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Sörnäisten ala-asemalle rakennettavan työntekijäin pukeutumis- ja ruokailuhuoneraken-
nuksen rakennustyön aloittamisesta, jota varten tarvittavat varat oli merkitty pääluokan 
Tuloa tuottavat pääomamenot luvun Sähkölaitos momentille Rakennukset. 

Kaupunginhallitus päätti kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa laadituttamaan 
kyseisen rakennuksen piirustukset. 

Humalistonkadun ja Mannerheimintien kulmauksen pienjänniteverkon vahvistamiseen 
kaupunginhallitus päätti 2) myöntää 175 000 mk pääluokan Tuloa tuottavat pääoma-
menot lukuun Sähkölaitos sisältyvästä määrärahasta Johtoverkosto ja jakelulaitteet. 

Katuvalaistus. Kaupunginhallitus päätti3) myöntyä teknillisten laitosten hallituksen 
esitykseen sähkövalaistuksen järjestämisestä Ludviginkadulle sekä oikeuttaa sähkölai-
toksen mainittuun tarkoitukseen käyttämään 5 000 mk siitä 580 000 mk:n suuruisesta 
määrärahasta, jonka kaupunginhallitus aikaisemmin oli myöntänyt erinäisten katuosuuk-
sien sähkövalaistustöitä varten. 

Kaupunginhallitus päätti 4) hyväksyä sähkölaitoksen esityksen sähkövalaistuslait-
teiden asentamisesta eräille kaduille sekä tehdä kaupunginvaltuustolle esityksen päätök-
sensä hyväksymisestä. 

Kaupunginhallitus päätti5) kehoittaa sähkölaitosta asennuttamaan sähkövalaistuksen 
n.s. Linnanrannan laiturille maakaapelia ja kolmea rautapylvästä käyttäen, huomioon-
ottaen lisäksi, että laituria käyttävillä aluksilla oli mahdollisuus saada sähkövirtaa; 
tarkoitukseen myönnettiin 45 000 mk pääluokan Tuloa tuottavat pääomamenot lukuun 
Sähkölaitos sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Viimeksi mainituista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi6) 9 000 mk valais-
tuksen järjestämiseksi Verkkosaaren laiturille. 

Siirtomäärärahain käyttö. Sähkölaitos oikeutettiin 7) käyttämään kertomusvuoden 
talousarvion pääluokan Tuloa tuottavat pääomamenot luvun Sähkölaitos siirtomäärä-
rahoja Koneisto, Johtoverkosto ja jakelulaitteet, Katuvalaistuslaitteet sekä Talojohto-
työt. 

Erään kivihiilierän kauppahinnan suorittaminen. Kaupunginhallitus päätti 8) oikeut-
taa sähkölaitoksen maksamaan Lohjan Kalkkitehdas oy:lle sen keväällä 1942 sähkölai-
tokselle toimittaman kivihiilierän 767 tonnin suuruisen osan vielä maksamattoman kauppa-
hinnan laskettuna 739: 70 mk:n mukaisesti tonnilta samoin kuin suorittamaan 670: 79 
mk:n mukaisesti tonnilta jo maksetulta 1 230 tonnin kivihiilimäärältä mittatappiosta 
johtuvaa lisämaksua edellä mainittujen tonnihintain välisen erotuksen, yhteensä 
1 445 109:05 mk. 

Halkojen myynti. Kaupunginhallitus päätti9), että sähkölaitoksen varastosta v. 1942 
pienkuluttajille luovutettujen halkojen myynnistä alle omakustannushintani syntynyt 
497 432: 25 mk:n tappio vähennettynä niillä 9 984 mk:lla, jotka kansanhuoltotoimisto 
asiassa antamassaan tilityksessä jo oli laskenut sähkölaitoksen hyväksi, jätetään rasitta-
maan kansanhuoltotoimiston halkojenmyyntitiliä. 

16. Muut asiat 

Kööpenhaminan kaupungin 500-vuotispäivä. Kööpenhaminan kaupungille päätettiin 10) 
sen 500-vuotispäivän johdosta lähettää taidelasimalja ynnä onnittelusähkösanoma. 

Edellä mainitun johdosta saapunut kiitoskirjelmä merkittiin n ) tiedoksi. 
Naantalin kaupungin 500-vuotispäivä. Kaupunginhallitus päätti1 2) yleisistä käyttö-

varoistaan myöntää lehtori J. Finnbergille yhteensä 21 753 mk niiden laskujen maksa-
mista varten, jotka olivat aiheutuneet kaupunginvaltuuston Naantalin kaupungille sen 
500-vuotispäivän johdosta lahjoittamien kaupungin luostarikirkon ovien rakentamisesta. 

Helsingin valloituksen 25-vuotispäivä. Merkittiin13) tiedoksi Helsingin valloituksen 
25-vuotispäivän johdosta kaupungin puolesta kreivi R. von der Goltzille lähetetty ter-
vehdyssähkösanoma samoin kuin siihen saapunut vastaus. 

!) K h s 4 p. maa l i sk . 481 §. — 2) S:n 9 p . syysk . 1 444 §. — 3) S:n 4 p . he lmik . 244 §. — 
4) S:n 11 p . m a r r a s k . 1 892 §. — 5) S:n 15 p. h e i n ä k . 1 208 §. — 6) S:n 4 p. m a r r a s k . 1 855 §. — 
7) S:n 21 p. t a m m i k . 176 §. — 8) S:n 18 p. he lmik . 377 §. — 9) S:n 4 p. he lmik . 259 §. — * 
10) Sm 14 p. lokak . 1 691 §. — S:n 28 p . l okak . 1 758 §. — 12) Sm 2 p . kesäk . 962 § ja 16 
p. syysk . 1 496 §. — *3) S:n 15 p. h u h t i k . 719 §. 
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Kirjalahjoitus. Kaupunginhallitus h y v ä k s y i t o i m e n p i t e e n lähettää Frenckellin 
kirjapaino oy:lle kiitoskirjelmän sen kaupungille lahjoittamasta juhlajulkaisustaan. 

Terveydenhoitolehden tilaaminen. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myön-
nettiin 2) 360 mk Terveydenhoitolehti nimisen julkaisun tilaamiseksi terveydenhoitolauta-
kunnan puheenjohtajalle ja varsinaisille jäsenille sekä sosiaali- ja opetusasiain johtajalle 
J. W. Kedolle ja kansliasihteeri A. A. Blombergille jaettaviksi. 

Myönnetyt avustukset. Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus päätti3) myön-
tää enintään 14 500 mk Fiskodlingens vänner yhdistykselle hauenpoikasten istuttamista 
varten kaupungin vesialueisiin siten, että avustuserän lopullinen suuruus jäi riippuvaiseksi 
istutettavien hauenpoikasten lukumäärästä, sekä ehdoin, että yhdistys aikanaan antoi 
yksityiskohtaisen selvityksen toimittamastaan istuttamisesta sekä koko istutustyön edel-
lytyksistä. 

Kaupunginhallitus päätti 4) myöntää kaupunginvaltuuston helsinkiläisten rintama-
miesten viihdytystoimintaa varten asettaman määrärahan5) Helsinkiseuran käy-
tettäväksi siten, että siitä käytettiin 31 573 mk päivälehtien tilaamiseen kertomus-
vuoden marraskuun 1 p:n ja v:n 1944 maaliskuun 31 p:n väliseksi ajaksi sekä 68 445 
mk lasi- ja hopeapokaalien hankkimiseen palkinnoiksi sotilaallisesta ansioitumisesta tai 
sotilaskilpailuihin. 

Kaupunginhallitus päätti6) evätä Suomen invaliidi, Suomen sotilas, Laivastolehti 
ja Ilmailu nimisten julkaisujen anomukset, että kaupunki tukisi niitä taloudellisesti jul-
kaisemalla niissä ilmoitukset, sekä Sotainvaliidi nimisen julkaisun anomuksen sen tilaa-
misesta, mutta sitä vastoin myöntää yleisistä käyttövaroistaan Helsingin suojeluskunta-
piirin viihdytystoimistolle 20 000 mk Helsingin viesti nimisen lehden julkaisemista varten. 
Edelleen kaupunginhallitus päätti, ettei lehdille yleensä ollut myönnettävä ilmoituksia, 
mutta oikeutti yleis jaostonsa poikkeustapauksissa myöntämään niitä, milloin se erikoi-
sesti harkitsi tämän aiheelliseksi. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 7) 2 700 mk ilmoituksen 
julkaisemiseksi Hopeatorvet nimisen lehden toukokuun 19 p:nä ilmestyvässä erikois-
numerossa. 

Kiljavannummen keuhkotautiparantola oy:n johtokuntaan päätettiin 8) ehdottaa valit-
tavaksi jäseniksi sairaalatarkastaja S. M. Saarenheimo ja pankinjohtaja V. V. Sipi. 

Raitiotie ja omnibus oy:n johtokuntaan päätettiin 9) ehdottaa valittavaksi puheen-
johtajaksi rahatoimenjohtaja E. von Frenckell, varapuheenjohtajaksi sähköteknikko V. V. 
Salovaara, jäseniksi toimistopäällikkö J. W. Andersin, sosiaali- ja opetusasiain johtaja 
J . W. Keto, v.t. kiinteistöjohtaja E. V. Lähde, teknillinen johtaja A. E. Moring, pääjoh-
taja E. Hj. Rydman ja professori E. E. W. Suolahti sekä tilintarkastajiksi toimiston-
johtaja R\ Tuhti ja professori G. W. von Wendt ja varatilintarkastajiksi kaupungin-
kamreeri P. J. Björk ja pankinjohtaja V. V. Sipi. 

Helsingin makasiini oy:n hallintoneuvostoon päätettiin10) ehdottaa valittavaksi jäse-
niksi johtaja K. T. Salmio, toimistonjohtaja A. S. Törnqvist ja merenkulkuneuvos A. T. 
Wihuri sekä tilintarkastajiksi kaupunginreviisori N. O. Fellman, v.t. kiinteistöjohtaja. 
E. V. Lähde ja pankinjohtaja L. W. Pacius. 

Jäsenten valitseminen asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntain johtokuntiin ja hallituk-
siin sekä niiden tilintarkastajain valitseminen. Kaupungin edustajiksi niiden asunto-osake-
yhtiöiden ja -osuuskuntain johtokuntiin ja hallituksiin, joissa kaupungilla oli osakkeita tai 
osuuksia tai joille se oli myöntänyt lainoja sekä niiden tilintarkastajiksi valittiin tai ehdo-
tettiin valittaviksi seuraavat henkilöt: 

Asunto oy. Stenbäckatu 18—20: pääkonsuli E. Hirvonen ja filosofianmaisteri V. G. 
Kaukoranta n ) ; 

Asunto oy. Savila: kansliasihteeri A. A. Blomberg12); 
Asunto oy. Sture: kansliasihteerit A. A. Blomberg ja J. Ståhlberg ja toimistosihteeri 

T. S. Törnblom seka varalle asemakaava-arkkitehti B. A. K. Brunila ja notaari E. K. 
Uski13); 

K h s 14 p. t a m m i k . 77 §. — 2) K h n j s t o 9 p. jou luk . 4 261 §. — 3) K h s 25 p. he lmik . 
411 § ja 10 p . kesäk . 1 047 §. — 4) S:n 4 p . mar r a sk . 1 825 §. — 5) Ks . t ä m ä n ke r t . I osan s. 36. — 
6) K h s 29 p. h u h t i k . 760 §. — 7) K h n j s to 6 p. t oukok . 3 471 §. — 8) K h s 11 p. m a r r a s k . 
1 898 §. — 9) S:n 11 p. maa l i sk . 526 §. — 10) S:n 24 p . maa l i sk . 618 §. — 1X) S:n 8 p. t a m m i k . 
37 § ja 30 p . jou luk . 2 185 §. — 12) S:n 21 p. t a m m i k . 171 §. — *3) S:n 11 p. he lmik . 334 §. 
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Asunto oy. Kaisaniemenkatu 3: tilintarkastajaksi kaupunginkamreeri P. J. Björk1); 
Asunto oy. Virkamiesasuntoja: insinööri J. W. Andersin, kansliasihteeri A. A. JBlom-

berg ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle kansliasihteeri G. V. Brotherus ja apulais-
osastopäällikkö P. Hanste 2); 

Oy. Lapinlahdenkatu 27: puheenjohtajaksi kansakoulunopettaja S. Ojanne, jäseniksi 
asianajaja M. Mustakallio, osastopäällikkö S. A. Puranen, toimistosihteeri T. S. Törn-
blom ja notaari E. K. Uski ja varalle rouva F. A. Hyvönen ja toimistopäällikkö J. A. 
Savolainen sekä tilintarkastajiksi kaupunginkamreeri P. J. Björk ja apulaiskaupungin-
kamreeri E. J. Jernström ja varalle kaupunginreviisori N. O. Fellman3); 

Asunto oy. Hauho: osastopäällikkö S. A. Puranen, toimistopäällikkö J. A. Savolainen 
ja kirjakaupanjohtaja K. F. Sundqvist sekä varalle toimistosihteeri T. S. Törnblom ja 
johtaja T. Wanonen 4); 

Ab. Äshaka oy.: toimistopäällikkö J. A. Savolainen, kansliasihteeri J. Ståhlberg ja 
toimistosihteeri T. S. Törnblom 5); 

Virkamiesasunto oy. Sampsantie 50: kaupunginkamreeri P. J. Björk, kansliasihteeri 
A. A. Blomberg ja toimistopäällikkö J. A. Savolainen6); 

Oy. Helsingin kansanasunnot: johtaja J. F. W. Karikoski ja toimistopäällikkö J. A. 
Savolainen ja varalle apulaisosastopäällikkö P. Hanste sekä tilintarkastajiksi kaupungin-
kamreeri P. J. Björk ja varatuomari T. Malmio ja varalle apulaiskaupunginkamreeri E. J . 
Jernström ja varatuomari A. B. Souri 7); 

Ab. M. G. Stenius: puheenjohtajaksi teknillinen johtaja A. E. Moring ja jäseniksi 
kaupunginkamreeri P. J. Björk, kaupunginlakimies E. R. Cavonius, taloudenhoitaja 
P. B. J. Railo ja toimistopäällikkö J. A. Savolainen sekä tilintarkastajiksi kaupungin-
reviisori N. O. Fellman ja apulaiskaupunginkamreeri E. J. Jernström 8); 

Vallilan asunto-osuuskunta: kansliasihteeri A. A. Blomberg, toimistopäällikkö J. A. 
Savolainen ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle osastopäällikkö S. A. Puranen ja 
kansliasihteeri J. Ståhlberg 9); 

Ab. Gräsviksgatan 5: osastopäällikkö S. A. Puranen, toimistosihteeri T. S. Törnblom 
ja notaari E. K. Uski sekä tilintarkastajiksi kaupunginkamreeri P. J. Björk ja kaupungin-
reviisori N. O. Fellman 10); 

Oma-asunto oy.: toimistopäällikkö J. A. Savolainen, toimistosihteeri T. S. Törnblom 
ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle kansliasihteerit A. I. L. Danielson ja J. Ståhl-
berg 11); · 

Asunto oy. Vallilan pienasunnot n:o 1: asemakaava-arkkitehti B. A. K. Brunila, 
toimitusjohtaja K. R. Heinonen ja toimistopäällikkö J. A. Savolainen sekä varalle kans-
liasihteeri J. Ståhlberg ja työläistarkastaja T. Uski 12); 

Asunto oy. Vallilan pienasunnot n:o 2: asemakaava-arkkitehti B. A. K. Brunila, toi-
mitusjohtaja K. R. Heinonen ja toimistopäällikkö J. A. Savolainen sekä varalle kanslia-
sihteeri J. Ståhlberg ja työläistarkastaja T. Uski 13); 

Asunto oy. Aito: toimistopäällikkö J. A. Savolainen, toimistosihteeri T. S. Törnblom 
ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle apulaispäällikkö P. Hanste ja kansliasihteeri 
J. Ståhlberg 14); 

Helsingin asuntokeskuskunta Haka: toimistopäällikkö G. M. Modeen/5); 
Asunto-osuuskunta Haapa: kansliasihteeri A. A. Blomberg, asiamies E. Elfvengren 

ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle kansliasihteeri J. Ståhlberg ja toimistosihteeri 
T. S. Törnblom 16); 

Asunto-osuuskunta Käpylä: kansliasihteeri A. A. Blomberg, asiamies E. Elfvengren, 
apulaiskaupunginarkkitehti V. T. Määttä ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle kans-
liasihteerit A. I. L. Danielson ja J. Ståhlberg 17); 

Oy. Virkamiesasuntoja Sampsantie 40: apulaiskaupunginarkkitehti V. T. Määttä, 
toimistopäällikkö J. A. Savolainen ja kansliasihteeri J. Ståhlberg sekä varalle apulais-
osastopäällikkö P. Hanste ja notaari E. K. Uski 18); 

K h s 18 p. he lmik . 372 §. — 2) S:n 25 he lmik . 412 §. — 3) S:n 25 p. he lmik . 414 §. — 
4) S:n 4 p. maa l i sk . 480 §. — 5) S:n 18 p. maal isk . 559 §. — 6) S:n 24 p . maa l i sk . 607 §. — 7) Sm 
8 p . h u h t i k . 674 §. — 8) S:n 8 p. h u h t i k . 675 §. — 9) S:n 29 p . h u h t i k . 781 §. — 10) S:n 6 p. tou-
kok. 842 §. — ii) S:n 7 p. lokak . 1 639 §. — 12) S:n 14 p. lokak . 1 704 §. — 13) Sm 14 p . lokak . 
1 705 §. — i4) S:n 14 p. lokak . 1 706 §. — 15) S:n 21 p. lokak . 1 732 § ja 19 p . mar r a sk . 1 929 §. — 
16) S:n 21 p. lokak . 1 733 §. — x7j S:n 21 p. lokak . 1 734 §. — 18) S:n 21 p . lokak . 1 739 §. 

Kunnall. kert, I, 1943 ^ 
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Asunto-osuuskunta Käpy: toimistopäällikkö J. A. Savolainen, kansliasihteeri J. Ståhl-
berg ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle toimistosihteeri T. S. Törnblom ja kansan-
edustaja A. Valta1); 

Asunto oy. Tyyni: toimistopäällikkö J. A. Savolainen, toimistosihteeri T. S. Törnblom 
ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle kansliasihteerit A. A. Blomberg ja J. Ståhl-
berg 2); 

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

Asunto oy. Sammatti: toimistonhoitaja J. E. Janatuinen, toimistopäällikkö J. A. 
Savolainen ja työläistarkastaja T. Uski ja varalle kansliasihteeri A. A. Blomberg ja apu-
laisosastopäällikkö P. Hanste sekä tilintarkastajaksi osastopäällikkö S. A. Puranen ja 
varalle kaupunginkamreeri P. J. Björk4); 

Helsingin kaupungin rakennus oy. n:o 4: asemakaava-arkkitehti B. A. K ; Brunila, 
toimistonhoitaja J. E. Janatuinen, toimistopäällikkö J. A. Savolainen ja työläistarkastaja 
T. Uski sekä varalle kansliasihteerit A. A. Blomberg ja J. Ståhlberg ja toimistosihteeri 
T. S. Törnblom5); 

Asunto-osuuskunta Nelikulma: kansliasihteeri A. A. Blomberg, ministerit K.-A. 
Fagerholm ja V. V. Salovaara ja toimistopäällikkö J. A. Savolainen sekä varalle kanslia-
sihteeri A. I. L. Danielson ja kaupunginsihteeri E. J. Waronen6); 

Helsingin perheasunnot oy.: pankinjohtaja A. V. I. Linturi, toimittaja E. V. Lähde ja 
insinööri V. I. Voionmaa sekä tilintarkastajiksi kaupunginreviisori N. O. Fellman, apulais-
johtaja H. F. Vasara ja varalle kansliasihteeri A. I. L. Danielson ja isännöitsijä M. Saa-
rela 7). 

Sokeaintalo säätiön hallituksen jäseniksi valittiin 8) kansliasihteeri A. A. Blomberg 
ja toimitusjohtaja B. G. W. Sarlin sekä säätiön tilintarkastajaksi kaupunginreviisori 
N. O. Fellman. 

Suomalainen ooppera oy:n hallintoneuvoston jäseneksi valittiin 9) professori E. E. W. 
Suolahti. 

Helsingin kansanteatteri oy:n johtokunnan jäseneksi valittiin10) pääjohtaja E. Hj. 
Rydman. 

Suomen messut osuuskunnan hallintoneuvoston jäseneksi valittiin11) rahatoimenjohtaja 
E. von Frenckell sekä varajäseniksi kaupunginarkkitehti G. H. Ekelund ja teknillinen 
johtaja A. E. Moring. 

Asutuslautakunta oikeutettiin12) palkkaamaan sihteerikseen kaupunginkanslian no-
taari E. K.-Uski ja suorittamaan hänelle 300 mk:n palkkio kokoukselta. 

Asutuslautakunta oikeutettiin13) kansliat öitään varten eri korvauksetta käyttämään 
kaupunginkanslian paperia sekä puhtaaksikirjoitus- y.m. töissään virka-aikana kaupun-
ginkanslian työvoimaa. 

Helsingin sotilaspiirin kutsuntalautakuntaan valittiin14) kertomusvuoden asevelvolli-
suuskutsuntaa varten everstiluutnantti G. I. Lydman sekä varalle everstiluutnantti 
A. A. Wansen. 

Sotilasmajoituskustannukset. Maistraatille päätettiin15) ilmoittaa, ettei kaupungin-
hallituksella ollut mitään muistuttamista majoituslautakunnan lähettämiä laskelmia 
vastaan v:n 1942 kahden viimeisen vuosineljänneksen aikana myönnetyistä korvauksista 
majoituskustannuksista y.m. menoista. 

Sittemmin merkittiin16) tiedoksi Uudenmaan lääninhallituksen ilmoitus maksetta-
viksi hyväksytyistä sotilasmajoituskustannuksista. 

Sotakuukausipalkkoja käsittelevän palkkalautakunnan asettaminen. Uudenmaan lää-
ninhallitus oli tiedoittanut puolustusministeriön ilmoittaneen, että kuhunkin kuntaan 
oli elokuun 1 p:stä lukien sotakuukausipalkkain ja niiden korotusten myöntämistä varten 
perustettava kuukausipalkkalautakunta, jonka puheenjohtajan lääninhallitus nimittäisi 
ja jonka yhteensä viidestä varsinaisesta ja viidestä varajäsenestä maistraatti nimittäisi 

!) K h s 28 p. lokak . 1 770 §. — 2) S:n 11 p . m a r r a s k . 1 885 §. — 3) S:n 19 p. ma r r a sk . 
1 928 v§. — 4) S:n 19 p . m a r r a s k . 1 931 §. — S:n 25 p . m a r r a s k . 1 992 §. — 6) S:n 26 p . 
m a r r a s k . 2 011 §. — 7) S:n 23 p . jou luk . 2 156 §. — 8) S:n 25 p. m a r r a s k . 2 006 §. — 9) S:n 
16 p . jou luk . 2 139 §. — 10) S:n 28 p . t a m m i k . 184 §. — S:n 4 p . maa l i sk . 458 §. — 12) S:n 
23 p . syysk. 1 546 §. — 13) K h n j s to 23 p . syysk. 3 951 §. — 14) K h s 28 p. t a m m i k . 186 §. — 
15) S:n 8 p . t a m m i k . 16 § ja 27 p. t o u k o k . 921 §. — 16) S:n 21 p . lokak . 1 726 §. 
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kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Kaupunginhallitus päätti ^ tällöin puolestaan 
ehdottaa maistraatille, että lautakunnan jäseniksi määrättäisiin osastopäällikkö E. .F. 
Wrede puheenjohtajana ja notaari E. K. Uski varapuheenjohtajana sekä apulaissihteeri 
C. B. H. Kortman ja rouva A.-L. Paloheimo varsinaisina jäseninä ja kanslisti M. J. Vih-
tiälä ja rouva E. Jansson varajäseninä. 

Lääkärinhoidon ja lääkkeiden kustantaminen sotapalveluksessa olevien asevelvollisten 
omaisille.Γ Merkittiin 2) tiedoksi Uudenmaan lääninhallituksen kiertokirje, joka koski lää-
kärinhoidon ja lääkkeiden antamista eräissä tapauksissa valtion kustannuksella sotapal-
veluksessa olevien asevelvollisten omaisille. 

Hevosottolautakunta. Vastauksena Helsingin suojeluskuntapiirin esikunnan asiasta 
tekemään tiedusteluun kaupunginhallitus päätti3) ilmoittaa, ettei sillä ollut mitään muis-
tuttamista sitä vastaan, että Uudenmaan läänin maaherra määräsi 101:imen hevosotto-
alueen hevosottolautakuntaan edelleen talonomistaja A. L. Willbergin varamiehenään 
johtaja F. F. Forsman. Sittemmin merkittiin 4) tiedoksi lääninhallituksen nimittäneen 
edellä mainitut henkilöt hevosottolautakuntaan. 

Hevosottomiehen palkkio. Hevosottomies U. S. Suomelle myönnettiin5) kertomus-
vuodelta 2 000 mk:n suuruinen palkkio kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Tulenarkojen nesteiden varastointi. Maistraatille annettavassa lausunnossa kaupun-
ginhallitus määrätyin ehdoin päätti6) puoltaa Heteka oy:n anomusta saada kaupungilta 
vuokraamallaan Kyläsaaren täytemaan tontilla pitää varastossa tulenarkoja nesteitä. 

Kulkukaupan harjoittaminen. Maistraatille annettavassa lausunnossa kaupunginhalli-
tus päätti 7) esittää evättäväksi erään teko- ja luonnonkukkien myynnin harjoittamista 
kulkukauppana koskevan anomuksen. 

K h s 22 p. he inäk . 1 232 §. — 2) S:n 8 p. t a m m i k . 18 §. — 3) S:n 8 p. t a m m i k . 12 § — 
4) S:n 4 p. he lmik . 214 §. — 5) S:n 2 p . kesäk . 958 §. — 6) S:n 19 p. elok. 1 335 §. — 7) S:ri 
12 p. elok. 1 310 §. 


