
II. Kaupunginhallitus. 

Kaupunginhall i tukseen kuuluivat kaupungin johta ja A. Tulenheimo sekä 
apula iskaupunginjohta ja t , raha to imenjohta ja V. Hupli, ki inteistöjohtaja 
E. von Frenckell, teknillinen joh ta ja E. Moring, sosiali- ja opetusasiain joh-
t a j a J . W. Keto, samoinkuin seuraavat kaupunginval tuuston vuodeksi 1932 
vali tsemat jäsenet: ta loudenhoi ta ja A. Halme, filosofiantohtori lakitieteen-
kandidaat t i J . Helo, to imis tonjohta ja E. Jana tu inen , laki t ie teenkandidaat t i 
G. Norrmen, joh ta ja H. Ramsay, pank in joh ta ja E. Rydman , sähköteknikko 
V. V. Salovaara, lääketieteentohtori E. Suolahti ja rakennusmestari W. Udd. 

Kaupunginsihteerinä toimi filosofianmaisteri K. Rein, kaupunginlaki-
miehenä laki t ie teenkandidaat t i E. Cavonius ja kansliasihteereinä vara-
tuomari A. Blomberg, filosofianmaisterit A. Danielson ja G. Brotherus sekä 
vara tuomari T. Nordberg. Avoinna olevaa kansliasihteerinvirkaa hoiti 
hovioikeudenauskultant t i E. Mantere. Kaupungin painatustöiden valvojana 
oli ent. k i r japa inonjohta ja T. Ar tman ja hänen apulaisenaan V. Stenman. 
K i r j aa j ana toimi neiti I. Heikel. Kaupunginkansl ian henkilökuntaan kuului 
sitäpaitsi kuusi vakinaista kanslistia. 

Kaupunginhall i tuksella oli ker tomusvuonna 59 ja sen yleisjaostolla 
58 kokousta. Halli tuksen pöytäkir ja in pykäläluku oli 6,863 ja lähete t ty jen 
kirjeiden luku 1,527. 

Kaupunginhall i tuksen vuoden varrella käsit telemistä asioista maini taan 
tässä seuraavat: 

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 

1. Kiinteän omaisuuden hankintaa, luovutusta ja käyttöoikeutta 
koskevat asiat. 

Leppäsuon alueen pakkolunastaminen. Sen johdosta, e t tä Turun hovi-
oikeus ei ollut ka tsonut olevan syytä m u u t t a a Helsingin raastuvanoikeuden 
päätöstä , joka koski pakkolunastushinnan määräämis tä kaupungin ja Osake-
yhtiö M. G. Steniuksen välisessä r i i ta jutussa, kaupunginhall i tus pää t t i x ) 
va l tuu t taa laki t ieteenkandidaat t i G. Norrmenin hakemaan hovioikeuden tuo-
mion muutos ta korkeimmassa oikeudessa. 

Maan hankkiminen teitä varten. Kulosaaren huvilakaupungin kunnan-
val tuustol ta saapui2) ilmoitus, e t tä val tuusto oli suostunut luovut tamaan 
Hert toniemen bulevardin länt is immän osan leventämiseen t a rv i t t avan maa-

!) Khs 22 p. kesäk. 1,095 §. — 2) S:n 16 p. kesäk. 1,076 §; vrt. v:n 1931 kert. 
s. 3 ja tämän kert. s. 168. 


