon vetämiseksi 
ja muuntoaseman rakentamiseksi Invaliidisäätiön rakennukseen ynnä 
katuvalaistuksen asentamiseksi sinne johtavalle uudelle tielle, oikeuksin 
käyttää määräraha jo kertomusvuonna. 

Kuutamo- ja Onnentien katuvalaistustöiden suorittaminen. Kaupungin-
l) Kvsto 14 p. toukok. 14 §. — 2) S:n 18 p. kesäk. 17 §. — 8) S:n 10 p. jou-

luk. 4 §; ks. v:n 1940 kert. s. 67. — 4 ) Kvsto 29 p. tammik. 26 § ja 26 p. helmik. 
10 §. _ 5) S:n 19 p. marrask. 17 §. — 6) S:n 17 p. jouluk. 37 §. — 7) S:n 12 p. 
maalisk. 22 §. 
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valtuusto päätti x) merkitä v:n 1942 talousarvioon 9,000 mk Kuutamo- ja 
Onnentien katuvalaistustöiden suorittamiseen oikeuttaen yleisten töiden 
lautakunnan käyttämään määrärahan jo kertomusvuonna. 

Untamonkujan katuvalaistus. Kaupunginvaltuusto päätti2) merkitä v:n 
1942 talousarvioon 9,000 mk:n määrärahan Katuvalaistuksen järjestämi-
seksi Joukolan- ja Käpyläntien väliseen Untamonkujan osaan oikeuttaen 
teknillisten laitosten hallituksen käyttämään mainitun määrärahan jo 
kertomusvuonna. 

16. Muut asiat 

Kaupunginjohtajan virkaketju. Merkittiin3) tiedoksi kaupunginhalli-
tuksen vastaanottaneen eräiden ammatinharjoittajani ja yhtymäin kau-
pungille lahjoittaman, kulloinkin toimessa olevan kaupunginjohtajan 
arvomerkkinä käytettävän virkaketjun sekä päätettiin esittää kaupungin 
kiitos lahjoittajille. 

Tervehdyksen lähettäminen sotatoimissa oleville helsinkiläisille. Kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtajan E. Hj. Rydmanin valtuuston syyskauden 
ensimmäisessä kokouksessa pitämässään alkajaispuheessa tekemän ehdo-
tuksen mukaisesti päätettiin4) lähettää tervehdys sotatoimissa oleville 
helsinkiläisille miehille ja naisille. 

Kansalaisoikeudet. 172 tapauksessa kaupunginvaltuusto puolsi ja 7 
tapauksessa ehdotti evättäviksi anomuksia5), jotka koskivat Suomen 
kansalaisoikeuksien myöntämistä; 4 anomuksesta 5) valtuusto ei katsonut 
voivansa antaa lausuntoa. Ensiksi mainituista tapauksista 110 koski ent. 
Venäjän, 24 Viron, 9 Englannin, 7 Puolan, 5 Liettuan, 6 Latvian, 4 Sak-
san, 2 Ruotsin, 2 Tanskan, 1 Kanadan, 1 Norjan ja 1 Unkarin kansa-
laisia. 

Väkijuomain anniskeluoikeudet. Vastauksena Oy. Alkoholiliike ab:n 
hallintoneuvoston asiasta tekemään tiedusteluun kaupunginvaltuusto 
päätti6) ilmoittaa puoltavansa myönnettäväksi C-anniskeluoikeudet omaa-
ville kaupungissa toimiville ravitsemisliikkeille, toistaiseksi ja enintään 
siksi kunnes kansanhuoltoministeriön määräämä oluenkulutuksen sään-
nöstely kesti, oikeuden myöskin vermouthin anniskeluun. 

Kertomusvuoden varrella valtuusto antoi lausuntonsa 6 väkijuomain 
anniskeluoikeuksia koskevasta anomuksesta 7) siten, että valtuusto päätti 
1 tapauksessa puoltaa lisättyjen oikeuksien ja 3 tapauksessa uusien oikeuk-
sien myöntämistä mutta 2 tapauksessa ehdottaa mainittujen oikeuksien 
myöntämistä koskevat anomukset evättäviksi. 

Elinkeino-oikeudet. 6 tapauksessa kaupunginvaltuusto antoi8) puol-
tavan ja 1 tapauksessa epäävän lausunnon ulkomaalaisten anomuksista, 
jotka koskivat oikeutta elinkeinon harjoittamiseen kaupungissa. 

*) Kvsto 12 p. maalisk. 21 §. — 2) S:n 23 p. huhtik. 38 §. — 3) S:n 29 p. 
tammik. 2 §. — *) S:n 3 p. syysk. 2 §. — 5) S:n 15 p. tammik. 6 §, 29 p. tam-
mik. 4 §, 19 p. helmik. 5 §, 12 p. maalisk. 2 §, 2 p. huhtik. 5 §, 23 p. huhtik. 
4 §, 14 p. toukok. 6 §, 4 p. kesäk. 8 §, 18 p. kesäk. 5 §, 3 p. syysk. 9 §, 1 p. 
lokak. 9 §, 29 p. lokak. 3 §, 19 p. marrask. 6 § ja 17 p. jouluk. 8 §. — 6) S:n 
18 p. kesäk. 54 §. — 7) S:n 29 p. tammik. 7 §, 19 p. helmik. 7 ja 8 §, 23 p. 
huhtik. 7 §, 14 p. toukok. 8 § ja 1 p. lokak. 26 §. — 8) S:n 19 p. helmik. 6 §, 
23 p. huhtik. 5 §, 14 p. toukok. 5 §, 3 p. svysk. 10 § ja 17 p. jouluk. 7 §. 


