
II. Kaupunginhallitus. 
Kaupunginhall i tukseen kuuluivat kaupungin joh ta ja A. Tulenheimo sekä 

apulaiskaupunginj oh ta ja t rahatoimenj ohta ja V. Hupli, ki inteis töjohtaja 
E. von Frenckell, teknillinen joh ta ja E. Moring, sosiali- ja opetusasiain joh-
t a j a J . W. Keto samoin kuin seuraavat kaupunginval tuuston v:ksi 1933 
vali tsemat jäsenet: filosofianmaisteri G. Estlander, ta loudenhoi ta ja A. Halme, 
to imis tonjohta ja E. Janatuinen, yliopistonprofessori E. Linkomies, lakitie-
teenkandidaat t i G. Norrmén, pank in joh ta ja E. Rydman, sähköteknikko V. V. 
Salovaara, lääketieteentohtori E. Suolahti ja rakennusmestar i W. Udd. 

Kaupunginsihteerinä toimi filosofianmaisteri K. Rein, kaupunginlaki-
miehenä laki t ie teenkandidaat t i E. Cavonius ja kansliasihteereinä va ra -
tuomar i A. Blomberg, filosofianmaisterit A. Danielson ja G. Brotherus sekä 
vara tuomari T. Nordberg. Avoinna olevaa kansliasihteerinvirkaa hoiti 
hovioikeudenauskultant t i E. Mantere syyskuun 28 p:ään asti, jolloin hänet 
nimitett i in viran vakinaiseksi halt i jaksi . Kaupungin painatustöiden valvojana 
oli ent. k i r j apa inonjoh ta ja T. Ar tman ja hänen apulaisenaan V. Stenman. 
K i r j aa j ana toimi neiti L Heikel. Kaupunginkansl ian henki lökuntaan kuului 
sitä paitsi kuusi vakinaista kanslistia. 

Kaupunginhall i tuksella oli ker tomusvuonna 61 ja sen yleisjaostolla 
54 kokousta. Halli tuksen pöytäki r ja in pykäläluku oli 7,419 ja lähe te t ty jen 
kirjeiden luku 1,475. · 

Kaupunginhall i tuksen vuoden varrella käsittelemistä asioista maini taan 
tässä seuraavat: 

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 

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

Leppäsuon alue. Selonteko kaupungin ja Aktiebolaget M. G. Stenius 
osakeyhtiön välisistä Leppäsuon aluet ta koskevista oikeudenkäynneistä mer-
kitt i in t iedoksi!) . Kaupungille oli tuomi t tu oikeus pakkolunastaa yhtiön 
hallinta- ja lunastusoikeus kyseiseen alueeseen ja lunastushinta oli vahvis te t tu 
5,166,200 markaksi . Kus tannukse t kaupungin oikeuden valvomisesta hovi-
oikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa, 4,778: 25 markkaa , päätet t i in suo-
r i t t aa ennakolta kaupunginkassasta . 

Lapinlahden talon ja tontin n:o 10 osto. Helmikuun 24 p:nä allekirjoi-
t e t t i i n 2 ) Fast ighetsaktiebolaget Lappviksgatan 17 nimisen yhtiön ja He i -

!) Khs 18 p. toukok. 827 §. — 2) S:n 2 p. maalisk. 374 §. 


