
ASIAREKISTERI. 
Ainespihan uutisrakennukset 347 
Alemmat käsityöläiskoulut, niiden johtokunnan jäsenen vaali . 213 
Alpin kunnossapito 355 
Amanuenssinviran perustaminen tilastokonttoriin 79, 139 
Aminoff, H., kansakoulunopettajatar, hänelle myönnetty eläke 116 
Ammattiholhoojan johtosääntö 164 

„ valitseminen 192 
Ammattikoulun, yksinkertaisempaa tyyppiä olevan, perustaminen 96 
Ammattikoulut, katso Alemmat käsityöläiskoulut, Tyttöjen ammattikoulu ja 

Valmistava poikain ammattikoulu. 
Andersin, J. W., insinööri, valittu rahatoimikamarin apulaissihteeriksi 191 
Anniskelu, mallasjuomain, sen järjestäminen 199 

„ 1 väkiviinajuomain, „ „ 199 
„ „ yksinoikeuden pitentäminen 199 

Anniskeluoikeuden, mallasjuomain, epäyksen johdosta tehty valitus 206 
„ väkiviinajuomain, luovuttaminen 202 

Anniskeluoikeuksia, mallasjuomain 206 
„ väkiviinajuomain 204 

Anniskeluvero sota-aikana sulettuina olleista ravintoloista 419 
Apteekkien perustaminen 197 
Apuharvennus kaupungin metsissä ·. 362 
Apuraha Suomen sairaiden ja haavottuneiden sotilaiden hoitoyhdistykselle.. 94 
Apurahan anomuksia 117 
Apurahat, katso myös Eläke^ Helsingin anniskeluosakeyhtiö, Matka-apuraha 

ja Stipendi. 
Apurahoja erinäisille henkilöille 117 

„ kunnollisen palvelusväen palkitsemisrahastosta 127 
Arbetets vänner yhdistykselle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 122 
Armeliaisuusyhclistysten ja vaivaishoidon välinen yhteistyö 281, 282 
Arvonta, obligatsionien 229 
Asuinpaikka, virkamiesten 235 
Asunnontarkastus 384 
Asunnonvälitys 384 
Asuntotilasta! järjestäminen 384 
Automobiililiikenteen järjestäminen 196 
Avustetut, lahjoitettujen rahastojen koroilla 266 

„ vaivaishoidon kautta, niiden lukumäärä 265 
Avustukset, eri yhdistysten antamat 282 

„ työttömäin perheille annetut 130 
Avustusta koteihinsa vaivaishoidolta saaneet henkilöt 265 
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Bengtsärin kasvatuslaitos, sen korjaustyöt 40, 341 
„ „ tien teettäminen siihen 56 
„ maatilan uutisrakennukset 296 

Berglund, K. H., vaivaistalon ent. hoitajatar, hänen apurahananomuksensa 
evätty 117 

Boijen, O. A., ja Parviaisen, W., lapsenpäästölaitos, sijain antaminen siinä kau-
pungin käytettäväksi 88 

Boisman, T. J., kaupunginreviisori, hänelle myönnetty virkaero 192 
von Bonsdorff, A., vapaaherra, valittu ammattiholhoojaksi 192 
Boxström, E. S., eläinlääkäri, valittu lihantarkastusaseman johtajaksi 193 
Brage, yhdistys, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-

raha 124, 416 
Breitholtz, B., vankilanjohtaja, valittu vaivaishoitohallituksen toimitusjohtajaksi 193 
Budjettivaliokunnan jäsenten vaali. 210 
Busholman tasotus-, laituri- ja kanavoimistyöt 321 
Byman, K. E., ent. ruiskumestari, hänelle myönnetty eläke 116 
Bäng, G. E., työmies, hänelle myönnetty eläke 116 
Bölen alueen vuokralle antaminen 20 

Candolin, A. R , ylioppilas, valittu liikennekonttorin vaakamestarinapulaiseksi 192 
Castren, M. A., paikan hankkiminen hänen vastaiselle muistopatsaalleen . . . . 7 

„ Z., filosofiantohtori, valittu työväenopiston suomenkielisen osaston 
johtajaksi 193 

Collan, J. A., pastori, hänelle myönnetty apuraha 117 

Dillström, R., terveydellisten tutkimusten laboratoorin johtaja, hänen erot-
tamisensa virasta 89 

Eirapuistikon järjestäminen 358 
Ekbom, J. E., merikapteeni, valittu Sörnäsin satamamestarin apulaiseksi .. 235 
Ekholm, Hj., kaupunginvaltuuston sihteeri, hänelle myönnetty virkaero 191 
Ekholmin, C. F., stipendirahastosta annettavia stipendejä koskevat mää-

räykset 117 
Elevaattorin, uivan, hankkiminen 78 
Elinkeino-oikeuksien hakemuksia . . . 197 
Elintarvehintain huojistaminen 194 
Eläinsuojelusyhdistys, Suomen, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 122 
Eläintarhaan teetettävä lokaveden puhdistusasema 54 
Eläintarhan tasotustyöt 356 

„ urheilukentällä suoritetut työt 334 
„ urheilukentän käyttämiseen myönnetty lupa 227 

Eläkkeet ja apurahat, myönnetyt 116, 117 
n „ „ 1915 vuoden menosääntöön otetut 146 

Elätteelle vaivaishoidon toimesta annetut henkilöt 272 
Eläväinkuvain teattereja koskeva toimenpide 194 
Engelaukion järjestäminen 357 
Esitysehdotus, elintarvehintain huojistamista tarkoittava 194 

„ taideteollisuuskeskuskoulun uudestijärjestämisestä 178 
„ toimenpiteisiin ryhtymisestä kaupungin kulkulaitosten pa-

rantamiseksi 7 8 
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Fan erin maastavienti 238 
Filharmonisen seuran nuottikirjasto 106, 414 

„ „ orkesterikoulu 106 
„ „ orkesteritoiminnan lopettaminen 105 

Finlands svenska nykterhetsförbund liitolle anniskeluosakeyhtiön voittova-
roista myönnetty määräraha 123, 384 

Folkteatern yhtiölle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-
raha 124 

af Forselles, C., kenraaliluutnantti, valittu majoituslautakunnan majoitus-
mestariksi 193 

Fredriksperistä valtionrautateille luovutettavat maa-alueet 14 
Frey, Hjalmar, oopperalaulaja, stipendirahaston vastaanotto 120 
Furuhjelm, K. E., varatuomari, valittu rahatoimikamarin notaariksi 192 
Fylgia nuorisoliitolle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-

raha 122 

Gahmberg, J., senaatin ylimääräinen kopisti, asetettu apulaiseksi kaupungin 
erääntyneiden saamisten perimistä varten 231 

Geodeettinen osasto, rakennuskonttorin, sen vuosikertomus 340 
Grefberg, Emma, hänen testamenttivarojensa käyttäminen 278 
Greijuksen sairaalan korjaukset 344 
Gumtähti, erään alueen maksuton luovutus siitä 22 
Gunnar, E. J., kirvesmies, hänelle myönnetty eläke 116 

Hagan huvilayhdyskunta, sen terveydenhoitojärjestys 196 
„ „ sähkövirran antaminen siihen 112 
„ raitioteiden liikennöimisen luovutus 26 

Hakaniemen kauppahallin kaupan järjestäminen 225 
„ torin „ „ 225 

Hakasalmen puiston käyttämiseen myönnetty lupa 227 
Halkojen osto 132 
Halkoliike, kaupungin 133 
Halkotarhaa varten kaupunkilähetykselle myönnetty määräraha 124 
Halkovajain teettäminen Oulunkylän parantolaan 38 
Hallitus, kaupungin teknillisten laitosten, sen jäsenen ja varajäsenen vaal i . . 236 

„ „ yleisten töiden, sen jäsenten ja varajäsentenvaal i . . 212, 236 
„ „ „ „ „ vuosikertomus 320 
„ kaupunginkirjaston, sen jäsenen ja varajäsenen vaali . 213 
„ „ „ vuosikertomus 310 

Halonen, A. J., työmies, hänelle myönnetty eläke 116 
Hammasklinikka, kansakouluoppilaiden, sitä varten anniskeluosakeyhtiön voit-

tovaroista myönnetty määräraha 123 
Hamngrundet, sen luovuttaminen venäläiselle sotilashallinnolle 15 
Hanaholma, sähkölaitoksen johtoverkon ulottaminen sinne 115 
Harjottelupaikan osottaminen venäläiselle sotaväelle ' 25 
Hautain kunnossapito 133 
Heinäkaupan järjestäminen 225 
Heinänteko-oikeus 226 
Helsingfors svenska folkhögskola opistolle anniskeluosakeyhtiön voittova-

roista myönnetty määräraha 122 
n „ ungdomsföreningars centralutskott valiokunnalle annis-

keluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty märäraha . . 122 
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Helsingin anniskeluosakeyhtiölle myönnetty määräraha Korkeasaaren ja 
Seurasaaren laitteiden kunnossapitoa varten ...63, 124 

„ anniskeluosakeyhtiön ja sen vuokraajain välisiä riitoja ratkaisevan 
sovintolautakunnan jäsenten vaali 211 

„ „ johtokunnan jäsenten vaali 211 
„ „ tarkastajan johtosääntö 203 
n „ „ vaali 211 
„ „ „ vuosikertomus 418 
„ „ tilintarkastajan vaali 211 
„ „ voittovarat vuodelta 1913 43, 62, 121, 384 

„ 1914 63,419 
„ filharmoninen seura, katso Filharmoninen seura. 
„ hiihtoklubin käyttöoikeus Alppilan viereisiin hiihtomäkiin 22 
„ kansakoulujen opettaja- ja opettajataryhdistyksille anniskeluosake-

yhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 122 
„ „ opettajaliiton kesäsiirtolatoimikunnalle anniskelu-

osakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha . . 122 
„ kansanopistoseuralle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 122 
„ kaupungin asemakaavan julkaiseminen 133 
„ „ kirjasto, katso Kaupunginkirjasto. 
„ „ museo, sen lautakunnan vuosikertomus 407 
„ „ „ siihen annetut lahjat 407 
„ „ „ taulujen siirto siihen 195 
„ „ orkesterin perustaminen 100 
„ „ „ katso myös Kaupunginorkesteri. 
„ „ voittovarainrahasto 387 
„ „ vähävaraist. oikeusaputoimisto, katso Oikeusaputoimisto. 
„ kisaveikoille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty mää-

räraha 123 
„ kristilliselle työväenyhdistykselle anniskeluosakeyhtiön voittova-

roista myönnetty määräraha 124 
„ kuuromykkäyhdistykselle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 122 
„ naisvoimistelijoille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 
„ määräraha 123 
„ nuorisoseuran anomus apurahan saamisesta anniskeluosakeyhtiön 

voittovaroista 385 
„ nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle anniskeluosakeyhtiön 

voittovaroista myönnetty määräraha 122 
„ palvelijataryhdistykselle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 124, 384 
„ raitiotie- ja omnibusosakeyhtiö, Hagan ja Munkkiniemen raitiotieden 

liikennöimisen luovutus sille 26 
n „ „ „ sille myönnetty korvaus raiteen 

uudestisijoituksesta Pitkälläsillalla 
ja Helsinginkadulla 45 

^ n n n sille myönnetty lainantakuu 136 
„ raittiusyhdistysten keskustoimikunnalle anniskeluosakeyhtiön voit-

tovaroista myönnetty määräraha 123, 384 
„ rakennustyöväen järjestöjen asettama työttömyyskomitea 401 
„ siirappitehdasosakeyhtiölle luovutettu maa-alue 3 
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Helsingin sinfoniaorkesterin lakkauttaminen 105 
„ talousopistolle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty mää-

räraha 124, 384 
„ telefooniyhdistys, tontin myynti sille 13 
„ torvisoittokunta, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha .. 124 
„ „ sitä varten 1915 vuoden menosääntöön otettu 

määräraha 144 
„ työväenyhdistyksen soittokunnan anomus määrärahan myöntämi-

sestä anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 417 
„ uimaseuralle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty mää-

räraha 123 
„ „ myönnetty maksuton käyttöoikeus Ursinin kallion 

uimalaitokseen 22 
„ vapaaehtoinen palokunta 133, 258 

Hengenpelastuskalujen kunnossapito 336 
Henkilökohtaisten vaivaismaksujen tileistä poisto 232 
Hesperian puiston käyttämiseen myönnetty lupa 227 
Hietalahdentorin kaupan järjestäminen 226 
Hietaniemen alueiden jaoitus tehdas- ja varastopaikoiksi 15 
Iliihtomäet, Alppilan viereiset, niiden korjaukset 59 

„ „ „ „ käyttöoikeus 22 
Hinaajaveneen hankkiminen 78 
Historiikki, työväenasiainlautakunnan 389 
Holhousasioita 293 
Holhouslautakunnan jäsenen vaali 212 

„ vuosikertomus 374 
Holmström, J., ulosottoapulainen, hänelle myönnetty eläke 116 
Houruinhoito, katso Mielisairaala. 
Hultin, A., neiti, hänelle myönnetty matkastipendi 128 
Humaliston tuberkulosisairaalan korjaukset 345 
Humallahden uimahuoneiden vuokraaminen 227 
Huoneistojen luovuttaminen majoitustarkoituksiin 225 

„ vuokraaminen 225 
Huopalahden alueen vuokralle antaminen 21 
Huutokaupalla luovutetut uimahuoneet 227 

„ „ virvokejuomavaunujen ja myyntikojujen paikat .. 226 
Huutokauppaajanammatin harjottamiseen myönnetty lupa 197 
Hylkylihan-hävityslaitoksen rakentaminen 38 
Hyväksyminen, rakennuspiirustusten 224 

„ takuusitoumusten 224, 233 
Hyväntekeväisyysyhdistysten ja vaivaishoidon välinen yhteistyö 281, 282 
Hällfors, Ä. V., eläinlääketieteentohtori, valittu lihantarkastusaseman nuo-

remmaksi tarkastuseläinlääkäriksi 193 
Hätäapukomitean asettaminen 191 

„ johtosännön 1) momentin muutos 191 
„ menoihin myönnetty määräraha 132 
„ toiminta 130, 388 
„ varajäsenten vaali 191 

Hätäaputöiden järjestäminen naisille 130, 401 
Hätäaputöissä vallinneiden työ- ja palkkaolojen tutkiminen 388 
Hätäapuvarain, siirtyneiden, käyttäminen 130 

Kunnall. kert. 1914. 5 4 
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Hätäävustusten jakelussa avullisina olleille henkilöille myönnetty palk-
kaus . . . 132 

Högre svenska handelsläroverket, tontin luovuttaminen sille.. . 12 
Högsandin parantola, kansakouluoppilaiden sinne siirtämistä varten myön-

netty määräraha 122 
Höyry jyrän korjaus 336 
Höyryruoppaajan osto 78 

Idrottsföreningen Kamraterna seuralle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 
myönnetty määräraha 123 

Ilmoituspatsaiden asettamiseen myönnetty lupa 228 
Insinöörinviran perustaminen vesijohtolaitoksen putkiverkkoa varten 109 
Insinööriosasto, rakennuskonttorin, sen vuosikertomus 320, 324 
Inventtaajat, kaupunginkassan ylimääräiset 229 
Istutuksia varten 1915 vuoden menosääntöön otettu määräraha . . . . 58, 61, 146 
Istutusten kunnossapito 233, 353 
Isännöitsijän asettaminen majoitustarkoituksiin vuokrattuja huoneustoja 

varten 231 

Johansson, S., kaasulaitoksen työntekijä, hänelle myönnetty eläke 116 
Johtokunnat, kaupungin kansakoulujen, niiden jäsenten vaali 210 

„ työväenopiston osastojen, „ „ „ 210 
Johtokunta, alempain käsityöläiskoulujen, sen jäsenen vaali 213 

„ Helsingin anniskeluosakeyhtiön, sen jäsenten vaali 211 
„ kansanlastentarhain, sen jäsenten vaali 212 
„ „ „ vuosikertomus 300 
„ kauppakorkeakoulun, sen jäsenen vaali 210 
„ kunnan työnvälitystoimiston, sen puheenjohtajan, varapuheen-

johtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali 212 
„ Sailors homen, sen jäsenen vaali 211 
„ Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin, sen 

jäsenten vaali 213 
„ „ „ ja Marian turvakodin, sen 

vuosikertomus 297 
„ „ ja Marian turvakodin, sille 

myönnetty vastuunvapaus 67 
tyttöjen ammattikoulun, sen jäsenten ja varajäsenten vaali 210, 213 
valmistavan poikain ammattikoulun, sen jäsenten ja varajäsen-
ten vaali 213 

Johtosääntö, Helsingin anniskeluosakeyhtiön tarkastajan 203 
„ hätäapukomitean 191 
„ kasvatuslautakunnan 160 
„ kaupunginorkesterin kanslian taloudenhoitajan ja kassanhoitajan 413 
„ kunnan työnvälitystoimiston 156 
„ musiikkilautakunnan 167, 416 
„ talojen taloudenhoitajan 235 
„ tilastokonttorin : . . . 156, 248 
„ työntarkastajain 170 

Juoksupunnusvaakain käyttäminen lihantarkastusasemalla ja teurastamossa 175 
Juoppojen turvakotia varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 123 
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Jyry, voimistelu- ja urheiluseura, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 
myönnetty määräraha 123 

Jäiden ottoon myönnetty lupa 227 
Jääkatoksen rakentaminen Kaivohuoneen vierelle 347 

Kaarlenkadun vastaan teetettävä tukimuuri 34 
Kaasulaitoksen palkkaussäännön muutos 72 

„ pääputkiverkon pitentäminen 45 
„ rakennusten y. m. korjaukset 45 

Kaasulaitos, lainavarojen osottaminen sen laajentamista varten .. 45 
„ siitä odotettavat tulot 1915 vuoden tulosäännön mukaan 149 
„ sitä varten 1915 vuoden menosääntöön otettu määräraha 145 

Kaasumittarien osto 111, 150 
Kaasun hinta 111 
Kadun teettäminen Rautatientorin ja Vuorikadun välille 5, 46 
Kadunpäällystystyöt, rakennuskonttorin yksityisten tiliin teettämät 337 
Kadut ja yleiset paikat, niitä varten 1915 vuoden menosääntöön otetut mää-

rärahat 45, 53, 146 
„ „ „ „ rakennuskonttorin rakentamat ja korjaamat 324 

Kaisaniemen puiston tasoitus 357 
„ ravintolan vuokraoikeuden pitennys 23 

Kaivohuoneen viereisen jääkatoksen rakentaminen 347 
Kajanus, R., professori, valittu kaupunginorkesterin pääjohtajaksi 105, 413 
Kalastuksen harjoittamiseen myönnetty lupa 227 
Kalliinajanlisäyksen myöntäminen kansakoulunopettajistolle 143 
Kallion kansakoulun puolisiirtolaa varten myönnetty määräraha 122 

„ kirjastotalossa suoritetut työt 41, 349, 350 
„ kirkon vieressä olevien istutusten kunnossapito 233 
„ paloasemaa varten myönnetty lisämääräraha 34 
„ ulkoilmamusiikki . . . ' 417 
„ yhteiskoulun kannatusyhdistykselle myytävät tontit 12 

Kaluston ostoa koskeva ehdotus 147 
Kamraterna, urheiluseura, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 123 
Kanavoimistyöt, katso Viemärikanavat. 
Kannanta, liikennekonttorin maksujen 239 
Kansakouluhammasklinikkaa varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 123 
Kansakouluhenkilökunnan kalliinajanlisäys 143 

„ osanotto lomakur s seitiin 96 
Kansakouluja varten 1915 vuoden menosääntöön otettu määräraha 143 
Kansakoulujen opettaja- ja opettajataryhelistyksille anniskeluosakeyhtiön 

voittovaroista myönnetty määräraha 122 
„ uusi ohjesääntö 178 
„ valtioavut 97 

Kansakoulu]ohtokuntain jäsenten vaali 210 
Kansakoululapset, heidän hyväkseen perustettu rahasto 119 

n „ piirustuskokoelmansa järjestäminen 97 
n kesäsiirtoloita varten heille anniskeluosakeyhtiön voitto-

varoista myönnetty määräraha · 122 
w kesävirkistyksen hankkimiseksi heille myönnetty valtioapu 97 

kurssien kustantaminen heille n. s. Ärtin puutarhassa 117 
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Kansakoululapset, maksuttomia kylpyjä heille Ursinin kallion uimalaitoksessa 22 
„ paikkoja varten heille Högsandin parantolassa anniskelu-

osakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha .. 122 
„ ruokaa varten heille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 122 
„ vapaa pääsy heille Seurasaaren ulkoilmamuseoon 43 
„ virkistyskotia varten heille anniskeluosakeyhtiön voitto-

varoista myönnetty määräraha 122 
Kansakoulupuutarha, Eläintarhan, kaupunginpuutarhurin toimesta siinä suo-

ritetut työt 358 
Kansakoulutalo, Porthankadun, ruokailuhuoneen sisustaminen siihen 347 
Kansakoulutalojen korjaukset 40, 97, 343 
Kansakoulutalon teettäminen kortteliin n:o 392 39, 348 
Kansakoulutarkastajille myönnetty korvaus tarkastusmatkoista 96 
Kansalaisoikeuden, Suomen, saantia koskevat anomukset 197 
Kansanjuhlien y. m. pitämiseen myönnetty lupa 226 
Kansanlastentarhain asettaminen kasvatuslautakunnan valvonnan alaisiksi .. 300 

„ johtokunnan jäsenten vaali 212 
„ „ vuosikertomus 300 
„ kesäsiirtolat 122, 309 
„ lasten lukumäärä 307 
„ lastenkamariosastot 308 
„ opettajattaret 305 
„ perustamiseen myönnetty määräraha 99 

Kansanlastentarhoille myönnetty hyvitys 99 
„ „ valtioapu 99 

Kansanlastentarhoja varten 1915 vuoden menosääntöön otettu määräraha . . 144 
Kansanopistoja varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-

raha 122 
Kanslistin asettaminen rahatoimikamariin 231 
Kantenius, J. W., ent. kaupunginpalvelija, hänen eläkeanomuksensa evätty 117 
Kappeliesplanadin ravintolarakennuksen uudestirakentamisajan pitennys . . . . 25 
Karppisen, J. R., liikemies, testamentti 120 
Kassanhoitajan palkkaaminen vaivaishoitohallitukseen 142 
Kasvattilasten hoito 159, 300 
Kasvatuslaitokset 294 
Kasvatuslaitos, Outamon, maa-alueen ynnä rakennusten osto sitä varten 9 
Kasvatuslaitosten muutettu menosääntö 97 

„ ohjesääntö 185 
„ opettajakunta 295 

valtioavut 97, 296 
Kasvatuslautakunnan johtosääntö 160 

„ puheenjohtajan ja jäsenten vaali 212 
„ vuosikertomus 292 

Kasvihuoneiden ja kasvisuojain korjaukset 356 
Kasvihuoneryhmän, Eläintarhassa olevan, laajennus 348 
Katajanokan maa-alueen luovuttaminen Venäjän valtiolle 13 

„ uuden tavarakatoksen rakennustyöt 348 
„ varastotonttien n:ojen 1—10 vuokraoikeuden pitennys 23 

Katsastusmiehet, kaupungin irtaimen omaisuuden 210 
w „ kiinteän omaisuuden 44 
„ kaupunginkassan 64, 229 
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Katselmukset, kaupungingeodeetin toimittamat 340 
„ rahatoimikamarin „ 225 

Katujen korjaus ja kunnossapito 45, 146 
„ puhtaanapito 359 
„ teettämistä varten myönnettyjä määrärahoja 53, 146 

Katuvalaistus Vallilassa 82 
Katuvalaistusta varten 1915 vuoden menosääntöön otettu määräraha 140 
Kaupan har j ottaminen juovut us juomilla, katso Vähittäismyynti. 

„ „ myrkyllisillä aineilla 197 
„ „ virvokejuomavaunuista, myyntikojuista y. m 226 

Kauppahalleja varten 1915 vuoden menosääntöön otettu määräraha 144 
Kauppahalli, Hakaniementorin, sen kaupan järjestäminen 225 

„ „ „ rakentamista varten myönnetty määrä-
raha 41,150, 350 

„ Harjutorin, yövartijan palkkaaminen siihen 109 
„ Hietalahdentorin, sen sisustustöitä varten myönnetty määrä-

raha 41, 349 
Kauppahallien myymälöistä kertyneet vuokratulot 226 
Kauppakorkeakoulun johtokunnan jäsenen vaali .. 210 
Kaupungin kiinteä omaisuus, sen katsastusmiehet 44 

„ „ „ siitä odotettavat tulot 1915 vuoden tulosäännön 
mukaan 148 

„ metsäin hoito 362 
„ museo, katso Helsingin kaupungin museo. 
„ orkesteri, katso Kaupunginorkesteri. 
„ velkoja varten 1915 vuoden menosääntöön otettu määräraha. . . . 138 
„ virastoja varten 1915 vuoden menosääntöön otettu määrä raha . . 138 

Kaupunginarkkitehdin vuosikertomus 340 
Kaupunginasemakaava-arkkitehdin vuosikertomus 352 
Kaupunginasemakaavan muutos, Kirkkomaankatua koskeva 6, 353 

„ „ kortteleita n:oja 37, 38 ja 41 koskeva 5, 353 
„ „ „ „ 272—280 koskeva 3, 353 
„ „ „ „ 334, 335 y. m. koskeva .. 3 
„ „ „ „ 403 ja 422 koskeva 6 
„ „ „ „ 522—525 koskeva 5 
„ „ korttelia nro 179 koskeva 4, 353 
„ „ „ „ 291 koskeva 6 
„ „ „ „ 392 koskeva 4 
„ „ Tehtaanpuistoa koskeva 2 
„ „ Vallilaa koskeva 383 

Kaupungingeodeetin vuosikertomus 340 
Kaupunginkassan katsastusmiehet 64 

„ ylimääräiset inventtaajat 229 
Kaupunginkirjastoa varten 1915 vuoden menosääntöön otettu määräraha .. 144 
Kaupunginkirjastolle annetut lahjat 318 
Kaupunginkirjaston hallituksen jäsenen ja varajäsenen vaali 213 

„ Kallion haaraosaston henkilökunnan kesäloma 98 
„ kirjavarasto 314 
„ lainaajat 314 
„ lainausliike : 312 
„ lukusalit 317 
„ Rikhardinkadun varrella olevan talon laajentaminen . . 311 
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Kaupunginkirjaston tulot 316 
„ vuosikertomus 310 

Kaupunginorkesteria varten 1915 vuoden menosääntöön otettu määräraha .. 144 
Kaupunginorkesterin harjotushuoneisto . . . 415 

„ jäsenten sivutoimet 416 
„ kanslian taloudenhoitajan ja kassanhoitajan johtosääntö 413 
„ konserttilippujen myynti 415 
„ työn taloudellinen tulos 410, 411 
„ vuokratariffi 416 

Kaupunginosa XII, muutamien sen korttelien varaaminen kunnan tarpeita 
varten 43 

„ „ „ „ tonttien käyttäminen 4 
Kaupunginpuutarhan kustannukset 355 
Kaupunginpuutarhurin vuosikertomus 353 
Kaupunginreviisorille myönnetty virkaero 192 
Kaupunginreviisorinviran jälleen täyttäminen 192 
Kaupungintalon rakentaminen 29 
Kaupunginvaltuuston istuntosalin käyttäminen 156 

„ jäsenet 1 
„ kokoukset y. m 2 
„ puheenjohtajaa kohdannut loukkaus 195 
„ sihteerille myönnetty virkaero 191 
„ sihteeri n viran jälleen täyttäminen 191 
„ valmisteluvaliokunta 1 

Kaupungin viskaalin viran hoidattamiseen myönnetty määräraha 68 
Kaupunginvoudinkonttorissa tapahtunut vaillinki 68 
Kaupunkilähetykselle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty mää-

räraha 124 
„ myönnetty laina 132, 402 
„ „ määräraha hätäaputöiden järjestämiseksi 

naisille 130 
Kelkkaratain laittaminen 358 
Kerjuun vastustaminen 282 
Kertomus kaupungin lahjoitusrahastojen 1913 vuoden tileistä ja tilinpää-

töksestä 64 
„ „ 1913 vuoden tileistä ja tilinpätöksestä 64 
„ „ „ „ tilien ja hallinnon tarkastuksesta 65 

Keskuspoliisitalon rakennuttaminen 34 
Keskuspuiston perustaminen Helsinkiin 59 
Kesäloman myöntäminen Kallion haaraldrjaston henkilökunnalle 98 

„ „ kaupungin työntekijöille 78, 139 
Kesäpuutarha, lasten, sitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 122 
Kesäsiirtolaa varten köyhille äideille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 124 
n „ lapsille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 124 
n „ mooseksenuskoisen seurakunnan jäsenille anniskelu-

osakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha . . . . 123 
n työläisnaisille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 124 
Kesäsiirtolat, kansakouluoppilaiden 1 2 2 
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Kesäsiirtolat, kansanlastentarhain 122, 309 
Kesätyöskentelyn järjestämistä varten lapsille anniskeluosakeyhtiön voitto-

varoista myönnetty määräraha . . . 122 
Kiinteä omaisuus, kaupungin, siitä odotettavat tulot 1915 vuoden tulosäännön 

mukaan 148 
Kilpailuohjelma, uuden kaupungintalon piirustusten 32 
Kirjanpito, lihantarkastusaseman 90 
Kirjasto, katso Kaupunginkirjasto. 
Kirkkomaankatua koskeva kaupunginasemakaavanmuutos 6 
Kirurgisen sairaalan istutusten kunnossapito 233 
Kivelän sairaala, ruumishuoneen laittaminen siihen 346 

„ „ sen istutusten kunnossapito 354 
„ „ sijain luovuttaminen sodassa haavottuneille ja sairaille hen-

kilöille 28 
„ „ uimahuoneen laittaminen siihen 347 

Kliinillinen opetus kulkutautisairaalassa 84 
Koiraveron poistaminen tileistä 232 
Kojut, myynti-, niiden paikkain vuokralle antaminen 226 
Koleraparakkien korjaukset 345 
Komitea kysymystä varten elintarvehintain huojistamisesta 194 

„ „ „ taideteollisuuskeskuskoulun uudestijärj estämi-
sestä 178 

„ „ „ toimenpiteisiin ryhtymisestä talvilaivaliikenteen 
turvaamiseksi 77 

„ „ „ uuden rakennusjärjestyksen laatimisesta kau-
pungille 153 

„ „ „ veistokuvateosten ostamisesta 127 
„ „ „ yksinkertaisempaa tyyppiä olevan ammattikou-

lun perustamisesta 96 
Konserttitalon rakennuttaminen 108 
Korjaukset, Aleksanterinkadun talon n:o 26 43, 349 

Alppilan hiihtoniäkien · · 59 
Bengtsärin kasvatuslaitoksen 40, 341 
kaasulaitoksen rakennusten y. m 45 
kansakoulutalojen 40, 97, 343 
katujen ja yleisten paikkain « 45 
kunnan työväenasuntojen 34, 341 
palolaitoksen rakennusten 34, 341 
poliisilaitoksen huoneistojen 37, 342 
raatihuoneen 34, 341 
sairaalain 38, 344-346 
satamain 57 
seurahuoneen 43, 349 

342 tavaravajam 
teiden 

34 tulli- ja satamarakennusten 
työ- ja vaivaistalon 39, 341 
Ursinin kallion uimalaitoksen 43 
Vanhankaupungin myllyn 
Vantaanjoen poikki vievän maantiesillan 5 6 

vesijohtolaitoksen laitteiden y. m ^4 
viemärikanavani 
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Korjaukset, viertoteiden , 56 
„ Vuorimieskadun talon n:o 9 43, 349 
„ Äggelbyn kartanon 43 
„ „ kesäpäiväparantolan 346 

Korkeasaari, sen laitteiden kunnossapito 63, 124 
„ sähkölaitoksen johtoverkon ulottaminen sinne 115 

Korot 1915 vuoden tulosäännön mukaan 148 
Korvauksia ruumiinvammasta 232 

„ vaivaishoidosta 270, 271 
Koti, palvelijatarten, sitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 124 
„ tehtaalaisnaisten, sitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 124, 384 
Kotikasvatusyhdistykselle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 122 
Kottby, puutarhakorttelin perustaminen siihen 383 
Koulusiirtolat, kaupungin 295 
Kulkulaitosten, kaupungin, parantaminen 78 
Kulkutautisairaala, esitys lisämäärärahan myöntämisestä sitä varten 37 
Kulkutautisairaalassa annettava kliinillinen opetus 84 
Kulkutautisten hoidosta johtuneet kustannukset 84 
Kunnallisen hylkylihan-hävityslaitoksen rakentaminen 38 
Kunnallishallintoa varten 1915 vuoden menosääntöön otettu määräraha . . . . 138 
Kunnalliskoti, katso Työ- ja vaivaistalo. 
Kunnallistilaston yksinkertaistuttaminen 79, 247 
Kunnallisverojen periminen 76 
Kunnallisverotus vuonna 1914 404 
Kunnan mielisairaala, katso Mielisairaala. 

„ teurastamo, rautatieraiteen rakentaminen sinne 24 
„ „ sen rakennusten piirustusten ja kustannusarvion vah-

vistaminen 38 
„ „ „ rakennustoimikunnan jäsenille myönnetty palkkio 92 
„ „ sitä varten 1915 vuoden menosääntöön otettu määrä-

raha 145, 149 
„ työnvälitystoimiston asettaminen vakinaiselle rahasäännölle. 156 
„ „ johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohta-

jan, jäsenten ja varajäsenten vaali 212 
„ „ „ vuosikertomus 393 
„ „ johtosääntö , 156 
„ „ vuosirahansääntö 80 
„ tyÖväenasuntojen hallintojaoston jäsenet 380 
„ „ „ toiminta 390 
„ „ korjaukset 34, 341 
„ „ tulot ja menot 392 
„ „ varustaminen kaasujohdolla 391 

Kunnianosotus senaattori L. Mechelinin kuoleman johdosta 196 
Kustannusarvio, kunnan teurastamon 38 
Kuuromykkäin opetusta varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha <122 
Kyander, M., neiti, valittu revisionikonttorin registraattoriksi 192 
Kylpylä lapsia varten, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 123 
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Kyläsaaren käyttämiseen myönnetty lupa 227 
Kytkylaiturien rakentaminen 334 
Käsityöliikkeitä koskevien tietojen kerääminen 79 
Käsityöläiskoulut, alemmat, niiden johtokunnan jäsenen vaali 213 

n ylemmät, niitä varten 1915 vuoden menosääntoön otettu 
määräraha 143 

Käyttöoikeus, rahatoimikamarin myöntämä vapaampi 225 
Köyhäinkatsojat, vapaaehtoiset 264 

Lagerblad, G. U., senaatinkanslisti, valittu rahatoimikamarin asiamieheksi.. 192 
Lahjoitusrahastot, kaupungin, kertomus niiden tileistä ja tilinpätöksestä 64 

„ katso myös Rahasto. 
Lahjoja, kaupunginkirjastolle annettuja 318 

„ kaupunginmuseolle annettuja 407 
Lahti, W. A., kansakoulunopettaja, hänelle myönnetty apuraha 117 
Laina, kaupunkilähetykselle myönnetty 132 
Lainain myöntäminen voittovarainrahastosta 387 
Lainantakuu raitiotie- ja omnibusosakeyhtiölle 136 
Lainarahasto yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämiseksi 380, 390 
Lainat kahta vuotta lyhyemmälle takaisinmaksuajalle otetut 150 

„ „ „ pitemmälle takaisinmaksu-
ajalle otetut 9, 11, 38, 42, 44, 45, 51, 111, 149 

„ 1915 vuoden tulosäännön mukaan 149 
Lainausliike, kaupunginkirjaston 312—315 
Laitoksissa vaivaishoidon kustannuksella hoidetut henkilöt 265 
Laiturin teettäminen Pohjoisrantaan 227 
Laiturivalaistusta varten 1915 vuoden menosääntoön otettu määräraha 140 
Lapsensynnyttäjäin hoitosijat 87 
Lapset, alaikäiset, joille holhooja on määrättävä 374 

„ kasvatuslautakunnan valvonnan alaiset 294 
„ työ- ja vaivaistalossa hoidetut 283 
„ vaivaishoidon lastenkodissa hoidetut 275 

Laskujohdot, rakennuskonttorin rakentamat 329 
Laskujohtojen korjausta ja kunnossapitoa varten myönnetty määräraha 54, 146 

„ rakentamiseen myönnetty lupa 227 
„ teettämistä varten myönnetty määräraha 55, 146 

Lastenhoito, vaivaishoitohallituksen asiana oleva 271 
Lastenkamariosastot, kansanlastentarhain 308 
Lastenkoti, vaivaishoidon, katso Äggelbyn lastenkoti. 
Lastenkotia varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-

raha 122, 124 
Lastenosaston perustaminen Marian sairaalaan 28, 349 
Lastenseimiä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 121 
Lausunto apteekkien perustamista koskevasta asiasta 197 

„ automobiililiikenteen järjestämisestä 196 
„ elinkeino-oikeutta tarkoittavista lupahakemuksista 197 
„ elintarvehintain huojistamista tarkoittavasta esitysehdotuksesta 194 
„ Hagan huvilayhdyskunnan terveydenhoitojärjestyksen ehdotuksesta 196 
„ huutokauppaajanammatin harjoittamista tarkoittavasta lupahake-

muksesta 197 
„ kaupungille kuuluvain tuulaakivarain anastuksen johdosta 74 
„ kaupungin uuden rakennusjärjestyksen ehdotuksesta 150 

Kunnall. kert. 1914. 5 5 
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Lausunto kaupunginasemakaavan muutosta koskevasta asiasta 6 
„ kaupungintalon rakentamisesta 29 
„ keskuspuiston laittamisesta 59 
„ kunnallistilaston yksinkertaistuttamista tarkoittavasta ehdotuksesta 247 
„ kunnan laitosten ja virkailijain palkkaussääntöjen muuttamisesta.. 68 
„ kuvernöörin oikeudesta luvan myöntämiseen viinien y. m. vähittäis-

myyntiin . 208 
„ maa-alueen ynnä rakennusten ostamisesta Outamon kasvatus-

laitosta varten 9 
„ mallasjuomain anniskelulupaa tarkoittavista hakemuksista 206 
„ „ anniskeluoikeuden epäyksen johdosta tehdyistä 

valituksista 206 
„ myrkyllisten aineiden kaupan harjottamislupaa tarkoittavista hake-

muksista 197 
„ Pakaan ja Hietaniemen alueiden jaoittamisesta tehdas- ja varasto-

paikoiksi 15 
„ ravintolaliikkeen har j ottamislupaa koskevasta hakemuksesta 198 
„ rohdoskaupan har j ottamista tarkoittavista lupahakemuksista 197 
„ Senaatintorin tasoittamisesta 29 
„ sotaväen har j ottelupaikkaa koskevasta asiasta 25 
„ Suomen kansalaisoikeuden y. m. hakemuksista 197 
„ Sörnäsin rantatien poikki kulkevan sähkö voimajohdon käyttämisestä 27 
„ tonttien yhteenrakentamisesta 155 
„ viinien y. m. vähittäismyntilupaa tarkoittavista hakemuksista . . . . 207 
„ „ „ vähittäismyyntioikeuden epäyksen johdosta tehdystä 

valituksesta 208 
„ väkiviinajuomain vähittäismyynti- ja anniskelulupaa tarkoittavista 

hakemuksista 204 
Lauta-aidan teettäminen Siltavuorenpenkereen tonttien n:ojen 1 ja 2 ympärille 52 
Lehto, E., kirvesmies, hänelle myönnetty eläke 116 
Leikkikentille asetettavat leikin johtajattaret, opettajat ja opettajattaret 61 
Leikkikenttäin kunnossapito 355 
Lihantarkastusasema, juoksupunnusvaakain käyttäminen siellä 175 
Lihantarkastusaseman avaaminen 90 

„ kirjanpidon järjestäminen 90 
„ sisustukseen myönnetty määräraha 91 
„ taksa 91 
„ virkamiesten virkavuosien lukeminen 193 
„ vuosirahansääntö 89 
„ ylimääräinen henkilökunta 91 

Lihantarkastusta koskevat säännöt 172 
Liikekannallepanemista koskevia määräyksiä 109 
Liikennekonttorin kannanta 239 

„ menot ^ 240 
„ palkkaussääntö 71 
„ vaakamestarinapulaiselle myönnetty virkaero 192 
„ virkain jälleen täyttäminen 192 
„ vuosikertomus 237 

Liikennemaksujen alennus talvipurjehduskauden aikana 238 
„ määrä vuonna 1914 237, 238 
„ palautus 232 
„ tileistä poisto 232 
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Liiton perustaminen sairaiden ja haavoituneiden sotilaiden hoitoa varten .. 92 
Lindberg, A. V., ent. oikeusneuvosmies, valittu kaupunginvaltuuston sih-

teeriksi 191 
Lindström, J. O. A., kaupungineläinlääkäri, valittu lihantarkastusaseman van-

hemmaksi tarkastuseläinlääkäriksi 193 
Lisätty kaupunginvaltuusto 5, 9, 11, 13, 50, 136 
Lokaveden puhdistusaseman rakentaminen Eläintarhaan 54 
Louhintatöihin myönnetty määräraha 53 
Luetteloiminen, vaivaishoitohallituksen asiakirjain 95 
Luetteloja vainajista, joilta oli jälkeenjäänyt alaikäisiä lapsia 374 
Luistinradan laittamiseen myönnetty lupa 228 
Lumenkuljetus kaupungin taloista 341 
Luontoismajoitus 369 
Lupa elinkeinon harjoittamiseen 197 

„ huutokauppaajanani matin harjoittamiseen 197 
„ ilmoituspatsaiden sijoittamiseen 228 
„ juoksupunnusvaakain käyttämiseen lihantarkastusasemalla ja teuras-

tamossa ' 175 
„ jäiden ottoon 227 
„ kalastuksen harjoittamiseen Yanhankaupunginlahdessa 227 
„ kapearaiteisen radan rakennuttamiseen Ruoholahdenrantaan 26 
„ laiturin teettämiseen Pohjoisrantaan 227 
„ laskujohtojen teettämiseen . . . „ 227 
„ luistinradan laittamiseen 228 
„ myrkyllisten aineiden y. m. kaupan harjoittamiseen 197 
„ patsasjohtojen asettamiseen 228 
„ puhelinautomaattien asettamiseen 228 
„ puhelinkaapelien laskemiseen 227 
„ puhelinkaapelin sementtikanavain laskemiseen 228 
„ puistojen y. m. käyttämiseen 226 
„ ravintolaliikkeen harjoittamiseen 198 
„ rohdoskaupan „ 197 
„ sähköjohtojen sijoittamiseen 228 
„ Sörnäsin rantatien poikki kulkevan sähkövoimajohdon pitämiseen 27 
„ tukkukaupan harjottamiseen paloviinalla y. m 199 
„ työraiteiden johtamiseen Lintulahdenkadun poikki 227 
„ yhdistysraiteen teettämiseen Katariinan- ja Aleksanterinkadun kul-

maukseen 227 
Lähtökatselmukset, kaupungingeodeetin toimittamat 340 
Lääkärinasunto, Marian sairaalan entisen kulkutautiosaston, sen kuntoon-

panettaminen 37 

Maanmittaustöiden osasto, rakennuskonttorin, sen vuosikertomus 340 
Maanviljelys- ja teollisuusnäyttelyä varten luovutettava paikka 22 
Maistraatinarkiston tarverahain määrärahaan myönnetty lisäys 67 
Maitopisarayhdistykselle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 123 
Majalarakennus, Hietaniemen, asuinhuoneiden sisustaminen siihen 342 
Majoituksen johdosta rakennuskonttorin suorittamat työt 350 
Majoituslautakunnan majoitusmestarin asuinpaikka 193 

„ majoitusmestarinviran jälleen täyttäminen 193 
„ puheenjohtajan ja varajäsenten vaali 213 
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Majoituslautakunnan toimihenkilöille myönnetty tilapäisiä palkankorotuksia 109 
„ vuosikertomus 364 

Majoitusta liikekannalle pantaessa ja sota-aikana koskevat määräykse t . . 109, 371 
„ nauttivien henkilöiden lukumäärä 366 
„ varten luovutettavat huoneustot 28, 225, 231 

Makasiinin vuokran, palautus 77 
„ tileistä poisto 77, 232 

Makausaika kaupungin tavaravajoissa, tavarain maksuton 77 
Makkien puhtaanapito vuonna 1914 361 

„ puhtaanapitoa varten 1915 vuoden menosääntöön otettu määrä raha 146 
Mallasjuomain anniskelun jär jes täminen 199 

„ anniskeluoikeuden epäyksen johdosta tehty valitus 206 
„ anniskeluoikeuksien myöntäminen 206 
„ myyntialueet 205 
„ myyntiä koskevia asioita valmistelemaan asetettu valiokunta 211 
„ vähit täismyynnin jär jestäminen 205 

Marian sairaala, sijain perustaminen siihen sodassa haavottuneille ja sairaille 
henkilöille 28 

„ sairaalan entisen kulkutautiosaston lääkärinasunnon kuntoonpanet-
taminen 37, 349 

„ „ korjaukset 345 
„ „ määrä rahan ylitys 83 
„ „ paviljongin luovuttaminen lastensairaalaksi 28 
„ „ „ „ tuberkelitautisten käytet täväksi 27 
„ „ sairaanhoitajatarkoulu, kaluston hankkiminen siihe-n 84 
„ turvakoti, katso Sedmigradskyn pientenlastenkoulu. 

Markelin-Svensson, Jenny, työtarkastaja, hänelle myönnetty matkastipendi 127 
Martta-yhdistyksen Helsingin osastolle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määrä raha 124, 384 
Matka-apuraha Bengtsärin kasvatuslaitoksen johtajalle K. Westlingille 296 

„ ensimäiselle kaupunginlääkärille V. Sucksdorffille 127 
„ kansakoulutarkastaja M. Pesoselle 128 
„ kir jastonhoitaja U. Thermanille 128 
„ neideille A. Hultinille, O. Mobergille ja D. Neoviukselle 128 
„ palomestari G. Waseniukselle 127 
„ työtarkastaja Jenny Markelin-Svenssonille 127 

Matkastipendianomus, kivipainaja S. J. Sundgrenin tekemä 128 
Mattsson, G., filosofiantohtori, muistopuhe hänen kuolemansa johdosta . . . . 196 
Mechelin, C., neiti, hänen lahjoituksensa kaupungin museolle 121, 407 

„ L., senaattori, muistopuhe hänen kuolemansa johdosta 196 
Melart, G., työ- ja vaivaistalon johtaja, hänelle myönnetty virkaero 193 
Mellersta Nylands nykterhetskrets nimisen liiton anomus määrärahan myön-

tämisestä anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 384 
Meno- ja tulosääntö, Helsingin kaupungin, vuodelta 1915 22, 34, 37—45, 52, 

58, 67, 68, 78, 79, 96, 97, 108, 111, 115, 137 
Menosääntö, kasvatuslautakunnan 81 

„ kunnan työnvälitystoimiston 80 
„ l ihantarkastusaseman 90 
„ Nickbyn mielisairaalan 85 
„ katso myös Palkkaussääntöjen muuttaminen. 

Menot, sekalaiset, 1915 vuoden menosäännön mukaan 147 
Merikoulun vuokramäärärahan korotus 143 
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Merkurius förlagsaktiebolag osakeyhtiön hakemus yksinoikeuden saamisesta 
kaupunginasemakaavan julkaisemiseen 133 

Metsänhoidon kustannukset 363 
Metsänhoitajan, kaupungin, vuosikertomus 362 
Metsänviljelys 362 
Metsäpalot 362 
Mielisairaala, Nickbyssä oleva kunnan, sen avoinnapito 85 

„ „ „ „ „ hoitajaoppilaiden asuinhuoneisto-
jen sisustus 150 

n n n n v kaluston osto 85, 149 
n ,> n » n palkkaussääntö 85 
n n n n n säännöt 170 
„ ,, „ „ sitä varten 1915 vuoden menosään-

töön otettu määräraha . . . . 141, 145, 149 
„ „ „ „ toimihenkilöiden ottaminen siihen .. 170 

Mietintö, katso Lausunto. 
Moberg, O., neiti, hänelle myönnetty matkastipendi 128 
Mooseksenuskoisen seurakunnan kesäsiirtolaa varten anniskeluosakeyhtiön 

voittovaroista myönnetty määräraha 123 
Muistopatsas, M. A. Castrenin, paikan hankkiminen sitä varten 7 
Mullanvalmistus kaupungin istutuksia varten 355 
Munkkiniemen huvilayhdyskunnalle annettava sähkövirta 112 

„ raitioteiden liikennöimisen luovutus 26 
Murtokadun rakentamisen johdosta muutettu kaupunginasemakaava 5 

„ tasotusta varten myönnetty määräraha 52, 146, 149 
Museolautakunnan jäsenten vaali 212 

„ vuosikertomus 407 
Musiikkilautakunnan esitys kaupungin orkesteriolojen järjestämisestä 100 

„ johtosääntö 167, 416 
„ jäsenten vaali 209 
„ vuosikertomus 409 

Myrkyllisten aineiden kauppa 197 
Myrskynvarotusaseman poistaminen Tähtitorninmäeltä 134 
Myymälät, kauppahallien, vuokrat niistä 226 
Myynti, kahden sähkölaitoksen omistaman turbogeneraattorin 111 

„ maa-alueiden . . 3 , 13 
„ katso myös Tontti ja Vähittäismyynti. 

Myyntikojujen paikat 226 
Mäntymäen käyttämiseen myönnetty lupa ^ 227 
Möller, O., varatuomari, valittu oikeusavustajan apulaiseksi 192 
Mörtengren, K. L. F., varatuomari, valittu kahden kaupungin talon isän-

nöitsijäksi 229 
n „ - „ „ rahatoimikamarin pöytäkirju-

riksi 192 

Narinkkamyymälät, Simonkadulla olevat, niiden poistaminen 35 
Neovius, D., neiti, hänelle myönnetty matkastipendi 128 
Nieminen, K. G., työmies, hänelle myönnetty eläke 116 
Nihti, saari, sähkölaitoksen johtoverkon ulottaminen siihen 115 
Norbäck, J., vaakamestarinapulainen, valittu liikennekonttorin nuoremmaksi 

kirjuriksi 192 
Nostokranan maksuton käyttäminen 77 
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Nuorisokirjastoa varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty mää-
räraha 124 

Nuorisoliitto Fylgialle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-
raha 122 

Nurmien ja käytäväin y. m. uudistus 355 
Nyström, S., ruiskumestarinleski, hänelle myönnetty apuraha 117 

Obligatsionien arvonta 229 
Obligatsionilainain, 1909 ja 1911 vuosien, korkolippujen lunastus 137 
Ohjesääntö, kansakoulujen 178 

„ vaivaishoidon 175 
„ vesijohtolaitoksen 185 

Ohlström, M. A., palokersantinleski, hänelle myönnetty apuraha 117 
Oikeus heinäntekoon 226 

„ jäiden ottoon 227 
„ kalaveteen 227 
„ katso myös Lupa. 

Oikeusapulautakunnan varajäsenten vaali 212 
Oikeusaputoimistolle myönnetty lisämääräraha 82, 377 
Oikeusaputoimiston oikeusavustajan apulaisen viran jälleen täyttäminen . . . . 192 

„ vuosikertomus 376 
Omaisuus, kaupungin kiinteä, siitä odotettavat tulot 1915 vuoden tulosäännön 

mukaan 148 
„ tulipalon kautta hävinnyt, palo vahingonkorvaus siitä 254, 255 
„ „ „ „ sen arvo tai vakuutussumma 254, 255 

Ompelukursseja varten työläisnaisille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 
myönnetty määräraha 124 

Oopperatalon rakennuttaminen 108 
Opetuslaitoksia varten 1915 vuoden menosääntöön otettu määräraha 143 
Orkesterikoulu . 106, 144 
Orkesteriolojen järjestäminen kaupungissa 100, 409 
Osakeyhtiö Aktiebolaget Folkteatern, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 124 
„ Högre svenska handelsläroverket i Helsingfors, 

tontin myynti sille 12 
„ M. G. Stenius'en ja kaupungin sähkölaitoksen välinen 

virranhankintavälikirja 112 
raitiotie- ja omnibus-, Hagan ja Munkkiniemen raiteiden liiken-

nöimisen luovutus sille 26 
„ „ „ korvauksen maksaminen sen toimittamasta 

raiteen uudestisij ottamisesta 45 
„ „ „ lainantakuun myöntäminen sille 136 

Osto, halkojen 132 
„ hevosten, palolaitokselle , 82 
„ hinaajaveneen 78 
„ höyry ruoppaajan 78 
„ kaasumittarien 111, 145, 150 
„ kaluston, Marian sairaalan oppilaskouluun 84 
„ „ Nickbyn mielisairaalaan 85, 149 
„ „ poliisilaitokselle 83 
„ maa-alueen, Toivoniemen kasvatuslaitosta varten 146 
„ „ ynnä rakennusten, Outamon kasvatuslaitosta varten 9 
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Osto, palokaluston 82 
„ puhelinten 147 
„ raidetarpeiden 53 
„ Ryttylän tilan 8, 146, 150 
„ sähkömittarien m , 145, 150 
„ uivan elevaattorin 78 
„ vesimittarien 145 

Oulunkylä, katso Äggelby. 
Oulunkylän lastenkoti, pientenlastenosaston järjestäminen siihen 39, 349 

„ „ sen toiminta vuonna 1914 274 
Outamon kasvatuslaitoksen muutos- ja lisärakennustyöt 40 

„ kasvatuslaitosta varten ostettu maa-alue , 9 

Paikallisasiamiehet vaivaishoidon elätteelleantoalueilla 274 
Paikanvälitykset kunnan työnvälitystoimistossa 395—398 
Paikat virvokejuomavaunuja ja myyntikojuja varten 226 
Pakaan alueen jaoittaminen tehdas- ja varastopaikoiksi 15 
Pakkolunastus, Ruoholahdenkadun varrella sijaitsevan tontin n:o 25 11 
Palautus, liikennemaksujen - 232 

„ makasiininvuokrien 77 
Palkankorotus kaupunginmuseonhoitajalle 140 

„ majoituslautakunnan toimihenkilöille 109 
„ Marian sairaalan oppilaskoulun johtajattarelle 141 
„ rahatoimikonttorin apulaiskassanhoitajalle 138 
„ „ vahtimestarinapulaiselle 138 
„ revisionikonttorin vahtimestarille : 140 
„ sairaanhoitolaitosten sairaanhoitajattarille 83 
„ terveydenhoitolautakunnan puhtaaksikirjottajalle 141 
„ vaivaishoitohallituksen puheenjohtajalle 142 
„ „ vahtimestarille 142 
„ vesijohtolaitoksen työpajainsinöörille 110 

Palkanlisäyksen myöntämistä kansakouluvahtimestari P. J. Salakarille tarkoit-
tava esitys 96 

Palkintokilpailu piirustusten saamiseksi Vallilan pieniä asuntoja varten 381 
Palkkaussääntöjen, eräiden kunnan virkailijain ja laitosten, muuttaminen .. 68 
Palkkio, kansakoulujen tuntiopettajain 96 

„ kunnan teurastamon rakennustoimikunnan jäsenten 92 
„ sosialilautakunnan sihteerin viransijaisen 140 
„ suletun vaivaishoidon lautakunnan jäsenten 94 
„ verotuslautakunnan puheenjohtajan 79, 140 

Palkkionlisäys, rahatoimikamarin jäsenten 138 
„ työ- ja vaivaistalon saarnaajan 94 
„ vaivaishoitohallituksen jäsenten 142 

Palokaluston osto 8 2 

Palokunnan miehistö ja sen jaoitus · 2 5 6 

„ palokalut ja varusteet 2 5 6 

„ terveydentila 
Palokunta, vapaaehtoinen, sen määräraha-anomus evätty 133 

n „ „ toiminta 2 5 8 

Palolaitoksen menojen yhdistelmä 2 6 0 

„ rakennusten korjaukset 34, 341 
„ sairaankuljetus vaunut 2 5 6 
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Palolaitosta varten ostettavat hevoset 82 
„ „ 1915 vuoden menosääntöön otettu määräraha 140 

Palolennätin 258 
Palomiehistö, maksuttomia kylpyjä sille Ursinin kallion uimalaitoksessa. . . . 22 
Palotalli 257 
Palotoimikunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 212 

„ vuosikertomus 252 
Palovahingonkorvaus, tulipaloissa vahingoittuneen omaisuuden 254, 255 
Palo viinan tukkukaupan har j ottaminen 199 
Palvelijatarkotia varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty mää-

räraha 124 
Palvelusmiehet joilla sotatilan johdosta ei ole täyttä työmäärää, heidän käyt-

täminen kaupunginhallinnossa 139 
Paperin ja paperimassan maastavienti 238 
Parantola, risatautisten lasten, sitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 123 
Patsasjohtojen asettamiseen myönnetty lupa 228 
Pauligin lahjoitusrahastosta myönnetty matka-apuraha 118 
Pelastusarmeijaa varten 1915 vuoden menosääntöön otettu määräraha 142 
Pelastusarmeijalle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 124 
Pelastusarmeijan apurahan maksutapa 128, 143 
Pelo, J., työmies, hänelle myönnetty eläke 116 
Perustuslaillinen työväenyhdistyksen ehdotus asunnonpuutteen lieventämi-

ses tä . . . 383 
Pesonen, M., kansakoulutarkastaja, hänelle myönnetty matkastipendi 128 
Pettersson, A., kaasulaitoksen työntekijä, hänelle myönnetty eläke 117 

„ V. F., kansakoulunvahtimestari, hänelle myönnetty apuraha . . . . 117 
Piirustukset, kunnan teurastamon 38 

„ rahatoimikamarin hyväksymät 224 
„ rakennuskonttorin talorakennusosaston arkistoa varten hankitut 351 
„ „ „ tekemät 351 
„ Vallilaan tehtäväin pienten asuinrakennusten 17, 381 

Pikkukoulunopettajaseminaaria varten 1915 vuoden menosääntöön otettu mää-
räraha 143 

Pinnantervauskojeen osto 335 
Pippingsköldin turvakotia varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 123 
Pitennys, vuokraoikeuden 23, 25, 216 
Poikain ammattikoulu, katso Valmistava poikain ammattikoulu. 
Poisto tileistä, henkilökohtaisten vaivaismaksujen 232 

„ „ kavallettujen tuulaakivarain 232 
„ „ koiraveron 232 
„ „ liikennemaksujen 232 
„ „ makasiininvuokran 232 
„ „ puhtaanapitomaksujen 232 

Poliisijärjestys, kaupungin, sen 64 §:n muutos 195 
Poliisilaitokselle ostettava kalusto 83 
Poliisilaitoksen huoneistojen korjaukset 37, 341, 342 

„ kassahuoneen kuntoonpaneminen 37, 349 
Poliisilaitosta varten 1915 vuoden menosääntöön otettu määräraha 141 
Poliisimiehistölle myönnetty oikeus maksuttomiin kylpyihin Ursinin kallion 

uimalaitoksessa 22 
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Poliisitalon rakennuttaminen 34 
Porvarissäädyn historian julkaiseminen 133, 147 
Puhelinautomaattien asettaminen 228 
Puhelinkaapelien laskemiseen myönnetty lupa 227 
Puhelinkaapelin sementtikanavain laskemiseen myönnetty lupa 228 
Puhelinten osto 147 
Puhtaanapitolaitos sen vuosikertomus 359 

n siitä odotettavat tulot 1915 vuoden tulosäännön mukaan.. 149 
„ sitä varten myönnetty määräraha 62, 146 

Puhtaanapitomaksujen tileistä poisto. . , 232 
Puistojen käyttämiseen myönnetty lupa . . 226 
Puistosohvat 358 
Punainen risti, Suomen, sille myönnetty määräraha 94 
Punanotkon tasoitustyöt 358 
Purkauslaituri, Katajanokan pohjoisrannan, sen korjaus 339 
Puutarhakorttelin perustaminen Kottbyyhyn 383 
Puutarhuri, katso Kaupunginpuutarhuri. 
Pörssikomitean jäsenten vaali 212 

Raastuvanoikeuden ensimäisen osaston väliaikaista toista jaostoa varten myön-
netty määräraha 67 

„ viidettä osastoa varten myönnetty määräraha 68 
„ ylimääräisten istuntojen kustantaminen 67 

Raatihuoneen korjaukset 34, 341 
Rahapajan ranta, sen itäosan uudestirakentaminen 56 

„ tavarakatoksen rakennuttaminen siihen 42 
Rahasto, A. F. Laurellin, sen korkovarojen käyttäminen 231 

„ Alex. Ärtin, sen korkovarojen käyttäminen 117 
„ C. F. Ekholmin, siitä annettavia stipendejä koskevat määräykset 117 
„ Emma Grefbergin, sen käyttäminen 278 
„ everstiluutnantti Yasilij Ignatjevitsch Tarnovskyn, sen vastaanotto 118 
„ Gustav Pauligin, siitä myönnetty matka-apuraha 118 
„ Nikolai August ja Maria Mathilda Turdenin, sen vastaanotto 119 
„ oopperalaulaja Hjalmar Freyn, sen vastaanotto 120 
„ kunnollisen palvelusväen palkitsemis-, siitä annetut apurahat 127 
„ „ „ „ „ suoritettavien apuraho-

jen jakamista varten asetettu valiokunta 211 
Rahastot, vaivaishoidolle lahjoitetut, niiden korkojen jakaminen 266 
Rahatoimikamari, kotimaisten kielten käyttäminen siinä 233 
Rahatoimikamarin jäsenet 214 

„ jäsenille myönnetty palkkionkorotus 138 
„ puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenen ja varajäsen-

ten vaali 212 
„ työjärjestys 234 
„ virkain täyttäminen 191, 231 

Rahatoimikonttorille myönnetty lisämääräraha 76 
Rahatoimikonttorin palkkaussäännön muuttaminen 70 
Rahavaroja tilattaessa vahvistettu menettely 147 
Rahko, J., työmies, hänelle myönnetty eläke 116 
Raidetarpeiden osto * 53 
Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiö, katso Osakeyhtiö. 
Raitio tielinja Hämeenkatu—Alppikatu, sen rakennuttamisen alkaminen. 26 

Kunnall. kert. 1914. 5 6 
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Raittiuden ja kansanterveyden edistämisyhdistykselle anniskeluosakeyhtiön 
voittovaroista myönnetty määräraha 123 

Raittius- ja valistustoimistoa varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-
netty määräraha 123 

Raittiusnäyttelyä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty mää-
räraha 123 

Raittiusyhdistysten keskustoimikunnalle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 
myönnetty määräraha 123 

Rakennukset ja talot, kaupungin, niiden korjaukset 340 
„ „ „ niitä varten 1915 vuoden menosääntöön otetut määrä-

rahat 34, 37—41, 97, 145 
Rakennusjärjestyksen ehdotus, kaupungin uusi 150 
Rakennusjärjestys, Vallilan 383 
Rakennuskonttorin insinööriosaston vuosikertomus 320, 324 

„ kaupunginasemakaavaosaston vuosikertomus 322, 352 
„ kaupunginistutusten osaston vuosikertomus 323, 353 
„ maanmittaustöiden osaston vuosikertomus 321, 340 
„ palkkaussäännön muuttaminen 73 
„ päivätyölistain käytteleminen tilastokonttorissa . . . . 131, 388 
„ talorakennusten osaston vuosikertomus 321, 340 

Rakennuspiirustukset, katso Piirustukset. 
Rakennustaidenäyttely, toinen Suomen, kaupunginasemakaavaosaston osan-

otto siihen 353 
Rakennustoimikunta, kunnan teurastamon, sen jäsenten palkkio 92 

„ työ- ja vaivaistalon, palkkion myöntäminen sen jäsenille 94 
„ „ „ „ sen jäsenten vapautus tehtävästään 210 

Rasitukset, yleiset, niitä varten 1915 vuoden menosääntöön otettu määräraha 144 
Ratkaisemattomat asiat, kaupunginvaltuuston diariin merkityt 150 
Ratsastusradan perustaminen 22, 62 
Rautatieraiteiden järjestely Sörnäsin niemekkeellä 24 
Ravikilpailuja varten sopivan alueen järjestäminen 62 
Ravintolaliikkeen harjottamislupaa koskeva hakemus 198 
Ravitseminen, köyhäin kansakouluoppilaiden, sitä varten anniskeluosakeyh-

tiön voittovaroista myönnetty määräraha 122 
Rekisteritoimisto, vaivaishoitohallituksen 281 
Revisionikonttorin virkain täyttäminen , , 192 
Rihmarullain maastavienti 238 
Risatautisten kansakoululasten pitäminen Högsandin parantolassa 122 

„ lasten parantolaa varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 
myönnetty määräraha 123 

Rohde, O., ent. viinikauppias, hänen apurahan anomuksensa evätty 117 
Rohdoskaupan harjottamista koskeva lausunto 197 
Rosberg, F., kansakoulunopettajatar, hänelle myönnetty eläke 116 
Rosendahl, F. O., taloudenhoitaja, valittu kasvatuslautakunnan kamreeriksi 192 
Rouvasväenyhdistyksen lastenkotia varten anniskeluosakeyhtiön voittova-

roista myönnetty määräraha 124 
Ruoholahdenranta, kapearaiteisen radan rakentaminen siihen 26 
Ruotsalaisen teatterin kotimaista osastoa varten 1915 vuoden menösääntöön 

otettu määräraha 144 
Ruuanlaittokursseja varten työläisnaisille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha . 124 
Ruuanpito, työ- ja vaivaistalon 290 
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Ruumiinvamma, tapaturman tuottama, vahingonkorvaus siitä 232 
Ruumishuoneen laittaminen Kivelän sairaalaan 346 
Rysskär saaren luovuttaminen venäläiselle sotilashallinnolle 15 
Ryttylän kartanon osto 8, 146, 150 

„ kartanoon kuuluvan maa-alueen myynti 13 
„ työsiirtolaa varten 1915 vuoden menosääntöön otettu määräraha . . 142 

Saamisten, kaupungin erääntyneiden, perimistä varten asetettu apulainen. . . . 231 
Saarnaaja, työ- ja vaivaistalon, hänelle myönnetty palkkionkorotus 94 
Sailors homen johtokunnan jäsenen vaali 211 

„ „ tilintarkastajan vaali 211 
Sairaala, Marian, katso Marian sairaala. 

„ mieli-, katso Mielisairaala. 
Sairaalanhoito, vaivaishoidon kustantama 266 
Sairaalat, kaupungin, niiden korjaukset 38, 344—347 
Sairaanhoitoa varten 1915 vuoden menosääntöön otettu määräraha 141 
Sairaanhoitolaitosten sairaanhoitajattarille myönnetty palkankorotus 83 
Sairaankuljetus vaunut, palolaitoksen 256 
Sairaiden ja haavottuneiden sotilaiden hoitoliitto 92 
Salakapakoimisen ehkäisemiseen anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 123 
Salakari, P. J., kansakoulunvahtimestari, hänen palkanlisäyksen myöntämistä 

koskeva anomuksensa evätty 96 
Santaholman tasoitus-, laituri- ja kanavoimistyöt ·..."• 321 
Satamakonstaapelien, ylimääräisten, toimien täyttämättä jättäminen 139 
Satamakonstapelin, yhden ylimääräisen, palkkaukseen myönnetty määräraha 76 
Satamamestarin apulaisen valitseminen 235 
Satamat, niitä varten 1915 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 57, 58, 146 

„ rakennuskonttorin niissä toimittamat työt 333 
Schneevoigt, G., kapellimestari, valittu kaupunginorkesterin pääjohtajaksi 105, 412 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johtokunnalle myön-

netty vastuunvapaus 67 
„ „ „ „ „ johtokunnan jäsenten 

vaali 213 
„ „ „ „ „ tilintarkastajain vaali 210 
„ „ „ „ „ vuosikertomus 297 

Sekalaiset menot 1915 vuoden menosäännön mukaan 147 
„ tulot „ „ tulosäännön „ 148 

Senaatintorin tasottaminen 29 
Sepelikiven hakkuun toimittamista varten myönnetty lisämääräraha 129 

„ hakkuusta maksettava urakkahinta 129 
Seurahuoneen korjaustyöt 43, 349 

„ luovuttaminen sotilassairaalaksi 29 
„ Sofiasalin vuokralle antaminen 25 
„ taloudenhoitajan asettaminen 229 

Seurahuonetta varten myönnetty lisämääräraha 128 
Seurasaaren laitteiden kunnossapitoa varten anniskeluosakeyhtiön voitto-

varoista myönnetty määräraha 63, 124 
Seurasaarentien uudistaminen ja viertäminen 321, 331 
Siirto, vuokraoikeuden 2 1 9 

Sinivuorenmaa, sähkölaitoksen verkon ulottaminen sinne .. 115 
Sivistyslaitoksia varten 1915 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 143 
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Skogskär saaren luovutus venäläiselle sotilashallinnolle 15 
Sokeiden työkoulua varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 124 
Sopimuskaavakkeet väkiviinajuomain vähittäismyynti- ja anniskeluoikeuden 

luovutusta varten 202 
Sosialilautakunnan edustajat muissa kunnan laitoksissa 380 

„ huoneisto 381 
„ jaostot 380, 390 
„ jäsenten ja varajäsenten vaali 212, 236 
„ vuosikertomus 380 

Sosialiselle keskusliitolle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 
määräraha 124, 384 

Sotilassairaalan perustaminen ent. seurahuoneeseen 29 
Sovintolautakunta, Helsingin anniskeluosakeyhtiön ja sen vuokraajain välisiä 

riitoja ratkaiseva, sen jäsenten vaali 211 
Stenius, K. G. M., kapteeni, valittu lihantarkastusaseman kassanhoitajaksi .. 193 
Stipendejä, C. F. Ekholmin stipendirahastosta annettavia 117 

„ lauluopintojen harjottamiseksi musiikkiopistossa 120 
„ katso myös Matka-apuraha. 

Stockmann, W., lääketieteentohtori, valittu terveystoimiston lääkäriksi 192 
Stora Enskär saaren luovutus venäläiselle sotilashallinnolle 15 
Sucksdorff, V., ensimäinen kaupunginlääkäri, hänelle myönnetty matkastipendi 127 
Suletun vaivaishoidon lautakunnan jäsenten palkkio 94 
Sumppari, saari, sähkölaitoksen johtoverkon ulottaminen sinne 115 
Sundgren, S. J., kivipainaja, hänen matkastipendianomuksensa evätty 128 
Sundström, C. M., liikennekonttorin vaakamestarinapulainen, hänelle myön-

netty virkaero 192 
Suojusristikkojen osto 356 
Suomalaisen työväenliiton anomus määrärahan myöntämisestä anniskelu-

osakeyhtiön voittovaroista 385 
Suomen eläinsuojelusyhdistykselle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 122 
„ kenttäratsastusklubille luovutettava maa-alue 22, 62 
„ laulu seuralle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnett}^ määrä-

raha ... .124, 416 
„ naisyhdistykselle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 124, 384 
„ olympialaiselle komitealle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 123 
„ sairaiden ja haavottuneiden sotilaiden hoitoyhdistykselle myönnetty 

apuraha 94 
„ uuden viinuriyhdistyksen anomus määrärahan myöntämisestä annis-

keluosakeyhtiön voittovaroista 385 
„ valtionrautateille luovutettavat maa-alueet 14 
„ voimistelunopettajaliiton esitys ruumiillisen kasvatuksen edistämi-

sestä 61 
Suutari, L., työläisnainen, hänelle myönnetty eläke 116 
Sähköjohtojen sijoittamiseen myönnetty lupa 228 
Sähkökatuvalaistuksen laittaminen Vallilaan 82 
Sähkölaitokseen perustettavat uudet osastot 111 
Sähkölaitoksen johtoverkon ulottaminen Korkeasaareen y. m. saariin 115 

„ laajentaminen lainavaroilla 42 
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Sähkölaitoksen palkkaussäännön muuttaminen 72 
„ rakennusten kunnossapito y. m 42 
„ Sörnäsissä olevan keskusaseman uudestirakennuttaminen .. 150 
„ turbogeneraattorien myynti 111 
„ virkain lakkauttaminen 111 

Sähkölaitos, siitä odotettavat tulot 1915 vuoden tulosäännön mukaan 149 
n sitä varten 1915 vuoden menosääntöön otettu määräraha 145 

Sähköllä käyvän kankivasaran osto 336 
„ „ kivikranan kitkavivun osto 336 

Sähkömittarien osto 111, 145, 150 
Sähkövirran antaminen Hagan ja Munkkiniemen huvilayhdyskuntiin . . . . . . 112 
Sähkövoimajohdon pitämiseen Sörnäsin rantatien poikki myönnetty lupa .. 27 
Säkenet, naisvoimisteluseura, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 123 
Säännöt, kasvattilasten ruumiillista hoitoa koskevat 

„ kaupungin lihantarkastusta koskevat 172, 174 
„ Nickbyn mielisairaalan 170 

Säästö vuodelta 1914 1915 vuoden tulosäännön mukaan 148 
Sörnäsin niemekkeen alueen vuokraoikeuden pitennys 23 

„ nuorten naisten kristilliselle yhdistykselle anniskeluosakeyhtiön 
voittovaroista myönnetty määräraha 123 

Taideteollisuuskeskuskoulun uudestijärjestäminen 178 
Taksa, lihantarkastusaseman 91 

„ vesijohtolaitoksen 185 
Taksoitus 1915 vuoden tulosäännön mukaan 150 
Taksoitusvalmistelukunta, katso Verotusvalmistelukunta. 
Takuusitoumuksesta myönnetty vapautus 110 
Takuusitoumukset, rahatoimikamarin hyväksymät 224, 233 
Talojen taloudenhoitajan johtosääntö 235 
Talorakennusten osasto, rakennuskonttorin, sen vuosikertomus 340 
Talot, kaupungin, niitä varten 1915 vuoden menosääntöön otettu määräraha 145 
Taloudenhoitajan asettaminen seurahuonetta varten 229 
Talvipurjehduskauden aikainen laivaliikenteen turvaaminen 77 

„ „ liikennemaksujen huojennus 238 
Talvipuutarha 355 
Tapaturman tuottamasta ruumiinvammasta myönnetty vahingonkorvaus 232 
Tarkastaja, Helsingin anniskeluosakeyhtiön, hänen johtosääntönsä 203 

„ „ „ valitseminen 211 
„ „ „ vuosikertomuksensa . . . . 418 

Tarkastus, kaupungin vakuusasiakirjani 233 
„ „ 1913 vuoden tilien ja hallinnon ·.. 65 

Tarkastusmiehet, kaupungin irtaimen omaisuuden 210 
„ kaupunginkassan 64 
n „ ylimääräiset : 229 

Tarkastuspiirit, vaivaishoidon 262 
Tarnovsky, Yasilij Ignatjevitsch, hänen lahjoitusrahastonsa vastaanottaminen 118 
Tavarain punnitseminen tullauksesta erillään 239 
Tavaravajain korjaukset 342 
Tehdaspaikkojen järjestäminen Pakaaseen ja Hietaniemelle 15 
Tehtaalaisnaisten kotia varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 124, 384 
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Tehtaanpuiston muutettu kaupunginasemakaava vahvistettu 2 
Teknilliset laitokset, niiden hallituksen jäsenen ja varajäsenen vaali 236 

„ „ „ määrärahain ylitys 112 
„ „ niistä odotettavat tulot 1915 vuoden tulosäännön mukaan 149 
„ „ niitä varten 1915 vuoden menosääntöön otettu määräraha 144 

Telttasiirtolain voimassapitämiseksi pojille anniskeluosakeyhtiön voittova-
roista myönnetty määräraha 123 

Tenniskenttäin, Kaisaniemen, kunnossapito 335 
Teollisuusnäyttelyä varten luovutettava paikka 22 
Terveydellisten tutkimusten laboratoorin johtajan erottaminen virastaan . . . . 89 

„ „ laboratoorissa tapahtunut varain kavallus 88 
Terveyden- ja sairaanhoitoa varten 1915 vuoden menosääntöön otettu määrä-

raha 141 
Terveydenhoidontarkastajan viransijaisen palkkaaminen 83 
Terveydenhoitojärjestys, Hagan huvilayhdyskunnan 196 
Terveydenhoitolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 210, 213 

„ puheenjohtajantoimesta ja jäsenyydestä myön-
nettyä vapautus 210 

„ puhtaaksikirjottajalle myönnetty palkankorotus 141 
„ tarverahain määrärahaan myönnetty lisäys . . . . 83 

Terveydenhoitolautakunta, päivystäjän palkkaaminen siihen 141 
„ sitä varten 1915 vuoden menosääntöön otettu 

määräraha 141 
Terveystoimistolle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 122 
Terveystoimiston lääkärinviran täyttäminen 192 
Testamentti, liikemies J. R. Karppisen 120 
Testamenttilahjoitus vaivaishoidon hyväksi 278 
Teurastamo, juoksupunnusvaakain käyttäminen siinä 175 

„ sitä varten 1915 vuoden menosääntöön otettu määräraha 145 
Teurastamon johtajan virkavuosien lukeminen 193 

„ rakennusten piirustusten ja kustannusarvion vahvistaminen . . 38 
„ rakennustoimikunnan jäsenille myönnetty palkkio 92 

Therman, IL, kirjastonhoitaja, hänelle myönnetty matkastipendi 128 
Tien teettäminen Bengtsärin kasvatuslaitokseen 56 
Tiet ja viertotiet, niitä varten 1915 vuoden menosääntöön otettu määräraha 56, 146 

„ „ „ rakennuskonttorin rakentamat ja korjaamat 331, 332 
Tilapäiset vuokrasopimukset, rahatoimikamarin tekemät 221 
Tilastokonttori, amanuenssinviran perustaminen siihen *. . 79, 139 
Tilastokonttorille myönnetty määräraha 79, 139 
Tilastokonttorin erikoistutkimukset 245 

„ johtosääntö 156, 248 
„ kaluston osto 249 
„ uusi huoneisto 249 
„ vuosikertomus 243 

Tilinpäätös, 1913 vuoden 64 
Tilintarkastajain vaali, Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turva-

kodin 210 
Tilintarkastajan vaali, Helsingin anniskeluosakeyhtiön 211 

„ „ Sailors homen 211 
Tilinteko, holhottien omaisuuden hoitamisesta 375 
Tilukset, rahatoimikamarin vuokralle antamat 215 

„ vuokralle annetut, niihin myönnetty vapaampi käyttöoikeus 225 
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Toimikunta varain keräämiseksi varattomain keuhkotautisten hyväksi, sille 
anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 123 

Toipumakotia varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 123 
Toivon liitoille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha .. 123 
Toivoniemen kasvatuslaitos, maa-alueen ynnä rakennusten osto sille 146 
Tontinarvioimiset, kaupungingeodeetin suorittamat 340 
Tontinlunastukset, niistä odotettavat tulot 1915 vuoden tulosäännön mukaan 148 
Tontinmittaukset, kaupungingeodeetin suorittamat 340 
Tontinvuokrauksen ehdot 381 
Tontit, kortteleissa n:oissa 520—525 olevat, niiden rakennuttamista koske-

vat määräykset 155 
„ n:ot 14 ja 16 Hauhontien varrella, niiden vuokralle antaminen 20 
„ „ 81 „ 83 Itäisen viertotien varrella, niiden vuokralle antaminen 20 
„ „ 3 „ 4 Mikonkadun varrella, niiden osto 52, 146 
„ „ 15 „ 17 Porthankaclun varrella, niiden myynti 12 
„ „ 1 „ 2 Siltavuorenpenkereen varrella, lauta-aidan teettäminen 

niiden ympäri 52 
„ „ 13 „ 15 Töölönkadun varrella, niiden yhteenrakentaminen 155 
„ „ 6 „ 8 Vuorikadun varrella, niiden osto 52, 146 
„ rahatoimikamarin myymät 214 
„ katso myös Varastotontit. 

Tontti n:o 8 Eläintarhankadun varrella, kansakoulutalon rakentaminen siihen 39 
„ „ 53 Itäisen viertotien „ siitä myönnetty lisäkorvaus 135 
„ „ 11 Kaarlenkadun „ sen myynti 13 
„ „ 2 Laaksokadun „ „ laajentaminen 6 
„ „ 11 Merimieskadun „ „ myynti 12 
„ „ 15 Porthankadun „ „ vierellä olevan kallion louhi-

minen 53 
„ „ 13 Päijänteentien „ „ rakennusajan pitennys 229 
„ „ 43 Runebergkaclnn „ „ myynti 13 
„ „ 25 Ruoholahdenkadun „ „ ostaminen 11 
„ „ 1 3 Sörnäsin rantatien „ „ laajentaminen 6 

Tonttien rakennusajan pitennys 155 
Tonttiverot, niistä odotettavat tulot 1915 vuoden tulosäännön mukaan 148 
Tonttiverotaksan uudistaminen 134 
Tuberkelitautisten käytettäväksi luovutettu Marian sairaalan paviljonki . . . . 27 
Tulensammutusvälineet, palolaitoksen 256 
Tulipalojen kautta hävinneen omaisuuden arvo tai vakuutussumma . . . . 254, 255 
Tulipalot Helsingissä vuonna 1914 252—254 
Tulli- ja satamarakennusten korjaukset 34 
Tullivapausetu, peruutettu 110 
Tuloa tuottavat oikeudet 1915 vuoden tulosäännön mukaan 148 
Tulot, sekalaiset, „ „ „ „ · · 148 
Tuntiopettajat, kansakoulujen, heille myönnetty palkkio lakkautetuista ope-

tustunneista 96 
T u r b o g e n e r a a t t o r i e n m y y n t i 111 
Turden, Nikolai August ja Maria Mathilda, heidän lahjoitusrahastonsa vas-

taanotto 119 
Turva-laitoksen johtokunnalle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 123 
Turvakodit, pahantapaisten lasten, niitä varten 1915 vuoden menosääntöön 

otettu määräraha 144 
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Turvikin huvilatiluksen käyttöoikeuden pitennys 23 
Tuulaakimaksun laskeminen 135 
Tuulaakivarain anastus 7 3 

Tyttöjen ammattikoulu, keittiön laittaminen siihen ' 96 
)} „ rinnakkaiskurssin perustaminen siihen 96 
n „ sen johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 210, 213 
n „ sitä varten 1915 vuoden menosääntöön otettu mää-

räraha 143 
Työ- ja vaivaistalo, elintarpeiden hankkiminen sinne 95 

„ „ „ rakennuskonttorin siinä tekemät työt 351 
„ „ vaivaistalon henkilökunta ' 262 
n „ „ johtajalle myönnetty virkaero 193 
„ „ „ korjaukset 39, 341 
„ „ „ lastenkoti, katso Aggelbyn lastenkoti. 
„ „ „ lastenosasto, virkailijain asettaminen siihen 95 
„ „ „ lääkärinhoito 286 
„ „ „ menot , 268, 269 
„ „ „ rakennustoimikunnan jäsenille myönnetty korvaus 94 
„ „ „ saarnaajalle myönnetty palkkionkorotus 94 
„ „ „ toiminta 283 

Työjärjestys, rahatoimikamarin 234 
Työkalujen hankkiminen työttömille 129 

„ osto rakennuskonttoriin 335 
Työkodit, köyhäin lasten, niitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 124 
Työkoulu, lasten, sitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 122 
Työkoulua varten Sokeain ystävät yhdistykselle anniskeluosakeyhtiön voitto-

varoista myönnetty määräraha 124 
Työkunta, kaupungin pakkahuoneen, sen toiminta 240 

„ „ „ siitä odotettavat tulot 1915 vuoden tulo-
säännön mukaan 149 

Työlaitoksen, miesten, toiminta 287 
Työläisnaisille toimeenpantavia ruuanlaittokursseja varten anniskeluosake-

yhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 124 
Työläisnaisten kesäsiirtolaa varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 124 
„ sairaiden ja vähävaraisten, avustamista varten anniskeluosake-

yhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 123 
Työnhakemukset kunnan työnvälitystoimistossa .. 395 
Työnjakelu naisille 124, 132 
Työnpuute, katso Työttömäin avustaminen. 
Työntekijät, kunnan palveluksessa olevat, kesäloman myöntäminen heille 78, 139 
Työnvälitys, kunnan 393 
Työnvälitystoimisto, katso Kunnan työnvälitystoimisto. 
Työpäällikkö, rakennuskonttorin, hänen vuosikertomuksensa 324 
Työsiirtolan perustaminen 21, 142 
Työsuhteet Helsingissä vuonna 1914 398 
Työt, yleiset, niiden hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali 212, 236 

n » » » vuosikertomus 320 
» v niitä varten 1915 vuoden menosääntöön otettu määräraha 145 

Työtarkastajain johtosääntö 170 
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Työttömyysvakuutuksen edistäminen 131, 388 
Työttömäin avustaminen 129, 130, 132, 267, 399—403 
Työtuvat, lasten, niitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 121, 122 
Työväenasiainlautakunnan historiikki 389 
Työväenasunnot, katso Kunnan työväenasunnot. 
Työväenopetusta varten myönnetty määräraha 99, 389 
Työväenopistoa varten myönnetty lisämääräraha 99 

„ „ 1915 vuoden menosääntöön otettu määräraha 144 
Työväenopiston johtajanvirkani täyttäminen 193 

„ osastojen johtokuntain jäsenten vaali 210 
„ valtioapu 100 

Tötterman, N., kaartinalikapteeni, valittu majoittamista varten vuokrattujen 
huoneistojen isännöitsijäksi 231 

Töölön tiilitehdasalueen vuokraoikeuden pitennys 25 
Töölönlahden poikki kulkevan rautatiepenkereen alaisen aukon laajentaminen 54 

Uimahuoneiden, kaupungin, vuokraaminen 227 
Uimahuoneen, Kaivopuiston, laajentaminen 228 

„ rakentaminen Kivelän sairaalaan 347 
„ „ Kyläsaareen 347 

Uimalaitos, Ursinin kallion viereinen, sen korjaukset 43 
„ „ „ „ „ käyttäminen 22 

Ulkoilmamuseo, Seurasaaren, kansakouluoppilaille myönnetty vapaa pääsy 
siihen 43 

„ „ vartijatuvan teettäminen siihen 43 
Ulkoilmamusiikki Kalliossa 417 
Ulkomaalaisille myönnetty oikeus elinkeinon harjoittamiseen . 197 
Ungdomsförbundet Fylgia liitolle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 122 
Urakkahinta, sepelikiven hakkuusta maksettava 129 
Urheilukentille asetettavat leikinjohtajattaret, opettajat ja opettajattaret . . . . 61 
Urheilukenttä, Eläintarhan, sen käyttämiseen myönnetty lupa 227 

„ „ rakennuskonttorin sillä suorittamat työt 334 
Urheilupavilj onki/Eläintarhan, ryöppy kylpyhuoneen laittaminen siihen . . . . 335 
Urheiluyhdistyksille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-

raha 123 
Uudistaminen, kaupungin tonttiverotaksan 134 
Uudistuksia kaupungin tililaitoksessa 65 

Vaakakatoksen rakennuttaminen 34 
Vaali, Helsingin anniskeluosakeyhtiön tarkastajan 211 

n „ „ tilintarkastajan 211 
„ kasvatuslautakunnan ammattiholhoojan 192 
n „ kamreerin 192 
n „ lääkärin 192 
„ kaupungin kiinteän omaisuuden katsastusmiesten 44 
„ „ lautakuntain ja hallitusten puheenjohtajain, jäsenten ja 

varajäsenten 2°9, 213, 236 ·· · 192 „ kaupunginreviisorin 
„ kaupunginvaltuuston sihteerin 191 
„ lihantarkastusaseman johtajan 

Kunnall. kert. 1914. 57 
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Vaali, lihantarkastusaseman kassanhoitajan 193 
„ „ tarkastuseläinlääkärien 193 
„ liikennekonttorin nuoremman kirjurin 192 
„ „ vaakamestarinapulaisen 192 
„ majoituslautakunnan majoitusmestarin 193 
„ oikeusavustajan apulaisen 192 
„ rahatoimikamarin apulaissihteerin 191 
„ „ asiamiehen 192 
„ „ notaarin 192 
„ „ pöytäkirjurin 192 
„ revisionikonttorin registraattorin 192 
„ satamamestarin apulaisen 235 
„ Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin tilintarkas-

tajain 210 
„ terveystoimiston lääkärin 192 
„ työväenopiston johtajain 193 
„ vaivaishoitohallituksen toimitusjohtajan ' 193 
„ valiokuntain y. m., katso Komitea ja Valiokunta. 

Vaenerberg, T. G., lääketieteenlisensiaatti, valittu kasvatuslautakunnan lääkä-
riksi 192 

Vahingonkorvaus tapaturman tuottamasta ruumiinvammasta. 232 
Vahingonteko kaupungin metsissä 363 
Vaillinki kaupunginvoudinkonttorissa 68 

„ terveydellisten tutkimusten laboratoorissa 88 
„ varatuomari W. O. Beckerin 231 

Vaivaishoidon lastenhoito 271—278 
„ määrärahain ylitys 94 
„ määrärahoihin myönnetty l isäys 95 
„ ohjesääntö 175, 264 
„ paikallisasiamiehet 274 
„ piirihallitukset 263 
„ tarkastuspiirit 262 
„ tulot ja menot 268—271 

Vaivaishoitoa varten 1915 vuoden menosääntöön otettu määräraha 142 
Vaivaishoitohallitukselle myönnetty määräraha työttömäin a v u s t a m i s e e n . . . . 130 
Vaivaishoitohallituksen asiakirjain luetteloiminen 95 

„ kansliain käsittelemät asiat 288 
„ puheenjohtajalle myönnetty palkankorotus 142 
„ puheenjohtajan jäsenten ja varajäsenten vaali 213 
„ Sörnäsissä olevan kansliahuoneiston laajentaminen 39, 349 
„ toimitusjohtajanviran jälleen täyttäminen 193 
„ vahtimestarille myönnetty palkankorotus 142 
„ vuosikertomus 261 

Vaivaishoitohallitus, kassanhoitajattaren palkkaaminen siilien 142 
Vaivaishoitokustannusten korvaus 270 
Vaivaismaksujen, henkilökohtaisten, poisto 232 
Vakuusasiakirjat, kaupungin, niiden tarkastus 233 
Valiokunta eräiden tonttien vuokrakirjojen laatimista varten ' 381 

„ kunnollisen palvelusväen palkitsemisraliaston apurahojen jaka-
mista varten 211 

„ kysymystä varten kuvernöörin oikeudesta luvan antamiseen vii-
nien y. m. vähittäismyyntiin 208 
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Valiokunta kysymystä varten lisämäärärahan myöntämisestä uutta kulku-
tautisairaalaa varten '¿8 
rakennustarkastuskonttorin järjestysmuodon 
ja vuosirahansäännön muutoksista 66 

» „ „ työttömyysvakuutuksen edistämisestä kunnan 
varoilla 388 

« „ „ 1909 ja 1911 vuoden obligatsionilainain korko-
lippujen lunastamisesta 137 

„ väkiviina-, mallasjuoma- y. m. asiain valmistelua varten 211 
„ katso myös Budjettivaliokunta, Kaupunginvaltuusto ja Komitea. 

Valkonauhayhdistykselle a n n i s k e 1 u o s a k e y h t i ö n voittovaroista myönnetty mää-
räraha . 122, 124, 384 

Wallgren, V., kuvanveistäjä, hänen lahjoittamansa veistokuvateoksen vas-
taanotto 135 

Vallila, pienten asuntojen rakentaminen sinne 17, 381 
„ sähkökatuvalaistuksen laittaminen sinne 82 

Vallilan rakennusjärjestys ia asemakaava 383 
Valmistava poikain ammattikoulu, rinnakkaiskurssin perustaminen siihen .. 95 

„ „ „ - sen johtokunnan jäsenen ja varajäsenten 
vaali 213 

„ „ „ sitä varten 1915 vuoden menosääntöön 
otettu määräraha 143 

Valtioapu, kansakoulujen 97 
„ kansanlastentarhain 99 
„ kasvatuslaitosten 97, 296 

Valtioavun anominen työväenopistolle 100 
Valtioavut 1915 vuoden tulosäännön mukaan 149 
Valtiopetosta koskeva juttu 67 
Valvonnan aikaansaaminen viinien y. m. kauppaan nähden 208 
Vanhankaupungin myllyn korjaukset 341 

„ „ luovuttaminen vesijohtolaitoksen käytettäväksi . . 63 
Vanhankaupimginlahti, lupa kalastuksen harjottamiseen siinä 227 
Vapaaehtoinen palokunta 133, 258 
Vapautus k au p un gin v al tu u s m ie s toi m e s ta 209 

„ terveydenhoitolautakunnan puheenjohtajantoimesta ja jäsenyydestä 210 
„ vesimaksujen takuusitoumuksesta 110 

Varastopaikkani järjestäminen •· . 15 
Varastotontit n:ot 1—10,'Katajanokalla olevat, niiden vuokraoikeuden pitennys 23 
Vartijatuvan teettäminen Seurasaaren ulkoilmamuseoon 43 

„ „ vesisäiliön vierelle 41 
Wasenius, G., palomestari, hänelle myönnetty matkastipendi 127 
Vastuunvapaus kaupungin hallituksille ja lautakunnille vuodelta 1913 65 

„ Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin 
johtokunnalle 67 

Vedenkulutus kaupungin istutuksissa 356 
Veistokouluja varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-

raha 122 
Veistokuvateoksen vastaanottaminen 135 
Veistokuvateosten ostoa varten asetettu komitea 127 

„ ostoon anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 
määräraha 124 

Velkoja varten 1915 vuoden menosääntöön otettu määräraha .' 138 
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Venäjän va l takunnanrahas ton korvat tavat majoi tuskustannukset 368, 369, 370, 371 
„ valtiolle luovutet tava Katajanokan maa-alue 13 

Venäläinen sotilashallinto, muutamien saarien luovutus sille 15 
Venäläisen sotaväen majoi t tamista koskevia määräyks iä 109 

„ „ vuokra raha t 109, 367 
Verotettujen l u k u m ä ä r ä vuonna 1914 405 

„ taksoitetut vuositulot 405 
Verotuskalenterin laatiminen 80 
Verotus lautakunnan puheenjohta jan palkkio 79, 140 
Verotusluettelo, kaupungin , sen julkaiseminen 80 
Verotusvalmistelukunnalle myönnet ty l i sämääräraha 80 
Verotusvalmiste lukunnan vuosiker tomus 404 
Veroäyri vuonna 1914 405 
Veroäyrien l u k u m ä ä r ä vuonna 1914 . . 405 
Vesijohtojen rakentaminen . . . . 44 
Vesijohtolaitoksen laajentamista var ten osotetut lainavarat 44, 150 

„ ohjesääntö 184 
„ pa lkkaussääntö 72 
„ putk iverkkoa var ten perustet tu insinöörinvirka 109 
„ taksa 185 
n työpajainsinöörin palkankorotus 110 

Vesijohtolaitos, siitä odotettavat tulot 1915 vuoden tulosäännön mukaan . . . . 149 
„ Vanhankaupunginmyl lyn luovuttaminen sen käyte t täväksi . . 63 

Vesijohtolaitosta var ten myönnet ty l i sämäärä raha 44 
„ „ 1915 vuoden menosääntöön otettu m ä ä r ä r a h a . . 44, 144 

Vesilintujen hoito 356 
Vesimittarien osto : 145 
Vesipostien lait taminen 45, 356 
Vesisäiliön vierelle teetettävä var t i ja tupa 41 
Westling, K., Bengtsär in kasvatuslai toksen johtaja, hänelle myönnet ty matka-

stipendi 296 
Widenius, K. A., fi losofianmaisteri , valittu kaupunginrevi isor iksi 192 
Viemärikanavain rakentamiseen myönnet ty lupa 227 
Viemärikanavat, niitä var ten 1915 vuoden menosääntöön otettu määrä -

raha 54, 55, 146 
„ rakennuskont tor in rakentamat 329 

Vienti, paperin ja paper imassan sekä r ihmarullain ja faner in 238 
Viertotiet, niitä var ten 1915 vuoden menosääntöön otettu m ä ä r ä r a h a . . . . 56, 146 

„ rakennuskont tor in kor jaamat 332 
Viinit ja muut miedommat juovutus juomat , ilmoitus niiden tu tk imukses ta . . 206 

„ „ „ „ „ niiden vähi t tä ismyyntioikeudet 207 
„ „ „ „ „ „ vähi t tä ismyynt iä koske-

vasta päätöksestä tehty 
valitus 207, 208 

Wiitanen, K. V., työntekijä , hänelle myönnet ty eläke 116 
Vikholm, K. J., „ „ „ „ 116 
Vilhelmina-kotia var ten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnet ty mää-

räraha 123 
Viransijaisen palkkaaminen sosialilautakunnan sihteerille 140 

„ „ terveydenhoidontarkastajal le 83 
Virastot, kaupungin , niitä var ten 1915 vuoden menosääntöön otettu m ä ä r ä r a h a 138 
Virkaero kaupunginrevi isori l le 192 
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Virkaero kaupunginvaltuuston sihteerille 191 
„ liikennekonttorin vaakamestarinapulaiselle 192 
yy työ- ja vaivaistalon johtajalle 193 

Virkamiesten asuinpaikka 235 
Virkavuosien lukeminen, lihantarkastusaseman virkamiesten ja teurastamon 

johtajan 193 
Virvokejuomain myyntipaikan korotettu maksu 226 
Virvokejuomavaunujen paikat 226 
Voimisteluseuroille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 123 
Voinvientiosuusliike Valion omistaman tontin pakkolunastus 11 
Voittovarainrahasto 126, 387 
Vuokraaminen, Bölen alueen 20 

„ Hauhontien tonttien n:ojen 14 ja 16 20 
„ huoneistojen 225 
„ Huopalahden alueen 21 
„ Itäisen viertotien tonttien n:ojen 81 ja 83 20 
„ seurahuoneen Sofiasalin 25 
„ uimahuoneiden 227 

Vuokrakirjakaavat uuden Vallilan asuntotontteja varten 381 
Vuokralle rahatoimikamarin toimesta annetut tilukset 215 
Vuokramaksut anniskeluoikeuksista 419 
Vuokraoikeuden pitennys 23, 25, 216 

„ siirto 219 
Vuokrarahat, venäläisen sotaväen 109, 367 
Vuokrasopimukset, rahatoimikamarin tekemät tilapäiset 221 
Vuokrat kauppahallien myymälöistä 148, 226 

„ kaupungin taloista 148 
Vuokratiluksiili myönnetty vapaampi käyttöoikeus 225 
Vuosikertomukset, muutamien lautakuntain ja hallitusten, niiden painatusta 

koskeva ehdotus 140 
Vuosirahansääntö, katso Menosääntö. 
Vähittäismyynti, mallasjuomain, sen järjestäminen 205 

„ viinien y. m., sitä koskevasta, päätöksestä tehty valitus 207, 208 
„ väkiviinajuomain, sen järjestäminen 199 
„ „ „ yksinoikeuden pitentäminen 199 

Vähittäismyyntioikeudet, viinien y. m 207 
„ väkiviinajuomain 204 

Väkiviinajuomain anniskeluoikeuksien luovuttaminen 202 
„ „ myöntäminen 204 
„ myyntiä koskevia asioita valmistelemaan asetettu valio-

kunta 211 
„ tukkukaupan harjoittaminen 199 
„ vähittäismyynti 199, 204 

Välikirja, aktiebolaget M. G. Stenius yhtiön ja kaupungin välinen 112 

Yhdistys Arbetets vänner, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-
netty määräraha 122 

„ Brage, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-
raha 124 

„ Helsingin kisaveikot, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 
myönnetty määräraha 123 
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Yhdistys, Helsingin kuuromykkä-, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 
myönnetty määräraha 122 

» „ naisvoimistelijat, sille anniskeluosakeyhtiön voitto-
varoista myönnetty määräraha 123 

n „ nuorten miesten kristillinen, sille anniskeluosakeyhtiön 
voittovaroista myönnetty määräraha 122 

„ „ palvelijatar-, sille, anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 
myönnetty määräraha 124, 384 

„ „ uimaseura, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 
myönnetty määräraha 123 

„ „ „ Ursinin kallion uimalaitoksen luovuttami-
nen sille 22 

„ hyväntekeväisyyden järjestämis-, sille anniskeluosakeyhtiön voitto-
varoista myönnetty määräraha 124 

„ Konvalescenthem-Toipumakoti, sille anniskeluosakeyhtiön voitto-
varoista myönnetty määräraha 123 

„ kotikasvatus-, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 
määräraha 122 

„ lastenhoidon edistämiseksi, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 
myönnetty määräraha 123 

„ Lepokoti, sille myönnetty oikeus käyttää Turvikin huvilatiluksen 
rakennuksia 23 

„ Maitopisara, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 
määräraha 123 

„ Martta-, sen Helsingin osastolle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 
myönnetty määräraha 124, 384 

„ risatautisten lasten parantola-, sille anniskeluosakeyhtiön voitto-
varoista myönnetty määräraha 123 

„ rouvasväen-, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 
määräraha 124 

„ sanomalehtijakajain hyväksi, sille anniskeluosakeyhtiön voittova-
roista myönnetty määräraha 124 

„ Sokeain ystävät, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-
netty määräraha 124 

„ Suomen eläinsuojelus-, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 
myönnetty määräraha 122 

„ Valkonauha-, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 
määräraha 122, 124, 384 

Yhteenrakentaminen, tonttien 155 
Yksinoikeus, väkiviinajuomain vähittäismyynnin 199 
Yksityissairaalain keskuskonttorin voimassapitoon myönnetty määräraha . . 85 
Yksityistä kansakouluhammasklinikkaa varten anniskeluosakeyhtiön voitto-

varoista myönnetty määräraha 123 
Yleinen käymäläin puhtaanapito, sitä varten 1915 vuoden menosääntöön 

otettu määräraha 146 
„ „ „ vuonna 1914 361 

Yleiset paikat, niitä varten 1915 vuoden menosääntöön otetut määrära-
hat 45, 53, 146 

„ „ rakennuskonttorin niillä suorittamat työt 324 
„ rasitukset, kaupungille kuuluvat 144 
„ työt, niitä varten 1915 vuoden menosääntöön otettu määräraha 145 

Yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahasto 380, 390 
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Yleisten töiden hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali 212, 236 
„ „ „ vuosikertomus 320 

Ylemmät käsityöläiskoulut, niitä varten 1915 vuoden menosääntöön otettu 
määräraha 143 

Yliopistolliset lomakurssit, suomenkielisten kansakouluhenkilökunnan osan-
otto niihin . 96 

Ylitys, Marian sairaalan määrärahain 83 
„ teknillisten laitosten määrärahain 112 
„ vaivaishoidon määrärahain 94 

Yövartijan palkkaaminen Harjutorin kauppahalliin 109 

Äggelbyn kartanon korjaukset 43 
„ kesäpäiväparantolan halkovaja 38 
„ „ korjaukset 346 
„ lastenkoti, pientenlastenosaston järjestäminen siihen 39, 349 
„ „ sen toiminta 274 

Artin, Alex., rahaston korkovarain käyttäminen 117 




