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XIII. Nämnden för arbetareangelägenheter. 

Nämndens för arbetareangelägenheter berättelse öfver dess verksam-

het under år 1898 är af följande innehåll: 

„ Jemlikt föreskriften uti 13 § af den för Nämnden gällande instruk-

tion får Nämnden härmedelst afgifva följande redogörelse öfver dess 

verksamhet under sistlidet år. 

Nämnden för arbetareangelägenheter, som tillsattes af Stadsfullmäk-Nämndens upp-
gift. 

tige den 3 Maj 1898, har till uppgift: att till Fullmäktige afgifva utlå-

tanden i frågor, som röra kroppsarbetarene i staden; att hos Fullmäktige 

framställa förslag i dylika ämnen; att bringa till utförande åtgärder, som 

af Fullmäktige beslutas till fromma för stadens kroppsarbetare samt att 

utöfva inseende öfver inrättningar, som i detta syfte kommit till stånd. 

Nämnden utgöres af sju ledamöter och lika många suppleanter, hvilka Nämndens sam-

enligt instruktionen väljas sålunda att Stadsfullmäktige utse tre ledamö- mansattning"-

ter och ett lika antal suppleanter samt stadens Folkskoledirektion och 

Fattigvårdsstyrelse hvardera två ledamöter och två suppleanter. Till 

ledamöter i Nämnden, hvars verksamhet vidtog den 2 Juni 1898, utsågos: 

af Stadsfullmäktige Ingeniören Edvin Bergroth, Filosofiemagistern Ernst 

Nordström och Bankdirektören Alfred Norrmén; af Folkskoledirektionen 

Professorn F. Gustafsson och Arkitekten Th. Höijer, samt af Fattigvårds-

styrelsen Fabrikanten K. V. Bergman och Kommunalrådet C. E. Deger-

holm. I stället för Bankdirektören Norrmén, som afsade sig uppdraget, 

invaldes den 7 Juni Bandirektörsassistenten A. Granfelt. Till ordförande 

under sagde år utsåg Nämnden Professorn Gustafsson; såsom sekreterare 

fungerade Senatskanslisten Axel "Wasastjerna från och med November 

månad, efter det sekreteraregöromålen ad interim skötts af ordföranden. 

De af Nämnden under ifrågakomna redogörelseår handlagda ären-

den äro i korthet följande: 

Dti skrifvelse för den 17 Maj 1898 N:o 185 anmodade Stadsfullmäk- ITndervisnings-

tige Nämnden att till Fullmäktige inkomma med närmare projekt angå- kulXta°4.Ut~ 

ende elementära undervisningskurser, afsedda närmast för utarbetare och 

anordnade i hufvudsaklig öfverensstämmelse med det förslag, som härom 

afgifvits af en utaf Stadsfullmäktige nedsatt komité. Vid den 22 No-

vember skedd behandling af frågan beslöt Nämnden, innan vidare i sa-

ken tiligjordes, införskaffa utredning om de undervisningskurser af olika 

slag, som under senaste tid härstädes varit för arbetare och deras barn 
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af enskilda korporationer anordnade. I sådant syfte aflätos skrifvelser 

till Arbetareföreningen, „Arbetets vänner", Helsingin kansanopistoseura 

samt Bestyreisen för Folkets hem; och hade vid årets utgång upplysnin-

gar i äskadt afseende erhållits endast af Arbetareföreningen och „Arbe-

tets vänner", 

Skolverkstäder. Förberörda skrifvelse af den 17 Maj 1898 innehöll jemväl uppdrag 

åt Nämnden att utse lämplig person, som egde att i utlandet studera 

der inrättade skolverkstäder samt inhemta upplysningar om desammas 

organisation och resultatet af deras verksamhet äfvensom till Stadsfull-

mäktige afgifva berättelse om sina iakttagelser samt förslag till inrättande 

af en skolverkstad i Helsingfors, i hvilka afseenden ett reseanslag af 

3,000 mark stäldes till Nämndens förfogande. Sagda stipendium, som 

hos Nämnden ansöktes af fröken M. Friberg samt Herrar G. A. Brander, 

T. Järveläinen, K. Kerkkonen, H. Sirén äfvensom Arkitekten Alex. Ny-

ström och Aksel Wikström samt Lektorn Joh. Reuter, utgafs den 14 

Juli åt Lektorn Reuter, med vilkor att den af Stadsfullmäktige fordrade 

redogörelsen skulle före den 15 Januari 1899 till Nämnden inlemnas. 

uppfostrings- Sedan Stadsfullmäktige uti oftanämnda skrifvelse för den 17 Maj 

anstalt för van- i nf o r (]rat Nämndens utlåtande öfver ett af ofvanomförmälda komité upp-
vardade och for- L x 

summade bam. gjordt förslag till inrättande af en uppfostringsanstalt för vanvårdade och 

försummade barn, anhöll Nämnden om Fattigvårdsinspektören G. A. Hel-

singius' utlåtande i ämnet, hvilket jemte Nämndens eget yttrande i saken 

till Stadsfullmäktige insändes den 22 November, och föreslog härvid 

Nämnden för sin del inrättandet af ett uppfostringsråd för omvårdnaden 

af försummade barn. 

Filialer tm foik- Fullmäktiges skrifvelse för den 17 Maj innehöll slutligen uppdrag 

för Nämnden att, efter kommunikation med Styrelsen för Folkbiblioteket 

och läsesalen, afgifva yttrande i anledning af Folkskoledirektionens för-

slag om inrättandet af mindre filialer till folkbiblioteket. Sedan Nämn-

den fått emottaga bemälda Styrelses yttrande i ärendet, ingick Nämnden 

med utlåtande i frågan till Stadsfullmäktige den 22 November. 

Anslag1 för kur- I anledning af Lärareföreningens för hälsovård och nykterhet hos 
Se\iryckernasUS Stadsfullmäktige gjorda och till Nämndens utlåtande remitterade ansökan 
C gverknhigar.C l 1 o m u nderstöd för fullföljande af föreningens arbete i nykterhetssakens 

tjenst, hemstälde Nämnden uti skrifvelse för den 18 Oktober om bevil-

jandet af ett anslag af 1,000 mark för anordnande under pågående läseår 

af lärokurser för i staden praktiserande lärare rörande rusdryckernas 

egenskaper och verkningar". 




