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Vuonna 1885 perustettiin Konkordia-liitto, tarkotuksella stipendeillä

avustaa naisia jotka toimeentulemisekseen tahtoivat hankkia itselleen tarpeel-
lisia tietoja sekä taitoa. Aate herätti vastakaikua niinhyvin miesten kvin
naisten puolelta ja nyt kuluneet 20 vuotta övat näyttäneet siunausta tuottavaa
vaillatusta liiton tehtävässä. 10 vuoden kuluessa koottiin liiton ensimmäinen
avustusrahasto, nousten 100,000 mkja on siitä vuosittain vuodesta 1896 alkaen
annettu 4,000 mk jaettuna 9 stipendiin uutterille nuorille naisille, jotka övat
tahtoneet kehittyä eri työaloilla. Jaettava summa ci kumminkaan ole ollut
sopusuhtainen stipendinhakijain yhä kasvavaan lukumäärään, joka on noussut
60, 70 jopa 90 vuosittain. Liitto on sentähden kohdistanut toimintansa toisen
rahastonsa mahdollisimman pikaiseen kartuttamiseen, joka kuitenkin toistai-
seksi on kasvanut ainoastaan 27,000 mk. Mutta saadattaakseen tämän lähim-
pänä olevan päämääränsä jasen kautta suuremman mahdollisuuden menestyk-
selliseen työhön kasvavan sukupolven hyväksi, on välttämätöntä ottä uusia
ja lisättyjä voimia hankitaan liittoon.

Konkordia-liiton Uudenmaan läänin haaraosaston hallitus pyytää sen-
tähden kunnioittaen Teitä, toivossa etta S. H. T. tahtoisi avustaa liittoa sydäm-
mellisessä harrastuksessaan, liittymään jäseneksimainittuun liittoon ja tuttava-
piirissänne vaikuttamaan liittoon yhtymisen hyväksi. Siinä tarkoituksessa
oheenliitetään merkitsemislista, jolla siihen merkittyjen avustuksien kera suo-
siollisestipyydetään jättämään IJuhtikuun kuluessa joko haaraosaston rahaston
hoitajalle rouva Hilma Schildfille, Aleksanterinkatu 15, tahi samalla osoiiteella
Suomen Yleisen käsityöyhdistyksen myymälään. Liiton jäseneksi pääsee
jokainen henkilö joka yhdellä kertaa maksaa 30 markkaa, 4 mk vuodessa
10 vuoden tai 2 mk vuodessa 20 \uoden aikana.
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Är 1885 stiftades Konkordia förbundet med uppgift att genom stipendier
understöda kvinnor, som till själfförvärf önskade skaffa sig nödiga kunskaper
och färdigheter. Idéen vann genklang hos såväl män som kvinnor, och de nu
förflutna 20 åren hafva visat en välsignelsebringande värksamhet i förbundets
syfte. Inom 10 år samlades förbundets första understödsfond, uppgående till
100,000 mark, och från densamma hafva sedan år 1896 årligen utgifvits 4,000
mk fördeladt på 9 stipendier åt sträfsamma unga kvinnor, som sökt sin utbild-
ning på olika arbetsområden. Den till utdelning disponibla summan har dock
icke stått i något rimligt förhållande till det alltmera växande antalet stipendie-
sökande, hvilka utgjort 60, 10 ja ända till 90 årligen. Förbundet har därför
riktat sin sträfvan på att fordersammast öka sin andra fond, hvilken tillsvidare
dock endast vuxit till 27,000 mark. Men för att nå detta närmast liggande
mål och därigenom vinna ökad möjlighet till framgångsrikt arbete för det
uppväxande släktets väl är det nödvändigt att nya och ökade krafter tillföras
förbundet.

Konkordiaförbundets filialstyrelse i Nylands län får därför, iförhoppning
om att S. H. T. ville skänka förbundets behjärtansvärda sträfvande sitt under-
stöd, vördsamt anhålla att Ni ville ingå som medlem i detsamma och bland
Eder bekantskapskrets värka för en anslutning till förbundet. För ändamålet
vidfogas en anteckningslista, hvilken jämte de tecknade bidragen benäget torde
aflemnas inom april månad antingen hos filialens kassör fru Hilma Schildt,
Alexandersg. 15, eller i Finlands Allmänna Slöjdförenings butik under samma
adress. Medlem af förbundet blir hvarje person, som inbetalar SO mark på en
gång, 4 mark årligen under 10 år eller 2 mark årligen under 20 år.
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