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Iin n:o 36 tontteja n:ot 3 ja 12 x); X kaupunginosan korttelin n:o 283 tonttia n:o 4 2) ja 
korttelia n:o 288 3); XI I I kaupunginosan korttelin n:o 412 b tontteja n:ot 7, 10 ja 12 4), 
korttelia n:o 428 5) ja korttelin n:o 446 tonttia n:o 12 6); XIV kaupunginosan korttelia 
n:o 514 7); XV kaupunginosan korttelia n:o 616 8) ja korttelin n:o 634 tontteja n:ot 12 
j a 14 9); sekä X X I I kaupunginosan korttelin n:o 699 tontteja n:ot 16 ja 18 10), korttelin 
n:o 707 tontteja n:ot 3 ja 5 x l) ja korttelin n:o 707 tontteja n:ot 48 ja 50 12). 

Käyttövarat. V:n 1942 käyttövaroista myönnettiin m.m. 27 698: 30 mk kesä- ja sairas-
lomapalkkojen y.m. niihin verrattavien maksujen suorittamiseksi 13) ja 30 000 mk uuden 
kaasuttimen hankkimiseksi maanmittaus- ja kartastotöiden osaston autoon14). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka koskivat Oulunkylän 
rakennussuunnitelman mukaista paaluttamista15) sekä Helsingin kaupungin asemakaava-
kar tan painattamista uuteen puhelinluetteloon 16). 

6. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 

Vuokralle otetut huoneistot. Kiinteistölautakunta otti kertomusvuoden aikana vuok-
ralle kaupungin virastoja ja laitoksia varten seuraavat huoneistot: 

Virasto tai laitos, 
jota varten huo-

neisto vuokrattiin 
Vuokranantaja Osoite 

V u o k r a k a u s i Kuukau-
sivuokra, 

mk 

Virasto tai laitos, 
jota varten huo-

neisto vuokrattiin 
Vuokranantaja Osoite 

alkaa päättyy 

Kuukau-
sivuokra, 

mk 

Poliisilaitos 17) 

Huoltovirasto 18) 

Kansanhuoltolauta-
kunnan ostokort-
tikanslia 19) 

, Työvoimalauta-
kunta ja työvoi-
mavirasto 20) 

Oy. Matkahuolto 

Ministeri O. Talas 

Bostadsab. Anne-
borg 

Rouva A. Bodalew 

Simonkatu n:ot 1—3 

Siltasaarenkatu n:ot 
3—5 

Kammionk. n:o 11 

Mikonkatu n:o 4 

1942, huhtik. 1 

1943, kesäk. 1 

1942, kesäk. 1 

1942, syysk. 16 

1942, kesäk. 30, 
sen jälk. 1942 
jouluk. 31 1 kk. 
irtis. jälk. 

vuod. kerr. irtis. 
helmikuussa 

1943, toukok. 31, 
sen jälk. 3 kk. 

irtis. jälk. 
1943, kesäk. 1, 
sen jälk. irtis. 

helmikuussa 

525: — 

4 350: — 

1 700: — 

9 000: — 

Kaupunginhallituksen asiamiesosastolle luovutettiin21) kaupungintalosta, Katarii-
nankadun 2:sta, 2 huonetta käsittävä 42 m2:n suuruinen huoneisto valoineen ja lämpöineen 
syyskuun 1 p:stä lukien toistaiseksi 546 mk:n tilitysvuokrin kuukaudessa. 

Kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kartastotöiden osastolle päätettiin21) luovuttaa 
kaupungintalon Sofiankadun puoleisesta osasta ent. elintarvikekeskuksen 49 m2 :n suu-
ruinen ruoantarjoiluhuone valoineen ja lämpöineen syyskuun 1 p:stä alkaen toistaiseksi 
637 mk:n tilitysvuokrin kuukaudessa. 

Verotusvalmisteluviraston huoneisto. Joulukuun 9 p:nä 1941 tehtyä kaupungin ja ritari-
huoneen johtokunnan välistä vuokrasopimusta huoneiden vuokraamisesta verotusval-
misteluvirastoa varten ritarihuoneelta päätettiin 22) vuokrasopimuksen 3) kohdassa maini-
tun kolmen n.s. sivuhuoneen osalta jatkaa edelleen heinäkuun 15 p:stä lukien 1 kuukauden 
molemminpuolisin irtisanomisajoin sisältyen huoneiden vuokra vuokrasopimuksen 1) 
kohdassa mainittuun 11 200 mk:n kuukausivuokraan. 

!) Kiint. lautak. 11 p. toukok. 539 §. — 2) S:n 26 p. toukok. 622 §. — 3) S:n 21 p. syysk. 
1 004 §. — 4) S:n 16 p. helmik. 161 §. — 5) S:n 11 p. toukok. 540 §. — 6) S:n 28 p. syysk. 
1039 §. — 7) S:n 2 p. maalisk. 213 §. — 8) S:n 2 p. helmik. 115 §. — 9) S:n 2 p. maalisk. 
218 §. — 10) S:n 18 p. toukok. 587 §. — ") S:n 10 p. elok. 872 §. — *2) S:n 21 p. syysk. 1 003 §. — 
13) S:n 1 p. kesäk. 659 §, 29 p. kesäk. 765 §, 10 p. elok. 871, 873 ja 874 §, 24 p. elok. 924 §, 
7 p. syysk. 957 §, 5 p. lokak. 1 073 §, 19 p. lokak. 1 120, 1 121 ja 1 122 §, 2 p. marrask. 1 179 §, 
9 p. marrask. 1 204 ja 1 205 §, 16 p. marrask. 1 228 §, ja 21 p. jouluk. 1 380 ja 1 382 §. — 
14) S:n 26 p. lokak. 1 159 §. — S:n 23 p. helmik. 185 §. — 16) S:n 20 p. heinäk. 813 §. — 
17) S:n 13 p. huhtik. 399 §. — 18) S:n 20 p. heinäk. 815 §. — 19) S:n 11 p. toukok. 546 §. — 
20) S:n 7 p. syysk. 961 §. — 2*) S:n 14 p. syysk. 982 ja 983 §. — 2 2 ) S:n 9 p. marrask. 1 206 §. — 
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Oy. Matkahuolto abille päätettiin vuokrata linja-autoasema edelleen huhtikuun 1 
pistä kesäkuun 30 p:ään 150 000 mk:n vuosivuokrin entisin vuokraehdoin 2) jatkuen sopi-
mus sen jälkeen vuosineljänneksittäin enintään v:n 1942 loppuun 1 kuukauden molem-
minpuolisin irtisanomisajoin sekä edelleen tammikuun 1 p:stä 1943 lukien 3 kuukauden 
irtisanomisajoin enintään v:n 1943 loppuun 200 000 mk:n vuosivuokrin ja muuten entisin 
voimassa olevin ehdoin. 

Invaliidikoti. Suomen punaiselle ristille vuokrattiin 3) edelleen Länt. Kaivopuiston 
.huvila n:o 6 invaliidikodiksi kesäkuun 1 p:stä alkaen toistaiseksi 3 kuukauden irtisanomis-
ajoin 500 mk:n kuukausivuokrin entisin ehdoin. 

Kunnallisten työväenasuntojen vuokrat. Kunnallisten työväenasuntojen vuokrat pää-
tettiin 4) korottaa lokakuun 1 p:stä 1942 alkaen 3 %:lla pyöristettynä lähimpään 5 mk:aan 
-alaspäin. 

Osakehuoneistojen arviointi. Osakehuoneistojen hintoja koskevia arviointeja suoritet-
tiin 4 tapauksessa5). 

Pirkkolan omakotialueen lahjatalot. Pirkkolan omakotirakennuksia koskevia vuokra-
topimuksia hyväksyttiin 6) irtisanotuiksi 4 tapauksessa jättäen tontti- ja talo-osas-
son tehtäväksi ryhtyä irtisanomisesta aiheutuviin toimenpiteisiin. 

Puolustuslaitokselle luovutettujen huoneistojen vuokramaksut. Määrättiin 7) puolustus-
laitoksen käyttöön kesällä 1941 määrätyiksi ajoiksi pakkoluovutetuista huoneistoista 
velotettavat vuokramaksut. Humalluodolla olevasta Merimelojat nimiselle yhdistykselle 
vuokratusta paviljongista ei kuitenkaan peritty vuokraa, mut ta huoneistolle aiheutetuista 
vahingoista päätettiin vaatia korvauksena 4 270 mk. 

Takauksen hyväksyminen Alppilan vuokramaksun suorittamiseksi. Alphyddan ab:lle 
tammikuun 1 p:n 1942 ja joulukuun 31 p:n 1944 väliseksi ajaksi vuokratun Alppilan ra-
vintolan vuokramaksun suorittamisen vakuudeksi hyväksyttiin 8) 80 000 mk:n arvosta 
Suomen valtion obligatioita. 

Kahvilarakennus Veduta. Kaivopuistossa oleva Veduta niminen kahvilarakennus vuok-
rattiin9) edelleen rouva O. Suhoselle kesän ajaksi 30000 mk:n vuokrin entisin vuokraehdoin. 

Kesämajat. Helsingin poliisiyhdistykselle myönnettiin 10) sen tavanmukainen oikeus 
12 kesämajan pystyttämiseen yhdistyksen kaupungilta vuokraamalle n.s. Äbergin huvi-
lan alueelle Lauttasaaressa entisin ehdoin 10 mk:n kuukausivuokrin majalta kesäkuun 
1 p:stä alkaen. 

Juurikasvien säilytyspaikat. Talo-osasto oikeutett i inu) vuokraamaan Suvilahden-
kadun 4:stä perunain ja juurikasvien säilytyspaikkoja lokakuun 1 p:n 1942 ja toukokuun 
1 p:n 1943 väliseksi ajaksi 75 mk:n vuokrin. 

Kauppatori. Hyväksyttiin 12) talo-osaston laatimat ehdotukset Kauppatorin myynti-
paikkojen uudelleenjärjestelyä varten. 

Kauppatorin kiinteistä puutarhatuotteiden myyntipaikoista vuokrattiin13) pidetyssä 
huutokaupassa toukokuun 1 p:n ja lokakuun 31 ~p:n väliseksi ajaksi 3 yhteensä 2 250 
mk:n kuukausivuokrin. 

Kauppatorin 22 kiinteätä puutarhatuotteiden myyntipaikkaa ja 5 kiinteätä perunan-
myyntipaikkaa varten v:ksi 1943 määrättävät vuokraehdot vahvistettiin 14). Pidetyssä 
huutokaupassa vuokrattiin 15) sittemmin mainituksi vuodeksi kaikkiaan 12 puutarhatuot-
teiden myyntipaikkaa kukin 500 mk:n pohjavuokrin. 

Kauppahallit. Vuoden kuluessa vuokrattiin huutokaupalla 2 Kauppatorin kauppa-
hallin myymälää yhteensä 508 mk:n kuukausivuokrin 16), 6 Hakaniementorin kauppa-
hallin myymälää yhteensä 2 375 mk:n kuukausivuokrin17), 2 Kasarmitorin kauppahallin 
myymälää yhteensä 600 mk:n kuukausivuokrin18) ja 1 Hietalahdentorin kauppahallin 
myymälä 170 mk:n kuukausivuokrin19). 

!) Kiint. lautak. 13 p. huhtik. 398 § ja 28 p. jouluk. 1 406 §. — 2) Ks. v:n 1941 kert. s. 
175 ja. 364 — 3) Kiint. lautak. 11 p. toukok. 547 §. — 4) Taloj. 31 p. elok. 13 § ja kiint. lautak. 
7 p. syysk. 960 §. — 5) Kiint. lautak. 2 p· maalisk. 224 §, 16 p. maalisk. 300 §, 30 p. maalisk. 365 § ja 
26 p. toukok. 625 §. — e) S:n 12 p. tammik. 40 §, 20 p. huhtik. 450 §, 11 p. toukok. 550 § ja 
18 p. toukok. 592 §. — 7) S:n 23 p. helmik. 192 § ja 18 p. toukok. 591 §. — 8) S:n 9 p. maa-
lisk. 270 §. — 9) S:n 26 p. toukok. 624 §. — 10) S:n 4 p. toukok. 507 §. — 1X) S:n 17 p. elok. 
898 §. — 12) S:n 27 p. huhtik. 477 § ja 20 p. heinäk. 822 §. — 13) S:n 11 p. toukok. 553 §. — 
14) S:n 16 p. marrask. 1 229 ja 1 230 §. — 15) S:n 14 p. jouluk. 1 350 §. — 16) Taloj. 20 p. 
huhtik. 6 § ja 23 p. marrask. 23 §. — *7) S:n 20 p. huhtik. 5 ja 9 § ja 31 p. elok. 17 ja 21 §. — 
18) S:n 31 p. elok. 19 §. — S:n 23 p. marrask. 25 §. 
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Kauppatorin kauppahallista ruokaleivän myyjille vuokrattujen hallimyymälöiden 
silloisista voimassa olleista vuokrista päätettiin1) myöntää 20 %:n lisäalennus huhtikuun 
1 p:stä alkaen. 

Kalastajain oy:lle myönnettiin 2) lupa myydä puolukoita vähittäiskaupassa kertomus-
vuoden syksynä Kauppatorin kauppahallin myymälöissä n:ot 110—120 ehdoin, ettei 
marjoja ja kaloja myyty samanaikaisesti. 

Hietalahdentorin kauppahalli määrättiin3) olemaan auki helmikuun 1 p:n ja elokuun 
31 p:n välisenä aikana arkipäivisin klo 8. s o—17 ja lauantaisin ja juhla-aattoina klo 
8.30—16. 

Hakaniementorin kauppahalli määrättiin4) olemaan auki kesän aikana toistaiseksi 
muina arkipäivinä klo 8.30—17 paitsi lauantaisin ja juhla-aattoina klo 8.30—16. 

Virvoitusjuomakioskit. Virvoitusjuomakioskeja varten v:ksi 1942 määrät tävät pohja-
vuokrat sekä huutokauppaehdot vahvistettiin5). Pidetyssä huutokaupassa 23 vuokralle 
tar jotusta virvoitusjuomakioskista vuokrattiin6) 11 yhteensä 151 400 mk:n vuokrin ja 
heti huutokaupan jälkeen vuokrattiin 7 kioskia kioskeista määrätyin pohjavuokrin eli 
yhteensä 42 100 mk:sta; 20 virvoitusjuomakioskia vuokrattiin ennen huutokauppatilai-
suutta kioskien entisille vuokraajille v:n 1941 huutokauppavuokrin eli yhteensä 294 400 
mk:sta. Edellä mainituista vuokrasopimuksista hyväksyttiin muutamat kuitenkin ehdoin, 
että maksamattomat verot oli suoritettava kaupunginkassaan määrättyyn päivään men-
nessä. 

Helsingin maatalouskerhoyhdistys oikeutettiin7) järjestämään virvoitusjuomien 
myyntipaikat kaupungilta vuokraamilleen kerhopalsta-alueille. 

Valokuvauspaikat. Valokuvauspaikkoja varten v:ksi 1942 määrättävät huutokauppa-
ehdot vahvistettiin8). Pidetyssä huutokaupassa 13 vuokralle tarjotusta valokuvauspai-
kasta vuokrattiin 9) 12 yhteensä 37 750 mk:n vuokrin, eräät kuitenkin ehdoin, että mak-
samattomat verot oli suoritettava kaupunginkassaan määrättyyn päivään mennessä. 

Valokuvaaja A. H. Mäkiselle vuokrattiin 10) valokuvauspaikka Meilahden metsästä 
n. sadan metrin päästä raitiotievaunun päätepysäkistä Seurasaareen päin etukäteen suori-
tettavin 400 mk:n kertakaikkisin maksuin sekä muuten valokuvauspaikkoja koskevin 
vuokraehdoin. 

Kukkien myyntipaikat. Kukkien myyntipaikkoja varten v:ksi 1942 määrät tävät pohja-
vuokrat ja huutokauppaehdot vahvistettiin11). Pidetyssä huutokaupassa 13 vuokralle 
tar jotusta kukkien myyntipaikasta vuokrattiin12) 7 yhteensä 167 800 mk:n vuokrin. 

Rouva I. Palmroosille päätettiin 13) vuokrata seppeleiden ja kukkien myyntipaikka 
Hietaniemen kappelin luota joulukuun 1 pistä alkaen toistaiseksi 1 kuukauden irtisano-
mis ajoin. 

Kukkien myyjien sallittiin14) harjoittaa kauppaa vapunaattona klo 12:een ja vappu-
aamuna klo 6:sta alkaen. 

Sanomalehtien myyntipaikat kertomusvuotta varten määrättiin 15). 
Joulukuusien ja joitlukuusenjaikojen myyntipaikat ja myyntipaikkojen vuokrat mää-

rättiin 16) kertomusvuotta varten. 
Oikeus porsaan pitämiseen terveydenhoitoviranomaisten määräämin ehdoin myönnet-

tiin 2 tapauksessa17). 
Vallilan kerhokeskus. Vallilan kerhokeskukselle myönnettiin18) 2 026: 50 mk:n määrä-

raha määrättyjen aikakauslehtien tilaamiseksi kerhokeskukselle v:ksi 1943. 
Käyttövarat. V:n 1942 käyttövaroista myönnettiin m.m. seuraavat määrärahat: 
2 307: 40 mk ylityökorvauksen suorittamiseksi eräille talo-osaston viranhaltijoille19); 
200 mk sodassa kaatuneen talonmies V. A. Halmisen muiston kunnioittamiseksi 20); 
12 000 mk kunnallisten työväenasuntojen vuokrien kannon järjestelyä varten 21); sekä 

Knnt. lautak. 23 p. maalisk. 341 §. — 2) S:n 14 p. syysk. 988 §. — 3) S:n 2 p. helmik. 
117 §. — 4) Taloj. 20 p. huhtik. 3 § ja kiint. lautak. 21 p. svysk. 1009 §. — 5) Kiint. lautak. 
2 p. maälisk. 219 ja 220 §. — S:n 23 p. malisk. 339 §. — 'j S:n 8 p. kesäk. 704 §. — 8) S:n 
2 p. maalisk. 22U §. — 9) S:n 16 p. maalisk. 297 §. —1°) S:n 4 p. toukok. 510 §. — S:n 2 p. 
maalisk. 222 §. — S:n 16 p. maalisk. 298 §; vrt. 23 p. maalisk. 340 § sekä 26 p. toukok. 629, 
630 ja 631 §. — S:n 23 p. marrask. 1 258 §. — S:n 27 p. huhtik. 485 §. — 15) S:n 19 p. 
tammik. 71 §. — 16) S:n 16 p. marrask. 1 235 §. — «) S:n 27 p. huhtik. 476 § 4 ja p. toukok. 
508 §; ks. v:n 1941 kert. s. 32. — 18) Taloj. 21 p. jouluk. 27 §. — 19) S:n 2 p. maalisk. 228 — 
2°) S:n 2 p. maalisk. 229 §. - 21) S :n 13 p. huhtik. 403 §. 
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4 424 mk Kasarmitorin kauppahallissa suoritetun ylimääräisen vartiopalvelun kor-
vaamiseksi1). 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m.m. asioista, jotka koskivat: eräiden kau-
pungin hallinnassa olevien rakennusten palo vakuuttamista2); anomuksia määrärahojen 
myöntämiseksi viransijaisten palkkaamiseksi sekä lukuisia muita tarpeita varten3); 
vuokrasuhteita koskevia asioita4); Kauppatorin kauppahallin kaitsijan toimen ja Sofian-
kadun 4:ssä olevan poliisitalon lämmittäjän toimen siirtämistä ylempään palkkaluokkaan 
sekä muita palkkauskysymyksiä5); viranhaltijoille myönnettäviä eläkkeitä6); viran-
haltijalle myönnettävää oikeutta saada hoitaa virkaansa määrätyn ikärajan saavutettu-
aan7); kaupungin hallinnassa olevien tarpeettomien rakennusten purkamista ja pois-
kuljettamista8); viranhaltijain ikäkorotuksia 9); sekä Tehtaankadun 21:ssä olevan talon 
huoneistoa n:o 37 koskevien osakkeiden n:ot 52—58 myyntitarjousta kaupungille 10). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka koskivat: eräitä 
Humaliston huvila-alueella olevia asuinrakennuksia tarkoittavia myyntitarjouksia n ) ; 
uuden keskuskirjastotalon rakennushanketta1 2); vuokrasuhteita koskevia asioita13); 
viranhaltijoille myönnettäviä eläkkeitä14); rakennuksen ostamista Nikkilän sairaalan 
perhehoitosiirtolan hoitajattaren virka-asunnoksi15); sekä n.s. kiertävien kukkakauppiai-
den kukkienmyyntioikeuden lakkauttamista16) 

7. Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston toimialaan kuuluvat asiat 

Rälläkkäniemi. Voimistelu- ja urheiluseura Helsingin Ponnistukselle vuokrattiin17) 
edelleen Kivinokan Rälläkkäniemi ja sillä oleva kalastajatorppa 1 vuodeksi huhtikuun 
1 p:stä lukien 1 300 mk:n vuosivuokrin entisin ehdoin. 

Lammassaari. Raittiusyhdistys Koitolle vuokrattua Lammassaarta koskevaa vuokra-
sopimusta täydennettiin18) sikäli, että yhdistys, noudattamalla kansanpuistojen käytöstä 
annet tuja määräyksiä, oikeutettiin myöntämään lupia telttojen ja majojen pystyttämi-
seen saarelle sekä käyt tämään siten kertyneet vuokratulot saaren siivous- ja järjestyksen-
pitokustannusten peittämiseksi kaupungin myöntämän avustuksen lisäksi. 

Leiritoiminta. Helsingin sosialidemokraattinen raittiuspiiritoimikunta oikeutettiin 19) 
määrätyin ehdoin järjestämään lastenleiri heinäkuun 20 p:n ja 27 p:n väliseksi ajaksi Laut-
tasaareen samalle paikalle, missä toimikunnan toimesta järjestettiin lastenleiri kesällä 
1940. 

Kansanpuistoissa olevat huvilat. Kesäksi 1942 vuokrattiin kansanpuistoissa olevat 

Kiint. lautak. 28 p. syysk. 1 048 §. — 2) S:n 12 p. tammik. 42 §, 29 p. kesåk. 767 § ja 
5 p. lokak. 1 078 §. — 3) S:n 12 p. tammik. 43, 44 ja 46 §, 26 p. tammik. 94, 95, 96 ja 97 §, 
2 p. helmik. 120, 121 ja 122 §, 9 p. helmik. 139 ja 142 §, 16 p. helmik. 167 §, 23 p. helmik. 
190 §, 16 p. maalisk. 303 ja 304 §, 23 p. maalisk. 338, 343 ja 344 §, 30 p. maalisk. 361, 362, 
363 ja 366 §, 13 p. hulitik. 400, 402, 405, 406 ja 407 §, 11 p. toukok. 549 §, 18 p. toukok. 
593 ja 594 §, 26 p. toukok. 627 ja 635 §, 1 p. kesåk. 661, 664 ja 665 §, 8 p. kesåk. 702 §, 
20 p. heinåk. 814, 815 ja 817 §, 10 p. elok. 877 ja 878 §, 7 p. syysk. 961, 962 ja 964 §, 14 p. 
syysk. 982, 983 ja 986 §, 21 p. syysk. 1 006, 1 007, 1 008, 1 010 ja 1 011 §, 28 p. syysk. 1 045 
ja 1 046 §, 5 p. lokak. 1 076 ja 1 077 §, 12 p. lokak. 1 098 §, 19 p. lokak. 1 126 §, 26 p. lokak. 
1 161, 1 162 ja 1 163 §, 2 p. marrask. 1 182 ja 1 183 §, 9 p. marrask. 1 207 ja 1 208 §, 16 p. 
marrask. 1 231, 1 232, 1 233 ja 1 234 §, 23 p. marrask. 1 257 ja 1 260 §, 30 p. marrask. 1 278 
ja 1 279 §, 7 p. jouluk. 1 306 §, 14 p. jouluk. 1 352, 1 354 ja 1 355 § ja 21 p. jouluk. 1 386, 
1 388 ja 1 389 §. — 4) S:n 26 p. tammik. 95 §, 2 p. helmik. 116 §, 9 p. helmik. 142 §, 23 p. 
helmik. 186 ja 192 §, 23 p. maalisk. 340 §, 4 p. toukok. 500, 501, 502, 503 ja 504 §, 29 p. 
kesåk. 770 §, 10 p. elok. 875 §, 26 p. lokak. 1 160 § ja 2 p. marrask. 1 181 § sekå taloj. 21 p. 
jouluk. 26 §. — 5) Kiint. lautak 2 p. maalisk. 223 §, 4 p. toukok. 506 §, 5 p. lokak. 1 074 §, 12 p. lokak. 
1 097 § ja 19 p. lokak. 1 124 §. — 6) S:n 23 p. maalisk. 342 § ja 21 p. syysk. 1 012 §. — 7) S:n 
16 p. helmik. 165 §, 23 p. helmik. 188 §, 13 p. huhtik. 401 §, 20 p. huhtik. 448 §, 27 p. huhtik. 
474 §, 20 p. heinåk. 816 §, 19 p. lokak. 1 125 §, 7 p. jouluk. 1 304 § ja 14 p. jouluk. 1 353 §.— 
8) S:n 20 p. huhtik. 447 § ja 7 p. syysk. 965 §. — 9) S:n 18 p. toukok. 596 §, 8 p. kesåk. 
703 §, 15 p. kesåk. 732 §, 29 p. kesåk. 768 ja 769 §, 5 p. lokak. 1 075 § ja 7 p. jouluk. 1 305 §. — 
10) S:n 7 p. jouluk. 1 308 §. — X1) S:n 19 p. tammik. 73 § ja 8 p. kesåk. 701 §. — 12) S:n 26 
p. tammik. 93 §. — 13) S:n 16 p. helmik. 163 § ja 2 p. maalisk. 226 §. — 14) S:n 2 p. maalisk. 
225 §, 20 p. huhtik. 444 § ja 27 p. huhtik. 473 §. — 15) S:n 29 p. kesåk. 766 §. — S:n 
14 p. jouluk. 1 349 §. — S:n 13 p. huhtik. 412 §. — 18) S:n 26 p. lokak. 1 164 §. — 19) S:n 
29 p. kesåk. 773 §.* * 


