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Määrärahat. Sähkölaitos oikeutettiin käyttämään kertomusvuoden talousar-
vioon sisältyviä, tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan sähkölaitoksen ti-
leille merkittyjä siirtomäärärahoja yhteensä 508.4 milj. mk (8.3. 710 §). 

Edelleen kaupunginhallitus myönsi yleisten töiden pääluokan käyttövarois-
taan 250 000 mk sähkölaitoksen käytettäväksi Koskelantien, Tähtitorninmäen 
ja Korkeavuorenkadun kalliosuojien varavalo-sähkökoneistojen sähkögeneraat-
torien uudelleen käämimiseksi (22.2. 562 §) sekä 355 000 mk yleisten töiden 
lautakunnan käytettäväksi Kasarmintorin hallin sähköjännitteen muutoksesta 
johtuvien töiden suorittamiseen ja laitteiden hankkimiseen (11.10. 2587 §). 

Tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan sähkölaitoksen lukuun kuulu-
vista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 86 000 mk sähkö vala is tult-
sen järjestämistä varten Väinämöisehkadun ja Sivutien väliselle puistokäy-
tävälle (19.4. 1071 §) sekä 1.4 milj. mk sähkölaitoksen käytettäväksi uu-
sien syöttökaapeleiden vetämiseen (7.6. 1535 §). 

Teollisuuskiinteistöjen, koneiden ym. vakuuttaminen. Teollisuuslaitosten 
lautakunta oli ilmoittanut vakuuttaneensa sähkölaitoksen teollisuuskiinteis-
töt, koneet, kojeet ja laitteet ym. tulipalon, salaman ja räjähdyksen varal-
ta kesäkuun 1 p:stä seuraavasti: Suvilahden höyryvoimalaitos 1 994.8 milj.mk, 
Salmisaaren höyryvoimalaitos 945 milj. mk, 8 ala-asemaa 1 435.8 milj. mk se-
kä 344 verkkomuuntamoa ja jakoasemaa 256.6 milj. mk eli yhteensä 4 632.2 milj. 
mk. Kaupunginhallitus hyväksyi toimenpiteen (28.6. 1781 §). 

15. Muut asiat 
Helsingin ja sen ympäristön aluesuunnitelmaliitto. Kaupunginhallitus val-

tuutti kaupunginasiamiehen E.W. Elfvengrenin edustamaa^ kaupunkia mainitun 
liiton vuosikokouksessa sekä kehoitti häntä ehdottamaan ja äänestämään valit-
tavaksi liiton valtuuskuntaan kaupungin puolesta seuraavat henkilöt: asema-
kaava -arkkitehti B.H. Aminoff, pankinjohtaja L.J. Ahva, rahatoimenjohtaja 
E. von Frenckell, teknillinen johtaja R.J.M. Granqvist, kiinteistöjohtaja 
J.A. Kivistö, johtaja K.T. Salmio, kaupungingeodeetti E.A. Salonen, kiinteis-
tötoimiston päällikkö J.A. Savolainen ja asemakaava-arkkitehti V. Tuukkanen 
varsinaisiksi sekä varalle seuraavat: kaupunginmetsänhoitaja E.E. Erkkilä, 
retkeilyasiamies E.J. Koroma, kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikkö 
K.E. Pettinen, toimitusjohtaja H.A.N. Relander, diplomi-insinööri V.O. Saari-
nen, kaupungininsinööri W.A. Starck, toimitusjohtaja R.W. Taivainen, kaupun-
ginsihteeri E.J. Waronen ja katurakennuspäällikkö Y.V.· Wirtanen (26.4. 1109 §i 

Uudenvuoden vastaanotto- ja juhlatilaisuudet. Helsinki-Seuralle myönnet-
tiin sekalaisten yleisten menojen pääluokan kaupunginhallituksen käyttövarois-
ta 80 000 mk uudenvuoden 1951 vastaanottotilaisuuden järjestämisestä aiheutu-
neiden menojen peittämiseen (1.3. 629 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että uudenvuodenpäivänä 1952 klo 12 järjestet-
täisiin kaupungintalon edustalla kaupungin toimesta olympiavuoden alkajais-
juhlatilaisuus, jolloin ohjelmassa olisi professori Aarre Merikannon säveltä-
mä fanfaari, olympialipun nostaminen salkoon, kaupunginvaltuuston puheenjoh-
tajan E. Tulenheimon puhe ja lopuksi musiikkia (20.12. 3245 §). 

Jäsenten valitseminen asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntien johtokuntiin 
ja hallituksiin sekä niiden tilintarkastajien valitseminen. Kaupungin edusta-
jiksi niiden asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntain johtokuntiin ja hallituk-
siin, joissa kaupungilla oli osakkeita ja osuuksia tai joille se oli myöntä-
nyt lainoja sekä niiden tilintarkastajiksi valittiin tai ehdotettiin valitta-
viksi seuraavat henkilöt: 

Asunto-osuuskunta Käpylä v:ksi 1951: apulaiskaupunginsihteeri A.A. Blom-
berg, kaupunginasiamies E.W. Elfvengren, apulaiskaupunginarkkitehti Y.$ .Määt-
tä ja kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikkö K.E. Pettinen sekä varalle 
palkkalautakunnan toimiston päällikkö J. StAhlberg ja apulaiskaupunginsihtee-
ri T.S. Törnblom (4.1. 3^§); viksi 1952 sfemat (18.10. 2673 §); 

Asunto-oy. Sture v:ksi 1951: taloudenhoitaja A. Nieminen, palkka lautakun-
nan toimiston päällikkö J. Stählberg ja apulaiskaupunginsihteeri T.S. Törn-
blom sekä varalle kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikkö K,E. Pettinen 
ja Jeaupungingeodeetti E.A. Salonen (4.1· 37 §)l 
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Asunto-oy. Stenbäckkatu 18-20 v:ksi 1951: toimitusjohtaja E. Hirvonen ja 
filosofian maisteri V.G-. Kaukoranta (11.1. 89 §); 

Asunto-oy. Aito v:ksi 1951: rakennustarkastaja P. Hanste, apulaiskaupun-
ginsihteeri T.S. Törnblom ja teollisuuslaitosten asiamies E.K. Uski sekä va-
ralle rakennustoimiston v.t. yliarkkitehti L. Pajamies ia palkkalautakunnan 
toimiston päällikkö J. Stählberg (18.1. 178 §); ja v:ksi 1952: rakennustoi-
miston v.t. yliarkkitehti L. Pajamies, apulaiskaupunginsihteeri T.S. Törnblom 
ja teollisuuslaitosten asiamies E.K. Uski sekä varalle kiinteistötoimiston 
apulaisosastopäällikkö K.G-.R. Holm ja palkkalautakunnan toimiston päällikkö 
J. Stählberg (22.11. 3036 §); 

Vallilan asunto-osuuskunta v:ksi 1951: apulaiskaupunginsihteeri A.A. Blom-
berg, kiinteistötoimiston talo-osaston päällikkö U.J. Kallio ja tonttiosaston 
päällikkö K.E. Pettinen sekä varalle rakennustoimiston v.t. yliarkkitehti 
1. Pajamies ja palkkalautakunnan toimiston päällikkö J. Stählberg (1.3. 644 §)f 

Asunto-oy. Savila v;ksi 1951: apulaiskaupunginsihteeri A.A. Blomberg (1.3. 
651 §); 

Ab. Tjänstemannabostäder - Virkamiesasuntoja oy. v:ksi 1951: apulaiskau-
punginsihteerit A.A. Blomberg ja G.V. Brotherus sekä rakennustarkastaja _ 
P. Hanste ja varalle kiinteistötoimiston osastosihteeri O.K. Christiansen ja 
rakennustoimiston v.t. yliarkkitehti L. Pajamies (15.3. 769 §); 

Ab. Äshaka oy. v:ksi 1951: kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikkö 
K.E. Pettinen, palkkalautakunnan toimiston päällikkö J. Stählberg ja apulais-
kaupunginsihteeri T.S. Törnblom (21.3. 822 §); 

Tjänstemannabostads ab. Sampsavägen 50 - Virkamiesasunto oy. Sampsantie 50 
v:ksi 1951: apulaiskaupunginsihteeri A.A. Blomberg, kiinteistötoimiston osas-
tosihteeri O.K. Christiansen ja rakennustarkastaja P. Hanste (17.5. 1294 §); 

Asutuslautakunnan toimesta perustettavat asunto-osakeyhtiöt: asutustoimis-
ton -oäällikkö E.O. Kihlberg, varalle asutuslautakunnan sihteeri A.V.G-. Hannus 
(5.7; 1859 §); 

Asunto-oy. Pohjolankatu 43 v:ksi 1952: apulaiskaupunginsihteeri L.O. Jo-
hansson, halli- ja torikaupanvalvoja P.O. Kivi ja apulaiskaupunginsihteeri 
T.S. Törnblom sekä varalle rakennustoimiston v.t. yliarkkitehti L. Pajamies 
(5.7. 1861 §); 

Asunto-osuuskunta Poisto v:ksi 1952: kiinteistötoimiston tonttiosaston 
päällikkö K.E. Pettinen, toimistopäällikkö J.A. Savolainen ja apulaiskaupun-
ginsihteeri T.S. Törnblom sekä varalle kansliasihteeri S. Hellevaara ja kiin-
teistötoimiston sihteeri E.A. Ruutu (6.9. 2295 §); 

Asunto-osuuskunta Käpy v:ksi 1952: kiinteistötoimiston tonttiosaston 
päällikkö K.E. Pettinen, palkkalautakunnan toimistopäällikkö J. Stählberg 
ja teollisuuslaitosten asiamies E.K. Uski sekä varalle apulaiskaupungin-
sihteeri T.S. Törnblom ja isännöitsijä A. Valta (1.11. 2798 §). 

Asunto-oy. Vallilan pienasunnot n:o 1 v:ksi 1952: kiinteistötoimiston apu-
laisosastopäällikkö M.L. Pinskas, sähköasentaja L.R. Myllymäki ja kiinteistö-
toimiston tonttiosaston päällikkö K.E. Pettinen sekä varalle isännöitsijä V.A. 
Ahde ja palkkalautakunnan toimiston päällikkö J. Stählberg (1.11. 2801 §); 

Asunto-oy. Sammatti v:ksi 1952: apulaiskaupunginsihteeri A.A. Blomberg, 
kiinteistötoimiston apulaisosastopäällikkö K.G-.R. Holm ja kunnallisneuvos 
J.E. Janatuinen sekä Varalle isännöitsijä V.A. Ahde ja kiinteistötoimiston 
osastosihteeri O.K. Christiansen (15.11. 2950 §); 
~ Asunto-oy. Vallilan pienasunnot n:o 2 v:ksi i952: sähköasentaja L.R. Myl-

lymäki, rakennustoimiston v.t. yliarkkitehti L. Pajamies ja kiinteistötoimis-
ton tonttiosaston päällikkö K.E. Pettinen sekäv varalle kiinteistötoimiston apulaisosastopäällikkö K.G-.R. Holm (22.11. 304$ §); 

Ab. Tjänstemannabostäder Sampsavägen 40 - Oy. Virkamiesasuntoja Sampsan-
tie 40 v:ksi 1952: apulaiskaupunginarkkitehti V.T. Määttä, rakennustoimiston 
v.t. yliarkkitehti L. Pajamies ja palkkalautakunnan toimiston päällikkö' 
J. Stählberg sekä varalle isännöitsijä V.A. Ahde ja teollisuuslaitosten asia-
mies E.K. Uski (8.11. 2889 §); 

Asunto-oy. Tyyni v:ksi 1952: apulaiskaupunginsihteeri A.A. Blomberg ja 
T.S. Törnblom sekä kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikkö K.E. Pettinen, 
varalle rakennustoimiston v.t. yliarkkitehti L. Pajamies ja palkkalautakun-
nan toimiston päällikkö J. Stählberg (22.11. 3037 §); 

Asunto-osuuskunta Nelikulma v:ksi 1952: isännöitsijä V.A. Ahde, apulais-
kaupunginsihteeri A.A. Blomberg, kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikkö 
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"K· E. Pettinen ja palkka lautakunnan toimiston päällikkö J. Stählberg sekä va-
ralle kiinteistö toimiston osastosihteeri O.K. Christiansen ja kaupunginsih-
teeri E.J. Waronen (13.12. 3225 §); 

Asunto-oy. Töölönkatu 19 v:ksi 1952: teollisuuslaitosten asiamies E.K. Us-
ki, varalle palkkalautakunnan toimiston päällikkö J. Stählberg (13.12. 3226 §); 

Asunto-oy. Raisiontie 11 v:ksi 1952: ent. kiinteistöjohtaja V.V. Salovaa-
ra ja apulaiskaupunginsihteeri T.S. Törnblom, varalle kiinteistö toimiston 
osastosihteeri O.K. Christiansen (20.12. 3288 §); 

Oy. Raisiontien Lämpö ab. v:ksi 1952: rakennustarkastaja F. Hanste, kiin-
teistötoimiston tonttiosaston päällikkö K.E. Pettinen ja ent. kiinteistöjoh-
taja V.V. Salovaara sekä varalle kiinteistötoimiston osastosihteeri O.K.Chris-
tiansen (20.12. 3289 §); 

Asunto-oy. Hauho v:ksi 1952: filosofian maisteri A.F. Alenius, kiinteistö-
toimiston tonttiosaston päällikkö K.Ei Pettinen ja apulaiskaupunginsihteeri 
T.S. Törnblom sekä varalle kiinteistötoimiston apulaisosastopäällikkö K.G.R. ' 
Holm ja teollisuuslaitosten asiamies E.K. Uski (20.12. 3290 §); 

Asunto-osuuskunta Voitto v:ksi 1952: rakennustoimiston v.t. yliarkkitehti 
L. Pajamies, kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikkö K.E. Pettinen ja 
palkkalautakunnan toimiston päällikkö J. Stählberg sekä varalle isännöitsijä 
V.A. Ahde ja apulaiskaupunginsihteeri A.A. 31omberg (20.12. 3291 §); 

Seuraavien yhtiöiden yhtiökokouksissa valtuutettiin kaupunginasiamies E.W. 
Elfvengren edustamaan kaupunkia sekä kehoitettiin häntä äänestämään ko. yh-
tiöiden johtokuntiin jälempänä mairiittuja henkilöitä: 

Helsingin kaupungin rakennus-oy. n: o 4: apulaiskaupunginsihteeri A.A. Blom-
berg, rakennustarkastaja P. Hanste, kunnallisneuvos J.E. Janatuinen, teolli-
suuslaitosten asiamies E.K. Uski j^ kiinteistötoimiston päällikkö J.A. Savo-
lainen, sekä varalle palkkalautakunnan toimiston päällikkö J. Stählberg ja 
apulaiskaupunginsihteeri T.S. Törnblom, tilintarkastajiksi kaupunginkamreeri 
E.J. Jernström ja poliisilääkäri N.E.M. Jännes sekä varatilintarkastajiksi 
kiinteistötoimiston talo-osaston päällikkö U.J. Kallio .ia apulaiskaupungin-
kamreeri K. H. Storkäll (27.12. 3364 §); 

Oy. Helsingin kansanasunnot: varatuomari T. Malmio, ent. kiinteistöjohtaja 
V.V. Salovaara ja kiinteistötoimiston päällikkö J.A. Savolainen sekä varalle 
Rakennustoimiston v.t. yliarkkitehti L. Pajamies (22.2. 570 §); 

Bostads ab. Mechelingatan h':o 38: apulaiskaupunginsihteeri L.O. Johansson, 
kiinteistötoimiston osastopäällikkö U.J. Kallio ja reviisori N.V. Puisto sekä 
varalle reviisori Y.H. Vehmersalo (15.2. 504 § ja 1.3. 650 §); 

Ab. Gräsviksgatan 5: kiinteistötoimiston osastopäällikkö U.J. Kallio, apu-̂  
laiskaupunginsihteeri T.S. Törnblom ja teollisuuslaitosten asiamies E.lt. Us-
ki (7.6. 1536 §); 

Maunulan kansanasunnot oy. ja Maunulan pienasunnot oy.konttoripäällikkö 
'S.T. Lehmus, liikennelaitoksen asiamies E.J. Rönkä, apulaiskaupunginsihteeri 
T.S. Törnblom ja reviisori O.V. Wiherheimo sekä varalle reviisori E.E. Lehto, 
teollisuuslaitosten asiamies E.K. Uski ja konttoripäällikkö E. Vuorela (25.10. 
2720 §); 

Helsingin perheasunnot oy. vrksi 1952: rakennustarkastaja P. Hanste, kiin-
•teistötoimiston osastopäällikkö U.J. Kallio, rakennustoimiston v.t. yliarkki-
tehti L. Pajamies, tilintarkastajiksi apulaiskaupunginkamreeri K.H. Stork&ll 
ja reviisori O.V. Wiherheimo sekä varatilintarkastajiksi rahatoimiston osas-
topäällikkö V.O. Salmi ja reviisori Y.H. Wehmersalo (13.12. 3237 §); 

Asunto-oy. Lähtökuoppa, Asunto-oy. Maaliviiva, Asunto-oy. Soutaja ja Asun-
to-oy. Voittaja: reviisori 0. Wiherheimo ja varaile reviisori E. Lehto (19.4. 
1056 §). 

Kaupungin edustajat eräissä yhtiökokouksissa: Kiljavan Parantola oy:n var-
sinaisessa yhtiökokouksessa huhtikuun.26 p:nä määrättiin kaupunkia edustamaan 
sairaalatarkastaja M. Saarenheimo (19.4. 1077 §) ja Teollisuuskeskus oy:n 
ylimääräisessä yhtiökokouksessa heinäkuun 16 p:nä v.t.~ apulaiskaupunginasia-
mies S. Ojala (12.7. 1897 §). 

Konepajatoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin vsksi 1951 kaupungininsi-
nööri W.A. Starck ja jäseniksi mittarintarkistaja J.V. Kallio, maalari A. Ka-
ri, korjauspajainsinööri P.K. Lappalainen, työpäjaesimies G·.A. Lindgren* ko-
nepa japäällikkö P.O.V. Martola, työpaiamestari P.P. Oraste, käyttöinsinööri 
R.J. Succo ja viilaaja V.A.-Vanhanen (25.1·- 269 §). 
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Majoituslautakunta. Kaupunginhallitus päätti esittää maistraatille annet-
t a v a s s a lausunnossaan, että 8 631 mk:n suuruinen korvausmäärä majoituksesta 
v:n 1950 II vuosipuoliskon aikana maksettaisiin rahatoimiston postisiirtoti-
lille (26.4. 1095 fr) sekä että-yhteensä 3 450 mk:n suuruinen korvaus majoi-
tuskustannuksista kertomusvuoden I vuosipuoliskon ajalta maksettaisiin raha-
toimiston postisiirtotilille (29.11. 3051 §). 

Sokeaintalo-Säätiön tilintarkastajaksi nimettiin viksi 1952 kaupunginre-
viisori S. Törnqvist (5.12. 3125 §). 

Invaliidisäätiön isännistöön nimettiin kaupungin edustajaksi 3-vuotiskau-
deksi 1952^-1954 kaupunginjohtaja. E. Rydman (8.11. 2841 §). 

Väestöliiton Asuntosäätiön valtuuskuntaan nimettiin kaupunginjohtaja E.H. 
Rydman ja kaupunginjohtaja A. Tuuma sekä ¡säätiön hallitukseen kiinteistöjoh-
taja J.A. Kivistö (27.9. 2437 §). 

Helsingin keskusvankilan johtokunnan maallikkojäsenen ehdokkaiksi nimet-
tiin rovasti F.K. L i l j a , , maisteri A. Peräläinen ja toimittaja 0. Virtanen 
('29.3. 873 §). 

Polttoainekömitea. Kaupunginhallitus päätti esittää valtioneuvostolle, 
että polttoainekomiteaa täydennettäisiin siten, että sen jäseneksi kutsut-
taisiin kaupunginmetsärihoitaja E.E. Erkkilä (4.5. 1211 §). 

XV Olympia Helsinki 1952 yhdistyksen ylimääräiseen, yleiseen kokoukseen va-
littiin kaupungin edustajaksi kaupunginjohtaja E.H. Rydman (15.11. 2925 §). 

Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton edustajakokoukseen valittiin kau-
pungin edustajaksi kiinteistöjohtaja J. Kivistö (21.6. 1689 

Suomen Messut Osuuskunnan hallintoneuvostoon valittiin varajäseniksi apu-
laiskaupunginjohtaja R. Granqvist ja rouva H. Meltti sekä tilintarkastajaksi 
kaupunginkamreeri E. Jernström ja varalle apulaiskaupunginkamreeri H. Stor-
käll (1.3. 630 §). 

Sibelius-viikon säätiön hallintoneuvostoon nimettiin kaupungin edustajik-
si maaliskuun 31 p:nä 1953 päättyväksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt: pu-
heenjohtajaksi päätoimittaja L. Aho* varapuheenjohtajaksi valtuutettu T. Lei-
vo-Larsson sekä jäseniksi valtuutetut Hiekkala, H. Meltti ja B. Nybergh, 
apulaiskaupunginjohtaja P. Railo, filosofian :tohtori E. von Frenökell, inten-
dentti N-E. Ringhom, osastopäällikkö E. Koroma, rouva E. Paloheimo, filoso-
fian tohtori L.A.P. Poijärvi ja raatimies Y. Similä. 

Säätiön hallitukseen nimettiin seuraavat: apulaiskaupunginjohtaja P. Rai-
lo, hänen varajäsenekseen apulaiskaupunginsihteeri A. Blomberg, intendentti' 
N-E. Ringbom, varajäsenenä filosofian maisteri V. Helasvuo, osastopäällikkö 
E. Koroma, varajäsenä filosofian kandidaatti M. Rautio ja rouva E. Paloheimo 
varajäsenenä filosofian tohtori L.A.P. Poijärvi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että näistä nimetyistä ne, jotka arVan 
kautta joutuvat eroamaan heinäkuun lopussa päättyvänä toimikautena, on valit-
tava uudelleen seuraavaksi 2-vuot is toimikaudeksi. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti pyytää opetusministeriötä, Oy. Yleisra-
dio ab:tä, Suomen Säveltaiteinjäin Liittoa, Suomen Säveltäjät-yhdistystä, 
Suomen Muusikkojen Liittoa, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto^, Suomen 
Työväen Musiikkiliittoa, Pinlands Svenska Säng- ooh Musikförbund'ia ja Suo-
men Matkailijayhdistystä, Työväen Matkailuliittoa ja Helsinki Seuraa kutakin 
nimeämään yhden jäsenen säätiön hallintoneuvostoon maaliskuun 31 p:nä 1953 
päättyväksi toimikaudeksi sekä ilmoittamaan tästä hallintoneuvoston puheen-
johtajalle, päätoimittaja L. Aholle (1.2. 339 §). 

Sibelius-viikon säätiön hallintoneuvostoon valittiin valtuutettu L. Hiek-
kalan tilalle valtuutettu V. Loppi maaliskuun 31 p:nä 1954 päättyväksi toimi-
kaudeksi (5.12. 3140 §). - , , 

Rafael Ahlströmin rahastoista säveltaiteen edistämiseksi Varoja jakamaan 
asetettuun lautakuntaan valittiin kolmivuotiskaudeksi 1951-1953 jäseneksi pää-
toimittaja L. Aho ja varalle veistokalustonhoitaja E. Hallikainen (18.1. 
197 §). 

Yhteiskunnallisen Korkeakoulun valtuuskuntaan kaupungin edustajaksi valit-
tiin opetus- ja sairaala-asiain johtaja P. Railo ja varalle'kaupunginsihteeri 
E. Waronen (27.10. 2717 §)'. 

Suomenlinnan Liikenne oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen valittiin kaupun-
gin edustajaksi teknillinen johtaja 'R. Granqvist kehoituksin pääpiirteittäin 
puoltaa johtokunnan tekemää ehdotusta yhtiön liikenteessä perittävistä lipun-
hinnoista ja rahtimaksuista (15.11. 2934 §). 
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Helsingin sotilaspiirin kutsuntalautakuntaan valittiin everstiluutnantti 
A. A. Wansen ja varalle kaartinkapteeni A.A. Leander (28.6. 1768 §'). 

Oy. Bellavista ab:n perustavassa yhtiökokouksessa valtuutettiin lainopil-
linen apulainen S. Ojala edustamaan kaupunkia sekä ehdottamaan yhtiön johto-
kuntaan apulaiskaupunginjohtaja E. von Frenckell'iä (12.7. 1905 §). 

Teollisuuskeskus oy:n varsinaiseen kevätyhtiökokoukseen määrättiin kaupun 
gin edustajaksi kaupunginasiamies E. Elfvengren (19.4. 1054 §). 

Suomen Työn Liiton kirjeensulkijamerkkien ostamista varten myönnettiin 
15 000 mk (Khn jsto 4.4. 5496 §). 

Ampuma-aseiden ja räjähdysaineiden kauppaa koskevat lausunnot. Konetuote 
oy:n, Oy. Renlund ah:n ja Oy. Sokos ab:n anomusten johdosta, jotka koskivat 
oikeutta harjoittaa räjähdysaineiden ja ampuma-aseiden kauppaa, kaupunginhal 
litus päätti ilmoittaa Uudenmaan lääninhallitukselle, ettei sillä ollut mi-
tään huomauttamista mainittujen anomusten johdosta (o.3. 678 §, 7.6. 1513 § 
ja 4.10. 2512 §). 




