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Af de uti årsberättelsen för år 1884 omnämnda ärender,
hvilka vid årets utgång ännu ieke slutbehandlats, upptages främst
förslaget om
Folkbank i Helsingfors. I detta ärende föredrogs vid för
eningens månadsmöte d. 15 November en af Herrar kanslirådet
C. G. Borg, d:r E. Grönvik, assessor U. Kurtén och handlanden
Hj. Schildt undertecknad, så lydande skrifvelse:
tlEfter det underskrifne genom en till undertecknad Borg
stäld skrifvelse från direktionen för Helsingfors Arbetareförening
erfarit att Föreningen hedrat oss med förtroendet att granska
ett af Herr ingeniör C. Carstens till föreningen insändt projekt
om en ^Sparkasse- och Kreditförening i Helsingfors”, hafva vi
gjort oss närmare förtrogna med detta Herr Carstens förslag
samt få om detsamma afgifva följande utlåtande:
Det insända förslaget synes oss föga egnadt att läggas till
grund vid utarbetandet af fullständiga stadgar för den af Arbe
tareföreningen tillämnade sparkasse- och kreditförening här å or
ten. Utom att detsamma i afseende å reda och tydlighet lemnar mycket öfrigt att önska, innehåller det jämväl åtskilliga
mindre lyckade innovationer och tillägg till de för dylika för
eningar i allmänhet antagna samt t. ex. i Danmark och Sverige
med framgång tillämpade stadgar och reglementen. Sålunda må
exempelvis nämnas, att Herr Carstens vill med sparkasse- och
kreditföreningen införlifva en så kallad sparmärkekassa, ehuru
en dylik inrättning ingalunda kan sägas vara för nu ifrågava
rande kreditförening behöflig, men väl skulle åstadkomma gan-
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ska stor tillökning i kontorspersonalen och deraf härflytande
utgifter, hvilka isynnerhet i början af kreditföreningens verk
samhet kunde blifva ganska betungande för densamma, utan
motsvarande fördelar, helst då Regeringen snart torde komma
att för detta ändamål inrätta s. k. postsparkassor, med hvilka
kreditföreningen föga torde kunna konkurrera. Likaledes vill
Herr Carstens införa en fix sparkasseränta af fyra procent,
ehuru ett sådant stadgande bland annat skulle för Föreningen
alldeles omöjliggöra inlåningsräntans afpassande efter konjunktu
rerna för hvarje särskild tidpunkt, samt denna räntefot dess
utom måhända redan för närvarande kunde anses vara för hög.
Men oaktadt vi således icke kunna tillstyrka antagandet
af Herr Carstens förslag, synes oss deremot ett redan år 1876
härstädes uppgjordt, fullständigt redigeradt och noga dryftadt
^förslag till stadgar för Helsingfors Sparkasse- och Kreditförening1'’
vara synnerligen egnadt att för nu ifrågavarande ändamål af
Arbetareföreningen ånyo upptagas, hvarföre ett exemplar af det
samma härhos bilägges. Och då Nådig proposition till nu för
samlade Landtdag aflåtits med förslag till ny ^Förordning an
gående bankrörelse som af bolag idkas11, torde en sådan förändring
i landets banklagar snarligen jemväl kunna emotses, att en kre
ditanstalt af i fråga varande slag kan i Finland etableras. —
Men emedan framgången af en dylik anstalt, enligt vårt omdöme,
i väsentlig grad är beroende af egenskaperna hos den person,
hvilken såsom verkställande direktör kommer att slå i spetsen
för densamma, torde Arbetareföreningen i främsta rummet böra
söka att för sitt företag vinna en i möjligaste måtto duglig före
ståndare. Är han engång funnen — då kan det vara på tiden,
att under hans ledning och medverkan skrida till utarbetandet
af slutligt förslag till stadgar och sätta anstalten i gång.11 —

Med anledning af denna skrifvelse beslöt föreningen på
direktionens förslag uttala:
l:o att föreningen anser det vara önskvärdt, att i Helsing
fors stad inrättas en Folkbank, der arbetare och mindre bemed
lade personer i allmänhet i egenskap af aktieegare kunna göra
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sina besparingar räntebärande i ett säkert affärsföretag, afsedt
å ena sidan att bereda delegarne en till fortsatt kapitalbildning
uppmuntrande vinst och å andra sidan, att på förmånliga vilkor
äfven i mindre poster försträcka penningar, bufvudsakligen åt
sådana personer, livilka genom sin rörelse gifva tillfälle till arbetsförtjenst åt arbetare;
2:o att Folkbankens aktier borde lyda å 100 mk, betalbara
i mindre postei- (dock på sätt lag stadgar), bvarigenom en större
spridning möjliggöres.
Derjemte beslöt föreningen vördsamt anhålla hos kan
slirådet C. G. Borg, kommerserådet L. Borgström, protokolls
sekreteraren J. A. Nordman och handlanden Hj. Schildt, att
dessa skulle utarbeta stadgar för den föreslagna banken och
jemväl utfärda inbjudning till aktieteckning, samt i allmänhet vid
taga de åtgärder, livilka äro erforderliga för att, ju förr dess
bättre, få företaget i gång. Och befullmäktigades komitén att, i
fall af beliof, komplettera sig med lämpliga personer.
Sedan direktionen om detta föreningens beslut underrättat
bemälde Herrar, hafva alla andra, utom kanslirådet C. G. Borg,
godhetsfullt åtagit sig uppdraget. Med anledning af denna afsägelse
har komitén sedermera kompletterat sig med öfverdirektören
för Finlands Bank, öfverstelöjtnanten Alfr. Charpentier, hvilken
äfven allaredan inträdt i komitén. Då föreningen sålunda för
saken lyckats intressera med bankföretag så förtrogna personer,
torde den förhoppning vara berättigad, att banken i en snar
framtid skall komma till stånd icke blott till stort gagn för Hel
singfors arbetareklass, utan äfven till ett uppmuntrande föredöme
för arbetarekåren uti öfriga delar af landet.,

Sjuk- och begrafningshjelpskassa for arbetare.

Eu annan

uti arbetarens dagliga lif i ekonomiskt och äfven i moraliskt
hänseende mera ingripande fråga, hvilken vid utgången af år 1884
ännu icke var slutbehandlad, är den om inrättandet af en Sjukoch begrafningshjelpskassa för arbetare i Helsingfors. D. 27
Februari hade direktionen nöjet att af den i föregående års
berättelsen omnämnda, för denna frågas behandling nedsatta ko
mitén få emottaga ett fullständigt utarbetadt förslag till uStad-
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gar för Helsingfors Arbetareförenings sjuk- och begrafningshjelpsfonder.1’
Direktionen upptog ärendet till behandling d. 27 Mars
och beslöt då att, för att så mycket som möjligt göra för
eningens medlemmar förtrogna med förslaget innan det vid
månadsmöte föredrages till diskussion, hos vederbörande tid
ningsredaktioner fråga, huruvida desse vore villiga att i sina
respektive tidningars textafdelningar intaga detsamma. Med till
mötesgående beredvillighet biföllo äfven redaktionerna för stadens
samtliga tidningar till denna anhållan. Då ärendet sedermera
vid månadsmötet d. 19 April föredrogs för föreningen, beslöts
att icke uppställa medlemskapet i arbetareföreningen som
vilkor för inträde i kassan samt att benämna densamma
till ^Helsingfors allmänna sjuk- och begrafningshjelpskassai
grundad af Helsingfors Arbetareförening 1885.15 Gransk
ningen af stadgarna påbörjades äfven, men endast några
få paragrafer hunno vid detta möte slutdiskuteras. Då dis
kussionen vid månadsmötet d. 17 Maj fortsattes, stannade för
eningen vid det beslut, att återremittera förslaget till samma
komité, som uppgjordt detsamma, för att komitén-måtte taga i
öfvervägande. huruvida icke årsafgifterna för medlemmarne i kas
san kunde i någon mon nedsättas, utan att kassans säkerhet derigenom skulle äfventyras.*) Åt komitén uppdrogs derjemte, att
*) Komitén hade föreslagit att årsafgiften till sjukhjelpsfonden skulle för delegare, hvars ålder vid inträdet i donna fond un
derstiger 45 år, blifva 13 mk, för delegare, som vid inträdet uppnått
en ålder af öfver 45 år, 18 mk 20 p. I sjukhjelp skulle från kassan
utbetalas 1 mk 50 p. om dagen under högst 12 veckor under samma år.
Årsaigiften till begrafningshjelpsfonden föreslogs af komitén
till 2 mk 60 p. för delegare, livars ålder vid inträdet i denna fond
understiger 20 år, till 5 mk. 20 p. för delegare, som vid inträdet var
mellan 20 och 40 år. I begrafningshjelp skulle delegarens rättsinnehafvare vid hans frånfälle erhålla 100 mk.
Ät personer, som lida af kroniska sjukdomar, skulle ej någon
sjukhjelp utbetalas och ej heller skulle delaktighet i begrafnings
hjelpsfonden vinnas af personer, som fyllt 50 år.
Såväl sjuk- som begrafningshjelpen kunde på vissa bestämda
vilkor kunna höjas till dubbla beloppet af hvad här angifvits.
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komplettera sig med verkställande direktören för Lifförsäkringsaktiebolaget t(Kaleva”, assessor U. Kurtén.
D. 8 Oktober inlemnade komiténs ordförande, generalkonsul
C. Juhlin-Dannfelt, å komiténs vägnar följande utlåtande:
„Härmed bar jag äran meddela, att af Arbetareföreningen
utsedde komiterade till uppgörande af förslag till stadgar för en
sjuk- och begrafningshjelpskassa vid sammanträde under gårdagen
beslutat, att, efter att hafva inhemtat yttrande af verkställande
direktören i försäkringsaktiebolaget ^Kaleva”, Assessor Kurtén,
rörande beloppet af de försäkringsafgifter, som i till Arbetare
föreningen förut aflemnat förslag stipulerats, i allo vidhålla nämnda
förslag, då, enligt komiterades öfvertygelse, den nedsättning i
nämnda afgifter, som vid förslagets behandling inom Arbetareför
eningen ifrågasattes och för hvars utredning förslaget till komi
terade återremitterats, icke är förenlig med den säkerhet för
åtagna förbindelsers fullgörande, som bör i främsta rummet till
godoses och beaktas vid organisationen af en dylik ömsesidig
försäkringsförening’1.
Då denna skrifvelse vid månadsmötet d. 25 Oktober före
drogs för föreningen, godkändes komiténs förslag, såväl livad
årsafgiften vidkommer som ock hufvudsakligen i öfrigt, utom några
redaktionsförändringar, som till följd af namnförändringen och
andra praktiska skäl blefvo nödiga. Sedan direktionen i öfverensstämmelse med föreningens beslut omredigerat förslaget, inlemnades d. 31 December till Kejserliga Senaten anhållan om tillstånd
att i Helsingfors få inrätta en dylik kassa samt om fastställelse
åt det uppgjorda förslaget till stadgar för densamma.
Politisk rösträtt åt arbetare. Vid aflemnandet af senaste
årsberättelse var äfven bordlagd frågan om Politisk rösträtt åt
arbetare. Vid direktionens sammanträde d. 21 Januari med
delades att kejserlig proposition till då pågående landtdag ut
arbetats i det syfte, som äfven det inom direktionen väckta för
slaget afsåg. Med anledning häraf beslöts låta frågan denna
gång förfalla, men uppdrogs derjemte åt ordföranden att med
uppmärksamhet följa förhandlingarne vid landtdagen och noga
taga reda på huru utskottet utlåter sig i sitt betänkande. Skulle
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utskottets åsigt vara stridande mot de i propositionen uttalade
åsigterna, borde ordföranden åter upptaga frågan till diskussion*
Representationsfond. Den vid direktionens sammanträde d. 19
December 1884 väckta och i årsberättelsen för sagda år pag. 24
omnämnda frågan om bildandet af en Representationsfond föredrogs
för föreningen vid månadsmötet d. 18 Januari. Med stor pluralitet beslöt föreningen då bildandet af en dylik fond.
Platsförmedlingsverksainketen. Den vid direktionens samman
träde d. 21 September väckta frågan om anskaffande af plat
ser åt arbetslösa föreningsmedlemmar, hvarom nämncs i årsbe
rättelsen för år 1884 pag. 21, upptogs åter till diskussion vid
direktionens sammanträde d. 9 Januari. Ordningsutskottet hade
på derom gjord uppmaning till direktionen inlemnat ett förslagtill verksamhetens ordnande och detta förslag blef äfven af di
rektionen godkändt. Sålunda beslöts att platsförmedlingsverk
samheten, hvilken afsåg endast föreningens medlemmar, skulle
administreras af hr C. Löfman, hvilken i och för detta ända
mål står att träffas i föreningens lokal alla måndagar kl. 8—10
e. m. Ordningsutskottets medlemmar emottaga alla aftnar kl.
8 -10 e. m. anmälningar af platssökande arbetare samt införa
dem i anmälningsboken liksom äfven af arbetsgifvare, för hvilka
en särskild anmälningsbok finnes anskaffad. Vid anmälan erläg
ger hvarje platssökande föreningsmedlem 75 penni samt arbets
gifvare, som genom föreningens bemedling erhållit biträde, om
han är föreningsmedlem 2 mk, utom föreningen stående 3 mk.
Arbetsgifvare från landsorten hafva för föreningens förmedling
att betala i ett för allt 4 mk. Brefven angående platsförmed
lingsverksamheten adresseras till ^Helsingfors Arbetareförenings
platsförmedlingsbyrå11. Byråns förmedling har emellertid under
året anlitats af högst få personer, hvilken omständighet torde
ådagalägga att det för föreningens medlemmar icke saknats arbetsförtjenst.

Af inom föreningen under det förgångna året väckta nya
frågor af allmänt intresse må i främsta rummet nämnas:
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Frågor rörande bränvinslagstiftningen. Vid direktionens sam
manträde d. 15 Februari meddelades att hr lektor M. Gadd till
diskussion vid föreningens möten föreslagit följande frågor:
1. Är bestämningen om ett balft stop som den minsta
q vantitet brännvin, hvilken får utminuteras, lämplig i nykter
hetens intresse?
2. Skulle missbruk vid bränvinsnjutandet i någon mon
minskas, om bränviner af mindre styrka, än den i lag bestämda,
finge säljas?
3. Är det i krogen, hemmet eller å arbetsstället indu
stri-arbetaren här i staden företrädesvis konsumerar bränvin?
4. I hvilken mon anser föreningen genom förhöjd skatt
ökadt pris å bränviner egnadt att hämma missbruket af sådan
vara?
5. Bidraga utminuteringställena här i staden till spri
dandet af dryckenskapslasten; är det önskvärdt att de ökas
eller böra de minskas?
6. Anse våra arbetare lagbestämningarna egnade att mot
verka dryckenskapslasten eller tro de målet lättare kunna nås
endast derigenom, att arbetaren öfvertygas om bränvinets skad
lighet och det förnedrande i dryckenskapslasten?
Af ofvanstående frågor blefvo äfven 4 diskuterade vid
föreningens möten d. 8 och 15 Mars och besvarades sålunda:
frågan n:o 1 med mångdubbel majoritet, att i nykterhetens in
tresse den minsta qvantitet bränvin, som får utminuteras, borde
höjas; frågan n:o 2 nästan enhälligt med, att bestämningarna
om den lägsta procent alkohol i bränvinet äro onödiga och till
och med skadliga; frågan n:o 6, att nykterhetssträfvandet verk
sammast befordras genom lämpliga lagstadganden och arbetarnes
öfvertygande om bränvinets skadlighet samt det förnedrande i
dryckensskapslasten; samt frågan n:o 3; efter omröstning, med
en ringa majoritet, att det är företrädesvis på krogen, som våra
arbetare konsumera bränvin, och äro i detta afseende isynner
het lönnkrogarna de farligaste. — Återstående tvenne af de till
bränvinslagstiftningen hörande frågorna lemnades tillsvidare odisku
terade.
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Folkeliga föredrag. Om de under året hållna föredragen
har direktionen fått emottaga följande redogörelser:
Till Direktionen för Helsingfors Arbetareförening.
Från föreläsningskomitén.
Undertecknade, hvilka genom direktionens beslut af d. 9
Januari utsetts att omhändertaga anordnandet af lättfattliga före
drag under vårterminen 1885, anhålla att härom få afgifva föl
jande redogörelse:
Utgående från den inom Arbetareföreningen städse följda
grundsatsen, att föreningen i lika grad bör söka verka såväl för
de finska som för de svenska talande arbetarnes höjande i bild
ning, önskade komitén anordna föreläsningar på landets begge
språk, men då, oaktadt komiténs derom framställda förslag, den
af några enskilda personer senaste höst påbegynta å sid. 18 i
1884 års årsberättelse omnämnda svenska föreläsningsverksamheten förklarades icke komma att upphöra, beslöt komitén
att, i likhet med hvad senaste termin var fallet, anordna endast
finska föredrag. Till åhörande af de svenska föredragen, som
denna termin höllos af Doktorerne F. Elving och A. af Schultén
samt af Magister P. Nordmann, beslöt komitén bereda föreningens
samtliga medlemmar fritt tillträde.
Efter det komiterade lyckats till föreläsare erhålla Filosofie
Magistrarne G. Lönnbäck, J. S. Pajula samt A. J. Mela och
sedan universitetsmyndigheterna till lokal för föreläsningarna
upplåtit hörsalen i Kemiska Laboratoriet, lät komitén uti en
upplaga af 4,350 exx. trycka och med tidningarna t<Uusi Suo
metar'” och ^Hufvudstadsbladet” utdela ett program af följande
lydelse:
Helsingfors Arbetare
underrättas härigenom att följande

Finska folkeliga föredrag
innevarande termin komma att hållas, nemligen:
Om uppfostran af Folkskoleinspektorsadjointen G. Lönnbäck
onsdagarna d. 25 Februari, 11 och 25 Mars, 8 och 22 April,
samt 6 och 20 Maj.
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Allmän historia af filosofie kandidaten J, S. Pajula onsda
garna d. 4 och 18 Mars, 1, 15 och 29 April, samt 13 och 27 Maj.
Zoologi af filosofie Magistern A. J. Mela fredagarna d.
27 Februari, 6, 13, 20 och 27 Mars, 10, 17 och 24 April, samt
1, 8, 15 och 22 Maj.
Föredragen, hvilka hållas i Laboratoriihusets hörsal, börja
kl. S1^ e. m. och förutsätta icke några särskilda förkunskaper.
Helsingfors Arbetareförenings medlemmar ha mot uppvisande
af medlemskort fritt tillträde till dessa föredrag. Öfriga personer
kunna medelst erläggande af 15 pennis inträdesafgift skaffa sig
tillträde till hvarje föredrag.
Emedan dessa föredrag äro afsedda särskildt för arbetare,
må icke arbetaren tveka att komma till dem äfven i sin arbetsdrägt.
Då det intresse, hvarmed föredragen omfattats, är en grad
mätare för arbetareklassens bildningsbehof och då, på sätt Direk
tionen senaste höst framhöll, möjligheten att kraftigt tillgodose
detta behof genom åstadkommandet af en systematisk föreläsningsverksamhet, ett arbetareinstitut är beroende af det intresse arbetarne visa för föredragen, så hoppas Direktionen att föreläs
ningssalen, arbetareklassen till gagn och heder, hvarje gång
skall fyllas med kunskapssökande åhörare.
Obs.! Till de af Herrarne Homén, Nordmann och frih.
af Schultén anordnade svenska folkeliga föredragen hafva Arbe
tareföreningens medlemmar fritt tillträde mot uppvisande af med
lemskort.
Helsingfors den 21 Februari 1885.
Arbetareföreningens Direktion.
Föreläsningarna fortgingo i öfrigt enligt ofvanstående pro
gram, utom att af särskilda anledningar 3 af Herr Lönnbäcks och
2 af Herr Pajulas föredrag inställdes.
Ahörärnes antal utgjorde
vid 10 föredrag i ^Zoologi” 157 föreningsmedlem
mar och 137 andra personer, summa . . 294 personer,
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4 dito [(pm uppfostran” 67 fören.-medl. och
85 andra personer, summa.......................152 persouer,
„ 5 dito i ^Allmän Historie11 79 fören.-medl.
och 60 andra personer, summa............. 139
,,
Summa 19 finska föredrag besökta af................ 585 personer,
eller i medeltal ungefär 31 personer per föredrag.
Af Arbetareföreningens medlemmar åhördes de svenska
föredragen i kemi (Dr. frih. A. af Schulten) af . 145 personer,
Dito i Fysik (Dr. E. A, Homén) af.................... 90
„
Dito i Geografi (Mag. P. Nordmann) af............. 135
,,
Summa 370 personer,
utgörande 23 °/0 af hela åhörareantalet.
Den ekonomiska sidan af af saken ställer sig på följande
sätt:
Utgifter:
Tryckning af program.......................................... Fmk 25: —
„ 225: —
Honorarier åt föreläsarne
................
Vaktmästare-aflöning..............................................
„
15: Lösen för 370 st. inträdesbiljetter å 15 penni
„
55: 50.
till de svenska föredragen..........................
Summa Fmk 320: 50.
hvaremot
Inkomsterna
utgjorts af lösen för 282 st. inträdeskort till de
finska föredragen å 15 penni................... Fmk 42: 30.
hvadan föreningens föredragsfond kommer att
vidkännas en utgift af................................. Fmk 278: 20.

vid

Samtliga föreläsare hafva med en offervillighet och ett in
tresse, för hvilket komitén anhåller att härigenom få betyga sin
uppriktiga tacksamhet, omfattat föredragen, och det är derför så
mycket mera att beklaga, att dessa, oaktadt de hvarje föreläsningsdag i tidningarnas notisafdelningar välvilligt intagna tillkännagifvandena, dock, på sätt af ofvanstående redogörelse synes, varit
så fåtaligt besökta — ett missförhållande, för hvars afhjelpande
undertecknade hoppas, att den blifvande föredragsbestyrelsen skall
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vidtaga åtgärder, egnade att till gemensamt arbete samla vän
nerna af både de finska och svenska föredragen, ur hvilkas orga
nisation derefter möjliga brister lättare borde kunna aflijelpas
än hvad nu varit fallet.
Helsingfors den 21 Juli 1885.
Berndt Grönlund.

Richard Hindström.

V. v. Wright.

Till Helsingfors Arbetareförenings Direktion.
Från föreningens komité för an
ordnande af folkeliga föreläsningar höst
terminen 1885.
Sedan komitén genom Direktionens åtgärd fått sig nödiga
penningemedel anvisade och föredragare erhållits, livilket sist
nämnda var förenadt med ganska stora svårigheter och deraf
härflytande tidsutdrägt, lät komitén i en upplaga af 5,900 exx.
trycka och med tidningarna „Folkvänuen“, „Hufvudstadsbladet“ och
„Uusi Suometar11 utdela ett upprop af följande lydelse:
Till Helsingfors Arbetare.

Meddelande om Folkeliga föreläsningar
höstterminen 1885.
Från och med denna termin då de i serier ordnade fol
keliga föredragen nu för tredje gången härstädes vidtaga, har
desammas anordnande på begge språken öfvertagits af Helsing
fors Arbetareförening.
Genom sin Föreläsningskomité vänder sig föreningen till
Helsingfors samtliga arbetare med en vänlig erinran om före
läsningarnas betydelse.
Föreläsningarna afse, att åt arbetare, såväl män som qvinnor, bereda tillfälle till inhemtande af kunskaper, egnade att
underlätta deras sträfvanden för förbättrande af sina ekonomi
ska och andliga vilkor.
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Komiténs ansträngningar att erhålla föreläsare hafva krönts
med framgång; nödiga penningemedel äro beredvilligt stälda till
vårt förfogande. Ett godt resultat kunde sålunda synas gifvet,
men så är ej fallet, och det står ej ens i vår makt att tillför
säkra saken framgång. Detta kumien endast I, Helsingfors
arbetare, göra, ty den väsendtligaste förutsättningen för att före
läsningarna skola blifva fruktbringande är, att arbetarne talrikt
infinna sig till dem och genom ett intresseradt åhörande draga
fördel af desamma. Komitén lägger derför hvarje arbetare
varmt på hjertat, att genom flitigt åhörande af föredragen hedra
och gagna sig sjelfva och sitt land, hvars ära och styrka väsendtligen beror af att ega en upplyst arbetarekår.

Program för Folkeliga föreläsningar
i Helsingfors höstterminen 1885.
Finsk statskunskap föredrages af Prof. Friherre E. G. Palmén
på finska språket om tisdagarna kl. x/2 9 e. m. uti
Arbetareföreningens lokal, Brunnsgatan n:o 8, enligt föl
jande plan:
Den
„
„
„
„

27
3
10
17
24

Oktober:
November:
November:
November:
November:

Om
Om
Om
Om
Om

Finlands grundlagar.
Storfursten och styrelsen.
landtdagen och lagstiftningen.
statens inkomster och utgifter.
folkets sjelfstyrelse.

Delsolära föredrages af Universitets gymnastikläraren, lektor V.
Heikel, på svenska språket om onsdagarna kl. x/2 9
e. m. uti Arbetareföreningens lokal, Brunnsgatan n:o 8,
enligt följande plan:
Den 28 Oktober: Om menniskokroppens byggnad och lif.
„ 4 November: Om de allmänna vilkoren för helsan.
„ 11 November: Om de olika yrkenas inflytande på
helsan.
„ 18 November: Om helsosamma bostäder.
„ 25 November: Om föda och kläder.
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Om väderleksvexlingar föreläses af Filosofie magister W. Soini
på finska språket om lördagarna uti kemiska labora
toriets hörsal, Nikolaigatan n:o 3, enligt följande plan:
Den 31 Oktober:
Om atmosferen.
„
7 November: Om jordvärmet.
„ 14 November: Om vindarna.
„ 21 November: Om regn.

I astronomiska ämnen föreläser Professor A. Donner på svenska
språket om söndagarna kl. 5 e. m. uti kemiska labora
toriets hörsal, Nikolaigatan n:o 3, enligt följande program:
Den 25 Oktober:
„
1 November:
„ 8 November:
„ 15 November:
„ 22 November:
„ 29 November:

Om stjernhimlen och dess vexlande
utseende.
Om planeterna.
Om kometer och stjernfall. .
Om solen.
Om månen.
Om fixstjernor och nebulosor.

Föredragen förutsätta icke några särskilda förkunskaper.
Helsingfors Arbetareförenings medlemmar ha mot uppvi
sande af medlemskort fritt tillträde till föredragen. Andra per
soner erlägga 15 penni i inträdesafgift för hvarje föredrag.
Emedan föredragen äro afsedda särskildt för arbetare, må
ingen tveka att komma till desamma i sin arbetsdrägt.
Den, som ej är i tillfälle att åhöra föreläsningarna i alla
ämnen, bör utvälja ett eller flera af dem och sedan så vidt
möjligt regelbundet besöka alla dessa föreläsningar.
Välvilliga anmärkningar, egnade att tjena till ledning för
komitén, emottagas med tacksamhet genom dess ordförande fabri
kanten V. v. Wright (Glogatan n:o 1), som äfven står till tjenst
med upplysningar.
Helsingfors d. 6 Oktober 1885.
Helsingfors Arbetareförenings Föreläsningskomité.
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För att ytterligare göra föreläsningarna bekanta har komitén uti stadens samtliga tidningar hvarje föreläsningsdag lå
tit införa notiser om dem.
Utöfver programmet hafva hållits två föreläsningar, nemligen ett af lektor Heikel och ett af deklamatorn A. F. Wester
marck, begge på svenska.
Ahörarenes antal har utgjort:

Om
Om
Om
Om
Om

Vid professor frih. Palméus föredrag
Finlands grundlagar
16 fören.medl. o. 51 andra pers.
Storfursten och Styrelsen
21
,,
„ 52
„
,,
landtdagen och lagstiftningen 20
33
statens inkomster och utgifter 18
22
folkets sjelfstyrelse
12
13

Summa 87 fören.medl. 171 andra pers.
eller inalles 258 pcrs.-r, utgörande i medeltal omkr. 52 per föredrag.
Vid lektor Heikels föredrag:
menniskokroppens byggnad
och lif
19 fören.medl. o. 38 andra pers.
Om deallmännavilkoren för helsan 35
11
11
ii
ii 75
Om de olika yrkenas inflytande
43
på helsan
ii
ii 51
11
11
36
Om helsosamma bostäder
ii
ii 46
11
11
33
Om föda och kläder
11
ii
ii 45
1?
Om närings- och njutningsmedel 37
ii
ii 37
11
11

Om

Summa 203 fören.medl. 292 andra pers.
eller inalles 495 pers:r, utgörande i medeltal omkr. 71 per föredrag.
Vid magister Soinis föredrag:
Om
Om
Om
Om

atmosferen
jordvärmet
vindarna
regn

10 fören.medl. o. 53 andra pers.
13
„
„ 44 „
ii
15
„
„ 26 „
n
n
„
„ 26 „
ii

Summa 55 fören.medl. 149 andra pers.
eller inalles 204 pers:r, utgörande i medeltal omkr. 51 per föredrag.
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Om
Om
Om
Om
Om
Om

Vid professor Donners föredrag.
stjernhimlen och dess vexlande
utseende
19 fören.medl. o.
planeterna
19
„
55
kometer och stjernfall
18
„
95
solen
20
59
månen
34
,i
55
20
fixstjernor och nebulosor
,>
55

42 andra pers.
72 „
55
86 „
91
67 „
55
92 „
59
88 „
55

Summa 130 fören.medl. 447 andra pers.
eller inalles 577 pers:r utgörande i medeltal circa 97 pr föredrag.
Hela antalet åhörare vid samtliga 21 serie-föredrag utgör
1,534 eller 73 per föredrag. I betraktande deraf att medel
talet senaste termin utgjorde 31 kan ofvanstående resultat an
ses synnerligen tillfredsställande.
Vid deklamatorn A. F. Westermarcks föredrag, behand
lande ämnet „Hvad kan qvinnan göra för höjande af arbetarens
ställning i moraliskt och ekonomiskt hänseende1*, utgjorde anta
let åhörare 61 fören.medlemmar 110 andra personer.
Det ekonomiska resultatet ställer sig på följande sätt:
Debet:
Föredragsfondens behållning frånvårterminen .
Anslag af Helsingfors stad..............................
D:o af utskänkningsbolaget.........................
Lösen för 1,169 st. inträdesbiljetter å 15 p. .

. .
500:
200:
. .

441: —
—
—
175: 35

S:ma ffrhfi 1,316: 35
Kredit:
Tryckning och utdelning af program........................... 111: —
100 st. bref till tidningsredaktionerna......................
10:
Kartamärken för ansökning om anslag......................
1:
Annonser............................................................................
1:
Föreläsarearvode för 21 föreläsningar å 30 mk. . . 630:
Transport

—
75
80
—

754: 55
2
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Transport 754:
Föreläsningsarvode för en (Herr Westermarcks) före
läsning ......................................................................
35:
Vaktmästareaflöning......................................................
10:
Behållning till nästa termin................................................516:

55
—
-—
80

S:ma ffmfi 1,316: 35
Till redaktionerna af stadens samtliga tidningar, hvilka
på komiténs framställning infört notiser om föredragen, anhåller
komitén att få uttala sin tacksägelse, likasom äfven till alla de
medlemmar af arbetareföreningen, hvilka genom utdelande och
emottagande af biljetter eller på annat, sätt räckt komitén en
hjelpsam hand.
Helsingfors d. 29 December 1885.

E. G. Palmén.
P. Nordmann.

V. v. Wright.
Rich. Hindström.
A. Järvenpää.

Diskussionsfråga angående fattigvården. Vid föreningens all
männa möte d. 15 Februari föreslogs af snickeriarbetaren H. J.
Bengtström till diskussion frågan, huruvida icke från föreningens
sida något borde göras, för att få fattigvården i staden bättre
organiserad än nu är fallet. Förslagsställaren meddelade nemligen, att klagomål tätt och ofta höras öfver organisationen af
stadens fattiggård äfvensom deröfver, att såväl gamla, orkeslösa
personer som barn af fattigvårdsstyrelsen utackorderats på landet,
der vårdarene ofta till följd af vinningslystnad försumma såväl
vården om de gamla som barnens uppfostran. Under den med
anledning häraf uppkomna diskussion framhöllos dessutom ännu
flere andra anmärkningar, som blifvit gjorda mot den nu van
liga fattigvården, men då emellertid några verkliga bevis för
anmärkningarna icke kunde framläggas, beslöt föreningen lemna
frågan tillsvidare beroende, med åt förslagställaren lemnad rätt
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att anskaffa tillförlitliga upplysningar samt att sedan åter upp
taga frågan, om han det önskade. Frågan har sedermera under
året icke varit upptagen till diskussion hvarken vid föreningens
eller direktionens sammanträden.
Förslå"' «m egen tidning. Vid direktionens sammanträde d.
13 April föreslogs till diskussion frågan, huruvida en periodisk
skrift, der värdefullare föredrag, meddelanden rörande förenin
gens angelägenhetei- m. m. skulle offentliggöras, vore önskvärd.
Direktionen nedsatte då inom sig ett uttskott för att bereda
frågan och till direktionen inkomma med utlåtande i ärendet.
I slutet af November fick direktionen sedermera af nämnda ut
skott emottaga ett skriftligen affattadt betänkande, i livilket ut
skottet säger: ttSå önskligt det än varit, att planerna beträffande
uppställandet af ett dylikt föreningsorgan hade blifvit förverk
ligade, ser sig komitén, med anledning af här ofvan antydda
mindre gynsamma ekonomiska omständigheter, föranlåten att för
Arbetareföreningens direktion föreslå tidningsfrågans nedläggande
tillsvidare, jemte det komitén uttalar den förhoppning, att denna
fråga i en icke alltför aflägsen framtid och under bättre kon
junkturer ånyo måtte blifva upptagen.”
På anhållan af flere direktionsmedlemmar blef ärendet då
bordlagdt.
Bet tilltänkta nordiska arbetareinstitiitsmötet i Kristiania,
Med anledning af en från Stockholms arbetareinstituts styrelse
föreningen d. 16 Juni tillhandakommen inbjudning, att låta re
presentera sig vid ett föreslaget möte, afsedt att till gemensamma
öfverläggningar om de nordiska arbetareinstitutens och arbetare
akademiernas mål, medel, läroämnen, undervisningsmateriel och an
dra spörjsmål af gemensamt intresse, sammanföra personer intresse
rade af dessa frågor, beslöt direktionen, att till föreningens repre
sentant vid mötet utse dess ordförande fabrikanten V. v.
Wright och att för bekostandet af resan till mötet, som be
stämts att ega rum i Kristiania, hos H. K. M:t anhålla om ett
anslag af 500 mk. Dessa åtgärder godkändes af föreningen och
landets styrelse beviljade det för resan nödiga anslaget med
skyldighet för hr v. Wright att taga kännedom om de svenska
och norska arbetareföreningarnas organisation och verksamhet.
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Då det tilltänkta mötet ej blef af, uppstod hos stipendiaten
tvifvel huruvida han skulle resa eller ej, men dessa tvifvel sking
rades genom vederhörandes förklaring, att resan bör företagas
för fullgörandet af ofvau nämnda uppdrag, oberoende af det på
tänkta mötet.

Redogörelse för en del arhetaresträfrauden i Sverige och Norge
är titeln på den berättelse föreningens ordförande, fabrikanten
V. v. Wright, är sysselsatt med att utarbeta om sin under somma
ren 1885 till Sverige oeh Norge företagna resa. (Se redogörelsen
för det tilltänkta Nordiska Arbetareinstitutsmötet.) Arbetet kom
mer att hafva följande innehåll:
Inledning.
I. Arbetareföreningarna i Sverige ocli Norge. De sven
ska föreningarnas uppkomst. — De norska föreningarnas upp
komst. — Föreningarnas ändamål. ■—- Föreningarnas organisa
tion. — Föreningarnas ekonomiska ställning. — Banker. —
Beredande af prisnedsättning åt föreningarnas medlemmar vid
köp af lifsförnödenheter. — Qvartalshjelpsfonder. — Understödsverksamhet. ■— Premiefonder. — Tioörefonder. — Beredande af
tillfälle åt skolbarn att vistas på landet under sommaren. — Un
dervisningskurser. — Föredrag, bibliotek och läsesalar. — Diskussionsöfningar. — Samverkan mellan Norges arbetareföreningar. —
Centralbestyrelsen för desamma. — Dess stadgar.
II. Arbetare-sjuk- och begrafningshjelpskassorna i
Sverige och Norge. Inledning. — Kassornas organisation. —
Kassornas verksamhet belyst genom statistiska uppgifter. —
Önskningsmål beträffande kassorna i Finland. — Hundramannaföreningarna i Sverige.
III. De allmänna arbetaremötena i Sverige och Norge.
Mötenas plan m. m. — Mötenas samtliga diskussionsfrågor och
resolutioner. — Mötenas funktionärer. — Första Nordiska Ar
betaremötet, Stockholm 1870. — Första Svenska Arbetaremötet,
Stockholm 1879. — Första Norska Arbetaremötet, Kristiania
1880. ■— Andra Svenska Arbetaremötet, Norrköping 1882. —
Andra Norska Arbetaremötet, Trondhjem 1882. — Allmänt om
döme om mötena. — Statistik öfver mötesdeltagarnes samhälls
ställning.
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JF. Arbetareinstituten i Sverige och Arbeiderakademiet
i Norge. Historik. — Organisation. — Verksamhet.
V. Folkbankerna i Sverige. Organisation. — Verk
samhet.
VI. Konsumtionsföreningarna i Sverige och Norge.
Organisation enligt olika system. — Verksamhet.
VII. Arbetarebostads-aktiebolag i Norge och Sverige.
Organisation enligt tre system. — Verksamhet.
VIII. Ångkök i Norge och Sverige. Organisation. —
Verksamhet.
IX. Ringrörelsen. Historik. — Program. — Återblick.
X. Utskänkningsbolag i Sverige och Norge. Organisa
tion. — Verksamhet.
-X7. De socialistiska sträfvandena i Sverige och
Norge.
XII. Fackföreningarna i Sverige och Norge.
XIII. Arbetareförsäkringsfrågan i Sverige och Norge.
Då direktionen af hänsyn till föreningens små tillgångar hin
drats att, på sätt tidigare beslutits, i sammanhang med denna sin årsredogörelse för 1885 utgifva herr v. Wrights arbete, hvari, en
ligt direktionens tanke, på ett öfverskådligt och sakrikt sätt
redogöres för vigtiga frågor, som i vårt land ännu äro ganska
litet kända, så hoppas Direktionen, att berättelsen, hvilken, en
ligt Styrelsens förordnande, skall till Finans-Expeditionen i K.
Senaten aflemnas, snarast möjligt måtte blifva på statsverkets
bekostnad i tryck tillgängliggjord för allmänheten.
Förslag om diskussionsmöten. Vid månadsmötet d. 11 Juli
meddelades, att några föreningsmedlemmar önskat oftare återkom
mande diskussionsmöten. Med anledning häraf uppmanade ord
föranden de föreningsmedlemmar, som önska föreslå diskussionsfrågor för dylika möten, att derom anmäla hos honom, för att
frågorna må kunna förberedas innan de framläggas till offentlig
diskussion för föreningen. Några dylika frågor ha emellertid
icke blifvit anmälda.

Inbjudning från Norrköpings arbetareförening. D. 12 Augusti
föredrogs för direktionen en från Norrköpings arbetareförening till
Arbetareföreningens i Helsingfors ordförande hr V. v. Wright
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stäld skrifvelse, i hvilken omnämndes särskilda handlingar, som
af Norrköpings arbetareförening blifvit arbetareföreningen i Hel
singfors tillsända samt ordföranden v. Wright inbjöds att bivista
den fest, hvilken till minne af Norrköpings arbetareförenings
25-åriga tillvaro kommer att firas i nämnda förenings lokal
söndagen d. 16 Augusti. Då emellertid antagligt var, att ord
föranden då befann sig i Norge, uppdrogs åt viceordföranden
och sekreteraren, att tillsammans uppsätta och å förenin
gens vägnar d. 16 Augusti till Norrköpings arbetareförening
afsända ett lyckönskningstelegram med anledning af dagens
betydelse.
Förberedande arbeten för besvarande af Industristyrelsens cir
kulär af den 8 Juli 1884, hvari styrelsen, för vinnande af full
ständigare utredning angående särskilda sådana omständigheter,
som kunna utöfva ett väsentligare inflytande på handtverkerierna
och den s. k. mindre industrins belägenhet för tillfället, hos
Arbetareföreningen anhåller om svar å 31 särskilda frågor, hafva
under hösten och vintern ifrigt pågått.
Ledd af önskan att vid frågornas besvarande mångsidigt
kunna belysa desamma genom att taga hänsyn till erfarenheterna
och önskningarna hos arbetarne inom möjligast många i Hel
singfors bedrifna yrken, beslöt föreningen vid månadsmötet d.
30 Augusti, att gruppvis, oberoende af om de tillhörde för
eningen eller ej, sammankalla idkarene af med hvarandra beslägtade yrken, för att låta dem utse representanter i en komité för
afgifvande af förslag till svar å frågorna, och var härvid blott
den inskränkning gjord, att endast arbetare skulle få i valet
deltaga.
Dessa gruppmöten, 12 till antalet, voro delvis väl besökta
och utsågos dervid till representanter i komitén följande personer,
nemligen:
Handskmakare: Horst D., arbetsgifvare.
Sadelmakare: Lönnroos A., arbetare, Friman A., d:o.
Skomakare: Kettunen P., arbetare, Karjalainen P., d:o,
Moilanen A., d:o, Sali J., d:o, Wirtanen J., arbetsgifvare.
Bundtmakare: Lundqvist Aug., arb.
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Skräddare: Hahlman M., arb., Gröndahl A. W., d:o, Kuit
tinen J. H., arb., Nyberg F., arbetsgifvare, Olander O., d:o.
Snörmakare: Rosenberg H. W., arbetsgifvare.
Sömmerskor: Nyström Ida, Sandell Amanda.
Perukmakare: Eriksson A., arb., Sydow V., d:o.
Korfmakare: Knief K., arbetsgifvare.
Slagtare: Axelsson A., slagteribokliållare, Grönlund A.
H., d:o, Lentz G., d:o.
Bagare: Lähteinen J. L., arb., Stenius G. M., arb.gifvare.
Sockerbagare: Jurva N., arb., Löfström E. J., arbets
gifvare.
Målare: Paalanen E., arb., Tynell W., d:o, Johansson
D., d:o, Lehtinen F. K., d:o, Pettersson J. E., d:o.
Snickare: Nyman H. J., arb., Willander N., d:o, Lind
stedt E., d:o.
Tapetserare: Lindqvist C. G.
Pianofabriksarbetare: Sjöholm G. E.
Vagnmakare: Walenius M., arb.
Bleckslagare: Waldström O., arb., Strand W., d:o, Ny
berg J., d:o, Holmberg W., d:o.
Guld- och silfverarbetare: Tikkanen H., arb., Sahlström
Karl Fr., d:o.
Gördelmakare: Lindholm J., arb., Carlsson J. G., arbets
gifvare.
Kopparslagare: Fagren J. W., arb., Lindroos R. O., d:o.
Mekaniska arbetare: Blumfeld A., arb., Lihr B. E., d:o,
Gustafsson W., d:o, Falck A., d:o, Wickström K., d:o, Helén
A. W., d:o, Lindroth K. E., d:o, Lundberg G., d:o, Itkonen
A., d:o, Lindfors J. W., d:o, Ginman K., verkmästare, Sjö
blom G. A., d:o, Grönfors A., d:o.
Smeder: Westerdahl A., arbetsgifvare, Nissinen J., d:o,
Watbén A. E., d:o.
Urmakare: Rothman O. J., arb., Willberg W., d:o, Widemark J. F., arbetsgifvare.
Murare: Wallenius J., arb., Savolainen L. F., d:o, Kylander
A., d:o, Lindfors K. A., d:o, Lindeberg O., d:o.
Stenhuggare: Gustafsson G., arb., Ariin K., d:o.
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Timmermän: Pajunen J., Lindbäck K., Lindfors J. A.,
Forsberg G.
Trädgårdsmästare: Hulkko O., arb., Sagulin V., d:o.
Bokbindare: Lindell A. G., arb., Kumpuniemi M., d:o,
Järvenpää A., d:o.
Boktryckeriarbetare: Roth J. G., arb., Öhrnberg Hj.,
d:o, Lindstedt O., d:o, Pehkonen J., d:o.
Kakelmakare: Åkesson K. L., arb., Saurén Y. A., d:o.
Sockerbruksarbetare: Hartman A., Karlsson J. G.
Tobaksfabriksarbetare: Winter F., Löfman K., Nikander
F., Hagberg Aug., Nyström G. A.
Om fortgången af komiténs verksamhet meddelar dess se
kreterare följande:
Komitén konstituerade sig d. 11 Oktober, hvarvid till
ordförande enhälligt utsågs fabrikanten V. v. Wright och till
sekreterare typografen J. Pehkonen. Derefter fördelade sig ko
mitén, för förberedande handläggning af frågorna, på 4
afdelningar eller subkomitéer, mellan hvilka arbetet delades så
lunda, att
l:sta subkomitén, bestående af herrarne Gröndahl, (ord
förande), Lehtinen, Lönnroos, Wirtanen, Lindroth, Paalanen, Sagu
lin, Forsberg, Kettunen, Sydow, Gustafsson, Helén, Lundqvist,
Nyberg och Falck, skulle behandla frågorna rörande yrkes-skickligheten och lärlingsutbildningen.
2:dra subkomitén, herrarne Pettersson (ordförande), Karja
lainen, Grönlund, Nyman, Holmberg, Wilander, Pajunen, Lindholm,
Tynell, Grönfors, Wickström, Lindroos, Hahlman och Axelsson
samt fröken Amanda Sandell, skulle behandla frågorna rörande
qvalifikationerna för erhållande af rätt till yrkesdrift och kon
kurrensens inflytande i densamma, äfvensom i cirkuläret berörda
tullfrågor.
3:dje subkomitén, herrarne Kuittinen (ordförande), Hulkko,
Savolainen, Wallenius, Lindfors, Karlsson, Lindberg, Pehkonen,
Lindqvist, Lindebäck, Sjöblom, Winter, Löfman, Öhrnberg och
Arlin, skulle utreda frågan om arbetarnes ekonomiska ställning
försämrats eller förbättrats under inflytande af näringsfriheten.
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4:de subkomitén, herrarne Olander (ordf.), Kylander, Jär
venpää, Nyberg, Lihr, Itkonen, Kumpuniemi, Moilanen, Wathén
och Lindell, skulle behandla frågan om ordnandet af fängelse
arbetet.
För vinnande af likformighet i planläggningen och lednin
gen af suhkomitéernas arbeten och för att träffa de anordnin
gar, som kunna vara nyttiga för ärendernas handläggning i stora
komitén, nedsatte denna ett organisationsutskott, bestående af
såväl den stora komiténs som underkomitéernas ordförande jemte
hrr Järvenpää, W. Lindfors, Lundqvist och Nyman.
För att kunna gifva ett tillförlitligt svar på frågan om
arbetarnes ekonomiska ställning försämrats eller förbättrats un
der de senaste 20 åren, har komitén beslutit genom utsändande
af blanketter införskaffa uppgifter om, å ena sidan arbetslönens
storlek och arbetstidens längd och å andra sidan om de för
nämsta lifsförnödenheternas pris jemte hushyrornas storlek un
der hvarje af åren 1865—1885.
Uppgifterna om arbetsförtjensten sönderfalla i två hufvudafdelningar, nemligen för arbetare i egen kost och logi och för
arbetare i principalens kost och logi. Begge dessa afdelningar sönderfalla åter i två underafdelningar, nemligen för arbe
tare sysselsatta å dagspenning och för arbetare sysselsatta efter
styckeberäkning. Uppgifterna inom dessa afdelningar äro för
delade på 3 kolumner afsedda att utvisa
l:sta kolumnen: lönen för en arbetare egande god arbets
skicklighet.
2:dra kolummen: lönen för en arbetare med medelmåttig
eller vanlig arbetsskicklighet.
3:dje kolummen: lönen för en arbetare, hvars skicklighet
är under medelmåttan, sålunda dålig.
Om uppgifter ej skulle kunna meddelas angående arbetsförtjensterna för alla tre klasserna af arbetare, införas uppgif
ter om huru mycket en arbetare, egande vanlig skicklighet,
förtjenat.
Om arbetstidens längd begäres uppgifter skildt för ar
betare i egen kost och logi och skildt tör arbetare i principa
lens kost och logi.
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Då Arbetareföreningen beslutat att hädanefter för hvarje
år låta uppgöra en tabell upptagande de ofvannämnda upp
gifterna, så har komitén, dertill af föreningen uppmanad, an
hållit att i de fall, då upplysningar ej kunna lemnas för längre
tid, sådana åtminstone måtte meddelas för året 1885, på det
föreningen må kunna begagna sig af dem.
Det rika material, som för utredningen af denna vigtiga
fråga samlas, kommer att bearbetas af en skild komité.
Alla subkomitéer hafva sammanträdt minst en gång i vec
kan och torde i det närmaste vara färdiga med sina betänkanden, hvilka sålunda inom kort komma till behandling i stora
komitén, den s. k. „arbetaredelegationen“.
Komité för utarbetandet af verkstadsregler. Handtverks- och fa
briksföreningen i Helsingfors hade vid sammanträdet d. 2 Novem
ber behedrat arbetareföreningen med uppdraget, att utse bland sina
medlemmar 4 arbetare till ledamöter i den komité, åt hvilken
handtverks- ocli fabriksföreningen uppdragit utarbetandet af för
slag till blanketter, afsedda att upptaga sådana allmänt tillämp
liga regler, som föreningen anser ändamålsenliga samt önskliga
att införas till efterlefnad i verkstäderna på sätt § 31 af förord
ningen om näringarna af d. 31 Mars 1879 omförmäler. Tillika
hade handtverks- och fabriksföreningen uttalat det önskningsmål,
att dessa 4 ledamöter skulle utses af och bland de arbetare
föreningens medlemmar, som äro i arbete anstälda vid antingen
handtverk eller fabriker, enär arbetsgifvarnes klass är tillräckligt
representerad i komitén genom de allaredan af handtverks- o.
fabriksföreningen invalde fyra medlemmarne. Tillmötesgående
denna handtverks- o. fabriksföreningens uppmaning valdes till
ledamöter i komitén vide- och rottingsarbetaren J. Höilund,
snickeriarbetarene H. J. Nyman och H. J. Bengtström samt linieraren A. Järvenpää.
Råd »ch hjelp i frågor rörande den kommunala taxeringen.
Vid direktionens sammanträde d. 17 December väcktes fråga om
åtgärder derhän, att arbetarene vid den kommunala taxeringen
skulle beskattas i enlighet med sina inkomster, livilket för när
varande ingalunda är fallet och ej heller kan vara det, ty helt na
turligt är, att taxeringsnämnden ej kan hafva så noga reda på allas
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inkomster. Mot de påpekade oegentligheterna borde förenin
gen söka råda bot genom
a) att stå till tjenst med upplysningar om huru stora in
komster äro beskattning underkastade;
b) att bos arbetarne kraftigt inskärpa nödvändigheten af
att till taxeringsnämnden inlemna uppgifter om sina inkomster;
c) att enligt de beskattning underkastades meddelanden
skriftligen uppsätta ofvannämnda uppgifter, hvilkas riktighet bör
med intyg bestyrkas;
d) att till taxeringsnämnden frambefordra ofvannämnda upp
gifter;
e) att för dem, livilka genom föreningens bemedling an
mält om sina inkomster och önska veta taxeringens utgång,
taga kännedom om densamma;
f) att åt personer, som genom föreningens bemedling anmält
sina inkomster utan att afseende dervid fästats, uppsätta och till
magistraten inlemna besvärsskrifter, ifall antagligt och bevisligt
skäl till missnöje med taxeringen finnes;
g) att, i händelse bevis saknas för ådagaläggandet af miss
nöjets berättigande, afråda från besvärsanförande, hvilket i sådant
fall medför endast onödig utgift i form af lösen för karta sigillata märken.
Då ärendet sedermera ej mera hann upptagas före årets
utgång, torde redogörelsen för dess vidare behandling lämpligast
kunna intagas i följande årsberättelse.
Arbetslöns- och lifsförnödenhets-statistik. Vid sammanträdet
d. 2 November väcktes inom direktionen förslag derom, att för
eningen hädanefter hvarje år borde låta sammanställa siffer
uppgifter om å ena sidan arbetslönernas storlek och arbetstidens
längd i olika yrken och å andra sidan de förnämsta lifsförnödenheternas pris jemte hushyrornas storlek. Förslagsställaren an
såg att stor fördel af denna statistik vore att påräkna vid sträfvandena för förbättrandet af arbetarnes ställning i ekonomiskt
afseende. Vid månadsmötet d. 15 i samma månad godkände
föreningen detta förslag och uppdrog åt direktionen att vidtaga
nödiga åtgärder i detta afseende. Direktionen har äfven anmo
dat tvenne af sina medlemmar att sammanställa dylika sifferupp
gifter för innevarande år och är resultatet af deras arbete följande:
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gifter

Upp
beträffande arbetslönens belopp och arbetstidens längd för

arbetare i nedan uppräknade yrken i Helsingfors år 1885.

Sammanställda enligt af Arbetareföreningens komité för besvarande af InArbetsförtjenst per dag för arbetare
i egen kost och logi.
Å dagspenning.
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dnstristyrelsens cirkulär af den 8 Juni 1885 insamlade primär-uppgifter.
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Arbetsti
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Arbetsförtjenst per dag för arbetare
i egen kost och logi.
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Uppgifter å medelprisen på matvaror, bostadshyra och ved
i Helsingfors år 1885.
Hyra för ett mindre rum pr månad

.

.

...

23

TU
—

Rågmjöl...........................

55

.

.

...

1

83

Rågbröd...........................

55

•

*

•

...

2

33

Skummad mjölk .
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.

.

.

.

—
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.

.

...

L® .
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...

...

—
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•

•

•

...

—

20

K:ppe .

.

.

...

1
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...

—
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...

—
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Sur mjölk......................
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Ärter...........................

n

Potatis...........................
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•

•

♦

Salt fläsk......................
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®

.

.

.
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d:o

.

.

.

.
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.

.

.

.

.

.

1
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.

.

.

.

—
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.

.
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®

.

.

.

Färskt nötkött

.

.

.
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L®

.

.

.

...

4

12

Matsmör......................

5?

...

...

15
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Granved

......................

55

Tallved...........................

55

d:o

Björkved

55

d:o

......................
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.

.

.

...

10

94

.

.

.

.

...

12

47

.

.

.

.

...

16

—

Famn .
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Beskattning af arbetare från andra orter. Vid månadsmötet
d. 15 November väcktes af snickeriarbetaren H. J. Bengtström
fråga derom, huruvida icke arbetare, hvilka i tusental under den
bästa arbetstiden strömma till Helsingfors, men äro bokskrifna
och beskattade på landet, borde åläggas att betala någon skatt
äfven till Helsingfors kommun? Frågan bordlädes, men upptogs
åter vid månadsmötet d. 20 December, då föreningen beslöt
remittera densamma i och för beredning till komitén för besva
rande af industristyrelsens frågor.
Undervisning i handarbeten. Vid månadsmötet d. 20 Decem
ber föreslog handlanden B. Pilsudski, att föreningen så snart som
möjligt borde vidtaga åtgärder derhän, att de af föreningens qvinliga medlemmar, som sådant önska, skulle sättas i tillfälle att
erhålla undervisning i handarbeten. Mötet ville då icke genast
upptaga ärendet till diskusion, utan remitterade detsamma till
beredning i direktionen.

Af ärender, som mer eller mindre beröra föreningens inre
organisation och ekonomi, torde följande förtjena att i denna
årsberättelse intagas:
Direktionen. Vid årsmötet d. 1 Mars, som försiggick i
Studenthusets stora sal, valdes till medlemmar i direktionen i
stället för de derifrån utlottade fabrikanten V. v. Wright, bundtmakeriarbetaren A. Lundqvist och vide- och rottingsarbetaren
J. Höilund samt i stället för aflidne faktor G. F. Silén och från
orten bortflyttade kopparslageriarbetaren P. W, Grahn följande:
vide- och rottingsarbetaren J. Höilund, fabrikanten V. von Wright,
bundtmakeriarbetaren A. Lundqvist, verkmästar G. A. Sjöblom
och maskinmästar E. Nordling. Vid sitt konstituerande samman
träde d. 3 Mars valde direktionen sedermera till ordförande
fabrikanten V. von Wright och till vice ordförande bundtinakeriarbetaren A. Lundqvist. Sammanträden har direktionen under
kalenderådet haft inalles 31, deraf tvenne tillsammans med
ordningsutskottet. Direktionen utsåg sedermera i enlighet med
3
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föreningens stadgar föreningens öfriga funktionörer, hvarom längre
fram.
Ordningsreglor. På derom d. 3 Mars väckt förslag beslöt
direktionen åt tvenne af sina medlemmar uppdraga, att till
sammans med tvenne medlemmar af ordningsutskottet upp
göra förslag till Ordningsreglor, lämpliga till efterlefnad uti
« föreningens lokal. Vid direktionens sammanträde d. 7 Juli inlemnades ett af nämnda komité uppgjordt förslag till dylika
reglor. Såväl enskildt som tillsammans med ordningsutskottet
diskuterades sedermera dessa reglor vid särskilda sammanträden
samt godkändes slutligen af föreningen vid månadsmötet d. 30
Augusti, hvarjemte beslöts att i hvardera af föreningens salar
till medlemmarnes kännedom uppspika såväl ett svenskt som ett
finskt exemplar af dessa ordningsreglor, för att af ordnings
utskottet kunna åberopas, ifall skäl dertill förekommer.
Stadgar för sångkören. Äfven i annat afseende bar direktio
nen funnit sig föranlåten att nedsätta en komité för att uppgöra
förslag till särskilda ordningsreglor eller stadgar för korporation
inom föreningen. Såsom i senaste årsberättelsen nämnes har
inom föreningen allt sedan dess början funnits en sångkör
hvilken subordinerat under festbestyrelsen. Dirigentens och körmedlemmarnes förhållande till hvarandra samt till Festbestyrelsen
och föreningen i dess helhet har emellertid icke varit tydligt
bestämd. För att för framtiden ordna detta förhållande beslöt
direktionen vid sammanträdet d. 16 November nedsätta en komité,
sammansatt af 9 personer, 3 valda af direktionen, 3 af festbestyrelse och 3 af sångkören, för att uppgöra förslag till stadgar
för den sistnämnda. Dessa medlemmar ha sedermera blifvit
valda och hoppas direktionen, att resultatet af komiténs arbeten
skall blifva fruktbringande för såväl föreningens som sångkörens
förkofran och samarbete.
Ilandarhclsaftiiar. De i föregående årsberättelsen omnämnda
hand^rbetsaftnarna för föreningens qvinliga medlemmar ha äf
ven under det nu förflutna året fortgått på samma sätt som un
der föregående år och torde i sin mån hafva bidragit till att
bilda att närmare föreningsband mellan deltagarinnorna i desamma.
Men icke allenast i moraliskt afseende ha dessa aftnar under-
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stödt föreningens ändamål; äfven i ekonomiskt hänseende hafva
de varit till gagn och nytta för föreningen. Icke nog med att
deltagarinnorna uti handarbetsaftnarna efter dagens, mången gång
för dem ansträngande arbete regelbundet en afton hvarje vecka
sammankommit i föreningens lokal, för att der af med egna
medel anskaffade tillbehör utföra smärre arbeten, utan ha de
dertill ännu hos sina bekanta och anförvandter väckt intresse och
sympati för föreningen. Det är derför en kär pligt för direk
tionen att i denna årsberättelse betyga sin uppriktiga tacksam
het för alla deltagarinnor uti handarbetsaftnarna, men främst åt
medlemmarna i deras bestyrelse, föreståndarinnan Maria Lindeman,
kassörskan Hilda Hazard och handelsföreståndarinnan Amanda
Sandell, för den gåfva af 988 mark 65 penni, hvilka föreningens
allmänna kassa d. 20 December hade nöjet emottaga och hvilken
utgjorde nettobehållningen från en d. 12 December i föreningens
lokal af handarbetsaftnarnas deltagarinnor anordnad bazar, dervid de under dessa aftnar utförda arbetena och andra för ända
målet förärade föremål bortsåldes.
Arbetareföreningar å andra orter i Finland. På derom gjord
begäran har till Borgå, Wasa, Åbo och Tammerfors afsändts exem
plar af stadgar och årsberättelse, för att tjena till ledning vid
derstädes pågående förarbeten för bildandet af arbetareföreningar.
Direktionen har med lifligt intresse följt dessa sträfvanden och
önskar att desamma måtte krönas med sådan framgång, att
arbetarne uti alla landets städer skola följa exemplet.
Bibliotek ocb läsesal i Gammelstaden. Redan vid föreningens
första uppkomst anmälde ett stort antal personer från Gammel
staden och den derstädes belägna porslinsfabriken Arabia sig vara
sinnade att inträda i Arbetareföreningen. Emellertid har till
följd af det långa afståndet (omkr. 5 kilometerj ett högst litet an
tal af medlemmarna i Gammelstaden besökt föreningens läsesal
och möten och en stor del har sedermera genom försumlighet
vid månads-afgifternas erläggande utträdt ur föreningen, eme
dan de ieke kunde draga den ringaste nytta af sitt med
lemskap. För att afhjelpa detta missförhållande och för att
äfven åt den stora mängd arbetare, som bo i Gammel
staden, bereda nyttig förströelse under lediga stunder, inlem-
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nades af i Gammelstaden boende föreningsmedlemmar d. 22 Mars
till föreningens direktion en skrifvelse, i hvilken anhölls, att ar
betareföreningen såsom en filial till sitt eget skulle öfvertaga och
vårda det derstädes för tre år sedan grundlagda biblioteket samt
att derstädes på föreningens initiativ inrättades en läsesal i min
dre skala. Direktionen nedsatte då en komité, för att på ort
och ställe taga reda på, huruvida det inlemnade förslaget af för
eningen borde beaktas eller ej. D. 2 November fick direktio
nen af komitén emottaga ett skrifligt utlåtande, i hvilket komitén
visserligen ansåg filialens i Gammelstaden bildande vara mycket
behjertansvärd, men af ekonomiska skäl ville komitén dock icke
tillstyrka detsamma, emedan föreningens kassa derigenom skulle
komma att betungas med en ökad årlig utgift om 600 mk, hvil
ken utgift arbetareföreningens knappa ekonomiska ställning nu
icke medgaf. Komitén uttalade dock den förhoppning, att en
dylik filials bildande i Gammelstaden i en snar framtid måtte
kunna ske. Med anledning af detta komiténs af direktionen
understödda förslag beslöt föreningen vid månadsmötet d. 15 No
vember, att nu lemna frågan beroende, men åter upptaga den
samma, så snart tillräckliga garantier finnas derom, att ifråga
varande filial ej bringar arbetareföreningen några förluster, hvilkas
betäckande föreningens klena affärsställning ej medgifver.
Med anledning af den utgång ärendet nu haft hölls af
intresserade personer i Gammelstaden ett möte derstädes d. 6
December, vid hvilket möte till diskussion upptogs frågan om
anskaffande af sådana garantier, att arbetareföreningen skulle
åtaga sig inrättandet af en läsesal och eftersynen af biblioteket
i Gammelstaden. Mötets resultat var, att en förnyad anhållan
inlemnades till arbetareföreningen, åt hvilken nu erbjöds
garantier för, att dess allmänna kassa ej skulle drabbas af några
förluster genom den i Gammelstaden bildade filialen. Föreningen
uppdrog då åt sin direktion, att noga pröfva de erbjudna garan
tierna samt sedermera, om de befinnas vara antagliga, vidtaga
åtgärder till en läsesals inrättande i Gammelstaden och till det
derstädes befintliga bibliotekets öfvertagande under föreningens
omvårdnad. Emedan sådant likväl icke hann fullgöras före årets
utgång, torde redogörelsen för ärendets vidare fortgång ej mera
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höra till denna årsberättelse. Så mycket må dock nämnas, att
lokal för föreningens läsesal och biblioteket upphyrts hos hand
landen H. V. Nordlin i Gammelstaden samt att dit prenumererats
i staden utkommande dagliga tidningar. Landsortstidningarna fö
ras dit från föreningens läsesal i staden en gång i veckan.
Restaurationen. Angående restaurationen i föreningens lokal
öfverenskom direktionen med Herr E. Lindholm, att han äfven
efter d. 1 Juni, då den förut öfverenskomna tiden utgick, skulle
på enahanda vilkor som dittils hålla densamma. Då hr Lind
holm emellertid sedermera d. 12 December uppsade det mel
lan honom och föreningens direktioii afslutade kontrakt, beslöt
direktionen anslå befattningen ledig att ansökas före d. 15
Januari och hade redan före årets utgång flere ansökningar
inkommit, hvarför är att hoppas det direktionen till platsen
kan erhålla en för densamma lämplig person. Några olägen
heter och störingar för föreningen har ej heller under det nu
tilländagångna året försports genom den i lokalen inrättade
restaurationen.
Sekreterare-befattningen såväl vid direktionens som vid
föreningens sammanträden har under året till största delen
handhafts af studeranden B. Grönlund, så godt hans tid det
medgifvit. Då fråga om besättandet af dessa poster vid årets
början uppkom, beslöt direktionen, dertill bemyndigad af för
eningen, att åt sekreteraren anslå ett arvode om tio mark för
hvarje sammanträde, men skulle han då vara skyldig att om
besörja alla med anledning af de fattade besluten nödiga ex
peditionerna. Protokollerna såväl vid direktionens som vid för
eningens sammanträden hafva alltid förts på såväl finska som
svenska. Allmänna möten ha under året hållits inalles 14,
utom årsmötet.
Biblioteket har allt fortfarande med nit och omsorg vårdats
af Ingeniör R. Hindström. Då emellertid det ökade antalet
böcker och den tilltagande utlåningen börjat kräfva mera tid än
han för ändamålet kunde uppoffra, beslöt direktionen, dertill
bemyndigad af föreningen, vid sammanträdet d. 22 Mars till
arvode åt bibliotekariens biträde anslå 75 penni om dagen
att utgå från årets början. At bibliotekarien, som sjelf aji-
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svarar för bibliotekets vård, lemnades att äfven sjelf antaga
sitt biträde.
Om biblioteket och utlåningen af böcker derifrån har
bibliotekarien till direktionen inlemmat följande redogörelse:
tJJnder 1885 har biblioteket ökats med 423 böcker (380
svenska, 43 finska).
Biblioteket innehåller ultimo December 1,553 arbeten, deraf
svenska 1,180, finska 373, af hvilka i lånebiblioteket förvaras
1,423 (1,015 svenska, 308 finska), handbiblioteket 230 (165
svenska, 65 finska), hvaraf 90 brochyrer.
Boklån under 1885 utlemnades 2,134 (1,809 svenska, 325
finska) åt 227 medlemmar?1
Bokkatalog har i tryck utgifvits.
Läsesalen. Till föreningens läsesal, som äfven stått under
bibliotekariens uppsigt, ha under året kommit följande tidningar
och tidskrifter:
Aamulehti, Hämeen Sanomat, Suomalainen Virallinen Lehti,
Ilmarinen, Keski-Suomi, Kristillisiä Sanomia, Kyläkirjaston
Kuvalehti, Matti Meikäläinen, Oulun Lehti, Sanomia Turusta,
Satakunta, Savo, Suomen Raittiuden Seuran Lehti, Suomen Teol
lisuuslehti, Waasan Lehti, Uusi Suometar, Inkeri, Uusi kotimaa,
Folkvännen, Helsingfors Dagblad, Hufvudstadsbladet, Finland,
Nya Pressen, Sporten, Tammerfors Aftonblad, Uleåtorgs Tid
ning, Wasa Tidning, Åbo Tidning, Östra Finland, Österbottniska
Posten Arbetarebladet, Arbetarens vän, Hemvännen, Norden,
Nykterhetskämpen, Slöjdaren, Svenska Familjejournalen, Kasper,
Allehanda för Folket, Tidning för Arbetsskolan och Hemslöjd,
Tidning för Boktryckarkonst, Folkbladet, Tidskrift för Hemmet,
Kölnische Zeitung (Woclienausgabe), Modenvelt, Dansk Industritidende.
Liksom under nästföregående år har läsesalen varit öppen
för föreningens medlemmar året om alla dagar från kl. 8 f. m.
— 10 e. m. och har ordningen derstädes öfvervakats om dagen
af restauratören och om aftnarna af den dejourerande ordningsutskottsmedlemmen.
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Kassörsbefattniugen har under året på enahanda vilkor som
förut handhafts af banktjenstemannen A. Broberg, hvilken i och
för kassans angelägenheter varit att anträffas i föreningens lokal
alla lördagsaftnar kl. 7—9 e. m. samt dessutom vid månadsmötena. Då det emellertid visade sig, att alla föreningsmedlemmar
icke under dessa tider hade tillfälle att afbörda sig sina medlemsafgifter, beslöt direktionen uppmana kassören, att isynnerhet
under vintermånaderna hålla kassan öppen äfven om söndagarna
kl. 5—6 e. m., hvilket denne äfven gjort under största delen
af året.
I gåfvor har föreningen, utom hvad på annat ställe omnämnes, under året fått emottaga följande:
Vid årsmötet d. 3 Mars öfverlemnades af den då afgående
Festbestyrelsen åt föreningen ett flygelpiano, hvilket uppköpts
med medel, som blifvit öfver från de nöjen nämnda bestyrelse
under sin verksamhetsperiod föranstaltat.
Af Utskänknings-aktiebolagets i Helsingfors årsvinst har
åt föreningen för det nu förgångna året beviljats ett anslag om
1,000 mk.
Urmakaremästaren W. Grönlund har till föreningens lokal
förärat ett väggur.
Dessutom har föreningen af följande utländska föreningar
samt privata personer under årets lopp fått emottaga särskilda brochyrer och afhandlingar, nemligen af Kongi. Sparkasse-Inspektören W. S. W. Faber i Köpenhamn, Göteborgs arbetareinstitut,
Kristiania Arbeidersamfund, Stocholms arbetareinstitut, Göteborgs
arbetareförening och Norrköpings arbetareförening.
Lektor M. Gadd har till föreningens arkiv inlemnat manu
skripten till tvenne af honom vid föreningens möten hållna före
drag, nemligen tt0m Folkslöjdens tid11 och om uArbetarefrågan
i industriländerna.'”
Brandförsäkring. All föreningens egendom har sedan medlet
af Mars månad varit försäkrad mot brandskada i brandstodsbola
get ^Fennia” till ett belopp af 6,500 mk.
Om Festbestyrelsens verksamhet under året har denna till
direktionen inlemnat följande berättelse:
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Enligt protokollsutdrag af d. 3 Mars hade direktionen
på sätt stadgarna föreskrifva för sin del till ledamöter i festbestyrelsen utsett litograferne V. Brandstake och A. Engström,
målaren G. Holmberg och tapetseraren J. Wiberg, hvilka der
efter inkallade vide- och rottingsarbetaren J. Höilund, musikstude
randen K. G. Sjöblom, verkföraren K. F. Spennert och
studeranden B. Grönlund.
Vid bestyrelsens konstituerande sammanträde d. 16 Mars
valdes till ordförande studeranden B. Grönlund, till vice-ordförande målaren G. Holmberg, till sekreterare verkföraren K.
F. Spennert och till skattmästare litografen V. Brandstake. Un
der året har uti bestyrelsens sammansättning följande förändrin
gar inträffat: D. 20 Juli fick ordföranden af vide- och rottings
arbetaren J. Höilund emottaga en skrifvelse, i hvilken han uttalade
sin önskan att få från bestyrelsen afgå. Bestyrelsen invalde der
för i hans ställe faktor V. Pettersson. Sedan vice-ordföranden
en längre tid uteblifvit från bestyrelsens sammanträden och på
gjord förfrågan i medlet af November sagt sig önska från den
samma afträda, beslöt bestyrelsen vid sammanträdet d. 29 Novemder till medlem i hans ställe inkalla studeranden B. Lindgren.
Med anledning af direktionens vid sammanträdet d. 20 November
fattade beslut derom, att föreningens sångkör och dirigent här
efter och intill dess stadgar för densamma hunnit utarbetas helt
och hållet skulle subordinera under festhestyrelsen, förklarade
sig musikstuderanden K. G. Sjöblom, såsom varande en under
bestyrelsen subordinerande funktionär, önska från densamma afgå,
hvilken önskan bestyrelsens öfriga medlemmar biföllo. Dock för
behöll sig festhestyrelsen att dirigenten äfven framdeles i frågor,
som angå de musikaliska prestationerna vid föreningens nöjen,
skulle tillhandagå bestyrelsen med råd och upplysningar. Till
medlem i bestyrelsen i stället för Herr Sjöblom inkallades verk
mästaren E. Salliman.
Såsom i det föregående meddelats vidtog den nuvarande
festhestyrelsen med sin verksamhet först från senaste Mars må
nad. Då emellertid de under Januari och Februari månader för
föreningen föranstaltade nöjena icke äro omnämnda i föregående
årsberättelse, må om dem här meddelas följande:
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D. 1 Februari föranstaltades i Societetshuset ett afton
samqväm, dervid studeranden B. Lindgren höll ett föredrag på
svenska språket om ttHvad lära vi oss af Fänrik Ståls sägner1’,
fröken S. Winblad utförde solosång, musikern D. Horst föredrog
solo för flöjt och kören afsjöng några sånger under ledning af
sin dirigent herr K. G. Sjöblom. Samqvämet slutades med dans.
Till densamme hade 178 föreningsmedlemmar och 457 utom för
eningen stående personer löst sig inträdesmärken.
D. 22 Februari arrangerades i Studenthuset en folkkonsert,
vid hvilken medverkade fröken Lydia Wessler, musikern D. Horst,
Nylands bataljons musikkår och arbetareföreningens sångkör.
Till konserten såldes 1,150 inträdesbiljetter.
Den nu afgående festbestyrelsen liar undei’ året föran
staltat följande nöjen:
D. 29 Mars ett aftonsamqväm i Societetshuset, dervid
konsertmästaren Herr Seelman föredrog solo för violin, magister
K. Grotenfelt höll ett föredrag på finska språket och deklamatorn Herr Key framsade tvenne poem på svenska, livarutom
föreningens sångkör utförde några sånger. Samqvämet slutades
med dans. Inträdesmärken hade lösts af 178 föreningsmedlemmar
och 343 utom föreningen stående personer.
D. 26 April föranstaltades i Societetshuset ett aftonsam
qväm, hvarvid programmet upptog solosång af fru Lonny Wiberg,
finsk deklamation af filosofie kandidaten K. Krohn, svensk
deklamation af bokhandlar P. H. Beijer, Gluntar, utförda af tvenne
föreningsmedlemmar, körsång och dans. 114 medlemmar och
207 utom föreningen stående personer hade till samqvämet löst
åt sig inträdesmärken.
D. 25 Maj arrangerades i Societetshuset en folkkonsert,
hvarvid medverkade konsertmästaren A. Sitt, läraren vid
musikinstitutet Wefing, skådespelaren H. Agardh, fru Anni
Kasiin och föreningens sångkör. Till konserten såldes 336
biljetter.
Under Juni månad blef något offentligt nöje af festbesty
relsen icke föranstaltadt, emedan det kyliga vädret ej tillät
några förlustelser ute i det fria och nöjen inomhus ej omsågos
vara lämpliga under denna årstid.
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D. 5 Juli anordnades en utfärd till Degerö, dit ångbåtarne
„Ajax", ^Turholm7', ^Degerö^ och ^Ägir1' efter kl. 10 f. m. förde
de lustfärdande. Samlingen skedde å den på Degerö hemmans
mark belägna festplanen, der Jernvägsarbetarnes och Snickar föreningens musikkapell utförde musik. En föreningsmedlem upp
läste från Fänrik Ståls sägner såväl på finska som på svenska
poemet ttDen 5 Juli’'1. Under dagens lopp förekom dess
utom dans, lekar, kapplöpning med priser, prisskjutning, luft
ballonger uppsändes o. s. v. I utfärden deltogo med de af
festbestyrelsen förhyrda ångbåtarna 461 personer, deraf 110 för
eningsmedlemmar. Dessutom hade 135 personer, som begagnat
egna båtar, löst åt sig inträdesmärken till festplanen.
D. 16 Augusti arrangerades en utfärd till Stansvik, der
Statsrådet F. von Willebrand utan afgift till Festbestyrelsens
disposition ställt en för ändamålet lämplig äng, den s. k. t,Lillftngen”. Öfverfarten från staden skedde med ångbåtarna riSörnäsn
och uNajaderin. A festplanen utfördes musik af Omska rege
mentets musikkapell, en målskjutningsbana var anordnad och
anlitades flitigt. Dessutom förekom dans, lekar, sång m. m. I
utfärden deltogo 325 personer, deraf 158 utom föreningen stående.
D. 23 Augusti föranstaltades en lustfärd till Borgå med för
tillfället hyrda ångaren vRuneberg'n. Utom föreningens sång
kör och frivilliga brändkårens musikkapell deltogo i lustfärden
174 personer. I Borgå besöktes Runebergs graf och Runebergs
hem och på aftonen gaf sångkören med benäget biträde af fri
villiga brandkårens musikkapell en folkkonsert uti Societetshuset i
Borgå. Till konserten såldes 361 inträdesbiljetter.
D. 27 September föranstaltades i Studenthuset ett aftonsamqväm, dervid sångaren A. Dahlgren utförde solosång, stude
randen B. Lindgren framsade på finska Runebergs ^Torpflickan",
faktor V. Pettersson uppläste en af honom författad sommarkrö
nika och sångkören utförde sång. Samqvämet slutades med dans.
Inträdesmärken hade lösts af 97 föreningsmedlemmar och 243
utom föreningen stående' personer.
D. 1 November gafs genom bestyrelsens försorg i Student
huset en Folkkonsert, hvarvid Skådespelaren C. Wilhelmsson
deklamerade på svenska, musikern Senglaub utförde klarinett
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solo, filosofie kandidaten K. Krohn deklamerade på finska, Ny
lands bataljons musikkapell utförde hornmusik och kören sång,
dervid sångaren Dahlgren sjöng solopartierna. Till konserten hade
sålts 444 biljetter.
I likhet med föregående år föranstaltades äfven senaste jul
ett Julsamqväm i studenthuset d. 27 December. Till hufvudarrangör för detta julsamqväm lyckades festbestyrelsen erhålla
fabrikanten A. L. Hartvall. Vid arrangementerna hade festbesty
relsen dessutom nöjet att med varmt nit och lifligt intresse bi
trädas af fruarna Ida Pettersson, Mathilda Avellan, Mimmi Talén,
samt fröknarna Mimmi Lundgren, Agnes Blomqvist, Hanna Petters
son, Maria Lindeman och Hilda Hazard. Såsom föregående år
utdelades äfven nu julklapper och förfriskningar åt barnen, af
hvilka icke mindre än 357 voro närvarande. Julklapperna hade
dels erhållits af särskilda personer i staden, dels uppköpts med
medel, hvilka af föreningens gynnare och vänner stälts till bestyrelsens disposition. Julklapperna utdelades med frikostig hand
af en vänlig julgubbe, assisterad af julnissar. Samqvämet för
siggick i Studenthusets stora sal, i hvars midt en väldig julgran
reste sig nästan ända till taket. Herr Brandstake hade för till
fället utfört en fonddekoration framställande ett finskt landskap,
öfver hvilket en vänlig stjerna kastade sina strålar. Till barnens
stora fröjd och glädje uppfördes af julnissar en barnsymfoni af
Haydn, fru Ida Brander berättade sagor på svenska och Skåde
spelaren A. Lindfors på finska. Dessutom utförde en af föreningens
medlemmar bestående enkel mansqvartett sång under aftonens lopp.
Samqvämet slutades med dans. Jemte nyssnämnda antal barn voro
vid julsamqvämet närvarande 668 äldre personer, föreningens
medlemmar och deras närmaste anhöriga.
Utom dessa nu uppräknade nöjen, till hvilka äfven utom
föreningen stående personer haft tillträde, ha i förenin gslokalen
endast för föreningens medlemmar arrangerats afgiftsfria aftonsamqväm d. 10 Oktober, 17 November och 5 December. Vid dessa pri
vata aftonsamqväm har förekommit sång, deklamation, föredrag,
pianomusik och dans.
Till alla af festbestyrelsen anordnade aftonsamqväm och
utfärder ha biljetter sålts endast genom föreningens medlemmar,
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emedan bestyrelsen derigenom såvidt möjligt velat från dessa
tillställningar afliålla sådana personer, i hvilkas närvaro den sed
lige och redlige arbetaren icke finner sig hemmastadd.
Det ekonomiska resultatet af bestyrelsens verksamhet har
ej i år gestaltat sig så gynsamt som föregående år. Orsaken
härtill torde närmast böra sökas i den omständighet, att andra
härstädes bildade föreningar under året mera än vanligt börjat
föranstalta nöjen och förlustelser af allabanda slag och att till
trädeskort till dessa nöjen, åtminstone i de flesta fall, sålts åt
hvem som helst utan afseende å personens moral eller seder.
Bestyrelsen har dock ej velat införa liknande förfaringssätt vid
arbetareföreningens nöjen, emedan den i främsta rummet velat
göra dessa nöjen till vederqvickelsestunder, till hvilka såväl ar
betaren som arbeterskan kunnat infinna sig med sina anhöriga
utan att frukta för uppträdandet af personer af mindre välkända
seder. Bestyrelsens kassa har dessutom fått vidkännas särskilda
utgifter, hvilka egentligen ej tillhöra densamma, men hvilka den
dock, såsom bidragande till trefnaden inom lokalen, velat bekosta,
nemligen iordningställandet af sqvären utanför lokalen, uppköp af
gardiner till sångsalen, schack- och dambräden, m. m. Be
styrelsen hoppas äfven att ännu genom nöjen under förstkommande Januari och Februari månader kunna betäcka den ba
lans, som här nedan intagna tablå öfver bestyrelsens ekonomi
utvisar.
Af Utskänkningsbolaget i Helsingfors har bestyrelsen såsom
bidrag till folkkonserterne fått emottaga 200 mk., hvarutom
tidningarne Nya Pressen, Folkvännen och Uusi Suometar afgiftsfritt infört föreningens nöjen angående annonser och Hufvudstads
bladet för desamma beviljat 50 procents rabatt. Af plåtslagaren
hr L. P. Fröberg har bestyrelsen som gåfva fått emottaga ett
kassaskrin.
För alla dessa gåfvor, som bestyrelsen haft nöjet att emot
taga, till kapellmästar R. Kajanus, hvilken godhetsfullt tillåtit
medlemmarna i sin orkester att medverka vid föreningens nöjen
äfvensom till alla andra personer, hvilka eljest på ett eller an
nat sätt räckt bestyrelsen en hjelpsam hand vid anordnandet

45
af föreningens nöjen
betyga sin uppriktiga
Festbestyrelsens
framgår från följande

och festligheter, får bestyrelsen härmed
tacksamhet.
kassaställning d. 31 December år 1885
tablå:
Inkomster :

Saldo från år 1884 .... Fmk 486: 02.
Behållning från 3 aftonsamqväm,
3 folkkonserter och 2 ut
färder .........................................„ 1,153: 60.
1,639: 62.
Balans d. 31 December 1885 .................................
108: 88.
Summa Fmk 1,748: 50.
Utgifter:
Sångledarens arvode för 12 månader . . . Fmk 600:
167:
Noter.......................................................................
5»
12:
Pianostämning.......................................................
H
24:
Pianohyra för Januari & Februari ....
11
24:
Bestyrelsens märken............................................
11
700:
1 st. Flygelpiano.................................................
11
38:
Utgifter för årsmötet......................................
11
Sqvärens utanför lokalen iordningställande och
30:
vård............................................................
11
63:
Förlust från ett aftonsamqväm och en utfärd.
11
88:
Gardiner, pianotransport m. m..........................
11
Summa Fmk 1,748:

—
80.
—
—
—
—
60.
—
11.
99.
50.

Helsingfors d. 31 December 1885,
Festhestyrelsen.

Ordningsutskottet har om sin verksamhet afgifvit följande
berättelse:
Medelst protokollsutdrag delgaf den vid årsmötet d. 1 Mars
1885 valda direktionen, att till medlemmar i ordningsutskottet
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utsetts smeden G. Asplund, restauratören G. Blomqvist, slagtaremästaren J. E. Hacklin, snickaren E. Lindstedt, packmästaren
C. Löfman, bokbindaren G. A. Niska, snickaren H. J. Nyman,
handlanden B. Pilsudski, faktorn J. Sigell, guldsmeden J. W.
Talén, verkmästaren A. Wilén och skomakaren J. Wirtanen. Af
desse hade emellertid hrr Pilsudski och Wirtanen förklarat sig
vara hindrade att i utskottet inträda, hvarför direktionen i de
ras ställe utsåg urmakaren K. Palmgren och vågmästaren C. Hel
län. D. 8 Mars valde utskottet sedermera till ordförande
restauratören G. Blomqvist, vice-ordförande guldsmeden J. W. Ta
lén och till sekreterare faktor J. Sigell. I utskottets samman
sättning har under året den förändring inträffat att hr Asplund
på egen åstundan afgått och har direktionen i hans ställe till
medlem utsett bokhållaren K. E. Schvenzon.
Under året har utskottet haft 22 sammanträden, dervid
bufvudsakligen förekommit diskussion om de personer, hvilka
anmält sig vara sinnade att som medlemmar inträda i arbetare
föreningen. Inalles 224 män och 60 qvinnor ha anmält sig till
medlemmar, och har utskottet på särskilda skäl funnit sig för
anlåten att af de anmälda afstyrka 1 manlig och 2 qvinliga
personers inträde.
För öfrigt har det ålegat utskottet att öfvervaka ordningen
såväl uti föreningens lokal, som vid de af festbestyrelsen för
anstaltade nöjen och utfärder. Med tillfredställelse kan med
delas att några oordningar hvarken uti lokalen eller vid nöjena
förekommit, utan har allt aflupit på ett för Helsingfors arbetare
hedrande sätt. Likväl kan utskottet icke un derlåta att omnämna
det detsamma nödgats från föreningens nöjen aflägsna 2 män och 5
qvinnor, mot hvilkas uppförande och sedliga vandel bevisliga an
märkningar blifvit anförda. Ingen af dessa personer tillhörde
föreningen.
I öfrigt har utskottet under året af direktionen anmodats att
utse tvenne medlemmar till en komité för att utarbeta ordningsreglor
för föreningens lokal. Detta skedde äfven och har utskottet seder
mera tillsammans med direktionen vid tvenne möten granskat
komiténs förslag.
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Något vidare anmärkningsvärdt uti den af stadgarna föreskrifna verksamhet för ordningsutskottet har under året icke före
kommit.
A Ordningsutskottets vägnar:
Gustaf Blomqvist.

J. W. Talén.

Föreningens ekonomiska ställning framgår af följande:
Revisionsberättelse för år 1885, afgifven till Helsingfors
Arbetareförening af dess dertill utsedda revisorer.
Vid företagen granskning af föreningens räkenskaper hafva
vi funnit, att föreningens inkomster och utgifter under året
utgöra:
Inkomster :
Behållning fr. 1884 ...........................................
Anmälningsafgifter............................................
Inskrifningsafgiftei’............................................
Månadsafgifter
.................................................
Inträdesafgifter till de folkeliga föredragen
Intresse å obligationer......................................
„
å löpande räkning.................................
Hyra för en till Jernvägspersonalens konsum
tionsförening upplåten källare . . . .
Donationer:
Från Utskänkningsbolaget till föreningens all
männa fond
............................................
Från d:o för de folkeliga föredragen
,, Stadsfullmäktige för
,,
. . . .
Till en s. k. representationsfond
. . . .
Från Handarbetskomitén till allmänna fonden
,, Industristyrelsen......................................

Fmk
836: 11.
„
125: „
306: 50.
„ 2,839: 50.
„
217: 95.
„
21: 54.
„
7: 98.
„

„
„
„
„
„
„

120: -

1,000.
200:
500:
22:
988:
300:

—
—
—
70.
65.
—

Fmk 7,485: 93.
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Utgifter:
10:
Inventarier.................................................................Fmk
Prenumeration å tidningar.....................................
„ 380:
Annonser................................................................
,, 337:
Belysning af lokalen................................................
„ 120:
Hyra för lokalen.....................................................
,, 2,400:
640:
Kassörens & sekreterarens arvode ....
,,
782:
Diverse omkostnader
......................................
698:
Utgifter för biblioteket......................................
99
1,115:
Kostnader för de folkeliga föredragen . . .
99
1,001:
Behållning............................................................
99
Fmk 7,485:

10.
52.
46.
50.
—
—
31.
65.
05.
34.
93.

Ställningen ultimo December utvisar:
Aktiva:
Inventarier............................................................
Biblioteket............................................................
Löpande räkning................................................. '
Kontant i Kassan.................................................
Passiva:
Allmänna fonden inclusive inventarier . . .
Föredragsfonden.................................................
Tidskriftsfonden.................................................
Representationsfonden......................................
Biblioteksfonden.................................................

Fmk 2,587: 25.
95 4,000: —
900: —
9?
101: 34.
99
Fmk 7,588: 59.
Fmk 3,919:
547:
99
104:
99
23:
99
2,994:
99

60.
22.
—
57.
20.
Fmk 7,588: 59.

De skilda fondernas disponibla kontanta
utgöra :
Allmänna fondens................................................. Fmk
hvarifrån afgår fordran hos biblioteksfonden .
9,
Fmk
Föredragsfonden.................................................
99
Tidskriftsfonden.................................................
99
Representationsfonden......................................
99
Summa kontant behållning Fmk

tillgångar
1,332: 35,
1,005 80.
326:
547:
104:
23.

55.
22.
—
57.

1,001: 34.
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Från Festbestyrelsens räkenskaper, hvilka vi äfven reviderat,
framgår, att bestyrelsen under året föranstaltat 4 aftonsamqväm,
3 folkkonserter, 2:ne utfärder under sommaren, 1 lustfärd till
Borgå samt 1 julsamqväm.
Festbestyrelsens utgifter under året stego till Fmk 4,571: 63.
Inkomsterna utgjorde under samma tid . . . „ 4,462: 75.
bvadan således en brist af.................................Fmk 108: 88.
förefinnes.
Denna brist finnes éj upptagen i föreningens räkenskaper,
då densamma af festhestyrelsen sjelf betäckes. Inkomsterna för
Festbestyrelsens tillställningar hafva sånär som utfärden till
Stansvik den 16/8 samt julsamqvämet den 27/12 lemnat öfverskott.
Förlusten å julsamqvämet betäcktes emellertid genom frivilliga
gåfvor.
Någon förlust har Festhestyrelsen dock ej liaft å sina till
ställningar under året, då densamma till föreningen skänkt en
flygel, som kostat 714 mark, samt derjemte bestridt diverse ut
gifter för föreningen.
I föreningens inventarie-räkning är den af Festhestyrelsen
skänkta flygeln upptagen till ett värde af 1,000 mark, ehuru
densamma endast kostat 714 mark.
Vi anse att å inventarierna bör afskrifvas ensamt för flygeln
minst 300 mark samt att å föreningens öfriga inventariers bokföringsvärde en afskrifning bör ske.
Alla räkenskaper hafva vi funnit i bästa skick; och då
öfver alla utgifter finnes verifikater samt utgifterna varit behöfliga,
föreslå vi full ansvarsfrihet för Direktionen och Kassören.
Helsingfors, den 15 Februari 1886.
Frans Ekman.

Alrik Biese.

Rob. Huber.

Antalet föreningsmedlemmar, hvilka vid årets utgång på sätt
stadgarna föreskrifva fullgjort inbetalningarna af medlemsafgifterna
utgör 436, deraf 15 ständiga medlemmar. Häraf kunde den
slutsats dragas att medlemmarnas antal under året nedgått.
Så är dock ingalunda fallet, utan förklaras den skenbara minsk
4
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ningen deraf, att i senaste, tryckta medlemsförteckning upptogos alla som under året inskrifvits, hvaremot i år endast de
blifvit upptagna, som i stöd af före d. 16 Febr. 1886 fullgjorda in
betalningar d. 31 December 1885 verkeligen voro medlemmar.

Återblick. Om man tager i betraktande de på ett förlamande
sätt verkande ekonomiska svårigheter, hvilka föreningen äfven un
der detta år haft att öfvervinna nästan vid hvarje företag, med un
dantag af de folkeliga föredragens anordnande, så kan föreningen
med tillfredställelse blicka tillbaka på det sistförflutna året, ty
detsamma har utmärkt sig genom oafbruten verksamhet för det
föresatta målet: Arbetarnes höjande i andligt och materielt
hänseende, hvarför direktionen till alla dem, som på ett eller
annat sätt dertill bidragit, härigenom frambär sin uppricktigaste
tacksägelse och uttalar direktionen derjemte det hopp att alla
Helsingfors arbetare måtte anse föreningens sak som sin egen
och skänka densamma sitt understöd.
Helsingfors, d. 15 Februari 1886.

V. v. Wright.
A. Lundqvist.
J. Höilund.
V. Pettersson.

K. V. Bergman.
J. Th. Lagerbohm.
G. A. Sjöblom.

Rich. Hindström.
E. Nordling.
A. Théman.
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Helsingfors Arbetareförenings Funktionärer 1885.
(* betyder: född, v. vald.)

Direktionen:
Ordförande:
Viktor Julius von Wright, fabrikant, * 185/s56, v. 84, 85.
Vice-ordförande:
August Lundqvist, buntmakeriarbetare, * 182/1160, v. 84, 85.
Öfriga ledamöter:
Karl Viktor Bergman, stenhuggare, * 1831/857, v. 84.
Richard Hindström, ingeniör, * 1823/249, v. 84.
Johan Höilund, vide- och rottingsarbetare, * 1828/344, v. 84, 85.
Julius Theodor Lagerhohm, fabrikant, * 1827/n24, v. 84.
Edvard Nordling, maskinmästare, * 1815/647, v. 85.
Victor Pettersson, faktor, * 1817/349, v. 84.
Gustaf Adolf Sjöblom, verkmästare, * 1827/U4O, v. 85.
Adam Théman, garfvaremästare, * 182*/1236, v. 84.
Sekreterare:
Berndt Grönlund, student, * 189/t55, v. 84, 85.

Festbestyrelsen:
Ordförande:
Berndt Grönlund, student, * 189/j55, v. 85.
Vice-ordförande:
Victor Pettersson, faktor, * 1817/349, v. 85.
Sekreterare:
Carl Fredrik Spennert, verkförare, * 1821/ö61, v. 85.
Kassör:
Wilhelm Brandstake, litograf, * 1829/940, v. 85.
Öfriga ledamöter:
August Engström, litograf, * 1828/450, v. 84, 85.
Bernhard Lindgren, student, * 1825/760, v. 85.
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Elias Sohiman, verkförare, * 1814/647, v. 85.
Josef Wiberg, tapetserare, * 1830/n48, v. 84, 85.

Ordningsutskottet:
Ordförande:
Gustaf Robert Blomqvist, restauratör, * 181/135, v. 84, 85.
Yice-ordförande:
Johan Walfrid Talén, guldsmedsmästare, * 1826/659, v. 84, 85.
Sekreterare:
Josef Sigell, faktor, * 1819/349, v. 84, 85.
Öfriga ledamöter:
Johan Edvard Haeklin, slagtarmästare, * 183/1139, v. 84, 85,
Karl Oskar Eelien, vågmästare, * 187/ä59, v. 84, 85.
Ero Lindstedt, snickeriarbetare, * 18'27/446, v. 85.
Karl Theodor Löfman, packmästare, * 1825/947, v. 84, 85.
Gustaf Adolf Niska, bokbindaremästare, * 182t/942, v. 85.
Henrik Johan Nyman, snickeriarbetare, * 1823/956, v. 84, 85.
Karl Palmgren, urmakarmästare, * 1828/944, v. 85.
Karl Engelbrecht Schvenzon, kontorist, * 1828/160.
Alexander Wilén, verkmästare, * 1827/e38, v. 84, 85.

Bibliotekarie:
Gustaf Richard Hindström, Ingeniör, * 1823/249, v. 84, 85.

Föreståndare för platsförmedlingsbyrån:
K. T. Löfman, packmästare, * 1825/947, v. 85.

Kassör:
Uno Arthur Alexander Broberg, Banktjensteman, * 185/346,
v. 84, 85.

Sångledare:
Karl Sjöblom, Musikstuderande, * 1826/661, v. 84, 85.

Helsingin Työväenyhdistyksen jäsenet
Joulukuun 31 päivänä 188S.

Helsingfors Arbetareförenings medlemmar
den 31 December 1885.

Alituiset jäsenet: — Ständiga medlemmar:
Borgström, L., Kauppaneuvos, Kommer
seråd. 84. *)
Chmelewski, P., Ruukin-isäntä, Bruks
patron. 84.
Heikel, V., Lehtori, Lektor. 85.
Hindström, R., Insenööri, Ingeniör. 84.
Huber, R., Insenööri, Ingeniör. 84.
Landén, A., Vaakamestari, Vågmästare.
85.
af Lindfors, J., Kenraalimajuri, General
major. 84.

Lundblad, K., Insenööri, Ingeniör. 84.
Nissinen, J., Tehtailija, Fabrikant. 84.
Nyblin, D., Valokuvaaja, Fotograf. 85.
Schauman, A., Maisteri, Magister. 84.
Sinebrychoff, A., Kauppaneuvoksen leski
Kommerserådinna. 84.
Sinebrychoff, N., Kauppias, Handlande.
84.
Sinebrychoff, P., Kauppias, Handlandi.
84.
Stude, Th., Kauppias, Handlande. 84.

Vuosijäsenet: — Årsmedlemmar:
Ahla, J., Ylim. konduktyöri, Extra kon
duktör. 85.
Ahlgrén, C., Ravintolanpitäjä, Restauratör. 84.
Ahlgrén, J„ Kauppias, Handlande. 85. +
Ahlroos, F., Kirjapainon oppilas, Typograf
elev. 85.
Ahlstedt, H„ Rouva, Fru. 85.
Ahlstedt, R., Kirjapainon hoitaja, Faktor.
85.

Amann, G., Parturi, Perukmakare. 84.
Andstén, O., Tehtailija, Fabrikant. 84.
Andstén, R., Rakennusmestari, Bygg
mästare. 84.
Arvidsson, G., Kivipainaja, Stentryckare.
84.
Asplund, E., Sepän tytär, Smeddotter
(Kontorist). 84.
Asplund, G., Seppä, Smed. 84.
Assver, E., Ovenvartija, Portier. 85.

*) Numero osoittaa vuotta, jolloin jäsen on kirjoitettu yhdistykseen.
Siffran anger året då medlemmen blifvit inskrifven i föreningen.
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Astran, N., Kauppias, Handlande. 85Avellan, M., Rouva, Fru. 84.
Avellan, S. K., Suutari, Skomakare. 84.
Backman, K. E., lnsenööri, Ingeniör. 84.
Bade, J. II., Konttoristi, Kontorist. 84.
Baldauf, G, Makkarantekijä, Korfmakare.
84.
Bardi, A. A., Läkkiseppä, Bleckslagare.
Bengtström, H. J, Puuseppä, Snickare. 84.
Berg, J. R„ Vahtimestari, Vaktmästare.
85.
Berger, J., Kirjanpainaja, Typograf. 84.
Berggren, E. Å., Nahkuri, Garfvare, 84.
Berglund, Anna. 85.
Berglöf, K., Räätälin tytär, Skräddare
dotter. 84.
Bergman, K. V., Kivenhakkaaja, Sten
huggare. 84.
Bergström, Alma. Kauppa-apulainen,
Ilandelsbiträde. 84.
Bittait, J., Viinuri, Kypare. 84.
Bjurström, A. E., Rakennusmestari, Bygg
mästare. 84.
Björklund, J., Kauppias, Handlande. 85.
Björkqvist, J., Salvumies, Timmerman.
84.
Blomkvist, J. B., Arkitehti, Arkitekt. 84.
Blomqvist, G., Ravintolanpitäjä, Restauratör. 84.
Blomqvist, I., Ompelijatar, Sömmerska.
Blomqvist, M., Oppelijatar, Sömmerska.
84.
Blomqvist, M., Koneenhoitaja, Maskinist.
84.
Boxberg, W., Kauppakoulunopettaja,Handelslärare. 85,
Brandstake, W., Kivipiirtäjä, Lithograf.
84.
Brenner, A. N., Ravintolanpitäjä, Restauratör. 85,
Brondin, K. M., Leipuri, Bagarmästare.
84.
Cajander, G. H., Kirjanpainaja, Typograf.
84.
Carlsson, A., Maalari, Målare. 84.
Carlsson, Bertha, Puunpiirtäjätär, Xylograf. 84.
Carlsson, C. H., Maalari, Målarmästare.
84.
Cederqvist, A. W., Konttoristi, Konto
rist. 85.
Corander, O., Kauppa-apulainen, Handelsbiträde. 85.

Dahgren, A., Luutnantti, Löjtnant. 85.
Degerholin, E., Tarkastaja, Inspektor. 85.
Ehlert, A., Työnjohtaja, Verkmästare. 84.
Ekberg, F. E , Leipuri, Bagarmästare. 84.
Ekberg, F., Konttoristi. Kontorist. 85.
Ekberg, W., Konttoristi, Kontorist. 85.
Eklund, W., Rahavartija, Kassör. 84.
Eklöf, A. B, Räätäli, Skräddare. 84.
Ekman, C. A., Apoteekari, Apothekare.
84.
Ekman, F., Konttoristi, Kontorist, 84.
Enbom, A., Levyseppä, Plåtslagare. 84.
Engström, A., Kivipiirtäjä, Lithograf. 84,
Engström, J., Konttoristi, Kontorist. 85.
Engström. J. E., Pianontekijä, Pianofa
brikant. 84.
Fagerholm. K. F., Kirjanpitäjä, Bokhål
lare. 85.
Fagerlund, K. F., Läkkiseppä,Bleck
slagare. 85.
Fagerlund, M. E., Rouva, Fru. 85.
Fagerroos, Hj. Kultaseppä, Guldsmed. 85.
Falck, V., Varatuomari, Vicehäradshöfding. 84.
Favorin, A. E., Kirjansitoja, Bokbindarmästare. 84.
Finander, A., Kirjapainon hoitaja, Fak
tor. 84.
Fischer, A., Konttoristi, Kontorist. 85.
Flytström, J. A., Teurastaja, Slagtare. 84.
Fogde, J., lnsenööri, Ingeniör. 84.
Forsgren, A., Kultasepän oppilas, Guldsmedslärling. 85.
Forsgren, J. F., Teurastaja, Slagtare. 84.
Forsström, A. A. 84.
Forsström, F., Ravintolan pitäjä, Restauratör. 84.
Frelander, A., Vahtimestari, Vaktmästare.
84.
von Friesendorff, A., Vapaaherra, Baron.
85.
Friman, G., Putkenlaskija, Rörläggare.
85.
Fröberg, A. F., Seppä, Smed. 85.
Fröberg, G., Konemestari, Maskinmästare. 84.
Fröberg, L. P., Levyseppä, Plåtslagare.
84.
Furuhjelm, E. H., Yli-hoitaja, Intendent.
85.
Gadd, L., Lehtorin rouva, Lektorska. 84.
Gadd, M., Lehtori, Lektor. 84.
Gadd, M., Ylioppilas, Student. 84.
Ginman, K., Työnjohtaja, Verkmästare.
84.
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Grahn, H. P., Vaskiseppä, Kopparslagare.
84.
Grahn, P. W. Vaskiseppä, Kopparsla
gare. 84.
Gripenberg, S., Arkitehti, Arkitekt. 84.
Grönberg, A., Seppä, Smed. 85.
Gröndahl, A. W., Räätäli, Skräddare. 84.
Gröndahl, O., Ompelijatar, Sömmerska.
85.
Grönfors, V.. Puuseppä, Snickarmästare.
84.
Grönlund, B., Ylioppilas, Student. 84.
Grönlund, K. A , Teurastaja, Slagtare. 84.
Grönlund, O., Bouva, Fru. 84.
Grönlund, W.. Kelloseppä, Urmakare. 84.
Gummerus, C., Kirjansitojatar, Bokbinderiarbeterska. 84.
Gummerus, G., Viilaaja, Filare. 84.
Gustafsson, J., Eahavartija, Kassör. 84.
Göhle, C., Konttoristi, Kontorist. 84.
Göös, K., Lehtori, Lektor. 84.
Hacklin, J. E., Teurastaja, Slagtare. 84.
Hacklin, W., Kelloseppä, Urmakare. 84. f
Hagman, C. M., Vahtimestari, Vaktmä
stare. 84.
Hakkarainen, K., Räätäli, Skräddare. 84.
Halonen, D„ Kirjapainon hoitaja, Faktor.
85.
Hartwall, A. L., Tehtailija, Fabrikant. 84.
Hausen, C., Insenööri, Ingeniör. 85.
Hazard. H., Rahanvartijatar, Kassörska.
84.
Hedlöf, Fredrika, Kontto orin apulainen,
Kontorsbiträde. 84.
Heikel, E., Rakennusmestari, Byggmä
stare. 84.
Heikelberg, A., Muotiompelijatar, Modist.
85.
Heimberger, R., Tehtailija, Fabrikant. 84.
Heinström, B. W., Ravintolan pitäjä, Restauratör. 84.
Heinström, L., Rouva, Fru.äj.84.
Helander, G. A., Merimies, Sjöman. , 84.
Hellberg, E., Ompelijatar, Sömmerska.
85.
Hellén, C., Vaakamestari,aVågmästare. 84.
Hellsten, A., Suutari, Skomakare. 85.
Henriksson, E., Kivipainaja, Stentryckare. 85.
Henriksson, H., Kellarin pitäjä, Källarmä
stare. 84.
Henriksson, J., Työmies, Arbetare. 84.
Herlitz, G., Tehtaanhoitaja, Fabriksföreståndare. 84.
Hilden, G. H., Eahavartija, Kassör. 84-

Hindström, Rosa, Kirjastonhoitaja, Bi
bliotekarie 84.
Hiort af Ornäs. O. G., Arkitehti. Arki
tekt. 84.
Holm, O., Ompelijatar, Sömmerska. 85.
Holmberg, G., Maalari, Målare. 84.
Holmberg, H. G., Maalari, Målare. 84.
Holmberg, K., Konttoristi, Kontorist. 84.
Holmberg, V., Läkkiseppä, Bleckslagare.
'85.
Holmberg, W., Turkkurin ompelijatar,
Bundtmakeriarbeterska. 84.
Holmström, C., Maalari, Målare. 84.
Horst, Ch. FL H., Hansikkamaakari,
Handskmakare. 84.
Horst, L., Rouva, Fru. 84.
Hultman, 0. E., Latoja, Typograf. 84.
Hyvärinen, K., Kauppias, Handlande. 84.
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