
286 II. Rahatoimikamari. 

Rahatoimikamari myöntyi i ) työntekijäin A. Narisen ja A. Ris-
sasen tekemiin anomuksiin että heille myönnetyt 129:60 ja 108 
markan suuruiset vuotuiset vahingonkorvaukset saisi vaihtaa 2,300 
ja 1,400 markan kertakaikkisiin korvauksiin. 

Työmies K. N. Stenbäckin saatua kaupungin työssä tapatur-
maisen kuoleman myönsi 2) kamari hänen leskelleen M. V. Sten-
bäckille vuotuisen 144 markan suuruisen vahingonkorvauksen, niin 
kauan kuin hän pysyy naimattomana, sekä hänen lapsilleen 144 
markkaa yhteensä, kunnes kaksi nuorinta on tullut 15 vuoden 
ikään. Samoilla ehdoilla myönnettiin 3) leskivaimo K. F. Niemiselle 
vuotuinen 144 markan ja leskivaimo H. J. Heinoselle niinikään 
144 markan vuotuinen vahingonkorvaus sekä viimeksi mainitun 
alaikäiselle tyttärelle 72 markan vuotuinen vahingonkorvaus, 

rnapäinenapu- Työmies V. A. Schönbergille myönsi4) rahatoimikamari 400 
raha työmies markan apurahan arvaamattomien tarpeiden määrärahasta teko-
V'btrgme!>n" j a l a n hankkimiseksi. 

C. Muut asiat. 

Vuoden varrella hyväksyi 5 ) rahatoimikamari viisi vuokra-
takuusitou- m a k s u j e n suorituksen vakuudeksi annettua takuusitoumusta. Hyväksyttyjä 
akuusitoi 
muksia. 

Lastenkotien ja Kamarin antaman tehtävän mukaisesti tarkasti puheenjohtaja 
kasvatuslaitos-herra Listo syksyn kuluessa Pitäjänmäellä sijaitsevan diakonissa-
ten tarkastus. ] a i t 0 k g e n lastenkodin sekä maaseudulla sijaitsevat kaupungin kas-

vatuslaitokset, josta tarkastuksesta sittemmin annettiin kertomus, 
sairaaiain tar- Samaten tarkasti kamarin varajäsen herra Lavonius eräät 

kastus. sairaalat. 
virkavapaus Rahatoimikamari myönsi 6) notaarilleen K. Furuhjelmille kah-

n°ruhjeiiSnIu" den viikon virkavapauden huhtikuun 17 päivästä lukien, 
satamakaptee- V. t. satamakapteeniksi, kunnes virka voitiin vakinaisesti täyt-
nin viran hoito, ̂ ää, määräs i 7 ) rahatoimikamari merikapteeni I. Jokisen, 
satamamesta- V. t. satainamestarinapulaiseksi määräsi 8) rahatoimikamari 
v?ranUhofton merikapteeni O. Nygrenin. 

Rahatoimikont- Rahatoimikonttorin v. t. avustavaksi kassanhoitajaksi määräsi9) 
kaslanhoitajan kamari herra E. G. Hällströmin. 
Tnastokonttö- Kirjelmässä helmikuun 15 päivältä tilastokonttorin ensimmäi-
virkain̂ hol·· n e n aktuaari filosofianliseiisiaatti E. Gylling pyysi eroa virastaan, 
dattaminen. Rahatoimikamari ei katsonut silloisissa oloissa olevan ottaminen 

1) Rkmrin pöytäk. 24. 5. 11 ja 12 §. — 2) S:n 24. 1. 34 §. - 3) S:n 24. 1. 
12 §. — 4) S:n 3. 1. 29 §. - 5) S:n 6. 6. 54 ja 55 §; 25. 4. 17 ja 18 §; 14. 5. 8 §. 
— 6) S:n 17. 4. 3 §. — 7) S:n 25. 7. 28 §. - - 8) S:n 23. 5. 26 §. - 6) S:n 19. 9. 
23 §. 
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asiaa käsiteltäväksi, mutta määräsi O aktuaari Gyllingin toistaiseksi 
pidätettäväksi virantoimituksesta. V. t. ensimmäiseksi aktuaariksi 
määrättiin toinen aktuaari filosofianmaisteri O. Bruun. Vuonna 
1919 irtisanotun amanuenssin filosofiantohtori O. Lundellin virka 2) 
oli tavallisessa järjestyksessä julistettava avonaiseksi ja toistaiseksi 
hoidatettava viransijaisella. 

Sittemmin päätti 3) rahatoimikamari virasta erottaa aktuaari 
Gyllingin. Ensimmäiseksi aktuaariksi valittiin4) sitten filosofian-
maisteri O. Bruun ja amanuenssiksi filosofiankandidaatti E. Waro-
nen, joka kuitenkin myöhemmin valitti in5) toiseksi aktuaariksi, 
minkä jälkeen amanuenssiksi valittiin 6) filosofianmaisteri W. Sjö-
ström. Eri aikoina toimimaan toisen aktuaarin ja amanuenssin 
viransijaisina määrättiin ylioppilas T. Voionmaa 0> filosofianmais-
teri W. Sjöström 7) ja filosofiankandidaatti K. A. N. Kalliala 7). 

Jäseneksi kaupungin yleisten töiden hallitukseen valitsi8) jäsenten ja 
rahatoimikamari herra Ignatiuksen, varamiehinä herrat Nyberg ja ^Htsemin̂ n 
Lindfors. johto- ja lauta-

Edelleen valitsi8) rahatoimikamari sosialilautakunnan jäse- kimtiin· 
neksi herra Liston, varamiehenä herra Hjelinman. 

Niinikään valitsi8) kamari kaupungin teknillisten laitosten 
hallituksen jäseneksi herra Hjelmmanin, varamiehenä herra Est-
lander. 

0 Rkmrin pöytäk. 19. 4. 7 §. — 2) Ks. 1917 vuocl. kert. siv. 279. — 3) S:n 
17. 6. 1 §. — 4) S:n 1. 8. 7 ja 8 §. — 5) S:n 26. 9. 59 §. — 6) S:n 11. 11. 9 §. — 
7) S:n 18. 7. 58 §; 18. 10. 62 §. — ») S:n 3. 1. 14 §. 


