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v / n tutunut lähemmä pnritpmmentä rouottn fiitä tuin nitoi 
Omitun miefisjä njntuö, jofn jotjti |pObiStptjpmme peruötciniifeen. 
iltije tuutuu miippneen toteuttninnttn fiitä ippStä, että epäittiin 
juuttuman nfian E)arrnötuötn tpöroäen feSfuubcsfn. Jofiu to= 
toonnuttiin erään innomolebtifirjoitutjcn jofiboStn 4 p:nd ninn= 
liöt. 1883 fcotusteleninnn fäfitpötäigjeurnn pernStnniifeStn. <3em= 
moista ronrten tnnbittu jääntöebboituS tjptjättiin tuitcnfin jn 
roatittiin fomiten laatimaan uuttn. Jämä uufi e^boitu*5 julniS= 
tiin IjuOtit. 25 jn 26 p:un. pibettiin pleineu fotouS toufo= 
tuun 25 p:nä, joSja je tnrfnötcttiin pptätä ppfätältä jn n?n£it= 
liin rouliaifainen jo^tofuntn, jontn lopuflifeSt: niuobffitelemnt 
jäännöt pteinen fotouS lotat. 4 p:nä 1883 Otyroätfpi fpctfingin 
tpöroäenpbbiStptjen jäännöiffi, jottn tumtnif. 18 puin 1884 fni= 
mot aftanomaijeu roaljroiötutjen. Soputtinen perustulon fotouS 
pibettiin maatiSfuun 2 p:nä, jn fiitä nlfnin moibnnn innon £>et= 
fingin tpöroäeupljbiStpfjen tobeda oteionn otemaSjn laillistettuna 
ptybpöfuntann. 3a pinn fantiin fille jclroitetpfjf määrättyjä tel# 
ränniä. Jpöroäenpl)biStptjen toinieenpuncmaSja pleijeSfä fofouf= 
jcSja öuljtifuun 27 p:nä eli noin 15 louottn fitten itmaifi 
niitä 0. tffirigljt n. j. of)ielmapuI)ceSjnan. 3äienille poutiin — 
niin fnnottiin — juuret jo tärfeät roclrooltijuubet: 1) Dii foottaton 
tpöroäen ritociSjä oletoin juurin rooimia, joita looiboan fänttää 
bpöbullififft tunnetuisju ppriunöiSjä. 2j Jpöroäett oti ppjpttäloä 
febitptien rinnatta. 3) jäteistä ja ammattifiroiStpStä oti t)an= 
tittnroa, cbistettäroä fäännötlijppttä, fääötäroäifppttä jn Ennmää 
olon, jnnomalebticu tulemista jn efitelmäin tuuntctemistn, tieto= 
jcn etfimiStä firjoiSta jn feSfuStcluiöta, mutta

loultiottistcn oifeutjicn jaarouttamista ei tnöroäti moi toi= 
rooa ennen tuin jen fitoiStpS on tofmnuut jn ie jannut oppia pf)= 
bpSclämästä.
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Xämmöijettä maatimalla ja ehbollijeöti ficltäroällä ol,= 
jctinnffa aitoi tpö. 3a fciuoiffi hptoäfipttiin ^citteTua toiminta, 
josja itiefunfiii v^biStofjeii jäjeueu tuli tel;bä tpötä tartoituffien 
hpmätfi, mutta fillä määrätyttä äjbolla, että työnantajain ja 
toöntetijäin oli harrastetlama phteiiesti, jota nrmeltiin fäpmän 
päinjä, fun epätohtia, jotta luomat juoman fanjalaiöten mätitte, 
ci tietto liijan jprfaöti ilmestyneen. (Seuraamina muorina toi= 
niitin itybistos pitytaaSti täfyäu iuuntaan. SBuobcu 85 muofi= 
fertomufjesja fuitenfin tiebetään, että muojina 1805 -85 on 
ineltoinen Ijuonontumiuen tapahtunut tpömäen taloitbettijesia ti= 
lasia. Siitä lienee johtunut, että m. 8(5 on r.äotetto epätohtia, 
fuitenfin fillä tarfoitufjefla, että uc jaabaan poiötetuiffi ja l O o tu= 
mättömppbeu aibeet latfautetuiffi: mutta mihaa ei ole tal;= 
bottu folmää, päinmastoiu jäilottää ftymää fopua toönantajain 
ja =tefiiäin fcöfen. Siltä jo muonita 1890 janottiin, että „joötus 
loniermatiemii ja ijäntäebut omat nähneet pltyistofien ppriutöjen 
oleman ll,eibän omien aifeittenja tausta riötiriibaöja ja jen 
muoffi niitä mastustancel", joten tuo Simä lopu näpttää hor» 
j ahtaneen.

3a phbistolien toömiesjäfenten ja toönantajain mälitte ou 
fehittonot jen jälteen maliitctten täpbeflineit erimielijooö ja 
mihboin luottaerou tunne, maitta je outin eufinus ja ctupääöjä 
ollut maifuttamaSfa ammattiofaötojcn toimintaan. 9linniattio'aö= 
toisia on taisteltu ja rattaista riitaijuuffia taloubettifitta jobitta, 
mölatoitta, ja oroattin niihin talonbettijet jcifat ujeimniin otteet 
joonä. 90?utta näistä otteluista on »afaautuntu uufi, toöroäen= 
ohbistnftcn altuperäijeu ohjelman roaötaiitcn meuettelptapa. 3pp= 
tnmättömoottä aiheuttaneita joitä ei toömafi ole jaanut toön= 
autajaiit fanöja otfimieliieuä toimien poiötetuffi, maan on jen 
täotpnot toimia omintafeifesti ja omatta moimnttaan p a- 
f o 11 a a toöuantajia toptoiiiättömoottä tynnottäroieu epätohtien 
liementämijeeii. $eöti faumaii ennenfuiu tämä meuettelptapa jäi 
juurempaa fijaa ofibistofjesjä, jos,'a oli roarfinaifen toömäen 
lilfopuoletta olemia aiueffia maifuttamasfa. Sen muoffi on 
noina miimeifiuä murroöroiiofina £>clfiugiu toömäen mietipibe 
feöfiitäijis'ä ja Oleifiöiä afioiöja ollut iijein toinen tuin of)bis= 
tpfjen päätöt,'isiä moitotte päästöt, itiinpä jo m. 1895 oli 
ottyisioö 10 äänen faunalla, jota maötoiu £>clfiugiu toömäti
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pleiicsiä fotoutjeSjanu ianiaua rououna Ijpmäfipi „mies ja ääni"= 
periaatteen. .Sun mielipiteet, jotfa piimät marfinaijeu tpömäen 
feSfuubcsia l)pmäf'iptt»jä, pPrfimät maifuttamiffi pljbistpfjesiä, tu= 
limat plfteenjattumijet täSjä aluSja efitetpn „manl)an juunnan" 
ja nuoremman „uuben juunnan" mälillä puomatniffi. Äofo pitfä 
15=muotinen feljitps on maifuttannt, että jen aluSja I;omäfip= 
tpistä oljjclmatofibista on Ijpljättp:

l:fi cljbollinen fieltäminen toimoniaSta maitiollifia oifeuf= 
fia tpömäelle, ja

2:ji pafolliuen l;pmää jopua fäilpttämä pbteistoimiuta 
tpönantajain tauSja.

Diäniä omat niin tärfeitä fäänncfoljtia, että meillä on upt 
täpfi jpp janoa futen pljOiStPStäiiiiiic peruStettaesia janottiin: 
olemme uuben aifafauben fpnnpfjellä maamme tpömäen afian 
feistoriaSfa.

huomataan cbelltjcstä, että tuolla uubella fuuiinalta on 
alfuufa olemista oloista. ©e näpttää Immäfioroän, että tpön 
tuotteiben omistuSjuljteet maifuttamat elämän juljtciben 111110= 
boStumiiecn, joten pfebiStpfjen fäännöiSiä määrättoä toömäeu 
aineellifen ja fjeufijen tilan parantamista on toteuttama nioöS 
omistusjärjestelmää parantamalla tpömäelle ebullifeffi. Siämän 
toiminnan on Ijaroaittu rajoittaman tpönantajain etuja, joitta 
muoffi I;e järjestelmän tannattajina maStustamat uubistuffia ja 
fiis luonnollijesti niistä riippumaa tpömäen tilan parantamista. 
'Jiain ollen lienee tullut mälttäniättömäfji tpömäen tiirroautuinis 
uen omiin moimiiu, täptpmpS I;pmätjpä itjcnäistä, tiufan tul
lessa nioöS roaStuStajia pafoitiamaa toimintaa, ja, tuflafjeeu 
täfyäu tptenemäfii, fasroattaa tpömäen omaa fiiäistä moirnaa.

Silitä toteuttaa
tpömäen järjestön lujittaminen ja laajentamia 

uen. Siipen juniltaan toimien on nljbistps faanut
j ä j e n l n f u n j a tehoamaan niin, että ie muoben 1898 

(optisia on 1,811. fefä
a m m a 11 i f lt n t i a liiääntpmään. Srittäin tärfcänä on 

pibettämä, että nnfpään poljetusja afemasia olemat tpöläiSnai= 
iet omat pääSject alulle. ■Ijfibietnfieit aiettamou fomiteau toi= 
mesta perustettiin
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£ ty ö m ä e u ty p b i S 11) f j e u n n i S o f n S t o puptifuuit 2 7 
pnä 1898. ©e on toiminut erittäin roilffaasti ja lijänntyt jär= 
jcstöä perustamalla

D m p e 1 i j a 11 a r i e n a m m a 11 i o j a 81 o n lofatuuHa jefä 
tp a l m e l i j a t a r o j a S t o n.
©Ziesten järjestö on mtyöS mapmistunut:
9? n o p o j a i n a m m a 11 i o j a S t o on mapmiStauut jään*

tönfii ja
Eo t m i= ja p u 11 i t ty ö n t e f i j ä i n a m m a t ii o | a S t o 

on altanut toimia uuhelleen.
Suomen tn ö Unien m a (t u u S f u n n a n a 1 a t j e n a 

on typbisttyfjellä ebelleen ollut onni toimia ja olla fiten liitoSja fii= 
pen nptnneibcn maan tnömäentypbiSttySten fanSja. 9)pbiStnS on 
iaanut ottaa ojaa roaltuuStunuan niuoboStamijeen malittemalla 
Sörnäisten tnömäeiitypbiötolien fausfa cronneiben tilalle 2 
jäfentä.

ip a 11 f a 1 i i f f e i t ä, jotta omat niin tärteitä tnön tuot= 
teiben omistusjärjestelmän muuttamijeoja ttyömäen aineellista 
tilaa parantamaffi, ci npbiStnS roarfinaiieSti ole pannut toimeen, 
tun ammattitunnat omat itje tiitettäroäSti niistä puolta pitäneet 
ja omin rooimiufa onnistuneet; tuitentin on ollut feSfuSte(un= 
alaijena ja lämpimästi puollettu, että alin eli minimipalffa mää= 
rättäijiiu maitien ja funtaiu töiejä. ©amas’a mertitnfjeSiä 
typtä tärteä

tn öp äimän t ty p e n t ä m i n e n on jamoin ollut am= 
mattiojaStojen erifoiSteptämänä. ©aition ja funtaiu töistä 
on npbiStnS maatiuut piuutä (mafjimaali)=ttyöpäirnää määrättä® 
mäffi, jamoin nleistä lain määrätystä ttyöpäimän pituubeSta jaa= 
tamaffi.

S n ö m o i m a i n f a u p a n järjestämistä on typbiStnS 
maatiuut ja laujunut papetiumijeuja ipeljiugin maimaiSpoito= 
palli.utjeu laujunnoSta, tun je epbotti ptyljättämäffi faupitu= 
gin maltillisten ajettuman ttyömäen laiitafunnan epbotufien tty ö n= 
m ä l i tn S t o i m i S t o n perustamijeSta, josta nbbiSttyS oli auta= 
nut puoltaman tauiiinuoii faupungiii maltiiiiStolle.

5t n ö ro ä e n a j u u t o j a parantaafjeau termenttä turmaa» 
roiffi on typbistnS, jaabafjeen paranuustnöt tobelliSta tarmotta



roaStaaroifji, Utfotpöroäcn ja (Sörnäisten tnöroäcn plbistnsten 
fansia roaatiuut £>etfingin taupungin roaltuuStoa feräpttämään 

tilastotietoja t p ö ro ä e n a j u m u S o l o t S t a täsjä
taupungisja.

©aabatfeen ajiintoHpuiptjen nleijemmiu tuiinetufjt, en pt,= 
biSttiS pannut toimeen

liteijen 1p ö ro ä e n f e t o u f f e n, joSja en tutustutettu 
tpöroäfeä feinoitjin, joilta rooibaan ajuntojen puutetta roäljentää, 
ja jiipeu mielipiteejeeu, että tpöroäfi en oifeutettu roelrooittiS 
maan taupungin roaltuuStoa mpöntämääii tpötä teferoälle tönijä’ 
listötle aiuntotontteja ilman mafjoa ja laittamaan ajuntoja.

Sijäffi on pfjbistiis ajettauut a ju n n t e t o m i t e ar., joilta 
roelrooltijuutena ou antaa tpöroäclle tarroittacSja neurooja aiunte- 
ojateptjtiön pcruStainijesta pniift muista afianljaaroista jcfä aut= 
taa jnoranaijeSti toimimatta.

JEpöroäen terroepbeit fäiltjträmifefji on pppbettp 
laisja määrättäroätfi, että faupuiififuiinat palftaifiroat critpijiä 
tarfaStajia, joiben teljtäroinä oliji terroepben^oitotuntien annilla 
tarfastaa oloja fäfiltiöammatcisja, ja että ptybeu tai ujeamman 
tarfastajan tuliji tuutuu tpöroäeu luottaan, jjSpputö on tät>e= 
tcttp jenaatin ajettamatle eliufcinolatifomitealle.

Gbelliöten ja roattanfin terroepben ebistämijeii pf,tcpbesja 
on ljuomattaroa pljbistpffen jetaantumiuen

^'fot, o oli järjestelmän fäpttämijeen. <Scn rajoitta* 
mispbriiinöisjä on toimittu muiben paistosten ja jeurojett fans'a. 
EbuStettiina on pljbistps edut fomiteaSja, joilta tcljtäroänä oli 
ppptää taupungin roaltuuStolta

o t ro i fanpa» rajoittamista.
3 u oma t a f f og on tarmotta fannatettu ja fitä jofjtaroa 

toiminta on mcnestpnpt ptjbistofien juojisja ja jen jäfenteu tes* 
fuiibeSja. ^^biötnfjeötä tarjottaroista roirrooffeiSta on roiimei* 
jcttin attotjooiiu jätteet tarfoitettu poistan,alta

t e 11 a r i t a t j a rarointotasta.
(Sbeltä luetellut pprtimufjet oroat muun tnuaSia otteet omi- 

cnja roalmiStamaan mafjboflijuiitta
t p B ro ä e n j i ro i S t ä m i i e 11 e. Stitaiiuutta opinalfeibeii 

ja pleijen firoiStpljen tjautfiinijeen ou roalmiStanut tpöroäenppf 
biStofjen opetusfomitea, jota toiminnastaan jättänpt jeuraatoan 
tertomutjen:



itevtonuts
Orijtttftitt tt)öh)8cntj0&t3tijfiett opetusta m ttcmt 

tuuinuurtsta Iiththntoktta 1897—98.

©ppstufnfaubella 1897 fomitea maraiu puutteen talia ci moinut 
faaba niinfäänlaista opetustointa aitaan.

Scmätlututaubefu 1898 fomitea päätti toimittaa fuomeutielcllä jetä 
altejSfurSmja että pleistajuifia efitetmiä.

SoimeeupantamiSfa alfeifiturSieiSfa oli annettama opetusta tauno=, 
oifein= ja ainetirjoitutfeSfa, (aStennoSfa fetä tirjanpiboSfa.

Sursfit alfoimatfin toimintanja tammifuun ' p:nä ja päättpimät 
puptituuu 24 p:nä.

Sri aincisfa jaamutetuista oppiennätptfistä maiuittafoon:
ÄaunofirjoituficSfa (27 tuutia), joSfa laitti omat feuranneet famaa 

turSfia, on läpitäutp tirjaimiste, pienet firjaimet pcruStcettifeSti mctoobU 
fcSfa [ärjeStpffeSfä ja ifot aatfoSjärjeStptfeSfä tiireinmiiten.

CifcinfirjoitutfeSfa (10 tuntia): 3l=ofaStolla äänneopin pääfotjbct 
;a urjoituSparjoituffia tamauffen ja janetun mutaan. S3=ofa8tolla pää= ja 
fimulaufeibcn eroittainiucn fetä pfjinäisten laufeibeu jäjennpStä; firjoituS= 
parjoituffia janetun mutaan.

SliuetirjoituffeSfa (42 tuntia): fertoinuSten ja turnausten muoboSta= 
mista läfcnnptfcn jocbotla.

SaSfcnnoSfa (32 tuntia): SboiaStoUa neljä laSfutapaa totonaifilta 
lumnitta ja tärfeimmät foptat metrijärjestelmää. 2)=oja6tolla neljä lastin 
tapaa tamallifilla ja fpmmenmurtolumuilla ietä pfficptoifen päätöSlaStuii 
alfeet.

ÄirjanpitofurSfi 146 tuntinen) fäfitti 2 Ipppttä jafjoa taffinfcrtaifeu 
firjanpibon otteita, tutin firjanatotutfeSta — päätöffeen. SurSfiSfa pibet= 
tiin inmentario, faSia=, fiirro8ten= ja päätirjaa. SBiimeifetlä tunnilla luet= 
tilit muutamia foptia roeffeli ja fonfurSfiafetiipeSta jetä uubeSta ulosotto= 
laista ja oitcubenfäumiSfaareSta, fostema tohistusta faupanpitofirjan 
nojalla.

XobiStuffen ojanotosta on afianomaiuen opettaja antanut ppp= 
bettäeStä.
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9)lcistajuijia cfitcCniiä onnistuttiin jaaba pistorian alatta 3, faöiois 
tieteen alalta 2 ja cläintictcellifiä 2, ilmatietein alalta 5 fetä fäptötlifeu 
tcriocpbcn()oibou alalta 3 cfitclmää.

SllfeiStiirbfciSia oivat oivat opettajina toimineet: 
tirjanpitäjä 3. &. Mantila tirjanpibosfa ia opettaja £>. 2B. 'Peili; 
nen muisfa aineisfa.

Sfitclinäin pitäjinä oliivat: 
pliopettaja, prot. (S. 3- IBouSborff (ilmatiet.)', 
foUeeja, fil. mast. Smil Malmberg ■ tabioucläintiet.), 
lääfet. tant 9lrtvl ©anbftröm (teriö, lioio.j ja 
pliopettaja 233. Xatvaftftjcrna (historia).
Qfauottajiffi alfeistursfeipin ilmoittautui niitten allaeSfa 69 l;cuti= 

liiä. tilanpuutteen talia ei fitä ivaSiout rooitu ivaStaauottaa niitä 16, 
jotta tursfien altuaitoina loielä tarjoutui.

£?‘anotta jiöta erofi ennen turSneit päättömistä ofittaiit paittafun 
lialta pois muuttamifeit täpben, ofittaiu ilmoittamattomasta fvostä:

Xainmituuii ajalla 13 opoitasta
§clmituun „ 7 „
Walisfunit „ 15 „
$ulitituun „ 8

3)&tcenid 43 „

Säteile jääneitten ammatti, entifet atteistiebot fetä alimmat ja tor= 
feimmat ifäivuobet ltäfup IcuraaiuaSta taulusta.
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Äauppa=apulaifia 2 22 Sfey 2
Setopfcppiä 1 28 28 1
Muuraria 1 32 32 1
Paunufeppiä 1 1 1 41 41 2
ipuujeppiä 32 32 1
©eppiä 1 1 28 38 2
Suutaria 4 5 23 34 9
teptaau tpiimieljiä 3 24 22 3
teurastajia 1 24 24 1
lllfotpöntiepiä 1 28 28 1
Uunifeppiä 1 33 33 1
SBaptuneStaria ] 31 31 1
SBcrpoilijoita 1 28 28 1

1 4 4 1 3 13 22 41 26
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Sirjanpitotursiista crofi joulun »man enemmäntin ofaffi (20 benf.i 
auttaman firjoitué ja taStutaibon puutteesta, ofatfi (15 Ijenf/l enfinimäb 
jeit tirjanpäätöfjen jätteen. 9llu8ta loppuun otti tapan turSfiin ojaa 14 
lientilöä, joista 2 jäi tobistnöta maille.

SurSfien loppuun läoneistä 26 oppilaasta oli 8 läsnä faiftina 
oppitunteina

5 oli poisia 9 tuntia, ppteenfä 10 tuntia.
2_ 4 8
4 „ „ 6 24
9 10 20
9 12 H 24
2 „ „ 14 H 28
1 „ „ 22 n 22

Caiminlpötujä oppituntia ppt. 136.

SfitelmiSjä tämi teStimäärin noin 500 benfilöä. 3a teli tiuilijaiu 
tutu toto ajalta fiiS noin 7,500. SEämän ofceSfa on puomattama, että 
enfi luennoilta täptpi tilan puutteen talia noin 10\"/o pprfimistä poistua.

SurSfien tuottamien tuStannutficn iuorittamifetfi oli 1898 muoben 
aluSfa taupungin realtuuStcn miime muotina tartoitutfeen nipöutäniistä
1,500 martaSta jälcllä ©mt. 1,083: 34. — juoneet on laatu »apaaSti
tapttäa, joten tnStannutfct teioätlntutaubelta 1898 jafautumat icuraamaSti:

9llteiStur| ien obettajat:
O. Eettinen 312: 40.
3. S. Saurila 138: — 450: 40.

@ f i t e l m i e n pitäjät:
@. 3. SonSborff (5 lucnt.l 12$' —
Emil 2J2alniberg (4 „ ) 100: —
9lrm. ©antftröm (3 „ j 75: —
3B. Samaftftjerna (3 „ ) 75: — 375: —
3lntoitu8lit8tannnffia 93: 18.
tenttejä 72: —
SSalaiStnS 46: —
©iimoaminen 67: —
äPaprimeStari ja portaitteu fiimoant. 42: 50.
O. Jfellifen palttio 10: —
CpctuSroälifappateitten fuljetuS 5: —
9ljuri 9- _

9)ptccnjä ©mt. 1,163: 03.

Saupungin maltuuston tänä muouna tapan tartotutfeen mpöntä= 
niistä ©nti. 1,500 tarmitaan fiiS miime lufiifjitbcn tuStannnSten formaa= 
mifetfi ©ntt. 79: 61, joten cnfi mustufufauben »aralle jää ©mt. 1,420: 36.
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Soinittaan ro. 1898 oroat luutuneet: työroäenpbbistptien roalitfe= 
litat: tehtailija SB. 0. SBrigtit ipupeenjoptajaj, fit. maisteri O. 9it?Topp 
opetulfeu tarfaStaja), puuieppä 3P Haapanen, opettaja ?t. Dloponen ja 

attefirjoittannt ptioppitaS ifipteerij, jefa §clfingin: laupitngiii roaltunSton 
roalitfemat tamreeri 31. (Stenius ja fonfuli 3. 91. Sarlanber.

Tointelfi jaannt:
3)1 at ti ©ro an ljung.

£ p ö ro ä e n o P i 81 o n 0 e r u S t a m i, e 31 a on pl,bi3tp3 
erottanut feSluSteltaroaffi tpöroäen cbuStajalofoutieSja. 3J?ieli= 
paijaa on laujuttu fiiti" että fanpungir. roaltuu8to8ja no8= 
tettn eljbotuS on tapettu.

hiertämän efi telinä n pitäjän tuEtautaniijecii on 
p£,bi8tl,S mpöntänpt 40 ml. laPtettäroälji tpöroäcnroaltuuSfuniian 
ofyjetben mutaan, ebiStiien ftten roaliätuljen kipittämistä pbbi8= 
tpffen, iopa ^elfingin ullopuoleflc.

21 m nt a 11 i j i ro i 3 t p t f e n ja tuotantolpropu foliottamU 
iefjt on pppbcttp parannufjia fäfitpäammattilaiSten opetu3järjeS= 
tetinäSfä, joi,on pppntöön pl,bi3tp3 jäi juotitjaa tilaijuutta, fun 
leit. jenaatin ajettaroa elinfeinolafiloinitea ilmoitti (jaluarcanja 
pljbiStpfjen laujuntoja elinfcinolain uuhestaan muobo3tauiije3ta. 
2lnnetu8'a lau|unno3ia roalilettiin, että pljteiöfunta ci ole pitä= 
npt fäfitpäläiSten ja plecnjä foto tpäroäen faSroattainiicSta tar= 
peclliSta liuolta, fun ei ole roaliniStettu fpflin tilaijuutta febittp- 
inään aniniattitaibo8’a ja plcije3jä firoiStpfjcSjä. — ©päfi?f,tain 
poiStaniiiefji roaabittiin:

että ammattioppilaififfi ällään otettafo nuorufaista, 
jofa ci ole juorittanut forteamman fanjtifouluu furSjia tai 
muulla taroalla Ijanftiiiut fitijj roaStaaroia tietoja;

että roaltio tai lunnat peruStaifiloat roarfinaifia am 
mattifouluja;

että oppilaat oppiaifoiuaan roelrooitettaiftin läpillään 
ammatti» ta fäfitpäläiSfoulua;

että opi8ja olemien animattitaibon levittäminen ia 
ftlmällä pito ja foutuutäpnniu roalloonta u3fottaijiin am= 
mattipljbiStpSten roaltunSton erittäin roalitjemille f,enfiläille.
JpöoVjeiben paloltijcfji jaattaniijeSta teotaiSja 

ja tel;taau tapaan läPtetpiSiä (aitofjiSja, e&botettiin teljtäroäffi
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mnäräpffiä elinteinolafiin ja fiinä erittäin määrättämäfft, että 
tpöroäellä on oifcuS laufua tpöol)jc=cl)botuf'eéta mielipiteenpä ja 
tc£)bä muistututpa, jotfa pljbcsfä ol;jc= eli järje8tp8iääntöel;bo= 
tuffen ntufaua alistetaan pfytä monesta tpöntefijäSta ja tpöanta= 
jaSta muoboStetiin mallitusten fyarfittamaffi ja lopulliieSti l;p= 
mäffpttämäffi.

9) f) b t 8 11) S l a i1 o 8 t e n j ä r j e 8 t p 8 m ti o t o a on I)a= 
luttu muuttaa elinfeinolailla ftiben fuuntaan,

että tpönantaicin pl)opemuobo8fa te^täijiiu main fel= 
lainen muutos, että afiat, jotfa omat pljteifiä tpömieSten 
fanöfa, ratfaiStaifiin pfjbeSfä tpömieSten maltuuStojcn fanSfa; 

että futtfin paiftafunnati tpömäfi Jätit fantallaifen
maltaustou tuin tpönantajatfin, ja

että tpöntefijäin maltuuStoille fantoien fifälliöten roa=
pauffien obeSfa, tuin tpönantajain maltuuStoilla oit, an= 
nettaifiin itjemääräämä meroituSoifeuS.

9i a u 11 i nt u S p b b 18 tp f f i ä on puollettu, mutta niiben 
fuunnitteleminen jätettp tpömäen pbbiStpStcu ebuStajain fofouf= 
fefle ja lamoin e()botuS

p r o g r e 8 f i t m i f e S t ä m c r o t tt f i e 8 t a.
$uten nät)bään, on ppbiStpS tefynpt paljon tpömäelle bpö=

bplliftä ebbotuffta, joista monet tärfeät omat laintääbännön alaan 
fuulumia. fUiutta ne eimät liene toteutettamiSja tppbpttämäSti 
ennen tuin tpöroäfi pääfee (atien tefijäin mutaan. läntä 
leuraa

äättioifeuben faamijeSta. ©aamiSfeinoiffi on btp 
roäffpttp tpömäen ontoin rooimain fafaantinen niitä maatimaau. 
3ätä ebiötetään antamalla pleiStä malaiStuSta afiaSta, joljott 
tarfotufjecn on puollettu feinoitfi agitatfuunia, feSfuStelua fanfa- 
laiSfofoufft8|a, joita olift pibettämä uf?antman terran muobeSia, 
penni= ja lentofirjafia, mielenofoituffia, äänicifeuSpljbiStltffiä, 
jottffo- ja jättiläiSanomuffia roaltiopäimille. £oimintaraf)oitfi oit 
puollettu ferättäroäffi fultafiit tpöittefijäitä plfben Oäimän oalffa 
muobeSfa pleiStä parasta tarfoittamaan faSfaan.

ÄirfolliSroaaleibin, ttrfofliSfofouffen cbuStajan ma= 
litftjamieSmaaleibin on pbbiStpS päätöfjellään telottanut jäfeniääit



13

ojan ottamaan ja malitji filloin ehbottaafjeen toimittaja (Srton, 
jota jäi ainoastaan 6 äänen mäljemmiStöön.

^elfingin tpömäen ojanotoSta m ä (i a i f a i S t e n to a 11 i o- 
p äimäin ebuSmieSteu malitjeuiijeen nostettiin fpjpmpS ph= 
biStpfjeu fofoufjesia, mutta Ipfättiiu pleijen toömäcnfofoutjeu 
ratfaiStaroatfi. Jpöroäfi juoStui ottamaan ojaa ainoastaan ien 
juuntailelta efybolla, että tuutin oleman puolueen on maalle pe= 
rin tärteiben tapausten rouolji luomuttama puolucuätötanuoiSs 
taan ja lomittama malitjemaau pl;tcifiä ctjbottaita, joitji tpö- 
mäti fatjoi olemanfa oifeutettu puolestaan afettamaan iolme, 
mutta ellei näitä tpömäeu luottamuSmieljiä otettaisi malittamitji, 
päätti tpömäti olla maaleihin ojaa ottamatta. 3a fun näin 
tofiaan fämi, tcfimät (utuijat tpömieljet m a ali la to n, lamallaan 
enjimmäijcn maltiollijcn laton ©uomeSja.

Ääni tpömäen toiroeita oli näin fimuutettu ja jitä laton 
muotfi tplpSti foljbcltu, tiiljtni luonnollisesti ajatus ajettua itje= 
näijelle maltiottijefle fannafletin tulen cnnentin oli aletutta ta= 
loubellifiSja nfioiSja. 3a lotat. 9 p:nä päätti tpömäti pleiiesjä 
fotoutjeSja julistautua omafji itjenäijeffi tpömäenpuolueefji. ?ähe= 
tetosjä firjoitufjeSja pppfi fofous mpöS §elfingin tpömäeu pl)= 
biStpStä pihtinään paifaflijecn tpömäen puolueejeen. 9J2uu= 
tamisia fofouffiSja monipuolisesti mäiteltoä, päätti tpömäenpl;biS= 
tpS marraSfuun 22 p:nä 70 äänellä 20 mastaaif liittpä tpö= 
mäenpuolueejeen ja malitfi folme ebuStajaa puolueelle ohjelmaa 
laatimaan ajetettuun tomiteaan 9)hbiStp8 alistui fiis, maltiolli= 
jiSja ja tunnallijiSja foto taupungin tpömäteä foSfemiSja aji= 
oiSja ptfitpijeStä päätöSroallaStaau luopuen, hhnröfjpmään pl;teiS= 
toimintaa pfybiStpfjen ulfopnolella oleman järjestpneen tpömäen 
faneja. Jämä oli epäilemättä tärtein tääunefol)ta miime rauo= 
ben ja ehta foto miiöentoiSta muoben toiminnaSia. ©en fautta 
tpömäen pf)teiStunne (aa laajempaa alaa ja taupungin järjeStp- 
upt tpömäti feSfitpStä poliitiieen pljteistoimintaan. 3tjenäi'eSti 
luaifuttama maistama mirta on pääfemä liitteelle, ja ohbiStotjeu 
olleSja fiinä ojana, on ien phtä Painama tuin tunniafaS roelrool= 
IijuuS maifuttaa jen johtamiseen toömäelle ja ijänmaalle ebufli= 
jeen juuntaan.

Sljun toua ja pääafialfiiena toimintamajana oli pl;ois= 
tpfjellä fejäfuun l:,een päimään aSti tuttu talo $airoofabun ja



14

£>enritinfabun lulmnéia. (Sieltä fnitentin täptpi ruätgttyä map= 
taroamman ralfamoiman, tpöroäen anjioista rittaana fufoiStaroan 
annisfeluoiatcpljtiön tieltä, jota lantaan jaliin, niisiä 
teli armotfaita päätöffiä ja miniä teinille oli ripustanut tun= 
vioitettujen iuuruiieStemnie fjBortljanin, Gjpgnaeutjcn, Sönnrottfiu 
p. nt. muotofuroia, on laittanut turmeleman clntifapalan. (Sen 
majan jijaan onnistui pljbiStpS ntuofraamaan talon n:o 27 2)r= 
jönfabuit marrolta.

Oman talon IjanTfciöfa on ebetleen oltu. Sntifinä 
muotina malittu rafennuStomitca on tcljiipt feuraaman ojctfeplj>= 
tiösjuiinnitelmau talon rafentamijeffi:

tpelfiugin tpömäen talo mfatepljtiön tartoitufjena ott Panttia ja §ct= 
fingin tpöroäenpfjbiätptfette lainata matoja twöroäcntalon ratentamista mar= 
ten pääfaupuntiin. Cjatcpääoma 50,000 marttaa jaettuna 2,000 25 
marfan jmmiijeen ejafteejeen. pääomaa moibaan tijätä 100,000 martfaan.

?jt)tiö fijoittaa pääomatpa §cljiiigin tpömäen taloon jenraamitta 
ctjbotHa:

1) että §clftngin tpömäen talo=ejatepftttö(le annetaan fiinnitttS fiirt= 
teimistöön $cti jett tai niiben lainanantajain jätteen, jotta omat antaneet 
talon rafentaiiiifeen;

2) että ojattaat miiben muoben tututtua talon rafcntamijcSta aita 
man arpomijen tantta, jolloin muofittain mättintäin 20 o'äfetta lunaätet- 
tamatfi armataan, faamc.t tafaifin rattania pnttä 5 % loton niille;

ö) että ptjbiätpfjctlä, jos matat niin ntpöntämät, on oiftitö tunaS 
taa ojatteita ästenmainittua ijomittaäiafin määrääjä.

Cjatcpääoma on fuoritettama, joto terta taittiaan 25 martaita tai 
tStjäSjä 6 nt. 25 p. JuuruijcSfa etäsjä toimen fuutauben mätiajätta tahi 
jitten liiafjamalta 50 p. miifoäta 50 miittoa perätpsten.

ffliaffut omat määrättpnä päimittä juoritettamat. 9tiittä, jotta omat 
inatiimja .aimintpöneet, tannetaan fe beti ntafjupäimän jälteen ja on nraf= 
fumeimottifen jittoin fuoritettama 5 p. tantopatttiota.

Tämä juunnitelmo, teljtpä jc ojafepljtiölain lttuTnijeffi, on 
lälfetettn faupuncin maltuuSton tpömäenlautafunnafte, jonfa oli 
maltuuStoIle annettama (aufunto pfibiStpfien anomufteSta tontin 
luomuttamijeSta p^biStpffen ratennuSalaffi, jtllä nimenomaijella 
toimella, että miranomaifet mitä pitemmin luomuttaifimat tontin, 
fflfutta tpöroäen fjämmäStpfjeffi jäätiin lutea jattomiS’a juuri 
aitana, jona faupunginroaltuuStoSia pibettiin tjänmaallifia pu- 
Ijeita ja roaabittiin pffimielijppttä, fe fatteruutta jpnnpttämä 
lieto, että taupungin maltuuSto on fieltäptpnpt luomuttama«ta 
minfäänlaiota tonttia pljbiStpfielle, joten fiitä ei-liene enää nti=
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tään toimea. SjhbiStpö on fuitenfin, jäientenfä uhraamaijun= 
teen tuottaen, ostanut talon ja tontin ^rjöntatu 27.

3 o I) t o £ n n t a: $):n jotjtotuntana omat otteet feppä © j. 
Ap a nt m a r ipuJjeciijoi)tajana, työnjohtaja 5- Stumherg marapu= 
l)ecnjol;tajana, maalari 5- TO. Orrela rahastonhoitajana tefä 
muina jäjeuinä maisteri Osfar (M ro u n b i t r o e m, toimittaja 
TO. Siirittä, miimottaja SI. 3 ärmen pää, turffuri 91. 9at)= 
ti ne n, tehtailija 933. o. 933 r i g h h opettaja St. $. Sarroo= 
n en ja fuutarimeStari Setit ©alin.

Opettaja karmojen luomuttua matittiin fijaan muurari 
S. 933. Apännineii, t)ra 9fumbergin luomuttua firroeSmieö 9iinne 
ja marapuhecnjohtajafji S. ©alin, hra ©rounbftrocmtn tuomuU 
tua ,'orroari Otto Jiuppa, P. SSrigfjtin ja Oof. kiinteen luo= 
muttua muurari St. 3ohanSjon ja maisteri St. g. Jänner.

3ohtofunta on lufuifiSfa fotoutfiofaan roalmistanut tär= 
feimmät fuufaufifofouffiSja cfitetpt fyjpmpfjet, mutta etupääSjä 
täfiteflpt phbiStpfjen talouaafioita.

3ot)tofuunaSta omat eroamiSrouoroSja 3ohanSjon, 3är= 
menpää, lahtinen, Jänner ja Suriffa.

Sihteereinä omat otteet fuomataifena muurari S. 
SS. känninen ja ruotialaiiena maiSt. OSfar ©rounbftroem, jonta 
erottua paifta on jäänpt täpttämättä.

OpetuStomiteaan omat tuntuneet tet)t. 933. b. 9S3right 
puheenjohtajana, maiSt. O. 9Jpfopp opetufjen tartaStajana, puu= 
leppä TO. Haapanen, opettaja St. Koponen, ja ptioppilas TO. 
©mantjung fihteerinä fefä taupungin mattuuStou malitjemat 
tamrecri 9i. Stenius ja tonjuli 3. 9t. Sartanber. TOaiSteri 9ip= 
foppin tunnuttua matittiin f.jaan lehtori fp. g. ©itanber, teh= 
taitija SSrigtljin luomuttua maisteri St. g- Satiner. SSiimetii 
tet;tori ©itjanberintin ja opettaja 9topofen luomuttua ja maiSt. 
Jännerin matfuStettua omat nämä paifat otteet amonaiftna.

3 u h t a t o i m i t u n ta on jättänpt jeuraamait tcrtomiitfeu 
muobelta 1898:

Ebettifcltä muobclta jäimät toimituiltaan iciiraaloat Bentitöt: ucitit 
2R. Apilbon ja Olga (Smönbapl ja faniataifet: ff. Sunipunicini, St. 2Bi= 
bcitiuS, 9tiitiimäfi, St. Aboranbcr ja Otto Jiuppa.

SVuoroSfa npt erota juptatoiniifuiiiiaSta omat naitit 5Dt. ©ilbéit ja 
Olga GmönbaBl ja lamalaifet: g. Sumpuniemi, Ä. Aforanbcr ja St. 3Bibe= 
iiiu« 3uplatoinuliuitaait jäimät: tanfalaifet Diiibintäfi, O. Jiuppa ja
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©imeninS, jofa miime mainittu lofo miime muotena ci ole ottanut ojaa 
inptatoimitunnan tofonffiin ja toimintaan.

'perustamasta tofouticSfa malitfi iuljlatoimifuuta put;ccnjo6tajafiecu 
ranfataiicn g. Smnpuuiemcu, marapubccujofctajaffi 91. ifpibenintieu, firju 
riffi S. itoranbcrir ,a rabaStoufioitajatfi tuli neiti 3)2. ©ilboit ja talou= 
benboitajaffi neiti Olga ©rönbapl. päiljlatoimifunta on tuluneeiia toiminto 
muoteuaau toimeenpannut l:bcu lastcujiiblan, 1 piristä iltamaa, 1 pcrpc= 
iltaman, ja, 2 foujetttia, joista toinen tpormooSfa, 1 pumimatfan Sotiaan.

31tamat |a tonfcrtit, joita miime muotena tuli anuetuffi, "ieneStpi= 
mät jotatuiufm burnin, paitfi tönimistä tpormooSia tuli tappiota. 9)2un= 
toin täptp» itämällä mainita, että nätpp oleman mereen juurtunut je, ettei 
tnöm. ppb. Inimitoiniifuiinan iltamille eri »bbistpffien ja ofastojeu jaienet 
ole aiUaucct fitä armoa, jota ne olifimat anfainueet. Ohjelma, jota täptpp 
mpöutää, on niisiä aina ollut tamaUiSta parempi, mutta fiitä nätti», että 
on oltu enemmän mälinpitämättömiä emänbbiSlptfcn toimeenpanemiin t;n= 
mitilaiiuutfiin.

9Jptenä taur.eimpaua muistona moinune pitää tjumimatfaa jfottaan, 
jota tv unc teroäuä tehtiin fieUä toimeenpantuun 92annittotpömäenpbbiStpS= 
ten fciäjublaau. SoS tutui aita pauStaSti mättäitä, oli fitä juurentpi ipp 
iloomme tuHcsiammc tuntemaan ien mpötätuntoifuuben ia tomcriUiicn top= 
lelun, jota pumimatfailijat toto fieUä olo aitanaan iaimat oiatfceu totta 
lapilta. — ©amaUa fe fasmatti mpösfiu ppteistunnettannne ja antoi mo= 
uellefin uutta luottamusta aatteemme juuruubeSta.

DiapaStonboitaja neiti 3)2. kilbéu on fuofioUifcSti antanut jcuraa= 
man taulun jiiblatoimifunnan taloubeUiicSta puolesta:

9)(ei§fatfau§ jiiblatoimifunnan toimintaan 1 p. Xammif 31 p. 
Souluf. 1898.

Sulot. SQZenot. SBoitto.
■

Sappio.

Samulit. 9 SaSienjupla 1424 30 109 36 93] 94
kelin it. 0 iltama ja tonfertti 223 .30 353 11 — _ 132 61

12 perpeiltama 51 70 14 70 37 - — —
Soutot. 30 jfonlcrtti pormoogia 36 50 56 50 — — 201 —
keinäf. 3 kurnimatta Äotfaan 664 — 559 9.3 104 05 _ 2_
Soitluf. 11 iltama 413 50 391 3 1 112 16 — —

©mt. 1810 50' 1777 96 1185 13 172 61
©ääStö 1032] M 1032 54

©Ulf. 2810 50 ©mt. 1185 1.3
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Suloja. SRenoja.

LSääSlG puineista 
'pianosta

1032
110

'51 Saulutunta
'piano

473
M Mn

25

ÄaSfa jäästä m. 1897 126 98 ©ritpifiä menoja 
Säännös m. 1899

90
675

28
99

Smt. 127.V'' 52 Smt. 1275 52
9

3ul)latoiniifunnan tila rouobcn 1898 lopuSfa.

SaSfafääStö mtiobelle 1899 . . . 67o\n] 99
Snroentario (armioitu)..................... 600 —
Saaminen Suom. ipupeftubifta . . 50 —

Smt. 122&<i® 9Ö 'j

§clfiugiSfä 31 p. Sonlufimta 1898.
9)2aria ijilben

SSiitaten ebelfä olemaan «teiSfatjauffeen .(Seliingin tpöroäeuppbistpf 
ien jiiblatoiinifiiintaii tileistä muobclta 1898, olemme ne tartastaueet ja 
puomannect oiteitji ietä oleman (elmät ja (iiStiSfä lunnoSfa, jonta jopboSta 
miclipproäHä eliboitainme jnplatoimifuuualle ja (en rabaStonboitajalle mgör. 
ncltämätji täpbcllifen titinmapauben.

©elfingisja 21 p:nä §uptifuiita 1899.
35. 'piljubfti. Dsfati Säpbe.

Saulufunta on jättänpt (euraaroan fertomuffen toi= 
minnaSta ro. 1898—99:

ijnptituuu 2 p:nä pibettiin rouofifotouS, joSja malittiin pupeenjob 
tajaffi pra äöibeniufjen luomuttua Ä. Septoncn (elä toimifuntaan neibit S. 
©uftafSjon ja 992. §8gluub (elä prat fi. ®2alm ja 3. 11. Seppälä pnnä 
marajäfeniffi neiti S. Söberpclm ja Pra 92. Suominen.

StSäpän jälteen erofi pra 3. 11) Seppälä paiftatunnalta poiSnmu= 
ton täpben, joten panen tilalle toimituiltaan malittiin pra 3' Sönpolm. 
9)2pöpeinniäHä taas erofimat prat SKalm ja 3. Sönpolm poiSmatfuS= 
tufjcn täpben fetä neiti 3)2. Söglunb laulufunnaSta, ja peibän tilat 
teen toimifuntaan malittiin marajäfen neiti S. Söberpotm ja prat 92. Suo 
minen ja S. 'Paamilaincn pnnä pra 92. Suomifen tilalle marajäfenetfi pra 
3. SBartiala. Saulufuntaan tuntuu nptpään feuraamat 39 jäfentä:

2
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©opranof ©öberfyotm, £>. ©röubafyt, @. SSefSmau, ©. ®n 
ftafsfou, fj. SZorbbäet, SJ£. SlnatiiaSfoit, 3, Sltcrbtom, ali. ®rönrooS,_3.. 
©locnft, §. palmgren, St. iDioilaneii, ©. Xurunen, ii. spictilä, 3. 2Rä 
tilien.

Stltot: ©öberfyotm, SI. SofyauSfou, 3Ji. ©moinen, ify. §elanber, £>. 
gilfSutait ja 9Z. Sffiafylftröm.

tenorit: C. Tuominen, £>. SSaaivitaiiicn, 3. Sffiartiata, St. Satt 
gren, D. Sbobin, SI. SoStiueu, 3)Z. SoSfiu, S. SJiatm.

SBasiot: ft. Sefytoncn, S. SKtinen, Si. SäJaiuitaincii, 0. 3B. 3Bou= 
tnaineu, ,bi. SJtuitt:, 3. St. SBorgeuftröm, spj. florauber, S. Äetäläiucn, 
S? ffyaanpää ja ®. St. ©aarinen.

Saulutiiiita oi. mutana pteifctlä juomalaftotätuclprcttctlä 2öapuu= 
päitoänä llitiib pteiietlä tpöloäcn täloelprcttcltä tefat, j j?

Saututuuta jufytatoimifunuan tauSfa teti ‘2:na Jpcliuntaipäiroäuä mat= 
tan Sporwoofcen, joS'ä annettiin tonfertti öjfeon faliSia mäfyällc, mutta tiitotli= 
felte timlifatiiimattc. itämiin ruuoiliiamme Runebergin totona fefä ntuis= 
topatfaatla ja fyaubatta, josä laulettiin muutamia ifäumaattifja lauluja 
muren runoitijamme muistofn.

Saututuuta on ottanut ojaa toaitiopäiioäfööriin loäliaitaiStcn mat= 
tiopäiloicn aiuajaisjufyiallifcSfa jumalaupaliuctuffcSiä.

Sauunmita on ollut jublatoimitunnattc apuna ufoista ittamiSfa ja 
iwt loinuetE rafeuuusrafyaStoii Innoäffi toimeenpannusta tanfertisfa.

Saututuuta ou ottut ofyjelman aiouStajana raittius ja ufeiben am 
mattipfybiStfySten fyuloeisfa puiiä pfybistpffcit arpajaistoimifminan feta pfy= 
teifeu fyuiuitoimifuimau ittamiSfa.

SauIufuunaHc tuli llubcn louobcit onuittclufäfyföfanoma StäälueliStä 
„Sootu8"=laulutunnalta, jofyoit lähetettiin tiitoS= ja ounittclufäfitöfanoma 
loaStauffcffi.

Saulufuiiuau EefyitpStä on tuntmoaSti fyaitannut fe ieitta, tun nb 
bistpffcn fyiioneiistou afytauben tafia on tautntuuuau tåntynrjt majailla 
milloin misfäfin, cfiut. 1 tunt. tauppaopistou EioucuStoUa ja ätten rouo= 
roteUen SPalofuuuautaloUa ja ©uoiualaifei. tcaatterin tämpioSfa.

Saiiliitunnau toimituilta lanfiut täten futimmat tiitotfet faifitlc 
niille, jotta omat otteet laiilutuuuallc aioultifia, erittäin etcloäHe jofytajal= 
teen fyra 3- SeiuoUe ja taututuuuan inuoffaitle ja afytcritle jäfeniHe.

Saiitufuuuau toimifnimau puolesta:
Saarto Sefytoncn. SZaeina ©öberfyotm.

SanlutiinnaSta on pfybistptfen puolesta fitä loaliooioa jufylätoiiui 
tuilta antanut feuraaroau taufnunou:

Sufylatoimifunta Jaufuu fuurimmait tiitoffenfa fiitä cbiStpmiicStä, 
mitä laututunta on ofoittanut foittotaiteitija 3. Seinen jofytajana otleöia. 
(Srittäintin näinä loinne aitoina olemme faaueet fyuomiotta fiiutpä fiiben, 
miten bra Scino ou looinut fulattaa mallitclpoifitfi, etciuitii föörin jäfiä 
uitti netin nuoret luoimat, joita fiiuä upt ou enin ofa. Sautnliiiita ou 
tobcltafin ollut pbtcuä ifyantccltifimpana tuuneofaua, jota toalitettaiuaSti
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huomataan niin mäbäit uutisia jälcnisiänime. On ,'anottu, että laulu= 
funta tuetin taintaan ottaa ofaa muihin phtciopprintöibimme. Siinä 
moi fpllä ja outin ofatfi tottatin, mutta fitä fuuremmalla tarmotta omat 
lie toimittaneet joutoSfanimc taiteen lippua, pitäneet puolta tunne=clä= 
mämnte nautinnoista, jota tulee fiitollifuubclla mainita.

granS Sumpuniemi, Otto Xiuppa,
puheenjohtaja. mäliaif. tirjuri.

3ärje§tp3tt>altofunnan fertomuö touobclta 1898.
SBuofifofcutfeSfa pubtituun 14 päimänä oli maliofunnaSia jälellä 

Ijrat 31. Saatfoneit, @. Nieminen, 3. @. niputat:, tp. Seppänen, 2B. 3Bou= 
tilainen ja 3. 3opila.

Srottneiben fijaan tulimat malituitfi muurari S. Äoranber, muu= 
rari 3. tputö, puujeppä X. DJtpnttinen, fortoari £). Xiuppa, tirmeömiehet 
3. 'Parttinen ja SDt. Ollaffa.

Jpiibtifuun 21 p. maliofunnan fofouffeSfa toalittiin toirfailijoitfi pn= 
beenjohtajaffi muurari S. Sorauber, to. puheenjohtajatfi muurari 3. tputö 
,a pöptätirjuriffi muurari tp. Seppänen.

äpuoben fulueSfa omat maliotunnaSta eronneet muurari S. Äoran= 
ber, maalari 3. Sopila ia muurari tp. Seppänen. Gronneibctt fijaan tu 
limat malituitfi utaalax1 ijauunar, pttufeppä Solauber ja fuutari 3. 
SBiifari.

SofouffiSfa hptoäffpttiiu pljbistoffeen jäjeniffi 700 tuieS= ja 35 
naiöpcntilBä.

3ärjeStpffcn malmeittaan on maliofunta ottanut, ofaa ulfopttoMa 
phbiStptfcu huoneistoa tuubesfa ittamaSfa pljbiStpEfen miimetefäifiSfä arpa 
jaifisfa fcfa humimatlaHa, jota pantiin toimeen tpömäenphbiStptfen toi= 
mesta Soitaan tpöreäen fefäjublaan.

SDtitä plipäätääit järjeStptfen plläpitcon tulee tutuneen mitobett 
ajalla, oit maliofunta tebnpt fen fuljtecit moitamanfa, mifäli fe aptaiSfa 
olofuljteiSfa on ollut matjbollista. 9Jlitään mainittamampaa häiriötä ei 
oietaan tapahtunut, josta maliofunta moi olla tiitoHincn pljbiStpffen jä= 
jenille.

SärjeStpSmaliofunnait puolesta:
3. SBiifari.

Särjestpsmaliofunta on ollut luotettamana apuna tpömäenphbi8= 
ttjffcn juhlatoimitiuiuaUe, jota tulee tiitoUifuubctla mainita.

granS Sumpunienti, 
juljlatoimifunuan puheenjohtaja.

’ Otto Xittppa, 
mäliaif. tirjuri-
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Xi l aS to f omi te a on toiminut, maan ei jättänet felon= 
tetoa työstään.

kirjaston fyoitajina omat otteet, momalaijen ojaStou 
pfytä mittaa roiitoottaja 31. Oärmenpää, ruotjalaifcn ojaSton fyra 
X. Xainio, fyänen erottua fyra ÄöSfi ÄoSfmen ja fyänen erottua 
muurari S. 2B. känninen. Uuften tirjojen oötamijeen on jofy= 
tofunta ntyöntänpt 200 mf.

Su lujat iin on tilattu ityteenjä 40 janomalettteä ja ai= 
fafauStirjaa, enin o'a iuomenfielifiä, ujeita ruotfintielijiä ja tjlfi 
jatjantielinen.

9? a ro i n t o t o i t f i j a n a ot raiime rouoben lejäluun en= 
fimäifeen tyrimään rouma Sinbberg, fiitä muotien eteenpäin fyra 
ÄöSfi SoSfinen roumineen.

9}afya§tonfyoitajan felontefo.

SBaötat t atoaa.
■ftatiioto . . .
Äasja .... 
ÄamattiSojaftyanffi 
ÄirjaSto . . .
Ä, Ä. ©oblntan . 
3>. Staltoncn . .

1,530: —
3,560: 5’£liu:

11,010: 22.
4,000: —

74: —
59: 40. 20,234: 17.

©mf. 20,234: 17.

SBaStaatoaa:

jfyleinen ratjaöto................................................ 7,430: 44.
9iaba8to foulutaStcn fetäoloa toarten maatta .
3. Xb. 1'agert’omin ratjasto fötyjäitt foutulaS=

ten toaatetuffiin.....................................
9inbassto lertomuffeii uloSantaniiSta toarten toö= 

mäen fotoni»Sten fäfittetyStä toaltiopäito.
9talja8to titaStottiien tiebon antamifcEfi työ=

mäen otoista...........................................
9iafetmu8raba8to................................................
CpctuSrabaSto................................................

©mf. 20,234: 17

210: 69.

103: 57.

50: 77.

242: 95. 
11,383: 21.

812: 54.



21

yleinen ratjaSto.
Är cbit:

Per taiomatilifääStö lrmobelta 1898 . . 6,819: 78.
„ Äaéiatili, arj.'ajais= ja tjbt. tjuroit . . 544: 72.
„ Säfemiiafuijcn tili................................. 2,858: ■-
„ ©ijäänfirjoitiiStcn tili............................ 845: 65.
„ Slmoituémaljujen tili............................ 269: 20. 3,972: 85.
„ P. Slaltoiicu............................................ 59: 40.
., Äaarlo Ä. ©olilmaii............................ 74: — 133: 10.
„ Äortotili................................................ 27: 92.

5: 10.
©int. 11,503: 77.

Sebct:
?ln ÄirjaStotili................................................. 273: 05.

„ Sönorcli....................................................... 1,778: —
„ ÄirStanttuS.................................................. 1,767: 20.
„ Sufufali...................................................... 255: 08. 4,073: 33.

pääomatili................................................ 7,430: 11.
©mt. 11,503: 77.

9ia()neto foululaSten juro-lomaa roarten.
per pääomatilijääStö tuuobclle 1898   201: 60.

„ Äortotili............................................................................. 6: 09.
©mt. 210: 69.

2lu pääomatilijääStö nmobette 1899 ......................©mt. 210. 69.

5. *Xf)- Sagcrbomin rabaSto föl)()icn taSten 
roaatetutfiin.

per pääomatilijääStö rouobella 1898   100: 60.
„ Äortotili............................................................................ 2: 97.

©mt. 103: 57.
9ln pääomatitijäästö ttmobtlte 1899 ...........................©ml. 103: 57.

9?aba§to tertomufjen antamista roarten tljöroäcn 
afiain ajamifeSta roaltiopdiroidä.

per pääomatilijääStö tonobelta 1898 ................................. 49: 30.
„ .Äortotili.......................................................................... 1: 47.

©ml. 50: 77.
?ln pääomatilijääStö loiiobcttc 1899 . . . . ©mf. 50: 77.
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9ia(]aSto ttjöluäen tilaston jutfaifemista loarten.
Per pääomafääStö muobetta 1891..................... •. . . 235:'9O.

„ .itotfotili............................................................................. 7: 0,3,
©mt. 242: 95.

91u pääomatttifääStB muobetta 1899 .............................................242: 95.

9{ateiinu§raI,aSto.
Per pääomatili,aä*tö muobctlc 1898   4,082: 45?

„ ÄaSfatiti............................................................................. 8: 95.
„ „ arpajaifiSta ij. m.............................................. 7,014: 30.
„ „   17: 50.
„ Sortotiti............................................................................. 260: 01.

©mt. 11,383: 21.
9ln pääomatiliiaäStij muobctte 1899 ......................©mt. 11,383: 21.

DpetuSratjaSto.
'Per pääomatitifääStö muobetta 1898   1,083: 34.

„ ÄaSfatiti faubungiumattuuStolta.................................. 1,500: —
„ „ tortoa................................................... 6: 58.

©mt. 2,589: 92.
9tn ©tenoja rouoben fiiliteS>a......................................... 1,777: 38.

„ pääomatili,aästö irmobette 1899 ................................... 812: 54.
©mt. 2,589: 92.

§etfingiS,a 31 p:nä joululuuta 1898.
S, ©1. Crrcla.

SEitien tarfaStajain laufunto cbetlä olemasta rapa8tonboi= 
taian jctonteoSta on icuraama:

£elfingin JuöiuäentibbiStnfjen matit,'eminä tifientartaStajina olemme 
läjität,ncet r,bbiSt«E(eu firjanpibon muobetta 1898 ia huomanneet «tiSspa 
not tuloista ja menoista ubtävitämiffi efitcttt,jen afiapaperien taus,'a.

©teille efitetnn talonbcnhoitajicn joulut. 31 p:uä 1898 tetemäu ta= 
tuStoIueftelon mutaan ofifi gbbistptfcu tatuStou «teinen armo (anottuna 
päimänä ©mt. 1,295: 75, ja tirjaston armo ©mt. 3,000: —, maan tir= 
joista on ne entiien rnanban armoStelun mutaan pantu ebettinen ©mt. 
1,530: — ja jättimäinen ©mt. 4,000: — eti ipteenfä ©mt. 1,234: 25 
fortcainpi tuin niibeu armo on. ©äSiä tapaufieSm emme mci et,bottaa 
joljtofunnatte läpbetlistä tilinmapautta ipttStä, että (en tantta moift tulta 
määriä fäfituffic «t)bistt,lfcn omaifuubcSta, maan efitämme fen muotfi foto- 
ntieu päätettämätfi.

jöclfingisfä jöiihtifuun 21 p:nä 1899.
CStari Cätjbe. (8. pitfubfti. $raitS Sumpuuiemt.
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2 a (o nb e n b o i t aj a in felitps titten tarfaStajain laujnntoon:
Jätcn on meillä tuimia ilmoittaa, että nieibär. antama ja armoS= 

teleinä tuömäcnppbistpfjeit irtaimiston luettelo on annettu joptotunuallc 
masta 9 'p. pulititnnta 1899, mailta je outin päimättp 31 p. joululnuta 
1898, toSfa emme pitäneet tuota tnuotojeittaa tärteänä. §cljingisiä 29 
p. piibtifuuta 1899.

2pöroäeupl;biStpffeu taloubenpoitajat:

Slmanba Sinbberg. 3. Slnbetin.

3optotunn»n IelitpS: 9)Hä oleman tilintarfaStajain muistu* 
tnfien jobboSta ppptää joptotunta antaa feuraaman felitpfjen:

Ann tilinpäätös, entistä tapaa ja artoiota fenraten, teptiiu jo 
aliiSja ranotta, ci talonbenpoitajien ntpöpcmniin antamaa falnstoluctteloa 
moitit piloin ottaa tilcibin. Sun afiasfa on maan nutobollinen, ei laitti* 
tien, rairpe, eobottaa joptofnnta, että taluSton armon alennus otetaan lii* 
fuun raasta (aitaaman rauoben tilien päätöstä tepbeCa.

§elfingiSiä 29 p:nä §uptifuuta 1899.
3op toliin ta.

«Mfmtfm Seppicit amuints
tioiastun luiiunfcvtiiiiiiié luitta 1898.

OjaSto on pitänpt 8 tofouSta, joista pfjben pliniäärä;'en. 
DtäiSjä totoutfiS'"a on lajiteli» ojaSton pfiitpifiä afioita, mpöSfin 
muutamia fpipmptftä, jotta toSfemat tpöroäen »leiliä pprinnöitä.

SToimintaa on roaifeuttanut aljtauS ppbiStptjen fupneiS* 
toSja. jäi ole moitti faaba juonetta tofoutfia roarten, joten to* 
foufjet omat olleet epäjäännöflijeSti.

3>ofytofunnaSja on ollut Ipainniar puheenjohtajana, ©tH= 
jorS roarapuheenjohtajana, ®apl rahastonhoitajana, SSJäijänen 
firjurina alfurouobeSta ja aHelirjoittanut loppunntotena jetä utuina 
jäieninä ©unbberg, OhoniaSion ja fftplunb.

lilintartaStajina »limat Öfnian ja 92plunb, marajäjeninä 
9i. faafjo ja Siber.

SohtofunnuKe mpönnettiin täobellinen tilinmapaus. Jilit 
ojoittimat jääStöä enjt muobetle 132 mt. 75 ». ja muuta omat- 
juuita noin 65 marfan armosta.
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9lmmattioja8toSjn oli tuuoben loOitSja 42 jajSntä. 
§elfingiSjä 19 p. 9JJaalisfuuta 1899.

Goimeljt jaanut 
311 6 in Martti.

Bötftäfirjuri.

£>d|ht0i« Xtjöluiic «ijljötötijljcn tedcfjtaalatöten 
rtiiiuinttiuiiv;4iin lunnnfcrtiiuuts tuilta 1808»

GjaSton toimituntaan ebeilijeltä rouobelta jäiroät: @or= 
runoja 91?. Sillanber puheenjohtajana, tuiilaaja SB. epelin ja to= 
neentäyttäjä @. 33. SBainio. GyötnäenyhbiStyStä on ebuStanut 
työnjohtaja g. 9?umherg. SBuefifofoufieSia IpelmituuSia rrralit- 
tiin eroatoien jijafle jorroaaja 91?. G. Gllafta uuhelleen jetä 
toiilaajat K. Sinbljolin ja G. ©. Ghman. SBuoben tulueSja 
oroat epelin ja Ghman eronneet jo on beibiin jtjalleen rualittu 
joriuaaja 3. ©röntunb ja roiitaaja 3. ?ittbforS. 9tahaStonhoi= 
tajana on toiminut jortuaaja G. 9t. 91?alin, filjtcerinä alle£ir= 
firjoittanut SBainio.

2lmtnattio'aStojen KeCfuSlomiteaSja omat ojaStoa ebuSta= 
neet letuyjeöpä £>. 3lrtoonen, roiitaaja 3. ©rönlunb ja tehtailija 
K. finbrotl)-

•jputoitoimifunta on ollut yhtämittayen muutellen alainen. 
Slinoa tolorouoben toiminut jäjen fiinä on jortuaaja 91?. Kuritno.

SBuoben tapahtumista on muiStettatna maatiSfuun 12 p. 
roietetty 10=ruuotiöjuhla SjlioppilaStaloSta, jota ojanottoon, oh= 
jelniaan ynnä ofaStolle juotuun huomioon näljben oli lyprmn 
onnistunut.

Kauemman pyjymään ja näfontään tulee foneteljt. am= 
mattioiaéton lippu, jota enftferran täytettiin ojaSton ottaeSja ojaa 
yleifeen työntäen läroelyretleeu fejäfuun 5 p:ttä. paljon puuhaa 
ja toaitoaa ojaSton piireiSfä tuottiroat inittauSoppifurSfien hytoätfi 
pibetyt arpajaijet, jotta pipettiin 23 p. lolafuuta. GiaSton ulfo- 
puoletla olemista henfilöiStä on fiitollifuubella mainittatoa neiti 
Helene ^talinen ja laitti ne artuoijat naijet jotta hänen joljboU 
laan lualmiStiroat tuoittoja mainittuihin arpajaijtin.
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SBuoitna 1898 Äoneteljt. ammattiotaStolIa oli 11 fofouSta 
ja Ien toimitunnalla 6. $e~fuStelnafioi0ta moibaan mainita 
jeuraamia: %£)ä= ja plitpön totonaan poiStamifetfi pppfi ojaSto 
pljbeSfä tomeriojaStojen fanSta ijänniStöltä, että mälttämättomisjä 
tapautjiSja, tun fttu on paffo tetjbä, liitä mafjettaifiin putyänä 
100 ja arfUiltoina 50% «li jäännöUifen palfan. Samoin 
tuin ebellinen oli feSfuötclu tpölattojen järjeStämijeStä tcStuiieffi 
tuottamatta mitään tulolta. Tampereelta tulleen tef)0!tuf*eu 
joIjboSta on 0'aSton alfuunpanoSta täällä robbpttp n?almiSta= 
maan pteiStä toto maan fione= ja TietäKitpöntetijäin tofouSta. 
Sotoutieojaan 1 p:nä joulufuuta päätti ojaSto pljtpä peruStet* 
tuun tpöroäenpuolueejen. Tpömäen pleifiten ljumien paremmalle 
faunalle jääminen taiffien ljumien totmeenoanijain pljteijellä 
tpöllä on löptänpt oiaStoöja milpittömän tannattajan. 3fäjen= 
tenfä feltittämifelfi toimi ofaSton puljuja* ja fefifuStelufeura, maan 
ien on tilan puutteesta täptpnpt latata. Tuottaaffeen jäjenil* 
leen aineellista etua on Äonetef)taolaisten amm.*o)aöto pbtpnpt 
fPannu* ja lempteopien oltuunpa nemaan tjalfcfauppapljtiöön, jota 
tumminfin maSta on aluoja. Toimefji jaanut:

© m i l 2B a i n i o.

Apelfingin TpöroäenptjbiStpffen ÄonetebtaalaiSten ammattiotaSton 
tilintarfaStajain fertomuS muobclta 1898.

Suloja:
Säästöä muobclta 1897   425: 32
©ifääutirjoituS* ja ilinoituSmafmja........................................... 122: —
ftuufauSmaffuja......................   329: —
©umitoimitunualta...................................................................... 400: —
Kertoja................................................................   52: 07

©munia ©uit. 1,328: 39

9)1 eno ja;
©ifälle jätettp jääs'töpanttiin...................................................... 532: 97
Sataifin matjettu jäfcnifle........................................................... 10: 50
wcafjcttu Spömäenpljöifitpffette...................................................... 2ho: 25
©itmitoinufunnaflc lOsmuotiSjuPlan menoihin........................... 71: 02
Kaifcnlaiiia menoja...................................................................... 411: 55
©ääStö muobelle 1899 ................................................................ 14:_

©umma ©mt. 1,328: 39
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CjaSton tila 31 p. joutuluuta 1898.
9tahaa taSiaöfa........................................................................... 14: —
jjlttoitoiiniluniialla...................................................................... 58: 35
©äätstöpanfibla .   166: —
9Watra=npiiraha8to jääStöpaufiSia................................................ 932: 93
SIS. ©oblntanilta toclfalirjaa mailtaan...................................... 100: —
DppifurSjirahaSto fddiltöpantiéla................................................ 401: 33
.Kalusto............................................................................................ 413: 40
ÄirjaSto............................................................................................ 46: ■—
3)it)t}niättä jääneiben arpojen armo........................................... 500: —

©untnta ©ml. 2,632: 89

fiobfa olemme huomanneet pHäotemat tilit oifeitfi, iaantnte eljbottaa 
toiniifunualie ja rahastonhoitajalle tänbetlistä tilimapautta.

jjeljiugiSjä 25 p. helmifuitta 1899.

Ä. Sinbrcth- SsSilliant Ungcr.

S?ja3toSja oli touobcn lulueSta 136 jäjentä, joista on 
jälellä 35 jäjentä.

Oetfitigm Syötuäcntjfj&tihtjncn Ohlueömicstcn 
nuuiirtttiiiinyton lunujitcrtuiiuts luilta 1S9S,

DiaSton puheenjohtajana on ollut 90?. ^äfleberg ja toa= 
rapuheenjohtajana <3. ^elljten, piiptäfirjurina ©. 3ägermalnt 
pnnä mutna jobtofunnan jäieninä 5- Kanto, K. Sllto, 3ubo 
■Spafola, 3aaffo £>a!ola, ®. Dianta, 3. Sftaltn ja 90?. öailarat= 
nen. 9?af)aSton^oitajana on ollut ©. fpelljten ja tilintarfaöta= 
jina £). Kilpeläinen ja 3. jparlfiueit jefa roaramiel;inä 9B. ip. 
Kaipainen ja 3- hiipinen, jputpitoiniifuntaan on luutunut iDi. 
^ätleberg, feltonen, K. Saitte, 3. Marttinen, 3aalfc fpafola, 3. 
90?alm ja 3ägernia(nt.

Ojaslto on pitänpt fuulauSfofoulfta 10 jela pannut toi= 
tneen pleijia lofouljia 2. Kofoufjiéfa on fäfiteltp jeuraatoia afi= 
eitä: KeSluglotnitean eljbotuS tpölaflojcn järjeStämijeStä on l)P= 
roäljpttp; opptlaSfpjpmpgtä lajiteltiin jelä toalittiin 3=l)enlinen 
fomitea eftttäntään parannusSebbotuffia rafenuugmeStarien bproäf- 
jpttäroifji; Päätettiin ottaa ojaa pteijeen toälijuotnalalfoon jelä
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roalittiin fiiljen ebuStajat; §eljingin tpöroäenpbbiStptjcn arpajät- 
fia on onnistettu 25 martaita fetä 6 ojaSton jäjentä on autta= 
nut arpajaiStoimifuntaa jen te^tätoiSjä; toötuäen pljteifeen tä= 
toelpmatfaan ja jen järjeStämijeen otettiin ojaa 5 p. te'jät.; omaa 
tippua on puuhattu oiaStoHc; rafennuSmeStareiltc tullut järjeS= 
tpSjääntiieI)botuS tarlaStettiin ja l;ptoätiptt’in pienittä muutotfitta; 
feStuStomitealta tullut eljbotuS, jota toStee pleiSten tanSH ilta 
main pitoa, tjproät jpttiin; on päätettp panna toimeen iltafoutu, 
joSja taa opetusta piiruStufjeSja p. m. jetä roalittiin opetuSfo= 
mitea; £oötoäen janomale^tiojafep^tiön jobtotunnalta tulleejeen 
tiijeellijeen tpjpmptieen, joSto IpiSmieStä kannatetaan entijeSjä 
oloSjaan fetä tilSjaan, päätettiin toaStata mpöntätoäSti ja tilata 
lehteä jetä oStaa letjben ojatfeita 5 faopaletta entisten roiiben 
lifätft; paitaKifcen tpötoäenpuolueejeen on ojaSto päättänpt obtpä 
jetä toalinnut puolueen objelmafomiteaan 2 ebustajaa; feStuS= 
teltiin toto maata läjittämästä firroeSmieSten fofoutjeSta ja roa= 
Iittiin 6=benfinen fomitea jitä roalmiStamaan; juomenticlijiä oiaS= 
ton fääntöjä on painatettu 500 tappaletta.

SirtoeSmieSten pleeiSjä fofoufjiSja ott muun muaSfa feS- 
fuSteltu TirtoeSmieSten alimmasta tuniipaltaSta ja jen täptäntöön 
jaamifeSta. Somitea on tpöSfentelemäSjä ajian ebufft.

öfaStoSja on ollut jäjeniä 1898 touoöen alttSia 30 ja 
lopputouobefla 156.

.fjuroitoimifunta on pannut toimeen iltamia 5, 2 pleiStä 
iltamaa ja 3 Oerljeiltamaa.

£>clfingiSjä joulut. 30 p. 1898.
jf. 3 ä g e r m a l m. 

fPöptätirjuri.

^dfhtflin 2l)öluöeKljf)i>tétl)h‘en Sinufclis ia $as 
aututntttujavtim i^ttufij

terttuun* luuta 1SDS.

Sun peittää pleiSfilmäptjen ammattiojaStomme toimintaan 
loiimetuluneelta rouobelta, niin on tunnustettavaa, että fiinä on 
ollut tpönfuntoiSta Ijalua jotain toimia tuletoaijuuben ftproaffi.
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maitta tobelliiuubeSja ci näptä mielä monta astetta päästen 
eteenpäin. Säpän on epäilemättä paljon tuaifuttanut fe itämä 
teittä, että niin totoin janoat ainniattilaifet otoat tulleet atn= 
mattioiaStoon jäfenitfi ja niiStätin main jotu on fäpnpt fään= 
nöHifeSti ofaSton fotniitiigja, joista teStuStelu on jäänpt toimi= 
tunnan jäjenten ja muitten toimimien hentitöibcn afiafji. Jämä 
epätotta on teftnpt ammattiojaStomme tpön miimc muotena roar= 
fin mäftäpätöijetfi, luEuunottamatta rahallista puolta, jota ofaS= 
ton mirteä hutt5’t0'mifunta on tuntumaSti tartuttanut, niintuin 
rahastonhoitajan rouofifertomutjeSta nätpp. jpumitoimifunta on 
pannut toimeen 8 pleiStä iltamaa. 9tc on pibettp pääafialti= 
'eSti fiinä tarfoitufieSfa että, ammattio'a8ton rapaSto niitten 
tautta lijääntpifi. 9lmmattiofaStomme enfinitnäinen muoftjuhla 
oli hcinätnun 24 päitoä ÄpläfaareSla, tiellä mistä mttofi fitten 
fämelpniatfalla olleSfamme istuimme erään mättään päällä ja 
teStuSteliinme fiitä, että eitä meibäntin olifi melraotlijuuS fcurata 
niitä toraereitamme aatteista ja fäptännöSfä, jotta omat nouS= 
leet taistelemaan oifettben ja totuuben puolesta. Jämän teSfuS= 
lelun jeurauS ali; että mentiin ammattiojaStona miettärnädn en= 
jimmäiStä ipiiojijuhlaa. 9fpt oli toto te kari, imeläpä jaareen 
roiepa ftltafin lipuilla ja tbnnnötflllä foriStettu. Äiiu näitä taif= 
tia heilutteli herttainen tuuli tirftaan auringon paiStaeSfa, niin 
teli je Ifellaifen mahtaman moitittu tien, tuin olifi fuuriiitmtnen 
luonto tarjoutunut antamaan laitti talliit aarteenfa meibän top= 
hien täptettämätfi juuri fillä petillä, tun totoonnuimmc miettä= 
ntään mutStoiuhlaa jiitä enfimmäjfeltä muobelta, jonta olemme 
toimineet tai ainatin tahtoneet toimia jätjeStpneiben rimien mu= 
tana repellifcSti ja jultiieSti aincellilcn ja penfijen tilamme pa= 
rantamiieffi. Juli ajatelleetfi, että mitä nmifiinmefaan aifaan= 
jaaba, joS olifi mietä enempi intoa ja ptfimielijppttä, je faa= 
tiintin tuutia I^eti, tun päästiin pupujalaman luotte, ©icllä hra 
2Beubel pupui ruotfitfi ja hra Sainio juometji, molemmat niin 
jetmin janoin ptfimielijppbeu ja phteiSpprintöjen maitutufjeSta ja 
moimaSta, että jett oli patto maSten taptoanjafin puunärtää. 
.(Saatiin jitte mirrooituSjuomia nauttieSja tuutia muutamia hau8= 
foja jatuja ja foittotunnan joitelleSja piStiroät nuoremmat tanS= 
fitjitin. 3upla jätti patistan muiston jältcenjä. 2:na joulu= 
päimänä oli enfimtnäinen perpeiltama pptcpbeSfä lasten joultu
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jutjlau tanS|a. Jätä juhtaa marten oli lerätty ainmatttpitriSfä 
mapaaeljtoifta laajoja, joljon hommaan muun muaSja tt)iJuanta= 
jatlin ottimat teljoffaaöti ojan. ©itfipä ei ictääu tuottanut ofaS 
tofle tappiota fotoin paljon, mailla tiellä jouluputti jatclitin laf)= 
jojaan tailitle lapftKc, joita oli kapuloilla puolenjaban paifoiUe. 
Siinä jul;laSia pulyiimat ofaSton jäienet, l)ra 9iitlanber ruotfiJfi 
juhlan tarfoitufjcSta ja I)ta Aaltonen juometfi meljelliieeit rat- 
lautcen perustumasta ta'a=armoSta. ©oittcfunuan joiteUeSja leit» 
limat lapjet joutufuujen ympärillä. SBirmoituSjuomia faitoat 
nauttia laitti ilman matiua. Äofoutfia on ammattiojaStoUa oh 
lut fuutaufilofouljia 8 ja muofifolouS jefä toimifunnalla 10. 
Dn teSfuSteltu, paitfi taloutta toSfcmia aftoita, muun muaSja 
ieuraatoia: päätettiin pyytää 4=miel)tfen tomitean fautta ijänuiS= 
tältä Ijintaluettelq. ftitä, mitä pc miStäfin eri fappalecöta niaf- 
jamat työpalllaa. pyyntöön annettiin itänniStön puolelta ntpon- 
tätoä roaötauS, maan tun ei nyfyään ole ollut mielä miniään» 
lattia rettelöitä työpalfoiSta ja pienten ercljbyffien jattueSia ei 
erityistä fjintaluetteloa tarm.ita, niin ei ole ftitä piin paljoa mä» 
litetty, että ctifi unbeStaan muistutettu lomiteaa, jonfa toimelji 
jc ajia annettiin. SDn teSfuöteltu työajan lyltentämijeSta 10= 
tuntijefji, marfinfin nteibän ammatista, joSfa on jummatyö, mutta 
fiinä afiaSja ou juuri enemmistö ollut fitä mieltä, että nyfyi» 
neniin Ilouutinen työpaimä on liila lyijyt anjaitaljcen toi» 
meentutonja näin talliina aitana, ©n tuumittu, että eiföljän 
tuntipalffa olift parempi. SOfutta ftinä on taaS maljloempirafen» 
teijet pelänneet jäämäniä Ijeifompain roeljciujä lanSja jämälle 
pallade. Sftäin ollen ei niistä afioiSta ole päästy mielä jelmille. 
9)ffimielijet oltiin ftitä, että ammattiojaSloon tarroitjeifi jaaba 
oilein puista torit imittofunta. ©e jaatiinlin muoten lopuSja. 
Vipun laltjoittimat ojaStollc jen omat jäjenet jo ennen mappua 
joten jäätiin läybä oman lipun lanSja niillä molemmilla fäme= 
lymatloilla, jotta työrcäli pani toimeen miime temäänä. ^tei
nen juomalafto hyroäfjyttiin. ©anioin työmäenpuolue, johon 
malittiin 2:fi ebuStajaa 91. 9laltonen ja SBefterlunb. jumien 
pitämijen fufytcen oltiin fitä mieltä, että ne rcoiftmat tulla olj» 
jelmanja puolesta paljoa armoltaammilfi, joS niitä pitäiji maan 
ammattiylibiStyfjien ja ojaStojen yhteinen ftamitoimilunta, mutta 
arroeltiin, että ei fieltä taitaifi tulla niin paljon raijaa taitfien
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ofatfi. Sitfipä oäätettiinfin, että pibetään Butrit itfe titten en- 
nentin. Xpöroäen puufauppaofateptjtiöön roalittiin ofaSton ebnS= 
tajifii S. Solinen ja Stitlanbcr.

Xoimituntaan oroat rouober. tutueSfa tuuluneet Soti= 
nen puheenjohtajana, 38. StiSfanen roarapu()eenjo£,t., 3. 9Wtun= 
ber fibteerinä, S. Solinen, S. SlbantSfon, St. Stattonen, S. SoSfi 
ja ©. 4?eKlften, roiimemainittu rahastonhoitajana. Xpöroäcnph5 
^iStt/tjen ebuStajana toimitunnaSja on ollut toimittaja SJfatti 
Siirittä. Slnnnattipljbibtoéten teStuSfomiteaSfa on ollut St. Stag 
tonen, ©uroitoinnfuntaan oroat fuuluneet X. ©atoobin, S. SoSf 
S. SBottften, 3. Sinbftröm ja 38. Stitlanber. 3ärjeStpSm:ehiffi 
roalittiin rouobett aluSfa 9t. Soistanen, O. Stifuri, 3. ftturmi, 
X. ©futnabb ja St. 36. fpjorttj. Satftiaan oti ofaSton jäien= 
lufu touoben lopuSfa 32. Sun nain pieni jouffo on jo jotain 
toiminut niin mitä rooijimmetaan itjemme ja toisten hpmätfi 
tebbä, joS meitä olift enempi ja joS olift pfftmielifppttä ja iti? 
toa enempi. Soittafaamme näitä faiftia jaarouttaa ja laaroute 
taan roarmaan, fun täpmme taitti innotfaaSti tofoufftSfa, fef>oi= 
tamme finne tulemaan toroercitammelin, efttämme afioita fe8fuS= 
teltaroitfi ja otamme ojaa itfe teSfuStelui^in. fputjuen afiat pa 
raneroat.

fjerman § e 11 f t e n, fi^teeri.

Saateli: ja gajanSfttpöntefijäin ammattiofaSton rahastonhoitajan 
rouofifertomuS rouobelta 1898.

SlminattiofaSton jäientutu cti tvuoben aluSfa 35, niistä on rouoben 
ajalta eronnut 11, nufia on taltut 8, fiis tältä fertaa on jäjentutu 32.. 
OfaSton jäjentirjaan tirjoittaneitten tutu on taiftiaan 51.
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