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ll-uo johtokuDta uyt kiiy antamaan ensimmaisen vuosikertomuk-
sensa, lieDee siinii etupbii,ssA kerrottava

Tyiivlonyhdistyksan synty. Kaupungin sanomalehclissb jul-
kaistun, allekirjoittamattoman ilmoituksen johdosta kokooutui sun-
nuntaina Maaliskuun 4 p:nii 1883 k:lo 5 i. p. p. Kaisaniemen
ravintolaan joukko henkil0itii, enimmiistii pflilsth hhtailijoita’ tytin-
johtajia ja tydmiehia, keskustelemaan kiisity0liiisseuran perustami-
sesta. llainittuun ravintolaan oli myOs jiltetty kirjallinen sAaot0-

ehtlotus sellaista seuraa varten. mutta kuitenkaan ei ollut ku-
kaan siell6 ilmoittauut kokouksesta, jotta eriis yksityinen seurue

oli tilannut huoneet, jonka tiihtlen siellii ei voitu pitilii kokousta.
Suurin osa ilmoituksen johdosta sinne kokoontuneita henkilditii,
lilksikin sentiihden Wilhelmsbatt’in hotelliin’ siellii, keskustellak’
seen asiasta.

Yaan kun liisnii, olevista ei kukaan tiennyt ken oli sano’
miin panettanut ilmoituksen ja Kaisaniemeen liihettiinyt tuon
kirjallisen slibntO-ehdotuksen, pii,fltettiin yksimielisesti valita
teht. J. Th. Lagerbohm keskustelun johtajaksi. Sitten luettiin
nuo Kaisaniemeeu jiltetyt saannot, ja kehittyi niistti keskustelu,
joka piiiittyi niin, ettii koko ehdotus hylettiin’ jonka jillkeen valit-
tiin seitsenhenkil0inen komitea kahtleu kuukautten kuluessa val-
mistamaan uutta siiiint0-ehilotusta.

Suljetuilla lipuilla toimitettiin sittemmin vaali ja miiilriit’
tiin siine, komiteaan seppamestari G. Aspluntl, tehtailijat L. P.
Fr6berg ja J. Th. Lagerbohrn, maalarimestari G’ B. Santlberg’

faktori G. F. Sil6n, nahkurimestari A. Th6man ja tyOmestari A’
’Wil6n seka varajiiseniksi tehtailijat F. E’ Bergman ia A’
Domsch ynnli suutarimestari A. ’Werner. Komitean puheenjoh-

tajaksi valittiin yksimieliseeti tehtailija J. Th. Lagerbohm ia sih-

teeriksi sanomalehalen toimittaja F. J. Yalbiick’
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YIII mainitun tehtiiviinsii johdosta pii,ii,tti komitea kokou-
tua vbhintii,inkin joka sunnuntai, kunnes ehdotus valmistuisi’ ja
myds vii,liaikoinakin, jos sunnuntaikokoukset eiviit riittii,isi tydn
valmiiksi saamiseen maarattyyn aikaan.

Komitea ryhtyi sen jiilkeen tOihinsil,, joiden kulusta tassA

ei kuitenkaan voida kertoa, syysiii ettei siitii ole piiytilkirjoja
yhdistykselle annettu. Toimi pnettyi siten, ett6 sAAntO’ehilo-
tus julkaistiin kaupungin ruotsalaisissa ja suomalaisissa sano-
missa Huhtikuun 25 ja 26 p:na samana vuonna. Samalla ke-
hoitti komitea kaikkia asiaa harrastavia henkil0itii, tulemaan ylei-
seen kokoukseen Arkadia-teaatterin liimpi<iOn lauvantaina Touko-
kuun 5 p. v. 1883 kello 8 i. p. p., keskustelemaan ja piiiittii-
miiiin komitean ehtlotuksesta.

Kutsumusta noutlatti sataluku henkildita, jotka saapuivat
kokoukseeu ja puheenjohtajaksi valitsivat tehtailija J. Th. Lager-
bohm’in seka sihteeriksi sanomalehden toimittajau F. J. Yalbii,ck’in.
Tulkin toiuta toimitti faktori G. F. Sil6n, joka myds ,,mflArdyksesffi
ja saatavina olevien sanomalehtikertomusten ja muitten lhhteiden
johdosta on laatinut tii,miin kokouksen p<iytii,kirjan". Siiiiut0-
ehdotuksesta keskusteltiin pykalfl pykiilflltii’ ja tehtiin siinti useita
muutoksia ja liseyksia. Keskustelun pnfltettyii, valittiin, eron-
ueen komitean ehdotuksesta, viiliaikainen johtokunta, jolle miiii-
riittiin tehtiiviiksi liihimmiit tarpeelliset toimet yhtlistyksen perus-
tamiseksi. Niin oli mainitun johtokunnan liihetettiiviinil listoja,
joihin ne, jotka aikoivat ruveta yhdistyksen jtiseniksi, voisivat
kirjoittaa nimeusii, samassa maksamalla 50 penniii,, jolla ensi-
mii,iset kustaunukset olisi suoritettavat. Siten merkittyjenkaussa
olisi pitlettiivii kokous saAntdien lopullista tarkastusta yartn̂,
joitlen vahvistusta sittemmiu olisi anottava. Tiihii,n viiliaikai-
seen johtokuntaan valittiin suljetuilla lipuilla teht, Y. von W-right,
faktori Y. Pettersson, tehtailijat G. Rieks ja J. Th. Lagerbohm,
faktori G. F. Sil6n, tehtailija J. Nissinen, kivipainaja W. Braud-
stake, kiveuhakkaaja II. J. Stigell, seppamestari G. Aspluntl ja
faktori J. Sigell.

Ylliimainittu viiliaikainen johtokunta valitsi puheenjohta-
jakseen teht. Y. von Wright’in, rahaston hoitajakseen teht. J. Nis-
sisen ja sihteerikseen faktorin G. F. Sil6n’in.
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Yaliaikaisen johtokunnan tehtilviinii oli, sen yhtlistykselle

antamaiu pOytiikirjaiu mukaan, Ievittiiii 400 listaa merkitsemiste’

vartetr aiotun yhdistyksen jflseneksi seke tarkastaa siiiinto-ehtlo-
tus, joka ehclotus useissa kokouksissa keskusteltavana laailittiin
melkoisesti toisin, jonka jelkeen johtokunnan tiiyilellinen ehdo-

tus Lokakuun 4 p. v. 1883 annettiin yleisessii kokouksessa

tarkastettavaksi.
SekA ty0nteett[jat ja tytiniehet ettil muutkin asiaa harrasta-

vat henkilot ottivat viiliaikaisen johtokunnan kehoituksen suurella

mielisuosiolla vastaan, joka niikyy siiia, etta enemman kuin 700

eri ammatteihin ja kansaluokkiin kuuluvaa henkiloii ilmoitti aiko-

vansa ruveta ehdotetun yhdistyksen jiiseneksi. Kolme hentiliiii
kirjoitti itsensii heti paikalla alituisiksi jiiseniksi, kerrassaan mak-

samalla 100 rnarkkaa.
Ne, jotka siten olivat kirjoittaneet nimensii listoihin, kutsui

viiliaikainen johtokunta yleiseen kokoukseen yliopistou laboratorion
lueutosaliin sunuuntaiksi Lokakuun 14 p. v. L883. Kokouksen

puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti teht. Y. ron Wright, sih-

teereiksi faktorit G. F. Sil6n ja Y. Pettersson sekil tulkiksi yli.
opp. B. Gr0nlund. Sitten esiteltiin viiliaikaisen johtokunnan

laatima ja kaupungin useimmissa sekii suomalaisissa ettil ruotsa-

laisissa sanomissa julkaistu siiiintti-ehtlotus,,Helsingiu Tydvilen’
yhtlistykselle". Ehdotus luettiin pykillii, pykblillH ja hyviiksyt-

tiiu kokonaisuudessaan, jonka jiilkeeu puheenjohtaja valtuutet-

tiin jonkun lakirniehen kanssa neuvottelemaan sii6nt0jen laatlin-

nasta sekii mitii pikaisimmiu toimittamaan ne H. K’ Majestee-

tinsii vahvistettaviksi.
Tiimiin kokouksen miliirii,yksen tliyttikin puheenjohtaja, ja

Lokakuun 8 p. v. 1883 annettiin keis. senaattiiu tehtailijain Y. von

Wright’in, J. Th. Lagerbohm’in, J. Nissisen, G. Asplunil’in ja
II. J. Stigell’inn kivipainaja ’W. Brandstake’n sekii kirjapainon

faktorien G. F’ Sildnin, Y. Petterssonin ja J. Sigellin anomus

saada Ifelsingin kaupungissa perustaa ty0viienyhdistys siinii tar-
koituksessa ja sillii jiirjestelmiillti, kuin tuo ruotsiksi ja suomeksi

laadittu siiiintO-ehdotus aiottua yhilistysta varten osoitti’ Sit’
ten kuin Ilelsingin Kiisityoliiis- ja Tehtlasyhdistyksen lausunto

oli vaadittu seka uudenmaan ltiiinin kuvernoori siitii oli anta-
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nut lauseensa, antoi kejs. senaatti piiiitriksellii Tammik. 18 p:ltii,
y. 1884 luvan yhdistyksen perustamiseen sekti, hyvflksyi ja vah-
visti noudatettavaksi sinne annetun siiiiutO-ehdotuksen Helsinein
TyOviienyhdistykselle.

Kuin ehdotetuille siiiinnriille siten oli saatu vahvistus, val-
misti viiliaikainen johtokunta ehdokaslistoja johtokunnan jiise-
niti, ja tiliutarkastajia varten sekii, kutsui ne henkildt, jotka oli-
vat kirjoittaneet nimensii ennen sanottuihin listoihin, perustavaan
kokoukseen laboratorihuoneeu luentosaliin Maalishuun 2 p:ksi
v. 1884. Tiistii kokouksesta alkaen voidaaukin sanoa Helsin-
gin Ty0viienyhdistyksen todella olleen olemassa laillisena yhdys-
kuntana.

Johtokunnan vadi. Yasta mainitussa kokoulisessa, jolloin
lflsnii-olevieu pyynn0stii teht. \’. von \Yright johti keskustelua,
valittiin johtokunnau jflseniksi teht. Y, von W-right, faktori Y.
Pettersson, kivenhakkaaja K. Y. Bergman, teht. J. Th. Lagerbohm,
faktori G. F. Sil6n, vaskiseppii P. W. Grahn, iusenOOri R. Hind-
strdm, kivenhakkaaja H. J. Stigell, turkkuri A. Lundqvist ja paju-
ja rottinkity0liiinen J. Hiiilund, jotka niin muotloin olivat Hel-
singin Tyriviienyhdistylisen ensimmAisenA varsinaisena johtokuutana.

Tiliontarhstajllsi seuraavaksi vuodeksi valittiin samassa tilai-
suudessa lehtori M. Gadd, insenddri R. Huber ja konsuli L.
Borgstrom sekii sijaisiksi hirjanpit. A, Kekoni ja konttoristi F.
Ekman.

Puhgoniohtrian Ymli. Yhdistyksen sii,iintojen mukaan valitsi
johtokuuta sittemmin puheenjohtajaksi teht. \r. von Wright’iu ja
vara puheenjohtajaksi turkk. A. Luudqvist’in.

tuutoksia johtolunnrn jlsenistiirsfl. Johtokunnan jiiseuis-
tOssii on vuoden kuluessa tapahtunut seuraavat muutokset: Heinrlk.
16 p. ilmoitti kivenhakk. H. J. Stigell johtokunnalle, etta hflnffi
esti korkea iknnsii, ja ajan puute olemasta johtokunnan kokouk-
sissa lAsne, minkii, r’uoksi pyysi piliistii vapaaksi jiisenyydestii,
johtokunnassa, joka puolestansa piti hra Stigell’in ilmoittamat
syyt vapautukseen piitevinfl, vaan tahtoi kuitenkin jtlttiiii, asiau
yhtlistyksen lopullisesti ratkaistavaksi. Kuukausikokouksessa Hei-
nilkuun 27 paivEnii suostuikin yhtlistys hra Stigellin pyyntOiin
ja valitsi hiinen sijaausa johtokuntaan nahk. mestari A. Th6-
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man’in, ioka johtokunnan vaalissa oli saanut valituita lahimti

useimmat [[net.
Joulukuun 9 p. kohtasi johtokuntaa ja koko yhdistystii’ tun-

tuva vahinko, siten ettfl kuolema otlottamatta tempasi pois eriiiln

sen toimeliaimmista ja fllykkiiimmistii’ jiisenistii’ Suomalaisen kir-
jallisuuden seurau kirjapainon ylifaktorin lustaf Ferd’inand’ Si’
’lCn’in. 

Tiimil vahinko iuutuu johtokunnalle ja yhtlistykselle sitii

raskaammalta, kun faktori Sil6n oli sen luottamustoimissa enim’

miu kilytettyjii jiiseniii,. Vilpit0n luonue, tyyni mietintO’ selvli

jarki ia kestiiviiisyys piifitOstenstl toimeenpanossa olivat hflnen

omituisia ominaisuuksiansa. Luja ystiivyydessil kumppaneja koh’

taan, leppeil ja iloinen seurassa kuiu oli’ on hiin johtokun’

ono ;arunirra ja muissa henkilOissii, joika sattuivat hiinen likem’

piidn yhteyteeusd, jii,ttiinyt jiilkeensii muiston’ ioka ei ole pian
-haihtuva. 

Yhdistyksen perustamiseeu otti hiin iunokkaasti osaa’

jonka tilhden hiln my6s ensimmhisessa’ johtokunnan vaalissa oli

niita, lotta saivat euimmii,t iiiinet’ Taitonsa vuoksi maamme

molemmissa kielissii kiiytti hiintii yhtlistys’ etenkin eusi aikoina’

usein sihteerinii ja tulkkiua. Hiinen sijansa johtokunnlpsa on

vielil, avoinna ja tiiytettiinee Yasta vuosikokouksessa’

\ruoden lopulla kadotti johtokunta mytis toisenkiu toimeliaim-

mista ja omintakeisimmista jti’senistiiiin, vaskiseppii Petter Wil’
helm Grahn’in, joka muutti pois paikkakuunasta’ My0s hiinen

sijansa tulee’ yhtlistyksen paalokseu mukaan’ ttiytettiiviiksi vuosi’

kokouksessa tapahtuvau vaalin kautta’
Johtokunnanensimmiiiseniitoimenaoliyhdistyksensiiii,nto-

jen 8 $lssii’ mom. 2, 3 ia 4 mainittujeu toimimiesten valitse-

mineu.
$ihteerikri kutsui johtokunta yliopp’ B’ Grdnlund’in ja ty0n’

johtajan C’ F. Spennert’in, jotka mydskin suostuivat siihen ja

vuoden kuluessa ovat keskeniihn jakaneet sihteerin tehtiivii’t’

Rahrvartiian toimsn ilmoitti johtokuuta haettavaksi puheen’

johtajan luona ennen Maaliskuun 22 p’ miLamten samassat etta

10 $:n 1 mom:ssa mainittu palkkio oli tekevil 6 pros’ ylOskan-

nosta ja viihintii,inkin 600 m. vuodessa’ jos sauottu pros’ ei nousisi’

kaan tiihiin summaau. Maalisk. 30 p. pidetyssii’ kokouksessa

otettiin 14:stii hakijasta rahavartijaksi pankiu virkamies A’ Bro-
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berg, joka sittemmin onkin hoitanut tiitii virkaa, paitsi neljiinii;kuukauteua, jolla aikaa johtokunnan suostumuksella hilnen tehtfl_viilnsii toimitteli Suomen pankkihuoneen talouilenhoitaja A. Biese.l.ralunnit. yhdistyksen asioissa on rahavartija oilut tavatta-vana joka lauvantaina k:lo ?_g j. p. p. sekii kuukauskokouk_sissa. Kun kuitenkiu muistutettiin, eti,ei kaikki yh.istyksenjdsenet joutuneet mainittuina aikoina suorittamaaq kuukausi_maksujansa, piiiltti johtokunta kokouksessa Jouluk. g p. kehoit_taa rahavartijaa myiis sunnuntai_iltapiiivinii k:o b_6.yhOistyksen
huoneissa pitilmiiiin kassa ayoinna.

Juhhloinrikunh. yh.istyksen siiiintOjen 8 $:n 3 mom:nnojalla valitsi johtokunta kokouksessa Maalisk. 10 p. juhla_
toimikunnan jiiseniLsi kivipainaja A, Engstr0m,in, tehtailijat A. L.Hartwall’in ja D. Horst’in sekb tapiseeraaja J. Wiberg,in, kehoit_taen niiitb tiiydentiimiitin lukuansa sillii tavoin, miten yllii mai-nittu mom. yhdistyksen siiiinnriissii m’iirii*. Juhlatoimikunnanjiisenistii muuten ja sen toiminnasta yuoden pitkiiiln ou sanottutoimikunta johtokunnalle antanut kertomuksen, joka on liitettyniltamiin lertomuksen loppuun.

Jirjertysraliokrnnrn jisonistii ja toiminta. askeumainirussajobtokunnau kokouksessa valittiin jarjestysvaliokunnan jiiseniksi
tehtailijat G. Asplund ja J. Nissinen, ravintolau isiintii G. Blom-qvist, vaakamestari C. Hell6n, tupakkatytil. K. Lcifman, koue_mestari E. Nordling, raat, O. Olander, faktori J. Sigell, liikki-seppii, G. Y. Sohlberg, kultaseppii .W. 

Tal6n, nahkurimest. A.Th6man ja tyiinjoht. A. r#il6n. Kaikki yllii, luetellut henkiliitottivat toimen tehHyAkseen sekii valitsivat perustavassa kokouk_sessa Maalisk. 18 p. valiokunnan puheenjohtajaksi ravint. isiln_niin G. Blomqvist’in, varapuheenjohtajaksi kultaseppii W. Tal6n,inja sihteeriksi faktori J. sigell’in. valiokunnau jiisenist.ssii onsittemmin vuoden kuruessa tapahtunut seuraavatmuutokset: Toukok.5 p. ilmoitettiin johtokunnalle, ettii teht. J. Nissinen oli luopu-nut jiiseuyydestii jiirjestysvaliokunnassa, ionkatiihden johtokunta
hinen sijaansa valitsi kivipainaja W. nranAstate,n, Kun yhdis_tys Heinilk. 2? p. oli johtokunnan jiiseneksi valinnut nahk. mest.A. Th6man’in, valittiin_h61.n sijaansa jiirjestysvaliokunnan jiise_neksi teurastajauest. J. E. Hacktin, ja iiettaytyneen O. Olan_
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clerin sijaan nikkari H. J. Nyman. Valiokunnan kokouk-
sissa, yhteensii 17, on enimm:istii pii,iistii tarkasteltu sisiiiin jilte-
tyitii ilmoituslistoja, ja on valiokuuta katsonut olevan syytii vuo-
clen mittaau kielt[ii, 2 mieheltii ja yhtleltii naiselta piiiisyn yhtlis-
tykseen. Yaliokunta, jonka velvollisuutena on jiirjestyksen ja
sive6n kiiyt0ksen valvominen yhtlistyksen juhlissa, on kiitettii,-
viillii, tavalla ja yleiseksi tyydytykseksi tii,yttiinyt tiimiin tehtii-
v[nsii, uiin ett’ei yhclessii,kafln niistfl yhdistyksen juhlista’ huvi-
matkoista ja kokouksista, jotka juhlatoimikunnan kertomuksessa
mainitaan, ole tapahtunut epiijarjestyksia eik6 poliisin apua tarvittu
kii,ytt6ii, vaikka niihin osaa ottavieu luku on noussut useaan sataan.

Luonnollista ou, ettii yhdistyksen iltahuveihin ja huvimatkoihin
ou pyrkinyt piliisemiiii,n joitakuita sekii mies- ettii naispuolisia
huonomman maineisia heukilttitii, vaan niimht on valiokunta sii-
vyisilllii ja kohteliaalla tavalla poistanut, josta johtokuDta tateu
saa valiokunnalle lausua kiitoksensa.

Jisenliput. Yoidakseen estiiI yhdistykseen kuulumattomia
henkiloitii yhdistyksessii nauttimasta keskustelu- ja aanestys-

oikeutta sekii taitaakseen samalla kuitata jiisenten suorittamat
kuukausimaksut piiti,tti johtokunta kokouksessa Maaliskuun 11
p:nii, hankkia paksusta paperista tehtyjii, painettuja jiisenlippuja

sen kokosia, ettii toiselle puolelle mahtuisi sanat ,,Ilelsingin
Ty0vlienyhtlistys. Jilsenlippu" ja toiselle puolelle kuukausien ni’
met maan kummallakin kielellA. Suoritetut kuukausimaksut olisi
sittemmin rahavartijan templattavat jiisenlipulla. Tam6n jiirjes-
tyksen onkin johtokunta havainnut taysin soveliaaksi ja liput
tarvittaessa mukavasti myOtii, kuljetettavaksi.

lluonOistOn hankinla. Tii,yttiiiikseen Yhtlistyhsen siiiint0jen 2

$:n 1 mom:ssa mainittua tarkoitusta, Dimitffiin lukusalin perusta-
mista, antoi iohtokunta Maalisk. 11 p. pidetyssii kokouksessa

toimeksi kahdelle jilseneilensii tiedustella huoneita sanottua tarkoi-
tusta varten. Johtokunta piiiitti, niiiden eri taloissa kaytyii ja
kyseltyii, kokouksessa Huhtik. 1 p. Kesiik. 1 p:stti yhilistyksen
tarpeeksi talossa n:o 8 Kaivokaclun varrella vuokrata huoneiston’

sis[ltiivii,n ? huonetta, etehisen ja ky0kin, 2,400 markan vuok-
rasta vuoclelta. Yaikka siis yhclistys Kesbk. 1 p:stii saikin huo-

neiston, etupiiiissb lukusalia ja liirjastoa seka kokouksia varten,
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ei kuitenkaau korjaust<iiden tbhden voitu tiitii buoneistoa pitiiii
yhdistyksen jiisenille siiiinu0llisesti avoinna ennen Heinilkuuu 1
paivaa.

lluoneiston huolenpito. Samalla kuin piiii,tettiin pitiiii huo-
neisto siiilnuOllisesti avoinna, tuli myOs kysymys siit6, kuka oli
valvova jiirjestystii siell& sekii estiivii asiattomat henkilOt sinne
pAA$emasffi. Kun pidettiin vahtimestarin palkkaamista yhdis-
tykselle liiaksi rasittavana, pflAtd johtokunta ensin alussa pitiiii
huoneistoa avoinna ainoastaaa iltasilla klo ?-10, sekA ettii
johtokunnan jiisenet jokainen ruorost&nsa valvoisivat jiirjestystil.
Kuitenkin on yhelistyksen stiiintdjen L3 $:n mukaan jArjestys-
valiokunnan velvollisuutena valvoa jii,rjestystii ja siivoa kiiyt0stti
yhdistyksessii, jonka tiihden johtokunta piiAtti kehoittaa mainit-
tua valiokuntaa tflsffi huoneistossa pitiimfliin huolta. Jiirjeatys-
valiokunta ottikin seu tehtAvakseen, ja siten pidettiin hurineistoa
ayoinna ainoastaan iltasilla aina Lokakuun keskiviiliin, jolloin
johtokuuta ravintolan isii,nnii,n E. Lindholmin kanssa teki kon-
trahdin, jossa herra Lindholm sitoutui ravintolan pidon ohessa
myOs pitiimiiii,n huoneistoa avoinua joka piiivfl klo 8:sta aamulla
klo 10:een illalla.

lluonolaluslo. Yhdessii oman huoneiston vuokraamisen kanssa
yhdistykselle tuli kysymys huonekalujeu hankkimisesta mainit-
tuun huoneistoon. Johtokunnan esityksesd mydnnytti yhdistys
kuukausikokouksessa Huhtik. 27 p. tarkoitukseen g00 markkaa,
jolla summalla hankittiin tarpeellisimmat huonekalut, niiukuin
pOytiii, tuoleja ja kaappeja. SitA paitsi on ostettu lamppuja,
kirjastoon tarpeellisia hyllyjti, pulpetti y. m., josta kaikesta on
tehty ori kalustoluettelo. Yaikka niinmuodoin yhdistys onkin
saanut kiirsiii melkoisia maksoja huonekaluihin, ei johtokunta ole
voinut jiittiiii niitii hankkimatta, koska ne oyat valttAmAttomiin
tarpeelliset yhdistykseu jiirjestiimistii, ja koossapitoa varten.

lukusrliin tilattiiu Heiuflk. 1 p:stii 15 suomenkielistii, 28
ruotsiukielistii sanomalehteii ja yksi saksankieliuen. Niiista oli
27 (15 suomalaista ja 12 ruotsalaista) kotimaisia jo muut Ruot-
sista ja Saksasta *).

*l lukusaliin tilatut sanomalehttet ovat: Aamulehti, HAmcen
tl.tc’rnatr suornalainen l-iralline. lehti, lmarinen, Keski-suorni.
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[iriarto. Paitsi luliusalilla, missii, sanornalehtiii ja aikakaus-
hirjoja l0yty]- iAscDten kd,ytettiiviin[, piti johtokunta velvollisuu-
teuaan my0s kirjaston perustamisella pitiiii huolta ty0vien henki-
sestii, hehittymisestii. Kun yhdistys kuitenkin huonekaluihiu y.

m. oli saanut tehdii, melkoisia maksuja ei jtlhtokunta luullut
voivansa ehclotella ettii, kirjaston tarpeeksi, ainakaan uyt, otet-
taisiin varoja yleisestii, kassasta, vaan piiiitti koettaa jollakin
muulla tavalla saada asiaa aikaan. Johtokunnau kokouksessa
Heiniik. 25 p. ilmoitettiin, johtokunnan suureksi iloksi’ etta eriis
yhdistyksen rientoja harrastava henkilO, joka tahtoo olla nimittii,-

mhttii, oli labjoittanut 500 markkaa kirjojen ostamista varten yh-

distyksen kirjastoon, puoliksi kummallakin kotimaisella kielellil.
Siten oli perustus laskettu TyOviienyhtlistyksen kirjastoon. Kokouk’
sessa Kesiik. 27 p. oli johtokunta jo antanut toimeksi iuseniiOri

R. Hindstriimille pitiiii huolta sauomalehtlistii yhdistyksen luku-
salissa seka niista kirjoista, joita mahdollisesti kirjastoon voitaisiin
saada. Iusenct0ri Hindstriimille, joka nyt valittiin kirjaston hoitajaksi,
annettiin myds toimeksi tuolla saaclulla rahasummalla ostaa kirjojat
jonka ohessa johtokunta jiisenistiinsii valitsi yhtlen ynnii sihtee-

rin kanssa valvomaan ett’ei yhtlistyksen jiisenille vahingollisia
kirjoja saataisi kirjastoou ottaa. Yiela paatettiin ettii jokai-
uen jobtokunnan jtisen tuttavilleen ilmoittaisi, ettii yhtlistyksen

kirjastoon kiitollisuuilella otetaan vastaau hyOdyllisia ja huvitta-
via kirjoja. Nnista johtokunnan puuhista ja insend0ri Hintl-
striimin hartaasta iunosta oli seurauksena’ ettfl kuukausikokouk-
sessa Syyskuun 2l p:nii voitiin ilmoittaa, ettii kirjasto, jossa

silloin lOytyi noin 650 nidosta, saman kuun 2?:stii p:stii’ alkaen
joka maanantai ja perjantai iltana k:lo 7-9 pitletean avoinna’

Kristilisiii Sanomia, Kylakirjastou Kuvalehti, Oulun Lehti, Sano-
mia Turusta, Satakunta, Savo, Suomen raittiuclen seuran lehti, Suo-

men Teollisuuslehti, Vaasan Lohti, Uusi Suometar, Folkviinnent
Helsingfors Dagblatl, Hufvuclstaclsbladet, Morgonblaclet, Nya Pres-
son. S"porten, fa**e"fors Aftonblacl, Uleiborgs Ticlning, Afo Tia-
ning, 6stra Finlancl, Osterbottniska Poston, Finlanils kommunika-
tioier, Albetareblailet, Arbetarens v!in, Ifomvii’nnen, Nortlen, Nyk-
terhetskilmpon, Slcijclaren, Svenska Familj-journalen, Mocleticlningen
tr’reja, Alle-handa for Folket, Tidning ftir Arbetsskola och Hem-
sldjtl ja Kiilnische Zoitung’Woehenausgabe.
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kirjojen lainausta varten yhdistyksen jii,penille. Paitsi niitii
kirjoja, joita lainaksi annetaan, l0ytyy viela kasikiriastossa k[si-
kirjoja, sanakirjoja, asetuhsia, ammattipiirustuksia, kuvateoksia

X. m.r joita saadaan ktiyttiiii ainoastaan huoneistossa, vaan ei
sieltii pois viedii,. Yhdistystii suosivilta henkil0iltil on my0s
jfllesta-peinkin lahjaksi saatu useita arvokkaita kirjoja, jotta
kirjasto Joulukuun 31 p. sisfllsi L,130 nidosta (joista 810 ruot-
siu ja 320 suomen kielellii), viihintiiiinkin 4,000 markan arvosta.
Naista kirjoista talletettiin lainakirjastossa 1,025 niosta i735
ruotsalaista ja 290 suomalaista) sekii kiisikirjastossa 105 niosta
(75 ruotsalaista ja 30 suomalaista) ja 80 pikku-kirjaa eri ai-
neissa. Yhdistyksen rahastoa ei ole kirjastoa varten rasitettu
kuin parilla sadalla markkaa sitomiseen. Mutta sidonnankin
on yhdistys saanut helposta, sill:i, kirjansitojat K. H. Roos
ja A. E. Favorin ovat kumpikin sitoneet 100 niosta ilmai-
seksi ja muista on kirjansitoja A. Diktonius vaatinut vain 50
pennifl niokselta (.200 nioksesta ainoaetaan 25 penniii kappa-
leesta), mikii on pidetthvii sangen helppona, ajatellessa ettii,
kirjojen joukossa on useita isoja nioksia ja ettii kaikki ovat
sidotut lujasti ja siirosti nahkaselkAmyksillii.

Iirjaluettelo. Insen0tiri Hindstr0min toimesta ovat kirjat
sittemrnin myOs jiirjestetyt luetteloon ja numeroitut ja on luet-
telo nykyiiiin toimitettu painoon, jotta yhdistyksen jiisenet huo-
keammin voisivat niihdii, mitii kirjoja kirjastossa on saatavana.

Iirjalainat. Kirjastosta on seu avaamisesta vuodcn loppuun
annettu 575 kirjalainaa (345 ruotsalaista ja 23O suomalaista)
125 jiisenelle.

Ravinlola yhdistyksen huoneistossa. Melkein samalla kuin
kysymys huoneistosta yhdistykselle nostettiin johtokunnassa mytis
kysymys siitii, eik6hiin olisi huoneistossa toimeeu pantava ravin-
tola sekii kuiuka tiimii, voitaisiin parhaimmin jiirjestiiii. Johto-
kunta puolestansa piti ravintolaa huoneistossa tarpeellisena, vaan
piiiitti kuitenkin asian olevan vieliikin valmisteltavan sekfl viimeksi
jiitettiiviin yhdistyksen ratkaistavaksi yleisessti kokouksessa.
Yhdessii, juhlatoimikunnan ja jiirjestysvaliokunnan kanssa pide-
tyssii kokouksessa keskusteltuansa asiasta, pA6tti johtokunta
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yhtlistykselle ehilotella, ettii, yhtlistyksen huoneistossa pantaisiin
toimeen ravintola, missfi jiisenet mii,ii,rltyistii helpoista hinnoista

caisivat kaikkia, mita hyviu jarjestettyyn ravintolaan kuuluu,
paitsi paloviinaa, sekii ettii konjakkia saataisiin ainoastaan tuu’
tinkina ja punssia vain lasittain. Yleisissii, kokouksissa Touko-
kuun 25 p. ja Kesiik. 8 p. hyveksyttiinkin johtokunnan ehtlotus
ja annettiin sille tehtiiviiksi ravintolan toimeen pano tiimiin ehtlo-

tuksen mukaan. Tiimiin nojalla on johtokunta sittemmin hakenut
yhdistykselle sekii, ravintolan ettii anniskelu-oikeutlet ja ravinto-
lan pitajaksi ottanut ravintolan isflnnan E. Lindholmin, joka kon-
trahtlilla on sidotiu yhtlistyksen huoneistossa pitiimaii,n ravinto-
laa kontrahdissa miiiir[ttyihin hintoihin Kesiikuun l:een pfliviiiin
y. 1885. Aivan luonnollista on, ettii asiasta keskusteltaessa
ilmoitettiin suurta pelkoa ravintolan pitlosta ja etenkin viiki-
juomain anniskelemisesta’ mutta tiihii,n saakka ei ole kuiten-
kaan vielii huomattu mitiiii,n haittaa siitii,, vaan on aina huoneis-

tossa vallinnut mitii parahin jarjestys ja siivo.
Yhdistyksen laulukunta. Kokouksessa Huhtikuun 21 p’ sai

johtokunta iloksensa vastaan ottaa tiedon siiffi, ettii 24 jeseninen

seka-iiiininen laulukuota, jota johti musiikioppilas K. G. Si6-

blom ja johon kuului nais- ja miespuolista tydviikefl, oli il-
moittanut rupeavansa yhtlistykseen sekii, luvannut esiytya jo ensi

kuukausikokouksessa.. Tiimii tieto oli sitii ilahuttavampi, kun
johtokunta, voidessaan yhdistyksen jilsenille hankkia tilaisuutta
laulun kuunteluun jo ensimmiiisessii, varsinaisessa kokouksessa,

samassa yhdistykselle sai kaikin puolin soveliaan laulujohtajan sekii

harjaantuneita laulajia ja laulajattaria. \raan kun laululiunnan
perustaminen ja ylliipiffiminen, yhdistyksen siiilntdjen mukaan,

on juhlatoimikunnan velvollisuus, paatti iohl,okunta, kuulustel-
tuaDsa juhlatoimikuntaa, mainitulle toimikunnalle lleinti,kuun l:stii
p:sffi jatt6a, parhaan kykynsii, mukaan j?irjestnii ia johio-
kuunan ohjelmaa silmii,[ii, pitiimallii panna toimeen huveja yhdis-

tyksen jiisenille, ollen juhlatoimikuunalla valta nii,ihin huveihin
laskea myOs ybd.istykseen kuulumattomiakin henkilditfl’ ja saapi

toimikunta sellaisessa tapauksessa omiin tarpeisinsa kflyttiiii voi-
ton, mikii semmoisista huveista ehkii voipi syntyii, vaan on my0s

velkapflfl suorittamaan huveihin ja laulukunnalle tarpeelliset kulun-
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git, joista sen ei tarvitse tehdA johtokunnalle tiliii. Kun laulu-
kunta kuitenkin jo oli saanut kiirsiil malisuja sek6 nuotteihin
ettii pianoon y. m., ptliitti johtokunta yhdistyksen kassasta mak-
settavaksi mAArAtA nilmiit maksut Heiniikuun l:seen p:iiiin saakka.
Laulukunta on siitti alkaen kokonaan ollut alistettuna jublatoimi-
kuunalle.

Johlokunnan koloukset. Yleisessii, kokouksessa lVlaaliskuun
2 p. valittu johtokunta on vuoden kuluessa pitiinyt 44 kokousta,
joista 38:ssa kokouksessa on keskusteluja johtanut puheen-
johtaja, 3:ssa kokouksessa varapuheenjohtaja sekii,, puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan kaupungista poissa ollessa, johtokunnan
jiisen Hindstriim 3:ssa kokouksessa. Erittiiin valmistelemaan
asioita, ennen kuin niith on phhtutty, on johtokunta keskuu-
dessaan asettanut 15 eri valiokontaa. Juhlatoimikunnan ja jiir-
jestysvaliokunnan kanssa on johtokunta pitinyt kokouksen ravin-
tolan-kysymykseu keskustelemista varten, juhlatoimikunnan kanssa
kokouksen keskustellaksensa yhdistyksen huvien ja laulukunnau
jtlrjestilmisestii sekb jii,rjestysvaliokunnan kanssa kokouksen kes-
kustelua varten jflrjestysvaliokunnan velvollisuuksista.

Yleisii kokouksia on vuoden mittaan pitletty 9, joista 1
seurahuoneessa, 1 ylioppilashuoneessa, vaan kaikki muui yhdis-
tyksen omassa huoneistossa,

0hielmapuhe. Ensimmii,isen yleisen kokouksen, joka pidet-
tiin seurahuoneessa Huhtikuun 27 p., avasi puheenjohtaja seu-
raavalla puheella:

Kun Helsingin Ty<iviienyhdistys tiinii,?in ensi kerran kokoon-
tuu, bitten kun sen viiliaikainen tiltt on pii,iittynyt, ja minii olen
miiii,riitty astumaan huolen-alaiseen toimeen yhclistyksen puheenjoh-
tajana, pyycliin saaclakseni lausua muutamia sanoja Teillet yhilis-
tyksen ensimmiiisille,iesenille, joilla tydviienyhdistystii ja tydviien
asiaa kohtaan uraassamme on suuret ja tiirkeii,t velvollisuudet tiiy-
tettii,v?i,nii.

Joitakuita ii,iiniZi kuului tosin jo useita vuosia sitten, vaatien
suurempien tydviienyhclistyksien perustamista maassammer tahi aluksi
ainakin sen piiilkaupungissa, jonka olisi ollut antaminen siinti esi-
merkkiii muille paikkakunnille, mutta ei kukaan rohjennut tehda yri-
tystb siihen suuntaan, sillii ei voitu osoittaa ettli, ensimmaiinen ehto
5n’ityksen menesfymiseen, asian harrastus tyovii,en keskuutlessa, oli
olemassa.
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Mutta viihiin toista vuotta sitten tuli eriis sattumus asian avuksi.
Nimeiinsii, ilmoittamaton henkilij oli kiisityiiliiis-yhtlistyksen porusta-
mista varten kutsunut kokoon kokouksen, jossa Tldviienyhdistyk-
sen perustaminen pii?i,tettiin, ja jo ennen kuin yhilistys voi alkaa
vaikutustaan, joka kumminkin oikeastaan on tydvtikoii siihen ve-
tiivii, ilmoittihe siihen jii,seniksi enempi kuin 700 henke?i. Tilmii, on
pidettiivii, selviinii totlistuksena siitti innosta, jolla asiaa harrastetaan.

Ja tiitii harrasiusta se tosiaan ansaitseekin.
SillA tyiivhkemmekin riveissii on suuria voimia, joita voidaan

kti,yfieii joko hetlelmiilliseen toimeen siinii, hycitlylliseksi tunnetussa
pyrinndssii,, joka tydviien avulla pyytiib etlietiid, sen henkistii, ja ai-
neellista tilaa, taikka, niinkuin monasti ulkomailla valitettavasti on
tapahtunut, tuhlata kiihoituksiin mahclottomif hankkeita varten,
joiden pelkzillii tavoittamisella oikeutettujen parannusten saavuttami-
nen vaikeutetaan,

TatA nykye? joiloin tydviikemme rupee kii,sittiimiliin’ ettei sen
ole vii,liii, pitiimiittii, katseleminen yhteiskunnan kehitystii, vaan ettii,
sen piiinvastoin ahkerasti on ponnistaminen pysyiikseen kehityksen
rinnalla, hankkimalla itselleen suurempaa sekii, yleistti, ettii, ammatti-
sivistysth, olemme uutlen aikakauden kynnyksellii maamme tydvilen-
asian historiassa. Mahtava virta on pii,iisevii liikkeelle’ ja meiclii,n
yhtii, kunniakas kuin painava velvollisuutemme on johtaa tii,tii virtaa
rnaallemme onnelliseen suuntaan. Muistakaamme silloin aina, etfti,
kansamme niikee meitliin pyrintdmme ja ettii historia on lausuva tuo-
mionsa meidii,n tdistiimme ja niistii tarkoituksista, joista ne ovat
liihteneet.

Yhclistyksessiimme seisovat tytivhki ja tydnteettbjiit toinen
toisensa rinnalla, Niitii epekohtia, jotka muissa maissa ovat luo-
neet juovan heiclii,n viilillensii, onneksi ei ole meilla liian jyrkesii
ilmestynyt. Tyiinteettiijii,t ja tyiivaki Suomessa vielii, ymmbrtiiv?it
toisiansa paremmin kuin monessa muussa maassar ja molempien vel-
vollisuus on ghtei’sestl harrastaa tiimiin hyvlin viilin siiilyttiimistii.

Mutta onko se onnistuva? Siihen voi tietysti vaan tulevaisuus
vastata, mutta yksi asia on kumminkin nyt jo varma, nimitbii,in ettii
menestyksen ensimmii,inen ehto on se, ettii, me kaikki ponteaastd ja
hartaasti toimeen ryhtlymme.

Akaamme suinkaan ajatelko, ettii siinii on kyllii ettii, yhtlis-
tyksellii, on johtokunta, joka sen asioita hoitaal yhclistyksen jiise-
nietii itsekunkin ffiytyy tehde tydt6 niiclen tarkoitusten hyviiksir jotka
olemme eteemme asettaneet, sillh kaikkien harras osanotto - set se

tydn vaikutukselle antaa toivotun voiman.
Velvollisuutemme on siis koroittaa ja vahvistaa tydv&ien

luokkaa, kaikin tavoin edistiimiillii siiiinnbllisyyttli, siibstii,viiisyyttli’
sopua ja hyviiii, oloa, koulunkiiyntin, sanomalehtien lukernista, esitel-
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miiin kuuntelemista ja tietojen etsimistii kirjoista ja keskusteluista
ja muistakaammel kaikki, ettii, me h1weile esimerkillii, paraiten edis-
tilmme yhilistyksen tarkoitusta.

Tiimii harrastus on ii,iiretfiimiin tiirkeii senkin puolesta, ettii
tyiivii,ki ei voi toivoa valtiollisten oikeuksien gaavutta,mista ennen
kuin sen sivistys on kohonnut ja se on saanut oppia yhdys-eliimiistii

- valtiollison toimen koulusta - jossa kansalaiset kasvatetaau jul-
kista eliimdii varten.

Sanoen yhclistyksen jii,senet tervetulleiksi uupumattomaan, hy6-
d.ylliseen toimeenr julJsian tti,miin kokouksen alkaneeksi.

Paitsi jArjgstiimiskysymyksifl ja kulkevia asioita on johto-
kunnan kokouksissa kiisiteltiiviinii olleet seuraavaat :

Ehdotus hnsanpankista llelsingissi. Kokoukses6a Maalis-
kuun 11 p. luettiin insenO0ri C. Carstens’in Mikkelissfl fti,nne
lflhettiimii kirje Helmikuun 27 p:ltd, jossa ehdoteltiin ,,kansan
pankin perustamista, joka qlisi yhteensovitus saksalaisista eilelffi-
maksu- ja kreditiyhdistyksistii ja silttstiipankkilaitoksesta, lisiiii-
mAlld - jos niin tahdotaan - sdflst0merkkejd ja sii,flst0lippujau.

Niinmuodoin olisi
a,) siiiistiimerkkejii, l0:stii pennistii pidettiivii, saatavina sopi-

villa paikoilla. Niimiit voitaisiin liisterititii kiinni kymmenruutuiseen
siiii,stdlippuun, joka

b) sbiist<ipankkiosastossa vaihdetaan vastakirjaan. Siiiistiipankki
olisi tietysti ottava vastaar mytis muitakin sis?iiinpanoja ja maksava
4i/o*orkoa, Sisiitinpanojen noustua 100 mar.kkaan siiffetli,iin t&imii

c) pankkiosastoon osallisuuilen todistusta vastaan liikkeesen.
Siis 10 pennistii, 1 markkaan ei mitii,iin korkoa I sekii I mar-

kasta yliispiiin osuus pankin voitosta, aivan kuin tavallisilla osak-
keirlen omistajilla.

Johtokunta puolestatrsa, oli halukas asiaan ja piiiitti inse-
ntiOri Carst6ns’ilta pyytii,ii hflnen kirjeessflns6 mainitut ehdotuksen
muut eri kohdat, ennen kuin asiaa esitt[isi yhdistykselle. Johto-
kunta saikin ilokseen inseniiOri C. Carstens’ilta vastaan ottaa sa-
man kuun L9 p. kirjoitetun kirjeen, joka sisiilsi seikkaperiiisen
ehtlotuksens ii,iistcirahastoyhdistykselle Helsingissii,. Kun johtokunta
ei pitilnyt olevanga piitevii ottamaan kysymystii lopullisesti tut-
kittavaksi ennen kuin se yhdistykselle esitetiiiin, piliitti se asian
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ymmarffiyilte henkildilH anoa Iausuntoa ehilotuksesta ja mfl[riisi
sen tilhtlen puheenjohtajan herroilta kanslianeuvos C. G. Borg’ilta,
t:ri E. Gr0nvik’iltii, assessori Lr. Kurt6n’ilta ja kaupp. Hj. Schildt’-
iltil pyytiimiliin, ettii, he suosiollisesti tahtoisivat tarkastella in-
sen00ri Carst6ns’in ehdotuksen sekii sittemmin siitii yhdistyk-
selle antaa lausee nsa, Mainitut herrat ottivatkin tiimiin tehdnk-
sensii, ja toivoo j ohtokunta aikanansa saavansa heidiiu lausun-
tonsa, joka sitten tulee jiitettiivilksi yhdistyksen tarkasteltavaksi.

leskuuksia ulkomaisten yhdislysten kanssr. Maaliskuun 13
p. pAAtti johtokunta ruveta keskuuteen Tukholman ja Giiteborgin
tyOviienyhdistysten, Kristianian tydv[enyhdyskunnan kanssa, yhdis-
tysten Arbeiderforeningen af L860 (Kj0beuhavn) ja Industrifor-
eningen sekii Tanskan ,,Foreningen til Lerlinges Uddannelse i
Haandvrerk og Intlustria kanssa, Kdpenhaminassa, jota varten
kappale yhdistyksen siiflut0jii ynntl kirje Ilelsingin ty0viienyh-
distyksen perustamisesta lAhetettiin yllii mainituille yhteystOille.
Huhtikuun 25 p. sai johtokunta Tukholman tyOviienyhdistyk-
seltri vastuukirjeen ynnfl sii,iinndt, tarkastuskertomuksen ja kap-
paleen Ruotsin kahden tyOvti,enkokouksen keskusteluja. Touko-
kuun 21 p. tuli yhdistykselle Kdpenhaminasta saman kuun L3 p.
anDettu yhdistyksen ,,Foreningen till Lrerlinges Uddannelse i
Haantlvark og Industri" lti,hettiimil kirjen johon oli liitetty useita
sanotun yhdistyksen ulosantamia painoteoksia. Myiis jiilestii pii,in
on yhdistys seke talta ettii Ktlpenhaminan teollisuusyhdistykseltii,
vastaan ottanut lukuisia arkkikirjoja erilaisissa aineissa. YnA
mainitut kirjeet annettiin yleisessii kokouksessa Toukokuun 25
piiivii yhdisykselle tiedoksi. Tiinne tulleet painoteokset, jotka
talletetaan yhdistyksen kiisikirjastossa jiisenteu kiiytettiiviiksi, ovat
puoleensa vetaneet vilkasta huomiota, jonka vuoksi johtokunta
olisi erittbiu kiitollinen vast’edeskin saadessaan vastaan otlaa
sellaisia.

luonlojen kflinniis. Kokouksessa Toukokuun 5 peivii peiitti
johtokunta, ettil arvolliset yhdistyksen jiisenille pidetyt luennot
olisi, mitii suinkin on mahdollista, kii,iinnettiivflt toiselle koti-
maiselle kielelle, jotta ne siten voitaisiin lukea niille jiisenille,
jotka eiviit taid.a sitii kieltfl,, millii luento on piiletty. Heinii,-
kuun 25 p. ilmoitettiin sitten johtokunnan kokouksessa, ettfl

2
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r̂6s asiaa harrastava henkilO oli yhdistykselle lahjoittanut 200
markkaa, joilla kiiilnnOkset oli kustannettavat. Kun yhdistyksellti
nyt oli varoja tarkoitukseen kfiytettiivElnii, asetti johtokunta koko-
uksessa Elokuun 1 p. valiokunnan, johon valittiin insenddri R.
Eindstr0m, faktori G. F. Sil6n, faktori Sil6n’in kuoltua faktori
Y. Pettersson, ja yliopp, B. Gr0nlund ehdottelemaan niitii luen-
toja, mitkii, olisi kiiiinnettiiviit, sekii palkkiota, mikb khiiunostyostii,
olisi maksettava. Mainittu valiokunta on kaflnnettflviiksi ehdotel-
lut ainoastaan kaksi lehtori M. Gadd’in pitiirniiii luentoa, jotka
luennonpitiijii sitten on hyvflntahtoisesti luvannut kiisikirjoituksina
jAttfla yhdistyksen haltuun.

llansanlajuisia luontoia. Johtokunnassa nostettiin Sx’ysk. 10
p. kysymys kansantajuisten luentojen jiirjestiimisestii yhdistyksen
jiiseniii, varten. Ja ilmoitettiin siinii, ettA erAs yhtlistyksen rien-
toja harrastava henkil0 oli luvannut yhdistyksen kiiytettiiviiksi
,,TyOviienyhdistyksen luentorahaston" nimellti, panna 1,000 m., mistii
luentojen kustannukset aluksi voitaisiin suorittaa. (Tasta sum-
masta onkin sittemmin yli 500 m. puhdasta rahaa maksettu sisliiin
yhilistyksen rahavartijalle). Kun kuitenkin johtokunta tiesi, ettii
muutadat nuoremmat tiedemiehet, jotka eri tahoilta olivat pyytii,-
ueet ja saaneetkiu kannatusta, aikoivat syksyn pitkeii,n pitiiii kolme
eri sarjaa ruotsalaisia kansantajuisia luennoita, nimitHin dos. t:ri
vapaaherra A. af Schult6n kemiassa, t:ri F. Elfving kasviopissa
ja maist. P. Nordmanu Suomenmaan historiassa, piiiitti johto-
kunta j0ttiiii jiirjestii,mattii luentosarjoja ruotsin kielellii, mutta
kehoittaa jiiseniii kaymaan sanotuilla luennoilla ja luentorahas-
tosta kunkin jflsenen puolesta maksaa 15 penniii piiiisyrahaa,
jonka ohessa mAiirattiin, ettii, joka luennolla johtokunnan puo-
lesta aina joku henkil0 jilsenlipun nAytettyii oli jakeleva pii,iisy-
piletteja. Luentojen pitajet olivat sitii paitsi ilmaiseksi yhdis-
tyksen varalle pauneet 25 sarjapilettiii.

Suomalaisiin kansantajuisiin luentoihin taas onuistui yh-
distyksen harrastuttaa professorit vapaah. E. G. Palm6n’in ja
E. Hjelt’in sekii t:ri E. Aspelin’in ja lehtori K. G. Gd0s’in, joista
vapaah. Palmdn otti pitiiiikseen 12 luentoa istinmaan historiassa,
prof. Hjelt 4 luentoa kemiassa, t:ri Aspelin 4 luentoa taitle-
historiassa ja lehtori G(iOs 10 luentoa ihmisruumiin rakennuk-
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sesta. Niiitil luentoja varten khyftttiin yliopiston laboratorion
avaraa luentosalia ja isonlflntiiii huouetta ruotsa]aisessa normali-
lyseossa, mistii niinkuin yliopistostakin, lehtori G00s sitii paitsi
sai havaintoesineitii luennoillensa.

My0s suomalaisiin luentoihin pbntti johtokunta mydnnytt6i
vapaan phhsyn kaikille yhdistyksen jflsenille, jota vastoin yhdis-
tyksen ulkopuolella olevat henkiiOt saivat sisAanpAAsysth maksaa
15 penniit kerralta. Muuteu levitteiikseen tietoa luennoista pai-
nautti johtokunta 4,000 kapp. ohjelmaa ja liittiiytti niihin seu-
raavan kehoituksen:

Muutamia pii,iviii sitten aloitettiin taiillA kolme eri sarjaa kan-
santajuisia luentoja ruotsin lcielellci. Tydvii,enyhtlistyksen, joka lii,mpi-
mii,sti on koettanut huolta pitii,ii, ohjelmassansa mainitusta luento-
asiasta ja niiiden jii,rjestii,misessii, aiua on yhtii, suuressa mii,ii,rzissii
valvonut seka suomea ettii ruotsia puhuvan tydviien etua, on nyt
onnistunut saaala toimeen suornalaisia Lwentosarjoja yliii,mainitussa
neljiissii eri aineessa,

Ttiten on Suomessa se siemen kylvetty, josta muissa, tiiss6,
suhteessa enemmd,n eclistyneissii, maissa tydvii,en sivistyksen edist&i-
miseksi niin voimakkaasti ja suurella menestyksellii vaikuttavat tyd-
vhen-opistot ovat saaneet alkunsa.

Ja siemen pannaan me7l7a, rydmiesten omaan povoen.
Heisi?i riippuu jos ja milloin irirjestettg luentojen pitii,minen

meillii voi ruveta levitt?imii5n kirkasta valoansa tycikansan riveihin.
MitA pyydeteii,n siis tti,sgii suhteessa tydvh,oltii? Heilta pyytle-

t!iii,n, ettii he ahkerasti kiiyviit luennoissa, niin ettii runsaat healel-
miit niistii voisivat levitti, mitii, laveimmissa piireissii,. Jos tiimii, ta’
pahtuu, jos luentosalit laytetaan tietohaluisilla kuulijoilla, silloin on
luentojen tarkoitus voitettu ja se perustus laskettu, jonka piiiille tyii-
vli,en-opistot menestyksellii voiclaan rakentaa ei ainoastaan tiiiill?i
pii,ii,-kaupungissa, vaan mydskin muissa osissa maatamme, missb tiiiiJlii
annettu esimerkki voimallisesti kehoittaa seuraamiseen’

Silloin on inhimillinen tioto helposti-tajuttavassa muoilosga no-
peammin selvenevii. Tydkansan yleinen sivistyksen kanta nousee
ja tydviien yhteiskunnallinen asema paranee. Tiimii,n mahclollisuug
on, niinkuin sanottiin, laskettu tyiiviien omiin kii,siin. Osoittakoot he
sentiihclen omaksi hyticlyksensii ettii, hahravat sivistystii. Pitii,ktjtjn
jokainen tydmies sen kunnian asiana, ett’ei ainoastaarx lukemisella
kartuta tietojansa, vaan ettii, mydskin niin usein kuiu mahclollista
kliy kuulemassa hiinelle hyOdyllisia luentoja’
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Luentoja, jotka alkoivat Syyskuun 26 p. ja pibttyiviit Joulu-
kuun 12 p., kilvi kuuntelemassa keskimiiiirin (niin hyvin ruotsa-
Iaisia kuin suomalaisia) noin 29 yhdistyksen jiisentii (suomalaisia
keskimfliirin 33, ruotsalaisia keskimiiflrin 25 yhdistyksen jilsentiil *),
ja yhdistyksen rahatulos oli sellainen, ettii, tulot eivrit ainoastaan
korvaneet menoja, vaan viel?ipii, antoivat pikkuisen voittoakin.
Tiimii hyvii tuios voitiin saavuttaa ainoastaan siten, ettii kaikki
suomalaiset luennonpitbjiit pitivAt luentonsa palkinnotta, jonka
tfl,hden johtokunta puheenjohtajan ja sihteerin toimeksi antoi nflille
lausua yhdistyksen kiitokset.

llysymys sairesepu- ja hautauskassastt. Johtokunnassa Syys-
kuuu 21 p. pidetyn keskustelun johdosta esitettiin samana pii,i-
vAne pidetyssii kuukausikokouksessa keskusteltavksi kysymys:
Mikii, noista 2 $:n 4 mom:ssa yhdistyksen siiii,nt<ijii mainituista
laitoksista on etupAisse huomattava ja toimeen pantava? Kokous
tuli vilkkaan keskustelun jiilkeen siiheu piintOkseen, etth yhdistyk-
sen kiisiteltiiv[ksi etupiliissii oli otettava kysymys yhdistyksen sekii
sisA- etffi ulkopuolella olevia henkil0itil varten aiotun sairasapu- ja
hautauskassan hankkimisesta. Muuten pti,iitettiin jii,tteii kysymys
koko laajuudessaan sen komitean valmisteltavaksi ja keskustelta-
vaksi, johon kuukausikokouksessa Lokakuun 19 p. valittiin leh-
tori M. Gadd, paju- ja rottinkityOl. J. Hitilund, kenraalikonsuli
C. Juhlin-Dannfelt, lehtori K. G. Griris, v. tuomari J. Osberg, toh-
tori R. Slevers ja tehtailija R. Mellin sekii sijaisiksi tehr. A. L.
Hartwall, luutn. Tb. von tr’renckell ja vaskiseppA p. W. Grahn.
TAmA komitea onkin sittemmin ryhtynyt tehtriviinsii ja pitiinyt
useita kokouksia, joten sen lausunto piakkoin lienee odotetta,vana.

Paikanvilitys-toimisto. Johtokunnan kokouksessa Syysk. 2l
p. nostettiin kysymys 2 $:n 5:ssii mom. mainitun toiminnan, ni-
mittflin paikan hankkimisen tydtttimille yhdistyksen jiisenille jAr-
jestiimisestii. Kysymys pantiin kuitenkin tii[ii kertaa p<iydiille,
vaan otettiin taas kdsiteltiivii,ksi Lokakuun 30 p., kun oli useilta
johtokunnan jflseniltii kyselty, eik0h6n johtokunta ollut ruvennut

*) Yhdistyksen ulkopuolella olevia henkilttitii kiivi 5l kuu:rtele-
massa historiallisia, 167 kemiallisia, 39b anatomiallisia ja Bb9 luen-
toja Suomonmaan historiassa.
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mihinkiiiin toimiin tiissii suhteessa. Sitten kuin johtokunnassa
esetettu valiokunta oli asiasta antauut ehdotukseu, piletti johto-
kunta Joulukuun l? paivii yhdistyksen huoneuksessa saataville
panua ilmoituskirjan. *) Tiihiln kirjaan pannaan visusti jokaiseu
ilmoittaivan nimi, ammatti, ikil y. m. Ilmoituskirja pidet?i6,n

saatavilla ty0viielle, jotka haluavat ilmoittaa itseusii, k:lo 7 -- 10,
ja piffiii kirjasta huolta kunahin iltana piiivystelevii jiirjestysvalio-
kunnan jiiseu. Joka ilmoituksesta maksaa tydliiinen 75 penniii.
Tyiiuteettiijii,, joka yhdistykseu villittiimiillii ou saanut apulaisen,
maksaa: yhdistykseu jii,sen 2 m., yhdistykseen kuulumaton 3 m.
Sen ohessa pflatti johlokunte jlrjestysvaliokunnalle ehdotella, ettii
valiokunta keskuudestaan valitsisi henkilOn, joka ottaisi johtaak-
seen tointa johtokunnan tekemiiin perustusten mukaan. Jarjestys-
valiokunta onkin suostunut asiaan, vaan kun sen vastausta joulu-
pyhiiin tii,hden ei enniitetty johtokunnassa esitellii ennen vuoden
loppua, voitanee selvitys asiasta soveliaimmin ottaa vasta tule-
vaan vuosikertomukseen.

Iyiivienasunto-0sakothtiii. Lokakuun 10 p. nosteitiin johto-
kunnassa ehdotus siita, etta yhdistyksen olisi soveliaassa tilai-
suudessa keskusteltavaksi otettava kysymys semmoisen ty0viien-
asunto-osakeyhtidn perustamisesta, ettb osakkaat miiiiriityn vuok-
ran maksamalla jonkun miitlrityn ajan kuluttua ilman eriniiistti

*) Tem?i, ilmoituskirja jakautuu sarekkeihin seuraavilla pd,illlo-
kirjoituksilla:
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lunastusta tulisivat asuntonsa omistajiksi. Johtokunta piiiitti hui-
tenkin j[ttii,ii kysymyksen toistaiseksi.

llysymys valliollisesta {inivallasle tyiivlelle. Kokouksessa
Lokak. 10 p. nostettiin johtokunnassa kysymys siitii, eik0h&n TyO-
viienyhdistyksen olisi ensi valtiopiiiville koetettava saada anomus-
ehdotus siitii, ettii myOs kaupunkien tydviielle myOnnytettiiisiin
iiiinivalta porvariston edustajan vaalissa. Ehdottelija, herra Lager-
bohm, antoi sittemmin johtokunnalle kirjatlisen lauselman, jossa
hiin tarkemmin laatii ehdotuksensa siten, ettii yhilistyksen olisi
ryhtyminen toimiin sitii tarkoitusta varten, ettii Yaltiopiiivii-
jiirjestyksen 12 $ muutettaisiin niin, ettii paitsi rnuita henl<il0itii,
myOs tydnjohtajat ja ty0miehet, jotka maksavat kunnallisveroja
veroiiyrien mukaan, saisivat oikeuden ottaa osaa porvarissiiiidyn
valtiopiiiviimiehen vaaliin. Kun kuitenkin sanomalehdissfi, oli jul-
kaistu, ettii tiissii tarkoituksessa esitys annettaisiin s[iidyille,
pnii,tti johtokunta toistaiseksi panna asian pdydiille, sitfl yhdis-
tykselle nyt esirtametrA.

Lrusunto lainehdoluksieta. Siitii tehdystii ehdotuksesta phiitti
johtokunta Lokakuun 30 p. yhdistykselle ehdotella, ettii yhdistys
antaisi lausunnon hallituksen komitean valmistamista ehdotuk-
sista,,asetukseen toimista suojelukseksi tyOviielle tehtaissa, liiisi-
ttjissii tahi muissa elinkeinoissa sckii alaikflisten tyOstii sellai-
sissa ammateissa(3 kuin myOs,,asetukseen ehdotuksesta ty6nteettii,-
jAin velvollisuudesta muutamissa tapauksissa maksaa korvausta
ruumiinvahingosta, joka kohtaa tydvrikei,,. Kun tiimii kysymys
sittemmin esitettiin kuukausikokouksessa Marrask. 15 p., muistu-
tettiin keskusteltaessa muun muassa, ettfl meidAn maassa senttihden,
ettii teollisuus tiihiin saakka on vielii kehnosti kehittynyt, verrat-
tain harvoiu hallitsija ja siibdyt ylisissii neuvoin panevat toimeen
lainsiiiidiinttija, jotka suorastaan koskevat rydviikeii ja teollisuutta.
Niimiit ensi tuleville valtiopiiiville odotetut ehdotukset ovat seu-
tiihtlen sitii, enemmiin huomioon otettavat maamme tyvflest0ltA,
jonka ellmiiAa ne tulevat voimakkaasti vaikuttamaan. Maamme
tyOnteettiijillii on ollut tilaisuutta virkakuntiensa kautta antaa
lausuntonsa puheena olevista lainehdotuksista, mutta ty0vflki sitii
vastoin ei ffihin piiiviiiin ole milliiiin tavalla voinut niistii ilmoit-
taa mielipidettAnsi. Yhdistys pAefti seurahden kykynsii, mukaan
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koettaa etlistiiii nii,iclen vaikeaiq kysymysten onnellista selitystii’

antamalla niistii lausuntonsa, kun ne siiflilyille esitellaan’ Teke-

mii,iin ehdotusta tiihbn lausuntoon pflii’tettiin asettaa komiteat
johon kuului 2 ty0nteetHjfla ja 5 ty0miestA, joitlen toimeksi

annettiin visusti tarkastella hallituksen esitystii, sekii muita asiaa

valaisevia kirjoja’ jonka jalkeen valittujen tulisi yhdistykselle

antaa lausuntoehclotuksensa. Komiteaan valittiin teht’ Y’ von

Wright, lehtori K. G. G00s, paju- ja rottinkityol. J’ Hdiluntl’
ty0mest. G. Sjtiblom, koneenkayttiijii M. Blomqvist, puuseppii

J. II. Bengtstrdm ja faktori Y. Pettersson’ Kun komitea oli

kuullut ettii ylliimainitusta lainehtlotuksesta ei tulisikaan siiii-

dyille annettavaksi minkiiiinlaista esitysta. piiiitettiin asianomai-

sesta paikasta hankkia tietoa siita. Sitternmin saatuaan vissey-

tlen siitii, ett’ei asiassa ollut odotettavana esitystii, ensi tuleville

valtiopiiiYille, piti komitea tayttaneensii tehtiivansa, tasta anta-

malla yhtlistykselle ilmoitus.
Itisityiiiltoja. Lokakuun 30 p. annettiin johtokunnalle kol-

men yhtlistyksen naispuolisen jiisenen allekirjoittama kirjoitus,
jossa he pyysiviit lupaa ,,jonakuna iltana joka viikko jiirjesttili

n. s. k?isitydiltoja, jolloin kaikki yhdistykseen kuuluvat naiset,
jotka sita haluavat, kokountuisivat yhdistyksen huoneukseen, sieilii,

omilla varoilla ostetuista tarveaineista valmistamaan viihempiii

teoksia, jotka joko viihiiisen myymiiliin kautta tahi muulla sopi-

valla tavalla myytiiisiin Ty0viienyhdistyksen kassan hyvii’ksi"’

Johtoiiunta, joka piti tehtyii ehrlotusta kaiken kiitoksen ansaitse-

vana ja sitii paitsi toisen, eli n. s’ laulusalin, helposti voitavan

tarkoitukse en kiiyttiiii, antoi tahan pyyntiton suostumuksensa, K[si-
tyiiiltoja, joiden toimikuntaan on valittu rouva A’ Hdberg, nei-

det H. Hazard’ ja M. Lintleman, on sittemmin pidetty joka keski-

viikkonak:lo8-l0i.p.p.,jaonniissiiknynytkeskimiiiirin
noinlsnaispuolistayhtlistyksenjiisentii,parhaastapiiiistiilaulu-
kunnan jflseniii. Niiissii tilaisuuksissa on sen ohessa aeneensa

luettu jotakin hyOdyllistii kirjaa tahi sanomalehteii, jota paitsi

lauluyhdistyksen johtaja on pianolla soittanut jonkun musiikki-

kappaleen.
EdustusrahastO. Kokouksessa Joulukuun 19 p’ paa’tti johto-

kunta, siitii tehdystii ehclotuksesta, ensi tulevassa kuuliausikokouk-
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sessa yhdistykselle ehdotella, ettil kiiytr,dvaraisista rahoista perus-
tettaisiin rahasto, jonka tarkoituksena olisi tyOleisille, jotka kau-
pungiu valtuusmiehinii, taksoitus- ja tutkijalautakunnan jilseninii,
ottavat osaa kunnallishallintoon, vakuuttaa soveliasta palkintoa
niissii toimissa menetetyst,i ajasta. Kun ei yleistii kokousta
kuitenkaan ennen vuoden loppua eniiiin voitu pitiiii,, ei selvitys
asiau lopullisesta heyttelystii eniiiin kuulu tiihiin vuosikertomuk-
seen, joka on annettu yhdistyksen toiminnasta vuonua 1884.

Pdyt[tirjet sekii yhdistykseu yleisissii ettA johtokunnan ko-
kouksissa ovat tehdyt, maamme hummallakin kielellii, jonka ohessa
yhilistyksen kokouksissa kaikki lausunnat ovat lyhyesti tulkitut
toiselle kotimaiselle kielelle.

llertonus Juhlatoimikunnar toiminnasla vuonna 1884. Siueu
kuin johtokunta sii,iinn0issii miiiirrityssii jii,rjestyksessii, oli valin-
nut puolet, eli neljii, jiisentii, juhlatoimikuntaan, perustui toimi-
kunta Huhtikuun 23 p. 1884. Iehtailija A. L. Harrwall, soit-
taja D. Horst, kivipainaja A. Engstr0m ja tapisieraaja J. Wiberg
olivat saaneet puheena olevan luottamuksen, ja niimiit tiiyden-
siviit sitten toimikunnan, kutsumalla vieliikin neljb jiisentii, nimit-
tilin nikkari F. Galetski’n, maalari G. Holmberg’in, faktori Y.
Pettersson’in ja musiikioppilas K. SjOblom’in. Juhlatoimikunnan
ensimmiiisessii kokouksessa valittiin tehtailija A. L. Hartwall
puheenjohtajaksi, soittaja D. Horst vara puheenjohtajaksi ja fak-
tori Y. Pettersson sihteeriksi. Tehtailija A. L. Hartwall ou
paitsi puheenjohtajan virkaa hoitanut rahavartijan tointa juhla-
toimikunnassa.

Juhlatoimikunnan onnistui kohta alussa saada kiiytettiiviik-
seen byvli laulukunta, siten ettii,,Sylvia"-iauluyhdistyksen kaikki
jii,senet kirjoituttivat itsensfl Tyclviienyhdistykseen ja niin muo-
doin tiimii,n keskuudessa muodostivat laulukunnan arvolliseksi
tunnettua laatua. K0ririin on jfllestiipiiin ruyennut muutamia uu-
sia jiiseniii, joiden luku nykyjiiiin lienee 34, joista 15 mies- ja
19 naispuolista. Musiikioppilas K. Sj0blom on hoitanut johta-
jan tointa lauiukunnassa, joka Eeiniikuusta 1884 on ollut alis-
tettuna juhlatoiniikunnalle, joka siitii myr.rten on suoritta.nut johta-
jan palkan, nuotinkirjoituksen y. m., jobon on khytetty jniinn0k-
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siii, mitkii juhlatoimikunnan jiirjestiimiit huvimatkat, iltahuyit ja
kansanlaulajaiset ovat antaueet.

Yhdistyksen ensimmiiisessii kuukausikokouksessa, joka pidet-
tiin seurahuoneen salissa Huhtikuun 27 p. 7884, saatiin suosiol-
lista apua kirjanpainajain musiikkiyhdistykseltii, herra A. Lau-
rent’in johdolla, jonka ohessa Ty0vitenyhdistyksen oma laulukunta
lauloi muutamia lauluja. Yhclistyksen puheenjohtaja, tehtailija
Y. v. Wright, piti tervehdyspuheen. Yliopp. J. Stenberg piti
luennon,,Ty0miehen asemasta yhteiskunnassa(6.

Kuukausikokouksessa Toukokuun 25 p. ylioppilashuoneessa
lauleli yhdistyksen laulukunta, lehtori M. Gadd piti ruotsin kie-
lell6 luennon ,,Kotiteollisuuden ajasta.,, jonka ohessa herra H.
Apelbom lausui runoelmia Anna Maria Lenngren’iltii ja Elias
Sehlstedt’iltii,.

Kuukausikokouksessa Heiniikuun E p. esiteltiin lauiua.
Heinii,kuun 13 p- pani juhlatoimikunta toimeen huvimatkan

Stansvikiin. K:lo ll:stii e. p. p. kuietti kaksi hOyryvenettii sinne
huvimatkailijoita, ja oli huvimatkaan osaa-ottajien luku 447 hen-
kil0a, joista 101 yhdistyksen jiiseniii ja 346 henkilOf,, jotka
eiviit kuulu yhdistykseen. Esplanadin kappeliu soittokunta oli
palkattu iltapuolella piiiviiii, soittamaan tanssimusiikia. Yhdis-
tyksen iaulukunta edisti ahkerasti hupaisuuden yllii,pitiimistii.
Leikkejii, kilpajuoksua, tanssia y. m. vaihteli akrobaatti- ja silmiin-
kiienffijA-niiytiintdjen kanssa, jonka ohessa Iiihetettiin muutamia
ilmapalloja.

Kuukausikokouksessa Heiniikuun 27 p. yhdistyksen omassa
huoneuksessa toimitettiin kOOrilaulua. ja insenO0ri R. Hindstrom
lausui runoelman. Yliopp. B. Gr0nlund piti suomalaisen luennon.

Elok. 10 p. pantiin taasen toimeen huvimatka, titllii kertaa
Deger0hdn. Laulukunta esiytyi useita kertoja piiiviin kuluessa,
Esplanadin kappelin soittokunta soitteli ja kilpaleikkejil ja tans-
sia oli toimitettu nurmella. Kaksi hoyryvenetta v6litti iiikettii
huvipaikalle k:lo 1l:stii, e. p. p. Osau-ottajien luku tiissii huvi-
matkassa oli 585, joista L54 yhdistyksen jiiseniii ja 431 yhdis-
tykseen kuulumattomia +).

’J Yhclistyksen laulukuntaa, yhdistyksen toimimiehiti sekii ohjel-
man tiiyt&int0ii otlistii,vii,isiii ei ole otettu osan-ottajien lukumiiiiriiiin,
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Kuukausikokouksessa Elok. 3l p. piti yliopp. B. Lindgren
ruotsalaisen luennon nimellii: ,,Mitii, on Suomen miikki ilmiin
tuottanut?’. Yliopp. B. Griinlrrnd luki pari suomalaista E. J.
Blom’in ja S. K. Kallion runoelmaa, jonka ohessa yhtlistyksen
laulukuuta tarjoi laulua.

Syysk. 28 p. toimitettiin iltahuvit ylioppilashuoneessa. Oh-
jelmaan kuului ouverturi pianolla, jonka soitti musiikioppilas
K. Sj0blom, sekil laulukunuan jiisenten laulamia kd0rilauluja ja
duetteja. Sololauluja esitti neitti Itla Moberg. Faktori Y. Pet-
tersson lausui tilapii,isen runoelman, uimelt0 ,,Yastaisuuden kan-
gastus", ja paiittyi ohjelma tanssilla. Iltahuveihin otti osae

354 henkiloii, joista 132 oli yhdistyksen jiiseniii ja 222 yhdis-
tykseen kuulumattomia.’

Kuukausikokouksessa Lokak. 19 p. lausui neitti Etlla Win-
berg suomenkielisen runoelman,,,Runolaulaja" ja ruotsinkielisen,
,,Hvi suckar clet s5, tungt uti skogen?u Laulukunta esitti muuta-
mia laulunumeroita.

Lokak. 26 p. pantiin toimeen kausankonsertti ylioppilas-
huoneessa, Yapaa-ehtoisen palosammutuskunnan soittokunta aut-
teli hyviintahtoisosti soittamalla muutamia musiikinumeroita, jonka
ohessa juhlatoimikunnan onnistui tiissii, tilaisuudessa saada apua
niiyttelija Hj. Agartlh’ilta, joka lausui C. J. L. Almqvist’in runoel-
man ,,Arbetets rira6( (Ty0n kunnia). Maist. O. Stenroth lausui
J. L. Ruueberg’in ruuoelman ,Sven Dufva" suomen kieleln, Lau-
lukunta esiintyi taasen tiissii, tilaisuualessa tavallisella menestyk-
sellii. Nflihin kansanlaulajaisiin oli 1,169 henkildii, ostauut pi-
lettejii.

Kuukausikokouksessa Mamask. 10 p. esiteltiin kdOrilaulua.

Marrask. 30 p. toimitettiiu iltahuvit ylioppilashuoneessa.
Neiti M. Lagermarck oli hyviintahtoisesti ottauut laulaakseen muu-
tamia sololauluja. Insend0ri R. Hinrtstr0m ja yliopp. B. Gr0u’
lund lauloivat duetin, ja yliopp. O. Palmros soitti viulusolon.
Laulukti0ri lauloi ja iltahuvit piiiittyiviit tanssilla. Tii,ssii, tilai-

silla neille tiistii huvimatkasta alkaen ollut vapaa piiii,sy kaikkiin
yhclistyksen huveihin.
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suudessa oli myyty 526 pilettii, joista 150 yhdistyksen jiisenille
ja 3?6 yhdistykseen kuulumattomille.

Jouluk. 28 p. pantiin toimeen n. s. jouluhuvit, joihin pflAsi
ainoastaan yhdistyksen omat jiisenet, niiden lapset ja liibimmiit
sukulaiset. Lasten ilahuttamiseksi oli sinne hankittu melkoinen
joulukuusi, joka oli pystytetty keskelle ylioppilashuoneen salia,
Niiyttelijil A. Lindfors kertoi ruotsin ja suomen kielell,i, H. C.
Andersen’in satuja, yliopp. B. Grdnlund Iauloi sololaulun ja yh-
ilistyksen laulukdOri antoi kuulla useita laulukappaleita. Joukko
joululahjoja oli hankittu lapsia varten. Joulupukki jakeli numero-
lippuja, mitkl valtuuttivat lapset lahjojen saantiin. My0s las-
ten kestityksestii oli pidetty huolta, siten ettii, niimiit saivat eri-
laisia leivoksia seka mehusekaista limonaatia, mikii, kaikki tarjot-
tiin kahdelta pdydalta salissa. Lapsia varten pantiin toimeen
rinkitanssia ja tii,ysi-ikiiisille salonkitaussia. Rouva A. Ahrenius
oli palkattu pianolla soittamaan tansimusiikkia. Rouvat M. Avel-
lan, I. Pettersson ja M. Sigell sekii neidet M. Lindeman, M.
Lunclgren ja H. Hazard ottivat ynnii, juhlatoimikunnan kanssa
osaa hankkeihin niiitii jouluhuveja varteu. Lapsia varten sai
juhlatoimikunta vastaanottaa runsaita lahjoja, niinkuin kirjoja,
leikkikaluja y. m. Naihin jouluhuveihiu osaa ottavien luku oli
817, joista 230 lasta, 323 ytrdistyksen jiisentii ja 264 syrjflliiistil.

Tuo oivalliuen tulos, minkii alempana oleva ilmoitus juhla-
toimikunnan kassatilasta osoittaa, on voitu saavuttaa osaksi silld,
200 markan avulla kansanlaulajaisiin, nrikii anniskeluyhtidn puo-
Iesta on sellaista tarkoitusta varten saAstetyistii varoista juhla-
toimikunnalle maksettu, seka melkoiseksi osaksi siten ettA sanoma-
lehdet Folkviinuen, H:fors Dagblad. Nya Pressen ja Uusi Snome-
tar ovat ilmaiseksi julkaisseet kailiki yhdistyksen huveja koske-
vat ilnooitukset.

llmoitus juhlatoimikunnan kassatilasta Joulukuun 31 p. 1884.

Tuloja:

An. Nimit’riimettdmiin heukiltiu lahjoit-
tama . 100: -

Siirretiiiin: 100: -
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Siirretty: 100: -An. Jii,iinn<is 2:sta huvimatkasta, 2:sta
iltahuvilta ja 1:stii Kansan-
konsertista 1,027: 17. 1.727: 17,

Ienoja:

Per. Jouluhuveista Jouluk. 28 p. .

Laulunjohtajan palkkio 6 kuu-
kaudelta

Pianinon vuokra 6 iiuukaudelta
Pianinon viritys
Nuottikifjoitus
1 taulu laulukunnalle
Puhdasta rahaa kassassa .

158: 15.

300: -70: -6:-
92: -15: - 641:

486:
15.

2.

Samma W L,L27: Ll.

Helsingissii Joulukuun 31 p. 1884.

Juhlatoimikuonan puolesta :

Aug. Ludv. Hartwall.

T. Pettersson.

Yhtlistyksen johtokunta pitilii velvollisuutenaan tiissil lausua
sita yleista kiitollisuutta, josta yhdistys on velassa koko juhla-
toimikunnalle ja etenkin sen puheenjohtajalle siitii uhraavasta
harrastuksesta, millii nAm6t orat jiirjestiineet yhdistyksen huvit.
Juhlatoimikunta ou tiiten ansainnut sitiikin tunnustettavammat
kiitokset, kun yhdistyksen huvit sillil tavoin ovat pikaisesti ke-
hittyneet voimakkaaksi koossapitokeinoksi.

PflkkiOitf. Erottamalla rahavartijan ja laulunjohtajan ovat
kaikki yhdistyksen toimimiehet hoitaneet toimiansa paikkiotta.
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Lahjaksi on yhdistys vuoden pitkiinn 6aanur:
Eelsingin Anniskeluosakeyhti0lta: L,000 m.
Tehtailija A. L. Ilartrvall’ilta: yhdistykseu huoneuksen ed.us-

talla olevan puutarhan istutus- ja kunnossapidiint0-kustannuksen.
Nimitmm6tt0milffi yhdistyksen rientoja harrastavilta henki-

l0ilH:
500 markkaa kirjojen ostamiseen yhdistyksen kirjastoon;
200 markkaa toiselle kotimaiselle kielelle kAAnniittAAkseen

sellaisia johtokunnan siksi hyvnksymiii luentoja, jotka on pidetty
yhdistyksen toimesta;

100 markkaa juhlatoimikunnan kriytettiivfiksi yhdistyksen
huveja varten;

500 markkaa kansantajuisten luentojen kustantamiseen yh-
distyksen jilsenille;

100 markkaa oppituntien kustantamiseksi yhdistyksen jii,se-
nille tahi, jos tata ei pidetfl soveliaana, kiiytetttiviiksi aiotun
aikakausikirjan toimittamiseen.

Arabian Porsliinitehtaalta 24 tuhliakuppia ja 12 sylki-
laatikkoa.

Puuseppb W. Gr0nfors’ilta sanomalehtihyllyn.
Kirjansitoja A. E. Favorin’ilta 10 markkaa kirjastoon.
Sitii, paitsi ovat kirjansitojat K. H. Roos ja A. E. Favorin

yhdistyksen kirjastoon ilmaiselisi sitoneet kumpikin 100 kirjaa.
Herroilta t:ri vapaah. af Schult6n’ilta, t:ri F. Elfving’iltti

ja maist. P. Nordmann’ilta 25 sarjapilettiii, ruotsinkielisiin kan-
santajuisiin luentoihin, jotka nainitut herrat pitivii,t syksyllA 1884.

Insend0ri R. Hindstr<im’ilffi hAkin kirjastohuoneesen.
Rautahauppias K. H. Renluncl’ilta pneumatisen oven sulkijan.
Erityisiltei, henkiliiiltii,, seka sisii- ettii ulkopuolella yhtlis-

tystii,, uonenmoisia arvollisia kirjoja kirjastoon sekii erinii,isiii
viihempiil huonekaluja yhdistyksen huoneukseen.

Maisteri A. Schauman’ilta piiivittii,in ilmestyviin sanomaleh-
elen,Hufvudstadsblatletu.

Ja saa johtokunta yhdistyksen puolesta lausua kaikille lah-
joittajille yhdistyksen kiitokset saaduista lahjoista.

Yuoclen kuluessa on.yhdistykseu nimikirjaan sisiiiinkirjoi-
tettu 10 alituista ja 585 vuosijiisentii.
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Yhtlistyksen kassatilasta on rahavartija antanut seuraavan
otteen yhdistyksen piliiomalaskusta Joulukuun viimeisenil p:nii 1884.

lonoja:

Huonekalut ja muu irtaimisto
.Sanomalehtien tilaus
Kirjojen ostanta ja sitlonta

1,305: 80.
246: 66.
840: -554: 91.

1.,200: -129: 65.
154: -450: -985: 53. b,866: bb.

Ilmoitukset
Huoneuksen vuokra, 2 vuosineljiinnestil
Kustannuksia kansantajuisista luennoista
Nuotit y. m. Iauluyhtlistykseen
Rahavartijan palkkio
Kaikenlaisia kustannuksia,

Jd’cinnds a:l,le 7885:

Juoksevalla tilillti Yhtlyspankissa
2 kapp. Paloapuyhti0n velkaseteliii d

200 ffin{
Puhdasta rahaa kassassa .

Iuloja:

Ilmoitusmaksuja
Sisii,il,nkirjoitosmaksuja .

Kuukausimaksuja
Myytyj a sii,ii,nt0jii,
Anniskeluyhti0ltii
Yksityisia lahjoituksia:

kirjastoon .

kansantajuisiin luentoihin . .
luentojen kiiAntemiseen
oman aikakauskirjan toimittami-

seen .

250: -
400: -186: 11. 836: 11.

Summa ffin$, 6,7021 66.

654: -892: 50.
2,552: 50.

31: 55.
1,000: -

532: 5?.
500: -200: -
100: -

Siirretililu: 6.463: L2.
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Siirretty: 6,463: 12.
Pbiisymaksujakansautajuisiinluentoihin 14b: 6b.
Sakkoja kirjalainoista. 2Oz -Korkoa velkaseteleisti 13: 8g.
Yuokraa rautatien henkilOkunnan ra-

viutoyhdistykselle luovutetusta kel-
larista .. i. -, 60:- 6.?02:66.

Samma &np 6r?02: 66.

Helsingissi Tammikuun 2 p. 188b.

V. rt. Idlrtght.

, K. V. Bergman. Rich. Hindstr6m. J. H6ilund.
J. th. Lagerbohm. Aug. LundqvisL V. Pettersson.
A- Th6man.
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Helsingin Ty0v[enyhdietyksen Toimimiehet v. 1884.

Johtokunta:
Puheenjohtaja:

Tihtor t:on Wright, tehtailija.

Yara puheenjohtaja:

Augwst Lund,gaist, turkkuri.

Muut jilsenet:

Tictor Pettersson, kirjapainon hoitaja.
Karl Tiktor Bergman, kivenhakkaaja.
Juli,us Theod,or Lagerbohm, tehtailija.
Gustaf tr’erd,inand, Silin, ylifaktorl Kuollut.
Petter Wilhelm Grahn, vaskiseppb. Muuttanut pois paikka-

kunnasta.
Richard, Hind’strdm, insenOOri.
Johan Hdil,und,, paju- ja rottinkityOld,inen.
Ad,am ThCman, nahkurimestari.

Sihteerejil:

Bernd,t Grdnlund,, ylioppilas.
Carl, Fred,ri,k Spennert, tydnjohtaja.

Juhlatoimikunta:
Puheenjohtaja:

August Lud,aig Eartwall, tehtailija.
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Vara puheenjohtaja:

Christi,an Eenri,lt Dani,el Eorst, tehtailija.

Sihteeri:
Tictor Pettersson, kirjap. hoitaja.

Muut jilsenet:

August Engstrdrn, kivipainaja.
Fred,rik Galetski, puuseppii.
Gwstaf Hohnberg, maalari,
Carl Sjdbloar, musiikioppilas.
Josef lV iberg, tapisieraaja.

Jflrjestysvaliokunta:

Puheenjohtaja:

Gusta/ Blomqaist, ravintolan isbnt6,.

Vara puheenjohtaja:

Johan Wal,frid Tall n, kultaseppii.

Sihteeri:

Josef Sigel,l, kirjap. hoitaja.

Muut jiisenet:

Gustaf Aspl,und,, tehtailija.
W ilhelm Brand,stake, kivipainaja.
Johan Ed,aard, Haclcli,n, teurastaja.
Oafl HellCn, vaakamestari.
Karl Ldfmaz, sikarin tekijil.
Efuiard Nordling, konemestari.
Henrih Johan Nyman, puuseppil.
Gabriel, Wilhelm Sohlberg, liikkiseppii.
Al,enander Wdl,dn, tyonjohtaja.
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Kirjastonhoitaja:

Richard, Eind,strdm, insend0ri.

Laulunjohtaja:

Oartr Sjdblorz, musiikioppilas.

Rahavartija:

Arthur Broberg, pankinvirkamies.

Alituisia j{senid:

Stucle, Theoclor, kauppias.
Borgstr0m, Leonard, konsuli.
Lindfors, Julius af, kenraalimajuri.
Siuebrychoff, Anna, kauppaueuvoksen leski.
Sinebrychofr, Nicolas, kauppias.
Sinebrychoff, Paul, kauppias.
Hiudstr0m, Richard, insentitiri.
’Chmelewski, Paul, ruukin isiiutii.
Lunrlblad, Karl, insentidri.
Schauman, August, maisteri.

Helsingin Ty0vtenyhdistyksen jtsenet y. 1884.
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VuosijtseniA:
AhJgren, Claŝ, Ravintolanpiieje.
Attiteat, K. F., Kaivertala.
Airaksin’en, P., iKuttasepp6.
Alftha,n. K. e.. NikkBri.’
Amarn,’ Geore, Peruukimaa,kari,
Anclerseon, A. AlapiitiJlvsmies,
Andersson. A. G.. fiik6ri.
Andersson, E. A., Ifariansitoja.
Andstdn, 0tto, Tirhtaitila.
Anclsten, Rafael, Rakennusmestari.
Apelbom, II. F., Aeioitsija.
Aiviclssoir, Gustaf, Kivipauqla,
Aspluncl, Erika, Kir.1’anpiitalafii".
Asilund, G., Sippii."
Avellan.’ S. K.. Suutari.
Avellan, Mathilda, Rouva,
Backman, K, E,, Insendtiri.
Bade, John H,, Konttoristi.
Balclauf. C.. Makkarantekiiti.
Bengtstitim, J,, Nikkari.
Benjaminsson, Erlancl, Muurari.

Bergman, Oskax Ferd,. Ylioppilas.
B erfm an, Wi]helmina,’Kultdsepan

leski.
Bergstrdm, Alma, Kauppa-apulai-

nen.
Bergstrtim, Mathias., Salvomies.
Bergetrtim, Mimmi, Kauppa-apu-

laiuen.
Bergelin, e., Talonomistaian tvtii,r.
Sles"e. etiril. pankkihuoieen-ia]o-

uclen hoitaia,
Biege. Hial6ar. Ylionoilas.
Bittait. ibnn. Vlinuri.’
Bjurstrdm, A. 8.7 Rakennus-

mestan.
Bittrkell, E., Konttoristi.
B-idrkovist. Jakob. Salvomies.
Bjork,ivieti K., Sokurileipoja.

Blankman, G. F,. Tviimieg.
Blomkwisf, J. B.; Aikitehti.
Blomovist. G.. Ravintolannitiiiii.
Blomdvist, Itli,, Ompeliiatir. "
Blomqvist. M,. Onrneliiatar.
Blomq-vist, M., Konelenfr oitaj a,
Bra,nd’en brirg, ilmmy, Opettajatar.
Branclstake,-fr ilh., "Kidparnal a.
Breilin. G.. Kellosenn?i.’
Bre"nner. Bernharcl. Jffaatilan- omis-

EAtA.
Broberg, Arthur, Pankin virka-

mies,
Broman, E., Koneenhoitaja,
Broman. E.. Rouva.
Brunstriim. I1, A,. Nikkari.
Biitik" J.. Kaunnias.
BddU W. G.. Rouva.
Carlsson, Alfr," Maalari.
Carlsson, Bertha, Puunpirtiijii,
Carlsson, C. H.. Koristemaalari.
Christiansson, M., Ompelijatar.
Cronvall, Eri[, tbhtaili;a.
Dablberg, F,, Kaupungin vuodin

apularnn̂,
Da[.lberg, Karl, Kirjapainon oppi-

las.
Daviclssojr_, Victol {ivenhakkaaja.Deeert. Henrik Joh., Tvomres,
Doirsch. A.. Turkkui’i. "

Domsch, A., Turkkuri.
Domsch. L.. ’Iurkkuri,
Ddnsberg, Alexandra, Ompelijatar.
Ehlert, Aib., Tvtin;’ohta;a.
Ek. W.. Tanetseeraaia.
Ekberg, fr6ar. nav., Leipuri.
Ekholm, C. F., Kultaseppii,.
Ekluncl.’ A, J,, Peruukim-a,akari.
Eklund, Waltor, Rahavartija.
Ekl6f. A. 8.. RaAtAli.
Ekliif, Evelina, Kirjanpainajatar.
Ekman. C. A,, Apteekari.
-Ekman. Frand. Konttoristi.
Elfving, W., Kirjansitoja.
Enbom, Alb,, Lewyseppil.
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Engstrrirn, A., Kivipainaja.
Eln[strii,m, J.’8., T6htaili;a.
Engmau, Edla, Tehtaantydnteki-

iiitiir.
Fdgerros, IIj,, Kultaseppii.
Fafierros, J." E., Kultade"ppa.
Falck. Viktor. v. Tuomdri.
Falck, Thilda.
Favorin, A. E., Kir.jansitoja.
Ferlerlev. C. B.. Sihleer:.
Federlev. Anna. Rouva.
Finanddr, A. Kirjapainonhoitaja.
Flinkrnad. E. G..-Siutari. "
Flythstrdm, J. A., Teurastaja,
F<igdo, John, Insendiiri.
Fogelholm, K., Kirjanpainaja.
Foisgr6n, i. r., reirraitqo.
Forgfran. Julius. Insenoiiii.
Forssell, Aue., Putkenlaskiia.
Forsstr6m, l:., Ravintolanriitaia.
Frelancler.’ A., Vahtimestaii. "
Fr6borg, G., Konemestari.
Frriberg. L. P.. Lev.yseppii.
Gadd. X4.. Lehtori. " ’
Gadil, Lintla, Lehtorin rouva.
Gadd, M., Ylioppilas.
Galetlki. F.. Ni[kari.
Ginman, K.. Tviiniohtaia.
Glad, Aina, Tv:ont-eki iafar.
Glacl, Johairni emUii. Ompelija-

tar,
Gra{,- Wilhehn, I{ivenhakkaaja.
Graff. Jennv. Omoeliatar.
Grahir, Audrista Euliu. Rouva,
Grahn, H, ?., Waskisefpii.
Qrahn, F. W.,_Waskisbppa.
Gtranb6rg, A., Raeffili.
Granstrdin, Emil Magnus, Put-

kenlagkiia.
Gripenborl. seb., Arkitehti.
Grtinbere,"Reinhol d, Insen<i6ri.
Griindahl A. W.. Riierali.
Griinfors, Mimmi. Ompelijatar.
Grtinfors: J. A.. Maalalri. "
Griintbrg. Sofia" Rouva.
Grdnfors. Yiktor. Nikkari.
Grdnlund. 8,. YlioDoilas.
Grdnlundi B.’ W., Pbslininteki,je.
Grrinluncl, Joh. Fr., Valaja. :
Grrinlund, K. A., ieuraslaja.
Grdnlund, Olga,’Rouva.
Grtinlund, Tlilh., 4elloseppii.Griinroos, Aug., Maalari.
Gummenis, C6cilia, Kirjakauppa-

aplu&lnen.
Gufrmerus, f,, Wiilaaja,

Gustafgson, Ilerman, Sokurilei-

e,Lot*r"on, J., Ra\a.vartija.
Gustafssonj Johan, MaapiLkatyo-

mles,
Githle. C.. Konttoristi.
Grtrts. K. G.. Lohtori.
Haapanen. Matti. Nikkari.
Haa-paniemi. M.,’ Maalari.
Hac[lin, W.. Kelloseppii,.
Ilacklin, J. E,, Teurablaia.
Ilagman, Frans, Maapihkatyii-

mlea,
Ilagman, lsak, Renki.
HaElman. M.. Reeteli.
Hakkarainen. K.. ReetA[.
Hallberg. Anclers, Suutari.
Ilammar. A. .E.. Kiriansitoia.
Ilanemann, F., Kir.iaiinten ?alaja.
Ilansen. Harald. Maalari.
Hartwall, A. L.. Tehtailija.
Ilasselgren, Helena, Kirjansitoja-

tar.
Ifasselgren,,Sigg’d, Ompelijatar.
Hazard, $i$_q. $g,U,avartija{ar.tlazaTd4 -t. w.’ lur.lanparnaJe.
Hedeliris. Ida, Opetta.idtar.
IIedl6! FredrikaiKonitoorin-apu-

lainen.
Heikel. Elia. Rakennusmoetari.
Heimberger, Richard, Tehtailija.
Heino. Wilhelm. Raatau.
Ileinstrdm, B. W., Ravintolanpi-

taia.
Heiristrdm, Lvd.ia, Rouva.
Helancler. G. A.. Merimies.
Helancler. J.. Rouva
Heldan, Yiktor, Maapihkatyrimiee,
-Eeleniris, Oskar, Pdtkenkiskija.
Ilell6n. C.. Vaakamestar:.
Hellstr:6m, Henr., Posliinintekija,
Henriksson, H,, KollarinpitiijA.
Honriksson, Jonas. Tvdmres.
Henriksson. J.. Maipihkatvdmies.
Henrikeson. Kiistof"̂. Sal"vomies.
Ilenri,ksson, Oskar, Kauppias.
Hrenri\sson, Rika, Tehtaantydnt.
Ifenriksson. Y.. Nikkari.
Herlin, W., Kultaseppd,
I-I."1]itr, Gu*af,. SoEt-aanhoitaj a.
Hilcl6n, G. I1., Rahavartija.
I{illberg, W. C., Sikarintekijii.
HinclstrOm, Joh. Fr.. Soppti,
Hindstrrim, Rosa, Kauppi--apulai-

nen.
Hiort af Orniis, C, G., Arkitehti.



Holmberg, Gustaf, Maalari.
Holmbere, H. G,. l\[aalai.i.
Hotmberg, Karl, Konttoristi.
Holmberg, W., Turkkurintydnt.
Ilolmstriim. C.. I\faalari.
Hongelin, Reinh. F,. Kellosennd,
Hors-t, Ch. II. D.. Hansikkariri,a-

kari.
Horst, Lvdia. Rouva.
Euber. Iiob..’ fnsenriiiri.
Huebsch, {. *E., $irjanpainaja.Ilultman, C,_E,, _Kirjanpainaja,Hwilrinen. K., Kaubniis.
Hli,ggluntl,’ K.,’ Kultds’eppa.
Ilitberg, Amalia, Muoti^-6mpelija-

tar,
Ilcibers, G. A. Liiitninkonttoristi.
HdgdaAl, J., Rakennusmestari.
Iftii.jer, Th., Arkitehti.
Htiilund, I.l .f.rjr- ja rottinkita-

vararn teKr.la.
Hdiluncl. M.. -Rouva,
Itkonen. A.,’ Pannumaakari.
Itkonen, Anders, Kivenhakkaaja
Jakobssbn, A., Ala-paiitlysmres.
Jakobsson, .A., maabintityrimies.
Jakobsson, M.. Rak-onnusirestali,
Jakobsson. Wilh.. Vaskiseppe.
Janss.on, Alexanclra, Tehttdtydn-

tekiiiitiir.
Janss6n. Anna.
Jansson. Iiouva.
Janeson. G.. Iiakennusmestari.
Jansson. C. J.. Konttoristi,
Jauhiainon. P. J.. Baiiiali.
Johansson. A.. Tourastaia.
Johanssonj A.’ W., Teur"astaja.
Johansson. C. G.. Il,eeteli.
Johansson. J.. Kiriannair.raia,
Jokela, Joh. tlenr,l tttiapihkatyd-

ulles.
Jokinen. Joh.. Nahkuri,
Joraitis, A., Ompelijatat.
JtiLrgens, Georg,- Vaskiseppii.
Jus6lius. M.. Raaffili.
.Just6n, Karl, Rautatienkirjanpi-

ffiie.
Jii,rvelaiuen, A,, RAdtii,li.
JArvenDae. A.. Viivottaia.
Karhel’in, Thuie, Tehtaintydmies.
Ka.rjalainen, Gustaf, Suutari.
Karlsson. KarI. Putkenlaskiia.
Karlsson, Emil, Kirjansitoja.
Karlsson, W., Liikkiseppii,
Karttinen,..O., Kauppapilvelija.
Itelnanen. (*aDr.
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Kekoni, C.. Konttoristi.
Kiili, Sam.. Tehtaantvdmies.
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Lindrivist, Otlo, Kivenh*kaaja.
Linclroos, Abel. Asemamres.
Liuclroos, Iqnatius, Reeieli.
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Nvbere. J. G:. Reetiili.
Nverei. Karl.’ Maalari.
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Lundqvist, Antion, Turkkuri.
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Muist. Kuin iiisenluettelo ensi kerran ilmestyy painosta’ on
otaksuttavaa ettii vaillinajsuuksia siinii litytyy" jonkatiihden pyydetii’ii"n
ettii, oikaisuja .ja lisiiyksia hyviin tahtoisesti tehtbistrn rahavartrJan
I uona kassa:tnrineilla."


