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Redogörelse
för

foljtebisb iöstitüiets i ЕшЫ Yärksailet
under läseåret 1899—1900

afgifven vid det offentliga årsförhöret den 31 Maj 1900 
af institutets direktor.

Undervisningen.

Värksamheten vid polytekniska institutet föv 
läseåret 1899 — 1900 tog sin början den 1 September 
och har författningsenligt fortgått ända till denna 
dag då densamma afslutas medels offentlig uppvis
ning af elevernas under året utförda arbeten. Af- 
brott i studiernas och öfningarnas jemna fortgång 
har, förutom under jul- och påskferierna, inträffat 
under vissa dagar, hvilka enligt gammal häfd be
traktats såsom gifna lofdagar.

Sjukdomsfall ibland institutets lärare hafva blott 
sällan vållat lektioners inställande så att institutets 
för året gällande läroprogram till sina väsentligaste 
delar kunnat vid undervisningen efterlefvas.

Föreskriften i § 10 mom. d af institutets stad
gar, innefattande anvisning om beredande af tillfälle 
åt eleverna att besöka värkstäder, byggnadsföretag
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och inrättningar der insigt om det tekniska arbetets 
art och beskaffenhet kan inhemtas, har under detta 
år lika litet som under föregående år förbisetts. Ex
kursioner för beseende af dylika inrättningar inom 
denna stad eller dess närhet hafva företagits un
der ledning af vederbörande lärare. Äfven en något 
längre utflykt har under dagarna 18—22 förvikne 
April företagits af eleverna i fackskolan för arkitek
tur, hvil ka under ledning af äldre läraren i sagda 
fackskola Prof. G. Nyström gjort en exkursion till 
Sibbo och Borgå för att taga skizzer och fotogra
fiska bilder från därvarande åldriga kyrkor.

Med Kejserliga Senatens den 17 Maj dertill gifna 
begifvande kommer prof. M. Strukel åtföljd af 24 
elever från de två högsta årskurserna af fackskolan 
i ingeniörväsende, att den 1—3 Juni företaga en ex
kursion för beseende af de under utförande varande 
hamnanläggningarna i Mäntyluoto invid Björneborg.

Lärarene.

Jemlikt institutets den 20 Oktober 1886 fast
ställda och ännu gällande stat skall lärarepersonalen 
vid institutet utgöras af nio äldre och fyra yngre 
ordinarie lärare samt aderton extra lärare. Detta 
antal har sedermera befunnits otillräkligt och ytter
ligare ökats med sju nya lärarekrafter, hvilka till
kommit genom följande beslut å högre och högsta 
ort. Grenom Nådigt bref af den 9 Oktober 1893 be
viljades erforderliga medel för aflönande af tre nya 
biträdande lärare, hvilkas tillsättande afsåg befräm
jande af undervisningen på finska språket. Genom 
Kejserliga Senatens beslut af den 7 November 1895
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tillkom en extra lärare i frihandsteckning och linear- 
ritning, den 15 Oktober 1896 tillsattes en assistent 
vid institutets fysikaliska laboratorium såsom biträde 
åt ordinarie läraren i fysik, den 18 November 1897 
antogs genom Kejs. Senatens beslut af samma dag 
en assistent i deskriptiv geometri pä l:sta årskursen 
och den 20 Juli 1899 beviljade Kejserliga Senaten 
ett anslag af 1,500 mark för aflönande af en extra 
lärare i analytisk geometri. Hela antalet läraretjen- 
ster uppgår sålunda för det närvarande till 38, och 
äro af dessa:

ordinarie läraretjenster .... 13
biträdande „ . . . . 3
extra „ .... 20
assistent befattningar .... 2

Af förenämda tretton ordinarie läraretjenster 
har under det nyss förlidna året en varit ledig och 
föreståtts af vikarie.

Beträffande de i 1886 års stat uppförda ansla
gen för läraretjensterna i sång och gymnastik må 
äfven antecknas att desamma numera användas för 
andra än de ursprungligen afsedda ändamålen. Jem- 
likt Kejs. Senatens beslut af den 15 Maj 1896 utgår 
nemligen det förstnämnda anslaget till aflönande af 
en lärare i aqvarellmålning, och det senare, jemlikt 
Kejs. Senatens beslut af den 18 November 1897 så
som bidrag till aflönande af ett biträde åt läraren i 
deskriptiv och projektivisk geometri.

För öfrigt äro för det förlidna året följande 
vexlindar inom lärarepersonalen att anteckna:

Ordinarie läraretjensten i deskriptiv och projek
tivisk geometri, som varit ledig alt sedan ingången 
af höstterminen 1896, har, jemlikt förordnande af
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Kejserliga Senaten af den 20 Juli 1899 varit ansla
gen ledig att af hugade kompetenta personer ansö
kas, Men då inom den medgifna ansökningstiden 
någon sökande icke anmält sig, beviljade Kejserliga 
Senaten den 14 December 1899 anstånd med tjen
stens besättande intill utgången af år 1900, och för
ordnade den dittillsvarande vikarien ingeniören A. 
L. Hjelmman att fortfarande förestå sagda tjenst.

Ordinarie läraretjensten i allmän hemi, som va
rit ledig sedan den 23 Juli 1898, då förra innehaf- 
varen af tj ensten prof. H. A. Wahlforss på begäran 
undfick afsked, blef den 14 Juli 1899 besatt med 
ordinarie innehafvare genom d:r G. Komppas sagda 
dag skedda utnämning till sysslan.

Ordinarie läraren i teoretish mekanih, d:r Hjal
mar Tallqvist har för idkande af studier i utlandet 
haft tjenstledighet under förlidna hösttermin. Vika
rie för honom har varit ingeniören, mag. A. E. Blom
qvist, på grund af för honom utfärdadt förordnande 
af den 22 Juni 1899.

Ordinarie läraren i grafisk statik och inge
niar vetenskap, ingeniören C. E. Holmberg har för 
enskilda angelägenheter af Industristyrelsen den 12 
September 1899 undfått tjenstledighet under Sep
tember månad, samt genom Kejserliga Senatens be
slut af den 19 November 1899, på grund af sin egen
skap af landtdagsman vid innevarande års lagtima 
landtdag, varit befriad från sina tjensteåligganden 
sålänge landtdagen varar, och har ingeniören J. W. 
Andersin den 15 Februari 1900 förordnadt att under 
tiden bestrida undervisningen i samma ämnen.

Tillförordnade vikarien för biträdande lärare
tjensten i ingeniörväsende, ingeniören Hjalmar Ca
strón, blef den 14 Juni 1899 på derom gjord ansök
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ning af Industristyrelsen entledigad från berörda syss
lande, kvarefter vikariatet anslogs ledigt till ansö
kan. Då emellertid någon sökande till detsamma 
icke anmälde sig, åtog sig äldre läraren prof. M. 
Strukel för höstterminen en del af biträdande lära
rens undervisningsskyldighet, hvartill Industristyrel
sen lemnade sitt bifall genom bref af den 21 No
vember 1899. För vårterminen delades biträdande 
lärarens undervisningsskyldighet emellan prof. Stru
kel, som öfvertog de till fackskolan för ingeniörvä- 
sende hörande ämnen, och ingeniören K. F. Appel
gren, som handhade änberörda lärares undervisnings
ämnen i de öfriga fackskolorna, jemlikt Industristy
relsens förordnande af den 6 Februari 1900.

Till biträdande lärare i fackskolan för kemisk 
teknologi förordnade Industristyrelsen den 12 Sep
tember 1899 ingeniören, magistern Glustaf Mattsson.

Den 9 September 1899 förordnade Industristy
relsen ingeniören Alex. L. Hjelmman att bestrida 
extra läraretjensten i matematik, men beviljade ho
nom tjenstledighet från sagde sysslande för nyssför- 
lidna vårtermin den 16 Januari 1900, hvarefter mag. 
A. Gr. Petrelius den 13 derpå följande Februari und
fick förordnande att handhafva denna undervisning 
till vårterminens utgång. Grenom beslut af den 26 
Januari 1900 beviljade Kejserliga Senaten tillförord
nade vikarien för läraretj ensten i deskriptiv och pro
jekti visk geometri ingeniören Alex. L. Hjelmman 
ledighet för vårterminen 1900 från berörda vikariat, 
och förordnade samma dag, ingeniören A. E. Blom
qvist att under tiden handhafva änberörda vikariat.

Att jemte egen tjenst bestrida undervisningen 
i analytisk geometri förordnade Industristyrelsen den 9 
September 1899 äldre läraren prof. Hjalmar Mellin.
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Den 12 September 1899 förordnade Industri
styrelsen ingeniören, mag. T. Hirn att handhafva 
undervisningen i analytisk kemi och handleda öf- 
ningarna i kemiska laboratorium, från hvilken under- 
visningsskyldighet äldre läraren statsrådet E. Qvist 
i sin egenskap af direktor varit befriad.

Till extra lärare i Konsthistoria förordnade In
dustristyrelsen den 26 September arkitekten Armas 
Eliel Lindgren, och till extra lärare i franska språ
ket den 10 Oktober 1899, filos, doktorn Axel Gra- 
briel Wallensköld.

Extra läraren i mineralogi och geognosi filos, 
licentiaten B. Frosterus undfick den 27 Mars för 
enskilda angelägenheter tjenstledighet till vårtermi
nens utgång, hvarjemte till hans vikarie förordnades 
ingeniören Johan Emil Sarlin.

Eleverna.

För vinnande af inträde vid polytekniska insti
tutet såsom ordinarie elever, hade inom föreskrifven 
och genom annonser i hufvudstadens mest spridda 
tidningar tillkännagifven tid, anmält sig 108 sökande. 
Af dessa 108 sökande hade 83 aflagt studentexamen, 
15 hade genomgått fullständig lyceikurs men icke 
absolverat studentexamen och 10 hade afslutat kurs
1 nästhögsta klass af lyceum samt genomgått full
ständig lyceikurs i matematik och fysik. Efter an- 
Istäldt inträdesförhör med dessa sistnämda blefvo samt
liga godkända till intagning.

Såsom extra elever intogos vid samma tillfälle
2 ynglingar. Sedan under läseårets fortgång ytter
ligare inskrifvits 5 extra elever till deltagande i sär-



skilda lärokurser, uppgick sålunda hela antalet at 
under året intagna nya elever till 115. Qvarstående 
i läroanstalten från föregående läseår voro 173 ele
ver, i följd hvaraf institutet under det nu tillända- 
gångna året besökts af 288 elever. Af dessa voro 
270 inskrifna såsom ordinarie- och 18 såsom extra 
elever. 4 af eleverna voro af qvinligt kön, af hvilka 
3 vore insksifna såsom ordinarie elever och 1 så
som extra.

266 af samtliga såväl ordinarie- som extraele- 
ver hafva deltagit i lektionerna och öfningarna un
der hela läseåret, 16 voro närvarande endast under 
höstterminen eller en del deraf, och 6 besökte insti
tutet blott under nu tilländagångna vårtermin.

Vid utgången af detta läseår hafva följande 39 
ordinarie elever efter fullständigt afslutade lärokur
ser pröfvats kunna från institutet dimitteras:

Från fackskolan för ingeniörväsende :
G-ustaf Konrad Hagelberg,
Viljo Kala,
Anders Einar Moring,
Karl Fredrik Rechardt,
Karl Valdemar Selin,
Arne Gabriel Sirelius,
Karl Gustaf Winter.

Från fackskolan för maskinbyggnad:
Gunnar Emil Bonsdorff,
Johan Henrik Ek,
Nikolai Garoff,
Karl Fredrik Granfelt,
Oskar Gros,
Hugo Alarik Herlin,
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limar Killinen,
Karl Erland Lindroos,
Paul Walter Ljungberg,
Karl Viktor Nordberg,
Edvard Sigfrid Olin,
Martin Alexander Schatelowitz,
Herman Lorentz Siutila,
Wilhelm Alexander Sohlberg,
Julius Stjernwall,
Karl Esaias Strömberg,
Karl Axel Sumelius,
Bruno Törnroth,
Gustaf Bernhard Wuolle.

Från f'acTcsIcolan för arkitektur:
Ernst Emil Fabritius,
Kauno Sankari Kallio,
Albert Alexander Nyberg.

Från fackskolan för kemisk teknologi:
Oskar Elim Gauffin,
Wilhelm Georg Alexander Hall,
Karl Anders Johan Hiukka,
Albert von Julin,
Johan Hugo Saarinen.

Från fackskolan för landtmäteri:
Karl Emil Ilén,
Johannes Lehmus,
Anders Emil Myrberg,
Johan Richard Pulkkinen,
David Pärnänen.
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Institutets afgångsdiplom har i år tilldelats:

Gunnar Emil Bonsdorff,
Albert von Julin,
Anders Einar Moring,
Edvard Sigfrid Olin,
Julius Stjern wall,
Karl Esaias Strömberg,
Bruno Törnroth,
Gustaf Bernhard Wuolle.

Eleverna:
Torsten Anders Hirn,
Henrik Korhonen,
Gustaf Alexander Kunnas,
Viktor Emanuel Lindström,
Gustaf Albert Eaunio,
Gustaf Ossian Söderlund,
Alarik Tervo, och 
Felix Edvard Toffer,

hvilka under detta läseår varit inskrifna i institutets 
högsta årskurs och således haft utsigt att vid detta 
tillfälle varda från läroverket dimitterade hafva ej 
fullständigt afslutat den i årets program föreskrifna 
lärokursen, och derför icke ännu kunnat erhålla di
missions betyg. I enlighet med föreskriften i insti
tutets stadgar har lärarekollegium medgifvit dem 
rättighet att i början af nästkommande hösttermin 
efter undergången godkännande profiling undfå af- 
gångsbetyg från institutet.
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Enligt uppgifter hemtade ur elevernas vid in
trädet aflemnade prestbetyg voro af dem födda:

Nylands län .... 82 . . . 28,47 °/0
Åbo och B:borgs „ .... 45 . . . 15,62
Tavastehus „ .... 45 . . . 15,62
Wiborgs „ .... 30 . . . 10,41 n
Wasa „ .... 26 . . . 9,00 n
Kuopio „ .... 22 . . . 7,64 „
Uleåborgs „ .... 20 . . . 6,90 „
S:t Michels „ .... 9 . . . 3,12
Kyssland........... 6 . . . . 2,07
Amerika........... 1 . . . . 0,37
Schweitz........... 2 . . . 0,78 „

Sana 288 100, oo 0/0

Och voro af dessa söner till:
Civila tjenstemän................................................... 85
Handlande och fabrikanter..................................... 61
Handtverkare.............................................................61
Godsägare................................................................. 35
Präster...................................................................... 20
Sjöfarande..................................................................14
Militärer..................................................................12

S:ma 288

Under senast förlidna sommar hafva elever till 
ett antal af 97 sökt och funnit sysselsättning vid
särskilda slag af företag och yrken, nemligen:
Såsom ingeniörbiträden...........................................29

„ praktikanter vid mekaniska verkstäder . 25
„ „ „ andra fabriker och bruk 18
„ landtmäteribiträden.......................................8
„ eldare på ångfartyg........................  3
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Såsom biträden vid geologiska undersökningar . 6

„ ritare vid arkitekturbyrå........................ 4
„ „ „ ritkontor .... • • • • 4

S:ma 97

Stipendier och understöd uppgående till ett sam
man lagdt belopp af 4,496 mark, hafva under året 
tilldelats följande elever :

SanmarJcsha stipendiet.
1900 April 6. Eleven Viljo Kala . . . 600 mk.

PalménsTca stipendiet.
Nov. 30. Eleven J. H. Saarinen .... 200

„ „ „ A. B. Wuolle...............200
„ „ „ S. Eklund .... . ■ ■ 118 518 mk.

1900
April 6. Eleven A. E. Moring . . . 172: 50

„ 6. „ A. E. Bundberg . 172: 50 345 n
Summa 863 mk.

1900 Cygnaeusha stipendiet.
April 6. Eleven E. S. Olin .... 117: 50

„ 6. „ W. S. Alanne . . 117: 50 235 mk.

Ófverstyrelsens för landtmäteriet understöd åt medel- 
1ЙПП lösa landtmäterielever.
Dec. 1. Eleven K. E. Ilén............ 200

„ 1. „ H. Korhonen.......200
„1. „ A. E. Myrberg .... 200
„1. „ D. Pärnänen...... 200
„1. „ О. V. Tuurala . ._. 200 1,000 mk.

1900
Maj 2. Enahanda belopp åt samma elever 1,000 „

Summa 2,000 mk.
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Handels- och Industri-Expeditionens dispositions- 
medel à 50 mh åt enhvar af eleverna.

1900 Maj 31. Eleven K. A. J. Ulukka ... 50 mk
n 31. „ E. F. Toiler.... 50 „
n 31. „ К. V. Nordberg ... 50 „
„ 31. „ S. Eklund......... 50 „

Summa 200 mk.

Universitetets stipendier.
1899 Dec. 8. 6 skarpskyttebafc. stip. eleven

E. W. von Essen .... 160 mk
1900 Maj 10. D:o d:o ......................... 160 „

„ 10. D:o d:o åt eleven Karl
Orvar Therman........... 160 „

10. 5 skarpskyttebat. stip. åt ele
ven Gust. Math. Kulvik 116 „

Summa 596 mk.

Hälsoförhållanden.
Hälsotillståndet ibland institutets elever har un

der det förflutna året varit tillfredsställande. För
summelser från föreläsningar och öfningar till följd 
af sjukdomar hafva endast undantagsvis kommit till 
anmälan.

Disciplin.
Mot elevernas uppförande inom läroanstalten 

har skäl till anmärkning icke förekommit.

Samlingarna.
Institutets bibliotek har med undantag af som

mar- och julferierna varit för allmänheten tillgäng
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ligt alla helgfria dagar kl. 12—2; läsrummet har hål
lits öppet under hvardagarna kl. 9 f. m. till 8 e. m. 
och under sön- och helgdagar från kl. 9—3. Under 
ferierna har endast biblioteket varit för allmänheten 
tillgängligt lördagar kl. 12—2.

Biblioteket och de andra samlingarna hafva un
der året erhållit värdefulla tillägg, förnämligast ge
nom inköp, men äfven genom gåfvor. Bland de för
ärade föremålen må särskildt nämnas:

Af fru kanslirådinnan Jenny Lindeberg sin af- 
lidne man kanslirådet K. L. Lindebergs efterlemnade 
samling af tekniska böcker.

Af ingeniören Joh. Hirsch en samling profver 
på destillationsprodukter af galizisk nafta.

Af ingeniören C. Hausen en Meineckes vatten
mätare.

Af d:r E. Brücke en samling profver från trä- 
förädlingsfabriken i Kotka.

Af ingeniören Axel von Knorring 2:ne taflor 
öfver Balduin lokomotiv.

Af ingeniören S. Forsman råsocker-profver från 
sockerfabriken Alfa i Åbo.

Af ingeniörerna friherre E. Cedercreutz och L. 
Krohn ett prof Kalciumcarbid från Hämekoski elek
triska verk vid Jänisjoki.

Af finska elektrotekniska aktiebolaget i Tainio- 
koski, profver af Kaliumklorat.

Af eleven K. H. Nyman en samling prässade 
glastillverkningar från Notsjö glasbruk.

Af geologiska kommissionen kartbladet N:o 34.
Af Forssa aktiebolag en samling färgprofver.
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Donation.
Ingeniören Robert Huber och hans fru hafva 

såsom minne af sin silfverbröllopsdag den 1 Augu
sti förärat en summa af 1,000 mark till förstärk
ning af „Lekves“ stipendiifond vid institutet.

Institutets reseunderstöd för Herrar lärare.
Jemlikt Handels- och Industriexpeditionens bref 

af den 27 April 1899 tilldelades åt läraren i prak
tisk geometri A. Petrelius för en tillernad studie
resa under vintern 1899—1900, 1,600 mark, åt biträ
dande läraren d:r G. Komppa 1,300 mark samt extra 
läraren G. Mattsson 1,100 mark för studieresor un
der sommaren 1899.

De två sistnämnde begagnade äfven sommar
ferierna till studier i Tyskland och Schweiz i enlig
het med af dem uppgjorda reseplaner. Den först
nämnde blef deremot af sjukdom hindrad att full
följa sin reseplan, och har af Industristyrelsen den 
6 Februari 1900 erhållit anstånd med resans före
tagande till sommaren 1900.

Den 17 Maj 1900 bestämde Kejserliga Senaten 
angående fördelningen under innevarande år af det 
å institutets stat uppförda reseanslaget att professor 
K. G. Nyström skulle undfå 1,200 mark, ingeniören 
A. L. Hjelmman 1,000 mark, ingeniören U. Albrecht 
600 mark, magistern G. Geitlin 600 mark och magi
ster T. Hirn 600 mark.

Ekonomien.
Den 19 Oktober 1899 har Handels- och Industri- 

Expeditionen tillåtit att 600 mark odisponerade medel
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af de för en lärare i elektroteknik och tillfälliga bi
trädande lärare i andra ämnen upptagna anslag må 
användas till inköp af elektroteknisk undervisnings
materiel.

Den 4 Maj 1899 beviljade Kejserliga Senaten 
följande tillskott till vissa af institutets anslag på 
stat, att utgå och räknas från och med den 1 Sep
tember 1899, nemligen :
i anslaget till ved och ljus................... 2,500 mk
„ „ „ kemiska laboratoriet. . . 2,000 „
„ „ „ diverse ändamål .... 300 „
samt såsom nytt anslag, aflöning åt en 

eldare och biträdande vaktmästare vid
kemiska laboratorium............................ 750 mk.

Förenämnda årsanslag komma härefter att uppgå
till:
för ved och ljus.......................................... 9,000 mk

„ diverse ändamål................................. 1,800 „
„ kemiska laboratoriets underhåll . . . 4,000 „

Glenom Nådigt bref af den 23 September 1899 
ställdes 15,000 mark till Kejserliga Senatens disposi
tion för oförutsedda behof vid polytekniska institutet.

Samma dag beviljades 1,500 mark såsom ar
vode åt prefekten för det nya kemiska laboratoriet 
att åtnjutas af den af lärarene i fackskolan för ke
misk teknologi, som ej uppbär en åldre lärares lön.

Den 21 December 1899 beviljade Kejserliga Se
naten af de till dess disposition ställda medlen:
Till fyllande af uppkommen brist i anslaget till ved

och lyse under år 1899 .......................  3,000 mk.
För anskaffande af ritpulpeter och stolar 1,664 „ 
Till arvode åt en extra lärare i analytisk 

geometri 1,500 mark per år, eller för 
höstterminen 1899 ................................. 500 „
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Den 19 Jannari 1900 beviljade Kejserliga Sena
ten såsom tillskott till ett den 30 Juni 1898åtd:rHj. 
Tallqvist gifvet resestipendium af 2,500 mk åt den
samma ..................................... i . . . 1,500 mk.

Den 30 April anslog Kejserliga Se
naten till stipendium för utbildande af 

lärare i ämnen hörande till maskin-
byggnadsfacket..................................... 2,500 „

och till komplettering af institutets sam
ling af geodetiska instrument.... 2,000 „ 

äfvensom anslag att tillsvidare årligen utgå, 
räknadt från den 1 September 1900.

Tillskott till det å institutets stat 
upptagna anslag till biblioteket . . . 1,000 „

Tillskott till det å institutets stat upp
tagna anslag för geodetiska instrument 500 „ 

Arvode åt en andra extra lärare i frihands-
teckning och linearritning.................. 1,200

Arvode åt en biträdande lärare i facksko
lan för landtmäteri............................4,000

Arvode åt en biblioteksamanuens . . . 400

Materialprofningsanstalten.

På lärarekollegiets den 19 Maj 1899 gjorda 
framställning och förslag angående den med Poly- 
tekniska institutet förenade materialprofuingsanstal- 
tens framtida förvaltning och verksamhet, har Kej
serliga Senaten den 21 December 1899 föreskrifvit 
att en serie undersökningar skola anställas för utrö
nande af hållfastheten hos särskilda inhemska för 
byggnadsverksamheten tjenliga såväl naturliga sten
urter som tegel från de förnämsta tegelbruken i
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landet, hvarhos Kejserliga Senaten för betäckande 
af kostnaderna för profstyckenas anskaffande äfven- 
som för ersättande af föreståndarens för berörde an
stalts afdelning för metaller och sten besvär med 
sagda undersökning, anvisat 2,500 mark ur Industri- 
styrelsens anslag till laboratorium och tekniska rön, 
och tillåtit att 1,500 mark af uppstående besparingar i 
materialprofningsanstaltens inkomster må för ifråga
varande ändamål användas. Tillika har Kejserliga 
Senaten förordnat att sjuttiofem procent af de en
ligt taxa utgående afgifter för prof, som vid an
stalten verkställas tillsvidare skola såsom årligt ar
vode tillfalla anstaltens föreståndare, med skyldighet 
för dessa att, på sätt lärarekollegium jemväl före
slagit, anslå vissa timmar under någon tid af läse- 
terminerna för öfningar med eleverna vid institutet 
uti utförandet af profningsarbeten vid anstalten.

Helsingfors den 31 Maj 1900.

E. Qvisfc.

Helsingfors, J. Simelii arfv. boktryckeri aktiebolag, 1900.
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