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Ti ll Ål an ds La nd sti ng
.

1·

Vå ren 19 21 er hö ll Su nd
s itia rth a - fi lia l f ,d
. kl. ,on ofo gde bo stä lle t i To sa rb
y in ter im ist :is kt på are
nd e fö r at t dä r in rä tt.
a
en lan flh us hå lls sk ol a
oc h vi dt og fö ren ing en
om ed elb art åtg är de r fö
r
at t få en så da n sk ol
a til ls tå nd oc h i öv rig
t fy lla ar re nd ev ill ko re
n.
Un de r so mm are n 19 21
an or dn ad es så klä dn ing
s-o ch lin ne söm na d~ ma
tlag ni ng s-o ch ko ns er ve
rin gs sam t s juk vå rd sk
ur.se r. Förb er ed els er na
fö r sk ol an fo rts at te
s un de r vi nt er n oc h vå
ren oc h ku nd e Ål an ds La
nt~
hu sh ål lss ko la be gy nn
a sin fö rs ta ku rs de n
9 sis tli dn a ma j oc h sk
al l
de n fo rtg å ti ll de n
1 no ve mb er. Dä rm ed ha
r en ny un gd om ssk ola av
ut om or de nt lig st or be
ty de lse sk ap ats fö r Ål
an d, Men fö r at t de ss
ve rk sa mh et sk al l få
R"
Må
os tö rt f or t ~a
, u1 s te Su nd s Mar th af ili al el le r

I

I

'

Ålands Lanthushållskolas garantiförening få hålla f.~. kronor
debostället i Tosarby på Jende även för framtiden. Detta. Så

og,
In

'9-c,

ket hällre som redan avsevärda summor ned.lagts på lokale~n

a.s 1..

ordningsställande och inredande för ändamålet och även gansk
8_

ket arbete även gjorts för trädgårdens iståndsättande. Vi

llt1,
J

C,

&.nhå11,

förty att för~detta kronofogdebostället~ Tosarby måtte på ..
'
rnon1,
gast förmånliga villkor upplåtas. åt Sunds Marthafilial el1e2- Å..

Lands Lanthushållsskolas garantiförening för 25 år framåt el
så länge denna eller annan förening där upprätthåller en l

lei,

1

anthus,

hållsskola för Ålands kvinnor. Marieharnn den 22 juni 1922,
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