
268 11. Kaupunginhallitus 

16. Muut asiat 

Rahatoimikamarin historiaa koskeva filosofianmaisteri G. Estlander-
vainajan laatima käsikirjoitus päätettiin luovuttaa kaupungin historia-
toimikunnan käytettäväksi. Lisäksi päätettiin, että rahatoimenjohtaja 
J . Helolle annettu tehtävä 2) suomentaa käsikirjoitus ja laatia siitä puuttu-
vat luvut oli katsottava rauenneeksi. 

Asutuslautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenille päätettiin3) kau-
punginhallituksen yleisistä käyttövaroista suorittaa yhteensä 2,900 
mk. 

Kansaneläkelaitoksen kortisto. Kansaneläkelaitoksen asiasta tekemään 
tiedusteluun kaupunginhallitus päätti4) vastata, ettei sillä puolestaan ollut 
mitään sitä vastaan, että vakuutuksen alaisia henkilöitä koskeva kortisto 
Helsingin kaupungin osalta laadittiin poliisilaitoksen osoitetoimiston kor-
tistojen perusteella ja sen huoneistossa kansaneläkelaitoksen palkkaamin 
työvoimin sekä osoitetoimiston johtajan ja hänen apulaisensa valvonnan 
alaisena suunnilleen kertomusvuoden helmikuun alusta seuraavan touko-
kuun alkuun mennessä, ollen kansaneläkelaitoksen suoritettava osoite-
toimiston johtajalle ja hänen apulaiselleen palkkio kyseisestä valvonta-
työstä sekä huolehdittava tarvittavien kirjoituskoneiden ja muiden työ-
välineiden hankkimisesta. 

Erinäisille yhdistykselle y. m. myönnetyt avustukset. Yleisistä käyttö-
varoistaan kaupunginhallitus myönsi Suomi-seuralle 5) ja Finlandssvenska 
utlandsdelegationen 6) nimiselle yhdistykselle vastaanottotilaisuuksien jär-
jestämiseksi ulkosuomalaisretkikunnille vastaavasti 6,000 mk ja 2,500 
mk; sekä Suomen-matkat nimiselle yhdistykselle7) Tukholmaan järjestet-
tävää näyttelyä varten 10,000 mk. 

Helsingin lähiympäristön omakotiyhdistyksen anottua avustusta toi-
mintansa tukemiseksi kiinteistölautakunta oli anomuksesta antamassaan 
lausunnossa huomauttanut, että anojayhdistys kesällä 1938 oli järjestä-
nyt puutarha vii jelyskilpailun ja koettanut luentotilaisuuksia ja kokouk-
sia järjestämällä vilkastuttaa puutarhatoimintaa omakotialueella. Puu-
tarhakilpailussa olivat kaupungin puutarhaneuvojat palkintotuomareina 
yhdistyksen hankkiessa omalla kustannuksellaan kunniakirjat ja palkin-
not. Kokouksia ja luentoja varten oli yhdistys vuokrannut huoneiston 
Käpylän työväentalolta ja maksanut siitä 20 mk tunnilta. Koska puu-
tarhakilpailujen ja luentojen avulla voidaan parantaa puutarhojen vilje-
lystasoa, oli lautakunnan mielestä omakotirakentajien toiminnan tuke-
minen hyödyksi. Kaupunginhallitus päättikin8) myöntää Helsingin lähi-
ympäristön omakotiyhdistykselle opintokerhotyön tukemiseen ja vuokra-
avustuksiin 5,000 mk ehdoin, että kaupunginhallitukselle aikanaan esi-
tettiin tilitys avustuksen käytöstä. 

C. F. Ekholmin stipendirahasto. Kaupunginhallitus päätti9) julistaa 
haettavaksi kaksi 3,000 mk:n suuruista matka-apurahaa C. F. Ekholmin 
stipendirahaston v:n 1938 korkovaroista sekä siirtää jäännöksen v. 1940 
käytettäväksi. 

i) Khs 26 p. tammik. 194 §. — 2) Ks. v:n 1937 kert . s. 100. — 8) Khn jsto 
19 p. lokak. 4,039 a §. — 4) Khs 26 p. tammik. 197 §. — 5) S:n 25 p. toukok. 
1,148 §. — 6) S:n 4 p. huhtik. 825 §. — 7) S:n 16 p. maalisk. 656 §. — 8) S:n 
25 p. toukok. 1,162 §. — 9) S:n 25 p. toukok. 1,154 §. 
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Sittemmin suostuttiin1) kelloseppä L. Tuomen anomukseen hänelle 
rahastosta myönnetyn 3,000 mk:n matka-apurahan siirtämisestä v. 1940 
käytettäväksi. 

G. Pauligin lahjoitusrahasto. Kaupunginhallitus päätti2) syyskuussa 
julistaa haettavaksi 11,000 mk:n suuruisen matka-apurahan G. Pauligin 
rahaston korkovaroista. 

Merimieshuoneen rahastot. Merkittiin 3) tiedoksi, että korkein hallinto-
oikeus lokakuun 18 p:nä oli hylännyt merimieshuoneen omaisuuden jakoa 
koskevan kaupunginhallituksen valituksen. 

Helsinki-aiheisen elokuvan valmistaminen. Helsinki-seuran anottua 
avustusta Helsinki-aiheisen elokuvan valmistamiseen, kaupunginhallitus 
päätti4) luovuttaa kaupunginorkesterin maksutta elokuvaan liittyvää 
musiikkia esittämään ja myöntää yleisistä käyttövaroistaan tilitystä vas-
taan 20,000 mk säveltäjäpalkkion, orkesteriäänten kirjoittamisen ja mu-
siikin esitysoikeuskulujen korvaamiseen sekä suostua siihen, että filo-
sofianmaisteri T. Pihan käsikirjoituksen pohjalla valmistettavaan eloku-
vaan liitettiin maininta siitä, että elokuva oli valmistettu kaupungin myötä-
vaikutuksella edellyttäen, että kaupungin edustajat olivat sen hyväksy-
neet ja että siihen oli liitetty kaupungin hallintaa ja laitoksia esittäviä 
kohtia. 

Julkaisujen avustaminen, kaupungin mainostaminen eri lehdissä y. m. 
Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi Suomen kirja oy:lle 
10,000 mk5) erityisen Helsingin-oppaan julkaisemiseen, valiten apulais-
asemakaava-arkkitehti B. Aminoffin kaupungin edustajaksi mainitun jul-
kaisun toimituskuntaan, 3,000 mk6) Finnland 1940 nimisen saksankieli-
sen mainoskirjan painattamista varten ja 1,000 mk 7) n. s. lahjoittajakappa-
leen tilaamiseksi yhtiön olympiakisoja silmälläpitäen julkaistavasta eri 
maiden kansallislauluja sisältävästä teoksesta; Suomen ylioppilaskuntien 
liitolle Helsingin-oppaan julkaisemista varten 5,000 mk5); kaupunkia 
käsittelevän kirjoituksen julkaisemiseksi The Finland Year Book nimisessä 
teoksessa 3,000 mk8); sekä kaupunkia koskevien mainosilmoitusten jul-
kaisemiseksi Suomen matkailu nimisessä Suomen matkailuyhdistyksen 
aikakauslehdessä 1,600 mk9), Dagens Nyheter ja Stockholms-Tidningen 
nimisissä tukholmalaisissa sanomalehdissä 576 Ruotsin kruunua10), Briva 
Zeme nimisessä latvialaisessa sanomalehdessä 2,500 mk11) ja Maguar 
Nenyet nimisessä unkarilaisessa päivälehdessä 5,000 mk 12). 

Samoista käyttövaroista myönnettiin edelleen 6 puntaa eli 1,362 mk 13) 
British Universities Encyclopedia nimisen teoksen XI ja XII osan hankki-
miseksi sekä 1,000 mk 14) Suomen puolesta nimisen mainosteoksen ostami-
seen. 

Tarverahoistaan kaupunginhallitus myönsi 15) 2,940 mk 7 kappaleen 
ostamiseksi Suomen kartanot nimistä teosta ja 2,160 mk 4 kappaleen 
ostamiseksi Säterier och storgårdar i Finland nimistä teosta. 

Kaupungin kartan käyttö mainostarkoituksiin. Suomen standardi-

i) Khn jsto 29 p. jouluk. 4,445 §. — 2) Khs 27 p. heinäk. 1,641 §. — 3 ) Khn 
jsto 15 p. jouluk. 4,333 §; ks. myös v:n 1938 kert . s. 254. — 4) Khs 16 p. helmik. 
412 §; vr t . v:n 1936 kert . s. 192. — 5) Khs 23 p. helmik. 460 a §. — 6) S:n 
21 p. syysk. 1,953 §. — 7) S:n 27 p. heinäk. 1,605 §. — 8) S:n 30 p. maalisk. 772 §. — 
») Khn jsto 27 p. huhtik. 3,492 §. — 10) S:n 9 p. helmik. 3,189 § ja 30 p. maalisk. 
3,399 §. — " ) S:n 4 p. toukok. 3,512 §, — 12) S:n 24 p. elok. 3,862 §. — 13) S:n 
11 p. toukok. 3,538 §. — 14) S:n 30 p. marrask. 4,201 §. — 15) S:n 3 p. elok. 3,816 §. 
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soimislautakunta oikeutettiin painattamaan Helsingin kaupungin kartta 
kansainvälisen standardisoimiskonferenssin ohjelmavihkoseen ehdoin, ettei 
sitä voitu käyttää opaskarttana suuremmassa laajuudessa kuin anomuk-
sessa oli edellytetty, sekä että karttakuvat ennen painattamista esitettiin 
kaupungin painatustöiden valvojan ja kaupungingeodeetin hyväksyttä-
viksi. 

Raf. Haarla oy:n anomukseen saada varustaa erinäisten kirjelehti-
öidensa kannet Helsingin kaupungin kartalla kaupunginhallitus päätti 2) 
suostua ehdoin, että kartta laadittiin ilman kirjoituksia ja muutenkin 
sellaiseen muotoon, ettei sitä voitu käyttää opaskarttana, sekä että kansi-
kartat ennen painattamista esitettiin kaupungin painatustöiden valvojan 
j a kaupungingeodeetin hyväksyttäviksi. 

Kaupunginhallitus suostui3) Hattuteollisuus oy:n anomukseen saada 
painattaa kaupungin kartta matkamuistonenäliinoihin. 

Juhlapostimerkin painattaminen. Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriölle päätettiin4) pyynnöstä antaa Helsingin kaupungin 300-
vuotis juhlan johdosta painettavaa juhlapostimerkkiä koskeva lau-
sunto. 

Taideteosten osto. Määrärahasta Taideteosten osto kaupunginhallitus 
myönsi 6,000 mk taiteilija K. Kuutolan Eteläsatama nimisen öljymaalauk-
sen ja 3,500 mk taiteilija V. Nuuttilan Talvista kaupunkia nimisen öljy-
maalauksen ostamiseen Suomen taiteilijain taidenäyttelystä5); 4,500 mk 
taiteilija V. Kamppurin Simonkatu nimisen öljymaalauksen ja 3,000 mk 
taiteilija K. Kuutolan Aihe Helsingistä nimisen öljymaalauksen ostami-
seksi opetusministeriön järjestämästä yleisestä taidenäyttelystä6); 15,000 
mk J. A. Ehrenströmin laatimasta ensimmäisestä kaupungin kartasta 
valmistetun kuparisen faksimiilin ostamiseen taiteilija B. Aspelinilta 7); 
sekä 100,000 mk Lek ja Hejsan nimisten veistosten ostamiseen kuvanveis-
täjä V. Janssonilta8). 

Samasta määrärahasta päätettiin suorittaa 775 mk 9) Kivelän sairaa-
laan ostetun taiteilija L. Tokkolan taulun kehystämiseksi ja 49: 80 mk 10) 
sen kuljettamiseksi sairaalaan sekä kuvanveistäjä Y. Liipolalle ja arkki-
tehti B. Jungille, jotka olivat toimineet asiantuntijoina Kappeliesplanaadin 
suihkuveistoksia arvosteltaessa, 500 mk kummallekin11). 

Taiteilija V. Thomelle annettiin 12) tehtäväksi sovituin 25,000 mk:n 
palkkioin maalata vesijohtolaitoksen entisen toimitusjohtajan A. Skogin 
muotokuva, joka sijoitettaisiin vesijohtolaitoksen huoneistoon. 

Taulunäyttelyn järjestäminen kaupunginvaltuuston istuntosaliin. Ra-
kennustoimiston talorakennusosaston 3,005: 65 mk:n suuruinen lasku suo-
jaseinäin pystyttämisestä erästä kaupunginvaltuuston istuntosaliin järjes-
tettävää taulunäyttelyä varten hyväksyttiin 13) maksettavaksi kaupungin-
hallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Raitiotie ja omnibus oy:n johtokuntaan päätettiin 14) ehdottaa valitta-
viksi kiinteistötoimiston toimistopäällikkö J. W. Andersin, v. t. kiinteistö-
johtaja T. Grotenfelt, kiinteistöjohtaja E. von Frenckell, rahatoimen-

Khs 2 p. maalisk. 539 §. — 2) S:n 2 p. maalisk. 526 §. — 3) S:n 25 p. 
toukok. 1,168 §. — 4) S:n 1 p. kesäk. 1,235 §. — S:n 20 p. huhtik. 914 §. — 
6) S:n 23 p. marrask. 2,499 §. — 7) S:n 4 p. huhtik. 826 §. — 8) S:n 21 p. syysk. 
1,947 §. — 9) Khn jsto 3 p. elok. 3,815 §. — 1 0 ) S:n 24 p. elok. 3,859 §. — u ) S:n 
21 p. syysk. 3,948 §. — 12) Khs 14 p. huhtik. 853 a § ja 8 p. kesäk. 1,291 §. — 
l s) Khn jsto 19 p. tammik. 3,094 §. — Khs 23 p. maalisk. 719 §. 
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johtaja J. Helo ja kaupunginhallituksen jäsenet Rydman, Räisänen, Salo-
vaara ja Suolahti sekä tilintarkastajiksi filosofiantohtori R. Tuhti ja pro-
fessori G. von Wendt ja varalle kaupunginkamreeri P. J. Björk ja pankin-
johtaja V. Sipi. 

Helsingin makasiini oy. Kaupunginhallitus päätti ehdottaa Helsin-
gin makasiini oy:n hallintoneuvostoon valittaviksi vuorineuvos J. Grund-
strömin, kauppaneuvos I. Lindforsin ja pääjohtaja H. Ramsayn sekä tilin-
tarkastajiksi kaupunginreviisori K. Fellmanin ja rahatoimenjohtaja J. 
Helon. Lisäksi päätettiin yhtiökokouksessa ehdottaa, että hallintoneuvos-
ton puheenjohtajan palkkio vahvistettaisiin 30,000 mk:ksi vuodessa. 

Ab. M. G. Stenius oy:n johtokuntaan päätettiin 2) ehdottaa valittaviksi 
v. t. kiinteistöjohtaja T. Grotenfelt, teknillinen johtaja E. Moring, kaupun-
ginlakimies E. Cavonius, kiinteistötoimiston osastopäällikkö J. A. Savo-
lainen ja toimittaja Y. Räisänen. Johtokunnan asiasta tekemään tieduste-
luun kaupunginhallitus päätti3) vastata, ettei sillä ollut mitään sitä vas-
taan, että johtokunnan puheenjohtajan palkkio vahvistettiin 4,000 mk:ksi, 
jäsenten palkkiot 2,000 mk:ksi ja tilintarkastajain palkkiot 500 mk:ksi 
vuodessa sekä että yhtiön sihteerille kaupunginlakimies E. Cavoniukselle 
suoritettiin yhtiön varoista palkkio joulukuun 9 p:stä 1938 lukien siten, että 
kolmena ensimmäisenä kuukautena suoritettiin 2,000 mk kuukaudelta ja 
sen jälkeen toistaiseksi 500 mk kuukaudelta. 

Jäsenten valitseminen asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntain johtokun-
tiin ja hallituksiin. Kaupungin edustajiksi niiden asunto-osakeyhtiöiden 
ja -osuuskuntain johtokuntiin ja hallituksiin, joissa kaupungilla oli osak-
keita ja osuuksia tai joille se oli myöntänyt lainoja, valittiin tai ehdotet-
tiin valittaviksi seuraavat henkilöt: 

Asunto oy. Sture: toimistopäällikkö J. W. Andersin ja kansliasihteerit 
A. Blomberg ja J. Ståhlberg sekä varalle asemakaava-arkkitehti B. Brunila 
ja sihteeri T. Törnblom4); 

Asunto oy. Töölönkatu 19: työläistarkastaja T. Uski sekä varalle 
johtaja K. R. Heinonen4); 

Asunto-osuuskunta Poisto: osastopäällikkö J. A. Savolainen, sihteeri 
T. Törnblom ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle kansliasihteeri J. 
Ståhlberg ja notaari C. Toppelius4); 

Asunto oy. Osmo-Käpylä: rakennustarkastaja A. Toivonen sekä varalle 
apulaisosastopäällikkö P. Hanste 5); 

Asunto oy. Virkamiesasuntoja: toimistopäällikkö J. W. Andersin, 
kansliasihteeri A. Blomberg ja kaupunginsihteeri E. Mantere sekä varalle 
osastopäällikkö J. A. Savolainen ja työläistarkastaja T. Uski6); 

Asunto oy. Hauho: osastopäälliköt S. Puranen ja J. A. Savolainen 
ja libristi F. Sundqvist sekä varalle sihteeri T. Törnblom ja johtaja T. 
Wanonen7); 

Asunto oy. Savila: kansliasihteeri A. Blomberg8); 
Virkamiesasunto oy. Sampsantie 50: kaupunginkamreeri P. J. Björk, 

kansliasihteeri A. Blomberg ja osastopäällikkö J. A. Savolainen 9); 
Oy. Lapinlahdenkatu 27: kauppias K. W. Hyvönen, taloudenhoitaja 

S. Ojanne, varatuomari L. Silvenius osastopäällikkö S. Puranen ja sih-

!) Khs 23 p. maalisk. 725 §. — 2) S:n 23 p. maalisk. 715 §. — 3) S:n 11 p. 
toukok. 1,052 § ja 27 p. huhtik. 977 §. — 4) S:n 9 p. helmik. 366 §· — 5) S:n 16 
p. helmik. 439 §. — 6 ) S:n 16 p. helmik. 440 §. — 7) S:n 16 p. helmik. 442 §. — 
8) S:n 23 p. helmik. 485 §. — 9) S:n 9 p. maalisk. 614 §. 
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teeri T. Törnblom ja varalle rouva F. Hyvönen ja kaupunginsihteeri E. 
Mantere sekä tilintarkastajiksi kaupunginkamreeri P. J. Björk ja apulais-
kaupunginkamreeri E. Jernström1); 

Ab. Äshaka oy.: osastopäällikkö J. A. Savolainen, kansliasihteeri J . 
Ståhlberg ja sihteeri T. Törnblom2); 

Ab. Gräsviksgatan 5: kaupunginsihteeri E. Mantere, osastopäällikkö 
S. Puranen ja sihteeri T. Törnblom sekä tilintarkastajiksi kaupunginkam-
reeri P. J. Björk ja kaupunginreviisori N. Fellman 3); 

Oy. Helsingin kansanasunnot: toimistopäällikkö J. W. Andersin ja 
johtaja W. Karikoski ja varalle osastopäällikkö J. A. Savolainen sekä 
tilintarkastajiksi kaupunginkamreeri P. J. Björk ja apulaiskaupungin-
kamreeri E. Jernström 4); 

Asunto-osuuskunta Poisto: osastopäällikkö J. A. Savolainen, sihteeri 
T. Törnblom ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle kansliasihteeri J. 
Ståhlberg ja notaari C. Toppelius5); 

Oma-asunto oy.: osastopäällikkö J. A. Savolainen, sihteeri T. Törn-
blom ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle kansliasihteerit A. Daniel-
son ja J. Ståhlberg6); 

Vallilan asunto-osuuskunta: kansliasihteeri A. Blomberg, osastopääl-
likkö J. A. Savolainen ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle osasto-
päällikkö S. Puranen ja kansliasihteeri J. Ståhlberg7); 

Asunto oy. Tyyni: osastopäällikkö J / A . Savolainen, sihteeri T. Törn-
blom ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle kansliasihteerit A. Blomberg 
ja J. Ståhlberg 8); 

Asunto oy. Aito bostads ab.: osastopäällikkö J. A. Savolainen, sihteeri 
T. Törnblom ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle kansliasihteeri J . 
Ståhlberg ja notaari C. Toppelius 9); 

Asunto-osuuskunta Käpy: osastopäällikkö J. A. Savolainen, kanslia-
sihteeri J. Ståhlberg ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle sihteeri T. 
Törnblom ja toimitsija A. Valta 10); 

Asunto oy. Virkamiesasuntoja Sampsantie 40: toimistopäällikkö J. 
W. Andersin, apulaiskaupunginarkkitehti V. Määttä ja osastopäällikkö 
J. A. Savolainen sekä varalle kansliasihteeri J. Ståhlberg ja notaari C. 
Toppelius !!); 

Asunto oy. Vallilan pienasunnot n:o 1: asemakaava-arkkitehti B. Bru-
nila, johtaja K. R. Heinonen ja osastopäällikkö J. A. Savolainen sekä varalle 
kansliasihteeri J. Ståhlberg ja työläistarkastaja T. Uski12); 

Asunto oy. Vallilan pienasunnot n:o 2: asemakaava-arkkitehti B. 
Brunila, johtaja K. R. Heinonen ja osastopäällikkö J. A. Savolainen sekä 
varalle kansliasihteeri J. Ståhlberg ja työläistarkastaja T. Uski13); 

Asunto-osuuskunta Nelikulma: kansliasihteeri A. Blomberg, toimittaja 
K.-A. Fagerholm, sähköasentaja V. V. Salovaara ja osastopäällikkö 
J. A. Savolainen sekä varalle kansliasihteeri A. Danielson ja toimistosih-
teeri E. Varonen14); 

Asunto-osuuskunta Haapa: kansliasihteeri A. Blomberg, asiamies E. 

!) Khs 9 p. maalisk. 624 §. — 2) S:n 16 p.maalisk. 676 §. — 5) S:n 23 p. 
maalisk. 722 §. — 4) S:n 30 maalisk. 799 §. —-5) S:n 7 p. syysk. 1,872 §. — 6 ) S:n 
14 p. syysk. 1,914 §. — 7 ) S:n 12 p. lokak. 2,171 §. — 8) S:n 12 p. lokak. 2,172 §.— 
*) S:n 19 p. lokak. 2,256 §. — 10) S:n 19 p. lokak. 2,257 §. — u ) S:n 26 p. lokak. 
2,299 §. — 1 2 ) S:n 2 p. marrask. 2,340 §. — 1 3 ) S:n 2 p. marrask. 2,341 §. — 14) S:n 
2 p. marrask. 2,342 §. 
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Elfvengren ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle kansliasihteeri J . 
Ståhlberg ja sihteeri T. Törnblom1); 

Asunto-osuuskunta Käpylä: kansliasihteeri A. Blomberg, asiamies 
E. Elfvengren, apulaiskaupunginarkkitehti V. Määttä ja työläistarkastaja 
T. Uski sekä varalle kansliasihteerit A. Danielson ja J . Ståhlberg2); 

Asunto oy. Töölönkatu 19: työläistarkastaja T. Uski sekä varalle joh-
taja K. R. Heinonen3); 

Avsunto-osuuskunta Voitto: osastopäällikkö S. Puranen, sähköasentaja 
V. V. Salovaara ja osastopäällikkö J . A. Savolainen sekä varalle kanslia-
sihteerit A. Blomberg ja J . Ståhlberg4); 

Asunto oy. Sammatti: toimistonjohtajat Y. Harvia ja J . E. Janatuinen 
ja työläistarkastaja T. Uski ja varalle kansliasihteeri A. Blomberg ja 
osastopäällikkö J . A. Savolainen sekä tilintarkastajaksi kaupunginkamreeri 
P. J . Björk ja varalle osastopäällikkö S. Puranen5); sekä 

Helsingin kaupungin rakennus oy. n:o 4: toimistonjohtajat Y. Harvia 
ja J . E. Janatuinen, osastopäällikkö J . A. Savolainen, läaketieteenlisen-
siaatti O. A. Tudeer ja työläistarkastaja T. Uski ja varalle asemakaava-
arkkitehti B. Brunila, kansliasihteeri J . Ståhlberg ja sihteeri T. Törnblom 
sekä tilintarkastajiksi kaupunginkamreeri P. J . Björk ja poliisilääkäri N. 
Jännes ja varalle reviisori O. Paldani ja osastopäällikkö S. Puranen6). 

HAKA osuuskunnan hallintoneuvostoon kaupunginhallitus nimesi7) 
entisen edustajansa, toimistopäällikkö G. Modeenin. 

Kutsuntalautakuntaan kertomus vuoden ase vei vollisuuskutsuntaa var-
ten kaupunginhallitus valitsi8) everstiluutnantti S. Lydmanin varsinai-
seksi jäseneksi ja eversti U. Hillmanin varajäseneksi. 

Helsingin kansanteatteri oy:n johtokuntaan valittiin9) kaupunginsih-
teeri E. Mantere. 

Uudenmaan matkailutoimikunta. Kaupunginhallitus valitsi10) kaupun-
ginsihteeri E. Mantereen edustajakseen Uudenmaan matkailu toimikuntaan. 

Suomen messut osuuskunnan hallintoneuvostoon valittiin11) varajäse-
niksi teknillinen johtaja E. Moring ja kaupungin arkkitehti G. Taucher. 

Myrkkyfiitoisten kasvinsuojeluaineiden valmistus. Teknillinen tehdas 
Savu oy:n anomusta saada valmistaa myrkkypitoisia kasvinsuojeluaineita 
päätettiin12) Uudenmaan lääninhallitukselle annettavassa lausunnossa 
puoltaa. 

Khs 2 p. marrask. 2,349 §. — 2) 2 p. marrask. 2,350 §. — 8 ) S:n 23 p. marrask. 
2,518 §. — 4) S:n 23 p. marrask. 2,519 §. 5) S:n 23 p. marrask. 2,520 §. —-6) S:n 
23 p. marrask. 2,521 §. — 7) S:n 12 p. lokak. 2,161 §. — 8) S:n 24 p. elok. 1,767 §. — 
·) S:n 2 p. helmik. 331 §. — 10) S:n 25 p. toukok. 1,149 §. — u ) S:n 26 p. t am-
mik. 193 §. — 1 2 ) S:n 15 p. kesäk. 1,385 §. 
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