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Kertomuksessa yuodelta L884 mainituista asioista, jotka
vuoden lopulla vielii, olivat lopullisesti ratkaisematta, on ensinni,
ehdotus

Kanranpankista telsingissfl. Td,ssitr asiassa luettiin yhdistyk-
sen kuukausikokouksessa Marraskuuu 15 p. herroilta kanslia-
neuvos C. G. Borg’ilta, toht. E. Gr0uvik-’iltii, asessori U. Kur-
t6n’ilta ja kauppias Hj. Schildt’ilta allekirjoitettu, suomennettuna
n6in kouluva kirje:

"Sitte kuin allekirjoittaueet kirjeestti Helsingin Ty0viieu-
yhtlistykaen johtokunnalta minulle Borg’ille olemme saaneet tie-
tilii, ettfl yhtlistys on kunnioittanut meiti luottamuksella tarkasta-
maan eriistil herra insenOtiri C. Carstens’in yhdistykselle liihettil-
mii,ii ehclotusta,siiiistdkassa- ja Krediitiyhclistyksen perustamisesta
Helsingissiiu, olemme liihemmin tarkastaneet tiltit Herra Carstens’in
ehdotusta ja saamme siitii, autaa seuraavan lausunnon:

Liihetetty ehtlotus ei ntytii meistb ensinkd,ii,n sopivan pe-
rustukseksi t[ydellisten siibntdjen laatimisessa Ty0viienyhdistyk-
seltii ai’otulle siiiistokassa- ja krediitiyhdistykselle tii,6llii. Paitsi
etta 6e on hyvin vaillinainen mitii selvyyteen tulee, sisiiltiia se

vielii useita vii,hemmin onnistuneita uuttis-ehdoituksia ja lisiiyksi[
samallaisilta yhclistyksiltii, hyvii,ksyttyihin ja esim. Tanskassa ja
Ruotsissa menestyksellii kiiytettyihin s6iint0ihin ja ohjelmiin. Sem-
moisista mainittakoon esimerkiksi 8e, ettA Herra Carstens tahtoo
siiiist0kassa- ja kreiliitiyhdistykseen liittal niin kutsutun siiiisto-
lippukassan, vaikk’ei semnoista laitosta suinkaan voi sanoa tar-
peelliseksi kysymyksessii, olevalle krediitiyhdistykselle, mutta aina-
kin olisi se omiansa vaatimaan paljon suuremman konttooriviieston



ja siiffi seuraavat suurm̂mat ulosmenot, jotka, kumminkin kre-
diitiyhclistyksen ensimii,isinii aikoina, voisivat tulla liian rasitta-
viksi, tuottamatta vastaavata hyotyfl, erittainkin kuin Hallitus
piakkoin samaa tarkoitusta varten tullenee toimeenpanemaan n. k.
postisiiflstOkassoja, joitlenka kanssa krediitiyhdistys tuskin voin-
nee kilpailla. Samoin tahtoo llerra Carstens niifi,riitil siiiistO’
kassakoron varmaan neljiihsi sadalta, vaikka semmoineu maarayg

tekisi vallan mahtlottomaksi muun muassa lainanottokoron sovit’
tamisen asiain mukaan eri aikakausina, erittii,inkin kuin tiitii
korkokantaa sitii paitsi ehkA i0 nykyiiiin voitanee pitaii liian
korkeaua.

Mutta vaikk’emme niinmuodoin voi kehoittaa otaksumaan
herra Carstens’in ehdotusta, pidiimme sitii vastoin eriiiln jo Yuonna

1876 taalla laaclitun, tiiytlellisesti toimitetun ja tarkoin harkituu

,ehcloituksen sii[utdihin Helsingin Siiiist0kassa- ja Kretliitiyhdis’
tyksellen olevan erinomaisesti sopivan kysymyksessii olevaa tar-
koitusta varten Tyiiviienyhdistykseltii uudestaan ylOs-otettavaksi,
jonka tiihden ehdoitus tiihtin myOtii, Iiitetiiiin. Ja koska Armolli-
nen esitys nyt koossa oleville Yaltiop[iville on aDnettu ynnii
ehdotus nUudelle Asetukselle pankkiliikkeesta’ iota yhti0ltii har-
joitetaan", lienee semmoinen muutos maamme pankkilakisdad6n-
ndssil mydskin piakkoin olla otlotettavissa, ettfl kretliitilaitos kysy’
myksessii olevaan suuntaan voiclaan Suomessa perustaa. - Mutta
koska semmoisen laitoksen menestys, meidiin mielestiimme, suu’
ressa meariissfl riippuu sen henkildn ominaisuuksista, joka toimi-
vana johtajana tulee sitii, johtamaan, lienee Ty0vilenyhdistykselle
tarpeellista etupaAssa koettaa pyrinnOllensii saatla mahilollisim-
masti kelvollinen johtaja, Kun se on kerran lOydetty - sil-
loin on aika hiinen johdollansa ja avullansa kiiytlil laatimaan
lopullista siiiintdehdoitusta ja panemaan laitoksen kiiytiintOOn(. -

Tiimiin kirjoitukscn johdosta piiiitti yhilistys johtokunnan
ehdoituksesta lausua

l:ksi: ettii yhdistys katsoo sen toivottavaksi, ettii llelsingin
kaupungissa perustetaan kansanpankki, jossa tyiivbki ja viihem-
miin varaiset henkiltit yleensb osakkaina voivat tehdii sAAstdDsA



korkoa kasvaviksi varmassa liiketoimessa, ai’ottu yhileltb puolen

valmistamaan osallisille pitkitettyyn pii!i.oman laatimiseen kehoitta’
v{ra voittoa, ja toiselta puolen hyodyllisillfl ehdoilla lainaamaan

rahaa vd,hemmissii osissa pil[-asiallisesti semmoisille henkiloille’
jotka liikkeellhnsii antavat tydnansiota ty0viielle;

2:ksi: ettii, Kansanpankin osakkeitlen pitiiisi olla L00 mar’
kan hintaisia, maksettavina viihemmissii osissa (kuitenkin Jain
mukaan), jonka kautta suurempi menekki niille saataisiin’

Samalla paiitti yhilistys kunnioituksella pyytiiii kanslianeu’

vos C. G. Borg’ia, kauppaneuvos L. Borgstrom’iil, poytakiria-
sihteeri J. A. Nordman’ia ja kauppias Hj’ Schildt’iii’, ettii he

laatisivat saAnuiit ehtloitetulle pankille ja myiiskin lii,hettiiisiviit
kutsumuksen osakekirjoitukseen sekii yleisesti ryhtyisivii’t niihin
toimiin, jotka ovat tarpeelliset laitoksen aikaansaamiseen niin
pian kuin mahdollista. Ja valtuutettiin komitea tarpeen vaatiessa

avuksensa kutsumaan sopivia henkiliiitii.
Johtokunrranffistilyhdistyhsenpiiiitdksest[ilmoitettuamaini-

tuille herroille, ovat kaikki muut, paitsi kanslianeuvos C’ G’

Borg, hyviintahtoisesti suostuneet toimeen. Tiimiin herra kanslia-

neuvoksen kieltaytymisen tahden on komitea sittemmin ttiydentii,’

nyt itsensii ylitirehtiidrillii suomen Pankissa, 0verstiluutnantti

Alfr. Charpentier’illii, joka my<iskin jo on kiiynyt komiteaan’

Koska yhdistyksen sillii tavoin on onnistunut asiaan halustuttaa

paukkitoimissa niin harjaintuneita henkiloitii, lienee se toivo olla

oikeutettu, ettii pankki ltihimmiissii, tulevaisuudessa tulee aikaan

ei ainoastaan Helsingin ty0vilkiluokan suureksi hytidyksi’ vaan

myos kehoittavahsi esimerkiksi tyiikansalle muissa osissa maa-

tamme.
Sairas- ja hautaus-apurahasto tyiivflelle’ Toinen ty0kansan

jokapaiviiiseen eliimiiiin sehii talouclellisessa ettii myoskin siveelli-

sessit suhteessa pontevammin koskeva kysymys, joka 1884 vuo’

den lopulla vielii oli keskustelun alainen, on sairas- ja hautaus-

apurahastou hankkiminen ty0viielle tlelsingissb’ Helmikuuu 2? p’

oii ;ohtotonnalla ilo edellisessii vuosikertomuksessa mainitulta,

asian kiigittelemistii varten asetetulta komitealta vastaanottaa tay’
dellisesti laatlirtu ehilotus,,sliilnt0ihin I{elsingiu Ty0viienyhtlis-

tyksen sairas- ja hautaus-apurahastoille"’



Johtohunta otti asian keskusteltayaksi kokouksessaau Maa-
liskuun 27 p. ja piiiitti, tehdii,kseen ehtlotuksen niin paljo kuin
mahdollista tuunetuksi yhdistyksen jiisenille enuenkuin se ylei-
sessii kuukausikokouksessa esitellflAu keskusteltavaksi, asianomai-
silta sanomalehtien toimituksilta kysyii, jos he olisivat halulliset
lehtiensii toimitus-osastoissa julkaisemaan ehdoituksen. Mielel-
l6noi[ suostuivatkin kaikkien kaupungissa ilmestyviiin sanoma-
lehtien toimitukset tflhrin pyyntd0n. Kuin asia sitterumin kuu-
kausikokouksessa Huhtil{uun 19 p. yhdistykselle esitettiin, pitii-
tettiin kutsua rahasto: ,,Helsingin yleinen sairas- ja hautaus-apu-
kassa, perustettu Helsingin Tytiviienyhdistykseltiil8Sb.. Siinntit-
jen tarkastus aloitettiin myiiskin, mutta ainoastaan muutamista
pykAleista ehdittiin piiiittiimbiin tiissii liokouksessa. Kuin kes-
kustelua kuukausikokouksessa Toukokuun 1? p. jatkettiin, piifltti
yhdistys liihettflA ehdotuksen takaisin sam&an komiteaau, joka
oli sen laatinut, ettfl komitea ottaisi miettiiikseen eikd vuosi-
maksuja rahaston osakkaille voitaisi jossakin miltiriissii alentaa
ilman ettii rahaston Iuotettavaisuus sen kautta tulisi arvelutta-
vaksi *). Komiteaa kehoitettiin sitfl paitsi aruksensa kutsumaan
Henkivakuutus-osakeyhtiti,,Kalevan,, toimivan johtajau, asessori
U. Kurt6n’in.

x) Komitea oli ehdottanut etth vuosimaksu hautaus-apurahas_
toon olisi osakkaalle, ioka tiihiin rahastoon tullessa ei ollut tiivttii-nyt 45 vuotta, 13 markkaa, osakkaalle, joka rahastoon tulless-a on
tiiyttanyt 45 vuotta, 18 markkaa 2O penniii,. Sairas-apua annettaisiin
rahastosta 1 markka b0 penniei pii,iviissii korkeintaan 12 viikon ajallagarnana vuonua.

Vuosimaksu hautaus-apurahastoon ehcloteltiin komitealta 2 mar-kaksi 60 penniksi osakkaalta, joka rahastoon tullessa ei ole tiivttti,-nyt 20 vuotta, 5 markaksi 20 penniksi osakkaalta, joka rahasioon
tulfessa on 20 ja 40 ikii,vuoden viilill?i sekii Z markaksi g0 penniksi
oeakkaalta 40 ja 50 ikii,vuocren vii,lilla. Ilautaus-avuksi maksettaisiin
osakkaan oikeutlen omistajille hiinen kuoltuansa lOO markkaa.

. rrenkildillo, iotka sairastavat pitkiirdistii, tautia ei maksetaisi
mitiiii,n sairas-apua eikii myds peasisi henkil<i, joka on tiiytt:i,nyt bO
vootta, osalliseksi hautaus-apurahastoon.

sek?i sairas- ett6 hautaus-apu voitaisiiu miiariityilla ehdoilla
koroittaa kahdenkertaisoksi tii,gsii mainitusta mAli,r6ste.



Lokakuuu 8 p. antoi komitean esimiee, keuraalikonsuli

C. Juhlin-Dannfelt komitean puolesta seuraavant suomeuuettuna

niiin kuuluvan lausuunon:

’,Tilten 
saau kuunian ilmoittaa, ettii Ty6viienyhtlistykaeltii’

sairas- ja hautaus-apurahaston siiilntO’ehiloituksen tekemistii var-

ten valitut komiteau jilsenet eileu piiletyssii kokouksessa ovat

pillttfineet, kuulusteltuausa vakuutus-osakeyhtiO,,Kalevan" toi-

mivan johtajan, assessori U. Kurt6n’iu mielipiilettii niist:i vakuu-

tus-maksuista, kuin Tydvii,enyhdistykselle ennen antretussa eh’[oi-

tuksessaonmaiirattyrkaikissopysyii’sauotussaehtloituksessa’
koska se alennus, komitean vakuutuksen mukaan’ mainituissa

maksuissa, kuin ehtlotusta kiisiteltiiessii Ty0vii’enyhdistyksessii eh-

doiteltiin, ei sovellu yhteen sen varmuucletr kanssa suostuttujen

sitoumuksien tiiyttii,misestii, joka etupiiassa on silmallii pitlettiivii

ja vaarinotettava semmoigen keskiniiisen vakuutus-yhtlistyksen

perustamisessatt.

Kuin tiimd, kirje kuukausikokouksessa Lokakuun 25 p’ yh-

distyhselle esiteltiin, hyviiksyttiin komitean ehtloitus sekii vuosi-

maksun suhteen etffi piiii-asiallisesti myoskin muuten’ paitsi

muutamia sauanmuutoksia, jotka nimenmuutoksesta ja muista kiiy-

tiinndllisistii syistd, tulivat tarpeellisiksi’ Sitte kun johtokunta

yhtlistylisen piiiit0sten mukaan oli muotlostauut ehdotuksen’ j6-

iettiin Joulukuun 31 p. Keisarilliseen Senaattiin anomus saa’la

Helsingissii perustaa semmoinen rahasto sekii pyyntii vahvistuk-

sestalaaditullesbflnto-ehtloiiuksellemainittuarahastoavaTtetr.
Taltiollinen iiiinestys-oikeus tyiivflelle’ Yiimeistii vuosikerto-

musta laadittaessa oli myiiskin poytlalle pantuna kysymys Yal-

tiollisesta Aanestys-oikeudesta ty0viielle’ Johtokunnan kokouk-

sessa Tammikuun 21 p. ilmoitettiiu ettii Keisarillinen esitys sil-

loin liokoontuneille valtiopiiiville oli laatlittu siihen suuntaan’

kuin myiiskin johtokunnassa tehty ehdoitus tarkoitti’ Tiistfl

syystii piiiitettiin antaa kysymyksen tdlla kertaa rauveta’ mutta

annettiinsamallaesimiehentoimehsitarkkuuilellaseuratavaltio-
pii,iviiin tttitii ja tyystiu ottaa selko miten valiokunta lausuu mietin-

nOssansa. Jos valiokunnan mielipide eroaisi esityksessil lausutuista

mielipiteistil, tulisi esimiehen taas esittii’ii asia keskusteltavaksi’



Edustusrahasto. Johtokunnan kokouksessa Joulukuun 1g p.
1.884 nostettu ja sanotun vuoden kertomuksessa urainittu kysy_
mys Edustusrahastou perustamisesta esitertiin keskusteltavaksi
yhdistyksen kuukausikokouksessa Tammikuun Lg p. Suurella
enemmistdll4 p6fltti yhdistys semmoisen rahaston perustamisen.

Paikanvlilitystoini. Johtokunnan kokouksessa Syyskuun 2lp. nostettu kysymys paikan hankkimisesta tyiittrimille yhdistykseu
jii,seuille, josta mainitaan 18g4 r,uoden kertomuksessa, otettiin
taas keskusteltavaksi johtokunnan kokouksessa Tammikuun g p.
Jarjestysvaliokunta oli kehoituksesta johtokunnalle antanut eh-doituksen tflmiin toimen jiirjestii,miseen ja ehdoitus hyvitksyttiin_
kin johtokunnalta. Siten piiiitettiin ett6 paikanviilitystoimi, jokaon ainoastaan yhdistyksen jfiseniii, varten, hoidetaan herra C.Liifman’ilta, joka tiltii, tarkoitusta vartetr tavataan yhdistyksen
huoneustossa maanantaisina kello g-10’tasena. Jiirjestysvario-
kunnan jitsenet vastaanottavat joka ilta kello g*10 itmoituksia
paikkaa etsiviltii tytimiehiltii sekii kirjoittavat ne ilmoituskirjaan,kuin myOskiu tyduantajilta, joita varten erityineu ilmoituskirjaon hankittu. Ilmoittaessa suorittaa jokainen paikkaa hakeva
yhdistyksen jiisen Zb penniti sekil tyOnantaja, joka yhdistyksen
vdlityksellii on saanut apulaisen, jos hiin ou yhdistyksuo larro2 markkaa, yhdistykseen kuulumaton B markkaa. TyOnanta;at
maaseuduilta maksavat yhdistyksen viilityksestii kaikkiansa 4markkaa. Paikanviilitystointa koskevat kirjeer asetetaan’Hel_
siugin Tytivrenyhdistyksen paikanviilitystoimistolle3,. paikanviili_
tyetoimistoa ovat vuoden ajalla ainoastaau harvat henkil’t k?iyttli-
neet, iosta saaoee piiiittiiii, ettei yhdistyksen jl̂senille ole ollut
tyonpuutetta.

Yhdistyksessii kuluueen vuoden ajalla nostetuista uusista,yleistii huomiota aueaitsevista kysymyksistb mainittakoon ensin
Paloviinalainsifidiintdfi koskevat kysymykset. Johtokunnan ko-

kouksessa Helmikuun 15 p. itmoitetiiin, ettii, herra lehtori M.Gadd keskusteltaviksi yhdistyksen kokouksissa ori eraoittanut
seuraayet kysymykset:



1. Onko miliiriiys puolesta tuopista vbhimpiinii m6,iirtin&
paloviinaa kuin saadaa4 vAhittflin myydfl, soveltuva raittiusrien-
noille ?

2. V0hentyisikd paloviinau vii6riukflyttflminen missiiii,n mitii-
rilssii’ ios laihempia paloviinoja kuin laissa miiiir[tiliin, saataisiiu
myydii?

3. Onko se kapakassa, kotona tahi tytipaikassa kuin ty0-
mies taibllii, kaupungissa etupaassfl nauttii viinaa?

4. Missii miiiirii,ssb katsoo yhdistys koroitetun veron kautta
enennetyn viinan hinnan olevan omiansa vastustamaan semmoisen
tavaran viiilrinkiiyttiimistii ?

5. Edistitviitk0 vilhittiiinmyyntipaikat t6ssA kaupungissa
juoppouden levenemistii; onko toivottavaa, ettii niiden luku enenne-
tiiiin tahi v6hennetfiiin?

6. Katsovatko tytimiebemme lainm[iiriiykset soveliaiksi vas-
tustamaan juoppoutta tahi luulevatko he helpommin piiii,stilviln
asian perille ainoastaau sen kautta, ettil tyiimies vakuutetaan
paloviinan vahingollisuutlesta ja juoppouden alentavaisuudesta?

Nii.istit, kysymyksistii keskusteltiin 4 yhdistyksen kokouk-
sisga Maaliskuuu 8 ja 15 p. ja vastattiin seuraavasti: 1 kysy-
mys: suurella enemmist0llii, ettii raittiuden edistiimiseksi viihin
myyntimliiirii paloviinaa pitlisi koroitettaman; 2 kysymys: mel-
kein yksimielisesti, ettii, miiiiriiykset viihemmflstii, alkohooli-miiii-
riist6 paloviinassa ovat tarpeettomat ja ehkiipii, vahingollisetkin;
6 kysymys: ettii raittiusrientoja tchokkaimmin edistetiliin sopi-
villa lainmiilrnyksillii ja ty6mieheu vakuuttamisella paloviinan
vahingollisuudesta ja juoppouspaheen alentavaisuudesta; sekii 3
kysymys: pienellii euemmistOllii, ettfl se on etupiiiissEi, kapakassa
kuin tydmiehemme nauttivat viinaa ja ovat siinii, suhteessa sala-
kapakat vaarallisimmat. - Muut kahsi paloviinalainsiiiidiintdii
koskevaa kysymystii jetettiin tuonuemmas keskustelematta.

f,anrantajuiret luennot. Yuoden kuluessa pidetyistii kangau-
tajuisista luennoista on johtokunta saanut vastaanottaa seuraavat
kertomukset:
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Eelsingi,n Tyi)adenyhd,i.styksen i ohtolcunnalle.

Luentokomitealta.

Allekirjoittaneet, jotka johtokunnan piiiitOksen mukaan Tam’
mikuun 9 p. ovat saaneet toimekseen jd,rjest[ii, kansantajuiset
luenuot keviitlukukautena vuonna 1885, saavat tdstA antaa seu’
raavan kertomuksen:

Nouclattaen sitii Ty0viienyhdistyksessfi, aina seurattua perus-
aattetta, ettii yhtlistyksen yhtd suuressa mii,Arnsse tulee vai-
kuttaa sekai suomea ettii ruotsia puhuvan tytiviien korottamiseksi
sivistyksessii, tahtoi komitea toimeenpanna luentoja maan molem-
milla kielillii, mutta kun, komitean tekemiisth ehdoituhsesta huoli-
matta, viime syksynii, muutamilta yksityisiltii, henkilOiltf,, aljetuu,
vuosikertomuksessa vuodelta 1884 mainitun luentotoimen sanot-
tiin pitkittyviin, piiiitti komitea samaten kun edelliseniikiu luku-
kautena toimeenpanna ainoastaan suomalaisia luentoja. Niitten
ruotsinkielisten luentojen kuulemiseen, jotka tiinii lukukauteua
pidettiin tohtoreilta F. Elfving ja A. af Schult6n sekii maiste-
rilta P. Nordmann, pfliltti komitea valmistaa vapaan pii[syn kai-
kille yhtlistyksen jiisenille.

Sitte kun komitean oli onnistunut luennou pitiijiksi saatla
flosofian maisterit G. Lonnblick, J. S. Pajula sekl A. J. Mela
ja yliopistonhallituksen annettua ltentoja varten oppisalin Ke-
miallisessa Laboratoriossa, antoi komitea painattaa ia Uutlen
Suomettaren sekii Hufvudstadsblailet’in kanssa jakaa 4,350 kap-
paletta seuraav&a ohjelmaa:

Eelsi,ngi,n Tydadelle

ilmoitetaan tilten, ettil, seuraavat

Snonalaiset kansantajuiset luemot

tflu[ lukukautena pirletiiiin, nimittflin:
Keskiviikkoina Helmikuun 25, Maaliskuuu 11 ja 25, Huhti-

kuun 8 ja 22 sekii Toukokuun 6 ja 20 pf,,ivduf,, kansakoulun
ylitarkastajau apulaiselta G. L0nnbnck’ilta’Kasvatuksesta66.
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Keskiviikkoina Maaliskuun 4 ja 18, Huhtikuun 1, 15 ja
29 seka Toukokuun l3 ja 2? phiviln0 fiI. kantlitlaati J’ S’

Pajulalta,,,Tleisessii historiassa6’.
Perjantaisina Helmikuun 2?, Maaliskuuu 6, 13, 20 ja 27’

Huhtikuun 10, l.?, 24 sekil Toukokuun 1, 8, 15 ja 22 piiivd’nii’

fiI. maisteri A. J. Melalta rrDlflintieteessiic’.
Luenuot, jotka pidetiiiin Laboratorion oppisalissa, alkavat

kello 8 1/, illalla eivfltkii, etlellytii mitiiiin erinhisiii perustavia

tietoja.
Helsingin TyOviienyhtlistyksen jii,senillii on niiihin luentoi’

hin vapaa piiiisy jiisenlippunsa niiytt6miillii. Muut kansalaiset

voivat 15 pennin sisIiinpIiisymaksusta hankkia itselleen tilai-
suuden kuhunkiin luentoon.

Koska nii,miit luennot ovat aitotut eritffiin tydviielle, iil-
k00n ty0mies ujostelko tulla niihin tydvaatteissansakin’

. Koska se harrastuS’ jolla luentoja harrastetaan, on mit-
tana tyOkansan sivistystarpeesta ja koska, niinkuin iohtokuuta
viime syksyuii, huomautti, mahdollisuus td,mii,n tarpeen tyytlyt-
tilmiseen jiirjestetyn Iuentotoimen aikaansaamisella, tytiviien opis-

ton alkaminen on riippuva siitti, barrastuksesta, jota tyOkansa

osoittaa luennoille, toivoo johtokunta luentosalin, tyokansan omaksi

hyodyksi ja kunniaksi, joka kerta tulevan tiiyteen tietohaluisista
kuulijoista.

Huom,! Herrain Hom6n’in, Nordmann’in ja af Schult6u’in

ruotsalaisiin kansantajuisiin Iueutoihin on Ty0viienyhdistyksen
jiisenille vapaa p6asy jiisenlippunsa niiyttiimiillii.

Helsingissd, Helmikuun 21 piiivluii 1885.

TyOvflenyhclistyksen Johtokunta.

Luennot pitlettiin eclella olevan ohjelman mukaan muuteu’

paitsi ettii erityisistl syistii 3 Herra Lonnbiiek’in ja 2 Herra

Pajulan luennoista jiiiviit piHmiittfi.
Kuulijain luku oli

10 luennossa ,,Eliiintieteessil" 157 yhtlistyksen jti’
sentil ja 137 muuta henkil0b’ yhteen ’ ’ ’ 294 henkiliiii’

Siirto 294 henkilOii’
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4 luernossa ,,kasvatuksesta.. 6? yhrl.-jasentii ilt# 
** heukilofl’

muutahenkildii, yhteen ..... 1b2,,5 luennossa ,,Yleisessb Ilistoriassai, ?g yhd.-jfl-
sentii, ja 60 muuta henkil06, yhteen . . . 139 ,,

19 Suomalaisessa luennoissa siis yhteen . . . . . bSb h.rkil66,
eli keskimiiiirin noin 31 henkildii luennossa.

Tyiiviienyhdistyksen jiisenistii kuulusteli luentoja kemiassa
(toht. vapaab. A. af Schulreu) . 14b henkil06,
Samoin Fysikassa (toht. E. A. Ilom6n) . . . . . . g0 ),
Samoin Maantieteessii (mag. p. Nordmann) . . . . l3b ,,

Yhteen 370 heukilOii,
joka tekee 33 0/o koka kuulijaluvusta.

Asian rahallinen puoli muodostui seuraavalla tavalla:

Menoja:
Ohjelmaiu painatus . . Smk 252 _
Palkintoja luennon pitfljille ,, 225: _
Yahtimestarin palkka ,, 15: _
3?0 pliisylipuu i 15 penniii lunastus ruotsalaisiin

luentoihin...! ,, bb:b$
Yhteen Smk 820: b0jota vastoin

Tul,ot
nousivat 282 p6nsylpusta suomalaisiin luentoihin

joten yhdistyksen luentorahasto saa suorittaa . . . Smk 27g: 2O
yhteen Smk 820: 50

Kaikki toentoluo piHjAt ovat halullisuudella ja innolla,josta komitea tAten saa lausua vilpittdmln kiitollisuutensa, har-
rastaueet luennoita, ia sentahde’ on site enemmin syyt6 valituk-
seen siitii, ett6 luennot, vaikka niistii joka luentopiiviini Banoma-
lehtien toirnitus-osastossa ilmoitettiin, kuitenkin olivat uiiu v6hii-
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lukuisesti kuunnellut - epd,kohta, jonka poistamiseksi allekirjoit-
taneet toivovat tulevan lueutotoinikunnan ryhtymiiiin semmoi-

siin toimiin, jotka ovat omiansa yhteiseen tyOhOn kokooman

sekii, suomalaisten ettii ruotsalaisteu luentojen suosijat’ joten

niiden jflrjest[misessfl nyt mabilolliset liiytyvd,t virheet voitlaau

helpommin poistaa kun mitii tiihfin’saakka on voinut tapahtua’
Helsingissd, Eeinilkuun 21 p. L885.

Bernd,t Grdnl,unil. Ri’chard’ Hi’nilstrdm. T. o. Wri’ght.

Helsingin Tydad’enyhili’styksen Johtokunnal’le’

Yhdistyksen komitealta kansantajuis-
ten lueutojen jilrjestiittistA varten syys-
lukukaunna 1885.

Komitean johtokunnan toimesta saatua tarpeelliset raha-

varat ja sovittua luennonpitiijien kanssa, joka viimeksi mainittu

toimi oli suuressa maiirAss$, vaikea ja aikaa ottava]’ antoi ko-

mitea painattaa ja sanomalehtien,,Folkv[nnen",,,Hufvudstads-
blaclet" ja ,Uusi Suometarn kanssa jakaa seuraavan ohjelman:

Eelsingi’n TY 6ud’ell,e.

Ilnoitus f,ansantajuisista luennoista

sYYslukukauuna 1885.

Tiistfl lukukaudesta alkaen, jolloin ne sarjoihin jiirjestetyt

kansantajuiset luennot nyt kol,mannen lcerran tAiilla alkaYat,

on niitlen jiirjestiimisen rnol,emmil,la kielilki ottauut toimekseen

Helsin gin TY0viienYhdistYs.
Lueutokomiteansa kautta muistuttaa yhtlistys ystiiviillisesti

Eelsingin lcaikkia ty dld’i’sid’ luentojen merkityksestii.
LuentointarkoitusonvalmistaatyOlilisille,niinmiehille

kun naisille, tilaisuutta hankkimaan tietoja, jotka ovat omiansa

huojentamaanheidflupyrint0jiinsiiparantaessaausekiiaineelli-
sia ettil henkisiii ehtojansa.
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Komitean ponnistukset, saadakseen luennon pitiiji6, ovat
onnietuneetl. tarpeelliset rahavarat ovat hyviintahtoisesti anue-
tut kiiytettbvflksemme. Eyv?in seurauksen niiyttiiisi siis olevau
varman, mutta niin ei ole laita, eikii se edes ole meiddn voi_
massamme vakuuttaa asialle menestystii. sen voitte ainoastaan
Te, Eelsingin tydviiki, tehdfl, sill6 piiii-asiallinen edellytys luen_
tojen hytidyttii,viiisyyteen otr, ettii tydviiki lukuisasti kiiy niissirja miel,ihaluisella kuuntelemisella kayttflb niitii eduksensa. Ko_
mitea sentiihden liimpimiisti kehoittaa jokaista ty\ld,istd luento-jen uskollisella kuuntelemisella kunnioittam&an ja edistiimbiin
itse6usii ja maatansa, jonka kunnia ja voima piiii-asiallisesti
perustuu valistuneesen tydvfiestti0n.

0hjelma f,ansantajuisill e luennoille
Helsi,ngissd, syyslukukaunna 7gg5.

Suonsn valtio-oikeutta esittiiii Prof. yapaaherra E. G. palm6n
Suomen kielelld tiistaisi,na kello Lf ,g Tyiiviienyhtlistyk-
sen huoneustossa, Kaivokatu n:o 8, seuraayan suunuitelmau
mukaan:
Lokakuun 27 pii,iviinti,: Suomen perustuslae,isto.
Marraskuun 3 ,, Suuriruhtinaasta ja hailituk-

sesta.
Marraskuun 10 ,,

Marraskuun 17 ,,
Marraskuun 24 ,,

Taltioptdi.aistd, ja lainsddd.dn-
ndstd.
Yaltion tuloista ja menoista,
Kan s an i,t s ehal.l,ituk s e s ta.

Iorveyr-oppia esittitii Yliopiston voimisteluopettaja, lehtori y. Hei-
kel, Buotsin kielelld, lceski.aii,kkoisin kello r/, 9 Ty0viten-
yhdistyksen huoneustossa, Kaivokatu n:o 8, seuraay&tr suutr-
nitelman mukaau:
Lokakuun 28 pitivilnii: fhmisruuumiin rakennul*estaja

eld.md,std,.
Teraeyden yleisistd, ehdoista.
Eri ammattien aa’ilcutuksesta ter-
oeyteen.

Marraskuun 4 n
Marraskuuu 11 ),
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Marraskuuu 18 ,, Teraeellisi,stii asunnoista.
Marraskuun 25 ,, Rvto’*sta jo oaatteista.

Ilnanvaiheista piteii Filosofian maisteri W. Soini luentoja Suomen
ki,elellri lauaantaisin kemillisen laboratorion oppisalissa’
Nikolainkatu n:o 3, sonraavan suunnitelman mukaan:

Lokakuun 31 piiivilnh: Ilmakehdstd.

Marraskuun 21 ,, Sateesta.

Tflhtitieteetlisi?i aineita esittiiii Professori A. Donner Rttotsi’n
ki’elelld, sunnuntai,sin kello 5 i’ pp. kemillisen labora-
torion oppisalissa, Nikolainkatu D:o 3’ seuraavan ohjel-
man mukaan:
Lokakuun 25 ptliviinii:

Marraskuun 1 ,,
Marraskuun 8 ::
Marraskuun 15 ),
Marraskuun 22 rt
Marraskuun 29 "

Marraskuuu 7 ,,
Marraskuun L4 ,,

.Ldmmiistd’ maan pinnal,la,
?uuLista.

Tdhtitaiaaasta ja sen oaihtele-
aasta ulkond,6sta.
Kiertotd,hdi’std.
Pyrstd tdhd,i,std j a td’htilennosta’.
Auri.nsosta.
Kwusta.
Kii.ntonaistd’hdistd’ ja tdhti-us-
masta.

Lueunot eivflt edellytA mitAfln eriniiisiii perustavia tietoja.
Helsingin Ty0viienyhtlistyksen jiisenillii on jisenlippunsa

niiyttiimfllld, vapaa paisy luentoibin. Muut henkilOt maksavat

15 penniii sisiiiinpiiiisymaksuksi kuhunkiin luentoon.
Koska luennot ovat ai’otut eritttiin tyiiviielle, illk66n ku-

kaan epii,ilkO tulla niihin tyiivaatteissansa.
Ken ei ole tilaisuutlessa kuuntelemaan lueutoja kaikissa

aineissa, valitkoon yhden tahi useamman niistii ja kaykit0n sittet
jos mahdollista siiiinndllisesti kaikissa niiiss:l luennoissa.

Hyviintahtoisia muistutuksia, omiansa johdoksi komitealle’
vastaanotetaan kiitollisuuclella sen esimieheltS, tehtailija Y’ v’
’Wright’ilta (Kluuvikatu 1), joka mytiskin antaa tietoia’

Helsingissii Lokakuun 6 P. 1885.

Ilelsingin Ty0viienyhdistyksen Luentokomitea.
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saadaksensa luennot vielitkin enemmin yreisOn tiedoksi on
komitea kaupungin kaikissa sanomalehdissil joka luentopiiivdnfl
aDtanut toimitus-osastossa niistii ilmoittaa.

Paitsi ohjelmassa mainituita on vielfl kaksi luentoa pidetty
ruotsin kielellii, nimittein yksi rehtori treikeliltfi ja yksi lausun-
non opettaja A. F. Westermarck’ilta.

Kuulijain luku on ollut:

Professori mpaah. palm6n’in luennoissa:
Suomen perustusla,eista. .. . 16 yhtl.-jiis. ja bl muuta henk.
Suuriruhtinaasta ja hallituksesta 21 ,, ,, b2 ,, ,Yaltiopiiivistii ja lainsiiiidhnnOsffi 20 , , BB ,n ,,Yaltion tuloista ja menoista 1g ,, ,, 22 ,:, ,:,Kansan itsehallituksesta. . 12 ,, ,, 18 n ,,

YhteenS?ym
eli yhteen 258 henkil., ioka tekee keskimiiiirin noin 52 luenuossa.

Lehtori Heikelin luennoissa:
Ihmisruumiin rakenuuksesta ja

elamasH 19 yhcl.-jas. ja 38 muuta henk.
Terveyden yleisistii, ehdoista Bb ,,Eri ammattien vaikutuksesta

u75 ’ r,

terveyteen 43 ,, ,, dl ,! ,,Terveellieistii asunnoista. . . . g6 ,, ,, 46 ,, ,,
Ruo’asta ja vaatteista Bg ,, ,, 4E ,, ,,
Ruoka- ja nautinto-aineista . g7 ,, ,, B? ,, ,,

Yhteen 203 yhd.-jii,s. ja 292 muuta henk.
eli yhteen 495 henkeii, joka tekee keskimiiiirin noin ?1, lueunossa.

Maisteri Soinin luennoissa:
IlmakehasH 10 yhd.-jAs. ja 53 muuta henk.
Liimm0stii maan pinnalla . . . 18 ,, ,, 44Tuulista 1b ,, ,, 26Sateesta n ,, ,, 26

Yhteen 55 ylrd.-jAs. ja 14g muuta henk.
eli yhteen 204 henkeii, joka tekee keskimiiiirin noin bl luennossa.

ll tt
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Professori Donnerin luennoissa :

Tflhtitaivaasta ja sen vaihtele-
vasta ulkoniiiistii

Kiertotilhdist^ . .

Pyrst0tiihdistil ja ttihtilennosta
Auringosta
Kuusta
Kiintonaistii,hdistii ja tilhti-us-

masta

19 yhtt.-jas. ja 42 muuta henk.
t, tt19 !,

18 t’
20 rt
34"

u72
t, 86
,, 67
,, 92

,r 88

tt tt
tt tt
tt tt

tt20

Yhteeu 130 yhd.-jAs. ia 447 muuta henk.

eli ybteen 577 henkeii, joka tekee keskimiiiirin noin 97 luennossa.

Kuuiijain luku kaikissa 21 sarja-lun̂noissa tekee yhteen
1,534, tahi 73 luennossa. Katsoen siihen ettb keskimiiiirii, etlelli’
senii, lukukaunna oli 31, voidaan yhniillii mainittua tulosta pitiiti,
j otensakin tyydyttiiviinil,

Lausuja A. F. Westermarckin luennossa, jonka aineeua oli
nMit[ voi nainen tehtlil ty0miehen aseman korottamiseen siveelli-
sessii ja talouclellisessa suhteessa., oli kuulijain luku 61 yhdis’
tyksen jiisentd ja 110 muuta henkiliiit.

Taloudellinen tulos on seu.r&aYa:

lIaltsettaaaa:

Lueutorahaston saastO keviitlukukaudelta
Apua Helsingin kaupungilta

n Anniskeluyhti0ltii,
Tulo 1.,169 sisiiiinpiiii,sylipusta tr 15 p. .

Yhteen Smk

Maksettu:

Ohjelmainpainatusjajako ...’.
100 kirjettii, sanomalehtien toimituksill ̂ . . .

Karttamerkeistii avunhakemukseen

44L: *
500: -200: -175: 35

1,316: 35

11L: -10: -1: ?5
1: 80

Siirto 124: 55
2

Sanomalehti-ilmoituksiin
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Siirto 724: bb
Luennonpitijiin palkka 21 luennosta i 30 m. . . . . 630: -Palkinto Eerra ’Westermarck’in luenuosta 35: -Yahtimestarin palkka 10: -S[6st0 tulevaan lukukauteen 516: 80

Yhteen Smk 1,316: 35

Kaikille kaupungissa ilmestyvien sanomalehtien toimituk-
sille, jotka komiteau pyynndstii ovat ottaneet lehtiinsii tietlon-
annot luennoista, saa komitea tii,ten lausua kiitollisuutensa, kuin
myOskin kaikille niille tyOvilenyhdistyksen jiisenille, jotka lippujen
jakamisella ja vastaanottamisella tahi muulla tavalla ovat olleet
komitealle avullisina.

Helsingissii Joulukuun 29 p. 1885.

T. o. Wright.
E. G. Palmdn.
P. Nord,mann,

Rdch. Eind,striim.
A, Jriraenpd,ti.

Keskustelukysymys vaivashoidosta. Yhrlistyksen yleisessd, ko-
kouksessa Helmikuun 15 p. ehdotti puuseppii H. J. Bengtstr6m
keskusteltavaksi kysymyksen, eikd yhdistyksen puolesta jotain
pitiiisi tehtii,miin sit* varten, ettii, vaivashoito kaupungissa tulisi
paremmalle kannalle kun se nykyiiiin on. Ehdotuksen tekija
ilmoitti nimittiiin, ettii valituksia usein kuuluu sekil jii,rjestyk-
sestii kaupungin vaivastalossa kuin my0skin siitii,, ettit, sekii van-
hoja, riutuneita henkilditii ettii lapsia vaivashoitohallitukselta ura-
kalla annetaan hoidettavaksi maalle, jossa hoitajat useiu voiton-
pyynnOstii, laiminlydviit sekii, vanhain hoidon ettil lasten kasva-
tuksen. Asiasta tulleen keskustelun ajalla lausuttiin vielii muita-
kin nykyistii vaivashoitoa vastaan tehtyjii muistutuksia, mutta
koska ei kuitenkaan mitflan tod.ellisia todistuksia muistutuksille.
yoitu esiintuoda, piliitti yhilistys jf,tHA abi&n tuonnemmas riippu-
vaksi, antaen ehdotuksen tekijrille vallan hankkia luotettavia
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tietoja ja sitte taas esittaa asian keskusteltavaksi, ios hiin sitii
haluaa. Asiasta ei ole sitemmiu keskusteltu seu enempAd yhdis_
tyksen eikii, myOskii,tin johtokunnan kokouksissa.

Ehdotus omasta sanonalehdestfl. Johtolrunnan kokouksessa
Iluhtikuun 13 p. ehdoteltiin keskusteltavaksi kysymys, eik6
mii,ii,rn-ajoilla ilrnestyvl lehti, jossa arvokkaimpia luenroja, yhdis-
tystii koskevia asioita y. m. julkaistaisiin, olisi toivottava. Johto_
kunta asetti silloin keskuudessansa komitean asiata valmista-
maan ja siiffi Johtokunnalle laatimaan lausuntoa. Marraskuun
lopulla saikin johtokunta komitealta vastaanottaa kirjallisesti
laaditun mietinndn asiassa, jossa komitea lausuu: ,,Niin toivotta_
vaa kuin olisikin ollut, ettii aikeet semmoisen yhdistykseD Ahnen_
kannattajau toimeensaamisesta olisivat toteutuneet, tiiytyy komi_
tean kuitenkin, ylhiiiillii mainituista taloudellisista syistii, Ty6-
viienyhdistyksen johtokunnalle ehdottaa sanomalehtikysymyksen
jiittiimistii tuonnemmas, samalla kun komitea lausuu sen toivo-
muksen, ettii tilmii asia liihimmiissfl tulevaisuudessa ja parem-
pain aikain koittaessa taas otetaan huomioon..

Monen johtokunnan jii,senen pyynntistii, pantiin asia silloin
p0ytltille.

Ai’ottu pohjoirmainen tytivlenopistokokous f,ristianiassa. Tuk-
holman tyiivAenopiston ballitukselta yhdistykselle KesAkuun L6
p. tulleen kutsumuksen johdosta, jossa yhdistystii kehoitettiin
ethistamaa.n itseiinsii ehdotetussa kokouksessa, ai’ottu yhteisiin
keskusteluihin pohjoismaisten tyOviienopistoin ja tyOviienyhdistys-
ten tarkoituksesta, villikappaleista, oppiaineista, opetusviilikap-
paleista ja muista yhteisistti asioista kokoomaan nli,itii, asioita
harrastavia heukilOitii, pitiitti johtokunta yhdistyksen edustajaksi
mainitussa kokouksessa valita puheenjohtajausa tehtaitija y. v.
Wright’in. Korvatakseen hiinen matkakustannuksensa kokouseen,
joka oli piiiitetty piclettiivii,ksi Kristianiassa, pAfltti johtokunta
E. K. Majesteetiltansa pyytii,ii 500 markan suuruisen raba-avun.
Yhdistys hyvii,ksyi sitemmin n’ii,milt toimet ja hallitus myonsi tar-
vittavat matkarahat, velvoittaen herra v. Wright’in ottamaan tie-
don pohjoismaisten tydvbenyhdistysten jrirjestyksestii, ja toimista.

Kuin ei ai’otusta kokouksesta kuitenkaan tullut mitii,iin,
epiiili apurahansaaja jos hiiu matkustaisi eli ei, mutta tAmA
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p̂6ilys poistui asianomaisten selityksesti, etth matkan tulee tehdii,
etlellhmainittua tarkoitusta varten, ai’otusta kokouksesta huoli-
matta.

f,ertonus muutamista ty$viienpyrinn0istii Buotsissa ja Norjassa on
cen kertomuksen nimi, jota yhdistyksen esimies tehtailija Y, v.
’Wright par’aikaa laatii kesiillii 1885 Ruotsissa ja Norjassa teke-
mdstanse matkasta. (Katso kertomukseen ai’otusta Pohjoismai-
sesta Tydvii,enopistokokouksesta). Kertomuksen sisiiltii tulee ole-
maan seuraaY&:

Johilatus.
L Tydacienyhd,i,stykset Buotsissa ja Norjassa. Ruotsa-

laisten yhdistyksien synty. - Norjan yhdistyksien synty. - Yh-
distyksien tarkoitus. - Yhdistyksien jii,rjestys. - Yhdistyksien
taloutlellinen kanta. - Pankit. - Toimia hinnan-alennuksesta
yhdistyksen jiisenille elintarpeita ostaessa. - Neljannesapurahas-
tot. - Aputoimet. - Palkintorahastot. - Tilaisuuden valmista-
minen koululapsille viettiiii, keslin maalla. -- Oppijaksot. - Luen-
not, kirjastot ja lukusalit. - Keskusteiuharjoitukset. - Norjan
tydviienyhdistysten yhdysvaikutus. - Niiden keskitoimisto. -Niiden siianilot.

II. TEdaden sa,irqs- ja hautausu’purahastot Ruotsissa
ja Narjassa. Johdatus. - Rahastoin jiirjestys. - Rahastoin toimi
selvitetty tilastollisilla tiedoilla. - Toivomuksia rahastoin suh-
teen Suomess&. - Satamies-yhdistyhset Ruotsissa.

UI. Yleiset tyi)mi,eslcokouhset Ruotsi’ssa ja l\lorjassa.
Kokousten suunnitus y. m. - Kaikki kokousten keskustelukysy-
mykset ja paat0kset. - Kokousten virkamiehet. - Ensimiiinen
Pohjoismainen tyOmieskokous Tukholmassa L8?0. - Ruotsin en-
eimiinen Ty0mieskokous Tukholmassa 1879. - Norjan ensimiii-
nen Tyomieskokous Kristiauiassa 1880. - Ruotsin toiuen Tyii-
mieskokous Norrk0pingissA 1882. - Norjan toinen Ty0miesko-
kous Trondhjem’issa 1882. Yleinen lausunto kokouksista.

- Tilastoa kokousten osaa-ottajain yhteiskunnallisesta asemasta.
If. Tyi)atienopi,stot Rul sa ja Tydrtdenalntemi,o Nor-

jassa. Kertomus. -- Jarjestys. - Toimi.
Tr. Kansanpankit Ruotsissa. Jiirjestys. - Toimi.
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l/I. TaraekaupTta yhdistykset Ruotsissa ja Norjassa.
Jiirjestys eri jiirjestelmiiin mukaan. - Toimi.

V I I. Tydacien-asunto- osakeyhtii)t Norj assa j a Buotsissa.
Jiirjestys kolmen jiirjestelmiin mukaan. - Toimi.

TIII. Hdyrykei,ttidt Norjassa ja Euotsissa. Jiirjestys.

- Toimi.
IX. Bengasliike. Kertomus. Ohjelma. - Silmiiys.
X. Annislceluyhtidt Ruotsissa jo Norjasso. Jiirjes-

tys. - Toimi.
XI. Sosialistiset pyrinndt Buotsissa ja Norjassa.
XII. Ammattiyhdi,stykset Buotsissa ja Norjassa.
XnI. Tydacienaakuutuskysymys Buotsissa ja Norj assa.
I{oska johtokunta yhdistyksen vrihbvaraisuuden tiihden ou

estetty tiissii, vuosikertomuksessa, niinkuin jo pa.atetty oli, julkaise-
masta herra v. Wright’in teosta, jossa johtokunnan mielestil,
selvnllii, ja asianmukaisella tavalla kerrotaan tii,rkeistil asioista,
jotka maassamme vielii ovat hyvin viihiin tunnetut, toivoo Johto-
kunta, ettii kertomus, joka Hallituksen mflArAyksen mukaan on
K. Senaatin Rahavarain-Toimikunnalle jiltettilvii, niin pian kuin
mahdollista valtion kustannuksella toimitetaan painosta yleis0n
niihtiiviiksi.

Ehdotus keskustelukokouksista. Kuukausikokouksessa Heinii-
kuun 11 p. ilmoitettiiD, ottii jotkut yhdistyksel jiisenet olivat
toivoneet useimmin pidettiiviii keskustelukokouksia. Tiimii,n joh-
dosta kehoitti esimies niitii yhdistyksen jiiseniii, jotka tahtovai
ehdoittaa keskustelukysymyksiii semmoisia kokouksia varten, siitii
ilmoittamaan haneile, niin ettii kysymykset voitaisiin valmistaa
ennen kuin ne asetetaan yhdistyksen keskusteltaviksi. Semmoi-
sia kysymyksiii ei kuitenkaan ole ilmoitettu.

Norrkdpingin tyiivlenyhdistyksen kntsumus. Elokuun 12 p. luet-
tiin johtokunnassa Norrkdpingin tydviienyhdistykseltii Helsingin ty6-
viienyhtlistykscn esimies herra Y. v. Wright’ille tullut kirje, jossa
mainittiin erityisistii painotuotteista, jotka olivat Helsingin tyci-
viienyhdistykselle liihetetyt, ja jossa herra v. Wright kutsuttiin
siihen juhlaan, joka vietettiin Elokuun 16 p. Norrk0pingin tyO-
viienyhdistyksen perustamisen muistoksi 25 vuotta takaperin,
s&notun yhdistyksen huoneustossa. Koska kuitenkin otaksuttava
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oli, ettii esimies silloin oli Norjassa, annettiin varaesimiehen ja
sihteerin toimeksi yhdessii laatia ja yhdistyksen puolesta EIo-
kuun 16 p. Norrk0pingin tyOviieuyhdistykselle lbhettiiii onnen-
toiyotus siihkOsanoma piiiviin merkityksen johdosta.

Yalmistavia tditl Teollisuushallituksen kiertokirjeen f,eeiikunn
8 plivliltl vastaanista yarten, jossa kirjeessii hallitus, saadaksensa
tiiydellisempii,ii, selitystii useissa semmoisissa asioissa, jotka piiii-
asiallisemmin vaikuttavat kAsityii-ammattien ja n. k. pienemmii,n
teollisuudeu asemaan nykyilfln, Ty0vnenyhtlistykseltii, pyyHA vas-
tausta 31 eri kysymyk.seeu, on syksyn ja talven kuluessa ahke-
rasti vireillii, pidetty.

Yoidaksensa kysymysten vastaamisessa monipuolisesti va-
laista niitii, ottamalla vaarin tyOmiesten kokemuksista ja toivo-
muksista niin monessa ammatissa Hclsingissri kun mahdollista,
pilfltti yhdistys kuukauskokouksessa Elokuun 30 p. ryhmittiiin
kutsua toistensa kanssa likeisimmiit ammattiharjoittajat, katsomatta
jos kuuluivat yhdistykseen eli ei, valitsemaan edustajia komiteaan
ehdotusten laatimista varten vastauksiin, ja tehtiin tiissii ainoas-
taan se rajoitus, etfti ainoastaan ty1mi,ehel saivat vaaleissa olla
osallisina.

Niiissii, ryhmiikokouksissa, luvultaan 72, oli osaksi lukui-
sasti osaanottaiia ja valittiin niissii, jiiseniksi komiteaan seuraa-
vat, henkildt, nimittlin:

Hansikkamaakareilta: Horst D., ty0nantaja.
Satulamaakareilta: L0nnroos A., ty0mies, Friman A., s:a,
Suutareilta: Kettunen P., ty0mies, Karjalainen p., s:a,

Moilanen A., s:a, Siill J., s:a, Wirtanen J., tyOnantaja.
Turlikureilta : Lundqvist Aug., ty0m.
Raataleilta: Hahlmau M., ty6m., Gr<indahl A. ’W., 6:a,

Kuittinen J. H., s:a, Nyberg F., tydnantaja, Olander O., s:a.
Nyririnpunojilta: Rosenberg H. W., tydnantaja.
Umpelijattarilta: Nystrdm Ida, Sandell Amancla.
Partureilta: Eriksson A., tyiim,, Syclow y., s:a.
Makkarantekijitilta: Knief K., tydnantaja.
Teurastajilta: Axelsson A., kirjanpitiijii, Gr0nlund A. H.,

s:a, Lentz, G., s:a.
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. Leipureilta: Lflhteinen J. L., tyOm., Stenius G. M.’ tydn-
autaja.

Sokurileipureilta: Jurva N., tyOm., L0fstr0m E. J.’ tyiin’
antaja.

Maalareilta: Paalanen E., tyOm., Tyuell W.,s:a. Johans-
son D., s:a, Lehtinen F. K., s:a’ Pettersson J. E., s:a.

Puuscpiltd,: Nymau H. J., tyOm., Willander N., s:a. Liutl-
steclt E., s:a.

Tapetsieraajoilta: Lindqvist C. G.
Pianontekij0iltii: Sj0holm G. E.
Yaunumaakareilta: rffalenius M., tyOm.
Liikkisepiltii: Waltlstrrim O., ty6m., Strantl ’W., s:a, Ny’

berg J., s:a, Ho’lmberg W., s:a.
Kulta- ja hopeasepiltii: Tikkanen .H., tyOm., SahlstrOm

Karl Fr., s:a.
Keltavalaajilta: Lindholm J., ty0m., Carlsson J. G., tydn-

antaja.
Yaskisepiltii: Fagren J. W., ty0m., Lindroos R. O., s:a.
Konetehtaan ty0miehiltii: Blumfeltl A., ty0m., Lihr B. E.t

s:a, Gustafsson ’W., s:a, l’alck A., s:4, Wickstr6m K., s:a, Hel6n
A. W., s:a, Lintlroth K. E., s:a, Lnndberg G., s:a, Itkonen A.,
s:a, Lindfors J. ’W., 8:4, Ginman K., tyOnjohtaja, Sj0blom G.

A., s:a, Gronfors 4., s:a.

. Sepiltii: ’Westertlahl A., tydnantaja, Nissineri J., s:a, Wath6n
A. E., s:a.

Kellosepiltil: Rothman O. J., tydm., ’Willberg W.’ s:at
’Widemark J. F., tyOnantaja.

Muurareilta: Wallenius J., .tydm., Savolaineu L’ F., s:a,

Kylantler A., s:4, Lindfors K. A., s:a, Lintleberg O.’ s:4.

Kivenhakkaajilta: Gustafsson G., tyOm., Arlin K., s:a.

Salvumiehilta: Pajunen J., Linilbiick K., Lindfors J. A.’
Forsberg G.

Puutarhureilta: ftlkko O., tydm’, Sagulin Y., s:a.

Kirjansitojilta: Lindell A. G., ty6m., Kumpuuiemi M., s:a

Jflrvenptb 4., s:a.
Kirjanpainotyomiehilt[: Roth J. G., tyOm., 0hrnberg Ej.’

s:a, Lindstedt O., s:4, Pehkouen J., s:a.
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Kaakelintekijdiltii: Akesson K. L., tyOm., Saur6n Y. A.,.s:a.
Sokeritehtaantydmiehiltii: Hartman A., Karlsson J. G.
Tupakkitehtaanty<imieldltii: Winter F., L0fman K., Nikan-

cler F., Hagberg Aug., Nystr0m G. A.
Komitean toimesta antaa sen sihteeri seuraavat tiedot:
Komitea kokoontui ensi kerran Lokakuun LL p., jolloin

esimieheksi yksinielisesti valittiin tehtailija Y. v. Wright ja sih-
teeriksi kirjanpainaja J. Pehkonen. Sen j0lkeen jakautui komi-
tea, kysymysten valmistavar kesLustelua varten, 4 osaan eli ala-
komiteaan, joiden kesken tyO jaettiin siten, ett0

7:nen alakomitea, johon kuuluu herrat Gr0ndahl, (puheen-
johtaja), Lehtinen, Ldnnroos, Wirtanen, Liudroth, Paalanen, Sagu-
liu, Forsberg, Kettunen, Sytlorv, Gustafsson, Ilel6n, Lundqvist,
Nyberg ja Falck, keisittelee ammattiteitoa ja oppilain kehitystii,
koskevia kysymyksie.

2:ne n al ak o mi.tea, hew at Petterss on (puheenj ohtaja), Karja-
lainen, Gr0nlund, Nyman, Holmberg, Wilander, Pajunen, Lindholm,
Tynell, Grdnfors, Wickstr0m, Lindroos, Hahlman ja Axelsson sek6
neiti Amauda Sandell, kAsiftelee kysymykset kelpaavaisuudesta
liikkeen harjoittamiseen sekii kilpailun vaikutuks’esta, kuin myds-
kin kiertokirjeessii mainitut tullikysymykset.

8:mas alakomitea, herrat Kuittinen (puheenjohtaja), Hulkko,
Savolainen,’Wallenius, Lindfors, Karlsson, Liutlberg, Pehkoneu,
Liutlqvist, Lindebii,ck, Sj0blom, Winter, Ldfman, Ohrnberg ja
Arlin, selvittiiii kysymyksen jos tydkansau taloudellinen kanta
ou htronontunut tahi parantunut elinkeinovapauden vaikutuksesta.

4jds alakomitca, herrat Olander (puheeqjohtaja), Kylan-
der, Jiirvenp[ii, Nyberg, Lihr, Itkonen, Kumpuniemi, Moilanen,
Wath6n ja Lindell, kii,sitteliviit kysymyksen vankilatyiin jii,rjestii,.
misest6.

Yhtbliiisyyden saavuttamiseksi alakomiteain t0issii ja johta-
misessa ja ryhtyflkseen niihin toimiin, kuin voivat edistiiii asiain
kii,sittelemistA suuressa komiteassa, asetettiln jiirjestiimisvaliokunta,
johon kuuluu sekii ison komiteau ettii alakomiteain puheenjohta-
jat ja vielfl herrat Jiirvenpiiii, W. Liuclfors, Lundqvist ja Nyman.

Yoidakseen antaa luotettavaa vastausta kysymykseen, jos
ty0kansan taloudelliuen hanta on huonontunut talri parantunut
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viimeisten 20 vuotten kuluessa on komitea plilttiinyt kaavojen

levittiimiillii saada tietoja yhtleltii puolen ty0palkkojen sruttrn-
ilestajaty0.ajanpituu<lestajatoiseltapuolentilrkeimpiiinelin.
tarpeitleu hinnasta seka huoneen hyyryjen miliiriistii vuosina

1865-1885.
Tietlot tyOnansiosta jakautuvat kahteen piiii-osaon, nimit’

tiiin tyOn-ansio ty0miehelle, joka pitiiii’ itse ruo’au ja huoneen,

ja ty0miehelle is6nuiln ruo’assa ja asunnolla. Niimiit molemmat

osat jakautuYat taas kahteen ala-osaan, nimittiin ty0miehille
piliviipalkasta ja tyomichiUe, jotka saavat palkan kappaleeu jill-
keen. Tiedot niiissii kahdessa osastossa ovat jaetut 3 sarekkee’

sen, jotka osoittavat:
l:nen sareke: palkan ty0miehelle, jolla on hyvii’ am-

mattitaito.
2:nen sareke: palkau tydmiehelle, jolla ou tavallinen am-

mattitaito.
3:mas sareke: palkan ty0miehelle, jolla on huonon-puolinen

tahi kehuo ammattitaito.
Jos ei tietoja voitla antaa ty0nansiosta kaikissa kolmessa

tyomiesluokasse, kirjoitetaan tietlot siitii kuiuka paljon taaal’li-

sasli i"aitava tyOmies on ansainnut.
Ty0-ajan pituudesta pyydeuan tietoja erittii’in tyOmiehistii

omassa ruo’assa, ja asunnossa ja erittii’in isiiuniin ruo’assa ja

huoueessa.
Koska tyOviienyhtlistys on peetffinyt tiistii puolen joka

vuosi teettiia hulun edellf, maini[uista tietloista, on komiteat

siihen kehoitettu yhtlistykseltd,, pyytiinyt ett6 niissii tapauksissa’

kuin ei tietoja pitemmiltii ajoilia voida antaa, semmoisia kum-

minkin annettaisiin yhdistyksep klytettiiksi vuodelta 1885’

Sitarunsastaainekokoelmaa’kuintiimiintiirke.inasian
kiisittelemistil varten karttuu, tulee kiisittelem6iin erityinen komitea.

Kaikkialakomiteatovatkokoontuneetvilhiutiiinkerrau
viikossajalieneviitjomelkeinvalmiitmietintoinensii,jotkaniin-
muotloin piakkoin tulevat kflsiteltiiviksi suuressa homiteassa n. k.

,, ty0viien -edustajakunnassa".
f,omitea verrtaanriilnt0jen laatimista Yadetr’ Helsingin Kasi-

tyti- ja Tehtlas-yhilistys oli kokouksessaan Marraskuun 2 p’ pii6’t-
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tfinyt kehoittaa tytivflenyhdistysta jflsenistiinsii valitsemaau 4 jii-
sentd, siihen komiteaan, ionka toimeksi kiisityd- ja tehdasyhdis-
tys oli antanut kaavan laatimisen semmoisia yleisesti sopivia
siliintOjii varten! kuin yhdistys katsoo tarkoituksen mukaisiksi
ja toivottaviksi verstaissa niinkuin 81 $ asetuksessa elinkeinoista
Maaliskuun 31 pbiviiltii 18?g maiuitsee. Samalla oli kbsityO-ja tehdasyhdistys lausunut sen toivomuksen, ettii niimii,t 4 j[sentii
valittaisiin niistfl ja niiltii tytiviienyhdistykseu jasenilffi, iotka
ovat tyossii joko kiisityiilitisenii, tahi tehtaissa, koska tyonantajatjo kyllin ovat edustetut komiteassa kiisity0-yhdistykseltii valitulta
neljiiltit jiiseneltii. Noudattaen tbtil kiisityo-yhrlistyksen kehoitusta
valittiin jiiseniksi komiteaan paju- ja rottinkityomies J. Hiiilund,
puusepiit H. J. Nyman ja H. J. Bengtstr0m seka viivaaja A.
Jiirvenpii,[.

Muilta seuduilta olevien ty0miesten veroitus. Kuukausikokouk-
sessa Marraskuun 15 p. nosti puuseppii H. J. Bengtstr0m kysymyk_
sen siitfl, eiko tydmiehiii, jotka parhaalla tyjin_ajalla tuhansittaiu
tulvaavat Helsinkr’in, mutta ovat kirjoissa ja veroitettuna maalla,
voisi velvoittaa maksamaan jotain veroa my0s Helsingin kunnalle?
Asia pantiin p0yal6lle, mutta otettiiu taas keskusteltavaksi kuu_
kausikokouksessa Joulukuun 20 p. joiloin yhdistys piifltti l[het-
t[ii, seu valmistamista varten komiteaan Teollisuushallituksen kysy_
mysten vastaamista yarten.

Neuroa ja apua kunnallistaksoitusta koskevissa asioissa. Joh-
tokunnan kokouksessa Joulukuun 17 p. nostettiin kysymys toi-
mista siihen suuntaan, ettii ty0miehet kunnallistaksoituksessa
veroitettaisiin tulojensa mukaan, joka nyt ei suinkaan tapahdu
eikii ole mahtlollinenkaan, sill6 luonnollista on, ett’ei taksoitus-
lauttakunta voi tarkoin tietlii kaikkein tuloja. Mainituita epii-
kohtia poistaakseusa tulisi yhdistyksen

a) antaa tietoja kuinka suuret tulot ovat veroituksen
alaiset;

b) tydmiehiil pontevasti muistuttaa tarpeellisuudesta taksoitus-
lauttakunnalle antamaan tietoja tuloistansa;

c) veronalaisten puheideu mukaan kirjallisesti yldspauna
mainitut tiedot, joidenka todenpitdviiisyys on todistuksella toalis-
tettaya;
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d) taksoituslauttakunnalle toimittamaan sanotut tiedot;
e) niille, jotka yhdistyksen viilityksellii ovat ilmoittaneet

tuloistansa ja haluavat tietii,il taksoituksesta, ottaa tietlon siitiil
f) henkilOille, jotka yhdistyksen vhlityksellfl ovat ilmoitta-

neet tulonsa ilman ettii niitii on huomioon otettur laatia ia
maistraatiin jiittiiii valituskirjoitukset, jos otaksuttava ja totlistettu
syy valitukseen l6ytyY;

g) totlistusten puutteessa estellii valituksen tekemisestii’
joka semmoisessa tapauksessa ainoastaan tuottaa tappiota kartta-
merkkien lunastamisessa.

Kuin ei asiaa kuitenkaan ennen vuotlen loppua ehtlitty
kflsittelemiiii,n, lienee kertomus sen kulusta paremmin paikallaan
geuraavassa vuosikertomuksessa.

0petusta kiisitiiissii. I(uukausikokouksessa Joulukuun 20

p. ehtlotti herra B. Pilsutlski, ettii yhdistyksen niin pian kuin
mahtlollista pitA,isi ryhtyii, toimiin sitii varten, ett6 ne yhdistyk-

sen naispuolisista jiisenistii, jotka sitii haluavat, tulisivat tilai-
suureen saamaan opetusta kasitoissa. Kokous ei silloin heti

tahtonut ottaa asiaa keskusteltavaksi, vaau llhetti sen johtokun-

nan valmistettavaksi.
Tydpalkka- ja elintarvetilastoa. Kokouksessa Marraskuun 2 p’

nostettiin johtokunnassa kysymys siitl, ettii yhtlistyksen tiistfl
lahin vuosittain pitaisi yhtecnsovituttamaan tietoia yh’leltb puo’

len tydpalkkojen suuruudesta ja ty0-ajan pituuclesta eri amma-

teissa ja toiselta puolen mainittavimpain eliutarpeitlen hinnasta

sekii huoneenhyyryjen maerasta. Ehdotuksen tekij* piti tiistii
tilastosta olevan suuren hyOdyn ty0kansan aseman parantamisessa

taloutlelliselta kannalta. Kuukausikokouksessa saman kuun 15 p’

hyviiksyi yhdistys ttimbn ebdoituksen ja kehoitti johtokuntaa

ryhtymii,ln tarpeellisiin toimiin tiissii suhteessa’ Johtokunta on-

kin antanut kahden jiisenensii sorittaa yhteen tie’lot ja on tu-

los heidan tyOstansa seuraava:
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Asioista, jotka enemmiln tahi viihemmiin koskevat yhdis-
tyksen sisiillistii, jiirjestiimistii ja taloutta, ansainnevat seuraavat
vuosikertomuksessa tulla mainituiksi:

Johtokunta. Yuosikokouksessa Maaliskuun L p., joka kokous
pidettiin Ylioppilashuoneen suuressa salissa, valittiin jtiseuiksi
johtokuntaan siitii, poisarvottujen tehtailija Y. von Wright’in,
turkkuri A. Luntlqvist’in ja paju- ja rottiukity0mies J. H0ilund’in
sekti kuoleman kautta eronueen faktori G. F. Sil6n’in ja paik’
kakunnalta poismuuttaneen vaskiseppA P. Y. Grahn’in sijaan seu-
raavat: paju- ja rottinkitydmies J. Htiiluntl, tehtailija Y. von
’Wright, turkkuri A. Lundqvist, tyOnjohtaja G. A. Sj0blom ja
koneenhoitaja E. Nordling. Eusimmiiisessii, kokouksessa Maalis-
kuun 3 piiiviinii valitsi johtokunta esimieheksi tehtailija V. vou
Wright’in ja vara-esimieheksi turkkuri A. Luudqvist’iu. Kokouksia
on johtokunta kalenterivuoden kuluessa pitanyt kaikkiastaan 31’
joista kaksi yhdessfl jarjestysvaliokunnan kanssa. Johtokunta on
sittemmin yhdistyksen siiiintOjen mukaan valinnut muut yhdistyk-
sen virkamiehet, joista tuonuempana.

Jflrjestytsiiilnniit. Kokouksessa Maaliskuun 3 p. tehdyn ehilo’
tuksen johdosta pbiitti johtokunta kahtlelle jiisenistiinsii toimeksi
antaa yhclessii, kahden jiirjestysvaliokunnan j6senen kanssa laatia
ehdoituksen jflrjestys-siiiintOihin yhdistyksen huoneustolle. Joh-
tokunnan kokouksessa Heinii,kuun 7 p. antoi komitea ehtloi-
tuksensa semmoisia sii,iintOjil varten. Sekb yksityisesti ettfl yhtlessi
jiirjestysvaliokunnan kanssa keskusteltiin sittemmin nii,istii sii6n-
ndistii useissa kokouksissa ja hyvhksyttiin ne lopullisesti yhtlis-
tykseltii, kuukausikokouksessa Elokuun 30 p., jolloin my0s pilii-
tettiin huoneuston molempiin saleihiu jflsenten niihtii,vliksi ripus-
taa jiirjestyssii,ii,nn<it seklj, suomen ettii ruotsin kielellii, ettil iflr-
jestysvaliokunta voisi turvautua niihin, jos syytii siihen ilmaantuisi.

Laulukunnan siilnniit. Mytis toisessahin suhteessa on johto-
kunta katsonut syytii olevan komitean asettamiseen laatimaan
ehdoitusta jiirjestyssniintdihin yhteystOii, varteu yhdistyksessii.
Niinkuin etlellisessii vuosikertomuksessa mainitaan on yhtlistyk-
sessii aiua sen alusta liiytynyt laulukunta, joka on ollut alistettu
huvitoimikunnau alle. Laulun johtajan ja laulukunnan jiisenten
suhde toisiinsa sekii Huvitoimikuntaan ja yhdistykseen kokonai-



34

suudessaan ei kuitenkaan ole ollut tarkoin mii,iiriitty. Yastaisuu-
dessa jiirjestiiiikseen tiitii, suhtletta piintti johtokunta kokouksessa
Marraskuun 16 p. asettaa komitean, johon tulisi kuulumaan 9
jesenffi, 3 valittu Johtokunnalta, 3 Huvitoimikunnalta ja 3 Lau-
lukunnalta, laatimaan sii,iintOehdoitusta viimeksimainitulle. Namfi,t
jlsenet ovat sittemmin valitut ja toivoo johtokunta ettii tulos
komitean tyostii tulee hyodyttiimiliin sekii yhdistyksen ettii laulu-
kunnan kehittymisffi ja yhdystydtii.

I{iisity6-illat. Edellisessii vuosikertomuksessa mainittuja kasi-
tyO-iltoja yhtlistyksen naispuolisten jtisenten kesken on kuluneen-
kin vuodcn ajalla pitkitetty samalla tavalla kuin edelliseniikirt
yuonna, ja lienevii,l ne olleet omiansa likemmin yhdistiimiinn nii’
hin osaa-ottavaiset. Mutta niiuriit illat eiviit ainoastaan siveelli-
seltii kannalta ole edistiineet yhdistyksen tarkoitusta; mytiskin
taloudellisessa suhteessa ovat ne olleet yhdistykselle hy0tlyksi ja
eiluksi. Ei siinii kylla ettii kasityd-iitoihin osaa ottavat naiset
piiiviin, monestikin raskaan ty0n jiilkeen siiiinnOllisŝti kerran
viikossa ovat tulleet kokoon yhtlistyksen huoneustossa omilla
varoillaan ostetuista tarveaineista tekemlAn pienempiii, esineit[,
yaan ovat he my<ls siihen lisiiksi tuttavissaan ja suliulaisissaan
beriittiineet harnfstusta yhdistyksen ricunoille. Johtokunta pitaii
sentii,hden kalliina velvollisuutenansa tiissii vuosikertomuksessa
lausua vilpitt0miin kiitollisuutensa kaihille knsityii-iltoihin osaa-
ottaville naisille, mutta etupaiissii jiisenille niiden toimikunnassa,
rahavartijatar Maria Lindeman’ille, rahavartijatar Hilda Hazard’ille
ja kaupanhoitajatar Arnanda Santlell’ille, siitii lahjasta 988 m.
65 penniil, jonka yhdistyksen yleinen rahasto Joulukuun 20 p.
sai vastaanottaa ja joka oli puhdas sfliist0 Jouiukuun 12 p. Yh-
ilistykscn huoncustossa kiisityo-iltojen uaisilta toimitetusta myyma-
liistii, jossa niiinii iltoina valmistetut esineet ja muut tarkoitusta
varten lahjoitetut tavarit myytiin.

Ty0vlenyhdistykset nuualla Suonessa. Pyynndstii on Por-
voosen, Yaasaan, Turkuun ja Tampereelle lii,hetetty siiiintiijil ja
vuosikertomul<sia johteeksi siellll tapahtuvissa valmistavissa t0issii
ty0viienyhdistyksien perustamista varten. Johtokunta on suu-
rella mielihalulla seurannut niiitii rientoja ja toivoo, ett6 ne me-
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nestyisiviitr niin ettii tyOliansa kaikissa maamme kaupungeissa
seuraisi esimerkkiii,.

f,irjasto ja lukusali Tanhaan-kaupunkiin. Jo yhtlistystii perus-

tettaessa ihnoitii suuri joukko henkil0itii Yanhasta-kaupungista
ja siellii olevasta Arabian posliinitehtaasta aikomuksensa olevan

tulla Tydviienyhilistykseen. Pitk[,n matkau lnoin 5 kilomeeteria)
ffihden ovat kuitenkin aivan harvat jiisenet Yanhasta-kaupungista
kilyneet yhdistyksen lukusaUssa ja kokouksissa ja iso osa on

sittemmin lruukausmaksujensa suorittamiscn laiminlytimiillii koko-
Daan eronnut yhdistyksestii, kosh’ei heilla oliut pienintak[ii,n hyd-
tyii jiisenyydestflnsh. Tfltli epnkohtaa poistaaksensa ja valmis-
taakseen hyddyllistii huvitusta joutohetkinit sille suurelle jouholle

tytiviikeii, kuin asuu Yanhassa-kaupungissa, annettiin Maaliskuun
22 p. Vanhassa-kaupungissa asuvilta yhdistyksen jiiseniltii yhtlis-
tyksen johtokunnalle kirje, jossa pyydettiin, ettii Tydviienyhdistys
alakirjastoksi omalleen ottaisi ja hoitaisirsielli kolme vuotta sitten
loytyviin kirjaston sekii, ettii siellii yhdistyksen toimesta perus-

tettaisiin vii,hempi lukusali. Johtokunta asetti komitean miiiirii,-
paikassa ottamaan selkoa, jos tehty ehclotus yhdistykselfti olisi
huomioon otettava eli ei. Marraskuun 2 p. sai johtokunta komi-
tealta vastaanottaa kirjallisen lausunnon, jossa komitea tosin piti
haara-osaston perustamisen Yanhaan-kaupunkiin olevan kyllin huo-

miota ansaitseYan, mutta taloudellisista syistii ei komitea kuiteu-
kaan tahtonut sitii puolustaa, koska yhdistyksen rahavarat siten

saisivat kilrsia 600 markalla enennetyn vuotisen ulosmenon, jota
tytiviienyhtlistyksen pienet varat eivflt my0nt6neet. Komitea lausui
kuitenkin sen toivomuksen, etta semmoisen haara-osaston perus-

taminen Yanhaan-kaupunkiin lahimmassa tulevaisuudessa toteu-
tuisi. Tilmiiu, johtokunualta kannatetun ebclotuksen johtlosta

plntti yhdistys kuukausikokouksessa Marraskuun 15 p. ffilla ker-
taa jiittiiii asian sikseen, mutta taas ottaa sen esille niin pian

kuin riittiiviii, takauksia liiytyy siiti, ette kysymyksessii oleva

haara-osasto ei tuota tyOvii,enyhdistykselle tappioita, jonka kor-
vaamista yhdistyksen pienet rahavarat eivat my0nnii’

Kuin asia nyt niiin p66ttyi. pidettiin sita harrasta-

vilta henkil<tilta Yanhassa-kaupungissa kokous Joulukuun 6
p., jossa keskusteltiin semmoisteu tahausten hankkimisesta,



36

ettii tyOviienyhdistys ottaisi perustaakseen lukusalin ja hoitaak-
seen kirjastoa Vanhassa-kaupungissa. Tulos kokouksesta oli,
ettii uusi pyynt0 annettiin tyrivrienyhdistykselle, jolle siinii, tar-
jottiin takauksia siite, ett6 sen yleinen rahasto ei tulisi kilrsi-
miiiin mitiiin tappiota Yanhassa-kaupungissa perustetun haara-
osaston tiihden. Yhdistys antoi scntiihden johtokuntansa toimeksi
tarkoin tutkia luvatut takaukset ja sitte, jos ne ovat kelvolliset,
ryhtyii tojmiin lukusalin perustamiseen Yanhaan kaupunkiin sekii
siellii olevan kirjaston ottamiseen yhdistyksen huostaan. Kuin
ei niiitii toimia kuitenkaan ehditty toimittaa ennen vuoden lop-
pufl, ei kertomus asian meuosta eniiii kuulu tiihfln vuosikerto-
mukseen. Kuitenkin mainittakoon"sen verta, ettii, huone yhdis-
tyksen lukusalille ja kirjastolle on vuokrattu kauppias H. y.
Nordlin’ilta Yanhassa-kaupungissa sekfl ett6 sinne on tilattu kau-
pungissa ilmestyvlt jokapii,iviiiset sanomalehdet. Maaseutulehdet
viediliin sinne yhdistyksdh lukusalista kaupungissa kerta viikossa.

Raviltola. Ravintolasta yhdistyksen huoneustossa sopi joh-
tokunta Ilerra E. Lindholmin kanssa siten, ettii hiin vielii Kes[-
kuun 1 p., jolloin ennen suostuttu aika loppui, samoilla ehdoilla
kuin siihenkin saakka hoitaisi sita. Kuin Herra Lindholm kui-
tenkin sittemmin Joulukuun L2 p, yl0s-sanoi johtokunnan hiinen
kaussansa tekemiin kontrahdin, piiii,tti johtokunta julistaa toimen
haettavaksi ennen Tammikuun 15 p. ja oli jo ennen vuoden
loppua useita hakemuksia tullut, jonka tiihden sopii toivoa, ett6
johtokunta toimeen saa siihen sopivan henkildn. Mitiiiin haittoja
ja hiiiriiiitii yhdistykselle ei ole nytkiiiin kuluneen vuoclen alla
ilmaantunut yhdistyksen huoneustossa olevan ravintolan ffihalen.

Sihteerin toimet seka johtohunnan etta yhdistyksen kokouk-
sissa ovat vuoden kuluessa suuremmaksi osaksi hoidetut yli-
oppilas B. Grdnlund’ilta, sen verran kun hilnen aikansa on
siihen riittiinyt. Kun kysymys niiiden toimien hoitamisesta
yuoden alussa nostettiin, piiiitti johtokunta, siihen valtuutettu
yhdistykseltii,, sihteerille mAAraffi kymmenen markan palkkion joka
kokouksesta, mutta tulisi hiinen sillfl mytis toimittaa kaikki pii,ii-
tosten t[hden tarpeelliset liihetykset. Poytiikirjat sekA johto-
kuunan etttl yhdistyksen kokouksissa ovat aina pidetyt sekii Suo-
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men ettii, Ruotsin kielellii. Yhtlistyksen yleisiii kokouksia on

vuoden kuluessa pidetty 14, paitsi vuosikokousta.
f,irjastoa on yha eclelleen innolla ja huolella hoitanut insi-

n0dri R. Hindstrdm. Kuin kiljain enentynyt luku ja suurempi
laioaus myds viihitellen 0n ruvennut ottamaan enemmiin aikaa
kun hiiu tarkoitusta varten ehti uhraamaao, piiii,tti johtokuuta’
siihen valtuutettu yhtlistykselta, kokouksessa Maaliskuun 22 p.
kirjaston hoitajan apulaisen palkkaamista varten mfltlriitfl 75 p.
pliviissii vuoden alusta saakka. Kirjaston hoitajalle, jolra kui-
tenkin itse vastae, kirjaston hoidosta, annettiin itse miitiriitii
apulaisensa.

Kirjastosta ja kirjain lainaamisesta on hoitaja johtokun-
nalle antanut seuraavat tietlot:

,,Yuonna 1885 on kirjasto enentynyt 423 kirjalla (380 ruot-
s4laisella ja 43 suomalaisella.)

Kirjastossa l0ytyi Joulukuun,viimeisenii piiiviinii L,553 teostc,
joista 1,180 ruotsalaista ja 373 suomalaista. NAistii snilytetiiiin
Iainakirjastossa 1,423 11,015 ruotsalaista, 308 suomalaista), kiisi-
kirjastosta 230 (165 ruotsalaista, 65 suomalaista), joista 90 pik-
kukirjaista.

Kirjalai.noja annettiin vuonna 1885 2’L34 (L’809 ruotsa-
laista, 325 suomalaista) 227 jasenclle.

Kirjaluettelo on painosta toimitettu.
Lukusali. Yhdistyksen luliusaliin, joha myOs on ollut kir-

jaston hoitajan hoidettavana, on vuoden kuluessa tullut seuraa-

vat sanotnalehdet ja aikakauskirjat:
Aamulehti, Hilmeen Sanonrat, Suomalainen Virailinen Lehti’

Ilmarinen, Keski-Suomi, Kristillisiil Sanomia’ Kyliihirjaston Ku-
valchti, Matti Meikiilflinen, Oulun Lehti, Sanomia Turusta, Sata-
kunta, Savo, Suomen Raittiuden Seuran Lehti, Suomen Teolli-
suuslehti, Yaasan Lehti, Uusi Suometar, Inkeri, Uusi Kotimaa,
Folkviinnen, Helsingfors Dagblad, Hufvudstaclsbladet, tr’inlautl,
Nya Pressen, Sporten, Tammerfors Aftonblad, Uleflborgs Tidningt
Yasa Tidning, .&bo Tidning, Ostra Finlantl, Osterbottniska Posten,
Arbetarebladet, Arbetarens vhn, Hemviinncn, Norden, Nykter-
hetskiimpen, Sl0jdaren, Svenska Familjejournalen, Kasper, Alle-
hanila fiir Folkei, Tiilning fOr Arbetsskolan och Hemsl0jd’ Titl-
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ning fiir Boktryckarkonst, Folkbladet, Tidskrift fdr Hemmet,
K<ilnische Zeitung (Wochenausgabe), Modenwelt, Dansk Indu-
stritidende.

Niinkuin edellisentikin vuonna on lukasali ollut avoinna
yhdistyksen jiisenille kautta vuoden kello 8:sta e. p. p. 10:n
illalla ja on jiirjestystii siellii valvonut p:iiviillii, ravintolan pitiij6
ja illoin piiivystelevii jii,rjestysvalioliunnan jhsen.

Rahastonhoitajan yirkaa vuoden kuluessa on sarnoilla ehdoilla
kuin ennenkin hoitauut pankinvirkamies A. Broberg, joha rahas-
ton asioissa on ollut tavattavana yhdistyksen huoneustossa joka
lauantai-iltana kello 7-9 ja sit6 paitsi kuukausikokouksissa.
Koska kuitenkin havaittiin ett’eivilt kaikki yhdistyksen jiisenet
niiinii aikoina olleet tilaisuudessa suorittamaau jiisenmaksujansa,
pii6tti johtokunta kehoittaa rahastouhoitajaa, kumminkin talvikuu-
kausina, pitiimiiiin rahaston avoiuna myds sunnuntaisin kello 5--6
i. p., jonka tam6 on tehnytkin suuremman osan vuodesta.

Lahjoina on yhdistys, paitsi mita toisessa paikassa on mai-
nittu, vuoden kuluessa saauut vastaanottaa:

Yuosikokouksessa Maaliskuun 1 piiiviinii, jfltti silloin eroava
Huvitoimikunta yhdistykselle lyykelipianon, joka oli ostettu niillii
siiiist0illii, kuin oli karttunut toimikunnan aikanansa toimeenpa-
nemista huveista.

tlelsingin anniskeluyhti0n vuosivoitosta on yhdistykselle kulu-
neena vuoDna my0nnetty 1,000 markan suuruinen apu.

Kelloseppii Y. Gr6nlund on yhdistyksen huoneustoon lah-
joittanut seiniikellon.

Sita paitsi on yhdistys seuraavilta ulkomaalaisilta yhdis-
tyksiltfl ja yksityisiltii henkildiltii vuoden kuluessa saanut vastaan-
ottaa erityisiii, kirjaisin ja kirjoja, nirnittiiin: Iiongl. Sparkasse-
Inspeht0ren W. S. W. Faber’ilta Ky0penhaminassa, Gdteborg’in
tyOviien- opistolta, Kristianian arbeidersamfund’ilta, Tukholman tyri-
vflen-opistolta, GOteborg’in tydvii,enyhdistykseltii ja l{orrkdpingin
tyd viienyhdistyks eIt ii.

Lehtori M. Gadd ou yhdistyksen arkistoon antauut kiisi-
kirjoitulisena kaksi haneltil yhdistyksen kokouksissa pidettyEl
luentoa, nimitt0in ,,Kansan teollisuuden &lalta$ ja ,rTy0mieskysy-
mys teollisuusmais6a".
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Palovakuntus.KaikkiyhdistyksenomaisuusonMaaliskuust’B
asti ollut vakuutettu palovahinkoa vastaau palovakuutus-yhtiO

,,Fenniassa" 61500 markasta.
f,uvitoinikunnaltoimistavuodenkuluessaonsejohtokun.

nalle antanut seuraavan kertomuksen:
P0ytiikirjan otteeu mukaan Maaliskuun 3 piiiviilffi oli johto-

kunta saautdjii noudattaen puolestansa huvitoimikuntaan jiiseniksi

valinnut kivipiirHjat W. Brantlstake’n ja A’ Engstrtim’in, maa-

Iari G. Holmberg’in ja tapitsieraaja J’ Wiberg’in, jotka sitem-

min kutsuivat siihen paju- ja rottinkityOmies J’ Hdilund’in, mu-

siiki-oppilaan K. G. Sj0blom’in, tydnjohtaja K’ F’ Spennert’in

ja ylioppilas B. Gr0nluntl’in.
Huvitoimikuunan ensimmiiisessI kokouksessa Maaliskuun

16 p. valittiin esimieheksi ylioppilas B’ Gr0nlund’ vara-esimie-

heksi maalari G. Holmberg, sihteeriksi tyOnjohtaja K’ F’ Spen-

nerl ja rahavartijaksi kivipiirtiijii, W’ Brandstake’ Wuoden ajalla

on toimikunnan jiisenyytlessI seuraavia muutoksia tapahtunutl

Heiniikuun 20 p. sai esinies paju’ ja rottiDkity0mies J’ HOi-

lund’ilta kirjeen, jossa hiin lausui toivomuksen saada erota toimi-

kunuasta. Toimikunta valitsi sentiihtlen hiinen sijaansa faktori

Y. Pettersson’in. Yara esimiehen pitlemmiin ajau oltua tule-

matta toimikunnan hokouksiin ja vastattua tehtyyn kysymykseen

Marraskuun keskipaikoilla toivoavansa saada siitd, luopua’ piiatti

toimikuntakokouksessaMarraskuun2gp.jiiseneksihiinensi.
jaansa kutsua ylioppilas B. Lindgrdn’in’ Johtokunnau kokouk-
-sessa 

Marraskuun 20 p. piiiitettyii’, ettl yhdistyksen laulukunta

ja laulunjohtaja tnstii lahin ja sihsi kunnes siiann0t sille ovat

valmistuneetkolionaantuleealistumaanhuvitoimikunnaualle,
lausui musiikki’oppilas K. G’ Sj0blom, ollen toimikunnan alle

alistuva virkamies, toivonsa olevau saada toimikunnasta crota’

jonka toimikunnan muub iii’senet myOnsivbt’ Kuiteukin pitlatti

huvitoimikunta itselleen oikeuden laulunjohtajalta vast’edeskin

saada neuvoja ja tietoja mita musiikillisiin asioihiu tulee yhdis-

tyksen huveissa. Jiiseneksi toimihuntaan Herra Sj0blom’in si’
jaan kutsuttiin ty0niohteja E’ Sahlmau’

Niinkuin edellii mainittiin alkoi nykyincn huvitoimikunta

toimensavastaviimeMaaliskuusta.Koslr’eiviitTammi.jaHelmi.
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kuulla yhdistykselle toimitetut huvit kuitenkaan ole mainittuina
edellisessfl vuosikertomuksessa, ilmoitetaau niista seuraayaa:

Helmikuuu 1 p. pantiin toimeen Seurahuoneessa iltahuvit,
joissa ylioppilas B. Lindgren Ruotsin kielellii piti esitelmiin ,,Mitii
opimme Yiinrikki Stoolin tarinoista.,, neiti S. Winblad lauloi,
soittoniekka D. Horst soitti huilu-soloa ja laulukunta lauloi muu-
tamia lauluja johtajansa herra K. G. Sjdblom’in johdolla. Huvit
piiiittyiviit tanssilla. 178 yhdistyksen jiisentii ia 457 muuta hen-
kiliiii olivat lunastaneet itselleen sisii,iinpiifisylipun.

Helmikuun 22 p. toimitettiin ylioppilashuoneella kausan_
konsertti, jossa olivat avullisina neiti Lydi*’w’essler, soittoniekka
D. Horst, Uudenmaan pataljoonan soittohunta ja ty0vii,enyhdis-
tyksen laulukuuta. Konserttiin myytiin J.,150 phflsylippua.

Nyt eroava huvitoimikunta on vuoden kuluessa toimeen-
pannut seuraavai huvit:

Maaliskuun 29 p. iltahuvit Seurahuoneessa, jossa konsertti-
mestari Herra seelman soitti viulua, maisteri K. Grotenfelt piti
suomenkielisen esitelmii,n ja lausuja Herra Key lausui Ruotsin
kielellil kaksi runoa, iota paitsi yhdistyksen laulukunta lauloi.
Huvit piiiittyiyril tanssilla. 178 yhdistyksen jiisentit ja 343 yh-
tlistykseen kuulumatonta henkilda olivat lunastaneet piiiisylipun.

Huhtikunn 26 p. toimeen pantiin Seurahuoneessa iltahuvit,
jonka ohjelmaan kuului sololaulua rouva Lonny ’Wiberg’iltA, suo-
ualaista lausuntoa filosofian kandidaatti K. Krobn’ilta, ruotsa-
laista lausuntoa kirjakauppias P. H. Beijer’iltii, ,,Glunt&r,,, lau-
lettu kahdelta yhdistyksen jiiseneltii, kii0rilaulua ja tanssia. Hu-
veihin oli 114 yhdistyksen jii,sentii ja 207 yhdistykseen kuulu-
matonta henkilOii lunastaneet piliisylipun.

Toukokuuu 25 p. toimitettiin Seurabuoneessa kansankon-
sertti, jossa olivat avullisina konserttimestari Herra A. Sitt, opet-
taja musiiki-opistossa Herra Wefing, niiyttelijii Herra H. Agardh,
rouva Anni Kaslin ja yhdistyksen laulukunta. Konserttiin myy-
tiin 336 pAflsyhppua.

Kesil,kuussa ei huvitoimikunta toimittanut mitbiin huvia,
sillii kylmiinpuolinen ilma esti huvit ulkoua ja huvit huoneessa
katsottiin sopimattomiksi ffihan yuodeu aikaarr.
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Ileiniikuun 5 p. jflrjestettiin huvimatka Deger00h0u, jonne

hOyryveneet ,rAjax(t, ,rTurholmts, ,rI)egerdt’, ja ,,Agir" kello 10:sta
e. pp. veivilt huvimatkailijoita. Kokouspaikka oli Degcr0<in talon
maalla oleva juhlakenttb, jossa Rautatien tydviien ja Puuseppii-
yhdistyksen soittokunnat soittelivat. Eriis yhdistyksen jiiseu luki
Yflnrikki Stoolin Tarinoista suomeksi ja ruotsiksi runon nlleina-
kuuu 5 piiivti’3. Piiiviln kuluessa sitii, paitsi tanssittiin, leikit-
tiin, juostiin kilpaa, josta palkintoja annettiin, amrnuttiin pilk-
kuun, piiiistettiin ilmapalloja j. n. e. Huvimatkaan ottivat osaa

huvitoimikunnalta vuoliratuilla h0yryvenheillii 461 henkil06, joista
110 olivat yhdistyksen jiiseniii. Sitii paitsi oli 135 henkilOii’
jotka olivat tulleet omilla venheilliiiin, Iunastaneet itselleen pflilsy-

lipun juhlakentiille.
Elokuun 16 p. tebtiin huviretki Stansviikiin, jossa Yaltio-

neuvos F. von Willebrand maksutta oli Huvitoimikunnan kiiy-
tettii,viiksi antanut tarkoitusta varteu sopivan niityn, n. k. Pihku’
niityn. Sinne mentiin kaupungista htiyryvenheillii ’,S0rniis" 

ja

,,Najaden". Juhlakentnllii soitteli Omskin rykmentin soittokunta’
ampumarata oli laadittu ia heytettiin ahkeraan. Sitil paitsi tans-
sittiin, leikittiin, laulettiin j. n. e. Huviretkeen otti osaa 325
henliilOil, joista 158 olivat yhdistykseen kuulumattomia.

Elohuun 23 p. tehtiin huvimatka Porvoosen sitii varteu
vuokratulla h0yrylaivalla,,Runeberg’illa". Paitsi yhdistyksen laulu-
kuntaa ja vapaa-ehtoisen palokunnan soittohuntaa’ oli huvimat’
kalla 1?4 henkilOii,. Porvoossa kiiytiin Runeberg’in haudalla,
Runeberg’in hodissa ja illalla antoi laulukunta vapaa-ehtoisen
palokunnan soittokunnan suosiollisella avulla kansankonsertin
Porvoon Seurabuoneessa. Konserttiin myytiin 361 paasylippua.

Syyskuun 27 p. toimeenpautiin Ylioppilashuoneessa ilta-
huvit, jossa laulaja A. Dahlgren lauloi’ ylioppilas B. Lindqren
lausui suomeksi ,,Torpantytt0"’nimisen runon, faktori V. Petters-
son luki laatimausa kesii-ajanmuistelman ja laulukunta lauloi.
Iluvit lopetettiin tanssilla. Paasylippuja olivat Iunastaueet 97 yh’
tlistyksen jilseuH ia 243 yhdistykseen kuulumatonta henkilOii.

Marraskuun 1 p. annettiin toimikunnan toimesta kansan-
konsertti Ylioppilashuoneessa, jolloin niiytteUjA E. Wilhelmsson
lausui Ruotsin kielellii runon, soittoniekka Senglaub soitti larinetti-
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soloa, filosofian kandidaatti K. Krohn lausui suomeksi runou,
uudenmaan pataljoonan soittokunta soitti ja laulukunta toiruitti
laulua laulaja Dahlgreu’in laulaessa solopaikat. Konserttiin myy-
tiin 444 piiflsylippua.

, Samoin kun edellisenfl vuonna toimeenpantiin viime joulu-
nakin Jouluhuvit ylioppilashuoneessa Joulukuun 2? p. ptin"j6r-
jestajiiksi tiitii huvia varten oli toimikunta onnistunut saaman
tehtailija a. L. I{artvall’in. Hankkeissa oli toimikunnalla sitii,
paitsi ilo saada innokasta ja tehokasta apua rouvilta Icla petters-
son, Mathilda Avellan, Mimmi Tal6n, sekii, neideiltii Mimmi Lund.-
gren, Agnes Blomqvist, Hanna pettersson, Maria l,indeman ja
Hilda Hazard. Niinliuin edelliseniikin vuonna jaettiiu nytkin
joululahjoja ja virvokkeita lapsille, joista Bb? olivat huveissa
liisnii,. Joululahjat oli osalrsi saatu erityisiltii henkilOiltn kau-
pungissa, osaksi ostetut varoilla, jotka yhdistyksen ystiivlt ja
suosijat olivat antaneet toirnikunnan sitii varten kiiytettilviksi.
Joululahjoja jakeli runsaalla kiidellii ystiiviillinen joulu-fiija joulu-
tonttujen avulla. Huvit pidettiin ylioppilashuoneen suuressa sa_
lissa, ionka keskellii suuri joulukuusi l<ohosi melkein kattoon
saakka. Herra Braudstake oli tilaisnutta varten laatinut peran-
koristuksen, kuvaava suomalaista maisemaa, jonka ylitse ystii-
viillinen ffihti siiteili. Lasten suureksi iloksi soittivat joulu-
tontut Haydn’in lapsisymfonian, rorrva Ida Brander kertoi sa-
tuja Ruotsin kielellii ja niiyttelijti A. Lindfors Suomen kie_
lellfl. Sitii paitsi lauloivat nelja yhdistyksen miespuolista jiisenta
neli-iiiinislauluja illan kuluessa. Huvit piiiittyiviit tanssilla. paitsi
iisken mainituita lapsia oli jouluhuveissa liisuii 66g vanhempaa
henkilda, ybdistykseu jiiseniii ja heidan likeisimpiii omaisiansa.

Paitsi nyt lueteltuja huveja, joihin yhdistykseen kuulumatto_
millakin on ollut piiiisy, on yhdistyksen huoneustossa a,inoas.
taan yhd,istyksen jd,senille toimeenpantu maksuttomia iltahuveja
Lokakuun 10, Marraskuun 1? ja Joulukuun b p. Niiissfl yl<si-
tyisissii iltahuveissa on ohjelma sisflltri,nyt laulua, Iausuntoa, esi_
telmiA,, pianonsoittoa ja tanssia.

Kaikkiin huvitoimikunnalta toimitettuihin iltahuveihin ja
huvimatkoihin on pfliisylippuja myyty ainoastaan yhdistyksen jA-
senten kautta, jonka kautta toimikunta on niin paljon kuin mah_
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dollista tahtonut niiistii, huveista estellil henkiloitii’ joitlen seu-

rassa kunniallinen ja siveellinen ty0lfiuen ei viihtly’
Taloutlellinen tulos toimikunnan toimista ei ole tii’nii vuonna

ollut niin hyvil kuin etlellisen?i’ Syynii tiihiin lienee etupiiiissii

se seikka, ettii muut tii,li,llii olevat yhdistykset vuoden ajalla

enemmiin kuin ennen ovat ruvenneet toimittamaan kaikellaisia

huveja ja hauskutuksia ja ettii, peflsyiippuja niitlen huveihin, kum’

minkin useimmissa tapauksissa, om myyty kenelle tahansa’ kat-

somatta heirkilOn siveellisyyttii ja tapoja’ Toimikunta ei kui’
tenkaan ole tahtonut noudattaa samallaista tapaa tyovii,enyhdis-

tyksenhuveissarkoskaseetupiiiissiiontahtonuttehdii’niimiit
huvit virkistyshetkiksi’ joihin ty0kansa, niin miehet kun naiset,

voivattullaomaisinensapelkiilrrrhttiihoonontapaistenhenkiloin
kiiytdsta. Toimikunnan kassasta on sita paitsi maksettu erityi-

siii maksuja, jotka eivflt oikeastaan sille kuulu, mutta jotka se

kuitenkin, edistiiiikseen viihtymistii huoneustossa, on tahtonut kus-

tantaa, nimittiiin huoneuston edessii olevan ryytimaan kuntoon

paneminen,akkunavaatteiclenlaulusaliinhauhkirninen’schakki-
ja tammipelien oston y. m. Toirnikunta toivoo myOs, ettA se

vielii, huveilla Tammi- ja Helmikuussa voi korvata sen vailinkin’

kuio tiissii alla oleva taulu toimikunnan taloudellisesta lcannasta

osoitto.a.
Helsingin anniskeluyhtiOltii on toimikunta avuksi kansan-

konserttejavartensaanutvastaan-ottaa200’loarkkaa,jotapaitsi
sanomalehtlet Nya Pressen, Folkviinnen ja Uusi Suometar ilmai-

seksi ovat ottaneet ilmoitukset yhdistyksen huveista ja Hufvutl-

stadsbladet on niistii, my0ntanyt 50 prosentin alennuksen’ Levy-

seppii L. P. Fr0berg’iltii, on toimikunta lahjaksi saanut raha’

laatikon.
Kaikista niiistii lahjoista, kuin toimihunta on saenut vas-

t&an ottaa, kapellimestari R. Kajanukselle, joka byvii’ntahtoisesti

ou antanut orkesterinsa jiisenten olla avullisina yirdistyhsen hu-

veissa, sekii kaikille muille henkilOille, jotka muuten tavalla tahi

toisella ovat ollcet toimikunnalle avullisina yhdistykseD huvien

ja juhlallisuuksieu toimeenpanemisessa, saa toimikunta lausua

vilpittdmiin kiitollisuuteusa.
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Huvitoimikunnan rahallinen asema Joulukuuu 81 p. LgSB
nAhdAAn seur&avasta taulusta:

Tulot:
An Siiiist0 vuodelta 1884 .

Snilst0 3 iltahuvista, 3 kansan-
konsertista ja 2 huvimat-
kasta

Yailinki Joulukuun 31 p. 188b

W 486:02

,, 11153: 60 1,63g: 62
. 108: 88

Yhteen 9n6 7,748:50.

Y,mF 600: -,, 167: 80

38: 60

30: -

Per Laulunjohtajan
Menot:

palkka 12 kuukaudelta
Nuotteibin
Pianonviritys . 72: -Pianovuokra Tammi- ja Helmikuussa . ,, 24: -Toimikunnan tunnusmerkit .. 24: -1 Lyykelipiano . ;; ?00: -Menot vuosikokouksesta
Ryytimaan huoneuston edustalla kuntoon-

paneminen ja hoito
Tappio yhdestii iltahuvista ja yhdestii huvi-

matkasta ,, 68: lL
Akkuuavaatteet, pianonkuljetus y. m. . ,, gg: gg

Yhteen 9,rn6 7r748:b0.
Helsingissil Joulukuun 31 p6ivbnii 1ggb.

Iluvitoimikunta.

J?irjestysvaliokunta on toimestansa atrtanut seuraavan ker-
tomuksen:

P<iytiikirjan’otteella ilmoitti vuosikokouksessa Maariskuun
1 p. 1885 valittu johtokunta, ettii jtiseniksi jitrjestysvaliokuntaan
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oli valittu seppii G. Asplund, ravintolanpitiija G. Blomqvist’ teu-
rastaja J. E. Hacklin, puuseppii, E. Lintlstedt, pakkamestari C.

L0fman, kirjansitoja G. A. Niska, puuseppii H. J. Nyman, kaup-
pias B. Pilsutlski. faktori J. Sigell, hultasepp[ J. \Y. Tal6n’
tydnjohtaja A. Slilen ja suutari J. Wirtanen. Niiistii, olivat
kuitenkin herrat Pilsudski ja Wirtanen ilmoittaneet olevansa

estetyt astumaan valiokuntaan, jonka tiihden johtokunta heidiin
sijaansa valitsi kelloseppii K. Palmgr6n’in ja vaakamestari C.

Hell6n’in. Maaliskuun 8 p. valitsi valiokunta puheenjohtajak-
geen ravintolanpitaja G. Blomqvist’in, varapuheenjohtajaksi kulta-
seppfl J. W. Tal6n’in ja sihteeriksi fa]rtori J. Sigell’in. Yalio-
kunnan jiisenistdssii on vuoden ajalla se muutos tapahtunut ettii
herra Asplund on omasta pyynnOstean eronnut ja on johtokunta
hilnen sijaansa valinnut kirjanpitaja K’ E. Schwenzon’in.

Vuotlen kuluessa on valiokunta pitiinyt 22 kokousta, joissa

piiii,asiallisesti on keskusteltu niistii, henkildistii, jotka’ovat il-
moittaneet aikovansa tulla ty0vtienyhdistyksen jiiseniksi. Kaik-
kiaan ovat 224 miestd, ja 60 naisia ilmoittaneet itsensii jiiseniksi’
ja on valiokunta katsonut syyt[ lOytyviiu i]moitetuista estellii 1-

. miehen ja 2 naisen yhtlistykseen piiiisemistii,.
Muuten on valiokunnan toimena ollut valvoa jii,rjestystii

sekii yhdistyksen huoneustossa ettA huvitoimikunnalta toimite-
tuissa huveissa ja huviretkissii. Mielihyviillil voidaan mainita
ett’ei mitiibn epii,jiirjestystii, huoneuksessa eikil mydskiiiin huveissa

ole syntynyt, vaaB on kaikki mennyt tavalla, joka on Ilelsingin
tydviielle kunniaksi. Kuitenkaan ei valiokunta voi jiittiiii nai-
nitsematta, ettii sen yhdistykseu huveista on tiiytynyt poistaa

2 miestii ja 5 naista, joiden kd,ytOstii ja siveellistii eliimiiii vas-

taan toteennaytettyja muistutuksia on tehty. Ylcsikd’d’n naisffi
henkilOistii ei kuulunut yhdistykseen. Muuteu ou johtokunta

vuoden kuluessa kehoittanut valiokuntaa valitsemaan kaksi jiise’
nistiinsii komiteaan laatimaan jii,rjestys-sii,ii,ntiija yhilistyksen huo-
neustolle. Tiimii tapahtuikin ja on valiokunta sitemmin yhdessii
johtokunnan kanssa tarkasl,anut homitean ehtloituksen.
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Miffien muuta mainittavaa valiokunnalle siiiinn0igsil miiiirii-
tyssi toimessa ei ole vuoden ajalla tapahtunut.

Jiirjestysvaliokunnan puolesta :

Gustaf Blomgaist. J. W. Taldn.

Ihdistyksen talondellisesta tilasta ovat tiliutarkastajat anta-
neet seuraaYaD:

Tilintarkastuskdrtonns ruodelta 1885e annettu Helsingin TyO-
viienyhdistykselle sitii varten valituilta tilintarkastajilta.

Yhdistyksen tilejii tarkastaessa olemhe havainueet, ettil
yhdistyksen tulot ja menot vuoden’kuluessa oyat olleet:

Tulot:
1884. Smk 836: 11

125: -306: 50
2,839: 50

217: 95
2l: 54
7: 98

120: -

Sisililukirjoitusmaksut . ,,
Kuukausimahsut

Siliisto vuodelta
Ilmoitusmaksut

Piliisymaksut kansantajuisiin luentoihin .
Korkoa obligationeista

,, juoksevalta tililH
Yuokraa RautatienviiestOn nautintoyhdistykselle

vuokratusta kellarista

Lahjoituksia:
Anniskelu-yhti6ltii yhdistyksen yleiseen kas-

Samalta kansantajuisia luentoja varten
Kaupungin valtuusmiehiltii samoja varten
Edustusrahastoon
KAsity0komitealta yleiseen rahastoon .
Teollisuushallitukselta .

,,

t,

))

,,

1,000: *
200: -500: -22: 7O
988: 65
300: -

Yhteen Smk 7.485:93.
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Menot:
Kalustoibin . smk 10: 10
Sanomalehtitilauksiin ) .. " 380:52
Ilmoituksiin ,, 337: 46
Huoneuston valaistus . " 120: 50
Huoneuston hyyry . . ,r 2,4001 -
Rahavartijan ja sihteeriu palkat ,, 640: -
Sekalaisia menoja ,, 782: 3L
Menoja kirjastoa Yarten . " 698: 65
Kustannuksia kansantajuisista luennoista. " 1,LL5: 05
SAAstii . . ,, 1,00L: 34

Smk 7,485:93.

Asema Joulukuun viimeisenii, piliviinii:
Tastaaaaa:

Kalusto
Kirjasto
Juokeevalla tilillil
Rahaa kassassa

Yastattaoaa:
Yleinen rahasto sekii kalusto
Luentorahasto
Aikakauskirj a-rahasto
Etlustusrahasto .
Kirjastorahasto .

Smk 2,587: 25
,, 4,000: -,, 900: -,, lol: 34

Smk 7,588:59.

Smk 3,919: 60
,, 547:. 22
,, lo4: -,, 23t 57

,, 21994: 2O

Smk 7,588:59.

Eri rahastoin kriytettd,aind oleaat tarat ovat:.

Yleisen rahaston Smk 11332: 35
josta menee pois kirjastorahaston velka ,, 1,005: 80

Luentorahasto
Smk 326: 55
,, 517: 22
,, 104: -,, 23: 57

Aikakauskirjarahasto
Eclustu’srahasto ,

Seast0ii puhtaassa rahassa Smk 1,001:34.
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I{uvitoimikuunan tileistii, jotka myOs olemme tarkastaneet,
n6kyy, ettii toimikunta vuoden kuluessa on toimittanut 4 ilta-
huvia, 3 kansankonserttia, 2 huviretkeil kesilllii. huvimatkan por-
Yoosen seka L jouluhuvit.

Huvitoimikuunan menot vuoden ajalla nousivat . Smk 4rb?L: 68
Tulot samalla ajalla tekivd,t . ,, 4,462: 75
joten siis vailinkia . Smk 108: g8
l0ytyy.

Tiitii vailinliia ei ole otettu yhdistyksen tileihin koska se
huvitoimikunnalta itse tflyteHen. Tulot Huvitoimikuunan huveista
ovat melkein kaikki, paitsi huviretki Stansviikiin 16/, ja joulu-
batit 21f’ antaneet siiiist0ii. Tappio jouluhuveista korvataan
kuitenkin vapaa-ehtoisilla lahjoilla.

Mitiifln tappiota ei Huvitoimikuunalla kuiteukaan ole ollut
toimistansa vuodeD ajalla, koska se yhdistykselle on lahjoittanut
lyykelipianon, joka on maksanuf 774 markkaa, ja sitE paitsi
suorittanut muita maksuja yhdistyksen puolesta.

Yhdistyksen kalusto-luettelossa on Huvitoimikunualta lah-
joitettu lyykelipiano arvattu 1,000 markan arvoiseksi, vaikka se
ou maksanut ainoastaan ?14 markkaa.

Pidflmme ettd, kaluston arvoa tulee viihentiiii, pianon yksi-
nflii,n 300 markalla, sek6 etffi muiden kapinein kirjaan otettu
arvo alennetaan.

Kaikki tilit olemme havainneet olevau hyvflssfl kunnossa;
kuin myOs kaikista ulosmenoista lOytyy kuitit ja ulosmenot ovat
olleet tarpeelliset, ehdoitamme tiiyden tilivapauden Johtokunnalle
ja Rahastonhoitajalle.

Helsingissii Helmikuuu 15 piliviinil 1886.

Frans Eleman. Al,ri.k Bi,ese. Rob. Huber.

Iliiden yhdistyksen jiisenten lnku,
siiiint0jen mukaan olivat euorittaneet

jotka vuoilen pfliittyessfl
jiisenmaksunsa, on 436,
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joista alituisia jiiseniii 15. Tiistii voisi tulla siihen pbiitiikseen
ettii, jii,senten luku vuocleu kuluessa on vii,hentynyt. Niin ei kui-
tenkaan ole tapahtunut, vaan thlee se niienuilineu vlhenoys siitil,
ettii viimeiseen painottuun jiisenluetteloon oli otettu kaikki, jotka
vuoden ajalla olivat jiiseniksi kirjoitetut, jota vastoin nyt ainoas-
taan ne, jotka Helmikuuu 15 piiivtinil 1,886 suoritettujen maksu-
jen nojalla Joulukuun 31 p. 1885 tod,el,l,i,sesti, olivat jiisenifl.

Takaisinkatsaus. Jos otetaau huomioon ne veltostuttavalla
tavalla vaikuttavat taloutlelliset haitat, kuin yhilistys kulu-
neenkin vuoden ajalla on saanut voittaa melkein joka pyrin-
n0ssii, paitsi kansautajuisten luentojen jd,rjestiimisessi, niin taitaa
yhdistys tyytyv[isyyclellb katsella takaisin kuluneesen Yuoteen’
sillii se on kunnostuttanut itsensii alituisessa tyOssb m6flr6tyn
tarkoituksen saavuttamiseksi: Tydviien korottamiseksi henki-
sessii, ja aineellisessa suhteessa, jonka tlhtlen iohtokuuta kaikille
niille, jotka tavalla tahi toisella sitii ovat edistilneet, t6ten aaa

lausua vilpitt0mii,n kiitollisuutensa ja lausuu Johtokunta samalla
sen toivomuksen, ettii kaikhi, Helsingin tydv6ki pitii,isi yhtlistyksen
riennot ominansa ja antaisi niille kannatustansa.

Helgingissii L5 p. Helmikuuta 1886.

A. Lundqvist.
J. Hoilund.
V. Pettersson.-\

V. .i. Wright.
K. V. Bergman.
J. Tha Lagerbohm.
G. A. Sj6blom.

Rich. Hindstrdm.
E. Nordling.
A. Thdman.
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Holsingin Tyiirienyhdistyfsan yirhmiohst 1885.

(* merkitsoe: syntynyt, v, valittu.)

Johtokunta:

Esimies:

Tililor Jul,ius aon ll:ri,ght, tehtailija, * 185/856, v. 84, 85.

Vara-esimies:

August Lund,qai.st, turkkurintyontekij?i, * 182/1160, v. 84, 85.

Muut jiiseuet:

KarI Tiletor Bergman, kivenhakkaaja, * 1.831/157, v. 84.
Ri,chard, Hindsl,rdm, insen60ri, 1823f ,49, v. 84.
Johan Hdilund’ paju ja rottinkitytimies, *rl$287r44, v. 84, 85.
Jul,ius Theodor Lagerbohm, tehtailiia, * 1821 f ,r24, v. 84.
Ed,aard, Nord,ling, koneenhoitaja, * 1815/u47, v. 85.
Tilctor Pettersson, kirjapainonhoitaja, I8r1 f ,49, v. 84.
Gustaf Aitolf Sjdblom, tyonjohtaja, * 18h/1140. v. 85.
Ad,am Thdman, nahkurimestari, * 1.82a/rr36, v. 84. ,

Sihteeri:

Bernd,t Grdnlund,, ylioppilas, * 18t/155, v. 84, 85.

Huvitoimikrnta I

Esimies:

Bernd,t Grdnlund,, ylioppilas, * 18e/r55, v. 85.

Yara-esimies:

Yiktor Pettersson, kirjapainonhoitaja, * 1.817/u49, v. 85.
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Sihteeri:

Car[ Irred,rik Spennert, tytinjohtaja, * 1821/16l, v. t]5.

Rahavartija,:

Wilhelm Brand,stake, kivipiirtiijii,, * 182e/040, v. 85,

Muut jiisenet:

August Engstrdm, kivipiirtiijii, * 1828/450, v. 84, 85.
Bernhard, Lindgren, ylioppilas, * 1825/160, v. 85.
Elias Sahl,man, tydnjohtaja, * ISLaf u4?, v. 85.
JoseJ Wiberg, tapitsieraaja, * 1830/1148, v. 84, 85.

J iirjestysval i ok u nta :

Esimies:

Gustal Bobert Blomqoist, ravintolanpitdjf,, * 181/135, v. 84, 85.

Yara-esimies:

Joltan Walfri.d Taldn, kultaseppii, * 1826/659, v. 84, 85.

Sihteeri:

Josef 9i,gell, kirjapainon hoitaja, * 18re/s49, v. 84, 8b.

Muut jiisenet:

Johan Ed,aard, Haclclin, teurastaja, * 183/1139, v. 84, 8b.
Karl Oskar Eelldn, vaakamestari, * L87/8b9, v. 84, 8b.
Ero I’ind,stedl, puusepp:d, * 1827f 446, v. 85.
Karl, Theod,ot’ Ldfman, pakkamestari, * 7825fs47, v. 84, 85.
Gustaf AdolJ Ni,ska, kirjansitoja, * l82af ,42, v. 85.
Henrik Johan Nyman, puuseppii, * 1823/e56, v. 84, 8b.
Karl Palmgren, kelloseppii, * 1826/s44, v. 85.
Karl Engelbrecht Schwenzon, hirjanpitii,jii, * 182%60, gb.
Al,es.and,er tVil6n, tyOnjohtaja, * 182?/638, v. 84, 8b.
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Kirjastonhoitaja: .
Gustaf Bicharil Hi,ndstrdm, insenO0ri, * lS?Ef 249, v. 84, 85.

Paikanvnlitystoimiston hoitaja:

K. F. Ldfman, pakkamestari, 1825/n4?, v. 85.

Rahaston hoitaja:

Ano Arthur Aleaander Broberg, Pankinvirkamies, * 185/146,
v. 84, 85.

Laulunjohtaja:

Karl, Sjdbl,orc, Musiikintutkija, * L82%6L, v. 84, 85. i



Helsingin Ty0vdenyhd.istyksen jtisenet
Joululuun 3l pilitilnil 1085,

I{elsingfors Arbetaref6renings medlemmar
don 31 llocornbor 1886.

Alituiset jAsenet: - Stlndiga medlemmar:

Borgstr<im, L., Kauppaneuvos, Kommer-
ser&cl, 84. li)

Chmelewski, ?., Ruukin-is&intii,, Bruks-
patron. 84.

Hdikel, V., Lehtori, Lektor. 85.
Hinclstrtim, R., Insen<i6ri, Ingeni<ir. 84.
Huber, R., Insen66ri, fngeniiir. 84.
Lantt6n, A., Vaakamestari, Y5,gm?istare’

85.
af Lintlfors, J., Kenraalimajuri, Goneral-

major. 84.

Lundblad, K.. Insenddd, Insenidr. 84.
Nissinen,’J., Tehtailija,’Fabiikant. 84.
Nyblin, D., Valokuvaaja, Fotograf. 85.
SChauman, A., Maisteri, MaEistor. 84.
Sinebrvchoff. A.. Kauppaneuvoksen leski

Kodmerser&dinna. ^’8t1.

Sinebrychoff, N., Kauppias, Ilancllande.
84.

Sinebrychoff, P., Kauppias, Handlandt.
84.

Stuclo, Th., Kauppias, Hantllanclo. 84.

Asplund, E., Sepiin firtiir, Smotlclotter
(Kontorist). 84.

Vuosijasenet: - Arsmedlemmar:

Ahla, J., Ylim. kontluktydri, Extra kon-lAm_ann, C1, P3rluri,.fery\m.qkar9. 
^8f.dul<tiir. 85. Anclstdir, O., Tehtailija, Fabrikant. ^ 84’

otlflu"grl., Ravintolanpitiijli, Restaura- ln*;:t*".", .Rakorinusmestari, 
Bygs-

$|fSr6n,-J.,",Kauppias, Ilal$lan$e, 951 l lAr^vjdssou, G., Kivipainaja, Stenfryckare.ahlgren, J., laaupplas, Ilarxuande. uD, f IArvr
Ahlioos, F., Kirjafiiinon oppilas, Typograf | . 84’

elev. 85.
Ahlstedt, H., Rouva, Fru. 85.
Ahlstedt, tt.j t<irjapdinou hoitaja, Faktor. lAsplund. G.,.Seppli, Smetl. q4.

iG5ffi;b;’biJfi iikijl’ po"tre".85.

*) Numero osoittaa vuotta, iolloin jiisen on \irjoitettu yhclistykseen.’ Siffran anger flret dfl mecllemmen blifvil, inskrifven i ftireningen.
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Astrdn, N.. Karrppias, Handlande. 85’
Avellan, M,. Roiri.n. Iru. 84.
Avellan, S. I(., Suutali, Skonrakare. 84,
Rackmart. K. ll., frrselii0r’i, fngenidr. 84.
Bade, J. Jl., Korrttolisti, I(ontorist. 84.
Btildauf, O, Makkarantekijii, Korfmakare.

84.
Barclr, A. A., Liikkiseppii, Bleckslagare,

Bengtsttiirr. .Fl. ,I . Pulseplizi. Snickrre. U4,
Belg. ,T. ll.. Vahtimestdri, Vaktmristare.

85.
Belger, J.. l(irianuninaia. Tvnoslaf. 84.
Rerfgrcr-r. E. 4.. Nahkur.i, Grirfvare. 84.
Berglund, Anna. 85.

" "U"f,lar"l 
K,4. Raetal in tv tiir, S k riiildare-

Rergmarr, K. V., Kivonhakkaaja, Sfen-
huggafe. 84.Befgitri;m, Alma. Kauppa-apulainen,
Hanclelsbitrhcle. 84.

Bitlait. J.. Viinuri. Kvnare. 84.
B,jurstrdm, A. E., Rakehhusmestari, Bygg-

miistare. 84.
Bjdrkluncl, J., Kauppias, Ilandlancle. 85.
IljSfkqvist, J., Salvumies, Timmerman.

Blonrkvist, J. 8., Arkitehti, Arkitekt. 84.
Blomqvist, G., Ravintolanpltiija, Restau-ratiir. 84.
Blomqvist, I., Ompelijatar, Sdmmerska,

u4.
Blomqvist, M,, Oppelijatar, S<immerska.

Blomqvist, M., Koneenhoitaja, Maskinist.
84.

Bo_xberg, W., Kauppakoulunopettaja, Han-
clelgliirare, 85. - -

Branclstake, W;, Kivipiirtejd, Lithograf.
84.

Brenner, A, N., Ravintolanpithjii, Re-
stauratiir. 85.

Brontlin, K, M., Loipuri, Bagarmiistare.
44.

Cajaniler, G. I1., Kirjanpainaja, Typogra^f.

Carlsson, A., Maalari, M6,lare. 84.
Carlsson, Bertha, Prrunpiirtejatbr, Xylo-graf. 84.
Carlsson, C. .[I., Maalari, M&larmii,stare.

84.
Ceclerqvist, A. W., Konttoristi, Konto-

rist. 85,
Corander, O., Kauppa-apulainen, Handels-

bitrade. 66.

Dalrgren, A., Luutnantti. Lditnant. 85.
Deg6rhoi nr. E., Tarkasta.ja, lrispektor.. 85.
El r [ert. A., Tvt]n i ol rta ia.- \rerkriiistaro. 84.
Ekberg. F. E . l,eipuri. Ragarmiistare. 84.
Ekberft, F., Konttbristi. Kontorist, 85.
Ekberg. W., Konttorjstr’, Kontorist. 85.
Ekluncl, W,, Rahavartija, Kassdr.. &[.
Ekliif, A. B. Raetiili. Skriiddare. 8J.
Ekman, C, A., Apoieekari, Apothekar:e.

84.
Ekman, tr’., Konttoristi, I(ontorist. 94.
Enbom, A., f,evyseppii, Pl6,tslagar.e. 84.
Engstrdm, A., Kivipiirtlia, Lith-oeraf. 84,
Engstrdm. J.. Konftorisii, Kontoiist. 85.
Engstrcim. ,J.. E.. Pianoniekija, Pianofa-brikant. 84.
Fagerholm. K. F.. Kir,janpithjA, Bokhfrl-lare. 85.
Fagedunil, -K. F., Liikkiseppii,,"fBleck-

slagare. 85.
Fagerlund, M. 8., Rouva, Fru. 85.
Eagerroos, H.i. Kultaseppii, Gulclsmed. 85.
Falck, V., Varatuornaii. Vicehiiraclshdf-cling. 84.
Favoiin, A. E., Kirjansitoja, Rokbinclar.

mdstare. 84.
Financler, A., Kirjapainon hoitaja, Fak-tor. u4.
Fischer, A., Konttoristi, Kontorist. 85.
Flytstrti_rrr, J. A., Teurastaja, Slagtare. 84.
Fogde, J., Inseirdijri, Ineenitir. -84,
Forsgr_e!, A., Kultasepiiin oppilas, Gukl-

smeclsliirling, 85.
!’orsgren, J. ii., Teurastaja, Slagtaro, 84,
Forsstrom, A. A. 84.
Forssttdm, F., Ravintolan pitAja, Restau-

rat<ir. 84.
.[’relander, A., Yahtimestari, Vaktmestare.

84.
von. tr’riesendoff, A., Vapaaherra, Baron.

iJD,
Friman, G., Putkenlaskija, Rdrlii,ggare.

85.
FrciberE, A. F., Seppii,, Smecl. 85.
Frdberf, G., Konefo-estari, Maskinmiista-re. 8{.
Frbberg, L. P., Levyseppli, Pl6,tslagare.

84.
Furuhjelm, E. H., Yli-hoitaja, Intendent.

85.
Gadd, L., Lehtorin rouva, Lektorska. 84.
Gacldl, M., Lehtori, Lektor. 84.
Gadil, M,, Ylioppilas, Student. 84.
Ginman,’K,,’I$tinjohtaja, Vorkmiistare.

84.
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Grahn, H. P., Vaskiseppei,, Ilopparslagare.
84.

Grahn, P. W. Vaskiseppii,, Kopparsla-
gare. 84.

Grlpenberg, S., Arkifehti, Arkitekt. 84.
Grdirbers.’4., Seppii, Smed. 85.
Grdndah’i, a. W., ltaatali, Skriiddnre. 84.
Grdnclahl, O., Ompelijatar, Sbmmerska.

ItD.
Grtinfors, V., Puuseppii, Snickarmiistare.

84.
Grdnluncl, 8., Ylioppilas, Stuilent. Stl.
Glonluncl, K. A , Teulastaja, Slagtare. 84.
Gr<in-tuncl, O., Rouva, Fru’ 84.
Gr<inlund, W.. Kelloseppii, [i’makarc- 84.
Gummerus, C,, I(ir.ianiitojatar. Bokbin-

dleriarbeterska. 84.
Gummerus. G., Viilaaja. Filare. 84.
Gustafsson. J., Rahavaltiia, Kassdr. 84.
Gdhle. C.. Konttoristi, Kontorist. 84.
Gttos, K., Lehtori, Lektor. 84.
Hacklin,’J. E., Teurastaja, Slagtare. 84.
Hacklin. W., Kelloseppii Urmakare. 84.’l
Hagman, C. M., Vahtimestari, Vaktmii,-

stare. 84.
Hakkarainen, K., RaatAli, Skr[clilare. 84.
Ifalonen, D., Kirjapainon hoitaja, Faktor.

85.
Ilartwall, A, L., Tehtailija, Fabrikant. 84,
Hausen, C., Insendtiri, fngenidr. 85,
Hazard. H., B,ahanvartijatar, Kassdrska.

84.
lledlttf, Freclrika, Konttoorin apulainen,

Kontorsbitrii,de. 84.
Heikel, E., Rakennusmestari, Byggmii-

stare. 84’
Heikelberg, A., Muotiompelijatar, Modist.

85.
HeimberEer, R., Telrtailija, Fabrikant. 84,
Heinstroir, B. W,, Ravintciian pitiijii, B,e-

staurattir, 84.
Ileinstrdm, L,, Rouva, Fru.fi84.
Ilelander, G. A., Merimies, Sjdrnan. 84.
Hellberg, E., Ompelijatar, Sdmmerska.

85.
Hell6n, C., Vaakamestari, Vfl,gmiistare. 84,
Hellstdn, A., Suutari, Skomakare, 85.
Ilenriksson, E., Kivipainaja, Stentrycka-

re, 85.
Henriksson, II., Kellarin pit?ijii,, Kiillarmii-

stare, 84.
Henriksson, J,, Ty,tjmies, Arbetare. 84.
Herlitz, G., Tehtaanhoitaja, Fabriks{tire-

st6nclare. 84.
Ilild6n, G. I{., ll,ahavartija, Kassdl. 94.

Hinclstrtjm, Rosa, Kirjastonhoitaja, Bi-
bliotekarie. 84.Iliort af Orniis, C. G., Arkitehti, Arki-
tekt. 8+.

liolm, O.. Ornpelijatar, Sijmmelska. 85,
Holmbere, G., Maalar{, Md,lare. t3J,
-FIolmberg, FI. G., trlaalari. Mfl]ale. 81..
Holmber[, K., ]iorrttoristi, Kontoi’ist. 84,
Ilolmber[, V., Lakkiseppii. Blcckslagare.

85.
Holmbelg, W.. Tulkkulin onrpelijnlar’,

Bundtmakerialbeterska. 81. -
Holmstrrim, C., Maalari, lUi,lare. 84.
Holst, Ch. I{, D., Hansikkamaakari,

Handskmakare. 84.
Horst. L.. Rouva. Fru. 84.
Hultman, C. E., Latqla. Typoerail 81,
Hvvii,rinerr, K.. Kanppias, Harrdlande. 84.
H"iigeluud, K., Kultai6ppii, Gul,lsmed. 84.
Ho[ilabl. J.. Rakcnnuiirestari, Bvggrnri-

stare. 84.
Hili.ier, Th., Arkitehti, Arkitekt. 84,
Hdilund, J., Rottinkitydmies Rottings-

arbetare, 84.
Hdilund, M., Rouva, I’ru. 84.
ftkonen, A., Pannuseppii, Pannmakare,

84.
Jakobscn, Chr,, Kapteini, Kapten. 85,
Jakobsson, A.. AIa-paallysdies, Kvar-

tersman. 84.
Jakobsson, A. J., Latoja, Typograf, 85.
Jakobsson. E.. Filos. Kancl. 85.
Jakobsson, W., Vaskiseppii, I(opparslag.

arbetare. 84.
Jansson. Anna, 84.
.Iansson, C. J., Konttoristi, Kontorist. 84.
Jansson, G., Rakennusmestari, Byggmii-

stare. 84.
Jansson, 11,., Rouva, Fru’ 84.
Jauckens, H., J(oulunoppilas, Skolelev’ 85.
Johanssoir, A,, Teuraslija, Slagtare. E4.
Johansson, A, W., Teurastaja, Slagtare.

84.
Johansson, G. A., Lautapihanhoitaja.

RriiilEflrclsbokhfillare. s5.
Johnss6n, S., Kivenhakkaaja, Stenhug-

gare. 85.
Joiaitis, A., Ompelijatar, Sdmmerska’ 84.
Just6n, K., Rautatienkirjanpitiije, Jern-

viigsbokhe,ilaro. 84.
Jiirv6npliZi, A., Viivotta,ja, Linjerare. 8d.
Kalhelin. Th., Tehtaan ty6mies, Fabriks-

arbetare. 84.
Karlsson, 8., Kirjansitoja-oppilas, Bok-

bintlarlii,rling. 84.
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*?t:ro", W., Koneonhoitaja, l\faskinist.

Karttinen, O.. Kauppa-aprrlainen, Han-
clelsbitriide. 84.

Keiniinen, G. 84.
Kekoni. K.. Konttoristi. Kontorist. 84.
Kiseleff. C." Arkitehti. Arkitekt. 84.
Kiellin, K., Anoteekari. Auothckare. 85,
f<hef,’ C., Mai<karantelii.iai Kortmakare.

84.
Krrchtomow, N.. Kauppias, Hancllande. 84.
Koraniler, E., J,atojri,- Typoglaf. 85.
Krogell, W., Ylioppilas. Student. 85.
Kuittinen, J. H., RAetali, Skriiiklare. 84.
Kvtct, T., llurkkuri, Ktirsniirseesell, 84.
Ligelberg. \V., Kirjarrpitejii,f Handels-

bokhn[are. 84.
Lagerbohm, A., Lii,kkiseppti, Bleckslaga-re. 85.
Lagerbohm, J. Th., Kir,jansitoja, Bokbin-

clare. 84.
LaEerbohm, 1\I., Rouva, Fru. 84,
LaEtinen, "E., Reateli, Skriitldare. 84.
Laine, G., Renki, Dreng. 84.
LamberE. J. E., Latoia, Tvposraf. &1,
Lappalr,Ynen A., 

- 
RdaHli;’ ohpelijatar,

sl{ractoetsKa. 6D.
Larsson, N. I., Rakennusmestari, Bygg-

mastare. 85.
Laurent, O. W., Kelloseppii, Urmakare,

u.
Lesch, Olga. 84.
Liljelund,-W., Puusoppti, Snickare. 84.
Lilieroth, M., Kapteiirin rouva, I(apten-

ska. 85.
Lilieroth. V., Merikapteini. Siokapterr. 85.
uriautaa. O.. Kauppias. liarialaride. gs.
Lindeuran, M., Raiiivaiiijatar, -[’drestfl.n-

darinna. 84,
Linrleman, U., Kirjanpitiijiitiir, tsokfdra-

rinna. 84.
Linclen, J., Koneenhoitaja, Maskinist. 84.
Linclfors. K, A., Maalari, Mfllare. 85.
Lindfors, M., Latoja Typog’raf. 84.
Lindgren. C. 8.. Harjansitoja, Botstbin-

dare. 84.
Lindgren, 8., Ylioppilas, Stuclont. 85.
LindE, K., I(irjapaiirbn hoitaja, Faktor. tl4.
l,indholm. H. E.l Juotnateht-. tytim. Bryg-

Eeriarbetare. 85. 1
Lindqvist, A., Kauppa-apuiainen, Hau-

ctelibitrede. 85.
Lindqvist, F. W,, Koneniokka, Mekani-

ker. 85.
Lindqvist, K., llaavalZiiikii,ri, Fiiltskiir’ ti4.

Lindqvist, l\1., Vaimo, Ifustru. 85,
Lindroos, K. O., Vaskiseppii, Kopparsla-

gare. 85.
Lindroos. K.. Levvseppi;. Plfi,tslaeare. 85.
Lindroos. U.. Roriva. tr-fu. 85. ’-
Lindstecll. E.. Puuseppii, Snickare. 84.
Lindstetlt, r’.. ) Taloibmista.ian tvtiir. ^.Lindsteclt, L, J G6,rdsegarecl"ijttrai. o+’
Lindstedt, O., Latoia. Tvposlaf’. 84.
Lindstrdm, O. O., fyili:johtXja, Verkmii-

stare. 84.
Lindstrdm, L., Konttoristi, Konttorist. 85.
Linclstltim, V., Koneentekijii,, Maskinar-

betare. 84.
Labbart, G., Asemapiiii,llikdn-apulainen.

StatiousinsD. ailioinl. 85.
Loclman, K. I’., Sirutari, Skomakare. 84.
Lukander, S., Tehtaanfi-dntekijatar, Fa-

briksarlieterska. 84.
Lukkarinon, A., Kultaseppii, Gulclsmeds-

gesiilI. 84.
Lund, J. F., Tal()nornistaja, Girdsegaro.

84.
Lundgren, G, Eliiinliiiikiiri, Veterinlirlil-

kare. 85,
Lunclgren, J., Merimies, S.idman. 85.
Lundholm, J., Latoia, ’Ivpoeraf. 85.
Lundqvistj Ant., Trirlikuii, Kdrsnar. 84.
Luntlqvist, Aug., Turkkuri, Buncltmakare.

84.
Lunilqvist, J. F., Turkkuri, Kcilsrti,r. 84.
Luuklionen, J, ]{ivipiiltajii, LithoErati 85.
Lvclman. E.. Sorvar:i. Svarfvare. -84.
L"iifman, K.. Pakkamestari, Packmiistat. 84,
Ldfman, M., Rouva, Fru. 84.
Ldnnbeck, K, F., Kirjansitoja, Bokbin-

dare, 84.
Nlalmgren, lV,, Ifirjanpainaja, Typograf,

84.
Malmsteclt, J. O., Harjansitoja, Borst-

binclare. 84.
Malmstrcim, J., tr’., Tehtaantvtjmies, Fa-

briksarbetare. 84.
trfalmstrdn, K. A., Suutari, Skomakar-

rnd,stare. 85.
1\{almstr6m, E. G., Rouva, }’rn. 85,
Miehelssoir, K., Muurari, l\{urare. 84. I
Miettinen. J., Vahtimestari, VaklLnristare. ;84. j
Miikinen, J. \V., Raatali, Skrii,ddare. 84.j
Nakarincrr, A.. Maalari, Mfrlaremiistare.]

85. I

Neittarno, J. F.. Puuseppii. Snickaro. 85,1
Neurnann, J,, l4akkarriitekijii, Korfma!

kare. 85.
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Neumann, M., Rouva, Fru’ 85’
Nevalainen, O., Reafili, Skrii,tldare. 84’
Nikolajeff. N., Ravintolanpiteja’ Restau-

rattir. 85.
Niska, G. A., Kirjansitoja, Bokbintlare.

84.
Niska. A.. Rouva, Fru’ 85’
Nordlin, H. V.. Kauppias, Haurllancle. 84’
Norcllin. Ilathilda Alb., Konttor.isti, Kon-

torist. 8’1.
Norrtling, E., Kirjanpaiuaja, Maskinmii-

stare. 84.
Norclmann, P., Maisteri, Magister. 84.
Nummel i n. A.. J( ivi piirta.j ii, Li thograf. 85.
Nummeliu. E., Kivipiirteiii. Lithoglaf’. 85.
Numbers, F., Seppd. Sm"ed. 84. -
Nurmi. ’O. N., -Keltavalaja, Gdrilelma-

kare. 84,
NyberE, M. S., Srrutarin leski, Skomal<ar-’enka. 85.
Nvman, H. J., Pnuseppii, Snickate’ 84.
Nirman, Icla, Valokuv-aa,iaIr apulainen.-FotografbitrAde. 85.
Nvman] J,, Laivarakennusmestari, Skepps--bveemhstare. 85.
N"iti6’m. J., Ompeliiatar, Sdrumerska. 85’
Nvstrom. A’, Kdnttirristi, Kontorist. 85.
Ohlsson, J. A., IlopeaseppZi,, Silfverarbe-

tare. 84.
Oksanen, G., Latoja, Typograf. 84.
Olander, O., naaiati. "Skiealalarmastare.

84.
Ollonqvist, A., Rentier. 85.
Packlln. E.. Kelloseppi’i, Urmakate’ 84.
Palm6n, E. G., Ptofel.slori, Professor’ 85.
Palmsren, K,, Kelloseppii,, tTrmakare. 84.
Palmioos. W.. Raatalin leski, Skreiddare

enka. 84.
Parkkonen, O., Vahtimhstari. Vaktmii,-

stare. 84.
Pehkonen, J’, Latoja. TYPograf. 84’
Pelander, A.. trIaapihkatyomies, Aslaltar-

betare. 84.
Pelat, J., Ompeli.latar, Sijmmerska. 85.
Pettersson, C., -T-vdnjohtnja. Verkmii-

stare, 84.
Pettersson. C. J., I(apteini, Kapten’ 84.
Pettersson, Ifanna, Kirpteinintyiiir, Kap-

tensclotter. 85.
Pettersson, J,, Rouva, Fru. 84,
Pettersson, V., Kirjapaiuon hoitaja, Fak-

tor. 84.
Pettersson, P’, RAAteli. Skriiddare. 84.
Petrelius, A., Alapeallysmies, Kvarters-

man. 85.

Pihlstrom, J. E.. Vahtimestari, Vaktmb’
stare, 84.

Pilsudskv, 8.. Kaulrpias. Handlande. 84.
Pletsr,hilioff, N., Kelirpias, Handlande. 84.
Rehnberg, F. A., Kairppias, Hantllantle.

84.
RchnberE, E. S., Rouva, Fru. 84.
Reuholm, O., I-atoiatar’, Sii,ttelska. 85.
Rieks, G., Tehtailija, Fabrikaut. il4.
Rieks, H,, Konttoori-apulainen, Kontors-

bitriicle. 84.
Il,intala, M., Raaieli, Skrhdclare. 84.
.Roos, K. H, Kirjansitoja, Bokbinclare. 34.
Rosenberg, K. V., Nydrinpunoia, Snor-

makare. 84.
Rosengren, A., Latojatar, Tryckeriarbe-

terska. 84.
Rosenqvist, Alexandra, Kanppa-apulai-

nen. -Handelsbitrhtle. 84
Rosteclt, M., Talonomistajan tytiir, G6,rcls-

esaredotter. 84.
R,oiirman, O. ,I., Kelloseppii, Urmakare.

84.
Rvdman, A.. Ompelijatar. S,iimmerska. 85.
Sinli, G., Ylioppihs. Student. 85.
Saalinen, H. T{ir.iansito,ia. Bokbindarc. 81.
Sairlman, E., Reateli, Skriidclare. 84.
Sahlsteilt, A., Konttoristi, K ontorist’ 84’
Sahlberg, A., Teurastaja, Slagtare. 85’
Salin. N-.. Arkitehti, Atkitekt. 84.
Salin. O.. Nvdrinpunoia, Sntirmakare. 84’
Sanclberg, G. 8.,’Maaiaii, Mfl.larm:istare’

84.
SandbelE, J. F., Raateli, Skriitldare. 84.
Srndell,- A. S., Kauppa-apulainen. HaIr-

clelsbitrhile. 84.
Sandeil. F. W., Suutari, Skomakare. 85.
Sanclstr<im, K. A., Soittimen tekijii, fn’

strumentmakare. 84.
Sarlin. V.. Nahkuri, Garlveriarbetare. 85.
Schelin, H, Th. Isiinntiitsijii, Disponent’

84.
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