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Årsberättelse
avgiven av Svenska Konkordia Förbundets

Centralstyrelse för åren 1915—1917.

Sedan Finlands Senat i utlåtande av den 2 maj 1917
förklarat Svenska Konkordia Förbundet obehindrat att verka
för fullföljandet av de syften, det för sig uppställt, konsti-
tuerade sig förbundet vid möte den 29 okt. samma år så-
som ett legaliserat förbund med antagande av de stadgar,
till vilka förslag tidigare gjorts av de styrelser, som sedan
1915, då Svenska Litteratursällskapet övertog förvaltningen
av det nya förbundets fonder, interimistiskt handhaft för-
bundets angelägenheter. Till medlemmar i Centralstyrelsen
valdes de personer, som senast varit ledamöter i Svenska
Litteratursällskapets Konkordiakommission, näml. prof. Ernst
Nordström, fru Hilma Schildt, frk. Esther Heikel, fru
Lilly Nysten, herr Verner Hougberg, fru Lilly Krogius, dr.
Axel Mickwitz och fru Sanny Estlander.

Vid detta möte redogjorde professor E. Nordström i
korthet för arbetet inom Svenska Konkordia Förbundet under
dessa förbundets tidigaste verksamhetsår, då förbundet till
följd av det frihetstvång, som rådde i landet, ej kunnat ut-
veckla sig självständigt, men inom Svenska Litteratursäll-
skapet funnit det skydd, den späda plantan var i behov av
för att taga fast rot. Den hade ej blott slagit rot under
dessa år, den hade ock med ny näring skjutit nya skott;
gåvor, mindre och större, hade kommit förbundet till del,
och nu hade de fria vindar dragit fram, som skulle komma
växten att breda ut sig allt mera och mera till båtnad och
glädje för kommande svenska kvinnogenerationer.

Det konstituerande mötet stadfäste valet av Dr. Rosina
Heikel, förbundets första initiativtagare, till hedersledamot
i Förbundet och till hedersordförande i Förbundets Central-
styrelse. Dr. Heikel hade vid ingången av året uttryckt sin
önskan att avgå från Centralstyrelsen. Styrelsen, som ej
kunde lämna de skäl, som här föreburos, obeaktade, fram-
förde genom sin ordförande till Dr. Heikel på hennes 75-
årsdag, revolutionsdagen den 17 mars, en vördsam anhål-
lan, att Dr. Heikel måtte såsom hedersordförande stå kvar i
den styrelse, där hon som skattmästare, nu i 32 år, med
outtröttligt nit och mycken tidsuppoffring haft omsorg om
förbundets ekonomi för att där »värna de idéer" som vid



förbundets stiftande besjälat henne och andra varmhjärtade
kvinnor. Dr. Heikels banbrytande långa och vackra livsgär-
ning berördes härvid av ordföranden. Vid årsmötet i april
emottog Dr. Heikel förbundets vördsamma tack. I Centralsty-
relsens berättelse till årsmötet framhölls Dr. Heikels insats
i förbundets historia och de verkningar språkförhållande-
nas utveckling i vårt land haft på arbetet inom Konkordia.
„Det är Rosina Heikel, som jämte Fanny Palmen stiftat
Konkordia Förbundet, och det är åter Rosina Heikel, som
väckt förslaget till upplösning av det gamla förbundet för
att med framsynt blick stå i spetsen för det nya, det Svenska
Konkordia Förbundet. Dr. Heikel har med detta förslag till
upplösning ingalunda velat väcka split och oro inom Kon-
kordiakretsen, hon har blott för kommande generationer av
unga svenskspråkiga kvinnor velat bevara den byggnad, till
vilken hon lagt grundstenen och som vi sett byggas med
så mycken kärlek, energi och omtanke". Den tack
förbundet är skyldigt Rosina Heikel kan blott avbördas ge-
nom att det arv, som av henne nu lämnas åt yngre gene-
rationer, må troget förvaltas. På initiativ av Nylands Filial-
styrelse och med understöd av samtliga filialer, som i skri-
velser till Centralstyrelsen beklagat Dr. Heikels avgång,
anhöll Centralstyrelsen att få kalla Dr. Rosina Heikel till
första hedersledamot i förbundet, vilken kallelse Dr. Heikel
emottog, tillönskande förbundet framgång.

Den 31 dcc. 1917 övertog Svenska Konkordia Förbundet
de fonder, som Svenska Litteratursällskapet förvaltat, och fram-
bar Centralstyrelsen senare i skrivelse till Litteratursällskapets
Styrelse den tacksamhetsskuld, i vilken förbundet allt fram-
gent skall stå till Svenska Litteratursällskapet, som under svåra
tider räckt förbundet en hjälpsam hand.

Ännu i nydaning har Svenska Konkordia Förbundet
fått emottaga värdefulla gåvor och stora donationer.

År 1915 emottog förbundet sålunda genom Dr. R. Hei-
kel 2,000 mk från „några för saken intresserade personer"
och genom kommerserådinnan Hilma Schildt från föreningen
„Tolfvan" en Helsingfors Stads obligation a 536 mk att läg-
gas till grundplåt för Svenska Konkordia Förbundets fond
n:o 2, samt därjämte 500 mk, att i likhet med den tidigare
nämnda donationen användas vid årets stipendieutdelning.
Samma år fick förbundet emottaga en donation, 15,000 mk,
av kommerserådinnan Ina Borgström, att förvaltas i enlighet
med ett så lydande gåvobrev:

„Till Svenska Konkordia Förbundets Centralstyrelse över-
lämnar jag 15,000 mk att förvaltas under benämningen „Ina



Borgströms stipendiefond", och bör varje år av denna fonds
disponibla räntemedel utdelas ett stipendium åt unga kvin-
nor för utbildning till praktisk verksamhet.

Helsingfors den 22 maj 1915.
Ina Borgström".

År 1916 har förbundet åter ihågkommits av „Tolfvan"
med en gåva av 500 mk. Därtill hade genom skattmästaren
influtit 400 mk, vilken som oomnämnd gåva vid bokslutet av
Centralstyrelsen observerades.

För alla dessa gåvor, vilka bidraga till att underlätta
arbetet för framåtsträvande svenska kvinnor och på så sätt
i en tid, sådan som den närvarande, understöda upprätt-
hållandet av den svenska kulturen i vårt land, ber Central-
styrelsen, som ej tidigare varit i tillfälle att offentligt göra
det, här på förbundels vägnar få uttrycka sin tacksamhet.

År 1915 var förbundet i tillfälle att utgiva i stipendier
3,400 mk, och fördelades stipendierna sålunda:

Stipendiet ur J. Ph. Palmens fond a 1,000 mk: stud.
frk. Tyyne Hildén för studier för fil. kand. grad.

3 stip. å 500 mk: stud. frk. Inga Lindholm, stud. frk.
Cecilia Sandberg båda för studier för fil. kand. grad
och sjuksköterskan frk. Hedvig Ertman.

3 stip. a 300 mk: seminaristerna frkn. Anna Gäst-
gifvars och Karin Holmberg samt frk. Ingrid Östenson för
studier vid Högvalla hushålls- och trädgårdsskola.

År 1916 utgåvos stipendier 4,000 mk, och var fördel-
ningen följande:

/ stip. a 800 mk: sjuksköterskan frk. Rachel Edgren.
4 stip. a 500 mk: agronomie-stud. frk. Ragnhild Karls-

son samt stud. fröknarna Elna Österman, Hildur Wickström
och Cecilia Sandberg.

2 stip. å 300 mk: seminaristen frk. Greta Lackström
och frk. llmi Tuuska för studier i trädgårdsskötsel.

3 stip. a 200 mk: stud. seminaristen Ella Gestrin, han-
delsstud. frk. Bertha Liljeström och sjuksköterskan frk. Gudrun
Granberg.

År 1917 utdelades 4,300 mk.
1 resestip. å 1,000 mk: fru Ellen Nordensvan för stu-

dier i bostadsförmedling och -inspektion.
4 stip. a 500 mk: stud. frk. Mimmi Lindeberg och stud.

frk. Eva Marklund för fortsatta studier vid universitetet,
fil. kand. Barbi Nyberg för auskultering vid Sv. Normal-
lyceum i Helsingfors samt frk. Inez Sundholm för genom-
gående av barnträdgårdslärarinnekurs.



2 stip. a 300 mk: sjuksköterskan frk. Karin Östenson
samt frk. Helga Kajander för studier vid universitetets gym-
nastikinrättning.

2 stip. a 200 mk: seminaristerna frkn. Lilly Löfqvist
och Olga Nygren.

1 stip. a 300 mk ur „Ina Borgströms fond": frk Anna
Lindholm för studier vid Högvalla hushålls- och trädgårds-
skola.

Av 1917 års stipendiater har fru E. Nordensvan anhål-
lit om att med ett år få uppskjuta användandet av det henne
tilldelade resestipendiet, 1,000 mk, då rådande förhållanden
omöjliggjort fullföljandet av studieplanen. Fil. kand. frk.
B. Nyberg (stip. å 500 mk) och stud. M. Lindeberg (stip. å
500 mk) ha meddelat, att de senare önska inlämna berättelse,
då studietiden av enahanda orsak blivit framskjuten. Stud.
frk. E. Markland (stip. å 500 mk) meddelar, att hon under
våren 1917 avlagt en del förberedande examina för fil. kand.
grad och senare då universitetet varit stängt, dels utfört
för kand. examen erforderliga skriftliga arbeten, dels använt
tiden till privatlektioner för vinnande av praktisk färdighet
i tyska språket. Frk. /. Sandholm (stip. å 500 mk) har un-
der den tid hon innehaft stipendiet i Helsingfors genomgått
en kurs för att utbilda sig till barnträdgårdslärarinna.
Seminariekursen, som avbröts vårterminen 1918, fortsattes in-
nevarande höst. Frk. Karin Östenson (stip. å 300 mk) har
använt stipendiet, medan hon å Maria sjukhus, där kursen
är treårig, utbildar sig till sjuksköterska. Frk. Lilly Löfqvist
(stip. a 200 mk) har inlämnat ett vackert avgångsbetyg från
Ekenäs seminarium. Frk. Anna Lindholm (stip. a 300 mk
ur „Ina Borgströms fond") meddelar, att hon i sept. 1917
utdimitterats från Högvalla hushålls- och trädgårdsskola och
därefter arbetat som instruktris i olika delar av landet.

Medlemmar i förbundet utgjorde 1915 de personer, som
röstat för delningen av det ursprungliga Konkordia Förbun-
det, och var dessas antal 1,203.

Enligt uppdrag
Sanny Estlander.

Följande redovisning av Svenska Konkordia Förbundets
medel har avgivits av skattmästaren. De av Nylands och
Tavastehus filial valda revisorerna hava granskat förbundets
räkenskaper för år 1917 och avgivit följande berättelse:

Sammandrag av kassatablån 1915—17:
1915

inkomster 4,940:60
utgifter . . 3,470:85

Saldo 1,469:75



1916
inkomster 25,719:61
utgifter . . 4,171:57

Saldo 21,548:04
1917

inkomster 9,684:73
utgifter . . 4,479:98

Saldo 5,204:75
Tillgångar den 31 Dec. 1917:

Svenska Konkordia Förbundets fond I .
. . 100,000: —

„ II . . . 14,259:57
J. Ph. Palmens fond 10,512:73
Ina Borgströms fond . . . , 15,916:75
stipendiers konto 4,000: -4,000: -

144,689: 05
o

Årsberättelse
avgiven av Svenska Konkordia Förbundets

Centralstyrelse för år 1918.
Inbördeskriget, som utbröt i slutet av jan., förlamade

all föreningsverksamhet ända till slutet av april. På grund
härav kunde varken Konkordia Förbundets Centralstyrelse
eller filialerna, med undantag av filialen i Uleåborg, hålla
sina årsmöten på våren. På Centralstyrelsens första möte
efter det röda upproret den 24 maj beslöts därför, att stipen-
dieansökningstiden skulle förlängas till den 15 sept, medan
den vanligen utgår inom febr., och att stipendieutdelningen
skulle ske på hösten.

Att intresset för Svenska Konkordia Förbundet varit
varmt, det visar tydligt de stora donationer, som Förbundet
under 1918 fått emottaga.
Kommerserådinnan Hilma Schildt har gjort en do-

nation, benämnd ,1918 års stipendiefond* stor 20,000
Statsrådinnan Anna Hallberg likaså en donation

„14:de juni fonden" 20,000
Hovrådinnan Nadine Topelius jämte man har done-

rat »Anita Topelii fond" ■. 30,000
Doktor Rosina Heikels fond, benämnd »Stipendie-

fond för kvinnliga läkare", utgörande 8 livför-
säkringsbrev samt en kontant summa tillsam-
mans omkring 12,500

För alla dessa om så mycken förståelse för Konkordia
Förbundet vittnande donationer, vilka säkert skola förhjälpa



rerna.

varit:
ständiga års-

medlemmar medlemmar
Nylands filial 877 229
Abo ......106 7
Uleåborgs „ 68 37
T:hus „ 35 29
Vasa „ 21 35
Viborgs „ 35 25
S:t Michels „ 10
Kuopio „ . . . . 6

Summa 1,158

många framåtsträvande kvinnor till självförvärv, ber Centralsty-
relsen att på det varmaste få tacka alla de ärade donato-

Den summa, som 1918 utdelades såsom stipendier upp-
gick till 4,500 mk och fördelades på 10 stipendier:
1 stipendium å 1,000
3 stipendier ,500 1,500
5 „ „ 300 1,500
samt 1 stipendium ur „Ina Borgströms fond" . . 500

1,500

Fmk 4,500
Stipendierna tillföllo följande kvinnor:!

Med. kand. Elna Österman (Nyl.) för idkande av
medicinska studier 1,000

Fröken Sigrid Irene Lindberg (Åbo) för att utbilda
sig till sjuksköterska, ur „Ina Borgströms fond" 500

Student Hilma Granqvist (Nyl.) för studier på kan-
didatexamen 500

Folkskollärarinnan Vivi Peters (Åbo) för idkande av
vetenskapliga studier 500

Student Margareta Sjöblom (Nyl.) för studier på
kandidatexamen 500

Fröknarna Beda Blomqvist (Nyl.) och Anna Gran-
roth (Nyl.) samt student Ingrid Westman (Wi-
borg) alla för att utbilda sig till lärarinnor, en-
var 300

Fröken Alina Charlotta Keith (Vasa) för att utbilda
sig till sjuksköterska . 300

Fröken Selma Lovisa Lindroos (Åbo) för att utbilda
sig till småskollärarinna 300

Av 1917 års stipendiater hava fröknarna Mimmi Linde-
berg och Barbi Nyberg inlämnat sina berättelser.

Fru Ellen Nordensvan har erhållit tillstånd att använda
sitt stipendium å 1,000 mk under år 1919.

Konkordia Förbundets medlemsantal under år 1918 har



Centralstyrelsen har bestått av följande personer:
Professor E. Nordström, ordf.
Kommerserådinnan H. Schildt, viceordf,
Bankdirektörskan L. Nysten, kassör.
Rektorskan S. Estlander.
Guvernörskan L. Krogius.
Kamrer V. Hougberg.
Doktor A. Mickwitz.
Fröken E. Heikel, sekr.
På mötet i okt. invaldes i förvaltningsrådet prof. E.

Nordström samt fruar H. Schildt och L. Nysten.
Under år 1918 hava följande personer fungerat som mcdl.

i filialslyrelserna:
Nyland: Fröken V. Hjelt ordf., fröken H. Kullhem

viceordf., fröken A. Nordman sekr., fru H. Schildt kassör
samt fröken A. Heinrichs och fru A. Sederholm. Vasa:
Hovrättsrådet H. Malmberg ordf., fröken E. Stenbäck sekr.
och kassör, frk. M. Sundholm och fröken H. Blomqvist.
Tavastehus: Fru I. Gadd ordf., fru N. Idestam kassör fru
S. Siren sekr., fru E. Mattsson och fru Aina Öländer. Vl-
borg: Fru E. v. Weymarn ordf. och kassör, fru H. Clouberg,
fröken L. Rönnblad, fröken

o
H. Söderhjelm och fröken A.

Ottelin sekr. och viceordf. Abo: Pastor E. Nordman ordf.
(död hösten 1918), frk. H. Arrhenius viceordf., fröken E.
Elfving kassör, fröken S. Sederholm sekr. samt rektor A.
Törnudd. Uleåborg: Fru A. Toppelivs ordf., fru M. Gratschoff
kassör, fru E. Borg, fru A. Bruun och fröken E. Liljeblom sekr.

Från Vasa filial har avgått frk. H. Antman och från
Uleåborgs filial fruarna E. Wickmann och A. Bruun, vilka
alla under flere års tid deltagit i filialernas arbete.

Förstärkta Centralstyrelsen har utgjorts av följande per-
soner:

För Nylands län fröken A Nordman.
, Vasa

„
fru H. Heikel.

Tavastehus „ „ A. Wichmann.
„

Viborgs „ fröken H. Olsoni.
. Åbo

„ fru E. Sjöros.
Då ingen stipendieansökan inlämnats inom Uleåborgs

län, behövdes ingen representant för detta län.
Den 5 nov. 1918 höll Svenska Konkordia Förbundet

sitt första årsmöte efter delningen 1914 och efter att själv
hava övertagit fonderna efter Svenska Litteratursällskapets
nödvändiga beskydd under de osäkra åren. Sedan årsbe-
rättelsen och revisionsberättelsen upplästs, beviljades Cen-
tralstyrelsen decharge.



Donationsbrev.
~1918 års stipendiefond".

Fröken Vera Hjelt inlämnade en skrivelse, däri hon
framhåller, att då stor brist på manliga yrkeskunniga arbe-
tare råder, borde kvinnorna sättas i tillfälle att i större grad
än hittills kunna utbilda sig i allehanda yrken redan vid
15 års ålder. Därför anhåller frk. V. Hjelt att Konkordia
Förbundets Centralstyrelse ville taga i övervägande, huru-
vida det vore möjligt att undantag kunde göras från stadgarna,
enligt vilka fyllda 18 år utgör gränsen för erhållande av sti-
pendium, så att dessa kvinnor redan under lärlingstiden
månatligen kunde erhålla detta understöd.

Till revisorer för år 1918 valde Vasa filial frk. Viola Fu-
ruhjelm och frk. Ida Nyström, Viborg föreslår frk. Lida
Zilliacus, Helmi Olsoni och såsom suppleant frk. Elsa Heikel.

Enligt uppdrag
Esther Heikel.

I den jublande glädje, som i närvarande stund, trots för-
utsedda svårigheter, genombävar hela det fria Finland, bör
även det Svenska Konkordiaförbundet få en liten del, och
överlämnas därför till detsamma 20 (tjugu) obligationer i
Fastighetsbanken, i värde uppgående till fmk 20,000: —,

för att därav bilda en fond bärande benämningen „1918
års stipendiefond".

Kapitalet förräntas tills fonden uppgår till fmk 25,000: —,

varefter årligen ur densamma utdelas ett stipendium a fmk
1,000: — i enlighet med förbundets stadgar. Den återstående
räntan lagges varje år till kapitalet tills detta i en framtid
uppgår till fmk 50,000: —, då åter ett nytt stipendium å
fmk 1,000: — avskiljes och antingen förenas med det före-
gående stipendiet eller utgives som ett särskildt sådant.
På samma sätt förfares, tills kapitalet nått fmk 75,000—

100,000 o. s. v. detta för att betyga min fasta tro den på kvinn-
liga intelligensens utvecklinsmöjligheter och höjandet av
kvinnlig arbetsduglighet samt på den svenska kulturens livs-
kraft och existensberättigande i vårt land för all framtid.

Om det Svenska Konkordiaförbundet upphör eller dess
stadgar i sina huvudprinciper förändras, överlämnas „ 1918
års stipendiefond" med allt vad härtill hörer till Svenska
kulturfonden, för att av densamma användas för kvinnobild-
ningsändamål. Helsingfors den 8 januari 1918.

Hilma Schildt.



„J 4 junifonden".
Till Svenska Konkordiaförbundet överlämnar jag här-

med finska mark tjugutusen (Fmk 20,000: —) i fyra Fastig-
hetsbankens i Finland obligationer att, därest donationen
emottages, sammanhållas såsom särskild fond. Den årliga
avkastningen, minskad med en tiondedel, som lagges till
kapitalet för att motverka följderna av nedgående ränta, an-
vändes av förbundets Centralstyrelse i det afseende § 7
av Förbundets stadgar föreskriver med alldeles särskildt be-
aktande därav att stipendier ur fonden i främsta rummet
bör tilldelas kvinnor, som för att säkerställa sitt självförvärv
söka ytterligare utbildning.

Om det Svenska Konkordia Förbundet upphör eller
dess stadgar i sina huvudprinciper förändras, överlämnas
den av mig donerade „fonden" med allt vad därtill hörer
till Svenska kulturfonden för att av densamma användas för
ovannämnda ändamål. Helsingfors den 14 juni 1918.

Anna Hallberg.

„Anita Topelii fond".
Härmed be vi, min man och jag, att till hugfästande

av vår unga i somras avlidna dotter Anitas minne få till
Svenska Konkordia Förbundet överlemna en summa av tret-
tiotusen (30,000) Fmk att under namn av „ Anita Topelii
fond" av Förbundet disponeras.

Hälst skulle vi se att räntan utdelades som ett stipen-
dium samt att, i händelse förbundet skulle i framtiden upp-
höra med sin verksamhet, dessa pengar överlämnades till
Svenska Kulturfonden eller Svenska Litteratursällskapet att
användas för svenskt ändamål överensstämmande med Kon-
kordia Förbundets syften.

Savijärvi gård den 3 oktober 1918.
Nadine Topelius.

»Stipendiefond för kvinnliga läkare".
Undertecknad anhåller, att förbundet godhetsfullt ville

emottaga till förvaltning och framtida användning en fond
benämnd: „

Stipendiefond för kvinnliga läkare". Närmare
bestämningar om fondens användning finnes i närslutna
skilda bilagor.

Helsingfors den 10 maj 1918.
Rosina fieikel.



Helsingfors den 26 juli 1915.
Rosina Heikel.

Bestämningen för »Stipendiefond för kvinnliga läkare".
1. Ett stipendium utdelas ifrån fonden vart tredje år.
2. Då fonden vuxit till det belopp, att den under tre

år upplupna räntan uppgår till 2,500 Fmk, utdelas denna
summa första gången såsom resestipendium åt kvinnlig lä-
kare, som fyller här nedan antecknade fordringar.

3. Högsta stipendiesumman får ej överskrida femtu-
sen Fmk.

4. Om till samma stipendium, under två på varandra
följande år, icke finnes någon sökande som fyller de fast-
ställda fordringarna, utdelas stipendiet icke, utan läggas sum-
man antingen till kapitalet eller gives efter prövning till fri-
plats på sjukhus, som står under kvinnlig läkares ledning.

5. Stipendiet anslås ledigt samtidigt med Konkordia-
förbundets övriga stipendier.

6. Stipendiat som erhåller 2,500 Fmk, är skyldig, att
för studier vistas minst tre månader i utlandet. För varje
500 Fmk, varmed stipendiesumman ökas, bör vistelsen utom-
lands förlängas med en månad.

7. Inom ett år efter hemkomsten bör stipendiaten in-
lämna till Konkordiaförbundet skriftlig reseberättelse.

Fordringarna för att komma i åtnjutande av stipendium
för kvinnliga läkare:

1. Sökanden skall vara infödd finsk medborgarinna,
ogift och ej över 40 år gammal.

2. Sökanden skall hava fått sin skolbildning på svenska
och slutit sig till den svenska språkgruppen.

3. Sökanden skall hava avlagt medicine licentiatexa-
men samt därefter idkat självständig läkarverksamhet under
minst ett års tid, eller under lika lång tid tjänstgjort såsom
assistent-läkare vid universitetets klinik eller såsom läkare
vid landsortslasarett eller kommunalt sjukhus i stad.

4. Till ansökningarna böra bifogas utom meritförteck-
ning rese- och studieplan.

5. Bland flere lika meriterade sökande har den före-
träde, som egnat sig åt kvinno- eller barnsjukdomar och av
dessa den, som innehar högre vitsord i kirurgi.

Före utdelningen av stipendiet bör utlåtande inhemtas
av någon auktoritet inom den gren av läkarevetenskapen
den sökande uppgivit såsom målet för sin studieplan.

Svenska Konkordiaförbundets stadgar följas i tillämpliga
delar.



Tillägg: Till dem som i tiden utdela stipendier ifrån
»Stipendiefond för kvinnliga läkare"!

Undertecknad anhåller vördsamt, att närslutna bestäm-
ningar följas. Fordringarna på kompetensen må ställas
högt, men även människovännen-läkaren inrymmas en stor
plats, ty därpå beror den praktiserande kvinnoläkarens
framtid.

Undertecknade utsedda att granska Svenska Konkordia
Förbundets räkenskaper för år 1918 hava funnit dessa vara
i god ordning samt alla värdepapper förvarade i Förbundets
tresorfack i Wasa Aktie Bank och få vi tillstyrka ansvars-
frihet för redogörelseåret.

Helsingfors den 25 mars 1919.
Viola Furuhjelm. Lida Zilliacus.
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