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emlikt stadgarnas föreskrift får direktionen härmed afgifva
följande berättelse öfver föreningens verksamhet.

Allmän konsumtionsförening- De af jur. kand. O. E. Stenroth på föranstaltande af föreningens undervisningskomité hållna
föredragen om konsumtionsföreningar väckte hos arbetarne vid
hr Borgströms tobaksfabrik tanken om inrättandet härstädes af
en konsumtionsförening enligt engelskt mönster. Stadfästelse af
föreningens stadgar är redan ansökt.
Allmänna sjuk- och begrafningshjelpkassan, hvilken af
eningen grundlagts, flyttade åter d. 1 Juni till arb.fören.
har denan hyresfritt haft sin uppbördslokal derstädes.
talet delegare har betydligt ökats och kassan synes gå en
framtid till mötes.

för
och
An
god

Arbetareföreningen — skiljedomstol, i Augusti vände sig
två arbetare till arbetareföreningen med anhållan att densamma
ville skipa rättvisa i en tvist mellan dem och deras arbetsgifvare. Då den officiella yrkeskorporationen, handtverks- och
fabriksföreningen, uti sina förstärkta fullmäktige har ett organ
skapadt enkom för behandling af dylika saker, så hänvisades de
missnöjda arbetarne till nämnda förening.
Arbetslöner, arbetstid rn. rn-, se Statistikkomiténs berättelse.
..Arbetaren"—..Työmies". Såsom i senaste årsberättelse
nämnts åtog sig Uusi Suometars direktion att äfven under 1888 på
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samma vilkor*) som förut trycka ,,Työmiesu, men „Arbetarens“ utgifvaude stötte deremot på svårigheter, emedan «Fin
lands" direktion afböjde förslaget om „Arb.“ fortfarande utgifvande, och intet annat blad med hvars redaktion ett godt sam
arbete kunde väntas utan ersättning ville intaga Arb. i sina
spalter. De härom förda underhandlingarna slutades dermed
att med „Nya Pressen*1’2aftal träffades om Arb. tryckning mot
en ersättning af 10 penni för hvarje af föreningen abonneradt
exemplar. Antalet af föreningen lösta exemplar utgjorde 40,
hvadan kostnaderna härför utgjorde 204 mk, medan den finska
upplagan om 100 ex. erhölls gratis tryckt, hvaremot öfversättningarna för densamma äfven i år kräft betydande summor.
Dessa penningar måste emellertid anses väl använda då
man erinrar sig att bladet utgått i öfver 10,000 exemplar och
sålunda utöfvat ett betydande inflytande på arbetarerörelsens
riktning i hela landet.
Tidningens expedition har såsom förut utan ersättning
handhafts af fru Hanna Tukiainen. Typografen J. A. Snell
har likaledes äfven i är så mycket hans tid det rnedgifvit fort
farande i egenskap af stående medarbetare utan någon godtgörelse biträdt med öfversättning från svenskan till finskan. För
sistnämda arbete hafva för öfrigt olika personer mot lön va
rit anställda.
Inom sjelfva redaktionen, af hvars medlemmar ingen upp
burit någon ersättning, har arbetet varit så fördeladt, att fabri
kanten F. ». Wright fortfarande fungerat som ansvarig re
daktör och skrifvit nästan alla bladets originalartiklar och no
tiser, faktor H. Ahlstedt har följt den inhemska pressens
uttalanden i allt som rört arbetarne och handhaft hela den
*) Öfverenskominelsen kan sammanfattas i följande punkter:

1) U. Suometar trycker gratis Työm. och lemnar utan ersätt
ning 100 ex deraf till Arbetareföreningen, samt sprider gratis tid
ningen till alla D. S prenumeranter.
2) Den af Arb.fören utsedda redaktionen bestämmer fritt
om tidningens innehåll och svarar både moraliskt och juridiskt
därför.
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tekniska delen af redaktionen och faktor V. Pettersson har
skött utrikes' afdelning en.
Meddelanden från bladets läsarekrets hafva allt oftare begynt
ingå och det är att hoppas att förhållandena härntinnan allt
mera skola utvecklas, särskildt därutinnan att arbetareföreningarno i landsorterna åt någon af sina medlemmar uppdraga att
såsom referent hålla Arb.—Työm. och därigenom landets arbe
tarekår underrättad om föreningens verksamhet, hvilket är af
den största vigt.
Arbetaren—Työm. program har förblifvit oförändradt så
dant det refereras å 3O:de sid. af 1886 års årsberättelse.
Med uppriktigt erkännande måste det antecknas att hvarken Nya Pressen eller U. Suometar någon gång gjort
det minsta försök att blanda sig i frågor rörande Arb.—Työm.
redaktion. Af hvilken vigt detta är framgår af ansvarige utgifvaren senaste år uttalade ord.
„Om en arbetaretidning sådan som vår skall motsvara sitt
ändamål, så bör den inom ramen för sitt program lojalt och
oförskräckt inför folk och regering kunna förfäkta arbetarnes
åsigter, utan att några sidoinflytanden dervid göra sig gäl
lande. Så har hvad ,,Arbetaren“ —„Työmies“ beträffar städse
varit fallet, i det jag betraktat bevarandet af bladets själfständighet såsom dess redaktions hederspligt gentemot arbetarne.”
Arbetareskyddslagstiftningen, beträffande hvilken föreningen
på sätt i 1887 års årsberättelse å sid. 2 — 4 redogöres, till lag
beredningen i k. senaten inlemnat en utförlig framställning,
blef under senaste landtdag genom en regeringsproposition gjord
till föremål för ständernas handläggning. Regeringens proposi
tion, vid hvars uppgörande en del af de synpunkter arb.fören.
framhållit beaktats, underkastades en noggrann pröfning af
ekonomiutskottet och blef med af utskottet föreslagna delvis icke
oväsendtliga förändringar efter lifliga debatter antaget af stän
derna, samt väntar nu på regeringens stadfästelse.
En historik öfver tillkomsten af den väntade lagen äfvensom dess text har ingått i Arb.—Työm. 1888 n:ris 20—34.
Arbetarnes politiska och kommuunia rösträtt. Frågorna
härom hade genom skrifvelser från broderföreningarna i Tam
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merfors och Uleåborg bragts under föreningens pröfning samt
hänskjutits af denna till direktionen, hvilken åt fabrikanten V.
v. Wright uppdrog att utarbeta ett motiveradt utlåtande i saken.
Detta omfattande uttalande publicerades i Arb.—Työm ntris 2,
3 och 4 samt tillstyrktes enhälligt af direktionen och godkändes
likaledes enhälligt af föreningen den 30 Jan. I de sålunda an
tagna klämmarna uttalades:
att Uleåborg s arbetaresamfunds förslag om
det politiska och kommunala valsättets förän
dring derhän, att enhvar röstande egde blott en
röst, icke f. n. v. föranleder till någon åtgärd,
emedan yrkandet synts altför radikalt,
att det i senare delen af Tammerfors arbe
tareförenings skrifvelse ingående yrkandet om en
genomgripande reform af representationssättet
icke kunnat till närmare pröfning upptagas, af
orsak att det är alltför obestämdt formuleradt, men
att första delen af sistnämnda förenings
skrifvelse, innefattande ett yrkande om upphäfvande af arbetarnes politiska omyndighet vunnit
Helsingfors arbetareförenings obetingade gillande.
Detta beslut jemte de till grund derför liggande motiven
delgåfvos genom en af mekaniske arbetaren K. Lindroth, sadelmakeriarbetaren A. Lönnroos, muraren K. Michelsson,
snickeriarbetaren H. J. Nyman och typografen J. A. Snell
bestående deputation Helsingfors stads främsta representant
vid landtdagen, handlanden K. H. Renlund, „på det herr
Renlund när frågan genom förslagsställarenes åtgärd blir
föremål för ständernas pröfning må kunna framhålla de
åsigter, hvilka derom gjort sig gällande inom de af arbe
tareföreningen representerade arbetarekretsarnaA
Inom borgareståndet framlades väl af sekreteraren i hus
hållningssällskapet E. Rönnbäck en petition derom
att nästa Ständer måtte föreläggas propo
sition om sådan ändring af 12 § L. O., att val-
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rätten till borgareståndet utsträckes till sådana
arbetare och i annans tjenst anstälde personer,
som icke äro underkastade legolijonsstadgan,
men denna framställning bom icke under slutlig pröfning hos
ständerna.

Arbetarnes representation inom de officiella yrkesföreningarnas fullmäktige. Frågan härom, som på sätt af tidigare årsbe
rättelser framgår, utgjort föremål för öfverläggningar inom för
eningen, bragtes af fabrikanten V. v. Wright genom en utförligt
motiverad petition (se ,,Arb—Työm.“ 1888 n:ris 6 o. 7) till
tals vid landtdagen. I klämmen föreslogs en underdånig peti
tion derom
att 11. M. Kejsaren Storfursten täcktes ge
nom en af arbetsgifvare och arbetare bestående komité låta utarbeta och för härnäst sammanträ
dande ständer framlägga förslag om sådan för
ändring af nu gällande näringslag att arbetarne
genom af dem utsedde representanter finge inom
de officielle yrkesföreningarnas fullmäktige del
taga i den dessa fullmäktige åliggande vården
om industrins allmänna angelägenheter.
Petitionens syfte erkändes af alla med anledning af den
samma uppträdande talare och den remitterades af Ridderskapet och Adeln till vederb. utskott, men hann i likhet af många
andra icke af detsamma behandlas.

Arbetarnes sjukdoms-, olycksfalls- och ålderdomsförsäkring.
Arbetareförsäkringsfrågan, hvilken såsom af årsberättelserna för
1886 (sid. 3) och 1887 (sid. 1) framgår egnades stor upp
märksamhet af föreningen och gifvit densamma anledning till
utarbetandet af särskilda förslag om dess ordnande, har under
1888 tagit ett vigtigt steg framåt, i det ständerna med anled
ning af en utaf redaktören F. Löfgren, direktör W. Eneberg,
lektor K. J. Högman och ingeniör O. Bergbom till Borgare
ståndet inlemnad omsorgsfullt utarbetad petition i enlighet med
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ekonomiutskottets utan mcningsolikhet afgifua förslag beslutit
en framställning i saken. Ekonomiutskottet liade hemställt:
alt Ständerna ville hus H. K. M\t anhålla
om tillsättande af en komité, hvilken erhölle i
uppdrag att, efter införskaffandet af nödiga sta
tistiska uppgifter, undersöka om och på hväd sätt
samt i hvilken utsträckning en af staten påbju
den och skyddad arbetareförsäkring kunde brin
gas till stånd i vårt land, samt att
K. M:t
ville, der sådant anses möjligt, låta utarbeta och
för ständerna framlägga ett lagförslag om arbe
tares sjukdoms-, olycksfalls- och ålderdomsförsäkring.
Då arbetarne, af skäl som arb.fören.utförligt, och på ett
öfvertygande sätt motiverat, förkastat den grund, hvarpå det
af 1883—84 års arbetarekomité framlagda förslaget om arbetsgifvares ansvarighet för kroppsskada som träffar hans arbetare,
och då vid senaste landtdag ingen stämma mer höjde sig till
förmån för detta af erfarenheten i utlandet fullständigt utdömda
system, utan ständerna tvärtom genom antagandet af den Löf
grenska petitionen synes hafva velat om icke uttala sig mot den
civilrättsliga ansvarigheten, så åtminstone för att den offentligt
rättsliga arbetareförsäkringen borde blifva första steget under sträfvandena för arbetarnes säkerställande mot följderna af olycksfall,
och då omfattande förarbeten erfordras för arbetareförsäkringens
genomförande, så torde man kunna hoppas att regeringen snart
skall vidtaga de af ständerna begärda åtgärderna.
Då i det ofvannämnda betänkandet önskvärdheten af arbe
tareelementets representation i komitén framhålles, så skall väl
äfven denna i enlighet med arbetarnes önskan i E. U. framhållna
sida af saken få en tillfredsställande lösning. Till arbetarnes
representant i komitén har föreslagits typografen J. Pehkonen,
(se Arbetaren—Työmies 1888 N:o 51).
Hvad specielt beträffar sjukförsäkringen, för hvars snara
införande h. ex. generalguvernören Heiden visat ett varmt intresse,
har fabrikanten V, v. Wright på h. excellens derom gjorda begä-
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ran d. 26 Jan. 1888 till honom aflemnat ett sammandrag af sin
enligt styrelsens uppdrag utarbetade framställning (se Arbetaren—
Työmies 1888 N:ris 8 och 10) om arbetareförsäkringen i Tysk
land och dervid sammanfattat sina åsigter i följande klämmar:
1) Försäkrings-to«H<yefs berättigande erkännes numera så
allmänt, särskildt af arbetarne, att jag ej i Tyskland råkat någon
enda person, som skulle varit dercmot. Orsaken härtill är, att
erfarenheten anses hafva visat, att en verksam sjukförsäkring ej
kan fås till stånd annorlunda än genom tvång.
2) Missnöje öfver försäkringsafgifternas erläggande förspörjes jemförelsevis sällan, emedan försäkringens nytta är så i
ögonen fallande och afgiften så låg att arbetslönens minskning
dermed knappast märkes.
3) Frågorna
а) om myndigheternas rätt till inblandning i kassornas
angelägenheter;
б) om högre eller lägre myndighets olika uppfattade befo
genhet härvid ;
c) om de fria eller de tvungna kassorna, mellan hvilka
en häftig och upphetsande strid utkämpas, hvarvid de talrika
oppositionella arbetarne tagit parti för de fria kassorna och
framgångsrikt förskansat sig i dem, medan den administrativa
makten energiskt understöder tvångskassorna, böra få ett öfvervägande inflytande;
d) om centralisation eller decentralisation är att föredraga;
e) om arbetsgifvarnes bidrag, som gifva dem rättighet till
en under n. v. förhållanden för arbetarne förhatlig inblandning
i kassornas angelägenheter, böra bibehållas, och
f) om det bästa sättet för ordnandet af ett stort antal
delvis mycket vigtiga detalj spörjsmålbeträffande kassornas inre
angelägenheter, hvarom erfarenheterna ej ännu stadgat sig,
gifva däremot anledning till otaliga slitningar, hvilkas
orsaker alla partier önska få aflägsnade, men genom olika utvä
gar främst beroende på om de vilja öka arbetarnes, arbetsgif
varnes, kommunernas eller regeringarnas inflytande.
4) Då nu sålunda betydande reformer äro att emotse, så
uttalades allmänt den åsigt, att man i andra länder, särskildt i
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Finland, der sjukkasseväsendet, som utgör försäkringens natur
ligaste grund, står på en ytterst låg ståndpunkt, gör klokast i
att låta det tyska sjukförsäkringsväsendet vinna större stabilitet
innan man går att med ledning däraf införa tvungen sjukför
säkring, Detta vore att dyrt köpa erfarenheter, dem man om
några år får gratis.
5) Såväl på grund af den inblick jag genom mina studier
af det tyska sjukförsäkringsväsendet vunnit om sjukkassefrågan
i allmänhet, som med ledning af den kännedom jag eger om
dess utveckling i Skandinavien och om dess ståndpunkt hos oss,
samt med stöd af de åsigter, de af saken närmast intresserade,
nemligen våra arbetare, klart och bestämdt offentligen derom
uttalat, anser jag att den första åtgärd, som af vårt lands rege
ring kunde och ju förr dess hellre borde vidtagas vore
anordnandet af en noggrann statistisk un
dersökning af samtliga i Finland verkande sjuk
kassors ställning.
Af handels- och industriexpeditionen i k. senaten har d. 19
Sept. 1888 till samtliga guvernörer i landet afiåtits en skrifvelse
(se Arbetaren—Työmies 1888 N:ris 39 och 42), deri dessa an
modas att införskaffa upplysningar om sjuk- och understödskassornas ålder och ändamål samt grunderna för delaktighet deri
äfvensom huruvida dessa kassor bildats genom donationer af
verkens egare eller om och i hvad mån de vid verket anstälde
arbetare bidraga till desamma, i hvilket afseende afskrift eller
tryckt exemplar af kassans stadgar gåfve den fullständigaste
upplysning, samt om kassornas inkomster och utgifter för åren
1886 och 1887 och behållna kapital vid utgången af år 1887.
En del guvernörer torde redan hafva besvarat cirkuläret,
som tyvärr ej åtföljts af något statistiskt formulär, men i hufvudstaden har derom ej försports något.
Vid Arbetarefören. allm. möte d. 3 Sept. (se Arbetaren—Työ
mies 1888 N:o 35) uttalade fören., efter det saken underkastats
en längre diskussion, enhälligt den åsigt
att tvång är berättigadt och önskvärdt i fråga om
industriella arbetares sjukförsäkring.
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Helsingfors Arbetareförenings

Baflerifackafdolninns årsberättelse för 1888, första verksam
hetsåret.
I enlighet med stadgarna afger bestyrelsen härmedest föl
jande berättelse om fackafdelningens verksamhet.
Sedan större delen af Helsingfors stads bageriarbetare
hos arbetareföreningen frågat, huruvida de såsom fackafdelning
finge förena sig med sagda förening och föreningen efter att
hafva beviljat detta den 27 Mars 1888 valt tvenne komitérade,
hvilka jemte fyra af bageriarbetarne utsedda skulle upprätta för
slag till stadgar för den blifvande fackafdelningen och sedan
dessa stadgar vid ett af till bagareyrket hörande såväl arbetare
som arbetsgifvare hållet möte enhälligt godkändts samt den 15 i
samma månad erhållit arbetareföreningens godkännande och d.
22 April 1888 genom resolution fastställts, samlades bagerifackafdelningen i arbetareföreningens lokal d. 6 Maj 1888 kl. 12
på dagen till konstituerande möte.
Bestyrelse. Vid konstituerande mötet d. 6 Maj valdes en
ligt 5 § i stadgarna en bestyrelse, hvarvid de flesta rösterna tillföllo arbetsgifvaren J. Lindström 15, bageriarbetarena K. Olin
12, T. v. Schrowe 11, F. Emanuelson 1(1, F. Pitkänen 9
och A. Stenius 8. Till representant för arbetareföreningen
hade dess direktion valt hr V. v. Wright.
Bestyrelsen sammankom till ett möte d. 6 Maj, hvarvid
till ordförande valdes hr J. Lindström, till vice ordförande hr
K. Olin och sekreterare hr T. v. Schrowe.
I stället för bageriarbetaren A. Stenius, som afreste från
orten, valdes vid månadsmötet d. 16 September bageriarbetaren
K. Stenroos.
Vid ett d. 28 Dec. hållet månadsmöte blefvo i stället för
de frivilligt afgående bestyrelsemedlemmarne herrarne K. Olin
och F, Stenroos valde bageriarbetarena Knut Kumlander och
G. Lindholm.
Bestyrelsen har under årets förlopp hållit tolf möten, för
delade på de skilda månaderna sålunda: Maj 2, Juni 1, Juli
1, Augusti 1, September 1, November 2, Oktober 3, Decem
ber 1.
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Antalet möten under hvilka enhvar af bestyrelsemedlemmarna varit närvarande är följande: Lindström 12, v. Schroive
12, v. Wright 11, Emanuelsson 8, Pitkänen 7, Olin 6,
Stenroos 5 och Stenius 3.
Fackafdelningens bestyrelse fattade vid sitt d. 18 Augusti
hållna möte följande beslut:
att afdelningens ledamöter senast två månader efter utta
gandet af medlemskort i arbetareföreningen böra inträda i den
föreskrifna sjukkassan,
att å andra orter vistände afdelningsmedlemraar ej äro
pliktiga att tillhöra Helsingfors allmänna sjukkassa sålänge den
ej har filialer,
att under namn arb. fören:s bagerifackafdelnings en
skilda fond bilda en enskild kassa.
Enligt stadgandena bar tillställts en utfärd till Höghol
men, hvilken utfärd inbringade 20 mk 75 p., äfvensom 2 aftonsamqväm i föreningens lokal, af hvilka det första, d. 20 Okt.,
inbragte 34 mk 75 p., det andra, d. Il Dec., 20 mk 65 p.
Som ordningsutskott har bestyrelsen alls icke behöft upp
träda.
Kassörsbefattningen har handhafts af arb. föreningens kas
sör hr A. Biese.
Som tolk har hr V. von Wright välvilligt fungerat.
Egen rörelse har öppnats af 3 afdelningsmedlemmar bland
dem 2 i H:fors.
Till afdelningens enskilda sjukkassa, som enligt stadgarna
bör finnas till, har ingen af medlemmarna behöft inträda, då de
alla godkänts i allm. sjukkassan.
Arbetsbyrån, som varit gemensam med arb. föreningens,
har icke ådragit sig någon uppmärksamhet, enär ingen arbets
förmedling af densamma begärts.
Månadsmöten hafva hållits regelbundet.
Vid ett d. 9 Juni hållet månadsmöte diskuterades frågan
om lärlingsförhållandena i bageriyrket. I fråga om antagningsåldern enades mötet derom, att denna i anseende till yr
kets ansträngande beskaffenhet ej borde understiga 16 år.
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Lärotidens längd framkallade en liflig debatt, hvarunder å
ena sidan framhölls att tre år äro tillräckliga, och å den andra att
detta är för kort lärotid. Emedan tiden redan långt framskridit,
bordlädes frågan till följande möte, som hölls den 8 Juli, då
frågan med 8 röster emot 3 afgjordes sålunda, att lärotiden
borde förlängas till d år. Beträffande det teoretiska kunskapsmått, som vid gesällprofs afläggande borde fordras, ena
des mötet enhälligt derom, att sådant borde utrönas genom betyg
från handtverksskola. Angående gesällstyckena upplystes att
de endast delvis, d. v. s. hvad formande beträffar, utföras af
den yrkesprofvet undergående personen, hvaremot degens till
redning verkställes af annan person. Detta ansågs oegentligt,
hvarför mötet uttalade den åsigt, att profstycket från början till
slut borde utföras af lärlingen i fråga.
Vid d. 26 Augusti hållna månadsmöte behandlades frågan
om lämpligaste sättet att åstadkomma samverkan fackföre
ningarna emellan. Efter en läugre diskussion beslöt mötet
att samarbete fackföreningarna emellan bäst åstadkommes ge
nom en af representanter för alla föreningar bestående centralkomité, och gaf mötet i uppdrag åt bestyrelsen att, sedan refe
ratet om förhandlingarna offentliggjorts, genom bref uppmana
II:fors samtliga fackföreningar att till diskussion upptaga frågan
och till redaktionen för ^Arbetaren11—^Työmies” insända referat
om öfverläggningen, samt att när de öfriga föreningarnas åsigter blifvit kända taga i öfvervägande, om saken borde göras till
föremål för ett för alla fackföreningar gemensamt mötes öfverläggningar.
Vid månadsmötet d. 16 Sept. diskuterades ingen mera
nämnvärd fråga.
Vid månadsmöte d. 20 Okt behandlades följande ärenden,
nemligen:
1) frågan om lärlingarnas skolgång.
Dervid framhölls, att de skola besökande bagerilärlingar
nas antal för 13 år sedan utgjorde omkr. 40 °/0 af hela anta
let, men småningom nedgått, så att af stadens för närv. omkring
60 bagerilärlingar endast en (säger en) går i skola, hvilket för
hållande är så mycket mera anmärkningsvärdt, som en af skol-
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kontrollanterna är bagare och således bordt känna det öfverklagade missförhållandet. Lärlingarnes ställning sades vara så
dan, att om de önskade gå i skola, så vore de tvungna att be
tala för vikarie, och den n. v. anordningen med arbetet på
stods nödvändiggöra lärlingarnas sysselsättande just under skol
tiden. Mot privatundervisningen gjordes den anmärkning, att
den ej hade samma utsigter för sig som regelbunden skolgång.
Då emellertid lärlingarnas skolgång är af den största vigt
för arbetarnes framtid och uppkomsten af cn upplyst arbetare
kår, så beslöt mötet hos handtvärks- o. fabriksföreningens full
mäktige anhålla
att fullm. ville till pröfning upptaga frågan om ej bageri
lärlingarnas skolgång kunde ordnas så att lärlingarne hos resp.
arbetsgifvare delades i tvenne grupper, af hvilka den ena kunde
få besöka skolan, medan den andra verkstälde under tiden före
fallande arbete, på det att lärlingarnas i gällande lag och ve
derbörligen stadfästade föreskrifter grundade rätt till skolunder
visning blefve, såsom handtv. o. fabr. fören. visat sig önska
det, behörigen tillgodosedd.
Härtill svarade Handtv. och Fabr. föreningens fullmäktige
att enligt 32 § i näringslagen bagerielevers skolgång bör på samma
sätt ordnas som öfriga lärlingars.
2) Beslöts att med en lista samla penningar till förmån för
den af ett bantåg skadade bageriarbetaren K. M. Andersson,
hvilken lista sedermera äfven framlades jemväl för de större
arbitsgifvarena. Sammanlagdt hopsamlades 129 mk 50 penni,
hvilka medel åt hr A. öfverlemnats.
Vid sitt d. 18 Nov. hållna månadsmöte diskuterade afd.
frågan om resestipendier för bageriarbetare. Såsom skäl för
stipendiers utgifvande anfördes hufvudsakligen:
att bageriyrket hos oss ej rönt inflytande af utlandets
framsteg, utan bedrifves enligt föråldrade metoder;
att våra arbetare måste hafva mycket att lära af de ut
ländska, eftersom de förra föredragas framför de senare:
att mycket penningar gå ur landet tillföljd af att bagarne ej kunna tillfredsställa behofven af vissa sockerbageri
produkter, caces och knäckebröd, hvaraf stora qvantiteter im
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porteras oaktadt isynnerhet knäckebrödstillvärkningen borde
vara en för landet synnerligen lämplig industri.
I betraktande af alla dessa omständigheter beslöt mötet
att hos industristyrelsen och handtvärks- o. fabriksföreningen
anhålla
att de vid bortgifvandet af sina stipendiei- måtte beakta
bageriarbetarnes behof af utbildning i utlandet och
att bagerifackafdelningen borde sättas i tillfälle att afgifva
utlåtande om de af bageriarbetare ingifna stipendieansökningarna.
Vid d. 28 Dec. hållet månadsmöte valde bestyrelsen till
detta års kassarevisorer herrarne Å. Kumlander och J. Jans
son, till dessas biträden J. Mattsson och P. Riikonen.
Till arbetareföreningens kornité för 1890 års allm. ut
ställning valdes bageriarbetsgifvaren Ivar Lindström.
Revisionsberättelsen afgifven af bagerifackafdelningens revi
sorer för 1888 af följande lydelse:
Vid granskningen af redovisningarna hafva vi funnit fackafdelningens ställning den 31 Dec. 1888 vara följande:
Inkomster:
An Inskrifningsafgifter......................
Månadsafgifter............................
Från en utfärd och två soiréer .

21:
53:
76:
150:

Summa

—
15
15

Utgifter:
Pr Åt arbetareföreningen inbetalta inskrifningsafgifter.................................
?) Åt arbetareföreningen inbetalta månadsafgifter.......................................
?» Tidningsannonser......................
19 En stämpel.................................
n Stämpelreparation......................
Matrikel.......................................
?5
Tryckning af stadgar ....
5)
Återstår till året 1889 . . .

21: —
26:
9:
8:
2:
15:
32:

50
05
—
—
53
— 114: 08
36: 07

Summa Jmf 150: 15
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I de skilda fonderna förefinnes följande summor:
Enskilda sjukhjelpsfonden................................................. 26: 50
Afd. enskilda fond............................................................
9: 57
Summa

36: 07

H:fors den 18 Febr. 1889.
Johan Jansson.

Knut Kumlander.

Bagerifackafdelningens inom H:fors arb. förening funktio
närer 1888.
Bestyrelsen:
Ordförande:
Ivar Lindström, bageri arb.gifvare * 1812/660.
Vice ordförande:
Karl Fredrik Emanuelsson, bagaregesäll, * 1812/,65.
Sekreterare:
Toivo Alexander von Schrowe, bagaregesäll * 1816/968.
Ofriga medlemmar-.
Godlieb Lindholm, bagaregesäll, * 1812/962.
Fredrik Pitkänen, bagaregesäll * 1821/766.
Knut Ferdinand Kumlander, bagaregesäll, * 187/166.
Viktor Julius von Wright, fabrikant, Arb. föreningens repre
sentant, * 183/856.
Revisorer:
Jolian Jansson, bagaregesäll, * 188/u67,
Knut Ferdinand Kumlander, bagaregesäll, * IS’^66.

*) * betyder född.
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Suppleanter:
Johan Mattsson, bagaregesäll, * 1816/960.
Bengt August Riikonen, bagaregesäll, * 1820/,61.
Förteckning öfver afdelningens medlemmar;
Andersson, K. M., gesäll.
Baldauf, E., gesäll.
Berghem, E. A., lärling.
Oronvall O., utlärd.
Emanuelsson, K. F., gesäll.
Eagersten, M., utlärd.
Gahmberg, K., lärling.
Grahnholm, A. A., gesäll.
Helander, K., gesäll.
Hellström, V. A., utlärd.
Illman, W. A., utlärd.
Jansson, J., gesäll.
Kumlander, K. F., gesäll.
Lindholm, G., gesäll.
Lindqvist, O. W., gesäll.
Lindström, J., arb. gifvare.
Leino, N., lärling.

Mattsson, J,, gesäll.
Mustonen, K., arb. gifvare.
Nemlander, K., utlärd.
Olin, K. O., gesäll.
Pitkänen, F., gesäll.
Kantanen, A., gesäll.
Kiikonen, P. A., gesäll.
Roslund, A„ gesäll.
Sandberg, A., gesäll,
v. Schrowe, T. A., gesäll
Smirnoff, A., utlärd.
Stenius, A. W , gesäll.
Stenroos, T. W„ utlärd.
Strandberg, T. G., arb. gifvare.
Tallgren, K. W., utlärd.
Tikkanen, J. P., gesäll.
Wirtanen, O., arb. gifvare (gesäll).

Summa 34 medlemmar.
Helsingfors d. Il Febr. 1889.
In fidem:
T. v. Schrowe.

Bibliotekets verksamhet under år 1888. Under året utgifna
lån: 1,860 (1,240 svenska och 620 finska). Biblioteket har
under året ökats med 38 arbeten (12 svenska och 26 finska);
Biblioteket består af 1,848 band (1,315 svenska och 533 finska),
fördelade sålunda: Uti lånebiblioteket 1,405 (1,023 svenska
och 382 finska). Handbiblioteket 303 (192 svenska och 111
finska). Utlånade till Gammelstads arbetareförenings bibi. 140
böcker (100 svenska och 40 finska).
Bibliotekarien.
Byygääadsfrågai!. Frågan om eget hus för föreningen har
under året fortfarande varit under behandling inom den härför
nedsatta komitén, men är ännu oafgjord.
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Centralisation eller desentralisation af ejukkassorna. Om
denna inom föreningen mycket diskuterade fråga skrifver Arb.—
Työm. för d. 27/10: Sjukkassemani kunde man kalia det nyaste
symptomet på arbetarerörelsens område hos oss. Men det är
ju högst glädjande, säger helt visst läsaren, att arbetarne inträda
i sjukkassorna. Ja, utan tvifvel vore detta glädjande, men ty
värr synes inträdet i kassorna ej vara hufvudsaken, utan denna
tyckes bestå i att bilda nya kassor och detta är såsom vi tidi
gare framhållit i högsta grad oklokt, emedan sjukkassornas för
måga att verksamt bistå sina medlemmar helt och hållet betin
gas af att kassorna hafva mycket medlemmar, men detta åter
kan ej blifva fallet om man bildar en massa små kassor, utan
komma de alla att föra ett tynande lif.
Vi föranledas till denna allvarliga erinran närmast deraf
att nu senast en nybildad förening tyckes umgås med tan
ken att bilda en egen sjukkassa och vi vilja bedja äfven denna
förening hällre än att organisera en kassa, som måste blifva
jemförelsevis dålig, söka förmå sina medlemmar att inträda i
förut bestående kassor, hvilka redan nu bjuda sina delegare
mera än nya kassor kunna göra, om de vilja vara solida och
genom ökad anslutning alltmera kunna utbilda sin verksamhet.
Vår på en grundlig pröfning stödda, och af erfarenheten i
utlandet ojäfaktigt till sin riktighet bekräftade åsigt är således:
att inga nya kassor böra stiftas der gamla
finnas, utan må arbetarne samlas i de gamla
kassorna ocli der så nödigt finnes omorgani
sera dem.

Direktionen- Vid årsmötet den 18 Mars qvarstodo såsom
direktionsmedlemmar Hrr V. Holmberg, Aug. Lundqvist ocb O.
Olander. Vid ajournerade årsmötet den 2 April valdes till di
rektionsmedlemmar Hrr V. v. Wright 49 röster, V. Pettersson
49 röster, K. F. Numberg 49 röster, R. Hindström 48 röster,
K. V. Bergman 44 röster, J. A. Snell 43 röster, K. Lindroth
25 röster. Närmast i röstetal voro: M. Blomqvist 18 röster,
E. Nordling 8 röster, A. Järvenpää 3 röster. Vid direktions-
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mötet den 5 April utsågs med 5 röster mot 1 fabrikanten V.
v. Wright tiir ordförande och med 5 röster mot 1 körsnär
Aug. Lundqvist till vice ordförande. Efter det stenhuggarmästaren K. V. Bergman afsagt sig uppdraget, invaldes vid månadsmötet den 15 April i direktionen materialbokhållar K. E.
Schwenzon. I stället för skräddarmästar Olander, som anhållit om
befrielse från uppdraget, utsågs vid månadsmötet den 28 Maj videoch rottingsarbetaren J. Höilund till direktionsmedlem. Under året
har direktionen hållit inalles 31 sammanträden.
Dervid har ordet en gång ledts af vice ordföranden, de
öfriga gångerna af ordföranden. Sammanträden hafva hållits i
Jan. 3, Febr, 3, Mars 4, April 3, Maj 2, Juni 2, Juli 2, Aug.
1, Sept. 2, Okt. 3, Nov. 2, Dec. 4. Närvarande dervid hafva varit
v. Wright 30 ggr, Pettersson 22, Hindström 20, Snell 18, Schwen
zon 17, Numberg 17, Höilund 16, Lindroth 15, Lundqvist 15,
Holmberg 14.
Festbestyrelsen. Berättelse afgifven af den efter årsmötet
valda festbestyrelse. Genom lottning qvarblefvo för år 1888
uti Festbestyrelsen hrr 0. Göhle J:r, W. Westerlund, H. Schneidler o. J. Widemark. Direktionen invalde i sin tur fröken A.
Sandell och hr 0. Lindstedt.
Denna bestyrelse inkallade vid ett konstituerande möte
den 26 April för att komplettera festbestyrelsen fröken H. Hazard och hr Fr. Mieritz. (I stället för hr 0. Lindstedt, som
afsagt sig återval) och invaldes hr Wilh. Lagerberg. Vid samma
möte företogs val af funktionärer och utsågs med aklamation
till ordförande och t. f. kassör hr C. Göhle J:r, till vice ordf. hr
W. Westerlund, till sekreterare hr J. Widemark.
Till följd af uppkomna misshälligheter afsade sig hr H.
Schneidler medlemskapet inom bestyrelsen och föreningen och
invaldes i hans ställe hr A. Helenius.
I stället för hr C. Göhle J:r, som afsade sig ordförandeska
pet invaldes hr V. Westerlund, samt till vice ordförande den
förstnämde.
Såsom framgår af nedanstående summariska tablå öfver
festbestyrelsens verksamhet under året, har densamma föranaltat 17 särskilda nöjen, s. s. 2 julfester, 1 folknöje i Kai2
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saniemi, lustfärd till Melkö och Lovisa, sångfärden till Tammer
fors, 5 soaréer, 4 konserter samt 2 sällskapsspektakel i Ar
kadia teatern.
Summarisk tablå öfver festbestyrelsens verksamhet år 1888.
Inkom
ster.
I

7“

Utgifter.
Snfi

Saldo från 1887—88 . .
707 90
Barnens julfest den 8 Januari.............................. | 487
582
Soirée den 22 Januari
159
304
Sällskapsspektaklen i Arkadia 18 Februari och
5 Mars........................ 1,302 50 1,527
Folk-konsert den 13 Maj .
254 50
195
Konsert i Brunnshuset
9 Juni...................
620
167
Lovisa-resan den 8 Juli
425 50
491
Utfärd till Melkö 19 Aug.
320 90
270
Folknöje i Kaisaniemi 2
September . .
. . 2,549 90 1,820
Tammerfors resans utgifter ..................................
868
Soirée den 23 Sept. . .
242
212
Folk-konsert den 14 Oktober.............................
290
169
297 50
Soirée den 4 November .
229
274
Soirée den 9 December .
186
Konsert den 26 Decem190 50
ber..................................
148
Soirée den 26 December
464 —
191
Barnens Julfest 30 De406
641 90
cember........................
Sångledare, annonser, diverse utgifter intill 1
1,429
Jan. 1889 ....................
9,227 10 9,202
24
Saldo den 1 Jan. 1889 .
9,227 10 9,227

7“

Vinst.
7*

31
09 1
07
66

Förlust.
7“

95 31
145 09

58 84

72
21
65

452 28

76

729 14

20
25

29 75

86
93
90

120 14
67 54
87 10

80
—

41 70
273 —

17

235 73

50 25

71
32 2,145 47
78
10 2,145 47

224 57

65 71

530 68
530 68

Till sångkören och dess nitiske ledare hr A. Uggla får
festbestyrelsen härmed frambära sin uppriktigaste och varmaste
tacksägelse för den framgång och ära hon tillskyndat förenin
gen genom segern i Tammerfors.
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Det var icke utan tvekan festbestyrelsen iklädde sig den
stora utgiften för resan, men tack vare viljekraft och uthållig
het hos ledarne och kören — återvände densamma med seger
priset. Ännu en gång hjertlig tack och framåt till nya segrar!
Hr A. Uggla måste för sjuklighet afgå från sin befattning
och har dirigentposten sedan hösten skötts af hr magister E. Le
ander, som på denna tid på ett särdeles förtjenstfullt sätt höjt
körens musikaliska prestationer och lyckats höja inti esset inom
kören på ett förvånansvärdt sätt. Festbestyrelsen får härmed
offentligt betyga honom sin varmaste tacksägelse för det nit
och sjelfuppoffring han visat kören under den tid, som varit, och
synnerligast under hr Ugglas sjuklighet vid inöfning af Tam
merfors kören.
Den nu afgående festbestyrelsen får härmed betyga sin
erkänsla och tack till alla dera, som medverkat vid arrangeran
det af julfesten för de små, och vänder sig i första rummet till
fruarna Blomqvist, Lagerberg, Tukiainen, Walkonen och Wester
holm samt till fröknarna Berglöf, Lindh, Rosengren, Tuliai
nen, Törnström och Agren, — utom hvilkas hjelp och arbete sä
kerligen icke så lysande resultat kunnat ernås. En särskild
tack till hr rest. G. Blomqvist, som äfven detta år biträdt bestyrelsen vid julsamqvärnen med goda råd och gåfvor.
För de af stadens trafikanter till julfesterna skänkta gåf
vor vår bästa tack.
Festbestyrelsen.

Folkeliga föredrag ocb elementarkurser, öfver sin verksam
het har undervisningskomitén afgifvit följande berättelser:
Till Direktionen för Helsingfors Arbetareförening.
Från föreningens undervisningskomité.

Under nyss förflutna vår hafva föredrag för arbetare hål
lits enligt bilagda, på begge språken med särskilda tidningar och
i enskild väg spridda tillkännagifvande.
Till Helsingfors Arbetare.

Meddelande om Folkeliga föredrag
vårterminen 1888.
Uppmuntrad af det intressse, hvarmed hufvudstadens arbe
tare omfattat de tidigare härstädes hållna föredragen, har Hel
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singfors arbetareförening beslutit att under denna termin för
anstalta nya serier deraf. Enskilda för folkbildningen nitäl
skande personer hafva på uppmaning åtagit sig att vid sidan af
sina öfriga göromål hålla sex serier föredrag, hvaraf 3 på sven
ska oeh 3 på finska.
Men dessutom har arbetareföreningen för afsigt att an
ordna tvenne elementarkurser i räkning och stilskrifning. Dessa
kurser äro afsedda för män och qvinnor, hvilka under uppväxt
åren saknat undervisning, men som vilja förskaffa sig insigter i
dessa för alla medborgare väl behöfliga ämnen. Om — såsom
vi hoppas — arbetarena med intresse omfatta dessa tillfällen
att inhemta vetande, torde vi redan nu kunna utlofva, att dessa
kurser bomma att fortsättas och måhända ökas med nya så
dana t. ex. i modersmålet och bokföring.
Föredragen och elementarkurserna anordnas efter följande

Program:
Docenten doktor Wilh. Sucksdorff kommer att om sön
dagarna l/27 e. m. i kemiska laboratoriets hörsal (Nikolaigatan n:o 3, andra våningen) på svenska språket föreläsa om
hälsovården i följande ordning:
Den
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1?
1’
99
’1

5 Februari Om helsovårdens uppgift och möjlig
heten att förebygga sjukdom och
en för tidig död.
12
luftens
i bostäder beskaffenhet
99
99
och betydelse för helsan.
19
klädedrägten.
99
99
26
födans
betydelse för helsan.
99
99
4 Mars
de
olika
födoämnena.
99
11 ',9
njutningsmedlen.
99

Pastor Elis Bergroth föreläser om tisdagarna kl. 81/i
e. m. i kemiska laboratoriets hörsal på svenska språket om
Finlands kyrkohistoria :
Den 7 Februari Om Från hedendom till kristendom.
,, 14
„
„ Den katolska kyrkans tidehvarf.
„ 21
„
„ Reformationstiden.
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Den 28 Februari Om Den kyrkliga organisationens tid.
i, „TJpplysningens“ tidehvarf.
6 Mars
99
„ Den savolakska pietismens tid.
13 „
99
„
Kyrkans ställning i närvarande
20
„
9?
tid.
Magister Hj. Schulman föreläser om söndagarna kl. 2
e. m. i universitetets zoologiska museum (öfversta våningen) på
svenska språket om de högre djurens lif. Framställningen
åskådliggöres medels förevisning af konserverade exemplar af
djur. Föredragen hållas den 18 och 25 Mars, samt 2, 8 och
15 April.
Gymnastikläraren Ivar Wilskman föreläser om sönda
garna kl. 5 e. m. i finska normallyceets gymnastiksal (Bangatan 4—6) på finska språket om menniskokroppens byggnad
och förrättningar, nemligen:
Den
99

99
99

99

5 Februari Om rörelseorganen (ben och muskler).
12
andningen, bloden och blodom
99
loppet.
matsmältningen.
19
„
9»
hjärnan, nervsystemet, ögat och
26
„
99
örat.
4 Mars
arbetets inverkan på mennisko99
kroppen och nutidens människor
jemförda med forntidens.

Pastor Elis Bergroth föreläser om fredagarna kl. 81/*
e. m. i kemiska laboratoriets hörsal på finska språket om
Finlands kyrkohistoria:
Den 10 Februari <9 m
17
99
99
99
24
99
99
99
2 Mars
99
99
8 99
99
9}
16
99
99
99
99 23 99
99

Från hedendom till kristendom.
Den katolska kyrkans tidehvarf.
Reformationstiden.
Den kyrkliga organisationens tid.
„Upplysningens“ tigehvarf.
Den savolakska pietismens tid.
Kyrkans ställning i närvarande
tid.
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Magister Hj. Schulman föreläser om söndagarna kl. 3
e. m. i universitetets zoologiska museum (öfversta våningen)
på finska språket om de högre djurens lif. Framställningen
åskådliggöres medels förevisning af konserverade exemplar af
djur. Föredragen hållas den 18 och 25 Mars samt 2, 8 och
15 April.
Elementarkurserna i skönskrifning och räkning komma
hvardera att omfatta ungefär 20 lektioner. De fördelas sålunda,
att en timme i hvartdera ämnet meddelas undervisning på sven
ska och en timme i hvartdera ämnet på finska. Timmarne för
läggas till måndag-, onsdag- och lördagqvällar; klockslaget be
stämmes längre fram.
Öfverläraren professor Ernst Bonsdorff har åtagit sig un
dervisningen i räkning på finska och magister Reinh. Lagus
på svenska.
Anteckning till deltagande i dessa kurser bör före den 8
Februari ske å arbetareföreningens lokal (Brunnsgatan n:o 8).
Arbetareföreningens medlemmar kunna afgiftsfritt begagna sig
af undervisningen; öfriga arbetare betala 1 mark för hvardera
kursen.
Föredragen och elementarkurserna förutsätta ej några sär
skilda förkunskaper.
Hvarje arbetare är välkommen äfven i sin arbetsdrägt.
Arbetareföreningens medlemmar hafva såsom förut mot
uppvisande af sina medlemskort fritt tillträde till föredragen;
alla öfriga personer erlägga 15 penni i inträdesafgift för hvart
föredrag.
Helsingfors den 22 Januari 1888.
Helsingfors Arbetareförenings Föredragskomité.
Dessa föredrag, om hvilka derjemte genom komiténs för
sorg särskilda tillkännagifvanden införts i flere af stadens tid
ningar, hafva varit besökta på följande sätt:
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10 p.

Föreningsmed 
lemmar.
Summa per
föredrag.
Summa per
föredragare.
Medeltal per
föredrag.

15 p.

25
Doktor W. Sucksdorff. Februari 5
12
23
D:o
?5
19
21
D:o
»J
26
29
D:o
Mars 4
23
D:o
24
D:o
V 11
Pastor Elis Bergroth.
115
Svenska. Februari 7
14
107
D:o
»1
98
D:o
21
v
28
91
D:o
,5
Mars 6
127
D:o
13
101
D:o
JJ
20 154
D:o
5»
Finska, Februari 10
D:o
51
17
49
D:o
24
52
D:o
Mars 2
46
D:o
8
49
D:o
J»
16
45
D:o
5>
23
D:O
54
?»
Mag. Hj. Schulman.
Svenska, Mars 18
23
D:o
25
20
J,
D:o
April 2
26
8
D:o
29
ff
15
D:o
17
1»
Finska, Mars 18
52
D:o
D:o
25
48
April 2
41
D:o
8
55
D:o
J,
15
48
D:o
«
Mag. I. Wilskman,
Februari 5
64
12
57
D:o
i)
19
66
D:o
7?
26
60
D:o
Mars 4
60
D:o
Summa 1,950

Betalande ä

Betalande å

Arbetareföreningens föredrag våren 1888.

2
—
1
—
—
5

20

2
2
1
1
2
—
—
1
—
—
—
—
1
—

25 142
38 147
25 124
29 121
27 156
20 121
39 193 1,004 143,*
20 72
18 67
16 68
10 56
12 61
20 66
18 72 462 66
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5
20
18
21

17
2
—
18
10
1
9
3
7
1
20
1
—
10
18
1
15
1
18
—
—
20
19
2
19
1
2 20
19
—
33 657

47
40
27
49
41
50

42
38
37
41
25
73
58
60
71
66
84
78
86
82
79

254 42,3

183

36,«

328 65,«

2,640 76,i
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Utgifterna för sagde föredrag utgjorde i godtgörelse åt föredragarene........................... F:mk 1,050: —
samt för tryckning och diverse ....
„
213: —
Summa F:mk 1,263: —
Inkomsterna för föredragen utgjorde åter till
sammans ............................................................ F:mk

295: 80

Och har öfverskottet på utgiftssidan F:mk 967: 20 be
täckts ur det af stadsfullmäktige i detta syfte beviljade anslag.
Beträffande de under våren anordnade elementarkurser,
får komitén främst framhålla att desamma af hufvudstadens ar
betare omfattats med synnerligen lifligt intresse, i det att 150
deltagare genast från början läto anteckna sig. För brist på
utrymme nödgades komitén göra ett urval bland dessa, och
blefvo 102 elever antagna, af hvilka 40 begagnade sig såväl af
skrif- som räknekursen, 41 af skrifkursen allenast samt 21 en
samt af räknekursen. Beträffande det resultat, som ernåddes,
hafva lärarne intygat, att de emottagne elevernas uppmärksam
het lemnat intet öfrigt att önska, medan det deremot för ojemnheter i elevernas förkunskaper blef nödigt att fördela räkneundervisningen på tvenne kurser.
Då arbetareföreningen icke af stadsfullmäktige kunnat för
nu hållna elementarkurser erhålla något anslag, har dess undervisningskomité sökt, för möjliggörandet af ett företag, om hvars
stora vigt och betydelse för våra äldre arbetare komitén redan
tidigare varit lifligt öfvertygad, insamla enskilda bidrag. Utgif
terna för nämnda kurser stego till 560 mark, hvilken summa
genom de insamlade bidragen, hvarom följande redovisning med
delar närmare upplysning, blifvit betäckte.
Inkomster.
Arb:föreningens bidrag...................................... F:mk 100: —
Bidrag från undervisningskomiténs medlemmar .
„
82: 50
Transport 182: 50
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Transport 182: 50
319: 50
Bidrag af enskilda personer.................................
99
Inträdesafgift för elever icke hörande till arbetareföreningen:
42: —
I skrifkursen 42 personer å 1 mk......................
99
16: —
I räkningskursen 16 å 1 mk ......
n
560;
—
F:mk
Summa
Utgifter.
Mathilda Källgren (lärarinna i skönskrifning)
Professor Bonsdorff (lärare i räkning)
. . .
Magister Lagus
„
„
...
Summa

F:mk 220:
120:
99 220:
F:mk 560:

-—
—
—

Sedan Helsingfors stadsfullmäktige numera beviljat ett an
slag af 1,000 mark till elementarkursernas fortsättande, är upp
rätthållandet af detta företag, bvartill den redan vunna erfa
renheten, huru kort den än är, på det bestämdaste manar, i
ekonomiskt afseende för denna höst betryggadt, men kan unundervisningskomitén ej underlåta att nu redan framhålla, hu
rusom anskaffandet af en fullt lämplig lokal för sagde kurser
är ett synnerligen maktpåliggande behof, hvilket komitén har
att på det varmaste få innesluta i direktionens omsorg.
Tillfälliga omständigheter, särskildt flere komitémedlemmars
frånvaro från orten m. fi. hinder hafva länge fördröjt afgifvandet af denna berättelse, hvarför undervisningskomitén vördsamt
anhåller om tillgift.
Helsingfors den 11 Augusti 1888.
E. G. Palmén.
P. Nordman.

E. Broman.

Richard Hindström.
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Till Direktionen för Helsingfors Arbetareförening.
Från Arbetareföreningens undervisningsko
mité. Redogörelse för dess verksamhet
höstterminen 1888.

Till Direktionen för Helsingfors arbetareförening får för
eningens undervisningskomité härmedelst afgifva sedvanlig be
rättelse om sin verksamhet under senaste halfår.
Främst vidtog komitén åtgärder för anskaffande af förelä
sare, på det de populära föredragen måtte kunna hållas vid
makt. Komitén lyckades äfven i juriskandidaten Stenroth få en
föreläsare, som jemte fullkomlig kunskap i de båda inhemska
språken egde omfattande kännedom af de socialpolitiska frågor,
hvilka så nära beröra arbetarens ställning; såsom andra äm
nen valdes denna gång kemi och fysik (luften och dess feno
men), och höllos föredragen enligt följande på öfligt sätt med
tidningar och till arbetsställen utdelade program:
Till Helsingfors arbetare.
Meddelande om folkeliga föredrag och elementarkurser

hösten 1888.
Åtta gånger har Helsingfors arbetareförening redan an
ordnat offentliga föreläsningar för hufvudstadens arbetare, och
hvarje gång har erfarenheten otvetydigt ådagalagt, att de i så
dant syfte använda penningarna och arbetet icke varit bortka
stade. Uppmärksamma åhörare hafva skyndat att åhöra de skil
dringar, som erbjudits; ja, det har ibland blifvit svårt att er
hålla föreläsningslokaler, tillräckligt rymliga för de täta skaror,
som, utan att låta sig nedtryckas af dagsarbetets börda, ännu
velat använda aftonens fristund till inhemtande af kunskap. Derutöfver vågade arbetareföreningen senaste vår, med stöd af en
skilda för saken nitälskande personers frikostighet, anordna sär
skilda elementarkurser för sådana arbetare, hvilka det icke för-unnats att i barndomen njuta skolundervisning, och åter visade
erfarenheten på det mest ojäfviga sätt, att hufvudstadens arbe
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tare begärligt skyndade att begagna det erbjudna tillfället till
kunskaps inbemtande.
Äfven denna höst skola föreläsningar hållas på samma
sätt som förut, och i mon af utrymme och tillgångar skall derjemte meddelas elementarundervisning i skrifning och räkning.
Vid valet af ämnen har efter möjligheten afseende blifvit fäst
vid det som kan vara för arbetaren vigtigt och tilldragande.
Jemlikhet är vår tids lösen: lika rättigheter vill man att
folkets olika klasser skola hafva. Äfven hos oss känner arbe
taren detta; han vill komma i bredd med andra klasser, om ock
täflan i Finland icke förvandlats till en sådan hetsig kamp, som
mångenstädes i utlandet skiljer arbetare och arbetsgifvare från
hvarandra i fiendtliga grupper. Men den, som fordrar större
rättigheter, måste äfven åtaga sig nya skyldigheter. Vår kropps
lemmar vinna icke styrka eller färdighet utan träget arbete och
öfning, men uppodlingen af andens krafter kräfver äfven möda
och ansträngning. Glädjande är, att arbetaren fattar detta, ty
i hög grad beror hela fosterlandets utveckling och välfärd deraf,
att vi hafva en upplyst och duglig arbetareklass.
Vid föreläsningarna denna höst tjenar till efterrättelse
följande
Program:

Juriskandidaten O. E. Stenroth föreläser på svenska
språket i kemiska laboratoriets hörsal (Nikolaigatan 3, andra
våningen) söndagar kl. 7—8 e. m.
Om förbättrandet af arbetarnes lefnadsvilkor.
Vid de olika föreläsningarna behandlas:
Arbetarnes inkomster och lefnadskostnader.
28
„
Om konsumtionsföreningar i olika
länder.
4 November: Huru konsumtionsföreningar böra in
rättas.

Den 21 Oktober:
,,
,,
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Den 11 November: Nyttan aj konsumtionsföreningar.
„ 18
„
Om arbetarebostäder.
„ 25
„
Huru arbetsgifvare kunna förbättra
arbetarnes bostäder.
,,
2 December: Huru arbetarne sjelfva kunna för
bättra sina bostäder.
„
9
,,
Kan kommunen och staten med
verka till förbättrandet af arbetar
nes bostäder? Slutomdöme.
Docenten doktor Ossian Asehan kommer att äfvenledes
på svenska språket samt i kemiska laboratoriets hörsal före
läsa torsdagar kl. 8—9 e. m. i
Kemi
uti följande ordning:
Den 18 Oktober:
25
11
1 November:
8
11
15
»i
55

Om grundämnena.
Om grundämnena (forts.).
Om vattnet.
Om luften.
Om förbränningen.

Juriskandidaten O. E. Stenroth kommer att på finska
språket i kemiska laboratoriets hörsal kl. 5—6 e. m. ofvan angifna dagar och i ofvan antydd ordning föreläsa
Om förbättrandet af arbetarnes lefnadsvilkor.
Öfverläraren professor Ernst Bonsdorff kommer att tisda
gar kl. 8—9 på finska språket och i finska normallyceets lo
kal (Bangatan 4 & 6) föredraga
Om luften och dess fenomen
i följande ordning:
Den 16 Oktober: Luftens fysiska och kemiska egen
skaper.
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Den 23 Oktober:
„ 30
,,
„
6 November:
,,13
„

Luftens värme och fuktighet.
Om vindar.
Om nederbörd i luften.
Luftens elektriska fenomen.

Elementarkurserna komma att omfatta räkning och skönskrifning, hvardera serien ungefär 20 undervisningstimmar.
Dessa kurser äro afsedda för sådana personer, hvilka i sin ung
dom ej fått åtnjuta undervisning. De, som ej fyllt 21 år, må
icke anmäla sig till dessa kurser, enär för sådana personers
undervisning finnas att tillgå högre och lägre handtverksskolor,
med hvilka en täflan icke är af arbetareföreningen afsedd.
De, som vilja begagna sig af elementarkurserna, ega an
mäla sig före den 14 Oktober i arbetareföreningens lokal Brunnsgatan 12, hvarest närmare underrättelser äfven meddelas om ti
den för dessa kurser. De komma att hållas på svenska och
finska i svenska normallyceets lokal, Unionsgatan 2, tredje vå
ningen, qvällar, då föredrag icke éger rum.
Arbetareföreningens medlemmar hafva fritt tillträde till
elementarkurserna, öfriga deltagare erlägga en afgift af 1 mark
för hvardera kursen. Till föreläsningarna hafva arbetareföre
ningens medlemmar fritt tillträde mot uppvisande af sitt med
lemskort; öfriga ega att erlägga en afgift af 15 penni för gången.
Föreläsningarna och elementarkurserna förutsätta icke nå
gra särskilda förkunskaper.
LLvarje arbetare är välkommen äfven i sin arbetsdrägt.
Helsingfors den 8 Oktober 1888.
Helsingfors arbetareförenings undervisningskomité.

De i programmet omnämnda elementarkurserna begyntes
ungefär samtidigt med föreläsningarna och fortgingo till början
af December månad. Huru besökta föreläsningarna voro, fram
går af följande förteckning:
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Professor E. Bonsdorffs föredrag.
Finska, Okt. 16
23
D:o
D:o
n 30
Nov. 6
D:o
13
D:o
»J
Docenten Doktor Ossian Asehan.
Svenska, Okt 18
D:o
1» 25
Nov. 1
D:o
8
D:o
?»
15
D:o
?»
22
D:o
Juriskandidaten 0. E. Stenroth.
Svenska, Okt. 21
28
D:o
7»
Nov. 4
D:o
D:o
77 11
18
D:o
57
25
D:o
77
Dec. 2
D:o
9
D:o
77
Finska, Okt. 21
D:o
28
D:o
77
Nov. 4
D:o
11
D:o
77
D:o
77 18
D:o
77 25
Dec. 2
D:o
9
D:o
77
Summa

10 p.

Föreningsmed 
lemmar.
Summa per
föredrag.
Summa per
föredragare.
Medeltal per
föredrag.

15 p.

Betalande ä

Betalande å

Förteckning öjver arbetareföreningens folkeliga föreläs
ningar hösten 1888.

66
54
35
33
46

2
1
1
—
1

27
20
17
12
20

95
75
53
45
67

335

67

13
11
14
18
9
24

_
—
—
—
—
—

9
7
10
9
12
14

22
18
24
27
21
38

150

25

24
16
17
7
8
2
2
1
85
46
58
34
20
12
11
7

—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
1
—
—
—
—

5 29
16 32
10 27
14 21
9 17
8 10
6
4
4
5
19 105
11 57
28 86
15 50
6 26
20 32
5 16
8 15

147

18,»

673

7

339

387 48,»
1,019 37,7

Förvånande, ja rent af oförklarligt är att de så ofta af
arbetare önskade föredragen rörande någon egentlig arbetare
fråga rönte så ringa deltagande som ofvaningående tablå utvi
sar, och det oaktadt den utsedde föreläsarens framställning af
ämnet var synnerligen förtjenstfull. En om ock icke tillfyllest-
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görande förklaring ligger deri, att tiden för den ena af dessa
serier icke varit rätt lämplig för alla arbetare. I pressen hafva
åtminstone anmärkningar i sådant syfte gjorts, om ock det icke
då mera var möjligt att vidtaga ändring. Enligt hvad erfaren
heten tidigare visat är det nemligen oändamålsenligt att med
efteråt i tidningarna ingående tillkännagifvanden ändra tid eller
rum för föredrag, enär en stor del af arhetarebefolkningen hål
ler sig till det en gång för alla utfärdade programmet. Huru
vida för öfrigt någon bättre tidsfördelning skall kunna ernås,
kan direktionen säkert bättre än undervisningskomitén bedöma;
ett försök till förändrad anordning är i alla fall gjordt för inne
varande termin. Att de senaste höst hållna föredragen om ar
betarens lefnadsvilkor i all fall med stor uppmärksamhet åhör
des må tilläggas; de torde äfven snarligen genom finska folkupplysningssällskapets försorg tryckas på landets båda språk,
hvarigenom de ännu torde vinna en omfattande läsarekrets.
Huru föredragens ekonomiska sida ställde sig, framgår af
följande
Redovisning öfver folkeliga föredragen hösten 1888.
1)
2)
3)
4)

Arvode åt föredragarene ....
för tryckning m. m............................
för förbrukad gas i kem. lab. . .
„
„
„ i finska Normalskolan jemte städning......................
5) Biljettförsäljningen........................
6) Städning i Laboratoriisalen . . .

F:mk
n
99

99
99

Inkomst af föredragen, inlevererat till kassören

810: —
120: —
15: 60
18: —
27: —
44: — 224: 60
F:mk 1,034: 60
F:mk 101: 65.

Höstens elementarkurser besöktes af följande antal del
tagare :
i skrifning 53 personer,
i räkning 31
,,
Summa 84
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af hvilket antal 32 personer hörde till arbetareföreningen och
de återstående 52 stå utom densamma. Af deltagarene voro 7
tjensteflickor och 5 sömmerskor; bland de öfrige voro särdeles
olika yrken representerade, såsom timmermän, murare, skräd
dare och skomakare m. fl. Kursen i skrifning leddes af fru
Charlotta Runeberg och var delad i två afdelningar med sammanlagdt 66 lektioner; uti räkning handhades undervisningen af
magister Reinhold Lagus; uti tvenne finska afdelningar, en hö
gre och en lägre, med tillsammans 40 lektioner, samt doktor
Kerppola en svensk afdelning med 16 lektioner.
Elevernas uppmärksamhet, flit och intresse förtjenar det
bästa vitsord och undervisningens resultat kan betecknas såsom
i hög grad tillfredsställande.
Elementarkursernas ekonomiska ställning framgår af följande
Redovisning öfver arbetareföreningens elementarkurser
hösten 1888.
Lärarene, resp. 231 -|~ 220 —J— 88 ........................... 539: —
Diverse skrifmaterialer enl. räkning........................... 81: 55
Förbrukad gas i svenska normallyceum......................65: 73
Städning af lokalen....................................................... .
50: —
F:mk 736: 28
Af stadsfullmäktige beviljade......................................
Inkomster af icke föreningsmedlemmar........
52:
F:mk
Utgifter
Att disponera

1,000: —
—
1,052: —
736: 28
315: 72

Såsom undervisningskomitén allaredan i sin d. 30 Nov.
1888 till arbetareföreningens direktion aflåtna skrifvelse haft
tillfälle framhålla, stego föredragsfondens besparingar då till ett
belopp af i rundt tal två tusen mark, hvarföre ingen anledning
fans att för detta syfte anhålla om särskildt anslag under inne
varande år. Den behållning, som kan för elementarkurserna
disponeras, är deremot numera så ringa, allenast 315 mark 72
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penni, att ett förnyadt anslag för detta ändamål högeligen är
af nöden.
I hufvudsak återhemtande hvad komitén i sin redan nämnda
skrifvelse till direktionen framhållit, ber komitén att härvid få
betona, att någon anledning icke finnes att nedlägga hållandet
af elementarkurser, om ock studenterne begynt med framgång
verka på samma fält. Så tacksam man än bör vara för det
intresse universitetsungdomen med ledning af nyländska afdelningens exempel begynt visa frågan om arbetarebildningens hö
jande, kan man ej gerna lemna det vigtiga syftet helt och hål
let beroende af en eller flera studentafdelningars åtgärd. Stu
dentgenerationerna vexla, likaså vexlar af dem, hvilka i student
kåren hafva ej blott intresse för folkbildningens sak, utan ock
förmåga och tillfälle att med frivilligt och lönlöst arbete tjena
densamma. Under ett årtionde höllos i denna stad offentliga
föredrag på landets begge språk, ja denna verksamhet var en
tid utsträckt äfven till en del kommuner i hufvudstadens närhet,
men sedan de män, hvilka satte detta företag i gång och till en
början uppehöllo detsamma, lemnat universitetet för att egna
sig åt olikartade medborgerliga värf, har hela denna rörelse,
som på sin tid icke var utan sin stora betydelse, afstannat. Att
det kan gå på samma sätt med de af nyländska afdelningen på
började kurserna är åtminstone en möjlighet. Redan af detta
skäl anser undervisningskomitén elementarkurserna vara en upp
gift, som arbetareföreningen ej kan åtsidosätta.
De bandtverksskolor, hvilka nyligen grundats, kunna ej
heller åt alla arbetare erbjuda nödigt tillfälle att komplettera en
i ungdomen försummad eller icke åtnjuten elementarundervis
ning. Det är endast yngre arbetare och sådana, hvilka vilja
utbilda sig till handtverkare, som kunna begagna sig af handtverksskolornas undervisning: för äldre arbetare, vare sig man
liga eller qvinliga, äro dessa inrättningar icke afsedda. Ännu
bör märkas, att elementarundervisningen, för att blifva rätt frukt
bringande, icke bör meddelas alltför stora klasser på en gång.
Med den utsträckning och folkmängd vår liufvudsiad redan vun
nit, är det högeligen nödigt att tillfälle till elemeni arkunskapers
inhemtande må på flere olika håll erbjudas. Också har det hit
3
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tills visat sig, att arbetarene med tacksamhet begagnat sig af
den undervisning som föreningen varit i stånd att erbjuda egna
medlemmar samt andra arbetare. Den nu vunna erfarenhe
ten manar enligt komiténs tanke arbetareföreningen att med
kraft fortgå på den hittills beträdda banan samt att utvidga
elementarundervisningen i den mån tillgångarna och möjligheten
att vinna lämpliga lokaler det rimligtvis medgifva, men gifva in
galunda skäl att öfvergifva ett arbetsfält, som en och livar må
ste erkänna vara af ofantlig vigt för arbetarebildningens höjande.
Lifligt öfvertygad om att metodiskt ordnad elementarundervisnirg härstädes likasom i Stockholm, Göteborg, Malmö,
Gefle m. fl. städer i norden skall visa sig vara verksammaste
medlet att på varaktigt, sält höja kroppsarbetarens intellektuela
och på samma gång hans politiska och sociala ställning, kan
undervisningskomitén icke annat än på det enträgnaste fram
hålla, att dessa elementarkursers vara eller icke vara numera är
beroende på möjligheten att erhålla nödigt understöd. Genom
enskild subskription och delvis genom sina egna medlemmars
sammanskott nödgades komitén till en början förskaffa nödiga
medel till dessa kurser, men det lärer ej förnekas, att Helsing
fors stad i främsta rummet är förpligtad att till ett sådant före
tag medverka, likasom detsamma väl knappast i våra förhållan
den kan varaktigt tryggas utan kommunens hjelp. Skulle något
anslag icke redan under innevarande vår kunna utverkas för
dessa kursers fortsättande, ser undervisningskomitén icke någon
annan utväg än att afbryta de redan påbörjade kurserna så snart
den nuvarande kassabehållningen af 318 mark blifvit till fullo ta
gen i anspråk.
Komitén hyser emellertid den säkra tillförsigt, att icke ett
sådant baksteg skall blifva nödigt. Det högt upplysta intresse
för arbetarebildningens främjande, som Helsingfors stadsfullmäk
tige redan tidigare vid flera tillfällen ådagalagt, inger komitén
hoppet att stadsfullmäktige äfven denna gång skola finna utväg
att tillgodose ett vigtigt bildningsbehof, hvars tillfredsställande
så påtagligt och omedelbart ligger i kommunens eget intresse.
Komitén ber att derför få föreslå, det arbetareföreningens di
rektion uti skrifvelse till stadsfullmäktige ville anhålla om att
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vid fördelningen af utskänkningsmedlen ett anslag stort 1,500
mark måtte ställas till arbetareföreningens disposition att un
der detta år och mot skeende redovisning användas tiil elemen
tarkurser för arbetare.
Helsingfors den 2 Februari 1889.
E. G. Paimen.
Richard Hindström.

P. Nordmann.

Matti Äyräpää.

Folkbanksfrågait. Denna inom föreningen väckta och på
sätt af tidigare berättelse framgår ofta behandlade fråga kom
åter 1888 under föreningens pröfning, denna gång genom en
anmodan från k. senaten att till densamma inkomma med
utlåtande om förslaget till stadgar för banken. För afgifvande af förslag till detta utlåtande nedsattes en komité, hvari
till ledamöter inbjödos handelsskolcdirektorn F. Heikel, juriskandidaten L. v. Pfaler, bankokommissarien E. Schybergsson,
bleckslageriarbetaren V. Holmberg, vide- och rottingsarbetaren
J. Höilund samt fabrikanten V. v. Wright.
I det af komiterade förordade och af föreningen efter om
sorgsfull pröfning antagna, d. 23/9 till k. senaten inlemnade ut
låtandet framhölls
att „stadgarna synas i allt väsentligt fylla det med dem
afsedda ändamålet11, men derjemte framställdes bl. a. följande an
märkningar, nemligen:
att i § 13 endast sparbanksdelegarne skulle förbehållas
företrädesrätt att få sina tillgodohafvanden omsatta i aktier;
att, sedan aktiekapitalet ökats till 600,000 mk, det må
bero af ordinarie bolagsstämma att afgöra i hvilken utsträck
ning, inom det i § fastställda maximibeloppet, insatser på sparka3sedelegarnes räkning vidare må emottagas;
att sparkassedelegarenes rösträtt måtte inskränkas till en
röst för en insats af 200 mk;
att en begränsad röstskala måtte införas så att de små
delegarnes intresse ej öfverhufvud kringskäres;
att bland säkerheter för lån och kassakreditiv äfven handtverksalster måtte upptagas.
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Under 1888 hade stadgarna ännu icke blifvit af k. sena
ten fastställda.
Fritt tillträde till museer och samlingar. För åstadkom
mande häraf under viss dag i veckan väcktes förslag af konsul
G. Sundman, och kommer skrifvelse härom att aflåtas till uni
versitetet, studentkåren och konstföreningen.
Föreningens lokal. D. 1 Juni flyttade föreningen in i sin
nya för 2,000 mk om året förhyrda af 2 salar, 4 andra rum,
stor tambur och kök bestående lokal vid Brunnsgatan 12, med
fönster åt Henriksgats-esplanaden. Flyttningen verkställdes en lör
dagsafton af medlemmarna sjelfva såväl manliga som qvinliga utan
anlitande af möbelvagnar eller annan transportredskap och slut
fördes på 3 timmar, oaktadt flyttningsgodsets stora mängd och
delvis utomordentligt tunga beskaffenhet.
Lokalen har både för sitt större utrymme och rummens
lämpliga placering tillvunnit sig allmänt bifall, isynnerhet sedan
den af föreningens qvinliga medlemmar försetts med diverse hemtrefnaden ökande prydnader.
Gåfvor. I gåfvor har föreningen fått emottaga från Indu
stristyrelsen dess meddelanden för året, af Dekorationsmålar C.
H. Carlsson föreningens stora skylt, från Utminuteringsaktiebolagets vinstmedel 2,000 mark genom H:fors stadsfullmäktige,
af H:fors stadsfullmäktige 1,500 mark för folkeliga föredrag,
af onämnd gifvare Schybergssons Finlands historia. För alla
dessa välvilliga gåfvor får direktionen härmed frambära före
ningens varmaste tack.
Helsingfors Arbetareförenings

Handarhetsafdelflings årsberättelse, för 5:te verksamhetsåret
1888. Afdelningens verksamhet har fortgått enligt de för den
samma gällande stadgarna och med samma intresse som förr
omfattats af medlemmarna. Vid symötena, som äfven i år hål
lits om onsdagsaftnarna, hafva deltagarinnorna dels af egna
och dels af afd:s tillbehör förfärdigat div. arbeten.
För anskaffande af material hafva tvenne aftonsamqväm
anordnats i lokalen.
Den sedvanliga bazaren för försäljning af de under året
förfärdigade sakerna och af föreningens gynnare bland stadens

37
trafikanter skänkta varor egde d. 8 December rum i föreningens
för tillfället smakfullt dekorerade lokal, hvarvid under aftonen mu
sik af Nyl. bat. septett utfördes, och rätt mycket folk hade
samlats oaktadt samtidigt djurskyddsfören. lotteri var anordnadt.
Af bazarens nettovinst 1,101 mk 75 p. öfverlemnades 800
mk till föreningens direktion och resten öfverfördes till afd. en
skilda fond för att användas till inköp af material m. m. under
nästa år.
Då afd. genom sin verksamhet bidragit till sammanhållnin
gen inom föreningen och derjemte lyckats bereda densamma en
betydande inkomst, så vågar bestyrelsen hoppas att afd. äfven i
år fyllt sin uppgift.
I fråga om afd. ekonomiska ställning, medlemmarnes namn
och bestyrelsens sammansättning hänvisas till nedan följande
uppgifter.
Helsingfors d. 1 Febr, 1889.
A Bestyrelsens vägnar.
H. Hazard.
N. Westerholm.
Ta blå öfver Helsingfors Arbetareförenings Handarbetsafdelnings kassa.
Inkomster:
An Kontant i kassan..................................................104:
,, Influtit genom trenne soiréer............................ 128:
,, Frivilliga bidrag...............................................
18:
,, Försålda arbeten före bazaren.........................
10:
„ Influtit genom bazaren......................................1,101:
Summa

1,363: 79

Utgifter:
Musik för trenne soiréer & Bazaren ....
49:
Uppköp för bazaren enl. Kassab.....................
322:
Tryckning af stadgar & böcker enl. Kassabok .
31:
Inbetalt till H:fors Arb. fören. direktion genom
v. Wright............................................................
800:
„ Saldo kontant i kassan . . .
...................... 161; 06

Per
„
„
„

Summa

59
30
25
90
75

ä/?

—
73
—
—

1,363: 79
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Undertecknade, utsedde till revisorer för granskning af
Handarbetsafdelningens räkenskaper, hafva funnit dessa ordentligt
förda, hvarför ansvarsfrihet för förvaltningen af afdelningens
kassa föreslås.
Helsingfors den 27 Februari 1889.
Wilh. Lagerberg.

V. Pettersson.

Handarbetsafdelningens Bestyrelse 1888:
Rilda Hazard, ordf. * 1823/, 61, v. 88.
Alida Walkonen, vice ordf. * 1823/664, v. 88.
Emmy Lagerberg, kassör, * 1819/s66, v. 88.
Natalia Westerholm, sekr., * 1829/1254, v. 88.
Olga Steriblom, * 181/361, v. 88.
Karolina Berglöf * lSy^ÖB, v. 88.
Handarbetsafdelningens medlemmar:
Ahlstedt, Hilda, fru.
Berglöf, Karolina, fröken.
Blomqvist, Karolina, fru.
Hallén, Fanny, fröken.
Hazard, Hilda, fröken.
Helin, Anni, fröken.
Holmberg, Agnes, fröken
Lagerberg, Emmy, fru.
Lindholm, Maria, fru.
Lindstedt Fanny, fröken.
Pettersson, Ida, fru.
Rosengren, Anni, fröken.

Sahrberg, Anna, fru.
Sandell, Amanda, fröken.
Schwentzon, Serafina, fru.
Silén, Cecilia, fröken.
Snell, Malin, fru.
stenblom, Olga, fru.
Tuliainen. Ida, fröken.
Walkonen, Alida, fru.
Walkonen, Hanna, fröken.
Westerholm, Natalia, fru.
Ågrén, Ada, fröken.

Summa medlemmar 23.

Historik öfver arbetarefrågornas behandling vid senaste landtdag. För att kunna åstadkomma en framställning härom, har
för landets samtliga arb:föreningar föreslagits att genom bidrag
af 50 penni för hvarje medlem samla härför nödiga medel.
betyder född, v. betyder vald.
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Industristyreisens cirkulär af ö/686- Under Juni månad ut
kom af trycket ett af intendenten L. Gripenberg afgifvet be
tänkande (se Arb.—Työm. ’ 1888 n:o 25) om svaren å det be
kanta cirkuläret af 8/685, men sedan dess har tyvärr intet för
sports om att industistyrelsen skulle tillgjort något med anled
ning af alla de vigtiga önskningsmål, som vid cirkulärets besva
rande uttalats.
Industriutställningen 1890. Men anledning af ett från In
dustristyrelsen till föreningen anländt den 1823/1088 dateradt
cirkulär beslöts vid dinsammantr. 9/u för föreningen föreslå ned
sättande af en komité benämnd Helsingfors arbetareförenings
komité för 1890 års allmänna utställning, hvilken egde vid
taga alla de åtgärder, som i denna sak äro af nöden och sär
skildt sådana, hvilka kunna befinnas vara egnade att befrämja
arbetarenes deltagande i utställningen. Vid månadsmötet den
*/u antogs förslaget och beslöts låta de i staden existerande
fackföreningarna utse hvar sin representant. Inom årets utgång
hafva följande föreningar valt sina representanter: typografiska
föreningen, maskinmästar E. Nordling; målareföreningen, dekorationsmålar C. H. Carlsson; skomakareföreningen, arbetaren
G. Gref; bleck-, plåt- och kopparslagareföreningen, arbetaren
F. A. Lagerbom och mekaniska fackafdelningen, arbetaren V.
Sohiman.
J. L. Runebergs minne. Aftäckningen af J. L. Runebergs
grafvård i Borgå högtidlighölls af föreningen på följande sätt (se
,,Arb.—Työm.“ n:o 19): Den högtidliga akt, som d. 6 d:s försiggick
vid J. L. Runebergs graf hade äfven inom arbetarekretsarne i
Helsingfors ådragit sig stor uppmärksamhet, och då afståndet
hindrade de allra flesta af arbetareföreningens medlemmar från
att bevista aftäckningsfesten i Borgå, beslöts att föreningens med
lemmar skulle tåga till Runebergs staty i Esplanaden och der
bringa skalden sin hyllning.
Föreningens medlemmar samlades kl. x/2 4 e. m. och aftågade kl. 4. Anlända till statyn, omkring hvilken en stor
menniskomassa, oaktadt regnet, samlats, uppstälde sig förenin
gens sångkör framför skaldens bildstod, afsjungande „Suomis
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sång“, ,,Savolaisen laulu11 och „Vårt land“, hvarpå föreningens
ordf. och viceordf. nedlade en väldig krans, å hvars band på
svenska och finska i guldskrift lästes: „Joh. Ludv. Runeberg.
Från Helsingfors Arbetareförening11.
Ingen klädde sina tankar i ord, raen då folkmassan under
afsjungandet af „Vårt land“ stod der med blottade hufvuden,
föreföll det, som om de flesta hade uppfattat, och med djup
tacksamhet erkänt, hvilken epokgörande verkan Runebergs sån
ger utöfvat i hela vårt folks framåtskridande i den frisinnade
riktning, med hvilken äfven demokratins framsteg är oskiljaktigt
förenadt,

Kakelugnsmakarefackafdelningen har fått sina stadgar stadfästade af föreningen, men hann ej 1888 vidtaga med sin verksamhet.
Komitén för afhjelpande af missförhållanden inom vissa yrken.
Vid dir. sammantr. d, la/7 meddelade ordf. att den komité, som
nedsatts för utarbetande af framställningar till hälsovårdsnämden och handtverks- och fabriksfören:s fullm. med anledning af
de vid arbetaremötena inom en del yrken öfverklagade sundhetsförhållandena m. m., ännu icke inkommit med sina förslag,
emedan kom:s ordf. senatsregistratorn V. Falck till följd af flytt
ning till annan ort hindrats att slutföra arbetet, föreslog hr v.
Wright att med de ifrågavarande skrifvelsernas aflåtande skulle
få anstå tills Dästa års möten visat hvar skäl till anmärkningar
fortfarande förefinnes. Detta ansåg ordf. motiveradt deraf, att
åtgärder redan af sundhetspolisen vidtagits för en del missför
hållandens afhjelpande och att de nya fackföreningarna i samma
riktning utöfvat ett godt inflytande, som fortfarande med tid
ningspressen och den allmänna meningen som ett säkert stöd,
komma att växa i styrka och nödga de tredskande arbetsgifvarne
att följa sina humanare yrkesbröders exempel.
Helsingfors Arbetareförenings

Koosumtionsafdelnings årsberättelselsc för l:sta verksam
hetsåret 1888.
Vid arb. fören:s direktionssammanträde d. 4 Maj 1888
framhöll hr V. v. Wright att de olika verksamhetssätt, genom
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hvilka fören. sökt befordra arbetarnes väl, småningom vunnit
den stadga att deras framgång inger de bästa förhoppningar,
hvarför tiden nu borde vara inne för uttagandet af ett nytt steg
mot det mål, dit föreningen sträfvar. Föreningen har hitintills
till öfvervägande del haft sin uppmärksamhet riktad på saker
af mera intellektuel natur. Det vore derför nu anledning att
tänka på en rent ekonomisk fråga och såsom en sådan af den
största vigt framstår den om anskaffandet af billiga lifsförnödenheter.
Förslagsställaren redogjorde derefter för de olika system,
enligt hvilka komsumtionsföreningarna i utlandet äro organise
rade och föreslog att arbetareföreningen skulle inslå en sådan
väg, genom hvars beträdande det blifver möjligt att tillförsäkra
medlemmarne alla fördelar af inköp i parti, men deremot und
vika olägenheterna af att måsta bära utgifter för handelslokal,
magasiner, räntor för i lager liggande varor, aflöningar för bodbetjening m. m. Genom inrättandet af en konsumtionsassociation,
bygd på den princip, att varor reqvireras endast till de qvantiteter medlemmarne abonnerat och förbundit sig att på viss
dag mot kontant betalning uttaga, vinnes den ofvan antydda
fördelen och undvikas de påpekade olägenheterna, hvilket gör
affärens risk till så godt som ingen.
Förslaget godkändes enhälligt af dir. och ärendet remit
terades till en af hrr v. Wright, Hindström, Numberg, Schwenson och Snell bestående komité, som föreslog associationens namn
till H:fors Arb. komsumtionsafdelning och utarbetade ett för
slag till stadgar, hvilka af fören. godkändes d. 21 Okt. Afd:s
angelägenheter handhafves enligt dessa stadgar af en bestyrelse
och vid ordnandet af dess angelägenheter iakttages:
1) att medlemmarne anteckna sig för ett visst qvantum af
den vara de önska erhålla;
2) att vid anteckningen efterses, att 25 °/o
den reqvirerade varans pris antingen då inbetalas eller på sätt i § 5
mom. 3 stadgas, finnes hos afdelningen innestående för att sä
kerställa varans uttagande;
3) att den, som för undvikande af besväret med den i §
5 mom. 2 nämnda inbetalning önskar antingen småningom af
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sin på sätt § 5 mom. 10 anger uppkomna vinstandel eller ge
nom särskild insättning bilda en till 100 mk uppgående person
lig garantifond är berättigad dertill och medlen i säker bank
inrättning göras räntebärande för egarens räkning;
4) att afdelningens styrelse, efter det af en vara ett så
så stort parti abonnerats, att detta med fördel kan anskaffas,
uppköper varan der, hvarest den erhålles bäst och billigast;
5) att medlemmarne vid utbekommandet af varor betala
desamma enligt gängse pris;
6) att den som uraktlåtit att på af styrelsen faststäld tid
uttaga reqvirerad vara, icke eger rätt att återfordra de i mom.
2 nämnda 25 °/0 af varans pris;
7) varor som icke uttagits på den faststälda tiden, för
säljas efter en respittid, hvilken afdelningen eger bestämma;
8) att alla varor af afdelningens bestyrelse Iiqvideras kon
tant senast 8 dagar efter det de levererats;
9) att afdelningens räkenskaper, som föras enligt kalen
derår och afslutas qvartalier, behörigen verificeras och under
kastas granskning af afdelningens revisorer;
10) att all den vinst, som efter omkostnadernas bestri
dande uppstår genom att varorna köpts i parti och utlemnas
enligt minutpris, qvartalier, fördelas melian afdelningens med
lemmar i förhållande till värdet af deras uppköp;
11) att ofvannämnda vinstmedel antingen insättas i säker
bankinrättning eller utlemnas till egarene, och
12) att afdelningsmedlemmar, som genom styrelseisens för
sorg låtit insätta sina vinstandelar i bankinrättning, qvartaliter
böra granska sina insättningsböcker, hvilka åtminstone en afton
hvarje vecka skola för dem hållas tillgängliga.
Afd. hade konstituerande möte d. 4 Nov., hvarvid i be
styrelsen invaldes fabrikanten v. Wright, restauratörskan H.
Tukiainen, konduktören F. K. Numberg, kontoristen K. E.
Schwenzon, fru S. Schwenzon, kontoristen W. Ekman, fru M.
Numberg, typografen J. A. Snell, hvilka den 7 Nov. till ordf.
utsago hr v. Wright, till vice ordf. hr Numberg och till
sekreterare hr Ekman, samt till kassör antogo banktjenstemannen
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A. Biese, hvars lön bestämdes att utgå med 10 % af handels
vinsten.
D. 19 Nov. infördes i Arb.-Työm. följande tillkännagifvande.
H.fors Arbetareförenings Konsumtionsafdelning.
I den mån tillfälle dertjll erbjuder sig, uppköpes i parti ooh
säljes i större och mindre poster iröd (hålbröd), mjöl, gryner, smör
(bords- och mat), kött, rökt, torrfisk, kaffe och soclcer, cikoria och
rötter, ljus oeh tvål, ved, björk, gran och tall, kläden och tyger,
enklare.
Leveransanbud inlemnas skriftligen till afd. ordf. V. v. Wright,
som i och tör meddelande af mundtliga upplysningar träffas alla
dagar från kl. */» 3—l/s 4 e. m. Alexandersgatan 26.
Varor kunna abonneras alla tisdagar, torsdagar och lördagar
kl. 7—9 e m. i Arbetareföreningens lokal, Brunnsgatan 12 och utlemnas den l:sta och 3:dje måndagen i månaden;

och den 26 Nov. ingick i samma blad en erinran af föl
jande lydelse:
Arbetare!
Arbetareföreningens konsumtionsafdelning har till ändamål
att skaffa Eder goda och billiga lifsförnödinheter genom att låta mellanhandlarnes stora vinst och de summor, som hos dem fördyra va
rorna genom utgifterna för hyror, aflöningar, och bedrägliga kun
der, tillfalla köparne sjelfva. Ju flora »i äro som köpa, dess billigars fä
vi varorna. Derför borde hvarje omtänksam arbetare taga sina behof
genom konsumtionsföreningen."

Ved, socker, kaffe, bröd, kött, mjöl och gryner voro de
första varor som beställdes, och vid den första utdelningen d.
3 Dec. utlemnades veden hemkörd och öfriga varor till afhemtning af beställarne.
Några till bestyrelsen ingångna anmärkningar om en del
varors pris och beskaffenhet hafva genast beaktats och sedan dess
hafva afd. kunder varit belåtna. Den financiella sidan af afd.
verksamhet belyses af följande
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Revisionsberättelse för år 1888, afgifven till Helsingfors Arbetareförenings
Konsumtionsafdelning af dess vid mötet den 4 November
samma år valda revisorer.

Vid genomgåendet af räkenskaperna hafva vi funnit föl
jande:
Utgifter.
Uppköpta varor.
,,

Nov. ........ Jmp:
Dec.................................................... .

129: 25
727: 10
856: 35

Inkomster.
Försålda varor. Dec................................... . .
Omkostnader: Böcker.................................
Aflöningar: Kassören 10 °/0 af vinsten > •
Behållning till 1889: Netto vinst . . . •

Jmf
v
»

764:
20;
7:
64:

50
45
14
20
856: 26

På grund af ofv anstående, samt att verifikationer öfver
alla utgifter förefinnas, få vi hos afdelningen föreslå såväl Be
styrelsen som Kassören full ansvarsfrihet.
Helsingfors, den 28 Jan. 1889.
Alex. Helenius.

A. Järvenpää.

Såsom häraf synes, har afd. verksamhet, oaktadt den ringa
omfattningen och ovanan vid dess handhafvande hindrat uppköp i
större partier, dock lemnat ett godt resultat, hvilket hade utfal
lit ännu bättre om ej betydande organisationskostnader hestridts med vinstöfverskottet.
Då framdeles, dels genom större anslutning till afd. och
dels genom den samverkan med andra dylika associationer in
köpen kunna göras i större skala, så är det att hoppas, att
afd. verksamhet redan från nästa år skall kunna utsträckas till
utom fören. stående personer och antaga störrre dimensioner,
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ty en konsumtionsassociation enligt det här följda systemet eger
obestridligen i fråga om större konsumtionsartiklar de största för
utsättningar för sig att kunna lemna sina kunder de billigaste
varor, eller den största möjliga vinst. Helsingfors, den 30
Jan. 1889.
Å Bestyrelsens vägnar:
V. v. Wright.
W. Ekman.

Litterär pristäflan bland arbetare. Till denna täflan (se
ber. från 1887) om uppsatser i arbetarefrågan har endast en skrift
inlemnats. Härom afgåfvo de utsedda prisdomarne följande redo
görelse :
„Till Helsingfors Arbetarejöreningens Direktion.
Utsedde till prisdomare vid den af föreningen utlysta täf
lan mellan skrifter, behandlande arbetarefrågor, få undert. här
igenom äran anmäla, att endast en skrift inkommit, hvarför vi
ej kunna utdela något täflingspris, men tillåta oss deremot att
föreslå det till författaren af den insända, här bifogade skrif
ten, måtte såsom erkännande för det intresse han genom utar
betandet af sin arbetstidens längd behandlande uppsats visat
arbetaresaken, samt med afseende å den belysning vissa syn
punkter af ämnet erhållit öfverlemnas en af de till pris afsedda
årgångarna af Suomen Teollisuuslehti försedd med en lämplig
tillegnan.
Helsingfors den 7 November 1888.
E. G. Palmén.

J. A. Snell.

V. v. Wright."

Då namnsedeln i den ofvannämnda skriften öppnades, befanDS författaren vara bundtmakeriarbetaren T. Kytö och torde
han sålunda vara den första af våra kroppsarbetare, som ge
nom en längre afhandling sökt bidraga till utredandet af arbetarnes åsikter om sin egen ställning.
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Lotlerifrågan upptogs till diskussion vid dir. mötet den 4
maj för att afgifva det utlåtande, som fören. af dir. äskat beträf
fande anställandet af ett lotteri till förmån för föreningens bygg
nadsfond. Dir. beslöt afstyrka förslaget, emedan lotterier upp
muntra spelpassionen och gynna ett fåtal vinnande på den för
lorade mängdens bekostnad, samt derför måste vara förkastliga,
och ansåg dir. det vara bättre att genom andra slags tillställ
ningar, exempelvis folknöjen och bazarer, söka hopbringa medel
till byggnadsfonden.
Detta direktionens förkastande af lotterier såsom varande
förderfliga för arbetare godkändes enhälligt af föreningen vid
månadsmötet den 28 maj.
Läsesalen. Till läsesal inrättades i den nya lokalen ett
stort, gladt hörnrum med 4 fönster, och funnos der följande tid
ningar och tidskrifter:
1 Finland utkommande:
a) Svenska.
Arbetaren.
Finland.
Finsk tidskrift.
Folkvännen.
Helsingfors Dagblad.
Hufvudstadsbladet.
Lördagsqvällen.
Nya Pressen.
Sporten.
Tammerfors Aftonblad.
Uleåborgs tidning.
Wasa tidning.
Wiborgs bladet.
b) Finska.
Aamulehti.
Aura.

Hämeen Sanomat.
Kaiku.
Kyläkirjaston Kuvalehti.
Laatoka.
Lappenrannan Uutiset,
Lounas.
Päivän Uutiset.
Satakunta.
Savo.
Suomalainen.
Suomi.
Tampereen Sanomat.
Työmies.
Uusi Suometar.
Valvoja.

I utlandet utkommande:
Allehanda för folket.
Arbeidern (Kristiania).
Arbetarens vän.

Blad for Arbeiderforeningen af
1860 (Köpenhamn).
Budkaflen.
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Dagens Nyheter.
Industriföreningens konstindustriDen Svenska Arbetaren.
ela häften (Köpenhamn).
Idun.
Kasper.
Industriforeningens Meddelelser Norden.
(Köpenhamn).
Svea.

Marknadernas obehöfligiiet. Denna fråga har på förslag af
ingeniör R. Hindström tagits under ompröfning, och uppdrogs
vid dir:mötet den 24/u åt en komité, bestående af restauratör G.
Blomqvist, ingeniör R. Hindström, linjeraren A. Järvenpää, mu
raren K. Michelsson och faktor V. Pettersson att inkomma med
utredning af saken.
Maximalarbetsdagsfragan, hvilken redan under behandlin
gen, af industristyrelsens cirkulär af 6/g85 (se 1886 års årsbe
rättelse sid. 65), berördes inom föreningen, bragtes vid 1888
åts landtdag under ständernas pröfning af fabrikanten V. v
Wright, genom en af honom till ekonomiutskottets betänkankande om arbetareskyddslagar fogad med en historisk inledning
försedd omfattande reservation (se Arb. —Työm. 1888 n:o 33),
i hvars kläm föreslogs
att en maximal arbetstid af 12 timmar
blefve som regel fastställd för alla öfver 18 år
gamla fabriks- och handtverksarbetare.
Såsom förutses kunde, kröntes detta första försök icke
med framgång, utan blef reservationen inom samtliga stånd lemnad utan afseende men ledde dock till ett för sakens framtida
utveckling nyttigt meningsutbyte, hvarunder förslaget från en
del håll rönte liflig sympati.
Helsingfors arbetareförenings

Mekaniska fackafdelnings årsberättelse för 1888, första
verksamhetsåret.
Innan bestyrelsen skrider till afgifvande af den egentliga
årsberättelsen, lemnas här en skildring
Om Mekaniska fackafdelningens uppkomst. Som allmänt
bekant, finnes inom de mekaniska, såväl som i andra fack, miss
förhållanden, hvilka göra att stämningen mellan arbetaren och

48
arbetsgifvaren ofta är mindre godt. Öfvertygade om att dessa
missförhållanden kunna afskaffas endast med förenade krafter,
begynte några omtänksamma arbetare tänka på en förening mel
lan mekaniska arbetare. Häraf följde att filaren K. Lindroth,
på pannmakaren A. Itkonens m. fl. begäran sammankallade nå
gra arbetare från Osbergska och Skeppsvarfvets mekaniska verk
städer, för att öfverlägga om saken å arbetareföreningens lokal
d. 5 Februari 1888.
Kallelsen hörsammades af omkring tjugu arbetare, åt hvilka
hr K. Lindroth, som valdes till ordförande vid sammanträdet,
öfverlemnade ett förslag till stadgar för Helsingfors Mekaniska
förening. Till sekreterare vid sammanträdet valdes kontoristen
W. Ekman. Förslaget till stadgar upplästes och gjordes der
vid några smärre förändringar, men mötet ansåg sig oaktadt
dessa ändringar icke kunna öfverlemna stadgarna till ett allmänt
sammanträdes granskning. Med anledning häraf valdes med
slutna sedlar en komité bestående af 6 medlemmar och 2 sup
pleanter, hvilka skulle omredigera stadgarna och ställa förslaget
på möjligast säkra grund, samt sedan sammankalla ett allmänt
möte. Till denna komité, blefvo valda som medlemmar: filarene
K. Lindroth, B. Lilir och W. Ungern, kontoristen W. Ekman,
smeden A. W. Henriksson och pannmakaren A. Itkonen, samt
som suppleanter verkmästaren A. Gibson och pannmakaren T.
Silander. Komitén sammanträdde d. 12 Februari. Diskussio
nerna leddes af kontoristen W. Ekman och sekreterarebefatt
ningen sköttes af filaren K. Lindroth. Vid detta möte genom
gick komitén stadgarna § för § och gjorde dervid nödiga för
ändringar och tillsatser. Nu ansåg komitén stadgarna färdiga
att godkännas och uppdrog derföre åt hr W. Ekman att i huf
vudstadens både finska och svenska tidningar sammankalla ett
allmänt möte samt att söka lokal för detsamma. Filaren K.
Lindroth utsågs att öppna sammanträdet och gifva en förklaring
för ändamålet dermed.
Efter någon tid syntes i tidningarna en annons, hvari me
kaniska arbetarne och arbetsgifvarne sammankallades till ett all
mänt möte i Atheneum d. 25 Mars 1888 kl. 5 e. m.
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Kallelsen tycktes hafva väckt uppseende, ty nämnda dag
sammanträdde omkring 70 personer i Atheneum. Mötet öppnade
filaren K. Lindroth med ett tal hvarnr här meddelas följande
utdrag:
„Emedan, som jag tror, Helsingfors mekaniska arbetare
för första gången sammankallas till ett offentligt och allmänt
möte, och emedan jag är vald till att öppna detta möte, beder
jag att få säga några ord till de ärade deltagarene i mötet.
I alla samhällsklasser förekomma redan föreningar, hvilkas
uppgift är att sörja för sina medlemmars intellektuela och eko
nomiska förkofran. Endast bland oss mekaniska arbetare finnes
ännu ingen förening, genom hvilken vi skulle kunna lära oss
att känna hvarandras åsigter, och hvarest vi, såväl arbetsgifvare
som arbetare, skulle sammanträda för att öfverlägga om gemen
samma och allmänna angelägenheter, och genom hvars försorg
våra, arbetarnes, förhoppningar skulle blifva kända. Vi få der
för ej mera med likgiltighet betrakta verldens gång. Nej! Del
tagandet i det allmänna lifvet hör äfven oss till så väl som
medlemmar af de högre samhällsklasserna, vi hafva dertill full
komligt lika stor rättighet, som de rika och mäktiga. En ar
betare är lika beroende af verldens gång som en fabrikant,
handlande och embetsman. Enhvar har en outsäglig nytta af
att ej låta tiden förgå utan att ständigt följa med henne.
Men detta kunna vi ej göra om vi ej med vilja och kraft sluta
oss tillsamman. Och krafter dertill kunna vi ej få utan en
sammanhållare, en Förening.
Om vi studera lifvet på våra verkstäder, komma vi ofta
underfund med att arbetsgifvaren betraktar sina arbetare blott
som arbetskraft, att han är menniska förbises. Arbetaren säl
jer till en viss tid åt arbetsgifvaren sin arbetskraft, hvilken då
värderas såsom all annan handelsvara.
Det må nu sägas hvad som helst om arbetarens frihet,
men sanning förblir det, att om arbetsgifvaren stänger sin värk
stad, eller från sin tjenst skiljer arbetaren, så är han nödsakad
att lefva af solsken och vackert väder, eller också söka och
emottaga arbete hvar som helst och med hvilka vilkor han kan
få det. Hans tillvaro beror helt och hållet af tillfälligheter och
4
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är således osäker, han lefver från hand till mun och har ej
den minsta säkerhet för morgondagens utkomst.
Huru ofta få vi arbetare ej höra uttryck sådana som:
„hvad vet du“, eller „hvad förstår du“, o. s. v. Sådana åskåd
ningssätt om menniskans värde äro beklagansvärda bevis på
att bland vårt folk herskar en stor böjelse för slafviskhet, med
långa och djupa rötter.
Är då den ena menniskan bättre än den andra? Nej!
Om du är en rättfram och redlig arbetare, är du ej sämre för
det. Jorden är allas vår moder och hon skänker ej särskilda
företräden åt någon.
Låtom oss lyfta våra hufvuden och manligt betrakta fram
tiden, ty den hör oss till såväl som någon annan.
Må äfven vi lära oss att känna vårt menniskovärde, må
vi sträfva af alla krafter att känna hvad mensklighet är,
då skola vi snart finna att äfven vi hafva plikter och fordrin
gar att uppfylla, rättigheter att ernå.
Må vi således icke låta trycka ned oss af de utslitande
och besvärliga bekymren för vår ekonomiska ställning, utan må
äfven vi energiskt arbeta för vår existens. Vi måste rycka
framåt, eröfra fälten, bryta skrankorna och bortskaffa hindren,
kort sagt, vilja någonting.
Vi må icke slösa bort de korta, lediga stunder, som vi
ega, med onödigt prat och vandringar, utan må vi i stället fli
tigt söka åt oss upplysning och kunskaper och med samma
ifver verka för den arbetande klassens höjande. På hafva vi
gjort vår del för mensklighetens förr eller senare inträffande
fullkomning, mensklighetens väl.
Såsom de flesta af oss veta, äro vi hit kallade för att
öfverlägga om mekaniska fackföreningens stiftande. Äfven denna
förening, som vi nu komma att grundlägga, har till uppgift, om
den kunde vinna det förtroende att arbetare och arbetsgifvare
skulle förena sig i den, att bortskaffa, nedrifva och jemna alla
de tvister, som förekomma mellan arbetaren och arbetsgifvaren;
och att höja, befordra och styrka den arbetande klassen med
alla krafter och på allt sätt.
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Önskande alla välkomna, öppnar jag detta sammanträde.
Sedan till ordförande valts kontoristen W. Ekman och
till sekreterare filaren K. Lindroth, börjades diskussionen med
frågan: „Anse de närvarande en förening för mekaniska arbe
tare nödig? Mötet uttalade enhälligt att en förening borde stif
tas, och beslöt att grundlägga en sådan.
Förslaget till stadgar genomgicks och godkändes med några
smärre förändringar. För att utverka vederbörkg stadfästelse å
dessa stadgar valdes en komité bestående af 12 medlemmar.
Den förra komitén, till hvilken hörde följande 6 personer: fila
rene K. Lindroth, B. Lihr och W. Ungern, kontoristen W. Ek
man, smeden A. W. Henriksson och pannmakaren A. Itko
nen, valdes med acklamation och med slutna sedlar följande 6
ordinarie medlemmar, nemligen: kassören K. W. Eklund, svarfvarene J. W. Lindfors och O. Malin, filaren J. A. Rosenlund,
smeden J. Koskinen och smedmäs aren A. Grönfors, samt till
suppleanter: verkmästaren A. Holmström, smeden J. Rosendahl
och Rosengren samt svarfvaren M. Tillander.
Komitén bemyndigades äfven inskrifva nya medlemmar samt
att af dem uppbära 50 p. per man som inskrifningsafgift, för
att bestrida organisationsomkostnaderna. Äfvenså bemyndigades
komitén att anlita någon lagfaren person vid ansökandet af
stadfästelse å föreningens stadgar.
Nu hade man således hunnit så långt, att föreningen inom
kort skulle kunnat börja sin verksamhet, hvilken äfven från bör
jan utvecklades ganska lofvande, ty inom korthade till medlem
mar anmält sig cirka 115 personer. Sakernas gång tog emel
lertid nu en annan riktning. Bagarene hade dessa tider anslu
tit sig som fackförening till arbetareföreningen. Detta väckte
hos mekaniska föreningens grundläggare K. Lindroth en tanke,
hvilken han å bestyrelsemötet den ö April framlade som förslag,
nemligen: Skulle det ej vara förmånligare för mekaniska för
eningen att sammansluta sig med arbetareföreningen som fack
förening, emedan denna förening erbjuder ansenliga förmåner, då
deremot en egen förenings grundande bringar endast stora ut
gifter och andra svårigheter? Förslaget antogs med glädje och
bestyrelsen beslöt att sedan arbetareföreningen meddelat under
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hurudana vilkor den skulle vara villig att med sig förena me
kaniska föreningen sammankalla ett allmänt möte för att öfverlägga om saken. Vid samma möte valdes till vice kassör kon
toristen W. Ekman, för hvilken äfven anmälde medlemmars inskrifningsafgifter skulle redogöras.
Sedan man erhållit svar från arbetareföreningen att den
gerna skulle se mekaniska föreningen ansluta sig som fackafdelning till arbetareföreningen, och att den, om så önskas, i
samråd njpd mekaniska föreningens bestyrelse skall uppgöra för
slag till stadgar för fackafdelningen, sammankallade bestyrelsen
alla mekaniska arbetare och arbetsgifvare till ett allmänt möte
i arbetareföreningens lokal d. 6 Maj 1888 kl. 1/2 5 e. m.
Detta möte, i hvilket deltogo cirka 60 personer, valde
till ordförande filaren K. Lindroth och till sekreterare svarfvaren J. W. Lindfors. Bestyrelsens förslag uppläste kontoristen
W. Ekman. Efter en längre diskussion uttalades enhälligt,
att föreningen bättre skulle kunna vinna sitt ändamål, om
den förenar sig med arbetareföreningen. Mötet bemyndigade
derpå den förra komitén tillika med af arbetareföreningen valda
komiterade att uppgöra ett nytt förslag till stadgar. Bestyrelsen
vidtog, tillsammans med de från arbetareföreningen valda med
lemmarna fabrikanten V. von Wright och konstförvandten J. A.
Snell, med uppgörandet af stadgarna och blefvo dessa på en
ganska kort tid färdiga, samt godkändes i mekaniska förenin
gens allmänna möte den 10 Juni och af arbetareföreningens
månadsmöte den 2 Juli 1888.
På grund af dessa stadgar är hvarje medlem af mekaniska
fackföreningen berättigad att deltaga i arbetareföreningens sam
manträden såväl som i fackföreningens.
Hvarje medlem är förpliktad att inom 2 månader, beräknad
från den dag då han har löst medlemskortet, tillhöra någon,
på grund af vederbörande myndighet faststälda stadgar i verk
samhet varande sjuk- och begrafningskassa.
Af fackafdelningens medlemsafgifter faller 50 %
arbe
tareföreningens kassa och andra 50 °/o äter betalas hvarje halfår
åt de medlemmar, som, genom att uppvisa sin sjukkassebok
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bevisa att de ordentligt inbetalt hvarje veckoafgift till sjuk
kassan,
I faekafdelningens enskilda angelägenheter besluter dess
bestyrelse.
Sedan man erhållit vederbörlig stadfästelse å stadgarna
oeh sedan alla förberedande ärenden blifvit så ordnade att me
kaniska fackafdelningen kunde börja sin egentliga verksamhet,
sammankallade interimsbestyrelsen faekafdelningens medlemmar
till konstituerande möte d. 15 Juli 1888.
Till bestyrelsen, hvartill arbetareföreningen som dess re
presentant redan valt fabrikanten V. von Wright, utsågs nu fila
rene K. Lindroth och W. Ungern, pannmakaren A. Itkonen och
T. Silander, smeden K. H. Hammar och svarfvaren J. Lindfors
hvilken sedermera skilde sig från bestyrelsen, hvarpå i stället
för honom invaldes d. 28 Oktober svarfvaren V. Sohiman. Till
revisorer valdes kontoristen W. Ekman och svarfvaren O. Malin
samt till suppleant smeden J. R. L. Österlund. Till ordförande
valde bestyrelsen filaren K. Lindroth och till vice ordförande
pannmakaren A. Itkonen. Sekreteraregöromålen delades sålunda
att svarfvaren Lindfors lofvade föra protokoll vid hestyrelsemötena och kontoristen Ekman vid afdelningens sammanträden.
Men sedan svarfvaren Lindfors skilde sig från afdelningen, lof
vade hr W. Ekman föra protokoll äfven vid dessa möten.
Kassörs befattningen ombesörjdes af arbetareföreningens
kassör.
Bestyrelsemöten. Bestyrelsen har under årets lopp haft
11 möten, vid hvilka öfverläggningarna ledts af ordföranden 10
och af viceordföranden 1 gång. Af protokollen framgår, att med
lemmarna hafva bivistat mötena på följande sätt: Lindroth 10.
von Wrigth 10, Silander 9, Ungern 9, Itkonen 8, Hammar 8,
Sohiman 5 och Lindfors 1.
Faekafdelningens sammanträden hafva hållits 5 och de
förnämsta diskussionsämnena hafva varit följande:
l:sta frågan:
Hvad är orsaken till att i mekaniska yrken sysselsatta lär
lingar och yngre arbetare så litet besöka de för dem afsedda
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skolorna? Hvartill föreningen svarade: lärlingarnas skolgång
hindras ofta deraf, att deras ekonomiska omständigheter ej till
låta dem att betala skolafgifterna. Derföre borde arbetsgifvaren,
emedan skolgång är nödvändig till arbetarens utveckling, vara
skyldiga att betala deras skolafgifter.
2;a frågan:
Hvad är orsaken att de mekaniska arbetarne äro så litet
intresserade af allmänna sträfvanden? Härtill svarades:
l:o. Att bristande skolkunskaper hindrar arbetaren från
att taga del i gemensamma sträfvanden.
2:o. De hindras af för lång arbetstid.
3:o. Emedan arbetarne erhålla så små löner att de ej
kunna kläda sig som ^herrar”, äro de ofta i den orätta tron
att de ej för den skull kunna uppträda.
Belöningar åt mekaniska lärlingar. Vid månadsmötet
d. 28 Oktober beslöt afdelningen att hvarje termin öfverlemna
50 mark åt konstflitsföreningens bestyrelse, för att i tvenne po
ster om 30 och 20 mark utdelas som belöning åt de till
mekaniska yrket hörande lärlingar, som mest utmärkt sig i för
eningens skolor.
Komité för 1890 års utställning. Med anledning af^en
ifrån arbetareföreningen inkommen skriftlig uppmaning, valde
fackafdelningen vid månadsmötet d. 25 November till sin kan
didat för nämnda komité svarfvaren V. Sohiman, hvilket val
arbetareföreningen sedermera stadfäste.
Understöd åt tidningen “Arbetaren"—^Työmies". Må
nadsmötet den 20 December beslöt att ifrån afdelningens kassa
lemna 1 mark per medlem till understöd åt tidningen „Arbetaren“—„Työmies“, hvilken summa belöper till 32 mark. Dess
utom verkstälde föreningen en penningesamling med listor i alla
större verkstäder, genom hvilka insamlades omkr. 150 mark.
Uppmaning till mekaniska arbetare att ansluta sig till
fackafdelningen. För att förmå de mekaniska arbetarne att
mera ansluta sig till afdelningen, anhöll bestyrelsen hos littera
tören G. Malmström att han ville skrifva en uppmaning i saken
till arbetarene. Denna uppmaning offentliggjordes sedan i tid
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ningen Arbetaren—Työmies N:o 47 år 1888. Bestyrelsen har
sedermera utdelat åtskilliga exemplar af denna uppmaning till
större mekaniska verkstäder. Uppmaningens författare hr G.
Malmström hembär bestyrelsen sin förbindligaste tacksägelse.
Nöjen. Under sin korta tillvaro har afdelningen ej hun
nit ställa till flere än tvenne nöjen. Det första var ett samqväm den 17 November i arbetareföreningens lokal. Deltagare
hade infunnit sig ända till trängsel. Konstförvandten H. Putto
nen deklamerade „von Törne“, och belönades med lifliga applå
der. För öfrigt vann man ej det beröm af det första samqvämet
som väntades.
Bättre lyckades samqvämet d. 15 December, till hvars
program hörde hornmusik af Nylands bataljons qvintett, sång
af några sångare från arbetareföreningens sångkör, föredrag af
hr Sohiman, deklamation och dans. Vinsten från dessa samqväm, utgörande 79 mark 90 penni, har blifvit öfverlemnad till
afdelningens enskilda kassa.
Helsingfors Arbetareföreningens Mekaniska fackafdelnings
revisionsberättelse för år 1888.
Vid granskning af räkenskaperna hafva vi funnit att fackafdelningens ställning den 31 December var följande:
Inkomster:
Anmälningsafgifter .................................................
Inskrifnings d:o
Månads
d:o
Nettobehållningen af afdelningens tvänne samqväm . .

64: —
34: —
68: —
79: 90
245: 90

TJtgifter:
Annonsafgifter m. m...................................................
Af anmälningsafgifter, levereradt till arbetareföreningen .
Transport

71: 69
57: 50
129: 19
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Transport 9inf. 129: 19
Inskrifningsafgifterna, levererade till arbetare
föreningen ......................................................
„
34: —
Af månadsafgifter levereradt till arbetareför
eningen 50 °/0............................................
„
34: —
Öfverfördt till medlemmarnes sjukkassefond . .
„
34: —
Behållning till 1889 ................................................. „
14: 71
245: 90
Emedan vi hafva fnnnit ofvanstående uppgifter till alla
delar riktiga, så få vi föreslå åt bestyrelsen och kassören full
ansvarsfrihet.
Helsingfors den 10 Februari 1889.

W. Ekman.

O. R. Malin.

Slutord. Om vi blicka tillbaka, så se vi att meka
niska fackafdelningen ej har uträttadt mycket på den korta
tid den funnits till, men om vi taga i betraktande att den ännu
är så ung, kunna vi hoppas att den i framtiden, när dess med
lemmars antal stigit, kan uträtta mycket för ernåendet af
sitt hufvudändamål: arbetarnes och alla menniskors jemlikhet.
Nu beror det på de mekaniska arbetarne sjelfva om deras fack
afdelning skall blifva en mäktig, stor och kraftig förening, hvil
ken med oemotståndligt, jemnt och frisinnadt arbete småningom
aflägsnar de många missförhållanden, som ännu herska mellan
arbetare och arbetsgifvare.
Helsingfors d. 12 Febr. 1889.
In fldem:

W. Ungern.
t f.

Mekaniska fackafdelningens funktionärer 1888.
Bestyrelsen:
Ordförande:
Karl Lindroth, filare, * 181:1/258.
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Vice ordförande:
Abner Itkonen, pannmakare, * 18ll/745.
Öfriga ledamöter:
Hjalmar Hammar, smed, * 1818/359.
Viktor Sohiman, svarfvare, * 187/i57.
Thomas Silander, pannmakare, * 189/n58.
William, Ungern, filare, * 1819/869.
Viktor Julius von Wright, fabrikant, * 186/g56.
tareföreningens representant.

Arbe

Sekreterare:
Wilhard Ekman, kontorist, * 1818/262.
1888 års revisorer:
Otto Malin, svarfvare, * 18®/e61.
Wilhard Ekman, kontorist, * 1818/262.
Kassör:
(Samma som i arbetarföreningen.)
Gustaf Alarik Biese, banktjensteman, * 1830/,58.
Mekaniska fackafdelningens medlemmar
den 31 December 1888.
Drake, Fridolf, filare.
Ek, Petter, filare.
Ekman, Wilhard, kontorist.
Ekman, Johan, smed.
Forslund, F. F.
Hammar, Hj., smed.
Hansson, M.
Höijer, E., smed.
Itkonen, Abner, pannmakare.
Karlberg, Joh., smed.
Kääriäinen, Fred., svarfvare.
Lindgren, Karl R., svarfvare.
Lindgren, Johan Edv., filare.
Lindberg, Karl, svartvare.
Lindfors, Otto, lärling.
Lindholm, Robert, filare.
Summa

Lindroth, Karl, filare.
Malin, Otto, svarfvare.
Nykönen, Johan, maskinist.
Pekkanen, A. J., filare.
Roos, A. K., kopparslagare.
Ryynänen, K., taDriksarbetare.
Savander, Axel.
Silander, Thomas, pannmakare.
Silander, Herman, gjutare,
Sirén, K. G., svarfvare.
Smedjestrand, August, svarfvare.
Sohiman, Viktor, svarfvare.
Tillander, M , svarfvare.
Ungern, J. Mauritz, filare.
Ungern, William, filare.
Usk, Simo.
lemmar 32 *).

*) Den 15 Februari 1889: 48 medlemmar.
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Musikkapell inom föreningen är för närvarande under bil
dande.

Ordningsutskottets berättelse- Sedan direktionen på det
från 1887 qvarstående utskottets förslag utsett 6 ordningsutskottsmedlemmar i stället för de afgående, bestod utskottet vid ingången af
år 1888 af följande 12 medlemmar: neml.: de qvarstående hrr
M. Lindfors, M. Lindblad, F. Numberg, K. H. Michelsson, D.
Stenbacka och K. Söderbom samt de nyvalde hrr W. Ekman,
J. Hammar, A. Helenius, J. Höilund, G. Keinänen och E. Nord
ling. Vid ett den 16 April hållet sammanträde utsåg utskottet
till ordförande M. Lindfors, till vice ordförande M. Lindblad
och till sekreterare A. Helenius.
Under årets lopp har inom ordningsutskottet följande för
ändringar försiggått. I stället för hrr K. F. Söderbom och K.
H. Michelsson, hvilka hvardera afsagt sig medlemskapet, inval
des hrr T. Kytö och K. Lodman. Kort derpå afgick äfven hrr
J. Höilund, som blef invald till direktionen och utsågs i dennes
ställe hr O. Walander. Ordningsutskottet har under året haft
31 sammanträden, neml.: under April 2, Maj 4, Juni 3, Juli 2,
Aug. 3, Sept. 3, Oktob. 4, Novemb. 5 och Decemb. 5, hvarvid
diskuterats frågor hörande till utskottets verksamhet, deribland
6 af större vigt, hvilka frågor dock på ett tillfredsställande
sätt blifvit afgjorda. Under året har inalles godkänts 236
manliga och 46 qvinliga medlemmar.
Ordningen har såväl inom föreningens egen lokal såsom
ock vid de af festbestyrelsen föranstaltade nöjen varit oklan
derlig. Doek har utskottet i trenne fall nödgats inskrida, men
då antalet föreningsmedlemmar dagligen tillväxer såväl genom
enskilda anmälda, som ock genom de nybildade fackafdelningarna, hvilka anslutit sig till föreningen, så har dylika mindre
förtretligheter en och annan gång ej kunnat undvikas. Utskot
tet får derföre för sin del i allo framhålla, att en god ordning
inom föreningen varit rådande.
Helsingfors, den 31 Januari 1889.
Magnus Lindfors.
Alex. Helenius.

59

Process ifrågasatt. Med anledning af att en person om
föreningen fällt kränkande yttranden, kar dir. vid särskilda sam
manträden sekret behandlat frågan om väckande af åtal härför,
men då tillsvidare ojäfviga vittnen saknats, är frågan i enlig
het med en framstående jurists råd icke hänskjuten till förenin
gens handläggning i och för beslut om åtals väckande.
Revisorer. Till revisorer utsågos vid ajournerade årsmö
tet den 2 April Hrr F. Ekman med 33 röster, K. W. Eklund
med 20 röster, U. Staudinger med 11 röster. Närmast i rösteval voro: B. Grönlund med 10 röster, J. Tallberg med 8
röster.
Sedan hrr F. Ekman och B. Grönlund afsagt sig uppdra
get utsågs vid månadsmötet d 28 Maj hr W. Ekman till revi
sor i stället för F. Ekman och hr 0. Lindstedt till revisors
suppleant i stället för B. Grönlund.
Sekreterarebefattningen har äfven under året utan ersätt
ning handhafts af direktionsmedlemmarne Aug. Lundqvist och
J. A. Snell, hvilka sig emellan fördelat arbetet.
Skolbarns vistande på landet. Den på sätt af senaste års
berättelse, sid. 50, framgår nedsatta komitén för beredande af
tillfälle åt folkskolebarn att om sommaren vistas på landet har
under 1888 bestått af samma personer som förut och arbetat
enligt samma plan som förr. Komitén vidtog d. 21 April med
sin verksamhet, för hvars möjliggörande utskänkningsbolaget
ställt en summa af 2,500 mk till förfogande. Genom välvillig
förmedling af tidningspressen och presterskapet uti de i Hel
singfors’ närhet liggande socknarna riktade komitén till allmän
heten följande
Upprop !
Undertecknade af arbetareföreningen och folkskoledirektionen utsedde komitérade, vända sig härmed vördsamt till all
mänheten med anhållan, att på landet bosatte personer vare sig
ur herremannaklassen eller allmogen, hvilka antingen utan er
sättning eller mot någon uppgifven mindre godtgörelse vore vil
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liga att i sitt hem emottaga ett eller flere folkskoleharn från
Helsingfors till en sommarvistelse af omkr. 10 veckor, måtte
derom hos någon af komiténs medlemmar anmäla före den 25
nästk. maj.
Den erfarenhet komitén har från senaste sommar, berätti
gar till det hopp, att äfven detta år familjer skola finnas,
hvilka benäget ville medverka dertill, att några mindre bemed
lade stadsbarn få stärka sin helsa i den friska landsbygden och
tillika lära sig att känna landtmannens eller skärgårdsbons ar
beten och lif.
Bereden därför, I som förmån, tillfälle åt barnen att lära
sig känna och älska det friska lifvet i naturen och den klass
af folket, som sträfvar för hvad vi behöfva till vårt dagliga
bröd!
Det är ej meningen att barnen skola hängifva sig åt full
komlig sysslolöshet, utan är det tvärtom önskvärdt att de nå
got få deltaga i sysslorna, såsom höbergning, fiske, bärplockning,
trädgårdsarbeten m. m., dock icke till ansträngning, så att ele
verna gå miste om det nöje och den hvila de annars kunde
hafva af ferierna.
Komiténs anhållan vore äfven, att personer, hvilka ej äro
kända af någon af dess medlemmar, ville låta styrka sin lämp
lighet af någon bland kommunens förtroendemän, såsom pastor
eller länsman i socknen, på hvilkas vänliga understöd till för
mån för den goda saken komitén icke tror sig räkna förgäfves.
Med hopp om ett villigt tillmötesgående från allmänhetens
sida och om en riklig framgång för företaget teckna sig härmed
komiténs medlemmar!
V. v. Wright,
Fabrikant, ordf. för arbetareföreningen,
Fredriksgatan 63.

A. v. Collan.
Med. o. kir. doktor, geheimeråd,

Edla Freudenthal.
Fru,

Konstantinsgatan 3.

Annegatan 34.

Aug. Ludv. Hartvall.

Maria Lindholm.

Fabrikant,
Alexandersgatan 26.

Fru,
Bangatan 23.
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B. Sirén,
Vice häradshöfding, ordf. i
fattigvårdsstyrelsen,

Viktor Öhberg,
Fil. magister, folkskoleinspektor,

Georgsgatan 34.

Annegatan 5.

Med anledning af detta upprop inkommo anbud om emottagande omkr. 80 barn, deraf 9 gratis.
De barn, som genom komiténs bemedling önskade komma
ut till landet, uppmanades härtill att genom sina lärare eller lä
rarinnor inlemna ansökning derom. Af sådana ansökningar
inkommo 171, bland hvilka 115 ansågos särskildt beaktansvärda. Folkskoleinspektör V. Öhberg, som jemväl i år väl
villigt meddelat barnen instruktioner och anordnat deras resor
har afgifvit följande redogörelse:
„Komitén för beredande af tillfälle åt sjukliga och medel
lösa folkskolelever att under sommarledigheten vistas på landet
hade tillfredsställande kunna utsända sextiotre barn, fyratioen
flickor och tjugutvå gossar. Åtta af barnen, fem gossar och
tre flickor, voro emottagna utan anspråk på ersättning; för
hvart och ett af de öfriga betalades en afgift af femton mark i
månaden. För de barn, som kunde färdas med bantåg för att
komma till eller från sina vistelseorter, hade landets styrelse be
viljat fri resa å jernvägen. Stärkta och särdeles belåtna med sin
sommarvistelse återvände barnen till staden i slutet af Augusti.
Deras uppförande hade med par undantag varit mycket godt.’1
Samtliga utgifter hafva äfven i år bestridts med af utskänkningsbolaget anslagna medel, enligt af hr Öhberg till utskänkningsbolaget afgifven redogörelse.
Då den stora ökningen af anmälningarnas antal visar att
insigten om nyttan af komiténs verksamhet hastigt spridt sig och
då de goda verkningarna af barnens sommarvistelse icke allenast
med den största tacksamhet erkännes af barnen, utan äfven
konstateras af deras föräldrar oeh lärare, så är det med uppriktig
tillfredsställelse man erfar att de af kom. utsända barnens antal
från 20 år 1887 ökats till 63 år 1888.
Direktionen anhåller att såväl för komiténs medlemmar
och främst bland dessa folkskoleinspektör Öhberg som för ut-
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skänkningsbolaget och alla dem, hvilka i sina hem emottagit och
vårdat barnen, få uttala sin uppriktigaste tacksägelse.

Stadsfullmäktigvalet- Till senaste stadsfullmäktigval upp
ställde arbetareföreningen vid mötet den 18/u såsom sina kan
didater, fabrikanten V. v. Wright, konduktören K. F. Numberg
och bleckslagarmästar G. W. Sohlberg.
Arb.—Työm. n:o 19 yttrar om valet: Af arbetareföre
ningens kandidater för stadsfullmäktigvalet upptog det finska
partiets och en annan förslagslista två, hvaremot det svenska
partiets ej upptog en enda. Någon utsigt till seger fanns såle
des denna gång lika litet som senaste år. Att emellertid det
berättigaste i arbetarnes fordran, att få in representanter bland
stadsfullmäktige synes blifva allt allmännare erkändt, framgår
deraf, att deras kandidater i år upptogos å två kandidatlistor,
mot endast en i fjol, hvarjemte sjelfva valresultatet utgör ett
slående bevis härpå. Senaste år erhöllo arbetarnes kandidater
resp. 2,570 och 2,482 röster samt voro n:ris 9 och 13 bland
de närmaste i röstetal. I år deremot fingo arbetarekandida
terna 4,484 och 4,417 röster samt voro hr v. Wright n:o 1 och
hr Sohlberg n:o 2 näst efter de valde, bland hvilka hr Huber
erhöll de flesta rösterna eller 11,826 och hr Sinebrychoff det
minsta antalet eller 7,073.
Statistikkomiténs redogörelse. Den 25 sistlidne Januari
ingick i tidningarna Finland, Folkvännen, Helsingfors Dagblad,
Hufvudstadsbladet, Nya Pressen, Päivän Uutiset och Uusi Suo
metar på statistikkomiténs föranstaltande följande upprop:
„Till Helsingfors arbetare.
Redan under trenne föregående år har arbetareföreningens
statistik-komité anlitat Helsingfors arbetares medverkan för insam
lande af uppgifter rörande arbetarnes löne- och bostadsförhållanden,
arbetstidens längd samt andra omständigheter, hvilka betinga arbe
tarnes ekonomiska och allmänna ställning.
Då komitén nu ånyo riktar tili Helsingfors arbetare en anhål
lan om deras välvilliga samvei'kan för fortsättandet af nämnda ar
bete, sker detta under bättre förhoppningar än någonsin förr. Ty
onekligen har under det förflutna året arbetaresaken, arbetaresträf-
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vandena uti vår stad gjort anmärkningsvärda framsteg. Arbetarne
begynna småningom inse, att de hafva gemensamma ooh stora in
tressen att taga vara på, och förstå att de sjelfva böra någonting
göra för att få dessa intressen tillgodosedda. Erinras må i detta
afseende blott om de många fackföreningar, som under senaste tid
bildats i -Helsingfors.
Komitén tror sig derför kunna förutsätta, att nyttan af och
syftemålet med en sådan undersökning, som den, hvilken komitén
har att utföra, alltmera inses och erkännes af Helsingfors arbetare.
Det ligger ju för öppen dag, att den statistiska utredning, hvarom
fråga är, utgör den oumbärliga grunden för hvarje slags välordnadt
arbete i syfte att afhjelpa misstörhållanden i arbetarnes vilkor och
höja deras allmänna ställning. En dylik utredning ger arbetarne
sjelfve en öfverskådlig bild af deras läge inom olika yrkesklasser.
Utan en sådan utredning skall den enskilde arbetaren ytterst sällan,
kanske aldrig, kunna på ett sakenligt sätt bedöma sin ställning
inom yrket och sitt yrkes plats bland öfriga yrken samt upptäcka
de ojemnheter och brister, som derutinnan kunna förefinnas. För
dem åter, hvilka stå utom arbetarnes leder, kunna desse näppeligen
afgifva bättre skäl för möjliga berättigade anspråk på förbättrande
af sina vilkor än en dylik på sanningsenliga uppgifter byggd ut
redning.
Den välgrundade anmärkning har riktats emot de af arbetare
föreningens statistik-komité hittills offentliggjorda uppgifterna, att
dessa måhända äro ensidiga, då de afgifvits ensamt af arbetstagare,
icke af arbetsgifvare. Komitén tillåter sig derför uttala den för
hoppning, att äfven arbetsgifvare och arbetsledare ville besöka de å
nedan angifna tider beramade sammanträdena för särskilda yrkes
grupper. En från tvenne håll vunnen och derför mera opartisk be
lysning af de trågor komiténs arbete afser vore sjelffallet synner
ligen önskvärd.
För att möjligast fullständigt kunna nå syftet med det arbete,
komitén har sig förelagdt, har densamma sedan förlidne höst utar
betat och nyligen slutfört redigeringen af jemförelsevis ganska om
fattande formulär för insamlande af uppgifter rörande arbetarnes i
Helsingfors ekonomiska och sociala ställning inom olika yrken.
De nya formulärens framgångsrika användande tarfvar dock
särskilda förberedelser, hvilka icke ännu hunnit slutföras, hvarför
vid de möten, som nu skola hållas och som afse förhållandena un
der sistlidet år, 1888, i hufvudsak samma plan som förut kommer
att följas.
Komitén anhållei- derför vänligen att vid dessa möten, som
på skilda, nedan angifna tider för olika yrken komma att anordnas
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i arbetarföreningens lokal (Brunsgatan 12) få såsom förut emottaga
uppgifter
o.tx arbetarnes lönevilkor, arbetstid m. m. samt
om de berättigade önskemål af särskilda slag arbetarne kunna
finna skäl att uttala.
Mötena komma att försiggå i följande ordning:
Söndagen den 27 januari: kl. 9 garfvare, sadelm akars och tapetserare; kl. 11 skräddare; kl. 12 sömmerskor, tvätterskor och
strykerskor; kl. 1 bagare och konditoriarbetare; kl. 2 målare, förgyllare ocb glasmästare.
Söndagen den 3 februari: kl. 9 snickare, svarfvare och vagn
makare; kl. 10 bleck-, plåt- och kopparslagare; kl. 11 mekaniska
arbetare, rörläggare och smeder; kl. 12 tobaksarbetare och arbeterskor; kl. 1 guld- och silfverarbetare samt urmakare; kl. 2 murare.
Söndagen den 10 februari: kl. 9 stenhuggare; kl. 10 timmer
män och sågverksarbetare; kl. 11 typografer och litograter; kl. 12
bokbinderiarbetare och arbeterskor, linjerare m. m.; kl. 1 porslinsoch kakelfabriksarbetare; kl. 1/22 trädgårdsarbetare och andra ofvan
icke uppräknade yrken.
Då arbetarföreningens tillgångar ej medgifva att införa kost
samma annonser om mötena, anhålla vi att arbetarne ville sprida
kännedom om saken och ej blott sjelfva lifligt omfatta den, utan
äfven söka förmå sina kamrater att göra det.
Må hvarje arbetare anse det som en heder för sig och sitt
yrke, att detta är repressnteradt af möjligast många personer.
Helsingfors den 20 februari 1888.
På Helsingfors Arbetareförenings vägnar:

Dess Statistik-komité.
Såsom synes vände, sig komitén till hufvudstadens arbetare
med större tillförsigt än någonsin förut. Och det torde medgifvas att, såsom i uppropet antyddes, särskilda yttre företeel
ser inom Helsingfors arbetareverld under år 1888 gifvit skäl
till förmodan att komiténs arbete denna gång skulle vinna mera
behjertande än förr från arbetarnes sida. Utan att vilja fram
hålla det såsom ett nedslående moment — ty vi äro fortfarande
öfvertygade om att Helsingfors arbetares intresse för deras ge
mensamma angelägenheter icke minskats, utan verkligen ökats —
få vi dock med beklagande konstatera att deltagandet i de ut
lysta mötena icke motsvarade förväntningarna. Måhända med-
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verkade härtill några tillfälliga omständigheter. Sådana äro
i hvarje fall af mindre betydelse.
Och hvad de mera väsentliga och allvarsamma orsaker
angå som kunna antagas hafva bidragit till det ringa deltagan
det, så äro de sådana att en stigande upplysning bland ar
betarne utan vidare skall undanrödja dem. Dessa orsaker
torde vara:
å ena sidan flere arbetares inträdda liknöjdhet på grund
deraf att deras tidigare afgifna klagomål icke ännu burit
frukt, samt
å andra sidan många arbetares fullkomliga missuppfatt
ning af komiténs uppgift, i det de antaga denna vara lika med
ett slags spionvärf i den skattekräfvande kommunens tjenst.
På samma gång vi omnämna detta, bedja vi få fästa
fackföreningarnas uppmärksamhet på dessa förhållanden. Fack
föreningarna kunna icke ställa sig främmande för den uppgift
statistikkomitén har sig förelagd. Här erbjuder sig tvärtom för
dem ett fält som de icke böra vara sena att hvar på sitt håll
söka upparbeta.
*

*

*

Mötena försiggingo i den ordning uppropet angaf. Vid
dem alla fungerade såsom ordförande undertecknad Aug. Hjelt
och såsom sekreterare undertecknad G. Malmström. Af öfriga
komiténs medlemmar närvar vid samtliga möten undertecknad
K. Schvenzon, hvaremot komitémedlemmarne R. Hindström och
K. F. Numberg deltogo blott i något eller några af dessa sam
mankomster.
Talrikast representerade voro de mekaniska arbetarne,
samt murarnes och skräddarnes yrken. Inalles hade omkring
420 personer uppmärksammat kallelsen, mest arbetare, men
äfven några arbetsgifvare.
Beträffande resultatet af sitt arbete får komitén i sed
vanlig ordning afgifva följande:

5
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Uppgifter beträffande arbetslönernas belopp och arbetstidens längd i
nedanuppräknade yrken i Helsingfors år 1888.

Bagare..............................
Bleck-, plåt- och kopparslagare............................. 3 50 — _. 12 — 13 30
Bokbindare........................ 3 50 4 50 11 30 13
— — — _ — —
Garfvare.............................
11 30 13 —
Mekaniske arbetare . . . 3 42 —
Murare ....... 2 50 — — 12 — 14 —
Målare.................................. 2 50 — — 11 30 13 30
Sadelmakare................... 2 80 — — 12 30 14 —
Skomakare.........................
2 — Obe stä md
Skräddare......................... — - 3 — 12 — — —
Sömmerskor.................... 1 25 — - 10 so 12 —
Smeder (grof-) * . . . .
G2å
Snickare............................. 2 50 —
12 30 13 30
Stenhuggare, fabriks- . . 3 — — — 11 — 12 30
„
utarbetare * — — — — — — — —
Tapetserare......................... 3 25 — — 12 — 13 —
Timmermän ,.................... 2 50 — — 11 30 13
Trädgårdsarbetare* . . .
Typografer, civilsättare . 4 60 — — 11 — 13 —
— — obe stä md omk
„
tidningssättare 5
12
„
qvinliga. . . 2 50 — — 11 — 13 —
Urmakare *.........................
Guld- och silfverarbetare . 4 — — — 11 — 12 —
Strykerskor......................... 1 25 — - obest. omkring
Tvätterskor......................... 1 — — — 11
Öfriga förut upptagna yrken ej tillstädes.
Ej tillstädes.

7*

Arbetstidens längd Nominelt.
pr dag för arbetare

g

i principalens kost
Effektivt.
och logi.

s

A rbetsförtjenst pr dag Å dags 
för arbetare i princi 
palens kost ocli logi. penning.

TU

Nominelt.

5“

Effektivt.

Arbetsförtjenst per Å styck 
dag för arbetare i arbete.
egen kost och
Å dags 
logi.
penning.

Yrke.

Arbetstidens längd
pr dag för arbe
tare i egen kost
och logi.

4

fe
Hi

fe
Hi

1 44 15 å 16
— —

—

—— —

1
—
—
—
—
—
—
—

50
—
—
—
90
—
—
—

13
—
—
—
13
—
—
—

—
—
—
—

15 —
- —
— —
— —
14 —
——
——
— — —

—

—

— —

— —
— —
- -

——
—

— — —
- —
— ——

—
— -

—
—

———
—
—

— —

—

— — —

— —
— —
— —

—
—
—

— ——
— — —
— ——
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Medelpris i matvaror, ved och mindre rum, under år 1888.
Rågbröd pr L® ....
Rågmjöl „ „ ....
Ärter pr kappe ....
Potatis „
„
....
Färskt nötkött pr L® . .
Fläsk, färskt „ „ . .
d:o salt
„ „ . .
Smör färskt
„ ® . .
d:o mat
„ L® . .
Strömming, färsk pr ® .
d:o
salt „ L® .
Mjölk, oskummad pr kanna
d:o skummad „
„
Surmjölk
„
„
Ved, Björk pr famn . . .
„ Tall
„
„
„ Gran „ „ . . .
1 rum pr månad utan ved.

1:
1:
1:
—
4:
7:
7:
—
14:
0:
1:
0:
0:
0:
16:
13:
11:
16:

58.
33.
10.
20.
01.
10.
21.
88.
01.
17.
60.
49.
22.
22.
45.
10:
41.
50.

Arbetstiden. I fråga om arbetstiden stämmer tabellen här
ofvan i nästan alla delar öfverens med den senaste år sammanstälda. De några afvikelser som förekomma (bagarnes arbets
dag 15 å 16 timmar mot 18 under senaste år, skräddarnes 12
tr mot 151/;, tr år 1887) hafva ieke någon faktisk ändring i
arbetstiden till grund för sig, utan äro att betraktas såsom kor
rigeringar, sålunda nämligen, att de nu senast upptagna siffrorna
närmare träffa ett för året helt taget giltigt medeltal. Det är
beklagligt att skäl till dylika korrigeringar yppas, men sålänge
våra arbetare hafva så litet intresse för statistikkomiténs arbete
att från några yrken som här räkna flere hundratal arbetare,
blott en eller par personer taga någon befattning med komiténs
arbete, torde de svårligen alldeles kunna undvikas.
Såsom af komiténs senaste redogörelse synes, framstälde
vid arbetaremötena år 1888 mer än 10 yrken önskningsmål om
arbetstidens förkortande dels till 11 timmar (bleck-, plåt- och
kopparslagarne, sadelmakarne, svarfvarne och smederne),
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dels till 10 timmar (guldsmederne, kakelfabriksarbetarne,
mekaniske arbetarne, murarne, rörläggarne, och snickarne.
Då, redan ofvan nämts att några nämnvärda ändringar i
fråga om arbetstiden icke försports, följer deraf att samtliga
dessa önskning smål fortfarande qvarstå.
I fråga om arbetstiden blefvo vidare denna gång följande
önskningsmål särskildt antecknade:
garfvarne framhöllo att då deras arbetstid är längre än
inom de flesta andra yrken och dertill kommer att deras arbete
är af särskildt tung beskaffenhet äfvensom arbetsställena i fråga
om sundhet lemna mycket öfrigt att önska, en afprutning af
deras arbetstid vore i synnerlig grad påkallad;
skräddarne önskade en jämnare fördelning af arbetet i
den riktning att nattarbete och öfveransträngning vid vissa tider
och tillfällen i möjligaste mån måtte undvikas;
de mekaniske arbetarne framhöllo såsom önskvärdt att
deras arbetsdag måtte bestämmas till mellan kl. 6 f. m. och 6
e. m., hvarigenom några timmar på qvällen blefvo arbetarne
öfriga för välbehöflig andlig vederqvickelse och utbildning.
Behjertansvärdt synes äfven stenhuggarnes önskemål, att
deras middagsrast, nu en timme, måtte förlängas med V2 timme.
Då deras arbete ju är tungt och tröttande, torde den frist till
vederqvickelse och hvila, som sålunda eftersträfvas, icke kunna
anses för dryg.
De skäl för arbetstidens förkortande, som tidigare anförts,
qvarstå naturligtvis i orubbad kraft. Och det kan småningom
anses öfverflödigt motivera att en effektiv arbetstid af 13, 12
ja 11 timmar om dagen, synnerligast om arbetet är af tyngre
beskaffenhet, verkligen är för mycket. Frågan är numera hufvudsakligen den, huru en kortare arbetstid skall ernås. Hvarje
år som går, för att icke säga hvarje dag, bjuder allt kraftigare
att söka lösa denna fråga.
De sanitära förhållandena lemna fortfarande på många håll
mycket öfrigt att önska.
Måhända främst äro i detta afseende garfvarnes klago
mål att ställas. Deras verkstäder äro i högsta grad osunda
och dertill ofta kalla. Då härtill kommer att arbetarne, åtmin-
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Stone lärlingar, nödgas sofva i dessa bristfälliga verkstäder, är
missförhållandet så mycket mera skadligt och tryckande. Såsom
ett berömvärdt undantag framhölls hr J. Peltonens garfveri.
Bageriarbetarne ha i fråga om otillräckliga och osunda
bostäder framhemtat några exempel, som bevisa hvilken oerhörd
grad af håglöshet eller ringaktning för arbetarnes helsa på några
håll i yår hufvudstad ännu råder:
Hos en arbetsgifvare är arbetarnes rum endast omkr. 7 aln
långt, 4 */2 aln bredt och 3 ’/« aln högt samt dessutom fuktigt, men
bebos det oaktadt af 11 {säger 11} personer.
På ett annat ställe är rummet nästan lika litet och så fuktigt,
att vattnet ständigt droppar från taltet. Här bo 8 personer, bland
hvilka 3 äro minderåriga.
En tredje arbetarebostad ligger nästan helt och hållet under
jorden, är fuktig och upplyses endast genom en glugg, som är så
liten, att en menniska ej skulle kunna krypa ut genom den, hvilket,
då man måste passera 4 rum för att komma ut (denom dörren, gör
lokalen ytterst farlig äfven i händelse af eldsvåda.
Hos några arbetsgifvare inom samma yrke skola arbetarne
bo i sjelfva arbetsrummet.

Äfven skräddarne klagade öfver osnygga och helsoskadliga verkstäder. Oskicket går i detta afseende så långt att
verkstadsrum finnas som på helt års tid icke undergått någon
rengöring.
De mekaniska arbetarne upprepade sina senaste år framstälda besvär öfver de kalla, dragiga och oventilerade verkstä
der, i hvilka en del af yrkets medlemmar måste förrätta sitt
arbete.
Likaså framhöllo snickarne att några af verkstäderna
inom deras yrke äro synnerligen smutsiga, '”snarare lika djur
stall än menniskoboningar”.
Bleck- och plåtslagarne framstälde såsom önskningsmål
att erhålla rymliga och väl ventilerade verkstäder.
Jämte det komitén antecknar att, enligt utsago, jemväl
sadelmakarnes verkstäder likasom delvis äfven bokbindarnes
fortfarande lemna rum för berättigade önskningsmål, få vi slut
ligen enligt typografernes önskan framhålla att par af stadens
tryckerier icke fullt motsvara hygienins fordringar, nemligen hr
Westzynthii (Helsingfors Dagblads) tryckeri, der osnygghet råder

70
samt Tidnings- och tryckeribolagets (Nya Pressens) tryckeri, der
ventilationen är bristfällig.
Lärlingsförliållandena. De missförhållanden på detta om
råde som tidigare framhållits qvarstå i hufvudsak oförändrade.
Inom skomakaryrket tyckes i detta afseende som i så
många andra oredan icke vara minst. Dessa arbetare framhöllo
med beklagande, att lärlingarna så ofta byta plats att de icke
kunna erhålla någon sammanhängande och tillräfcklig yrkes
utbildning. Stadens barn anses i allmänhet för goda att egna
sig åt detta yrke, som i stället rekryteras med (ofta nog) mer
eller mindre hållningslös ungdom från landsorten.
Öfver lösliga lärUngsförhållanden klagade såsom förut
äfven målarne. Någon egentlig, ordnad utbildning i yrket före
kommer knapt, till stor skada för yrkesskickligheten och de
kunnige arbetarne.
Deremot sysselsättas inom yrket en mängd personer utan
egentlig yrkesutbildning, hvilka åtnöja sig med lägre aflöning än
den kunnige arbetaren och äfven i andra afseenden på grund af
det ordningslösa lif de föra hafva mindre anspråk samt sålunda
äro den duglige yrkesarbetaren till svårt förfång. — Klagomål
i ungefär enahanda riktning anfördes af murarene.
Ett — såsom komitén alltmera inser — mycket förderfligt
missförhållande i fråga om lärlingarna är att de på många håll
undfå den knappa aflöning, de med sitt arbete kunna förtjena
icke in natura, utan i penningar. Om den fullvuxne arbetaren
så ofta som man ju vet vara fallet, till sin egen skada miss
brukar sin penningeaflöning, — öder den på lastfulla och helsotärande njutningar, i stället för att dermed på bästa sätt till
godose sina verkliga behof, — så må man icke undra om den
unge och oerfarne lärlingen sig sjelf till nästan ännu allvar
sammare skada ofta nog icke förstår att bättre använda sin
mödosamt förvärfvade arbetsförtjenst. Härtill kommer att denna
vanligen är så knapp (5 till 7 mk i veckan) att det utan spar
samhet och omtanke kräfves en mängd gynsamma omständig
heter för att lärlingen dermed verkligen skall kunna ställa det
väl för sig.
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Klagomål öfver missförhållanden af detta slag anfördes
särskildt af skomakarne samt af guld- och silfverarbetarne.
Det ansågs böra ligga arbetsgifvarne om hjertat att se till, att
deras lärlingar icke sakna det nödvändigaste. I stället för att
aflöna lärlingar med penningar, borde arbetsgifvarne i främsta
rummet direkt tillgodose dessas behof af dräglig mat, kost och
kläder, vare sig genom att hemma hos sig bjuda dem detta,
eller på annat sätt draga försorg om att lärlingarnes behof i
sagda afseenden tillgodoses.
En bestämd lärlingstids fastställande påyrkade bokbindarne.
Mera omsorg om lärlingarnes skolgång och sedliga upp
fostran önskade de mekaniske arbetarne, skräddarne (framhöllo att näringslagens § 31, mom. 1 flerstädes ingalunda iakttages), målarne samt bagarne.
De sistnämnda eller bagarne framburo äfven klagomål
deröfver, att minderårige arbetare flerstädes användas till natt
arbete.
En humanare behandling af lärlingarne framhöllo de
mekaniske arbetarne såsom önskvärd. En allvarlig eftersyn
om lärlingarne vore, menade man, visserligen helsosam, men en
hård och hänsynslös behandling af den unge arbetaren väckte
endast onda frön hos honom till lifs. Och det borde ligga våra
dagars arbetare och arbetsgifvare om hjertat att fostra dem
som härnäst skola fylla samma plats, till såvidt möjligt bättre
och dugligare menniskor än de sjelfva äro, icke tvärtom göra
dem sämre.
Inom typografernes yrke uppgafs lärlingarnes ställning
jemväl lemna ett och hvarje öfrigt att önska. Men med hän
syn dertill att denna fråga allaredan gjorts till föremål för
dryftning inom typografernes förening och man der arbetar
på dess lösning, ansågos dessa missförhållanden icke behöfva i
komiténs redogörelse framhållas.
Arbetslöner och andra frågor. Arbetslönerna ha inom nå
gra yrken under senaste året varit högre än närmast förut,
nämligen
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för bokbindarne, på hvilkas yrkesområde arbetstillgången
och efterfrågan på arbetare under år 1888 uppgifves hafva va
rit i jämn tillväxt;
för de mekaniske arbetarne, beroende på en ökad liflighet i de mekaniska verkstädernas industri, hvilken åter ställes
i samband med ökad efterfrågan på finska jordbruks- och me
jeriredskap samt tilltagande afsättning på utlandet af dessa verk
städers alster;
för murare och timmermän, hvilkas löneförbättring är
att tillskrifva den allt mera tilltagande nybyggnadsverksamheten
i hufvudstaden.
Att äfven skomakarnes löner denna gång annoterats högre
än senast skedde, anser komitén till en del stå i sammanhang
med svårigheten att inom ett yrke med så talrika och i afse
ende å löneförhållanden så olika lottade medlemmar uppställa
den rätta medelsiffran. Dock anfördes äfven af de tillstädeskomne skomakarne att arbetsförtjensten i de centrala delarna af
staden något förbättrats. På förnämligare verkstäder utgör dagsförtjensten omkr. 2: 50, på de anspråkslösare deremot blott om
kring 1 mk.
Högre aflöniny än de för närvarande hafva ansågo sig
tapetserarne vara förtjenta af.
Löneberäkning efter timme önskade murarne och tim
mermännen.
Öfver stark tillströmning till sina resp. yrken, hvarigenom
existensvilkoren försvårats, klagade skräddarne, tvätterskorna
och strykerskorna.
Af bleck-, plåt- och kopparslagarne ville ett mindre an
tal göra gällande att en synnerlig öfverbefolkning äfven på de
ras yrkesområde inträdt, så att ett stort antal arbetare haft
synnerligen svårt att erhålla alls någon arbetsförtjenst. Häremot
uppträdde emellertid något flere arbetare af samma yrke och
anförde att en dylik klagan hvad de verkligen kunnige arbetarne
angår icke vore grundad. De medgåfvo deremot att på deras
yrkesområde likasom på så många andra en mängd arbetare
utan någon egentlig kunnighet i yrket velat försöka sin lycka
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och trodde att den öfverklagade arbetslösheten uteslutande hän
förde sig till sådana personer. Den duglige bleckslagaren behöfde icke sakna arbetsförtjenst, synnerligast om han såsom fal
let vanligen är bland desse yrkesidkare förenar kunnighet i två
af de tre närslägtade yrkesbrancherna, d. v. s. är på en gång
förfaren i antingen bleck- och plåtslageri eller koppar- och
plåtslageri.
Skomakarne framhöllo såsom tillförene önskligheten af
att här å orten få tillgång på en bättre råvara. De trodde att
garfvarne med god vilja skulle kunna bättre än hittills till
godose detta behof; önskade till skydd mot utländska färdiga
skomakeriarbeten och möjligaste lättnader lör import af sitt råmateriul, lädret, i synnerhet för bättre och finare qvaliteter af
denna vara.
De mekaniske arbetarne upprepade utom hvad ofvan an
förts, sina besvär öfver bristen på tydliga och fullständiga
förhållningsreglementen i verkstäderna samt likaså sitt önsk
ningsmål att pensionskassor allmännare måtte inrättas och
olycksfallförsäkring blifva allmännare. Såsom ett framsteg är
beträffande samma yrke att anteckna det arbetarne vid två af
stadens mekaniska verkstäder (nämligen skeppsdockan och den
Osbergska) under det gångna året af sina arbetsgifvare försäk
rats mot olycksfall.
Murarne anförde i hufvudsak samma klagomål som se
naste år:
arbetsgifvarne uppskatta icke nog arbetarens yrkesskicklig
het, så att de kunniga arbetarne lida af konkurrensen med s.
k. handtlangare;
likaså menlig är konkurrensen med utländske, främst ryske
arbetare, som åtnöja sig med lägre aflöning än den härstädes
bofaste arbetaren kan göra, hvilken har större utskylder och
naturligen ofta äfven har familj att försörja;
ytterligare hafva murarne att utstå en ojämn konkurrens
med ett stort antal från landsorten hit tillströmmande arbetare,
för hvilka lifvet här icke heller ställer sig lika dyrt som för
den i hufvudstaden bofaste.
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Ett svårt missförhållande inom murarnes yrke, hvilket de
jemte den ofvan senast relaterade olägenheten ha gemensamt
med timmermännen är den uppenbara orättvisa som under den
rådande byggnadsifvern stundom tillfogats desse arbetare. Dessa
byggnadsföretag gifva nämligen ofta upphof åt ett djupgrenadt
entreprenadsystem, hvarunder betalningen för arbetet till god
del stannar en mängd mera vinningslysta än samvetsömma per
soner till godo, hvilka fungera såsom mellankunder, medan ar
betaren, som verkligen utför arbetet, ser sin lön ytterligt ned
tryckas. Det går så långt att dessa personer, ofta nog alldeles
icke fackkunnige hvilka handhafva dylika mellanhandsftmktioner,
i förtid göra af med hela entreprenadsumman så att arbetaren,
när han omsider skulle utbekomma sin lön, får intet. — Såsom
ett korrektiv häremot påyrkade murarne att arbetslönerna här
efter måtte utbetalas hvarje vecka; på det vederb. arbetsgifvare
icke måtte så länge som sker när aflöningen utbetalas med större
mellantider, frestas att sjelf använda hvad arbetaren tillkommer.
För bättre ordnings åstadkommande påyrkades äfven att
myndigheterna ville noggrannt öfvervaka att icke personer, de
der ej utverkat sig vederb. tillstånd till sådan närings bedrifvande, fungerade som arbetsgifvare inom byggnadsyrket.
Af förekommen anledning ansågo sig murarne jemväl böra
hemställa huruvida det icke måste anses billigt att vid bygg
mästares eller andra arbet6gifvares inom byggnadsyrket konkurs
arbetarnes fordran för utfördt arbete främst skulle ur tillgån
garna gäldas.
Ehuru en fackförening bland murarne sedan någon tid
existerar syntes de tillstädeskomne arbetarnes tillförsigt till den
sammas förmåga att verka för deras intressen icke vara stort.
Deltagandet i föreningen hade i början varit ganska lifligt, men
en betydlig del af de första medlemmarne hade senare efterhand
fallit af.
Tvätterskorna beklagade sig öfver tvättbryggornas dåliga
beskaffenhet. Arbetet på dessa, hvilket redan i och för sig syn
nerligast under den kallare årstiden naturligtvis är mödosamt,
försvåras ytterligare derigenom att desamma icke äro dess än-
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damålsenligare än att de, då en större mängd tvätterskor på
en gång begagna sig utaf dem, sjunka under vattenytan. Der
till erfordrades inga stora omkostnader om ändamålsenliga tvätt
bryggor inrättades ocb dertill måhända någonslags skjul invid
eller på dem. Af det öfverklagade missförhållandet lidandes
antal är så stort, att vederb. myndighet ingalunda eger skäl att
ytterligare uppskjuta med dessa bristers afhjelpande.
Typograferne slutligen önskade att resp. tidningsredak
tioner måtte mer än hittills taga hänsyn till tryckeriarbetarnes
berättigade kraf i så måtto att ojämt arbete och öfveransträng
ning i möjligaste mån måtte undvikas. Man var icke blind för
att sådana olägenheter på grund af tidniugsarbetets art icke ens
med god vilja kunna alldeles undvikas, men ansåg att redaktio
nerna icke gjort allt hvad som med fog kunnat begäras för att
tillgodose tryckeriarbetarne.
Typograferne besvärade sig jemväl öfver den konkurrens
med de egentliga tryckerierna, hvilken utöfvas af sådana qvasitryckerier, som förnämligast för tryckning af visitkort och di
verse enklare accidenstryckarbeten på senare tid härstädes upp
stått. Dessa ,,tryckerier“ uppgåfvos åtnöja sig med blott halfutbildade sättare och tryckare, hvilken omständighet dels ned
bringar priset för tryckarbeten, emedan sådana arbetare icke
hafva samma löneanspråk som fullärde, dels inverkar menligt
på yrkesskickligheten, i det att mindre skicklige arbetares ut
komst underlättas.
Värdet och betydelsen af en sådan undersökning af arbe
tarnes ställning inom olika yrken som den hvars resultat äfven
framlagts, äro obestridliga. Komitén har i sitt upprop till Hel
singfors arbetare redan antydt de samma och vill icke här vi
dare utveckla en sak, hvars sanning ligger för öppen dag.
Emellertid kan icke nekas, att en undersökning af ifråga
varande art alltid nödgas stanna blott på ytan af de frågor
den samma berör, den måste nöja sig med de allmänna kontu
rerna och går icke på djupet i detaljerna. För att emellertid
möjliggöra en verklig och belysande utredning af hufvudstadens
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arbetarebefolknings lefnadsvilkor och lefnadsvanor, har komitén
tänkt söka åstadkomma en särskild s. k. euquéte på detta om
råde. Komitén har derför under en följd af sammanträden ut
arbetat några formulär, för frågor beträffande arbetarnes familjeoch bostadsförhållanden samt rörande deras ekonomi. Dessa
frågeformulär skola i sinom tid i riklig mängd utdelas biand
Helsingfors arbetare och komma derest de begärda upplysnin
garna i något så när tillräcklig omfattning afgifvas, att lemna
ett utmärkt material för ett verkligt ingående studium af deras
lif och en god vägledning för aflägsnandet af deri förekommande
missförhållanden.
Helsingfors d. 23 Febr. 1889.
Aug. Hjelt.
Rich. Hindström.

K. Schwenzon.
G. Malmström.

Sångkörens verksamhet under det förgångna året framgår
af följande redogörelse:
Sedan föreningens årsmöte försiggått i Mars sammankal
lades sångkören den 1 April till ett allmänt möte i och för
val af bestyrelse för det kommande året. Till denna be
styrelse valdes med slutna sedlar fröknarna H. Hazard, A.
Sandell, hrr O. Nyholm, A. Helenius och E. Tallgren, samt till
suppleanter: fröken A. Rosengren och herrO. Lindstedt. Sedan
herr E. Tallgren genom döden afgått, invaldes till bestyrelsemedlem
herr O. Lindstedt, i hvars ställe herr F. Forslund åter inkal
lades som suppleant. Såsom kändt hade kören hörsammat Fin
ska Folkupplysningssällskapets inbjudning till sednaste sång- och
musikfest i Tammerfors. Allt sedan Mars månad ända till den
bestämda resedagen fortgick öfningarna oafbrutet utan att kören
kunde sysselsätta sig med några andra numror än de till den
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beramade festen hörande, hvilka icke voro färre än 16. Då nu
den ordinarie dirigentens helsa för tillfället var något vack
lande och tiden slutligen började blifva knapp, antogs magister
E. Leander till biträdande dirigent.
Den 18 Juni afreste kören för att nu genomgå det för
sta eldprofvet. Detta bestod den också med heder, ity att den
samma återvände såsom l:sta pristagare. För att denna resa
blef förverkligad får kören härmed framhålla sitt varmaste tack
såväl till festbestyrelsen som till en del föreningsmedlemmar,
hvilka intresserat sig för saken. Hvad åter körens seger be
träffar, torde utom allt tvifvel hedern deraf tillskrifvas vår ni
tiske dirigent hr A. Uggla. Då herr A. Uggla tillföljd af sjuk
lighet ej kunnat fortfarande qvarstanna som dirigent, valdes
dertill d. 1 September hr mag. E. Leander, som äfven välvilligt
emottog befattningen och har han under denna korta tid visat
sig ega såväl vilja som förmåga att vidare förkofra kören. Äf
ven i år har kören erhållit inbjudning från Finska Folkupplysningssällskapet att deltaga i blifvande sång- och musikfesten i
Wiborg; men på grund af det långa programmet och då körens
medlemmar ej kunna uppoffra tid hvarje år för dylika färder,
beslöts vid mötet den 10 Febr. att ej deltaga i täflingen,
men väl har kören ernat resa till Wiborg för att konsertera derstädes under den pågående festen.
Körens bestyrelse består för närvarande af hrr C. O. Nyholm,
ordförande; mag. E. Leander, dirigent; öfriga ledamöter: fröknarna
H. Hazard, A. Sandell, hrr 0. Lindstedt och A. Helenius, som
tillika fungerat som sekreterare, samt suppleanter fröken A.
Rosengren och hr F. Forslund. Körens numerär är för när
varande 53 personer, neml. 17 sopraner, 11 alter, 12 tenorer
och 13 baser.
Till slut må här uppräknas den s. k. Tammerfors-kören
jemte de 4 öfriga personer af föreningen, hvilka deltagit i fär
den. 1819—21/688.
Sopran: Amanda Sandell, Ida Tuliainen, Anna Rosen
gren, Olga Kaartinen, Fanny Halén, Anna Rönneberg, Emilia
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Hellman, Maria Nyström, Amaada Huttunen, Maria Schneider,
Sigrid Lindroos, Ida Johansson, Hilma Ahlfors och Selma Jo
hansson.
Tenor: Axel Strömmer, Hjalmar Österlund, Johan Jefremoff, John Paischeff, Karl Ekman, Fredrik Salin, Antti Mönk
könen och Johan Silander.
Alt: Hilda Hazard, Ada Ågren, Sigrid Hasselgren, Ida
Lindstedt, Ida Holmström, Amanda Eriksson, Mimmi Strömberg,
Josefina Nyman, Fanny Wiinikainen och Aina Mätiin.
Bas: Otto Nyholm, Alexander Helenius, Otto Lindstedt,
Frans Forslund, Fredrik Lillström, Fredrik Fröberg, Alex. Palenius, Karl Lodman, Karl Mandelin, Thure Karhelin, Fredrik
Walkonen, Karl Thornell.
Alarik Uggla: körens dirigent, Carl Göhle och John Widemark: körens ekonomer, Victor Pettersson och Johan Snell:
direktionsmedlemmar.
Utom den förenämnde T:fors färden har kören medverkat
utom vid de af Festbestyrelsen på orten föranstaltade nöjen vid
en konsert i Lovisa den 8 Juli äfvensom den 27 Maj vid
aftäckandet af kommerserådet Borgströms byst i Djurgården.
Härmed är sångkörens berättelse för det förgångna året
afslutad och hoppas kören att densamma under sin nuvarande
dirigents herr magister E. Leanders ledning skall nå de bästa
resultat.
Helsingfors i Februari 1889.
Å Sångkörsbestyrelsens vägnar:

C. O. Nyholm.
Alex. Helenius.

Helsingfors Arbetareförenings finskspråkiga

Talare- och diskussionssällskaps årsberättelse för 1888. Öf
vertygade derom att talareförmågan iDom arbetareföreningen, både
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med afseende å innehåll och uttryckssätt i allmänhet — på få
undantag när — icke var fullt tillfredsställande och att detta
kunde afhjelpas genom öfning, vaknade hos några personer tanken
på bildande af ett skildt s. k. talaresällskap. Då först genom
enskildt tankeutbyte klarhet erhållits derom att tillräckligt antal
för saken intresserade fanns, togo slutligen hrr A. Tukiainen,
T. Kytö, K. Lindroth m. fl. tanken på fullt allvar, och resul
tatet deraf är det nämnda sällskapets tillkomst. Afsigten var från
början att skapa den till svensk- och finskspråkig, men då endast
några få svenskatalande intresserade anmält sig och då tvåspråkighet ansågs blifva hämmande, kanske till och med förlamande
för sällskapets verksamhet, afstod man sedan derifrån. Stad
gar upprättades och efter det arbetareföreningen vederbör
ligen stadfäst dem d. 15 April, började sällskapet sin verksam
het. För att aflägsna den naturliga räddhågan försöktes åstad
komma möjligast ombytliga öfningsmöten. Genom ombyte af
ordförande- och sekreterarebefattningarna från den ena medlem
men till den andra, föredrags- och protokollsjustering, deklama
tions- och föredragsförsök samt med anledning af alla deraf
uppkomna diskussioner och tankeutbyten erhöllo nämda möten
en intressant prägel. Förhoppningarna om sällskapets lifaktighet voro ganska lofvande. Kom derefter sommarferierna, under
hvilken tid all verksamhet naturligtvis upphörde. Vid höstens
inträde, då sällsk. åter hade bordt vakna till nytt lif, syntes
allt intresse beklagligtvis ha slocknat, så att det omöjligt kunde
fås till stånd ett enda öfningsmöte, hvartill orsaken var
deltagarenes fåtalighet. Orsakerna dertill torde kanske vara
flere, såsom t. ex. allt större intresse för folkeliga föredragen,
större deltagande i elementarkurserna, nyligen uppkomna fackafdelningar samt omöjligheten att erhålla rum i lokalen på passlig tid m. m. Det är emellertid att hoppas, det idén dock icke
fullständigt utdödt, utan att sällskapet ånyo må kunna med
större energi verka för sitt ändamål.
Sällskapet har under det förflutna året hållit 6 allmänna
och 7 öfningsmöten. De vigtigaste diskussionsämnen på öfnings
möten ha bl. a. följande frågor varit: Huru bör en talare upp
träda och hvad bör han åsyfta? Hvilken nytta göra förenin
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garna och hvad nytta har allmänheten af dem? Är det hvarje
fullvuxen persons skyldighet att tillhöra någon sjukhjelpkassa
och hvarför? När lefver menniskan öfver sina tillgångar? Huru
stora inkomster bör en familj af t. ex. 5 personer ha i Hel
singfors för att kunna lefva måttligt? Öfver dessa och flere an
dra mindre vigtiga frågor har hållits literära föredrag, öfver
några till och med flere.
Bestyrelsen, först interims- och senare ständiga har varit
sammansatt af följande personer: K. Lindroth ordförande, O.
Lindstedt viceordf., R. Ahlstedt kassör, A. Järvenpää sekrete
rare och J. A. Snell. Bestyrelsemöten hafva hållits 4 gånger.
Sällskapet har räknat tillsammans 35 medlemmar.
Sällskapets ekonomiska ställning framgår af följande revi
sionsberättelse för 1888, gifven till Helsingfors Arbetareförenings
Finskspråkiga Talare- och Diskussionssällskap af dess dertill ut
sedda revisorer.
Vid genomgåendet af sällskapets räkenskaper, ha vi ob
serverat, att dess inkomster och utgifter voro:
Inkomster:
Anmälningsafgifter............................................................ 17: 50
Medlemsafgifter..................................................................22: 30
Gåfva.......................................................................................
70
9mf.

40: 50

Utgifter:
Annonser i tidningarna............................................................ 9: 06
Matrikel.........................................................................................6: 25
Behållning.................................................................................25: 19
40: 50
Med tacksamhet till gifvarene få vi nämna att sällskapet
som gåfvor fått emottaga dess tryckta stadgar och medlemskort
samt „Neuvon-antoja kokousten ja istuntojen pitämisessä*1.
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Intygande att sällskapets angelägenheter hvad å Bestyrelsen
vidkommer äro väl skötta föreslå vi för densamma fnll ansvars
frihet.
T. Kytö.

William Unger.

Victor Sohiman,

k Bestyrelsens vägnar:
K. Lindroth.
A. Järvenpää.

Till 4:ds norski arhotarsmötot d. 9 Juli afsändes följande
telegram:
Arbetaremötet
Hammar.
Med lifligt intresse följande våra norska bröders sträfvanden tillönska vi eder framgång och hoppas att de styrande vid
afgörandet om arbetarnes förslag skola besinna att en lyckligt
lottad arbetarekår är ett bland framåtskridandets starkaste stöd.
Helsingfors arbetareförening genom
ordföranden von Wright.
Härpå ingick följande svar:
Arbetareföreningen, Helsingfors. Hjertelig tak for lykönskningen. Leve Finland, leve fremskridtet.
Hölås.

Franz.

Hermansen.

Titelreformen. Direktionen har beslutit att i föreningens
handlingar, skriftvexling och publikationer icke använda sådana
titlar, som pläga tilläggas hnstrur på grand af deras mäns
yrke, embete, akademisk grad m. m.
6
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lltllndlki föreningar, förbindelser med- Med de största ar
betareföreningar och andra korporationer för arbetarebildningens
höjande i Stockholm, Gefle, Norrköping, Malmö, Göteborg,
Kristiania, Throndjem och Köpenhamn har föreningen äfven i
år utbytt publikationer.
Iltskänkningsrätt i föreningens restauration, hvilken äfven
under det till ända lupna året på ett i allo tillfredsställande sätt
skötts af maskinisten A. Tukiainen, tilldelades, efter gjord an
sökan, föreningen för tiden från den 1 Juni 1888 till 1 Juni
1890. Enligt föreningens tidigare fattade beslut utskänkes så
som kändt hvarken brännvin eller likörer.
Återblick och slutord- Helsingfors arbetareförening kan
med tillfredsställelse blicka tillbaka på det nyss tilländagångna
5:te året af sin tillvaro, ty föreningens sträfvanden hafva derunder, såsom af förestående berättelse framgår, icke allenast,
oaktadt bristen på intellektuel kraft och ekonomiskt under
stöd inverkat förlamande, oafbrutet fortsatts, utan äfven kunnat
riktas på nya fält, hvilkas beträdande synes vara egnat att med
föra goda frukter för arbetaresaken.
Arbetarne i några yrken hafva anslutit sig som fackafdelningar till arbetareföreningen och flera nya dylika assosiationer
äro ännu att vänta.
Föreningsmedlemmarnes antal har under året ökats från
397 till 447.
De af föreningen och dess tidningar Arbetaren—Työmies
förfäktade åsigterna hafva småningom börjat vinna terräng. Arbetarene begynna vakna och för tillvaratagandet af sina intres
sen organisera sig i korporationer, hvilka i synnerhet om sam
verkan dememellan fås till stånd, kunna utvecklas till mäktiga
häfstänger för befordrandet af arbetarnes andliga och materiella
förkofran. Arbetsgifvarne tyckas i allmänhet känna sig starkt
uppfordrade att tillmötesgå arbetarnes billiga fordringar om
reformer och den allmänna meningen begynner äfven allt star
kare fordra åtgärder afseende befordrandet af arbetarnes in
tressen i olika riktningar. Af folkrepresentätionen och regerin
gen beslutade och förberedda mått och steg ingifva i detta af
seende goda förhoppningar för framtiden.
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Men, om arbetarene icke allmänt komma till insigt om
att det är de sjelfva som främst kunna och böra verka för
förbättrandet af sin ställning, då få de ännn länge vänta på
för arbetarne och hela vårt land betydelsefulla förbättringar.
Må derför ingen förblifva likgiltig, utan allt flere och flere
ansluta sig till dem som enigt sträfva för arbetarens väl.
Helsingfors, d. 1 Mars 1889.
Enligt uppdrag:
Aug. Lundqvist.

J. A. Snell.

Revisionsberättelse för år 1888
Efter skedd granskning af Helsingfors Arbetareförenings
räkenskaper hafva vi funnit föreningens ställning den 31 Decem
ber 1888 sädan som förda böcker och nedanstående tablå ut
visar eller:
Tillgångar:
Inventarier............................................................
Biblioteket............................................................
Obligationer............................................................
Kontant i kassan.................................................

w

1,888:
4,000:
2,916:
364:
9,168:

75
—
—
17
92

Skulder:
Allmänna fonden.................................................
Föredrags „
..................................................
Fonden för beredande af tillfälle åt fattiga skolbarn att om sommaren vistas på landet .
J. Th. Lagerbohms fond för fattiga skolbarns
beklädnad.................................................
Elementarkursfonden............................................

n

7,002: 90
1,702: 27

5?

137: 30

62: 73
263: 72
3mfi 9,168: 92
n

Årets inkomster och utgifter utgjorde enligt förda böcker af
Inkomster:
Behållning från 1887 .............................................. 3mf 6,644: 07
Räntor...............................................................
„38:68
Månads afgifter..............................................................„ 2,006: 10
Transport 9inf 8,688: 85
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8,688: 85
245: —
162: 50

Transport
Inskrifningsafgifter...........................
Anmälnings „
...........................
Donationer:
Utskänknings aktiebolaget
Utminuterings
„
Handarbets afdelningen . .
Restauratören arrende......................

•
•
•
•

•
■
•
•

•
•
•
•

1,000:
1,000:
800:
75:
J»
9mC 11,971:

—
—
—
—
35

.
•
.

.
•
.

.
•
•

•
•

•
■

•
•

500:
341:
343:
598:
1,910:
1,226:
48:
7,002:
11,971:

—
07
53
80
—
55
50
90
35

•
•
•
•

99
5,

Utgifter:
Kassörens arvode...........................
Biblioteket......................................
Läsesalen......................................
Tidningen Arbetaren—Työmies
Hyra.................................................
Diverse omkostnader......................
Afskrifning å inventarier
. . .
Behållning till 1889 ......................
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,1

5)
9mf.

Följande särskilda fondernas inkomster och utgifter utgjorde

Föredragsfonden.
Inkomster:
Behållning från 1887 ............................................5"/
3: 42
Anslag fr. Konstflitsföreningen........................... „
200: —
Stadsfullmäktiges anslag för 1887 .............................
1,500: —
Stadsfullmäktiges anslag för 1888 .............................
1,500: —
Utskänknings aktiebolaget för 1888....
„
400: —
Influtna afgifter af åhörarene . . . . . .
397: 45
Smf. 4,000: 87
Utgifter:
Föredragarenes arvode...................................... 1,860: —
Tryckningskostnader, gas, vaktmästare m. m. .
„
438: 60
Behållning till 1880 ........................... ........................ 1J02: 27
4,000: 87
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Fonden för bindande af tillfälle ål fattiga skolbarn att om
sommaren vistas på landat.
Inkomster:
Behållning från 1887 ............................................132: 02
Räntor...............................................................................
5: 28
137: 30
Utgifter:
Behållning till 1889 ................................................. 137: 30

J- Th. Lagerbohms fond för fattiga skolbarns beklädnad.
Inkomster:
Behållning från 1887 .................................................
Räntor................................................. ..... . . .

„

60: 32
2: 41
62: 73

Utgifter:
Behållning till 1889

................................................. Smfi 62: 73

Elementarkurs fondenInkomster:
Anslag fr. Utminuterings akt. holag.....................1,000: —
„
„ Arbetareföreningen........................... ........
100: —
Inträdesafgifter och tecknade bidrag . . ■ .
„
460: —
1,560: —
Utgifter:
Undervisningsarvoden............................................1,099: —
Bleck, pennor, gas m. m........................................„
197: 28
Behållning till 1889 ........................... ..... ■ .
„
263; 72
1,560: —
Enligt ofvanstående har föreningens tillgångar ökats från
6,644: 07 till
7,002: 90 eller med Sm/C 358: 83, men
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då i ett af verificaterna finnes ett adderingsfel, föreningen till
godo, på 3mf. 100: — och då kassören af misstag påfört för
eningen den 4 Augusti tvänne annonsräkningar å sammanlagt
belopp dmf. 3: 72 ökas ofvannämnda summa med
103: 72
och utgör sålunda 462: 55.
För att möjliggöra en lättare kontroll af matrikeln, äro
frie föreslå att medlemskorten för framtiden tryckas i sådan
form att en del af dem stannar i kassörens värjo såsom verificat
öfver gjord inbetalning. Härigenom skulle visserligen kassörens
arbete något ökas men kontrollen af matrikeln blefve ock be
tydligt enklare.
För öfrigt hafva vi intet att anmärka, hvarför föreslå an
svarsfrihet åt direktionen och kassören.
Helsingfors, den 27 Februari 1889.
W. Ekman.

Uno Staudinyer.

O. Lindstedt.

Likaså hafva vi granskat Festbestyrelsens räkenskaper,
men kunna ej lemna oanmärkt det mindre tillfredsställande sätt
hvarpå desamma blifvit förda, hvilket gör en noggrann revision
af dem, på en så kort tid som stått oss till buds, svår, ja
omöjlig.
Protokollen och en del verificationer saknas fullständigt,
under det en annan del åter äro utan nödig specification samt
till stor del utan godkännande från någon af festbestyrelsemedlemmarna. — Den s. k. kontrollboken torde ej vara rätt, alldenstund i kassaboken finnes upptagna en mängd belopp hvilka
icke ingå i kontrollboken, hvilket åter gör att de särskilda till
ställningarna icke alltid lemnat den vinst eller förlust som af
kontrollboken, i dess nuvarande skick, framgår. Att konstatera
huru mycket, som influtit för försålda biljetter låter sig ej göra,
då de osålda icke upplevererats.
Vi föreslå att Festbestyrelsens bokföring för framtiden
skulle anordnas sålunda, att
1) i Kassaboken antecknas för hvilken tillställning hvarje
inkomst eller utgiftspost belöper sig, och ej såsom nu endast
differensen emellan inkomster och utgifter upptagas.
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2) Från kassaboken bör alla poster införas i kontrollboken
fördelade på resp. konti, för de särskilda tillställningarna, hvarjemte konto öppnas för allmänna, icke delbara, omkostnader, så
som sångledarens lön, noter, etc.
3) I kontrollboken upptages huru många biljetter, som för
hvarje tillfälle blifvit tryckta, samt huru stort antal af dessa för
sålts. Resterande biljetter upplevereras som verificater.
4) Alla räkningar böra godkännas af ordföranden eller an
nan medlem i festbestyrelsen.
5) Bevis öfver försålda biljetter bör af resp. försäljare
utfärdas.
6) Inventarieförteckning, öfver, med festbestyrelsens medel
uppköpta reqvisita, för teaterföreställningar och dylika bör
upprättas.
7) Kassaboken afslutas för hvarje månad, kontrollboken
såsom nu efter hvarje nöje.
Tills räkenskaperna blifvit försatta i behörigt skick, anse
vi oss ej kunna tillstyrka ansvarsfrihet åt festbestyrelsen.
Helsingfors, den 27 Februari 1889.
W. Ekman.

Uno Staudinger.

Ofvanstående revisionsberättelse, såvidt den rör festbestyrel
sen remitteras härmed till nämda styrelses förklaring.
H:fors, den 27 Febr. 1889.
V. v. Wright.
Till svar på Herrar Revisorers anmärkningar, får
Festbestyrelsen härmed genmäla följande-,
I) Hvad protokollen angå, hafva desamma förut icke blifvit
infordrade af föregående revisorer; men tillsades sekreteraren
genast vid Herrar Revisorers förfrågan att inlemna desamma i
behörig ordning inom Februari 1889.
II) „att några verificationer saknas alldeles, andra åter
utan specification o. s. v.
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a) deremot får Festbestyrelsen genmäla att alla nödiga
verificat finnas. Qvitto på kassatransaktioner som af kassören
och ordföranden (genom förskotteringar och lån) uppgjorts med
bestyrelsen finnas visserligen icke — men då kassaboken och
kontrollen blifvit genomsedda af 3 personer (Herrar H. Schneidler,
W. Lagerberg och V. Westerlund) och hvarje post granskad
(något som äfven af Herrar Revisorer borde blifvit bemärkt af
åtskilliga underskrifter och anmärkningar i böckerna af samma
Herrar) — torde äfven af en och samma person på sig sjelf
utställda qvitto vara onödiga. Samma sak har äfven genom ord
föranden blifvit delgifven Herrar Revisorer och inlemnas härmed
till kassören af ofvannämnda Herrar gifvet intyg.
b) Hvad åter specification af några räkningar angår, får
Festbestyrelsen upplysa:
Att detsamma blott förekommer vid räkningar på priser
till folknöjet, utfärden till Melkö och Teaterföreställningen. Då
hafva varor blifvit tagna på öppet köp; hvad som ej gått åt
blifvit återsändt — resten betald. Dervid har kontroll nog
blifvit iakttagen af de medverkande inom Bestyrelsen vid upp
ställning och återsändning af priserna. Till andra ändamål har
en viss summa blifvit anslagen åt Kassören att efter bästa för
måga inköpa en post vinster.
III) Hvad åter kontrollbokens rigtighet beträffar beder
Festbestyrelsen Herrar Revisorer litet närmare genomgå Debet
sidan i Kassaboken — innan desamma fälla stafven öfver oss.
Då en bestyrelse arbetat med förlust 3/4 delar af året och blott
genom en eller två medlemmars kassalån kunnat uppehålla sin
existens och genom desammas personliga inflytande erhållit öppen
credit — torde vara lätt begripligt — hvarför kassören icke
för dagen kunnat införa och fördela alla räkningar. De mest
trängande hafva blifvit liqviderade — andra fått vänta.
Särskildt gäller Herrar Revisorers anmärkningar de s. k.
olika conti för de skilda festerna.
Bedes blott genomse några annons-, tryckeri- m. fl. större
räkningar och vi tro Herrar Revisorer snart nog komma till det
resultat vi förut påpekat — utan credit hade bestyrelsen detta
år icke kunnat existera.
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IV) Finnes för hvarje soirée, konsert eller annat nöje af
vaktmästare bifogad uträkning. Kontroll öfver fribiljetter eller
annorlunda sålda biljetter har af ordföranden eller sekreteraren
blifvit gjord.
Hvad Herrar Revisorers förslag om ändamålsenligheten af
en ny uppställning af Festbestyrelsens böcker beträffar — vilja
vi icke ingå i några svarsmål derpå — då enligt vår mening
detsamma tillhör ett månadsmöte eller direktionen — icke en
revisionsberättelse att derom bestämma. Het af oss tidigare
sagda torde nog belysa hvilka svårigheter Bestyrelsen haft detta
år att annorlunda arrangera saken och för den som haft med
dylikt att skaffa är nog kändt, hvilken tid och svårighet inför
skaffandet af räkningar och qvitton medför — om desamma hvar
14:de dag skola anskaffas för redovisning inom Bestyrelsen (äfven
ifall medel funnits att betala desamma).
Festbestyrelsen.

Helsingfors Arbetareförenings Funktionärer 1888.
(* betyder, född, v. vald).

Direktionen:
(v. första g&ngen år 1884.)

Ordförande:
Viktor Julius von
86, 87, 88.

Wright, fabrikant, * 18s/s56, v. 84, 85,
Vice-ordfö rande:

August Lundqvist, körsnär, * 182/1160, v. 84, 85, 86, 87, 88.
Öfriga ledamöter:
Richard Hindström, ingeniör, * 1828/349, v. 84, 86, 80.
Viktor Wilhelm Holmberg, bleckslageriarbetare, * 1817/562,
v. 86, 87, 88.
Johan Höilund, vide- o. rottingsarbetare, * 1828/344, v. 84,
85, 88.
Karl Lindroth, filare, * 18n/258, v. 86, 88.
Karl Fredrik Numberg, konduktör, * 1811/749, v. 87, 88.
Viktor Pettersson, faktor, * 1817/!49, v. 84, 86, 88.
Karl Schwenzon, materialbokhållare, ‘ 1828/,60, v. 88.
Johan Alfred Snell, typograf * 1812/s60, v. 87, 88.
Sekreterare:
August Lundqvist, körsnär, * 182/(160, v. 86, 87, 88.
Johan Alfred Snell, typograf, * l»12/B60, v. 87, 88.
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Ordningsutskottet:
Ordförande:
Magnus Lindfors, typograf, * 183%47, v. 87, 88.
Vice-ordförande:
Mathias Lindblad, byggmästare, * 1829/s42, v. 87, 88.
Sekreterare:
Alexander Helenius, kontorist, * 182/956, v. 88.
Öfriga ledamöter:
Fridolf Numberg, verkmästare, * 1815/956, v. 87, 88.
Daniel Stenbacka, modellsnickare, * 1817/1244, v. 87, 88.
Willehad Ekman, kontorist, * 1818/262, v. 88.
Edvard Nordling, maskinmästare, * l815/,47, v. 88.
Gabriel Keinänen, qvartersman, * 1815/352, v. 88.
Hjalmar Hammar, smed, * 1813/659, v. 88.
Karl Lodman, skomakare, * 185/656, v. 88.
Thimoteus Kytö, körsnärsgesäll, * 1811/857, v. 88.
Otto Walander, vaktmästare * 1818/n49, v. 88.

Festbestyrelsen:
Ordförande:
Viktor Westerlund, kontorsföreståndare, * 1823/357, v. 87, 88.
Vice ordförande och kassör:
Carl Göhle, j:r, kontorist, * 1816/1162, v. 86, 87, 88.
Sekreterare:
Johan Fredrik Widemark, urmakare, * l83/e56, v. 87, 88.
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Öfriga medlemmar:
Hilda Johanna Emilia Hazard, kassörska, * 1823/j61, v. 88.
Alexander Helenius, kontorist, * 182/956, v. 88.
Wilhelm Lagerberg, kontorist, * 1810/g62, v. 86, 88.
Frithiof Mieritz, arkitekt, * 1830/863, v. 87, 88.
Amanda Sofia Sandell, handelsbiträde, * 182/438, v. 88.

Sångkörens bestyrelse:
Ordförande:
Carl Otto Nyholm, bokbindare, * 1822/452, v. 88.
Öfriga ledamöter:
Rilda Johanna Emilia Hazard, kassörska, * l823/t61, v. 86,
87, 88.
Johan Alexander Helenius, kontorist, * 182/956, v. 87, 88.
Amanda Sofia Sandell, handelsbiträde, * 182/438, v. 85, 87, 88.
Otto Lindstedt, typograf, * 1828/762, v. 88.
Emil Leander, filosofie kandidat, * IS‘%63, v. 88.
Suppleanter:
Anna Rosengren, sättarinna, * 185/761, v. 88.
Frans Forslund, kontorist, * 181/17O, v. 88.

Sångledare:
Emil Leander, filosofie kandidat, * lS18/^, v. 88.

Handarbetsafdelningens bestyrelse:
(Se sid. 38).

Bagerifackafdelningens bestyrelse:
(Se sid. 14).
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Mekaniska fackafdelningens bestyrelse:
(Se sid. 56).

Finskspr. talare- o. diskussionsklubbens bestyrelse:
(Se sid. 80).

Undervisningskomitén:
(v. första gången 1885.)

Ordförande:
Ernst Gustaf Palmen, friherre, professor, * 1826/h49, v. 85,
86, 87, 88.
Öfriga ledamöter:
Richard Hindström, ingeniör, 1823/249, v. 85, 86, 87, 88.
Petrus Nordmann, fil. doktor * 1830/i58, v. 87, 88.
K. J. Ahlström, qvartersman, v. 88.
Matti Äyräpää, med. dokt. 18n/452, v. 87, 88.

Redaktionen för ,,Arbetaren“—„Työmies":
Viktor Julius von Wright, fabrikant, * 185/856, ansvarig re^
daktör, v. 86.
Viktor Pettersson, faktor, • 1817/349, v. 86.
Robert Ahlstedt, faktor, * 18lo/i5O, v. 86.

Revisorer för 1888 års räkenskaper:
Willehard Ekman, kontorist, * 1818/262, v. 88.
Vno Staudinger, kontorist, * 1821/1261, v. 88.
Otto Lindstedt, typograf, * 1828/,62, v. 88.

95

Kassör:
Gustaf Alarik Biese, banktjensteman, * 1830/758, v. 87.

Bibliotekarie:
Richard Hindström, ingeniör, * 1823/249, v. 84, 85, 86, 87, 88.

Föreståndare för platsförmedlingsbyrån:
Anders Tukiainen, maskinist, * 1815/125O, v. 87.

Restauratör:
Anders Tukiainen, maskinist, * 181S/125O, v. 86.

Helsingfors Arbetareförenings medlemmar
dan 31 December 1888.

Helsingin Työväen-yhdistyksen jäsenet
Joulukuun 31 päivänä 1888.

Ständiga medlemmar.. — Alituiset jäsenet.
Borgström, L., kommerseråd, kauppa
neuvos. 84. *)
Carlsson, C. H., målarmästare, maalari. 84.
Chmelewski, P., brukspatron, ruukinisäntä, 84.
Heikel, V., lektor, lehtori. 86.
Hindström, E, ingeniör, insenööri. 84.
Huber, R., ingeniör, insenööri. 84.
Kullman, H. M., byggmästare, rakennus
mestari. 87.
Landén, A., vågmästare, vaakamestari.
85.

af Lindfors, J., generalmajor, kenraali
majuri. 84.
Lundblad, K., ingeniör, insenööri. 84.
Nissinen, J., fabrikant, tehtailija. 84.
Nyblin, D., fotograf, valokuvaaja. 85.
Salin, N., arkitekt, arkitehti. 84.
Schauman, A., magister, maisteri. 84.
Sinebrychoff, Anna, kommersserådinna,
kauppaneuvoksen leski. 84.
Sinebrychoff, N., handlande, kauppias. 84.
Sinebrychoff, P., handlande, kauppias. 84.
Stude, Th., handlande, kauppias. 84.

Årsmedlemmar: — Vuosijäsenet:
Aalto, E., sadelmakare, satulamaakari. 88.
Adamsson, G., fältväbel, vääpeli. 88.
Ahlfors, Hilma, fröken, neiti. 86.
Ahlgren, J., handlande, kauppias. 88.
Ahlgren, V., vaktmästare, vahtimestari.
88.

Ahlstedt, R., faktor, kirjapainonh oitaja
85.
Ahlstedt, Hilda, fru, rouva. 85.
Ahlström, A. 86.
Ahlström, K. J., byggmästare, rakennus
mestari. 86.

*) Siffran anger året då medlemmen blifvit inskrifven i föreningen.
Numero osoittaa vuotta, jolloin jäsen on kirjoitettu yhdistykseen.
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Ahlström, B. J., fru, rouva. 86.
Anann, G-., perukmakare, parturi. 84.
Andersson, K. M., handelsbiträde, kauppaapulainen 88.
Andersson, K. M., bagargesäll, leipurinkisälli. 83.
Andstén, M. F., handelsbiträde, kauppaapulainen. 88.
Andstén, O., fabrikant, tehtailija. 84.
Andstén, R, byggmästare, rakennus
mestari. 84.
Assver, E, portier, ovenvartija. 85.
Avellan, S. K., skomakare, suutari. 84.
Avellan, Mathilda, fru, rouva. 84.
Barck, A. A., bleckslagare, läkkiseppä.
85.
Bengtström, H. J., instrumentmakare,
soittimen tekijä. 84.
Berger, J., faktor, kirjapainonhoitaja. 84.
Bergh, Adele, fröken, neiti. 87.
Bergh, G., telefonmekaniker, koneniekka.
86.
Berglund, O. G., kassör, rahavartija. 86.
Berglöf, Karolina, fröken, neiti. 84.
Bergman, K. V, stenhuggare, kivenhakkaaja. 84.
Bergström, W., snickare, puuseppä. 88.
Biese, E., magister, maisteri 88.
Biese, A,, bankbokhållare, pankinkirjanpitäjä. 84.
Biese, Hulda, fru, rouva. 86.
Björkell, A. E., handlande, kauppias. 88.
Blomqvist, G., restauratör, ravintolanpitäjä. 84.
Blomqvist, M., fröken, neiti. 84.
Blomqvist, M, maskinist, koneenhoi
taja. 84.
Blomqvist, C., fru, rouva. 87.
Braesch, A., kontorist, konttoristi. 87.
Brander, F., typograf, latoja. 88.
Brandstake, W., litograf, kivipiirtäjä. 84.
Brondin, K. M., bagarmästare, leipuri.

84

Carlsson, Olga, fru, rouva. 87.
Cederqvist, A., fru, rouva. 87.
Drake, F., filare, viilaaja. 88.
Drake, K, handelsbiträde, kauppa-apulainen. 88.
Ehlert, A., verkmästare, työnjohtaja. 84.
Ek, P. J., filare, viilaaja. 88.
Ekoerg, F., kontorist, konttoristi. 85.
Ekberg, F. E., bagarmästare, leipuri. 84
Ekberg, W., kontorist, konttoristi. 85.
Eklund, J. A., påslagare, päällelyöjä. 88.
Eklund, W., kassör, rahavartija. 84.

Ekman, F., kontorist, konttoristi. 84Ekman, Ida, fröken, neiti. 88.
Ekman, J., smed, seppä. 88.
Ekman, K , hattmakare, hatuntekijä. 88.
Ekman, W., kontorist, konttoristi. 86.
Ekqvist, K. E., skräddare, räätäli. 88.
Eliasson, E., handelsbiträde, kauppaapulainen. 88.
Emanuelsson, K. F., bagare, leipuri. 88.
Enfors, E , fröken, neiti. 87.
Engström, A., litograf, kivipiirtäjä. 84.
Engström, J., kontorist, konttoristi. 85.
Engström, J. E., pianofabrikant, pianontekijä. 84.
Eriksson, Amanda, fotografbiträde, valokuvaajanapulainen. 87.
Fagerroos, Hj., guldsmed, kultaseppä.
84.
Falck, V., vicehäradshöfding, varatuo
mari. 84.
Falenius, G., eldare, lämmittäjä. 87.
Favorin, E. A., bokbindarmästare, kir
jansitoja. 84.
Flytström, J. A, slagtare, teurastaja. 84.
Fogde, J., ingeniör, insenööri. 84.
Forss, H., gravör, piirtäjä. 88.
Forss, J., guldsmed, kultaseppä. 88.
Forss, K. G., bokbindare, kirjansitoja.
88.
Forsberg, Bertha, fröken, neiti. 88.
Forslund, F. F., kontorist, konttoristi. 86.
Forstén, K. V., kontorselev, konttorinoppilas. 88.
Forsström, F., restauratör, ravintolanpitäjä. 84.
Freudenthal, Edla, fru, rouva. 84.
Fröberg, A. F., smed, seppä. 85.
Fröberg, L. P., plätslagare, levyseppä.
84.
Gadd, M., lektor, lehtori. 84.
Glad, Aina, arbeterska, työntekijätar.
84, 87.
Granholm, A. A., bagargesäll, leipurinkisälli. 88.
Gripenberg, S., öfverdirektör, ylitirehtööri. 84.
Gröndahl, E., handelsbiträde, kauppaapulainen. 88.
Grönlund, B., student, ylioppilas. 84.
Grönlund, H., slagtare, teurastaja. 88.
Grönlund, K. A., slagtare, teurastaja. 84.
Grönlund, O„ gravör, piirtäjä. 88.
Grönlund, W., urmakare, kelloseppä. 84.
Grönlund, Olga, fru, rouva. 84.
Gustafsson, Anna, fru, rouva. 88.
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Gustafsson, H. J., verkmästare, työnjoh
taja. 88.
Gustafsson, J., kassör, rahavartija. 84.
Gustafsson, G., gårdsegare, talonisäntä.
88.
Gustafsson, K., fru, rouva. 8'.
Göhle, G, kontorist, konttoristi. 84.
Göös, K., lektor, lehtori. 84.
Hagelberg, handlande, kauppias. 88.
Hahl, G., kontorist, konttoristi. 86.
Hallén, Fanny, fröken, neiti. 86.
Hallén, J, stentryekare, kivipainaja. 87.
Halonen, D., faktor, kirjapainonhoitaja.
88
Halonen, O., fru, rouva. 88.
Hammar, K. J., smed, seppä. 87.
Hansson, M., plåtslagare, levyseppä. 68
Hasselberg, K. A., handlande, kauppias.
87.
Hausen, C., ingeniör, insenööri. 85.
Hazard, H., fröken, neiti. 84.
Heikel, E., byggmästare, rakennusmes
tari. 84.
Heikel, f., fil. doktor, fll tohtori. 88.
Heimberger, H., fabrikant, tehtailija. 84.
Helén, G., maskinist, koneenhoitaja. 88.
Helén, M. S., fru, rouva. 88.
Helenius, A., kontorist, konttoristi. 87.
Helin, Anna, fröken, neiti. 88.
Helin, K. V.,repslagare, köydenpunoja. 88.
Hellberg, J. W., typograf, kirjanpai
naja. 83.
Hellman, Emilia, fröken, neiti. 88.
Hellsten, K. G., typograf, kirjanpainaja.
88.
Henriksson, H., källarmästare, kellarin
pitäjä. 84.
Hindström, Adéle, fru, rouva. 86.
Hjelt, A. J., fil. doktor, fll. tohtori. 88.
Hiort af Ornäs, C. G., arkitekt, arkitehti. 84.
Hoffrén, H. W., skräddare, räätäli. 86.
Holm, J. E., skräddargesäll, räätäli. 88.
Holm, O., handelsbiträde, kauppa-apulainen. 88.
Holmberg, E., mekanisk arbetare, konetehtaantyömies. 88.
Holmberg, M., fil. kandidat. 88.
Holmberg, V., J bleckslagare, läkkiseppä.
85,
Holmqvist, H. E., bagare, leipuri. 88.
Holmqvist, R., handlande, kauppias. 88.
Holmström, C., målare, maalari. 84.
Holmström, G. A., verkmästare, työn
johtaja. 87.

Holmström, O. W., kontorist, kontto
risti. 88.
Holmström, Ida, fröken, neiti. 87.
Horst, Ch. H. D., handskmakare, hansikkamaakari. 84.
Horst, Lydia, fru, rouva. 84.
Hyvärinen, K., handlande, kauppias. 84.
Högdahl, J., byggmästare, rakennusmestare. 84.
Höijer, E., smed, seppä. 88.
Höijer, Th., arkitekt, arkitekti. 84.
Höilund, J.. rottingsarbetare, rottinkityömies. 84.
Ikonen, J., student, ylioppilas. 88.
Illman, V. A., bagare, leipuri. 88.
Ingberg, K., rörarbetare, putkenlaskija.
88.
Itkonen, A., pannmakare, pannuseppä. 84.
Jakobsson, Ch., kapten, kapteini. 85.
Jansson, Anna, fröken, neiti. 84.
Jansson, J., bagargesäll, leipurinkisälli.
88.
Jansson, Mathilda, fröken, neiti. 88.
Jansson, G., byggmästare, rakennusmes
tari. 84.
Jansson, R., fru, rouva. 84.
Jefremoff, J., byggmästare, rakennusmestare. 86.
Johansson, Ida, fotografbiträde, valokuvaajan-apulainen. 86.
Johansson, O., kontorist, konttoristi. 86.
Johansson, Selma, fröken, neiti. 88.
Johansson, W. E., maskinist, koneen
hoitaja. 88.
Johnsson, S., byggmästare, rakennus
mestari. 88.
Johnsson, M., fru, rouva. 88.
Judén, A., fröken, neiti. 88.
Jukurainen, J., vaktmästare, vahtimes
tari. 88.
Jurjeff, P., typopraf, latoja. 88.
Järvenpää, A., linjerare, viivottaja. 84.
Kaartinen, Olga, handelsbiträde, kauppaapulainen. 86.
Kalén, J. P., byggmästare, rakennus
mestari. 88.
Kalén, Aina, fru, rouva. 88.
Kamppi, J., gjutare, valuri. 88.
Karlberg, J., smed, seppä. 88.
Karlsson, C. H. 88.
Karlsson, K., skräddare, räätäli. 88.
Karlsson, M., fru, rouva. 88.
Karlsson, O., typograf, latoja. 86, 88.
Keinänen, G., qvartersman, työnjohtaja.
84.
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Kekäläinen, A., typograf, latoja. 88.
Kilpinen, A., rörarbetare, putkenlaakija.
88.
Kilpinen, A., snickare, puuseppä. 88.
Koistinen, J. H., skräddare, räätäli. 88,
Kosonen, Alexandra, sättarinna, latojatar. 86.
Kotovalko, A., handlande, kauppias. 86.
Krekelä, A. A., typograf, latoja. 88.
Kumlander, K. F., bagargesäll, leipurinkisälli. 88.
Kumpuniemi, M., bokbindare, kirjansi
toja. 88.
Kurtén, A., snickare, puuseppä. 84, 87.
Kurtén, A. J., fru, rouva. 84, 87.
Kytö, T., körsnärsgesäll, turkkuri. 84.
Kääriäinen, F., svarfvare, sorvari. 88.
Lagerberg, W., handelsbokhållare, kir
janpitäjä. 84.
Lagerberg, E., fru, rouva. 84.
Lagerbohm, Maria, fru, rouva. 84.
Lahtinen, A. L., garfvare, nahkuri. 88.
Laine, G., dreng, renki. 84.
Lappalainen, A., sadelmakare, satulamaakari. 88.
Lappalainen, M., skräddare, räätäli. 87.
Leino, N. bagare, leipuri. 88.
Lilja, O. J., bokbindare, kirjansitoja. 88.
Liljebäck, M. E., fru, rouva. 87.
Liljeroth, V., sjökapten, merikapteini. 85.
Liljeroth, M., fru, rouva. 85.
Lillström, A. F., målare, maalari. 86.
Liimatainen, G., typograf, latoja. 88.
Lindahl, J. M., kontorist, konttoristi.
84, 87.
Lindberg, Amanda, sättarinna, latojatar.
88.
Lindberg. K., jernsvarfvare, rautasorvari. 88.
Lindblad, E., pianostämmare, pianonvirittää. 88.
Lindblad, L. M., byggmästare, raken
nusmestari. 86.
Lindfors, M., typograf, latoja. 84.
Lindfors, O., smedlärling, sepän-oppilas. 88.
Lindgren, Aurora, fröken, neiti. 88.
Lindgren, J., filare, viilaaja. 88.
Lindgren, K. E., svartvare, sorvari. 88.
Lindgren, W. W., bleckslagare, läkki
seppä. 88.
Lindh, Elin, handelsbiträde, kauppa apu
lainen. 88.
Lindholm, C. A., stationskarl, asemamies. 87.

Lindholm, F., målare, maalari. 86.
Lindholm, G., bagare, leipuri. 88.
Lindholm, G., rörarbetare, putkenlaskija. 88.
Lindholm, S., kontorist, konttoristi. 88.
Lindqvist, G., ingeniör, insenööri. 88.
Lindqvist, K., fältskär, haavalääkäri. 84.
Lindqvist, Maria, fröken, neiti, 88.
Lindqvist, O., bagare, leipuri. 88.
Lindroos, Sigrid, fröken, neiti. 86.
Lindroth, C., slagtare, teurastaja. 87.
Lindroth, K., filare, viilaaja. 84, 96.
Lindstedt, Fanny, fröken, neiti. 84.
Lindstedt, Ida, fröken, neiti. 84.
Lindstedt, O., typograf, latoja. 84.
Lindström, C., filare, viilaaja. 88.
Lindström, J., bagargesäll, leipurinkisälli. 88.
Ljungqvist, E„ underofficer, alaupseeri.
88.
Lodman, K. F., skomakare, suutari. 84.
Lohm, Mimmi, sömmerska, ompelijatar.
88.
Lundberg, Ida, fröken, neiti. 86, 88.
Lundqvist, Ant., körsnär, turkkuri. 84.
Lundqvist, Aug., körsnär, turkkuri. 84.
Lundqvist, J. F., körsnär, turkkuri. 84.
Lönnbohm, V., byggmästare, rakennus
mestari. 88.
Malenius, V., typograf, latoja. 88.
Malin, O. R., svarfvare, sorvari. 88.
Malmberg, R., fröken, neiti. 88.
Malmström, K., typograf, latoja. 88.
Mandelin, K., typograf, latoja. 87.
Mattiin, Aina, fröken, neiti. 88.
Mattsson, J., bagare, leipuri. 88.
Michelsson, Hanna, fröken, neiti. 87.
Michelsson, K., murare, muurari. 84.
Mieritz, F., arkitekt, arkitehti. 88.
Moilanen, A., skomakare, suutari. 86.
Mård, K. F., typograf, latoja. 88.
Mäkinen, J. W., skräddare, räätäli. 84,
88.
Mönkkönen, A., musiker, soittotaituri. 88.
Nevalainen, O., skräddare, räätäli. 84.
Nichauoff, Maria, fröken, neiti. 88.
Nielsen, Hanna, fröken, neiti. 87.
Nielsen, M., kontorist, konttoristi. 88.
Nikolajeff, N., restauratör, ravintolanpitäjä. 85.
Niska, G. A., bokbindarmästare, kirjan
sitoja. 84.
Niska, Alexandra, fru, rouva. 85.
Nordin, G., skräddarmästare, räätäli. 86.
Nordiin, H. V., handlande, kauppias. 84.
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Nordling, E., maskinmästare, kirjanpai
naja. 84.
Nordman, P., magister, maisteri. 84.
Nordström, A., timmerman, salvomies.
88.
Nordström, K., skräddare, räätäli. 86.
Numberg, F., smed, seppä. 84.
Numberg, K. F., konduktör, konduktyöri. 86.
Numberg, M., fru, rouva. 86.
Nummelin, A., lithograf, kivipiirtäjä. 85.
Nummelin, J. W., snickare, puuseppä. 83.
Nyberg, J., fältskär, haavalääkäri. 88.
Nyholm, O. O., bokbindare, kirjansitoja.
87.
Nykänen, J., maskinist, koneenhoitaja. 88.
Nyman, H. J., snickare, puuseppä. 84.
Nyman, J., skeppsbyggmästare, laivarakennusmestari. 85.
Nyman, Josefina, tryckeriarbeterska, painontyöntekijätär. 88.
Nyström, A., handelsbiträde, kauppaapulainen. 88.
Oksanen, J., bokbindare, kirjansitoja. 88.
Olander, O., skräddarmästare, räätäli. 84.
Olin, K. E., bagargesäll, leipurinkisälli.
88.
Ottelin, G., rörarbetare, putkenlaskija.
88.
Paischeff, J., bokhållare, kirjanpitäjä. 86.
Palenius, A., skomakare, suutari. 87.
Palmén, E. G., professor, professori. 85.
Palmgren, K., urmakare, kelloseppä. 8i.
Pelander, A. asfaltarbetare, maapikkaPettersson, A. E., maskinist, koneenhoi
taja. 88.
Pettersson, V., faktor, kirjapainonhoitaja.
Pettersson, Ida, fru, rouva. 84.
Pikkonen, A. J., mek. arb., konetehtaas
työmies. 88.
Pilsudsky, B., handlande, kauppias. 84.
Pitkänen, F., bagargesäll, leipurinkisälli.
88.
Ramaschka, A. kontorist, konttoristi.
87, 88.
fiiikanen, P. A., bagargesäll, leipurin
kisälli. 88.
Ristola, V., eldare, koneenlämmittäjä. 88,
Riuttala, A., målare, maalari. 84, 88.
Roos, A. K. 88.
Rosenberg, K. V., snörmakare, nyörinpunola. 84,
Rosengren, Anna, tryckeriarbeterska, latojatar. 84.

Rosenqvist, V., handelsbiträde, kauppaapulainen. 88.
Rudnäs, M., banmästare, ratamestari. 87.
Rydnäs, H., qvartersman, työnjohtaja 88.
Ryynänen, K., fab. arbetare, tehtaan-työmies. 88.
Räisänen, R., skräddare, räätäli. 88.
Rönneberg, Anna, fröken, neiti. 87.
Sabel, Wendla, arbeterska, työntekijätärn.
88.
Sahlstedt, A., kontorist, konttoristi. 84.
Sahrberg, A., slagtarmästare, teurastaja.
85.
Salin, J. F., tryckerielev, kirjapainonoppilas, 88.
Sandberg, F., handelsbiträde, kauppaapulainen. 88.
Sandberg, J. F., skräddare, räätäli. 84.
Sandell, A. S., fröken, neiti. 84.
Sandelin, Blondine, sömmerska, ompe
lijatar. 88.
Sandström, K. A., instrumentmakare,
soittimen tekejä. 84.
Savander, A., mek. arb., konetehtaan työ
mies. 88.
Schneider, Maria, bokbinderiarbeterska,
kirjansitojatar. 86.
von Schrowe, F., bagargesäll, leipurin
kisälli. 88.
Schwenzon, K. E., bokhållare, Kirjan
pitäjä. 84.
Schwenzon, Serafina, fru, rouva. 84.
Seger, Ida, fröken, neiti. 88.
semenoff, N. M., handlande, kauppias. 86.
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