




Redogörelse
för

Poljtebisia Mitàts i FiiM värksamliet
under läseåret 1904—1905

afgifven af dess direktor.

Innevarande läseår är för polytekniska institutet 
i dubbelt afseende betydelsefullt. Genom de tillbygg
nader, hvilka senaste sommar slutfördes samt i bör
jan af detta läseår till sitt ändamål upplätos, har 
utrymmet i institutets hufvudbyggnad ungefärligen 
fördubblats. Härigenom kommer, sedan alla för till
byggnaderna nödiga möbler och inventarier anskaffats, 
utom annat den trängsel att afhjelpas, som de se
naste åren gjort sig i så hög grad gällande, att bland 
andra utvägar för dess afhjelpande delar af korri
dorerna användts såsom ritsalar. Icke mindre bety
delsefullt är att Nådiga förordningen af den 19 fe
bruari 1903 angående ändring af vissa delar af de 
för polytekniska institutet gällande stadgarna samt 
ny stat för institutet trädt i gällande kraft från inne
varande kalenderårs början.

Enär redan uti ett par tidigare årsberättelser 
(1901—02 samt 1902—03) en redogörelse ingått för



tillkomsten af tillbyggnaderna äfvensom en öfversigt 
af de lokaler, som hufvudbyggnaden i dess utvidgade 
skick innehåller, så skall vid detta tillfälle endast 
den senare af ofvannämnda tilldragelser till sin inne
börd framställas.

Polytekniska institutets stadgar, som äro ut
färdade den 16 januari 1879, hafva derefter två sär
skilda gånger undergått partiella ändringar: genom 
Nådiga kungörelsen af den 20 oktober 1886 samt 
Nådiga förordningen af den 19 februari 1903, hvil
ken sistnämda såsom sagt likväl först från inneva
rande kalenderårs början trådt i gällande kraft.

För att antagas till ordinarie elev vid institutets 
första årskurs erfordrades enligt 1879 års stadgar för
utom fyllda 16 år samt god frejd sådana förkunska
per som motsvara fullständig kurs i realskola med 
fyra klasser. Enligt samma stadgar hade af institu
tets 13 ordinarie lärare 9 benämningen äldre samt 4 
benämningen yngre lärare. De senare voro lägre af- 
lönade än de förre och torde just denna ekonomiska 
omständighet varit motivet till hela indelningen, ty 
det har vid särskilda tillfällen betonats, att de med 
tjensterna förbundna undervisningsämnena likaså litet 
betingade denna indelning som kompetensfordringarne, 
hvilka voro fullkomligt desamma för båda katego
rierna. Dessa kompetensfordringar, som här förtjena 
anföras, innehöllo endast att „vid besättande af lä- 
raretjenst vid institutet afseende främst skall fä
stas å sökandens skicklighet och lämplighet för be
fattningen, ådagalagd genom undergångna examina 
och prof, utgifna arbeten, praktisk verksamhet eller 
tidigare tjenstgöring såsom lärare“.

Betydelsen af 1886 års förordning ligger i främ
sta rummet deruti, att genom densamma kompetens-
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vilkoren för institutets såväl lärare som elever höjdes. 
Såsom ett minimum för inträdesfordringame till in
stitutets första årskurs föreskrifves intyg öfver kun
skaper motsvarande afslutad kurs i näst högsta klass 
af lyceum samt derutöfver fullständigt genomgången 
lyceikurs i matematik och fysik. De elever, som en
dast uppfylla dessa minimifordringar, böra dessutom 
undergå ett särskildt inträdesförhör, under det att 
studenter och från högsta klassen af lyceum dimitte- 
rade elever äro från sådant förhör befriade. Dessa 
inträdesfordringar äro såsom bekant allt fortfarande 
gällande. Detsamma är äfven fallet med de kompe- 
tensvilkor, som samma förordning föreskrifver för 
ordinarie lärare vid institutet, nämligen „för kompe
tens till läraretjenst i de allmänna ämnena, eller ren 
matematik, allmän och tillämpad fysik, teoretisk me
kanik och allmän kemi, erfordras vid landets univer
sitet förvärfvad licentiatgrad med högt vitsord i det 
ifrågavarande ämnet; till lärarebefattning i öfriga 
läroämnen, grundliga teoretiska insigter, vitsordade 
af polytekniska institutet i Finland eller välkänd lik
artad anstalt i främmande land, äfvensom att hafva 
sjelfständigt utfört större arbeten“. En vigtig förbätt
ring i de yngre lärarenes ställning införde samma för
ordning äfven, ity att jemte det dessa lärares löne
förmåner höjdes från 4,000 till 5,500 mk dessutom 
stadgades, att vid inträffande ledighet af äldre lä- 
raretjenst, yngre lärare kan med bibehållande af det 
läroämne honom enligt stat tillhör på lärarekollegiets 
framställning uppflyttas till äldre lärare med åtnju
tande af de löneförmåner, som åtfölja den vakanta 
äldre läraretjensten, samt att de af den afgångna äl
dre läraren handhafda läroämnena öfvertagas af den 
blifvande yngre läraren.
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Öfvergå vi nu till 1903 års förordning, som Mit. 
detta års början trådt i gällande kraft, så hafva ge
nom densamma de å stat upptagna lärarenas antal 
ökats, löneförmånerna väsendtligen förbättrats samt 
anslagen för bibliotek, laboratorier, samlingar m. m. 
äfvenledes ökats. Staten i dess helhet uppgår till 
259,050 mk, under det att 1886 års stat belöpte sig 
till 130,850 mk.

Enligt den nya staten har institutet i stället för 
13 numera 15 ordinarie lärostolar, i afseende å hvil- 
kas innehafvare någon indelning i äldre och yngre, 
d. v. s. högre och lägre aflönade, icke vidare existe
rar. De nytillkomna lärostolarna äro inrättade för 
elektroteknik och vattenbyggnad. Institutets lärare
kår i dess helhet indelas i den nya förordningen i 
tre kategorier: ordinarie lärare, biträdande lärare och 
extra lärare och är deras antal resp. 15, 7 och 26 
eller inalles 48. För jemförelses skull må anföras att 
antalet ordinarie, extra och tillfälliga biträdande lä
rare enligt 1886 års stat var omkring 30. Således en 
differens på omkring 18 lärarebefattningar. Detta får 
dock icke uppfattas så som om ett så betydande till
skott af lärarekrafter först nu och på en gång skulle 
tillföras institutet. Största delen deraf har i sjelfva 
verket redan varit engagerad vid detsamma. Sålunda 
hafva under de senare åren i elektroteknik och vat
tenbyggnad funnits anstälda lärare med 7,000 marks 
årlig aflöning för hvardera. Dessa befattningar hafva 
såsom nyss sades i den nya staten upptagits såsom 
ordinarie läraretjenster. Likaså är af de i den nya 
staten förekommande 7 biträdande läraretjensterna 
blott den i fartygs- och fartygsmaskiners konstruktion 
fullständigt ny för institutet samt den i metallurgi 
endast så till vida ny, att den hittills existerat så-



som en blott lågt añonad extra lärarebefattning. 
Hvad lärarebefattningarna af det tredje slaget be
träffar, så erhåller institutet genom den nya staten 
tre nya extra läraretjenster, nämligen i elektrokemi, 
i analysisk kemi samt i uppvärmning och ventilation.

Den nya staten ökar äfven de materiella hjelp- 
medlen för undervisningen, i ty att det årliga biblio- 
teksanslaget höjts från 4,000 till 9,000 mk, anslaget 
för fysikaliska och elektrotekniska laboratorierna från 
1,000 till 4,000 mk, anslaget för kemiska, elektro
kemiska och metallurgiska laboratorierna från 4,000 
till 5,500 mk, anslaget för geodetiska instrument från 
1,000 till 1,250 mk samt anslaget för modeller och 
planscher från 2,000 till 3,400 mk.

I detta sammanhang torde jemväl några ord 
angående tillkomsten af den nya staten vara på sin 
plats. Denna stat utgör egentligen en utbruten del 
af ett större reorganisationsforslag för polytekniska 
institutet, som uppgjordes af dess lärarekollegium 
.samt i början af år 1898 insändes till högre ort. Då 
tidsförhållandena icke medgåfvo ett förverkligande af 
förslaget i större utsträckning, anmodades Industri
styrelsen af Kejserliga Senaten att i samråd med 
delegerade från lärarekollegium uppgöra förslag till 
ny stat för institutet. Industristyrelsen och lärare
kollegiets delegerade utarbetade då år 1900 i när
maste anslutning till den i ofvannämnda reorganisa
tionsforslag förekommande staten ett förslag till ny 
stat för institutet, och det är nu just denna stat, 
som med vissa förändringar trädt i gällande kraft 
från detta års början. Den uppgår i det närmaste till 
samma belopp som den i reorganisationsforslaget före
kommande staten, hvilken slutade med summan 
262,450 mk.
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Lärarene.

Direktors vården öfver institutet har under läse- 
året omhänderhafts af professor Hj. Mdlin: intill den 
25 januari 1905 i egenskap af prodirektor samt från 
sagda dag i egenskap af direktor, dertill utnämd för 
innevarande treårsperiod, räknad från den 1 juli 1904. 
En del af hans undervisningsskyldighet har hand
hafts af professor Hj. Tallqvist.

Tjenstledighet har Industristyrelsen den 27 sept. 
1904 beviljat juris kand. C. F. P. Neovius från hans 
extra lärarebefattning i nationalekonomi och industriell 
lagstiftning under september och oktober månader 
1904 samt förordnat juris kand. «7. Karsten att under 
tiden bestrida sagda befattning.

Ansökt afslced har Industristyrelsen beviljat 
extra läraren i figurteckning och modellering skulptören 
C. Sjöstrand den 1 januari 1905 samt extra läraren i 
ryska språket kaptenen A. Igelström den 23 maj 1905.

Fil. licentiaten E. Blomqvist och ingeniören J. 
Sohiman hafva den 20 sept. 1904 af Industristyrelsen 
förordnats att tillsvidare, dock icke utöfver 1 år, 
fortsättningsvis bestrida den förre läraretjensten i 
vattenbyggnad och den senare läraretjensten i elektro
teknik. Då dessa befattningar i kraft af den nya 
staten blefvo ordinarie läraretjenster, har Kejserliga 
Senaten den 9 februari 1905 förordnat sagda lärare 
att förestå ifrågavarande tjenster intill dess desamma 
varda ordinari ter besatta.

Ingeniören J. Sohiman har sedermera den 19 
juli 1905 af Kejserliga Senaten utnämts till ordinarie 
lärare i elektroteknik.

Under läseåret 1904—1905 har Industristyrelsen 
förordnat :
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Ingeniören L. E. Krohn, den 20 sept. 1904, att 
tillsvidare, dock icke utöfver innevarande läseår, fort
sättningsvis bestrida extra läraretjensten i metallurgi, 
samt den 14 mars 1905, att intill utgången af läse- 
året bestrida biträdande läraretjensten i metallurgi.

Arkitekten U. Nyström, den 20 sept. 1904, att 
tillsvidare, dock icke utöfver läseåret, fortsättningsvis 
bestrida biträdande läraretjensten i arkitektur, samt 
den 21 juni, att från den 1 sept. 1905 vara biträ
dande lärare i sagda ämne.

Arkitekterna V. Thomé och T. Sadenius, den 27 
sept. 1904, att fortsättningsvis intill läseårets slut 
bestrida hvar sin extra läraretjenst i frihandsteck- 
ning och linearritning.

Arkitekterna E. Fahritius och Л. S. Kallio, 
den 8 nov. 1904, att intill läseårets utgång hand- 
hafva undervisning i frihandsteckning och linear
ritning.

Ingeniören M. Sergeeff, den 8 nov. 1904, att 
intill läseårets utgång handhafva en assistentbefatt
ning i deskriptiv geometri.

Arkitekten B. Lagerstam, den 21 febr. 1905, att 
vara extra lärare i figurteckning.

Skulptören R. Stig eil, den 21 febr. 1905, att 
vara extra lärare i modellering.

Fil. magistrarne Karsten och Johansson, den 14 
mars 1905, att intill utgången af läseåret gemensamt 
bestrida extra läraretjensten i fysik.

Ingeniörerna E. Saxbäch och M. Sergeeff, den 
14 mars 1905, att intill utgången af läseåret bestrida 
hvar sin extra läraretjenst i deskriptiv geometri.

Kollegan V. Zilliacus, öfversten Y. Schwindt, 
stabskaptenerna A. Lindberg och K. B. Fogelholm, 
den 21 juni 1905, att vara extra lärare i ryska språket-
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Arkitekterna, Г. Sadenius, E. Fabritius och V. 
Thome, den 21 juni 1905, att vara extra lärare i fri- 
handsteckning och linearritning.

Arkitekten K. S. Kallio, den 21 juni 1905, att 
under läsåret 1905—1906 bestrida en extra lärare- 
tjenst i frihandsteckning och linearritning.

Bergsingen iören J. Asehan, den 28 juni 1905, 
att från den 1 sept. 1905 vara biträdande lärare i 
metallurgi.

Fil. mag. T. Hirn, den 28 juni 1905, att från 
den 1 sept. 1905 vara extra lärare i analytisk kemi.

Beträffande den vetenskapliga och praktiska 
verksamhet, hvilken institutets lärarekår detta läseår 
likasom tillförene utöfvat jemsides med undervisnin
gen, anföres här följande.

Ingeniör U. Albrecht har fungerat som jurymed
lem vid landtbrukssällskapens interimistiska maskin- 
profningsanstalt.

Ingeniör J. Castren har som hufvudredaktör för 
Suomenkielisten Teknikkojen Seuras tekniska ordboks
arbete utgifvit häftena I och II af „Saksalais-suo- 
malais-ruotsalainen Teknillinen Sanasto“, publicerat 
uppsatser i Tekniska Föreningens Förhandlingar och 
i Suomen Teollisuus-Lehti, fungerat som sekreterare 
vid 3:je allmänna industriskolelärare mötet i Helsingfors 
1905, arbetat som konstruktionsingeniör och expert.

Doktor G. Komppa har varit medlem i den af 
staten tillsatta komitén för utarbetande af nya stad
gar för tillverkning, handel och transport af explosiva 
ämnen.

Vicelandtmätaren E. A. Piponius har fortsatt 
affattningen af förstäderna omkring Wiborg och stor-
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skiftet jemte skattläggningen af Sterperò by i Wi- 
borgs socken, verkställt en stor mängd jord afson- 
dringar i Kivinebb socken, utgifvit från trycket „Taulu 
kulmien jänteistä“, publicerat tvänne uppsatser „Om 
förslaget till lag angående skiftesväsendet“, i Hufvud
stadsbladet samt en uppsats „Prismarumpu“ i Maan- 
mittausyhdistyksen aikakauskirja.

Professor Hj. Tallqvist har från 1 sept. 1904 till 
1 jan. 1905 handhaft Pippingskjöldska professuren i 
tillämpad fysik vid universitetet äfvensom tentamina 
•och ledningen af de- experimentella öfningsarbetena 
för medikofilexamen jemte prefekturen för laboratoriet 
i tillämpad fysik, från den 1 jan. 1905 omhänderhaft 
professuren i fysik vid universitetet jemte prefekturen 
för universitetets fysikaliska laboratorium, publicerat 
följande afhandlingar: Über einige aperiodische Strom
vorgänge, Annalen der Physik T. 14; Tafeln der Ku
gelfunctionen P„ (x) und ihrer abgebiteten Functionen, 
Acta Soc. Sc. Fenn. T. 32; Tafeln der Kugelfunctionen 
P„ (cos), Acta T. 33; Über Arbeitsgrössen in der ma
thematischen Physik, Acta T. 33; Analytiskt bevis för 
■en fundamentalsats i kinematiken, Tekn. fören. för
hand. T. 24; Om multipel- och syn ton telegrafi utan 
tråd, Tekn. fören. förh. T. 25; En uppsats om Karl 
Selim Lemström i oktober häftet af Finsk Tidskrift.

Af det å institutets stat uppförda reseanslaget 
för herrar lärare har industristyrelsen i enlighet med 
lärarekollegiets förslag för innevarande år tilldelat:
Ingeniören Hjelmman................................. 400 mk.
Ingeniören Hirn........................................... 900 „
Professorn Holmberg......................................1,100 „
Professorn Hellin....................................... 500 „
Professorn Strukel...........................................1,100 „

S:ma 4,000 mk.
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Eleverna.

För vinnande af inträde såsom elever vid insti
tutet anmälde sig senaste höst 120 sökande. Af 
dessa hade 82 aflagt studentexamen, 16 genomgått 
fullständig lyceikurs men icke aflagt studentexamen; 
22 hade afslutat kurs i näst högsta klass af lyceum 
samt genomgått fullständig lyceikurs i matematik och 
fysik. Af dessa underkändes 1 vid inträdesförhöret, 
114 antogos såsom ordinarie och 5 såsom extra elever.

Hela antalet elever vid institutet utgjorde under 
hösttermin 388, deribland 14 kvinliga, samt under 
vårterminen 365, deribland 14 kvinliga. Extra elever
nas antal var under höstterminen 23 samt under vår
terminen 21. Alla kvinliga elever voro ordinarie.

Följande ordinarie elever hafva efter fullständigt 
afslutade lärokurser pröfvats kunna från institutet 
dimitieras :

Från fackskulan för ingeniörväsen:

Sturle Birger Berndtson,
Georg Karl Grönros,
Wäinö Johannes Helenius,
Emil Hjalmar Holmberg,
Johannes Robert Lagervall,
Arvo Johannes Lönnroth,
Jenny Maria Gustafva Markelin,
Georg Viktor Sandberg,
Karl Rafael Tavasi.

Från fackskolan för maskinbyggnad:

Paul Antonoff,
Gustaf Leonard Berg,



Sven Birger Boström,
Esaias Henrik Cronström,
Erik Petter Eriksson,
Ernst Felix von Freyman,
August Leonard Haliman,
August Michael Heikel,
Georg Gustaf Huber,
Verner Emanuel Häggström,
Magnus Inberg,
Uno August Jansson,
Robert Johannes Lavonius,
Paul Johannes Lindholm,
Karl Torsten Teodor Neovius,
Uno Bernhard Nyberg,
Einar Johan Rosenius,
Johannes Fredrik Saxbäck,
Hjalmar Verner Sundstén,
Knut Felix Sundqvist,
Ilmari Tamminen,
Carl Leonard Törnroth,
Axel Bruno Ungern,
Einar Zefanias Wahlberg.

Från facJcskolan för arkitektur
Uno Isak Alanco,
Birger August Konstantin Brunila, 
Agnes Dahl,
Runar Eklund,
Thure Adolf Hellström,
Karl Kontio,
Uno Armas Kranck,
Adolf Ilmari Launis,
Väinö Gustaf Palmqvist,
Arne Wilhelm Ranchen,
Paavo Uotila.
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Från fackskolan för kemisk teknologi:

Adolf Elis Airo,
Jalo Toivo Aaltonen,
Gustaf Aminoff,
Uno Anders Knut Berglund,
Carl Walfrid Bremer,
Johan Emil Hacklin,
Berndt Ludvig Ingman,
Jakob Kaustinen,
Harald Kyrklund,
Karl Viktor Nordlund,
Wäinö Tanner,
Karl Gunnar Wahlström,
Fjalar Witting.

Från fackskolan för landtmäteri:

Johan Ahonen,
Evert Oskar Ehnqvist,
Karl Hjalmar Hacklin,
Väinö Alfred Lantio,
Väinö Johannes Niiniluoto,
Yrjö Oskar Punnonen,
Oskar Albin Purhonen.

Institutets afgångsdiplom har i år tilldelats

Gustaf Aminoff,
Sven Birger Boström,
Esaias Henrik Cronström,
Erik Petter Eriksson,
August Michael Heikel,
Emil Hjalmar Holmberg,
Berndt Ludvig Ingman,
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Uno August Jansson,
Jakob Kaustinen,
Harald Kyrklund,
Robert Johannes Lavonius, 
Jenny Maria Gustafva Markelin, 
Wäinö Tanner.

Eleverna:

Birger August Konstantin Brunila,
Arvo Johannes Lönnroth,
Erik Rafael Nyholm

hafva undfått rättighet att, sedan de vunnit högre 
vitsord i en del ämnen, framdeles erhålla institutets 
afgångsdiplom.

Eleverna:

Sven Olof Ahlstedt,
Lauri Erik Alopaeus,
Karl Gustaf Harald Charpentier,
Bernhard Olof Georg Fraser,
Ernst Fredrik Gylphe,
Gustaf Einar Hall,
Bruno Wilhelm Hisinger,
Karl Ernst Högberg,
Gustaf Hjalmar Jakobsson,
Johannes Jääskeläinen,
Johan Fredrik Konttinen,
Jarl Lagerblad,
Jalo Toivo Lagerstedt,
Johannes Laitinen,
Erik Johannes Lönnroth,
Julius Bernhard Salvin,
Kustaa Lennart Soidinsuo,
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Richard Viktor Sundsten,
Wäinö Anders Tirri,
Weikko Jakob Tirri,
Nikolai Uschanoff,

h vilka ännu icke hunnit fullständigt afsluta den i 
årets program föreskrifna kursen, har lärarekollegium 
medgifvit rätt att i början af nästkommande höstter
min efter godkänd pröfning undfå afgångsbetyg från 
institutet.

Stipendier och Understöd.
Sammanlagda beloppet af de till institutet do

nerade fonderna uppgick den 1 januari 1905 till 
154,109 mk. 24 p. Ur dessa fonder hafva stipendier 
och understöd, uppgående till ett sammanlagdt belopp 
af 3,300 mk, under året utdelats på följande sätt:

Ur C. O. Sanmarks stipendiifond:

till eleven C. L. Törnroth............................. 600 mk.
„ „ P. Hagerlund.............................. 600 mk.

Ur J. Ph. Palméns stipendiifond :

till eleven J. A. Enckel................................. 300 mk.
„ „ O. A. Purhonen.............................. 300 mk.
„ „ G. E. Granroth.............................. 300 mk.

Ur Cygnaei stipendiifond:

till eleven Th. Palmgren.............................100 mk,
„ „ I. Launis......................................100 mk.

Ur de tekniska vetenskapernas stipendiifond : 

till ingeniören B. L. Ingman................... 1000 mk.
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Arvoden och anslag, m. m.

Den 3 ok b. 1904 har Kejserliga Senaten för af lö
nande af två biträdande vaktmästare samt en eldare 
under senare delen af år 1904 beviljat anslag som 
sammanlagda belöpa sig till 1,237 mk. 50 p.

Den 17 okt. 1904 har Kejserliga Senaten för öf- 
vertimmar å första och andra årskurserna under höst
terminen 1904 beviljat särskilda lärare anslag, som 
sammanlagda belöpa sig till 4500 mk.

Den 10 nov. 1904 har Kejserliga Senaten för år
1904 beviljat tillskott i anslaget för ved och lyse med 
6000 mk. samt i anslaget för diverse utgifter med 
1500 mk.

Den 14 nov. 1904 har Kejserliga Senaten bevil
jat ett anslag af 139 mk. 33 p. i månaden att utgå 
från den 1 juni 1904 till den 1 januari 1905 till be
täckande af de utgifter, som utöfver för ändamålet 
disponibla medel erfordras till det af Senaten den 5 
nov. 1903 faststälda vikariatsarvodet åt ingeniörerna 
T. Hirn och G. Mattsson för han dhafvande af lediga 
läiaretjensten i kemisk teknologi.

Den 22 dec. 1904 beviljade finansexpeditionen 
i Kejserliga Senaten i stöd af Nådiga förordningen af 
den 19 febr. 1903 särskilda lärare vid institutet för
höjning i lön och arvode att utgå från den 1 jan.
1905 till ett sammanlagdt belopp af 22500 mk, hvar- 
vid alla tidigare bemälde lärare beviljade löneförhöj
ningar upphörde.

Den 25 jan. 1905 har Hans Kejserliga Majestät 
på underdånig framställning beviljat ett anslag stort 
118200 mk för inredning af institutets hufvudbygg- 
nad samt för andra ändamål, sålunda att af detta 
anslag 15000 mk få användas till betäckande af kost-
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naderna för gas-, vatten- och afloppsledningar i de 
nya tillbygnaderna i institutets hus, 9100 mk. till ho
norar åt medlemmarna i den för sagda tillbyggnaders 
utförande tillsatta bestyrelsen, 19100 mk i ersättning 
för H:fors statskommun för anläggning och framtida 
underhåll af en skvär framför institutets hus, 49000- 
mk för anskaffande och remont af möbler och inven
tarier för institutet samt 26000 mk för inköp af un
dervisningsmaterial samt af maskiner och apparater 
för materialprofningsanstalten.

Den 16 febr. 1905 har Kejserliga Senaten för 
aflönande af en biträdande gårdsdräng beviljat tillsvi
dare ett anslag af ända till 600 mk om året räknadt 
från och med år 1905.

Den 11 maj 1905 har Kejserliga Senaten åt fö
reståndaren för materialprofningsanstaltens afdelning 
för metaller och sten i och för handhafvande af en 
kurs i materialprofning för institutets elever beviljat 
ett årligt arvode af 1000 mk. att utgå från den 1 
juni 1905.

Sammadag har Kejserliga Senaten för anskaf
fande af nödig facklitteratur och till betäckande af 
kostnaderna för tekniska och vetenskapliga under
sökningar vid materialprofningsanstalten beviljat ett 
århgt anslag af ända till 500 mk. att utgå från den 
1 juni 1905.

Den 11 maj 1905 har Kejserliga Senaten för öf- 
vertimmar å första och andra årskurserna under vår
terminen 1905 beviljat särskilda lärare arvoden, hvil
kas sammanlagda belopp utgör 3284 mk.

Den 11 maj 1905 har Kejserliga Senaten förord
nad att det prefekten för polytekniska institutets ke
miska laboratorium i Nåder tillförsäkrade arvode 
skall, ehuru icke upptaget i innevarande års stat.
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fortfarande från och med innevarande år utbetalas 
med 1500 mk om året.

Den 12 juli 1905 har handels- och industriex- 
pedionen beviljat ett anslag stort 2250 mk för inred
ning af bostäder åt institutets betjening, hvilket be
lopp dock icke utbetalas genom institutet.

Helsingfors i juli 1905.

Hj. Mellin.

Helsingfors, J. Simelii arfv. boktryckeri aktiebolag, 1905.



Sum
m

arisk uppgift öfver lärare och elever vid Polytekniska institutet i Finland
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