
II. Kaupunginhallitus. 

Kaupunginhallituksen kokoonpano. Kaupunginhallitukseen kuuluivat 
kaupunginjohtaja ylipormestari A. Tulenheimo sekä apulaiskaupunginjohta-
ja t rahatoimenjohtaja V. Hupli, hänen kuoltuaan filosofiantohtori lakitieteen-
kandidaatt i J . Helo, kiinteistöjohtaja insinööri E. von Frenckell, teknillinen 
johtaja insinööri E. Moring, sosiali- ja opetusasiain johta ja filosofianmaisteri 
J . W. Keto samoin kuin kaupunginvaltuuston v:ksi 1934 valitsemat jäsenet 
filosofianmaisteri G. Estlander, toimistonjohtaja J . E. Janatuinen, lakitieteen-
kandidaatt i G. Norrmen, pankinjohtaja E . Hj . Rydman, toimit taja Y. Räisä-
nen, sähköteknikko V. V. Salovaara, toimit taja C. Sundström, lääketieteen-
tohtori E. Suolahti ja rakennusmestari I. W. Udd. 

Kaupunginkanslia 1). Kaupunginsihteerinä toimi filosofianmaisteri 
K. Rein. Kansliasihteereinä olivat varatuomari A. Blomberg, filosofianmaiste-
rit G. Brotherus ja A. Danielson sekä varatuomarit E. Mantere ja T. Nord-
berg. Viimeksi mainitun erottua toimestaan syyskuun 1 p:nä valittiin hänen 
tilalleen varatuomari J . Ståhlberg, joka astui virkaan marraskuun 5 p:nä. 
Ylimääräisenä virkailijana toimi filosofianmaisteri O. Wiherheimo ja kirjaa-
jana neiti I. Heikel. Kaupunginkanslian henkilökuntaan kuului sitä paitsi 
viisi vakinaista ja kaksi ylimääräistä kanslistia. Kaupungin painatustöiden 
valvojana oli ent. kir japainonjohtaja T. Artman ja hänen apulaisenaan 
V. Stenman. 

Kaupunginhallituksen asiamiesosaston henkilökunnan muodostivat kau-
punginlakimies, molempain oikeuksien kandidaatt i E.Cavonius, ja asiamies, 
varatuomari V. Merivirta, sekä kaksi konttoriapulaista. 

Kokoukset. Kaupunginhallituksella oli kertomusvuonna 66 ja sen yleis-
jaostolla 51 kokousta. Pöytäkir jain yhteenlaskettu pykäläluku oli 6,268, 
siitä hallituksen yleisten kokousten 2,184 ja sen yleisjaoston 4,084, joista 
viimeksimainituista 2,566 koski verotusasioita. Lähetet tyjen kirjeiden luku 
oli 1,200, siitä 730 verotusasiakirjettä. 

Kaupunginhallituksen vuoden varrella käsittelemistä asioista mainitaan 
tässä seuraavat: 

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 
1. Kiinteän omaisuuden hankintaa, luovutusta ja käyttöoikeutta 

koskevat asiat. 

Filppus nimisen tilan erään osan ostaminen. Päättäessään 2) ostaa teh-
tailija V. Langilta osan Filppus nimistä tilaa kaupunginvaltuusto ei tarkkaan 
määritellyt mainittua erottamatonta aluetta eikä sen rajoja. Jo t t a alueen 
erottaminen voitaisiin suorittaa ja lainhuudatus saada kaupunginhallitus 
määrit teli3) mainitun alueen seuraavasti: Kaupunginvaltuuston huhtikuun 
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