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XIII. Nämnden fö r arbetareangelägenheter. 

Nämndens för arbetareangelägenheter berättelse öfver dess verksam-

het under år 1899 är, med uteslutning af instruktionen för Nämnden, 

hvilken instruktion finnes här tidigare å pg. 97 införd, af följande 

innehåll: 

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

tion får Nämnden härmedelst afgifva följande redovisning öfver dess 

verksamhet under sistlidet år. 

Nämndens sam- Nämnden för Arbetareangelägenheter bestod under år 1899 af Pro-
mansiittning. 

fessorn F. Gustafsson (ordförande), Filosofie magistern Ernst Nordström 

(viceordförande), Ingeniören Edvin Bergroth, Bandirektörsassistenten A. 

Granfelt, Arkitekten Th. Höijer, Fabrikanten K. V. Bergman och Kom-

munalrådet C. E. Degerholm, Suppleanter voro Lektorn Jonatan Reuter, 

Körsnären Anton Lundqvist, Herr G. V. Sohlberg, Handlanden N. 

Kochtomow, Muraremästaren A. Art, Lektorn Hugo Bergroth och Fabri-

kanten V. v. Wright. 

De af Nämnden under ifrågavarande arbetsår handlagda ärendena 

voro i korthet följande: 

Gratis tomt åt Sedan Stadsfullmäktige medelst remiss af den 4 Augusti 1898 an-
Arbetareför- _ ö ö 

eningen. modat Nämnden att afgifva utlåtande rörande Helsingfors Arbetareföre-

nings hos Fullmäktige gjorda anhållan om kostnadsfritt upplåtande af 

tomt för uppförandet af ett hus, afsedt för föreningen och arbetare-

undervisningen, har Nämnden uti skrifvelse af den 24 Januari 1899 af-

lemnat det äskade yttrandet. 

Arbetareinstitut. j anledning af Stadsfullmäktiges Beredningsutskotts remiss för den 

13 Mars, hvari Nämndens yttrande infordrades rörande föreningen Arbe-

tets Vänners hos Stadsfullmäktige gjorda framställning om inrättandet 

af ett arbetareinstitut i Helsingfors, afiät Nämnden den 12 April skrif-

velse till Stadsfullmäktige med det begärda utlåtandet. 

Kvinnosaks Kvinnosaksförbundet „Unionen" hos Nämnden gjord fram-

„uiionen/· ställning om utverkandet af ett anslag af 500 mark för anordnandet al 
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folkeliga föreläsningar på svenska och finska språken i Finlands historia 

och andra ämnen förordades af Nämnden hos Stadsfullmäktige uti skrif-

velse för den 21 Mars. 

Sedan Nämnden af Helsingfors Arbetareförening, Arbetets Vänner, särskilda arbe-
t areundervTis-

Helsingin kansanopistoseura och Bestyreisen för Folkets hem införskaffat ningen rörande 

utredning rörande de af enskilda korporationer anordnade undervisnings- flå^01· 

kurser af olika slag för arbetarefolkn ingen i hufvudstaden samt i frågan 

samrådt med representanter för föstnämnda tvenne föreningar, aflät 

Nämnden den 12 April till Stadsfullmäktige hemställan i skärskilda 

sagda undervisning rörande frågor jemte förslag bland annat att förbere-

dande åtgärder måtte vidtagas för anskaffande af lämplig lokal för 

folkeliga föredrag och arbetareundervisning, helst genom uppförandet af 

ett särskildt hus för ändamålet. Sedermera har Nämnden till Drätsel-

kammaren aflemnat af ledamoten i Nämnden Arkitekten Th. Höijer upp-

gjorda eskissritningar till den ifrågasatta byggnaden; och berodde frågan 

härom vid redogörelseårets utgång på Kammarens åtgärd. 

Lektorn Jonatan Reuter, som tillerkänts det af Stadsfullmäktige Förberedande 
. P , . yrkesskola för 

beviljade reseanslag om 3,000 mark för studium af skolverkstäder i ut- gossar, 

landet, hade i början af Januari månad till Nämnden aflemnat resebe-

rättelse jemte förslag till inrättandet af en skolverkstad i Helsingfors. 

Uti skrifvelse för den 12 April hemstälde Nämnden sedermera om in-

rättandet i hufvudstaden af en förberedande yrkesskola för gossar med 

undervisning på svenska och finska språken och med i hufvudsak sådan 

plan som i Lektorn Reuters förberörda förslag innehålles. Efter det 

Stadsfullmäktige beslutit inrättandet af en dylik skola, har densamma 

allaredan trädt i verksamhet. 

Den 2 Mai afgaf Nämnden yttrande till Stadsfullmäktiges utskott utskänknin,*-° ° d ° medlens iördcl-

för afgifvande af förslag till fördelning af utskänknings- och utminute- v ^ · 

ringsbolagens vinstmedel för år 1898, hvarjemte Nämnden, till hvars 

åligganden bland annat hör att följa med verksamheten i vederbörande, 

ur vinstmedlen understödda föreningar och inrättningar, under redo-

görelseåret granskat särskilda från sådana korporationer inkomna berät-

telser öfver deras verksamhet under föregående arbetsår. 

Det närmare öfvervakandet af ifrågavarande verksamhet har Nämn-

den den 5 December fördelat på dess ledamöter och suppleanter. 

Sedan Stadsfullmäktige den 26 September i anledning af den bera- Arbciarc-bostads-

made enqueten rörande de uti staden vistande arbetares bostaclsförhållan- enqueten, 

den anmodat Nämnden att, derest Nämnden funne anledning förekomma 
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att i något syfte medverka vid enqueten, i sådant afseende ställa sig i 

förbindelse med Hälsovårdsnämnden, beslöt Nämnden den 5 December 

öfverlemna åt dess ledamot, Fabrikanten K. Y. Bergman att å Nämn-

dens vägnar följa med anordningen af berörda enquete, hvarom Helso-

vårdsnämnden uti skrifvelse af sagda dag underrättades." 


