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gonkorvausta hänen leskelleen M. Lindholmille 144 markkaa, niin 
kauan kun hän leskenä pysyy, ja pojalleen E. A. Lindholmille 72 
markkaa, kunnes hän täyttää viisitoista vuotta. 

A. F. LAUREIIIN Axel Fredrik Laurellin stipendirahaston käytettävänä oleva, 
tonkOTonkä̂ -99 markkaan nouseva korko jaettiin *) ruotsalaisen realilyseon ja 

täminen. Svenska privata läroverket för flickor koulun kesken. 
Evätty tarjous g e n johdosta että rahatoimikamari oli Helsingin raitiotie- ja 
omnibTstsiL-omnibusosakeyhtiön johtokunnalta tiedustellut2), suostuisiko yhtiö 

yhtiönraitiotie-kaupungille myymään raitiotielaitoksensa ja kaikki muut varansa 
misestä kail·-" 4,687,500 markasta sekä lähemmin esitetyin ehdoin 3), ilmoitti johto-

pungiiie. kunta, että yhtiön osakkaat eivät olleet kamarin tarjousta hyväk-
syneet. 

C. Muut asiat. 

vakuusasiakir- Kaupungin vakuusasiakirjoja tarkastaessaan päätti4) rahatoimi-
jäin tarkastus, T . , , , , .. . . . , . . . · . 

kaman erinäisissä tapauksissa ryhtyä toimenpiteisiin kaupungin 
oikeuden säilyttämiseksi. 

Hyväksyttyjä Vuoden varrella hyväksyi rahatoimikamari 13 takuusitoumusta takuusitou- , . , . . . i t . ^ · j 

muksia. myytyjen tonttien kauppahinnan maksamisesta. 
Ylimääräisen Ylimääräiseksi apulaissihteeriksi rahatoimikamariin maaliskuun 

rfnMettaminen * päivästä vuoden loppuun otti5) kamari varatuomari W. O. Beckerin 
rahatoimika- maksamalla kaupunginvaltuuston tarkoitukseen myöntämän 500 

markan kuukausipalkkion. 
Tiiastokontto- Kaupungin tilastokonttorin avonaista aktuaarin virkaa jälleen 
"iran^een" täytettäessä valitsi6) rahatoimikamari virkaan dosentti E. O. V. täyttäminen. Gyllingin. 

Lausunto Kirjelmässä helmikuun 27 päivältä pyysi yleisten töiden yli-
ô ev̂ anmisto- hallitus rahatoimikamarin lausuntoa siitä, kuka on velvollinen kun-
merkin kun- nossapitämään Kauppatorille keisarinna Aleksandra Feodorovnan 
vo°msuuTeIta. käynnin muistoksi vuonna 1833 pystytettyä muistomerkkiä. 

Sittenkun amanuenssi A. Hästesko, jonka toimeksi rahatoimi-
kamari oli antanut tutkia mainitun muistomerkin syntyä, oli kama-
riin antamassaan promemoriassa tutkimuksen tuloksena esittänyt, 
että muistomerkki oli aikaansaatu yksityisten alotteesta ja yleisellä 
rahankeruulla sekä valtiovaroista suoritetulla apumaksulla, että 
kaupunginviranomaisia ei ollut kuultu muistomerkin paikkaa kos-
kevasta asiasta, sekä ettei muistomerkkiä ollut luovutettu kaupun-

Huhtik. 4 p. 41 §. — 2) Elok. 22 p. 12 §. — 3) Lokak. 17 p. 67 §. — 
4) Helmik. 7 p. 1 §, helmik. 14 p. 1 § ja heinäk. 1 p. 1 §. — 5) Helmik. 22 p. 
di §, — 6) Helmik. 29 p. 37 §, 
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gin hoitoon, päätti 0 rahatoimikamari ylihallitukselle ilmoittaa, että 
kamarin mielestä puheena oleva kunnossapitovelvollisuus ei kuulu-
nut Helsingin kaupungille. 

Jäseneksi kaupungin yleisten töiden hallitukseen valitsi2) raha- Jäsenen ja ya-x ° ^ .. rajasenen valit-
toimikamari herra Wasastiernan ia varajäseneksi herra Artin. semmen kau-J J ° pungm yleisten 

Niinikään valitsi 2) rahatoimikamari kaupungin teknillisten töiden ja tek-nillisten laitos-
laitosten hallituksen jäseneksi herra Almqvistin ja varajäseneksi ten hamtuk-

herra Nybergin. 
Aktiebolaget Futuran tekemän tarjouksen, että kaupungille 

ostettaisiin yhtiön omistamat tontit Aleksanterinkatu n:o 6 ja Kata- n:?.6 ia Kata-runankadun riinankatu n:o 1 890,000 markan hinnasta, rahatoimikamari epäsi 3 ) . tontin n : 9 1 myyntitarjous 
evätty. 

l) Toukok. 17 p. 22 §. — 2) Tammik. 4 p. 14 §. — 3) Heinäk. 11 p. 20 §. 
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