
 

öiver

verksamhet

6:te verks a mhet såret.

Helsingfors,
Holsingfora Central-trycker i, Fabi anagatan Q. 

1S90.





Innehåll:
Sid.

Allmänna sjukkassan ..................................................................... 1
Allmänt finskt arbetaremöte..................................................................1
Användningen af föreningens lokal....................................................1
Anslag för föreningen.......................................................................... 2
Arbetarefrågornas behandling vid landtdagarna................................. 2
Arbetareförsäkringskomitén................................................................. 3
Arbetaren-Työmies....................................................................................3
Arbetslöner, arbetstid. Arbetarnes önskningsmål.............................7
Bageri-lackafdelningens årsberättelse för 1880 ................................. 7
Bibliotekets verksamhet under 1889 .............................................. 13
Biljetter till populära konserter........................................................... 13
Byggnadsfrågan...................................................................................13
Dagliga tidningar i handbiblioteket..................................................14
Direktionen............................................................................................14
Direktionens protokollsspråk................................................................15
Elementarkurser.................................................................................. 15
Elementarkursernas framtida ordnande............................................. 15
Fackföreningarnas centralkomité................................ .... 15
Festbestyrelsen */,—*/»89.....................................................................19
Festbestyrelsens stadgar.....................................................................19
Festbestyrelsens årsberättelse................................................................19
Folkbanksfrågan.................................................................................. 19
Fond för sångkören..............................................................................24
Fridagshållandet..................................................................................24
Fölisöns upplåtande till folkpark...................................................... 24
Föredrag................................................................................................24
Föreningens lokal.................................................................................. 24
Gåfvor..................................................................................................... 25
Handarbetsafdelningens årsberättelse..............................................25
Hedersbetygelser åt aflidne föreningsmedlemmar........................... 28
Historisk återblick på arbetarefrågans utveckling i eget och

främmande land......................................................................... 28
Industriutställningen 1891.................................................................... 28
Industriutställningens cirkulär 8/e85..................................................28
Insamling för brandskadade................................................................28
Inventeringen.......................................................................................28
Kakelugnsmakarefackafdelningens årsberättelse för 1889 ... 28



Råd och hjelp i frågor rörande kommunaltaxeringen .... 34
Eonsumtionsafdelningens årsberättelse.........................................,34
Läsesalen.............................................................................................37
Maskeradfrågan....................................................................................38
Mekaniska fäckafdelningens årsberättelse för år 1889 .... 39
Missförhållandena å arbetsställena.......................................................43
Muséers och samlingars öppenhållande............................................. 43
Nya anslutningar till arbetareföreningen........................... .... . 43
Nykterhetsföredrag i föreningen...................................................... 43
Ordningsreglerna för lokalen................................................................43
Ordningsutskottets berättelse................................................................44
Platsförmedlingsbyrån...........................  45
Postsparmärken.......................................................................................45
Process ifrågasatt................................................................................. 45
Restaurationen.......................................................................................45
Rusdryckslagstiftningen.........................................................................46
Röstbegränsningen vid landtdagsmannaval....................................46
Sekreterarebefattningen.........................................................................46
Skolbarns vistande på landet................................................................46
Stadgar och reglementen.................................................................... 47
Stadsfullmäktigvalet............................................................................. 47
Statistikkomiténs framtida verksamhet.............................................47
Statistikkomiténs redogörelse................................................................. 48
Stipendier för besökande af verldsutställningen i Paris .... 62
Sångkören................................................................................................62
Talare- och diskussionssällskapets berättelse för året 1880 . . 65
Tiden för föreningens nöjen............................................................... 67
Tidningarnas ställning till föreningen............................................. 67
Till garderobier.......................................................................................67
Till Kristiania arbeidersamfunds 25 års fest.................................... 67
Till revisorer........................................................................................... 68
Undervisningskomiténs sammansättning.............................................63
Undervisningskomiténs berättelse för 1889 .................................... 68
Undervisningskurs i franska språket................................................. 80
Upplysningar och råd........................................................................ 80
Vedtransporten å jernvägarna...........................................................80
Vilkoren för fackföreningars anslutning till arbetareföreningen . 80
Alderdomsränta och begrafningshjelp åt arbetare...........................81
Ångkök i Sörnäs.................................................................................. 81
Återblick................................................................................................81
Revisionsberättelse för år 1889 ....................................................... 84
Helsingfors Arbetareförenings funktionärer 1889   89
Helsingfors Arbetareförenings medlemmar.



 

 
 
 

 

 

 

Miänligt stadgarnes föreskrift får Direktionen afgifva föl
jande berättelse:
Allmänna sjukkassan har fortfarande kostnadsfritt dispo- 

låtits lokal i föreningen och utvecklat sig väl, så att den 
nu räknar 245 medlemmar.

Allmänt finskt arbetaremöte. Frågan härom har bragts 
under arbetareföreningarnes behandling genom ett i Arb.- 
Työm. infördt, alla föreningar tillsändt upprop af följande 
lydelse:

Öppet bref till Finlands samtliga arbetareföreningar.
Sedan fråga uppstått om att ett allmänt finskt arbetaremöte borde 

anordnas i Helsingfors under tiden för 1891 års industriutställning, så 
får Helsingfors Arbetareförenings Direktion härigenom vördsamt upp
mana landets samtliga arbetareföreningar att inom utgången af detta 
år meddela:

1) huruvida mötets anordnande vore önskvärdt och, om så 
är fallet

2) hvilka frågor borde såsom öfverläggningsämnen uppta
gas, äfvensom

3) huruvida föreningen ärnar sända representanter till mötet.
Helsingfors d. 6 Okt. 1889.

Å Direktionens vägnar:
V. v. Wright.

J. A. Snell.

Inom årets utgång hafva de flesta föreningar besvarat 
frågan, och alla i jakande riktning.

Användningen af föreningens lokal under olika dagar i må
naden har genom listor å anslagstafla tillkännagifvits.
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Anslag för fören ingen hafva begärts både af utskänknings- 
och utminuteringsbolagens vinstmedel. I den senare ansök
ningen framhölls särskildt, a) att hela elementarundervisnin
gen för äldre arbetare måste afbrytas, om derför erforderligt 
anslag ej beviljas; b) att fören:s bibliotek är i det mest 
trängande behof af komplettering; c) att föreningens små 
tillgångar så starkt tagas i anspråk för allehanda vigtiga 
ändamål, att ett bidrag till hyran vore högeligen önskvärdt 
för att möjliggöra en kontinuerlig utveckling af förems verk
samhet; och d) att byggnadsfonden vore i behof af ett större 
anslag, hvilket stadsfullm. så mycket hellre borde bevilja, 
som Arb. fören. i sitt hus bl. a. skulle tillgodose det stän
digt växande behofvet af lokaler för de äldre arbetarnes 
undervisning.

Af utsk. bol. medel erhöllos till allm. fonden 1,000 och 
af utmiu. bol. endast 400 mk, oaktadt tusentals mark funnos 
disponibla och reserverades för Observatoriibergens försköning. 
Detta stadsfullmäktiges beslut har väckt stark misstämning 
inom arbetarekretsarna.

Årbetarefrågornas behandling vid landtdagarna. Efter 1888 
års landtdag väcktes af vide- och rottingsarbetaren J. Höi- 
lund förslag om utgifvandet af populära redogörelser om ar
betarefrågornas behandling vid landtdagarna, och till alla ar
betareföreningar riktades en förfrågan, om de med 50 p. per 
medlem ville bidraga till sammanbringandet af medel för be
kostandet af en allmän pristäflan mellan skrifter, behand
lande detta ämne för 1888 års ständermöte samt för den 
bästa skriftens tryckning och spridning bland arbetarne. Då 
förslaget endast på få håll vann materielt stöd, fick planen 
i denna form förfalla, men genom förems undervisnings- 
komités föranstaltande hölls 1889 af fabrikanten V. v. Wright 
ämnet belysande föredrag, hvilka man hoppas kunna få till 
tryck befordrade. De föreningar, som insändt och voterat an
slag för utgifvande af en redogörelse om arbetarefrågans be
handling vid landtdagen, tillfrågades om deras bidrag finge 
användas för bekostandet af tryckningen utaf ämnet bely
sande föredrag.
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Arbetarcförsäkringskoiiiilen. Det önskningsmål, som för
eningen genom Arb.—Työm. uttalat, att i arbetareförsäk- 
ringskomitén äfven arbetareelementet borde blifva representeradt 
har blifvit beaktadt, i det k. senaten på förslag af senator L. 
Mechelin d. 11 Okt. 1889 till ledamot i komitén kallat typogra
fen J. Pehkonen, som dertill af Arb. Työni, förordats. Ofriga 
ledamöter i komitén äro: intendenten L. Gripenberg, ordfö
rande, politieborgmästaren A. F. Juselius, med. doktorn C. F. J. 
Wahlberg, kollegiiassessorn U. Kurtén, fabriksidkarene Carl 
Armfelt, F. Idestam och H. Aström, sågegaren Carl Bore
nius, fabriksdisponenten H. Solin, tidningsredaktören V. 
Löfgren och fabrikanten V. von Wright.

Arbetaren—Työmies. Medan U:s S. direktion förklarade 
sig villig att 1889 på samma vilk.or som förut trycka Työ
mies, fordrades för Arb:s tryckning och spridning betydande 
summor. Det lägsta anbudet, 1,500 mk, gjordes af „Lör- 
da(jsq>'ällensu utgifvare. Då föreningens egna tillgångar icke 
tycktes medgifva några uppoffringar för saken, riktade red. 
d. 15/1288 till landets samtliga arbetare en uppmaning, att 
med förenade krafter sammanbringa den för ändamålet erfor
derliga summan om 1,500 mk. Om resultatet af denna upp
maning skrifver Arb.- Työm d. 5/j89.

I hela Finland, utom Helsingfors, tyckes ingen det 
allra ringaste fästa sig vid om arbetarnes enda mera spridda 
pressorgan komme att upphöra, ty icke en enda penni har 
från landsorten utlofvats och icke en enda uppmuntrande 
röst har derifrån i denna fråga gjort sig hörd för redaktionen.

Af hufvudstadens arbetarekorporationer hafva endast 
de inom arbetareföreningen bildade fackafdelningarne, nem- 
ligen bagarnes och de mekaniska arbetarnes, skyndat att ur 
sina kassor anslå medel till ändamålet. Alla öfriga fack
föreningar tyckas åtminstone icke i handling hafva visat det 
ringaste intresse för saken. Typograferne, som i andra län
der gått i spetsen för de öfriga arbetarne då det gällt att 
skapa och upprätthålla arbetaretidningar, beslöto här att som 
korporation icke understöda bladet.
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Hvad teckningen i öfrigt på arbetsplatserna beträffar, 
så hafva endast bayarne och arbetarne å Stenbergska, Os- 
bergska, Wadénska, Spennertska och Almska verkstäderna samt 
å Gasverket och Skeppsvarfvet tagit en lifligare del deri. 
Från öfriga fack hafva inga starkare lifstecken försports.

Enskilda arbetare af olika yrken hafva deremot visat 
stor offervillighet och tecknat för sina omständigheter 
betydande belopp. Af personer, stående utom arbetarnes 
krets, men nitälskande för deras väl, hafva tecknats summor 
om 100, 60, 50, 40, 25 mk. o. s. v., och tack vare dessa bi
drag, uppgår den tecknade summan till omkring 868 mark.

Med dessa fakta för ögonen bör det ej förvåna de tän
kande arbetarne, om inom vida kretsar i landet den åsigt 
gör sig gällande, att våra arbetare ännu stå på en så låg 
ståndpunkt att de äro omogna för den rörelse, som håller 
på att vakna bland dem och derför jemväl oförtjenta af ett 
eget pressorgan.

Men då aflägsnandet af detta omogenhetstillstånd är ett 
oeftergifligt vilkor för arbetarnes och dermed landets lyckliga 
förkofran, emedan en okunnig arbetarekår i ekonomiskt af- 
seende står sig sämre än en väl utbildad och verkar hämmande 
på utvecklingen samt i politiskt afseende särskildt hos oss 
under vissa förhållanden utgör en fara, hvaremot en intelli
gent och vällottad arbetarekår för hvarje land är ett orubb
ligt stöd och en mäktigt framåtdrifvande kraft, så borde intet 
försummas som kan föra bildningen framåt.“

Bidragsteckningen fortsattes in på året och föreningen 
beslöt att så länge medel dertill finnas, borde tidningarne 
upprätthållas, emedan de utöfva ett mäktigt och godt in
flytande på arbetarerörelsen i hela landet?1

Työmies utkom som förut med U. S. och Arbetaren 
som skild tidning med „Lördagsqvällen.“ Bladen utgingo 
sålunda i öfver 8,000 exemplar kring landet.

Arb.—Työm:s program har förblifvit oförändrad! så
dant det läses i årsberättelsen för 1886, sid. 30.

Redaktionen har varit lika sammansatt som under se
naste år. Ansvarige utgifvaren, fabrikanten F. v. Wright
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har skrifvit de flesta originalartiklarne och notiserna, faktor B. 
Ahlstedt har författat några artiklar och jemte hr v. Wright 
och faktor V. Pettersson följt den inhemska och utländska 
pressens uttalanden i allt som rört arbetarne. De gamle 
medarbetarne typograferne J. Pehkonen och J. Snell hafva 
äfven detta år, i likhet med red., arbetat utan någon ersättning, 
men en aflönad öfversättare, hr H. Wuolle, har derjemte 
varit fästad vid bladet.

På senhösten såg sig föreningen nödsakad att besluta, 
det bladen skulle nedläggas vid arets slut. Orsaken till detta 
beslut, som berör året 1890. torde blifva närmare utlagda i 
nästa årsberättelse och förbigås derför här.

I sista nummern tog red. afsked af sina läsare, der- 
vid yttrande:

Tre och ett tredjedels år hafva förflutit sedan dess 
Arbetaren—Työmies första nummer utkom och denna dag då 
läsaren håller dess sista nummer i handen.

Frimodigt, men hofsamt har derunder red., som under 
hela tiden ej undergått större förendringar, sökt föra den 
finska arbetarekårnes talan och verka för reformer, egnade 
att förbättra arbetarnes ställning. Härvid hafva vi visst stött 
på allvarsamma motsägelser, men detta har dock, vi konsta
tera det med uppriktig tillfredsställelse, hört till undantagen, 
ity att såväl vårt lands tidningspress, som våra på arbetare
frågans område ledande personer i allmänhet gentemot våra 
sträfvanden intagit en afgjordt välvillig ställning.

Det omisskänneliga intresse, hvarmed vår press följt 
arbetarefrågornas utveckling, regeringens och ständernas 
kloka omvårdnad om densamma och arbetsgifvarnes af allt 
detta fördelaktigt påverkade goda behandling af sina arbetare 
har sålunda gjort att ett godt förhållande mellan arbetare 
och arbetsgifvare i allmänhet varit rådande och att de af oss 
bekämpade missförhållanden, som allt fortfarande i form af 
politisk omyndighet, alltför lång arbetstid och arbetarnes 
af bristande upplysning följande ringa företänksamhet m. m. 
trycka desamma, icke gifvit anledning till några förvecklingar-
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Häraf far emellertid ej den slutsats dragas, att en or
ganisation af arbetaresträfvandena och en arbetaretidning i 
vårt land vore obehöflig. En sådan åsigt har aldrig inom 
vår Arb. förening gjort sig gällande, utan har man tvärtom 
alltid ansett det vara synnerligen vigtigt att arbetarne äro 
fast organiserade i föreningar och att deras intressen till
varatagas af en IffacieU för dessa verkande, oafhängig 
tidning. Allt detta är nämligen nödvändigt och nyttigt för 
att arbetarnes intressen under alla förhållanden skola blifva 
kända och behörige# respekterade i bredd med arbetsgifvarnes.

Föreningens beslut om bladens nedläggande berodde, 
derför uteslutande derpå, att dess ekonomiska ställning nöd-, 
vändiggjorde denna åtgärd, emedan arbetarne utom hufvud- 
staden ej gjort något för understödandet af detta för hela 
arbetarekåren verkande företag.

Måhända skall saknaden af en egen tidning lära ar
betarne att förstå betydelsen af ett gemensamt samman
hållande organ för våra arbetaresträfvanden!

Hvad hufvudstadstidningarnas ställning särskildt till 
H:fors Arbetareförening efter vårt blads upphörande beträffar, 
kunna vi meddela, att de stora bladen på ett undantag när 
träffat sådana åtgärder, att de bättre än härintills kunna 
följa förerns sträfvanden.

Medvetna om att, efter bästa förstånd och med åsido
sättande af alla personliga intressen, lojalt hafva sökt fylla 
vår pligt mot vårt lands arbetare, nedlägga vi pennan och 
anhålla att till våra medarbetare och öfversättare samt fram
för allt till dir. för U. S., som oaktadt vi i många vigtiga 
frågor förfäktat olika åsigter icke allenast sorgfälligt und
vikit att på minsta sätt inblanda sig i Työm. red. angelägen
heter, utan äfven i 3l/3 år tryckt och spridt bladet, få fram
föra vår hjertliga tacksägelse. Vi tacka lika uppriktigt dir. 
för Folkvännen, Finland och Nya Pressen för det de tryckt 
och spridt Arbetaren, och konstatera med erkännande att, 
utom censuren, endast „Finlands“ d. v. hufvudredaktör gjort ett, 
naturligtvis fruktlöst, försök att lägga band på vår yttrande- 
frihet.“
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Direktionen anhåller att till de utom densamma stående 
personer, som på ett eller annat sätt medverkat i tidnings
företaget, hvilket, detsamma visad likgiltighet oaktadt, genom 
de goda frön det under årenas lopp utsådt öfverallt i landet 
verkat lifsgifvande och länkat arbetarerörelsen i en rätt rikt
ning, få uttala sin uppriktigaste tacksägelse.

Arbetslöner, arbetstid. Arbetarnes önskningsmål se statistik- 
komiténs redogörelse.

Helsingfors Arbetareförenings
Bagcri-fackafdelnings årsberättelse för 1889. Andra verk

samhetsåret.
Enligt stadgarne afger bestyrelsen härmedels följande 

berättelse öfver afdelningens verksamhet.
Bestyrelsen. Vid årsmötet d. 23 Februari valdes en

ligt 5 § uti stadgarna till Bestyrelsen i stället för afgående 
K. F. KumlaDder, F. Pitkänen och T. v. Schrowe, bageri- 
arbetarene K. F. Kumlander och T. v. Schrowe återvalde med 
6 röster samt J. Mattsson med 2 röster. D. 23 Februari sam
manträdde bestyrelsen, hvarvid till ordförande återvaldes ba- 
garearbetsgifvaren J. Lindström, till vice ordförande G. Lind
holm och till sekreterare T. v. Schrowe. I stället för bageri
arbetaren J. Mattsson, hvilken bortflyttade från orten, valdes vid 
månadsmöte d. 24 Augusti bageriarbetsgifvaren A. W. Blåfield.

Bestyrelsen har under året haft inalles 20 möten, för
delade sålunda på olika månader: Januari 2, Februari 4, 
Mars 1, April 1, Maj 1, Juni 1, Augusti 3, September 1, 
Oktober 2, November 3, December 1. Antalet gånger hvarje 
bestyrelsemedlem deltagit i mötena är: Blåfield 5, Emanuels- 
son 9, Kumlander 17, Lundström 12, Lindholm 17, Mattsson 
3, Pitkänen 4, v. Schrowe 20 och v. Wright 15.

Platsförmedlingsbyrån har äfven detta år varit densamma 
som för Arbetareföreningen, men har ej ännu erhållit någon 
betydelse, då den ej fått ett enda uppdrag, oaktadt ersätt
ningen sänkts till det möjligast billiga: Arbetsgifvare be
talar nämligen 1 m. och arbetssökande 75 p.

På mötet d. 12 Januari beslöts att 2 gånger i månaden 
uti Työmies-Arbetaren meddela uppgift om antalet arbetssö
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kande bageriarbetare, såvidt det är bekant för bestyrelsen. 
Af dessa meddelanden framgår, att det rådde brist på arbetare 
i vår stad under sommarmånaderna, till följe hvaraf aflönin- 
garne i några verkstäder stego högre än föregående år.

Som ordningsutskott har bestyrelsen endast en gång 
behöft uppträda.

Kassörsbefattningen har äfven detta år skötts af Arbe
tareföreningens kassör, herr A. Biese. Som tolk har godhets- 
fullt fungerat herr V. v. Wright.

Följande förlustelser ha tillstälts: en utfärd till Hög
holmen, som gaf 6 m. 50 p. i vinst, samt uti föreningens lo
kal 6 aftonsamqväm, hvilka inbragte en vinst af samman- 
lagdt 94 m. 15 p.

Månadsmöten hafva hållits 12 gånger, äfvensom 2:ne 
extra möten.

De vigtigaste diskussionsämnena hafva varit följande: 
l:a frågan. Arbetaren F. Pitkänen framhöll de skadliga

följderna deraf, att lärlingarne flytta från den ena arbetsgif- 
varen till den andra. Som svar uttalades: Bästa medlet att 
stäfja ofoget vore lagenliga, båda parternas intressen skyd
dande lärlingskontrakters användande.

2:a frågan. Arbetsledaren A. Granholm anmärkte, att 
man icke använder inhemsk jäst lika mycket som utländsk. 
Som orsak härtill anfördes, att den inhemska jästen är sva
gare samt till smaken ombytlig. Denna åsigt gjorde sig 
gällande på ett möte i Januari, hvaremot på ett i September 
hållet möte ordföranden Lindström anförde att han i anled
ning af fäckafdelningens uttalande fått sig tillsändt profver 
från Hyvinge jästfabrik, och hade han funnit dem lika goda 
som de från utlandet importerade. Ofrige talare tilläde att 
äfven på andra orter i Finland tillverkad jäst redan är full
komligt användbar, men man kunde dock ej besluta om den 
under årets kallaste tid är lika bra, hvarför frågan bordlädes 
till nästa vår.’'

3:dje frågan. Bageriarbetaren P. Riikonen framkastade frå
gan: Hvilken ställning borde bagarefackafdelningen intaga till 
nykterhetssaken? Tal. föreslog att man icke skulle få använda
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lärlingar att hemta bränvin till arbetsplatserna och att man 
borde förvandla Arbetareföreningens restauration till nykter- 
hetsvärdshus. Förslagen förkastades enhälligt, emedan min
derårige i allmän lag äro förbjudne att köpa bränvin och 
arb.förems restauration städse utmärkt sig för god ordning.

4:de frågan. Inspektionen af bagerierna. Af diskussionen 
härom framgick, att sundhetspolisens inspektion af bagerierna 
ej gåfvo en fullständig och trogen bild af förhållandena, till 
en del derför att ingen fackman, som kunnat gifva nödiga 
upplysningar åt de granskande, deltagit i undersökningen 
och dels derför, att endast ett fåtal arbetsrum visiterades. 
Hvad beträffar de bagerier, hvilka blefvo obesigtigade och i 
synnerhet de, hvilkas produkter försäljas på torget, påpe
kades att arbetarepersonalen, förnämligast qvinnor, bebo ar
betsrummen och att i dessa råder stor osnygghet, bland annat 
derför, att der tvättas kläder, kokas mat o. s. v. Äfven be
bos de af små barn, hvilka orena sin omgifning. I anled
ning af allt detta uttalades: Att sundhetsnämnden oftare än 
hittills och utan vederbörandes vetskap borde inspektera ej 
allenast de större bagerierna utan äfven de personers, hvilka 
försälja sina varor på torget, och att i inspektionen alltid 
borde deltaga en fackman, hvilken bagarefackafdelningen, om 
så önskades, åtoge sig att välja. Här bör observeras, att ofvan 
berörda fråga uppkom i följd af under sednaste året för sta- 
tistikkomitén gjorda klagomål. Se sid. 64 uti Arbetareför
eningens årsberättelse för sednaste år.

■ 5:te frågan. Då 2:ne af vår stads bagare hade infört ar
bete äfven under natten mot söndagen och sålunda fråntagit 
arbetarne den enda natt de voro i tillfälle att sofva och man 
fruktade att detta kunde blifva en frestelse för de öfriga arbets- 
gifvarne, så beslöt afdelningen att uttala ett bestämdt ogil
lande häraf och att af alla krafter försöka motarbeta denna 
förderfbringande anordning. Derför valdes en komité, som 
fick i uppdrag att grundligt belysa saken från helsovårds- 
och rättslig synpunkt. Till komitémedlemmar inbjödos fabri
kanten V. v. Wright och protokollsekreteraren i k. senaten T. 
J. Boisman, och valdes arbetsgifvarene A. W. Blåfield och Ivar
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Lindström samt arbetarene K. F. Kumlander och T. v. Schrowe. 
Komitén har börjat sin verksamhet med att samla uppgifter 
från hem- och utlandet.

6:te frågan. Diskussionen om den under sista året väckta 
frågan angående bagarelärlingars skolgång fortsattes och be
slöts att meddela åt Handtv.- och Fabriksföreningen att dess 
fullmäktiges bestämmelser angaende lärlingarnes skolgång 
blifvit utan åsyftad verkan, åtminstone hvad beträffar bagarlär- 
lingarne. Af förekommen anledning skulle man fordra att de 
ynglingar, hvilka åtnjuta privat undervisning för afläggande 
af sina yrkesprof, i hvarje fall borde förete betyg från veder
börande yrkesskola. Härtill svarade Handtv.- och Fabriks
föreningens fullm., stödjande sig på § 39 uti Näringslagen 
af den 31 Mars 1879, att de icke äro berättigade att fordra 
vederbörande yrkesskolas intyg.

7:de frågan. De, Bhvilka erhållit sina gesällbref på utrikes 
ort, tillerkännes rösträtt i frågor rörande fackafdelningen.

8:de frågan. Vid behandling af frågan om bodbetjenin- 
gens söndagsarbetes förkortning, framgick att bodbetjening 
för n. v. arbetar 17 timmar i dygnet och ej har frihet ens 
om söndagen. Frågan lemnades tills vidare beroende, men 
skulle återupptagas då komitén för arbetstidens förkortning 
aflemnat sitt betänkande angående söndagsarbete i allmänhet.

9:de frågan. Fackföreningens centralkomités förslag till 
stadgar granskades samt godkändes. Som representanter för 
bageri-fackafdelningen hafva i Fackföreningarnes centralkomité 
suttit bageriarbetarene K. F. Emanuelsson och T. v. Schrowe.

Revisorernes årsberättelse för år 1889. Vid gransk
ningen af redogörelsen hafva vi funnit bagare-fackafdelningens 
ställning den 31 December vara följande:

Inkomster:
Behållning från är 1888 ............................... ■ . 36: 07.
Inskrifningsafgifter........................................................ 2^: —
Månadsafgifter.............................................................. 125: 50.
1 utfärd och 5 aftonsamqväm . . ..........................  298: 37,

Summa $mf 298: 37.



 

 

 

 
 

 

Utgifter:
Till arbetareföreningen erlagde inskrifningsafgifter . 12: 50.
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Månadsafgifter till arbetareföreningen..................... 62: 75.
Diverse utgifter................................................................ 112: 92.
Behållning till 1890   110: 20.

Summa 298: 37.

Afdelningens disponibla tillgångar utgöra:
Understödsfonden........................................................ 89: 25.
Enskilda fonden.............................................................. 20: 95.

Summa 110: 20..
Då vi funnit ofvanstaende redovisning i allo rutt, så 

få vi föreslå åt bestyrelsen och kassören fullständig ansvars
frihet.

Helsingfors den 2 Februari 1890:

A. “Stenius. A. GraiAohn.

Helsingfors Arbetareförenings Bageri-fackafdelnings be- 
styrelsemedlemmar år 1889. '

Ordförande:
Ivar Lindström, bageriarbetsgifvare, * 1812/G60, v. 88.

Vice ordförande:
Godlieb Lindholm, bagaregesäll * 1812 962, v. ås.

Sekreterare:
Toivo Alexander von Schrowe, bagaregesäll * 181S,U68, 

v. 88, 89.

Ofriga medlemmai:.:
Karl Fredrik Emanuelsson, bagaregesäll * 187/1266, v. 88.

Biåjield, bageriarbetsgifvare * 1817/962, v. 89.
Knut Ferdinand Kumlander, bagaregesäll 187/166, v. 88, 89. 
Viktor Julius von Wright, Fabrikant, Arbetareföreningens

representant * 185/1g56, v. 88.
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Revisorer:
August Alfred Granholm, bagaregesäll * 1812/167, v. 89. 
Anton Stenius, bagaregesäll * lö^jöö, v. 89.
Karl Mustonen, bageriarbetsgifvare * 1826A;64, v. 89.

Kassör:
Alarik Biese, Kontorschef * 183%58, v. 88, 89.

A/delningens
Berghem, E. A., bageri-arbet. 88. 
Bergbom. E, sockerbagare. 89. 
Blomqvist, W., bageri-arbet. 89. 
Blåfield, A, W„ bagarmäst. 89. 
Björklund, A . bageri-arbet. 89. 
Eklund, E., bageri-arbetare. 89. 
Eklund, K., sockerbagare. 89. 
Emanuelsson. K. bageriarb. 88. 
Flinkman, F., bageri-arbet. 89. 
Gahmberg, K., bageri arbet. 88. 
Glad, K. J„ bageri-arbetare. 89. 
Granholm, A. A., frageri-arb. 88. 
Hellén, H., bageri-arbetare. 89. 
Heinonen, G., bageri-arbet, 89. 
Johansson, J., bageri arbet. 89. 
Karjalainen, J„ bageri-arbet, 89. 
Kaselius, A. bageri-arbetare. 89. 
Kumlander, K. F., bageri-arb. 88.

medlemmar:
Keinänen, E.,bageri-arbetare. 89. 
Lindholm, G., bageri arbetare. 88. 
Lindström J., bageri-arbetsg. 88. 
Lindberg, G., bageri-arbetare. 89. 
Leino, N., bageri-arbetare. 88. 
Leivonen,W., bageri-arbetare. 89. 
Mattsson, J., bageri-arbetare. 88. 
Mustonen, K., bageri-arbetsg. 88. 
Nyström, A., bageri-arbetare. 89. 
Rantanen, A., bageri-arbet. 88. 
Biikonen, P. A , bageri-arbet. 88. 
Rosenberg, J., bageri-arbet. 89. 
v. Schrowe, T. A. bageri-arb. 88. 
Stenius, A. W., bageri-arbet. 88. 
Stenroos, F. W., bageri-arbet. 88. 
Strandberg, F. G.,bageri-arb.g. 88. 
Paattinen. bageri-arbetare. 89. 
Willand, O., bageri-arbetare. 89.

Af ofvannämnde medlemmar äro 27 röstberättigade.
Förteckningen öfver antalet medlemmar är uppgjord den 

1 Februari 1890. Under det förflutna året var samtidigt med- 
lemmarnes antal 34; således ökning under året af 2 medlemmar.

Återblick. Om vi blicka tillbaka på bageri fackafdelnin- 
gens verksamhet under det förflutna året finna vi att den
samma varit ganska liflig och att våra arbetare hafva insett, 
det man med förenade krafter uträttar mycket. Den vigti- 
gaste under året behandlade frågan är den om boningsrum
men, hvilken fråga sammanhänger med frågan om inspektion 
af arbetslokalerna. Redan nu hafva vår stads bagaremästare 
nödgats vidtaga förbättringar härutinnan. Det förefinnes vis
serligen ännu mycket bristfälligheter, men dem skall tidens 
tand bortnöta. Frågan om arbetstidens förkortande har också 
kommit på god början, men framtiden skall utvisa, om vi 
kunna vinna något på detta område. Derför är det af stor
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vigt att äfven arbetsgifvarene inskrifva sig i fackafdelningen, 
så att arbetet der tillgodoser begge parternas intressen, hvilket 
i detta fall är ganska vigtigt. Utrymmets knapphet tillåter 
mig icke att förtälja vidare om bestyrelsens och afd:s verk
samhet i olika frågor, hvilka behandlats, hvarför jag slutar 
denna berättelse med uppmaning till alla yrkeskamrater, så
väl de arbetsgifvande som de arbetande, att sluta sig till fack- 
afdelningen och sålunda uppfylla sin pligt mot gemensamma 
intressen.

Helsingfors den 2 Februari 1890.
In ficlem:

T. v. Schrowe.

Bibliotekets verksamhet under 1SS9. Under året har ut- 
gifvits lån: 1,713 (1,035 svenska och 678 finska). Biblio
teket har under året ökats med inalles 185 böcker (73 svenska, 
112 finska) och består biblioteket vid 1889 års slut af 2,033 
arbeten (1,388 svenska, 645 finska)','fördelade sålunda: Uti 
lånebiblioteket 1,627 (1,121 svenska, 506 finska), uti hand
biblioteket 406 (267 svenska 139 finska. Utlånade till Gam
melstads arb. för. bibi. 140 arbeten (100 svenska, 40 finska).

Bibliotekarien.
Biljetter till populära konserter hafva försålts i förenings

lokalen dagarne för konserterna, hvarigenom arbetarne lättare 
än förut satts i tillfälle att få njuta af god musik. Hvad 
orkesterföreningens folkkonserter beträffar, har denna anord
ning träffats, enligt beslut af stadsfullmäktige, som gjort or
kesteranslagets beviljande beroende deraf.

Byggnadsfrågan upptogs af maskinisten M. Blomqvist d. 
6 Januari ånyo (se föreg. årsberättelse) till behandling med an
ledning af att föreningslokalen till följe af den vexande an
slutningen blir för trång. De nödiga medlen borde samlas 
genom nöjens anordnande och aktieteckning. Vide- och rot
tingsarbetaren J. Böilund framhöll, det fackföreningarne borde 
beredas lokaler i huset och trodde att, om så skedde bygg
naden nog kunde fås till stånd genom aktieteckning med små,
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efter arbetarnes tillgångar afpassade belopp. Äfven andra 
tal. omfattade med intresse fragan och den hänskjöts till 
handläggning i direktionen, som d, åt en af maskinisten 
Ji. Blomqvist, ingeniör R, Hindtftröm, vide- och rottings
arbetaren J. Böilund, maskinmästar E. Nordling och skräd- 
darmästar O. Olander bestående komité uppdrog „att före d. 
15 Febr. inkomma med förslag om anskaffande af eget hus 
åt föreningen. “

D. 2ö/i anordnades af maskinisten Jf. Blomqvist (förslags
ställare) fru C. Blomqvist, restauratören G. Blomqvist, fröken 
B. Hazard, kontoristen A. Helenius, faktor F. Pettersson, 
fröken A. Sandell och fru H. Tukiainen i föreningslokalen 
ett väl besökt samqväm, hvaraf inkomsten, 150 mk, anslogs 
till grundplåt i byggnadsfonden.

Såsom plats för huset godkände fören. d. 1/'2 tomten 
n:o 23 vid Högbergsgatan och uppdrog åt byggnadskomitén 
att inkomma med utredning om huru de af tomtens förvärf- 
vande följande kostnaderna kunde bestridas.

Granskande byggnadskom. betänkande af 14 2, innehål
lande förslag om huru medel för förems hus kunde samlas, 
beslöt dir. d. 15/2 1) att fören. hvarje år borde bestämma den 
summa, som ur dess allm. fond kunde till byggnadsfonden 
öfverföras; 2) att nettoöfverskottet af festbest. kassa, med 
undantag af ett 300 mks rörelsekapital, qvartaliter kunde till 
byggnadsfonden öfverföras; 3) att inhemta fackafdelningarnas 
åsigt derom, huruvida af nettovinsten från alla i fören.-loka- 
len anordnade nöjen 10 °'o kunde öfverföras till byggnads
fonden; 4) att utaf utminuteringsbohs vinstmedel begära an
slag för byggnadsfonden.

Dagliga tidningar i handbiblioteket. På filaren K. Lindroths 
förslag beslöt dir. d. 25/2 att qvartaliter låta inbinda och i 
handbiblioteket placera ett ex. af en svensk och en finsk 
daglig tidning och bestämdes härtill H:fors Dagblad och 
Uusi Suometar.

Direktionen. Den 10/2 afgick herr Aug. Lundqvist ur 
direktionen och föreningen, emedan han ansåg direktionen
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genom att tillåta anordnandet af en maskerad hafva brutit 
mot stadgarna. Vid årsmötet den 3 Mars qvarstodo som 
direktionsmedlemmar herrar R. Hindström, V. Pettersson, K. 
F. Numberg, J. A. Snell och K. Schwenzon. A årsmötet 
valdes till direktionsmedlemmar herrar V. v. Wright, 77 röster 
J. Höilund, 72 röster, A. Hjelt, 68 röster, K. Lindroth, 60 röster 
och G. W. Sohlberg, 32 röster; närmast i röstetal voro A. 
Järvenpää, 31 röster, O. Olander, 21 röster, A. Westerdahl, 
12 röster.

Vid direktionsmötet den 4 Mars utsågs fabrikanten V. 
v. Wright med 8 röster mot 1 till ordförande och doktor 
A. Hjelt med 4 röster mot 3 till vice ordförande. Under 
den tid ordföranden och vice ordföranden voro frånvarande, 
sköttes deras åligganden af ingeniör R. Hindström.

Direktionen har under året hållit inalles 28 samman
träden, och har ordet dervid en gång ledts af herr Höilund, 
de öfriga gångerna af ordföranden. Sammanträden hafva hål
lits i Jan. 5, Febr. 4, Mars 5, April 1, Maj 1, Juni 2, Juli 1, 
Aug. 1, Sept. 2, Okt. 1, Nov. 3 och Dec. 2. Närvarande der
vid hafva varit: v. Wright 28 ggr, Höilund 28, Pettersson 23, 
Schwenzon 21, Lindroth 21, Hindström 16, Snell 14, Num
berg 13, Sohlberg 11 och Hjelt 7.

Direktionens protokollsspräk. D. 25/11 beslöts att dir. pro
tokoll, för vinnande af minskning i arbete och kostnad, från 
nästa års början skola föras endast på ett språk, så att sven
skan användes det ena året och finskan det andra.

Elementarkurser, se undervisningskomiténs berättelse.

Elementarkursernas framtida ordnande. Åt undervisnings- 
komitén uppdrogs d. 4/3 att i samråd med studentafdelnin- 
garnas delegerade magistrarna af Hällström och Holmberg 
utarbeta förslag härom.

Fackföreningarnas centralkomité, som hållit sina sammanträ
den i Arb.fören. lokal, har anhållit om att få sin årsredogörelse 
här offentliggjord, och då initiativet till komiténs organisation 
utgått från en af Arb. föreningens fackafdelningar och dessa
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samtliga äro representerade i komitén, så har dir. med 
fästadt afseende jemväl å de stora förhoppningar om nyttig 
verksamhet, hvilka anknyta sig till centralkomitén, bifallit 
den gjorda framställningen. Redogörelsen är af följande 
lydelse:

„Innan vi komma till den egentliga redogörelsen för 
komiténs verksamhet under det förgångna året, vilja vi i 
korthet beröra de förhållanden, hvilka gifvit anledning till 
komiténs tillsättande.

Helsingfors Arbetareförening har på sitt raska sätt 
konstaterat det faktum, att arbetaren, om han så vill, i hög 
grad sjelf kan förbättra sin ställning, genom att samla de 
spridda krafterna till ett brödraförbund och genom att de 
gemensamt, bröder och systrar hand i hand, söka reda på 
orsaken till arbetarens betryckta ställning, och sedan de 
funnit detta, öfverlägga om huru missförhållandena bäst kunde 
afhjelpas. Detta förfaringssätt har Arbetareföreningen bevisat 
vara det verksammaste medlet för förbättrandet af arbetarnes 
ställning.

Arbetareföreningens föredöme verkade på de olika yrkena, 
och snart insåg man det icke vara nog att en och annan 
arbetare tillhörde arbetareföreningen, utan att hvarje yrke bör 
sammansluta sig till en särskild fackförening för att med 
större framgång kunna befrämja de skilda yrkenas speciella 
intressen. Om nyttan af yrkesföreningar vittnar äfven det, 
att sådana grundlädes redan under medeltiden. Dylika yr
kesföreningar voro hos oss kända under benämningen „för- 
bund“ och deras syftemål var att bilda ett föreningsband 
mellan yrkesutöfvarene, lemna hjelp i nödens stund o. s. v. 
Men dessa förbund hade ett fel. De voro neml. altför en
sidiga i sin verksamhet, ty de arbetade endast för sina egna 
yrkeskamraters bästa och hade intet gemensamt med de andra 
yrkenas idkare, för hvilka de blefvo främmande. Sålunda 
vandrade de, hvar och en för sig, vägen framåt, vändande 
ryggen åt hvarandra, då ett broderligt handslag varit af nö
den. Följden af denna egoism blef att de flesta af dessa 
förbund, af hvilka månget kanske ännu kunde tjena såsom
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en tryggande klippa för deras resp. yrken, för länge sedan 
upphört att finnas till.

Denna ännu i minnet bevarade erfarenhet har öfverallt 
i verlden, der föreningslif existerat, ledt tanken på enhet i 
arbetet inom föreningsväsendet, Om också arbetet är förde- 
ladt, bör målet vara gemensamt. Vid ett byggnadsarbete 
t. ex. gräfver den ena arbetaren grund, den andra hugger 
sten o. s. v., men genom deras olika arbete ernå de det ge
mensamma målet: byggnaden blir färdig. Så är fallet 
äfven inom föreningarnas verksamhet, af hvilka hvar och en 
är en arbetare vid det stora byggnadsarbete som kallas 
samhället. Äfven här måste arbetet ledas, de olika före
ningarnas sträfvanden hafva ett gemensamt syftemål.

Och för att leda arbetet i ofvannämnda riktning har, 
i likhet med hvad i utlandet för länge sedan skett, ..Fack
föreningarnas Centralkomité" bildats.

Frågan om bildandet af en centralkomité uppstod inom 
Bagerifackafdelningen d. 26 Aug. 1888 och genom samma 
afdelning sammankallades representanter för alla facksamman
slutningar till konstituerande möte den 17 Febr. 1889. Mötet 
höll så arbetareföreningens lokal och voro dervid närvarande:

För Bleck-, plåt- och kopparslagareföreningen: hrr F. Häti
nen, I. Nyman och W. Strand;

„ Målarefackföreningen: F. Orrela och E. Paalanen;
„ Skomakarefackföreningen: J. A. Ollila och J. Salmi;
„ Kakelugnsmakarefackafdelningen: A. Malm;
„ Murarefackföreningen: T. Aaltola och K. A. Pastell;
„ Snickareföreningen: E. Järvelin och A. J. Sandqvist;
„ Bagerifackafdelningen: Th. v Schrowe;
„ Mekaniska fackafdelningen: K. Lindroth och V. Sohiman.

För utarbetandet af ett förslag till stadgar valdes på 
detta möte en komité, bestående af hrr K. Lindroth, A. Malm, 
F. M. Orrela, V. Sohiman och E. Paalanen, samt supplean-
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terne Th. v. Schrowe, M. F. Hätinen och W. Strand. Stad- 
garne godkändes i September 1889.

Komiténs verksamhet har ledts af en bestyrelse, be
stående af hrr K. Lindroth, ordf., V. Sohiman, sekreterare, samt 
Th. v. Schrowe och F. M. Orrela. Bestyrelsen har haft 
3 sammanträden.

Allmänna möten ha hållits 4, konstituerande samman
trädet inberäknadt, och dervid har behandlats 6 olika frågor, 
af hvilka de vigtigaste voro:

Huru kunde fängelsernas konkurrens inom träarbeten 
afskaffas?

Om arbetstidens längd och arbetslönens förhållande 
dertill.

Om betygböcker för arbetare.
Enligt revisionsberättelsen har komitén haft

Inkomster.
Representanternes medlemsafgifter..........................24: —

3mf. 24: —

Utgifter.
För papper och annonser ......................................... 18: 43
Saldo till 1890 .............................................................. 5: 57

24: —

Till sist uttala vi den förhoppning, att denna unga 
komité måtte under det nu ingångna året kunna med fram
gång fullgöra sina åligganden.

Victor Sohiman. 
Sekreterare.
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Festbestyrelsen förtiden från x—3 3 89 har gifvitdir. mycket 
bekymmer. En för granskning af dess räkenskaper nedsatt 
komité har konstaterat, att i stället för det uppgifna öfverskot- 
tet af 24: 78, som ult. 1888 skulle förefunnits hos festbest., 
denna då hade en skuld om 429: 02. Dir. har sett sig nöd
sakad ur allm. fonden utanordna betydande belopp för 
bristens betäckande. Handlingarna i ärendet äro remitterade 
till 1889 års revisorer.

Festbestyrelsens stadgar hafva underkastats revision af en 
utaf representanter för dir., festbest. och sångkören bestående 
komité.

Feslbestyrelsen får härmed öfver sin verksamhet under 
år 1889 afgifva följande berättelse.

Från föregående år qvarstodo i festbestyrelsen fröknarna 
A. Sandell och H. Hazard samt herrar Fr. Mieritz och W. 
Lagerberg.

Sedan direktionen den 4 Mars för sin del utsett till 
festbestyrelsemedlemmar hrr V. Westerlund och A. Helenius 
kompletterade sig denna bestyrelse ytterligare genom inkal
landet af hrr O. Olander och M. Blomqvist; men då hrr 
Westerlund och Lagerberg kort derpå afsade sig medlemska
pet i festbestyrelsen, utsåg direktionen för sin del hr V. 
Petterson och festbestyrelsen för sin del hr A. Sundbäck.

Då nu festbestyrelsen kunde anses kompletterad, före
togs vid mötet den 17 Mars val af funktionärer och utsågs 
till ordförande hr O. Olander, till vice ordförande hr V. 
Petterson, till kassör hr A. Sundbäck och till sekreterare hr 
A. Helenius. Sedan fröken A. Sandell den 1 Juni blef an
tagen till föreståndarinna för föreningens restauration, ansågs 
hon, på grund af beslut å ett månadsmöte, af sådan anledning 
ej kunna tillhöra festbest., hvarföre direktionen i hennes 
ställe utsåg hr F. Forslund.

Såsom af här nedan intagna summariska tablå framgår, 
har festb. under året föranstaltat 12 särskilda tillställningar, 
neml. 5 soiréer, 4 konserter, 1 lustfärd till Reval, 1 utfärd 
till Degerö och 1 aftonsamqväm.
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Öfversigt af Festbestyrelsens verksamhet för tiden från 
den 17 Mars till den 31 December 1889.

Inkom
ster.

g
oj
©r*

V
inst.

O:
É3ef

April 14 Soiré 268 50 250 13 18 37
22 Soiré 287 231 71 55 29 — —

Maj 12 Konsert 225 25 142 45 82 80 — —
Juni 2 Konsert 161 - 87 27 73 73 — —

9 Lustfärd till iteval 1,342 94 1,147 27 195 67 — —
Juli 28 Utfärd till Degerö 402 65 580 45 — — 177 80
September 14 Aitonsamqväm 62 — 74 39 — — 12 39

29 Soiré 292 — 309 06 — — 17 06
November 10 Soiré 409 — 290 28 118 72 — —

1?
December

17 Konsert 507 50 339 97 167 53 — —
26 Konsert 279 50 261 56 17 94 — —

>3 16 Soiré 755 — 271 18 483 82 —
4,992 34 3,985 72 1,213 87 207 25

Saldo „ 1,006 G2 1,006 62
Sm/. 4,992 34 1,213 87

Ofvanstående behållning...............................Skir: 1,006: 62
Inkomst för flygeln..................... 18: -

1,024: 62

Utgifter för flygeln.......................... . . . Sin/. 55: —
Utgifter för inventarieköp . . . 31: 50
Utgifter för Sångkören .... 594: 70
Utgifter för diverse ..................... 15: —
Saldo till Januari 1890 . . . . • ♦ • »J 328: 42

w 1,024: 62

Att vid tillställningarna inför allmänheten värdigt repre
sentera föreningen och gifva nöjena den förädlande lyftning, 
som dermed åsyftas, har under det gångna året varit före- 
nadt med många svårigheter, ity att någon medverkan af
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teatrarnes artister icke kunnat erhållas, på grund af teater
direktionernas förbud för de engagerade att uppträda; och på 
andra medverkande har det varit stor brist. Programmen 
hafva derför hufvudsakligen varit baserade på sångkörens 
prestationer, och tack vare dirigentens skickliga och nitiska 
ledning samt körens outtröttliga arbete för sin konstnärliga 
utveckling, har dock allmänheten visat sig nöjd, samt tid
ningspressen flera gånger lofordande omnämnt tillställ
ningarna.

Anmärkningsvärdt är, att ehuru föreningens medlemmar 
alltid haft tillträde till förems tillställningar mot half afgift, 
har endast ett fåtal af dem besökt såväl konserter som soiréer.

Orsaken till deras frånvaro kan åtminstone icke alla 
tider af året bero af ekonomiska omständigheter, utan andra 
och djupare liggande orsaker måste förefmnas, hvilkas 
undanrödjande kräfver mycket arbete.

Den 14 Sept. blef festbest. anmodad att med en liten till
ställning inviga den nya tillökningen af för:s lokal. Festen 
inleddes med ett musiknummer, vidare ett invigningstal samt 
deklamation, hvarefter thé intogs på familjärt vis. En lifvad 
dans vidtog sedermera, hvilken fortsattes till midnatt. Sådana 
tillställningar borde vara egnade att leda de tillbakadragna 
in på en angenämare lefnadsstråt, men så länge dylika 
aftonsamqväm icke kunna anordnas gratis, torde de blifva 
fåtaligt besökta.

Börjande utan alla tillgångar, har festbest. varit nöd
sakad att iakttaga stor försigtighet. En lustresa till Reval, 
hvarvid endast 115 personer medföljde, skulle hafva blifvit 
förlustbringande om icke den i alla afseenden lyckade kon
serten derstädes hade betäckt kostnaderna. En resa till 
Stockholm, som af sångkören blef föreslagen, ansåg sig fest
best. deremot icke våga riskera att arrangera.

Festbest. har efter omständigheterna försökt att full
göra sin pligt, och har vid räkenskapsårets slut glädjen 
kunna framlägga sina räkenskaper med en, om än ringa, 
nettobehållning.
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Till sist far festbestyrelsen uttala en uppriktig och 
varm tacksägelse till sångkören och dess nitiske dirigent, 
mag. E. Leander, äfvensom till utskänkningsbolaget, som un
der året bidragit med 200 mark för tvenne folkkonserter, 
samt till alla dem, som på ett eller annat sätt biträdt vid de 
af festbestyrelsen arrangerade nöjena.

Helsingfors i Januari 1890.

O. Olander.
Alex. Helenius.

Folkbanksfrågan, som uppstått inom arb.föreningen, och 
under årens lopp, på sätt af tidigare årsberättelse framgår, 
ofta dryftats, har nu vunnit sin lösning. D. ,3/2 89 stadfästade 
k. senaten stadgarne. Aktieteckningen försiggick inom par dagar 
och den 25 4 konstituerade sig bolaget, hvarvid till medlemmar i 
direktionen valdes stadskamrer T. Holmberg, referendariesekre- 
terar J, A. Nordman, handl. Hj. Schildt, gårdsegaren K. 
R. Aström, handl. V. J. Koroleff och fabrikanten V. von 
Wright. Dir. utsåg till verkställande direktör förste stads- 
bokhållaren E. Lindroth och (ill hans suppleant handlanden 
Hj- Schildt. Lokal upphyrdes i gärden n:o 37 N. Esplanad- 
gatan och d. ’/g vidtog bankens verksamhet, som derefter ut
vecklat sig på ett synnerligen glädjande sätt, hvilket framgår 
af följande tablå:

Aktiebolaget Helsingfors Folkbanks ställning den 31 
December 1889.

Aktiva.
Kassa...................................................  73,397: 97
Vexlar, betalbara inom landet .... 546,159: 70
Vexlar, betalbara i utlandet................................. 53,604: 33
Lån........................................................................ 28,275: —
Kassa kreditiv............................................................... 60,215: —

Transport 761,652: —



 

 
 

 

 

 
 

23

Transport 761,652: —
Korrespondenter i utlandet............................... 50,394: 57
Obligationer........................................................ 40,133: 40
Kuponger & utländskt mynt .......................... 2,400: 62
Mobilier .............................................................. 4,315: —
Organisationskostnader .................................... 9,396: 11
Omkostnader........................................................ 5,727: 28
Diverse räkningar.............................................. 48: 78

874,067: 76

Passiva.

Inbetaldt aktiekapital......................................... 298,700: —
Depositioner..............................   477,342: —
Löpande räkningar.............................................. 45,029: 08
Sparkassedelegares insättningar.......................... 4,600: —
Sparkasse insättningar......................................... 26,839: 49
Post-remiss-vexlar.............................................. 7,313: 31
Inkasso vexel räkning......................................... 34: 31
Intressen & provisioner.................................... 14,209: 57

874,067: 76

Emottagning af sparkasseinsatser är anordnad på flera 
ställen i staden, bl. a. å arbetareföreningen.

Arbetareföreningens tidning afslutar en folkbanken be
rörande artikel, deri bladet särskildt framhållit, att arbetarne 
alltid äro i tillfälle att sätta in sina penningar på sparkasse- 
räkning och tillsvidare äfven på sparkassesedelegarnes räk
ning, der insatserna berättiga till delaktighet i bankens vinst, 
med följande ord:

„Vi behöfva ej vidlyftigt påpeka, hvilken trygghet det 
sparade kapitalet skänker arbetaren under lifvets skiften, sär
skildt då under sjukdomens dagar sjukkasseunderstödet (detta 
är något som alla ordentliga arbetare böra tillförsäkra sig) 
ej förslår till bestridande af utgifterna, eller då bristen på
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arbete låter förvärfskällan helt och hållet utsina eller ålder
domen gör slut på arbetsförmågan. Att den är lycklig, som 
under alla dessa förhållanden icke faller någon annan till 
last, utan sje! " kan sörja för sig och de sina, det torde en- 
hvar veta, men något, som måhända undgått mångens upp
märksamhet, är att den, som genom regelbundna sparinsatser 
i en bank för dess förvaltning gör sig känd som en ordent
lig person, alltid framom andra måste kunna räkna på kredit 
hos banken, då han för sina affärers bedrifvande är i behof 
af kapital."

Fond för sångkören. Bildandet af en sådan har föresla
gits och är frågan härom under ompröfning hos en under 
ingeniör R. Hindslröms ordförandeskap arbetande komité.

Fridagshållandet. Frågan härom har af ett d. 2l/10 hållet 
allm. möte remitterats till arb.fören., som beslutit upptaga 
den så snart fackföreningarnas centralkomité utlåtit sig derom.

Fölisöns upplåtande till folkpark har af fören. i en utför
ligt motiverad skrifvelse hos stadsfullmäktige förordats.

Föredrag, se undervisningskomiténs berättelse.
Föreningens* lokal i hörnet af O. Henriks- och Brunnsga- 

tan har förstorats genom upphyrandet af 2 derintill gränsande 
rum, hvilkas mellanvägg borttagits, så att en sal med 5 
fönster uppstått. Denna sal har genom medverkan och gåf- 
vor af fotografen D. Nyblin och skulptören C. Sjöstrand och 
några af förerns qvinliga medlemmar m. fl. dekorerats med 
byster, taflor och gardiner. Två kronor och ett nödigt antal 
stolar hafva anskaffats, så att salen nu ter sig synnerligen 
fördelaktigt, och lokalen kan anses fullt motsvara sitt ända
mål, Salen invigdes genom en enkel fest d. i4/9 för sitt 
ändamål.

Såsom förut, har lokalen äfven i år kostnadsfritt upp
låtits för möten, hvilka afsett att på ett eller annat sätt 
gagna arbetaresaken.

Hyressumman utgör 3,S00 mk per år, som dock ge
nom uthyrning af obehöfliga rum minskats med 1,080 mk.
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Gåfvor. Som gåfvor har föreningen fått emottaga af 
de utländska föreningar, med hvilka litteraturutbyte egt rum, 
dessas publikationer; af sin egen handarbetsafdelning 900 mk; 
af Industristyrelsen dess publikationer; af fabrikanten A. L. 
Hartwall Schybergssons Finlands historie m. fl.; af d:r A. 
Hjelt Sparkassestatistiken; af fabrikanten V. v. Wright hans 
arbete Sjuk- och olycksfallsförsäkringen i Tyskland; af foto
grafen D. Hyblin fotografier; af skulptörerne C. Sjöstrand 
och M. v. Wright samt bokhandlar C. F. Wickström. gips
byster m. m.; d:r A. Palmbergs senaste skrifter; af gene
ralkonsul C. O. Berg i Stockholm ett antal af honom förfat
tade populära skrifter för arbetare.

Handarbetsafdelningeus årsberättelse för 6:te verksamhets
året 1889.

Afdelningens verksamhet har under 1889 varit ordnad 
enligt den plan, som i enlighet med stadgarna tidigare der- 
för antagits. Medlemmarna samlades om onsdagsaftnarna i 
föreningslokalen för att dels af egna tillbehör och dels af 
material som med afd. medel inköpts förfärdiga allehanda 
för försäljning vid föreningens bazar afsedda handarbeten.

Handarbetsaftnarne hafva varit besökta af ungefär 
samma antal deltagarinnor som förut eller 24, och synes af 
dessa omfattats med oförminskadt intresse, ty samma glada 
stämning, hvilken tidigare rådt under mötena, har äfven i år 
Itännetecknat desamma.

Afdelningens bazar egde rum d. 2 December och skil
dras af Hufvudstadsbladet på följande sätt:

,,Det stora samlingsrummet, prydt med ståtliga granar, 
såg helt hemtrefligt ut med de många borden fullsatta af 
prydliga arbeten och diverse andra till försäljning lämnade 
föremål.

Arbetena, som under årets lopp till största delen blif- 
vit förfärdigade af medlemmar, hörande till handarbetsafdel- 
ningen, bestodo hufvudsakligast af sydda, virkade och 
stickade saker, såsom gungstolstäcken, mattor, borddukar, 
förkläden, strumpor, m. m. dyl.
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Det efter förhållandena rikhaltiga lagret visade prof på 
den flit, som utvscklats under de symöten, hvilka hvarje 
onsdag efter slutadt dagsarbete varit föranstaltade i förenin
gens lokal från kl. 8 till 10 på qvällen, och vittnade på ett 
vackert sätt om det intresse, som lefver inom föreningen.

Bazaren var temligen talrikt besökt och isynnerhet på 
qvällen, då en septett af gardesmusiken spelade, gick för
säljningen ganska raskt undan."

Bruttobehållningen uppgår till 3mf 970: 75.
Under den brydsamma ekonomiska ställning, hvari Arb. 

fören. befunnit sig 1889 har den af llandarbetsafd. till all
männa fonden öfverlemnade summan af 900 mk, enligt hvad 
föreningens ordförande vid medlens emottagande yttrade, 
„i högst väsendtlig grad bidragit till sammanbringandet af 
de penningemedel som föreningen behöfver för att kunna 
fylla sina många och vigtiga uppgifter."

Bestyrelsen hoppas att detta erkännande icke allenast 
skall skänka afd. medlemmar tillfredställelse, utan äfven ut
göra en maning till fortsatt arbete för de gamla medlem
marna och en erinran för dem af Arbetareföreningens qvin- 
liga ledamöter, som ännu icke inträdt i afd. att göra det. 
Alla kunna gagna vår sak och äro derför hjertligt välkomna 
till symötena.

I fråga om afd. ekonomiska ställning, medlemmarnes 
namn och bestyrelsens sammansättning hänvisas till nedan 
följande uppgifter.

A bestyrelsens vägnar:
H. llazard.

N. Westerholm.

Tablå öfver H:fors Arbetareförenings Handarbets- 
afdelnings kassaställning.

Inkomster:
An: Kontant i kassan ......................................... 161: 06

„ Influtit genom en kostymbal och ett afton
samqväm ................................................... 218: —

Transport 379: 06
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Transport 379: 06
An Frivilliga bidrag................................................ 7: 75

„ Försålda arbeten före bazaren.............................. 14: 50
„ Genom bazaren influtit . . ,......................... 970: 75

1.372: 06
Etgnfter:

Per Diverse utgifter för Handarbetsafdelr.ingen enl.
kassaboken........................................................  448: 79

„ Inbetalt till H:fors Arb. fören. Direktion ge
nom hr V. v. Wright.................................... 900: -

„ Saldo till 1890 .............................................. 23: 27
1,372: 06

Handarbetsafdelningens räkenskaper granskade och be- 
funna riktiga, intygas.

Tr. Pettersson. JF. Ekman.

Handarbetsajdelningens Bestyrelse 188(J. 
Hilda Hazard, ordf. * 1823/161, v. 1888.
Alida Walkonen, vice ordf. * 1823/e64, v. 1888. 
Emmy Lagerberg, kassör, * 1810/566, v. 1888. 
Natalia Westerholm, sekret. * 1829/1254, v. 1888. 
Mathilda Blomqvist, v. 89.
Olga Stenblom, * I8V36I, v. 88.
Karolina Berglöf, * 18Vn63, v. 88.

Handarbetsafdelningens medlemmar.
Ahlström J. Fru 
Berglöf, K. Fröken 
Blomqvist, K. Fru 
Cederqvist, A. ,. 
Ekman, I. Fröken 
Halén, F. „
Hazard, H. „
Holmberg, A. „ 
Lagerberg, E. Fru 
Liljebäck, M. „ 
Lindroos, H. Fröken 
Lindstedt, F. ,,

Sandell, A. Fröken 
Schwentzon, S. Fru 
Snell, M. «ffpj
Stenblom, O. ., 
Söderlund, A. Fröken 
Tukiainen, H. Fru 
Törnström H. Fröken 
Walkonen, A. Fru 
Walkonen H. Fröken 
Westerholm, N. Fru 
Westerholm, F. Fröken 
Ågren. A., ,.
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Hedershclygelser åt aflidne loreningsmedlemniar. Beslut har 
fattats om att i lokalen uppställa stora porträtter af fabri
kanten J. Tk. Lagerbohm och faktorn G. F. Siléft. Hr I). 
Nyblin har godhetsfullt lofvat skänka porträtten.

Historisk återblick på arbetarefrågans utveckling i eget ock 
främmande land. Undervisningskomitén har åt fabrikanten 
V. r. Wright uppdragit att under åren 1890 och 1891 följa 
med arbetaresträfvandenas utveckling för att åren 1891 och 
1892 derom kunna hålla föredrag, afsedda att tryckta å begge 
språken spridas i landet.

Industriutställning 1891. Den härför nedsatta komitén 
(se 1888 års berättelse) konstituerade sig i början af året 
och utsåg dervid till ordf. jernsvarfvaren F. tSoldman och 
till sekreterare dekorationsmålar C. II. Carlxson.

Industristyrelsens cirkulär 8/685. Ingen enda af de åtgär
der, hvilka man med anl. af svaren å detta cirkulär hoppats 
på, har ännu blifvit vidtagen, oaktadt upprepade erinringar 
om saken gjorts.

Insamling för brandskadade. För insamlande af pennin
gar åt de vid den stora eldsvådan d. 2/0 brandskadade 
personer beslöt föreningen framlägga en anteekningslista. 
Då emellertid erforderliga medel redan på annat håll influtit, 
inbragte insamlingen endast F/n/f 6: 50, som tillstälts hr po- 
lismästar II. Åkerman.

Inventeringen af förems egendom verkstäldes genom 
snickeriarbetaren U.J. Nyman och jernsvarfvaren V. Sohiman.

Hels inf/fors Arbetarefnreninys

Kakeliignsniakarefackafdelnings årsberättelse för 1889, första 
verksamhetsåret.

Innan vi börja med redogörelsen för afdelningens verk
samhet under det sistförflutna året, vill undert., dertill anmo
dad, lemna några upplysningar om afdelningens uppkomst 
och öden innan den slöt sig till arbetareföreningen. Då 
inga protokoll från denna tid finnas att tillgå, kan historiken 
naturligtvis icke bli så fullständig som önskligt vore.
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I September 1887 voro några till yrket hörande per
soner församlade uti en af stadens parker. Der uppstod frå
gan om huruvida en närmare sammanslutning mellan perso
ner hörande till vårt yrke vore af nöden och man tog genast 
i hop med saken och beslöt att med första görliga hålla ett 
möte. Tillkännagifvandet utspriddes mundtligen och med 
sådan framgång att omkr. 60 personer hade infunnit sig till 
mötet, som enhälligt beslöt att bilda en fackförening samt 
utsåg en af 9 personer bestående komité med uppdrag att 
utarbeta förslag till stadgar och sedan detta var gjordt, sam
mankalla ett nytt möte.

På detta möte, som var besökt af omkr. 40 personer, 
godkändes, med några mindre ändringar, stadgarne vid hvil- 
kas utarbetande man hufvudsakligast hade följt den nyss- 
bildade Bleck-, plåt- och kopparslagareföreningens stadgar. 
En utanför yrket stående person, som redan tidigare haft 
dylika uppdrag, anmodades att hos kejs. senaten ansöka om 
stadfästelse å stadgarne. Kostnaderna härför bestredos genom 
frivilliga gåfvor af ett tjugotal yrkesmän.

Ett halft år förflöt i väntan på stadgarna, men då dessa 
icke hördes utaf, gjorde vårt ombud en förfrågan hos Kejs. 
Senaten och erhöll den upplysningen att det icke mera var 
Senaten utan Länestyrelsen som stadfästade dylika stadgar. 
Med anledning af detta svar, hölls nya möten, vid hvilka 
af några föreslogs sammanslutning till den nyssbildade mu
rareföreningen, men emedan flertalet önskade egen förening, 
beslöts sända stadgarne till Länestyrelsen för erhållande af 
stadfästelse.*)

Länge behöfde vi icke vänta förrän stadgarne åter- 
kommo vederbörligen stadfästade. Nu kunde föreningen så
ledes börja med sin verksamhet. Men genom dessa många
handa utgifter hade vår kassa så starkt anlitats att förenin

*) Anhållan om stadgarnes stadfästelse var undertecknad af 
Aug. -Valm, J. E. Sevon, K. Amnell, Mats Suokas, A. Kylander, 
K. A. Lindfors, E. Sarlin, J. Heikkilä, J. Wilander och JV. Borgman.
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gen var i skuld, och utan penningemedel är det icke lätt att 
upprätthålla en förening.

Då började man bilda fackafdelningar, bl. a. bagar- 
nes och mekaniska arbetarnes, inom H:fors arbetareförening. 
Vi började då tänka på om det icke vore bäst att följa de 
nyssnämnda arbetarnes exempel. Vår framställning i saken 
bifölls af arbetareföreningen, hvilken derjemte meddelade att 
fören. ordf. fabrikanten V. von Wright samt dess dåvarande 
sekreterare hr J. Snell. utsetts att representera arbetareföre
ningen i den komité, som skulle utarbeta stadgar för vår 
blifvande fackafdelning. Våra representanter i denna komité 
voro: K. Kylander, N. Borgman och undertecknad.

Snart nog voro våra stadgar återigen stadfästade. Nu 
kunde vi börja med vår verksamhet, ty det fattades oss nu
mera endast intresse för saken. Den 7 Jan. 1889 höll 
kaxelugnsmakarnes fackafdelning sitt konstituerande samman
träde och har sedan dess fortsatt med sin verksamhet på 
sätt som i den af sekreteraren afgifna berättelsen närmare 
redogöres.

Många svårigheter hade i i att öfvervinna, mycken tid 
— 1 år och 2 månader — hade gått, innan vår förening
kunde börja med sin verksamhet på allvar, men vi kunna 
trösta oss med ordspråket „bättre sent än aldrig."

Helsingfors, i Januari 1890.
Aug. Malm.

Redogörelse för afdelningens verksamhet år 1890.
Kakelugnsmakarefackafdelningen grundlädes vid ett 

möte å Arbetareföreningens lokal d. 7 Januari 1889 enligt 
de d. 10 Dec. 1889 stadfästade stadgarne. Vid detta möte 
voro närvarande ungefär 30 medlemmar; förhandlingarna leddes 
af hr V. von Wright. Till en början valdes till direktionen: 
hrr M. Suokas (10 röster), K. Kylander (9 r.), J. E. Sevon 
(8 r.), K. Lyyränen och N. Borgman (6 r.), samt hrne E. Itko
nen G. Bergholm (5 r.). Arbetareföreningen utsåg hr. V. von 
Wright till sin representant i afdelningen. Vid mötet d. 18 
Januari utsågs till fackafdelningens ordförande K. Kylander
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samt till viceordförande M. Suokas, hvardera med 3 röster. 
Till sekreterare valdes hr A. Malm, som äfven erhöll i upp
drag att representera afdelningen vid fackföreningarnas cen- 
tralkomité.

Under året hafva 26 möten hållits, af hvilka 9 månads- 
sammanträden. Vid dessa hafva följande 7 frågor diskuterats: 

l:o Huru skulle en förbättring i kakelugnsmakarenes
ställning kunna åstadkommas.

2:o Kan fackafdelningen som sådan emottaga arbeten 
till utförande.

3:o På hvilket sätt kunde lärlingarnes utbildning i yrket 
bäst befrämjas.

4:o Vore det skäl att fortsätta afdelningens verksamhet, 
ehuru facket är så fåtaligt representeradt.

5:o Vore det önskligt att åstadkomma föredrag om eld
städers uppsättning.

6:o Om Arbetsbetygen,
7:o Om reglering af aflöningsförhållandena.
För åstadkommandet af större lifaktighet inom afdel

ningen hafva fyra soiréer tillstälts, hvilka hafva inbringat 
248: 50 p. Utgifterna uppgingo till 120: — p. således ut
gör behållningen 128: 50 p. Under året ha följande för
ändringar egt rum i bestyrelsen: Då sekreteraren hr A. Malm 
af sina göromål ofta var förhindrad att närvara vid samman
trädena, utsågs d. 13 Mars till sekreterare hr J. E. Sevon. 
Från bestyrelsen afgick hr K. Kylander, i hvars ställe d. 
3 November till ordförande valdes hr E. Itkonen, som tills 
nu innehaft denna befattning.

Då det vid årets början diskuterades om huru kakelugns
makarenes ställning kunde förbättras, hörde till afdelningen 
ännu få medlemmar, hvarföre som svar på frågan uttalades 
den önskan att hvar och en skulle försöka få framstående 
kakelugnsmakare att ansluta sig till afdelningen, som då med 
förenade krafter skulle kunna arbeta för afdelningens intressen. 
Följden blef äfven att afdelningen med större lifaktighet har 
kunnat verka i detta syfte. Redan vid det derpå följande
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sammanträdet togs under öfvervägande huruvida afdelningen 
kunde emottaga arbeten för arbetarnes räkning, utan arbets- 
gifvares förmedling. Diskussionen fortsattes under flere 
sammanträden och olika meningar uttalades. Onskligast 
ansågs vara att åstadkomma ett gemensamt rörelsekapi
tal och en gemensam arbetsbyrå för afdelningen. Deri- 
genom kunde vinsten af arbetet utdelas som dividend åt ar- 
betarene. Men detta förslag måste uppskjutas till framtiden, 
då kanske förhållandena äro gynsammare för samarbete. 
Tillsvidare beslöts att begagna Arbetareföreningens plarsför- 
medlingsbyrå för arbets-emottagning. Då denna fråga sålunda 
var utredd, upptogs genast en annan. Tills nu har hvem som 
helst, äfven inkompetent, utöfvat kakelugnsmakareyrket. Häri
genom åstadkommes ofta underhaltigt arbete, hvilket nedsätter 
värde yrkets värde. Derföre beslöts att försöka åvägabringa en 3 
årig lärotid, efter hvars förlopp den duglige arbetaren skulle 
förklaras kompetent, att emottaga arbete på egen hand.

Sedan blef det i afdelningens verksamhet ett stille- 
stånd men genom arbetarenes hängifne rådgifvare hr v. 
Wrights bemödanden blef afdelningen återigen lifaktigare. 
Olika frågor togos under ompröfning soiréer tillstäldes. Aret 
började emellertid nalkas sitt slut och några vigtigare beslut 
fattades ej. Mycket diskuterades det likväl om en fråga, hvars 
slutliga lösning lemnades till det kommande året. Vid sam
manträdet d. 3 November framlade neml. hr A. Malm den 
från fackföreningarnas centralkomité utgångna frågan om 
arbetsbetygen. Afdelningen var enhällig deri, att införandet 
af de föreslagna betygen vore önskvärd.

Revisorerne ha inleinnat följande berättelse om afdel
ningens ekonomiska ställning:

Såsom bokslutet utvisar, har afdelningen under året 
1889 haft

Inkomster.
Anmälningsafgifter................................................... 22: —
Månadsafgifter..............................................................70: 50
Nettobehållning från aftonsamqvämen .... 128: 50

®nf 220: —
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Utgifter.
Anmälningsafgifter till Arbetareföreningen . . . . 21: —
50 % af månadsafgifterna.....................................35: 25
Annonser....................................................................34: 85
Böcker för bokföringen samt andra räkningar . . . 67: 10
Saldo till 1890 .............................................................. 61: 80

Jinf. 220: —
Ofvanstående redovisning hafva vi funnit riktig och 

föreslå derföre för kassören och bestyrelsen full ansvars
frihet.

Helsingfors den 19 Febr. 1890.
J. M. Kylander. Albin Järvinen.
Återblick. Medgifvas måste, att afdelningens verksam

het under detta första verksamhetsår varit i många afseenden 
bristfällig. Ovana och brist på intresse ha utgjort ett stort 
hinder. Afven nykterheten, oaktadt den stär i så nära sam
manhang med hvarje arbetares eget intresse och ekonomiska 
välbefinnande, liar haft få anhängare biand afdelningens med
lemmar, men det är ju att hoppas, det denna sak vinner 
allmännare intresse också i vårt yrke. Måtte det nu in
gångna året gifva nya bevis på nyttan af vår afdelning och 
måtte våra gemensamma angelägenheter framdeles kunna 
med större snabbhet och intresse ledas till lyckligt afgörande.

Vi kunna vara glada öfver det som åstadkommits, då 
vi betänka, att vi ännu äro ovana vid detta slags samarbete 
och hoppas att detta hinder för vår verksamhet icke mera 
finnes till under det nu kommande året.

Enligt uppdrag:
J. E. Sevon.

Kakelugnsmakarefackafdelningens funktionärer den 31 
Dec. 1889:

Bestyrelse:
Ordförande:

Kristian Itkonen, * 183t)/649, v. 89.
Vice ordförande:

Matti Suokas, kakelugnsmakare * 18l7/652, v. 89.
3
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Öfriga medlemmar:
August Malm, arbetsgifvare * v. 89.
Nikolai Borgman, kakelugnsmakare * 1830/1156, v. 89.
Gustaf Bergholm, „ * 182?/457. v. 89.
Karl Lyyränen, „ * 184/558, v. 89.
Viktor Julius v. Wright, fabrikant, representant för Arbe-

tareför., * 185/g56 v. 89.
Johan Edvard Sevon, kakelugnsmakare * 186/n64, v. 89. 

Revisorer:
Albin Järvinen, student.
Matti J. Kylander, kakelugnsmakare.

Kassör:
Gustaf Alrik Biese, kontorschef.

Kakelugnsmakarefackafdélningens medlemmar år 1889
.Bergholm, Gustaf. 
Borgman, Nikolai. 
Itkonen, Kristian. 
Josefsson, Karl. 
Kolin, V. 
Kylander, Alfred. 
Kylander, Matti J. 
Lindherg, D. V. 
Lindström, K. 
Lindström, J. 
Lyyränen, Karl.

Lönnroth, A.
Malm, August. 
Nieminen, J. A. 
Rosenlöf, H. W. 
Sarlin, Erland.
Sevon, Johan Edvard. 
Suokas, Matti. 
Vikberg. Karl. 
Wilander, Johan. 
Åberg, A. W.
Summa 21.

Råd och hjelp i frågor rörande kominunaltaxeringen medde
lades i år genom stenhuggar K. V. Bergman med biträde 
af kontoristen A. Helenius både åt föreningsmedlemmar och 
andra personer, åt de förra gratis, åt de senare mot en liten 
afgift. Samtliga genom Arb. fören. till taxeringsnämnden in- 
lemnade uppgifter hafva denna gång likasom föregående år 
af nämnden godkänts. Detta borde mana arbetarne till att 
allmänt begagna sig af det tillfälle, som härmed erbjuder 
sig att ernå en rättvis taxering.

Helsingfors Arbetarförenings
KoiistnulioHsafdeliiings årsberättelse för 1889, 2:dra verk

samhetsåret. I stället för fru Numberg, hrr Numberg, Schwen-



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

zon och Snell, hvilka ur bestyrelsen utlottades, invaldes vid 
årsmötet d. 30/1 murar K. Michelsson, fru M. Snell, smeden 
K. J. Hammar, fröken H. Hazard. Till revisorer utsagos kas
sören A. Biese och litografen W. Brandstake samt till deras 
suppleanter linieraren A. Järvenpää och typografen J. Snell. 
Bestyrelsen utsåg fabrikanten V. v, Wright till ordf., mura
ren K. Michelsson till v. ordf., kontoristen W. Ekman till 
sekreterare samt kontoristen A. Helenius till kassör. Stad
garna trycktes, och vid sina möten öfverlade bestyrelsen om 
åtgärder för möjliggörande af varuinköp i större partier, hvar- 
igenom största möjliga vinst kunde beredas köparen. Under
handlingar om varuleveranser hafva egt rum och varubeställ
ningar emottagits å föreningslokalen, hvarest äfven varuprof- 
ver funnits till påseende.

Bestyrelsen träffade åtgärder för införskaffande af prof- 
ver å goda till kostymer lämpade tyger, hvilka det var me
ningen att, sedan kunderna gjort sitt val, inköpa i större 
partier, så att arbetarne kunde få sina behof af sommarklä
der till billiga fabrikspriser. Äfven skräddarne kunde vara 
med om affären. Ved har afd. skaffat dem, som sådant ön
skat, billigare än sådan stått att köpa på torget och dertill 
gratis hemkörd. Genom annonser och notiser har afd. sökt 
göra sin verksamhet känd.

Vid d. 22/9 hållet möte meddelade ordf. att oaktadt afd. 
sett sig i stånd att till sina kunder utlemna varor till gång
bart pris och derjemte till dem utbetalt i förhållande till in
köpen betydande dividender, hade afd:s kundkrets bland arbe
tarne minskats. Häraf syntes tydligt att arbetarne ej i lik
het med de större konsumenterna varit nöjda med afd:s verk
samhet, hvarför denna icke i sin n. v. form med framgång 
kan fortsättas. Då det emellertid visat sig att personer ur 
de förmögnare klasserna vilja begagna sig af afd., så vore 
det måhända skäl att utvidga dess verksamhet derhän, att 
äfven utom arb.föreningen stående personer kunde få inträda 
i afd., hvarigenom större inköp möjliggjordes, hvilket natur
ligtvis komme att gagna äfven de arbetare, som tillhörde 
afd. och antagligen småningom skulle öka deras antal.
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Muraren A. Michelsson och filaren K. Lindroth trodde 
att orsaken till arbetarnes ringa intresse för afd. varit den 
att de der ej fått allt hvad de behöft och icke utan att be
ställa varorna.

Anseende en utvidgning af afd. verksamhet önskvärd, 
beslöt mötet åt hrr Michelsson, Lindroth och Helenius upp
draga att uppgöra förslag till de härför nödiga förändringarna 
af stadgarna.

Afd. medlemmar kallades inom föreskrifven tid till års
möte, men endast ett par personer infunno sig, hvarför nytt 
sammanträde utlystes till d. 22/289. Härvid föredrogs ofvan- 
stående redogörelse och följande

Berättelse öf ver verkställd revision af Helsingfors Arbetare
förenings konsumtionsafdelnings räkenskaper 

för år 1889.
Vid granskning af afdelningens räkenskapen- har in- 

hemtats:
att omsättningen under månaderna Januari—April

utgjorde......................................... . . . 9mf. 881: 92
under återstoden af året.................... 267: 21

1,149: 3
Under mån. Januari—April uppstod en vinst af 9m/, 50: 95
hvaremot afdelningen under återstoden af året till-

skyndades en förlust af . . . . . . 99/ 10: 96
hvadan vinsten för år 1889 utgjorde . . . 9m/. 39: 99
Innestående vinst för November och December må-

nåder 1888 utgjorde .... 64: 26
hvilket utgör en behållning den 31/1289 af . 3m/. 104: 25

Då vi antaga att afdelningen upphör med sin verksam
het, föreslå vi att nämnda behållning inlevereras till Arbe
tareföreningen och att föreningen till delegarena under år 
1888 utbetalar 7 % dividend å omsättningen ffm/ 727: 10
med........................................................................ 50: 70
samt till delegarena under Januari—April 1889 5 °/0

dividend å omsättningen 881: 92 med 44: 07
- Summa 9m/. 94: 77
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samt att återstoden.............................................. ........ 9: 48
öfverföres till J. Th. Lagerbohms fond för fattiga skolbarns 
beklädnad.

Till samma fond föreslå vi att äfven de vinstmedel öf- 
verföras, som af delegarena ej inom utgången af detta år 
lyftats.

Då vi funnit räkenskaperna i behörig ordning, föreslå 
vi kassören till erhållande af full ansvarsfrihet.

Helsingfors den 17 Februari 1890.

Alrik Biese. Wilh. Brandstake.

Full ansvarsfrihet beviljades bestyrelsen och kassören. 
Emedan intresset för saken visat sig vara så ytterst ringa, 
beslöts att ej till granskning upptaga förslaget om ändring 
af stadgarna utan upplösa afdelningen. At afd:s kassör kon
toristen A. Helenius uppdrogs att till medlemmarne utbetala 
deras olyftade vinstandelar, samt att till arb. föreningens 
byggnadsfond inleverera de medel, som af rev. föreslagits till 
öfverföring till Lagerbohm’ska fonden, dock borde byggnads
fonden bestrida för afd möjligen inkommande annonsräk
ningar.

Helsingfors d. 23 Febr. 1890.
e
A konsumtionsafdelningens vägnar:

V. v. Wright.

IV. Ekman.

Läsesalen. I läsesalen hafva följande tidningar och tid 
skrifter varit framlagda, nemligen:

I Finland utkommande:
a) Svenska. Hufvudstadsbladet.

Arbetaren. Lördagsqvällen.
Arbetarens vän. Nya Pressen.
Finland. Tammerfors Aftonblad.
Folkvännen. Uleåborgstidning.
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Wasa Tidning. 
Wiborgsbladet.
Abo Underrättelser. 
Österbottniska Posten.

b) Finska.
Aamulehti
Aura.
Hämeen Sanomat. 
Kaiku.
Karjalatar.
Keski Suomi. 
Laatokka.
Lounas.

Mikkelin Sanomat. 
Päivän Uutiset. 
Satakunta.
Savo.
Suomalainen.
Suomen Teollisuuslehti, 
Suomi.
Tampereen Sanomat. 
Työmies.
Uusi Suometar.
Waasan Lehti. 
Wiipurin Sanomat.

I Utlandet utkommande.
Industriforeningens konstindu-

striele blade.
Inkeri.
Kasper.
Mönstertidning.
Norden.
Svea.
Svenska Tribunen (Chicago).

Allehanda för folket.
Arbeideren (Kristiania).
Blad for Arbeiderforeningen 

af 1860.
Blå Bandet.
Dagens Nyheter.
Den svenske arbetaren.
Idun.
Industriforeningens Meddelel- Verdens Gang. 

ser. Vårt Land.
D. 4/5 beslöt dir. att i läsesalen uppsätta anslag derom, 

att i händelse någon beträdes med att ur lokalen bortföra 
i läsesalen framlagda tidningar eller tidskrifter, fråga om den 
felandes uteslutande ur föreningen kommer att för densamma 
framställas.

,,Maskcra(lfrägaii.“ Festbest. anhållan att ] till förmån 
för byggnadsfonden få anordna en maskerad godkändes med 
vilkor, att hvarje maskerad person före inträdet i festlokalen 
bör för dertill utsedda personer demaskera sig och att fest
best. i allt tillser, det intet anstötligt förekommer. Maske
raden blef dock ej af, emedan dir. ej biföll festbest. fram
ställning om eftergifter beträffande kontrollen.
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Helsingfors Arbetareförenings

Mekaniska fackafdeluiugs årsberättelse för året 1889. 2:a 
verksamhetsåret.

Under detta verksamhetsår har afdelningens ledning 
handhafts af en bestyrelse, sammansatt af följande, från 
föregående årsmöte genom lottning qvarblifna medlemmar: 
K. Lindroth, V. Sohiman och V. Unger samt af arbetare
föreningen valde, V. v. Wright och å årsmötet den 10 Fe
bruari 1889 valde medlemmar: P. Ek, W. Ekman och H. 
Hammar, hvilka sedan sinsemellan valde till ordförande K. 
Lindroth, till vice ordförande V. Sohiman och till sekreterare 
W. Ekman.

Under året har afdelningen hållit 24 bestyrelsemöten; 
vid samtliga dessa har ordföranden fört ordet. Medlemmarne 
hafva, enligt protokoll, varit på följande sätt närvarande vid 
mötena: W. Ekman 20, P. Ek 13, Hj. Hammar 18, V. Sohi
man 16, V. Unger 20 och V. v. Wright 16 gånger.

Afdelningen har vid årets 7 allmänna möten behand
lat 12 särskilda frågor. Af dessa hafva de vigtigaste varit 
följande:

1) Om arbetstidens förkortande samt lönevilkorens för
hållande till densamma.

2) Om skyddskostymers anskaffande åt lärlingar, då 
de sysselsätta sig med arbeten, som förstör deras kläder. 
Med anledning af denna fråga beslöts anmoda arbetsgifvarene 
att åt sina lärlingar anskaffa skyddskostymer.

3) Om åstadkommande af samaritkurser åt i facket ar
betande personer. En sådan kom äfven till stånd under se
naste höst.

4) Om grundande af ett fackbibliotek.
5) Om arbetarnes betygböcker.

Helsingfors Arbetareförenings Mekaniska fackafdelnings 
revisionsberättelse för år 1889.

Vid granskningen af räkenskaperna hafva vi funnit att 
fackafdelningens ställning den 31 December var följande:
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Afdelningens medlemmars kassa. 
Inkomster.

Behållning från år 1888 ..................... . . . finf 34: —
Anmälningsafgifter . . 95 44: —
Inskrifningsafgifter . . n 82: —
Månadsafgifter . . . 59 313: —

Summa 473: —
Utgifter:

Anmälningsafgifter till Arb. fören . . Ä/1 44: —
Inskrifningsafgifter „ 55 ■ • . . . 55 82: —
Månadsafgifter „ 55 • • . . . 95 156: 50
Återbetalt åt medlemmarne till sjukkassebidrag 55 51: 75
Behållning till år 1890 95 138: 75

Summa rfmfi 473: —

Afdelningens enskilda kassa.
Inkomster:

Behållning från år 1888 «... • 5 • ' 14: 71
Nettovinst från 3 af afdeln. arrangerade lustfärder

och 5 aftonsamqväm.................................... „ 219: 85
Förlust.............................................. ..... . ■ ■ „ 52: 57

Summa 287: 13

Utgifter:
Tidningsannonser.............................................. 119: 23
Tidningsprenumeration............................ „ 34: —
Böcker........................................................... „ 4: 80
Till konstflitsföreningen till stipendier ... „ 50: —
För den vid utfärden d. 18 Aug. söndrade Melkö

bryggas undersökning hyrda ångbåten . „ 30: —
Förlust från lustfärden d. 18 Aug............................. 49: 10

Summa 287: 13
Vid granskning af räkenskaperna hafva vi funnit, att 

summan i matrikeln är 23 ito-' större, än i kassaboken, men 
genom särskilda revideringar jemnats med 18 rffnf Altså
utgör skilnaden 5 mark.



 

 

 

 

 

41

Önskvärdt vore att noggranna uppgifter infördes i räken
skapsböckerna på inkomster och utgifter från hvarje afdel
ningens nöjen, ej såsom hittills endast rena vinsten.

Flere anmärkningar hafva vi icke att göra, utan föreslå 
full ansvarsfrihet åt bestyrelsen och kassören.

Helsingfors, den 15 Februari 1890.
O. R. Malin. Tn. Silander.

Förteckning öfver af afdelningen arrangerade nöjen 
år 1889.

Inkom
ster. Utgirter. Vinst, Förlust.

09//^’ 7“ fött' 1* 7“

Tvenne aftonsamqväm . __ -_ _ _ 27 15 _ _
Aftonsamqväm d. 2 Maj 
Utfärd till Fölisön d, 16

53 50 24 — 29 50 ■— —

Maj...........................
Utfärd till Fölisön d. 4

91 80 76 15 15 65 — —

Aug........................... 295 25 243 30 51 95 — —
Utfärd t. Mplkö d. 18 Aug. 213 70 262 80 — 49 10
Aftonsamqv. d. 10 Okt. 65 25 38 20 27 05 — —

,, d. GNov. 69 25 34 25 35 — — —
„ d. 28JDec. 68 50 34 95 33 55 — —

öumma 857 25 713 65 219 85 49 10

Fackafdelningens funktionärer 1889.
Bestyrelsen:

Ordförande:
Karl Lindroth, filare * 18n/258, v. 1888, 1889.

Vice ordförande:
Viktor Sohiman, svarfvare * 187/i57, v. 1889.

Ofriga medlemmar:
Petter Ek, filare * 18l/i66, v. 1889.
Willehard Ekman, kontorist * 18ls/'i62, v. 1889. 
Hjalmar Hammar, smed * 18l8/359, v. 1888, 1889.
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William Unger, filare * 18l9/869, v. 1888, 1889.
Viktor Julius von Wright, fabrikant * 185/854, v. 1888, 1889, 

af arbetareföreningen.

Sekreterare:
Willehard Ekman, kontorist * 18l8/262, v. 1888, 1889.

1889 års revisorer:
Otto Malin, svarfvare * 185/e61, v. 1888, 1889.
Thomas Silander, pannmakare * 189/n58, v. 1889.

Kassör:
(Den samma som för arbetareföreningen).

Gustaf Alarik Biese, kontorschef * 183%58.
Fäckafdelningens medlemmar.

And, August, fabriksarbetare. 
Andersson, N. ,,
Backman, G. A. gjutare. 
Cedergren, Emil.
Dahlgren, Hjalmar.
Ek, Petter, filare.
Ekholm, Karl, pannmakare. 
Ekman, Willehad, kontorist. 
Ekman, Johan, smed.
Eriksson, N., filare.
Eriksson, Ivar, pannmakare. 
Falenius, Gustaf.
Flinkman, Johan.
Forslund, Gustaf, pannmakare. 
Grahn, P. W. kopparslagare. 
Hagman, Johan, gjutare. 
Hammar, K. Hj., smed. 
Hansson, M.
Helin, A.
Hildén, Johan, svarfvare.
Holsti, A., smedmästare. 
Häggblom, E. E.
Hällström, Joh. W.
Itkonen, A., pannmakare. 
Isaksson, Johan.
Johansson, A. W., pannmakare. 
Johansson, Emil.
Johansson, A.
Justen, Karl.
Karlberg, Johan, smed. 
Kilpinen, Karl.
Laine, N., filare.

■ Tillsammans

Liijeroos, Karl.
Lindgren, Karl, K. svarfvare. 
Lindroth, Karl, filare.
Lindvall, Karl.
Linna, Matti.
Lundström, Edvard.
Lönnroth, Oskar, ingeniör. 
Malin, O. R., svarfvare. 
Nybäck, J. R., „
Nyman, K. gjutare.
Pelkonen, A. J., filare. 
Puttonen, Herman, svarfvare. 
Ramströin, J. A.
Ristola, Viktor, eldare.
Rossi, G. A.
Ryynänen, K., fabrikant. 
Silander, Th., pannm.
Sirén, Viktor.
Smidjestrand, Aug., svarfvare. 
Sohiman, V.. ,,
Strömberg, Karl.
Tillander, M., svarfvare. 
Tuppurainen, Karl.
Tlnger, J. M., filare.
Unger, W. „
Wahlström, F. „
Walldén, Robert.
Walldén, K. V.
Wiklund, E. G., modellsnickar 
Wirtanen, H., filare.
Wäisänen, Joh., pannmakare. 
Ärlig, Karl.

64 medlemmar.



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

43

Återblick. Om vi återblieka på det förflutna året, aå 
finna vi, att fackafdelningen ej åstadkommit några större 
förändringar och förbättringar. Men betänka vi finnens kända 
långsamhet, så kunna vi dock säga, att vi ej hafva'varit all
deles sysslolösa. Såsom vi finna af den ofvanstående års
berättelsen, hafva äfven vigtiga förslag behandlats, hvaraf 
en stor del redan blifvit genomförda. Och fackafdelningens 
önskan är att i framtiden genom förstärkta krafter kunna 
bättre uppfylla de genom framåtskridande ökade fordringarna.

Helsingfors, den 15 Februari 1890.
Enligt uppdrag:

W. Ekman.
Missförhållandena å arbetsställena. Som första åtgärd för 

aflägsnande af de missförhållanden, hvaröfver arbetarne i en 
del yrken klagat hos statistikkomitén, beslöt dir. d. 4/3 att 
sända denna kom. berättelse till helsovårdsnämnden med 
anhållan att densamma måtte vidtaga de af klagomålen i 
sanitärt hänseende påkallade åtgärderna.

Museers och samlingars öppenhållande. Härom inlemnades 
till universitetet en d. 11/11 daterad motiverad framställning 
slutande med en anhållan att Ekonomie-Divisionen ville vid
taga åtgärder derhän, att de af Universitetets samlingar, som 
för den stora allmänheten äro af större intresse, afgiftsfritt 
eller mot låg entré, måtte hållas öppna ett par timmar un
der söndagsförmiddagen. Godt hopp om framställningens 
bifallande finnes.

Nya anslutningar till arbetareföreningen. Murare-, bleck-, 
plåt- och kopparslagarnes samt skomakarenes fackföreningar 
hafva inledt underhandlingar om sin anslutning till Arb. fören.

Nykterhetsföredrag i föreningen. Skrädderiarbetaren A. 
Wuoris anhållan att i fören. få halla nykterhetsföredrag har 
af dir. bifallits.

Ordningsreglerna för lokalen. Enl. framställning af ordn.- 
utsk., beslöt dir. 17/6 att åt en af 2 representanter från dir., 
ordn. utsk. o. festbest. uppdraga att omarbeta ordningsreg
lerna för lokalen. Till dir. komiterade utsågs filaren K. 
hindroth och bleckslagarmästar G. IF. Soldberg.
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Odnringsniskottets berälteise. Under det förgångna ka
lenderåret 1889 har ordningsutskottets medlemmar utgjorts 
af följande personer: hrr W. Ekman, J. Hammar, A. He
lenius, G. Keinänen, Th. Kytö, M. Lindblad, M. Lindfors, K. 
Lodman, E. Nordling, F. Numberg, D. Stenbacka och 0. 
Walander, summa 12; de i tur afgående blefvo alla åter
valda vid årsmötet 1889. Under årets lopp har likväl en 
förändring inom utskottet egt rum, i det att hr W. Ekman 
afsade sig ledamotskapet, hvarpå byggmästaren hr G. Willandt, 
som af utskottet föreslogs och af direktionen godkändes, 
intog hr Ekmans plats i utskottet. Såsom funktionärer inom 
utskottet ha fungerat: Ordförande M. Lindfors, vice ord
förande M. Lindblad och sekreterare A. Helenius.

Ordningsutskottet har under loppet af sistförflutna år 
sammanträdt 43 gånger, neml. under Jan. 3, Febr. 5, Mars 
4, April 4, Maj 4, Juni 2, Juli 2, Augusti 2,*) Sept. 4, Okt. 
4, Nov. 5 och Dec. 4, hvarvid frågor och ärenden, som på 
utskottet ankommit, diskuterats och afgjorts. Vid ifråga
varande sammanträden hafva jemväl till inträde i föreningen 
godkändts 229 manliga och 27 qvinliga medlemmar.

Såsom förut varit fallet, har äfven under detta år ord
ningen såväl inom föreningslokalen som ock vid de nöjen 
festbestyrelsen arrangerat varit mycket god, om man undan
tager några små tvister, som dock varit af sådan beskaffen
het, att de utan vidare i godo afgjorts. Isynnerhet hafva 
de af skilda fackföreningar och andra såsom sångkören, 
handarbetsafdelningen m. fl. i lokalen föranstaltade afton- 
samqväm burit prägel af verklig trefnad. Vid dessa till
ställningar, hvilka för utskottet böra anmälas, hafva alltid 
medlemmar af utskottet varit närvarande och dervid funnit 
ordningen i allo tillfredsställande. Ordningsutskottet får der
före med nöje för sin del framhålla, att föreningslifvet i all

*) Under detta är såsom ock förut, har utskottet under Juni, 
Juli och Augusti sammanträdt endast hvarannan vecka.
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mänhet under det tilländalupna året varit klanderfritt, hvilket 
länder föreningsmedlemmarne till all heder.

Helsingfors, den 31 Januari 1890.
Magnus Lindfors.

Alex. Helenius.
Flatsrörmedlin^shyraii i föreningen har under året, oak

tadt den låga afgiften af 1 mk för arbetsgifvare och 75 p. 
för arbetare, anlitats endast obetydligt.

Postsparmärkrii hafva fortfarande alla aftnar tillhanda
hållits de besökande i föreningslokalen.

Process ifcagasaU. Den i senaste årsberättelse om
nämnda processen har tillsvidare, i brist på ojäfviga vittnen, 
ej kunnat anhängiggöras.

Restaurationen. Anseende att förems restauratör numera 
borde bidraga till hyresafgiften, uppmanade dir. honom att 
inkomma med anbud härom och anslog, då någon afgift af 
honom icke erbjöds, platsen ledig att ansökas samt antog 
derefter bland 4 sökande till platsen fran d. 1/6 fröken A. 
Sandell, som ställde borgen för erläggandet af hyresbidrag
om 700 mk årligen.

I bref af l8/3 framstäldes af dertill utsedda personer, 
enligt uppdrag af ett härstädes hållet nykterhetsmöte, förslag
om att Arb. fören. vid upprättandet af nytt kontrakt med 
sin restauratör icke vidare måtte medgifva honom utskänk- 
ningsrätt. Oaktadt Arb. fören. tidigare uttalat sig i saken 
och det ifrågavarande kontraktet redan var upprättadt, ansåg 
direktionen nykterhetsmötets framställning dock böra upp
tagas till pröfning, efter slutförandet hvaraf direktionen, i 
betraktande af

att någon utskänkning af bränvin eller likörer aldrig å 
arbetareföreningen egt rum,

att, oaktadt föreningens lokal under årens lopp besökts 
af tusentals personer, endast 5 gånger anmärkning kunnat 
göras om, att någon befunnit sig i dryckesrördt tillstånd,

att det aldrig påståtts, än mindre bevisats, att någon 
enda af dem, som stört trefnaden i föreningslokalen, derstä
des skulle hafva berusat sig,
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att af dem, som ådragit sig anmärkning, visserligen 3 
varit föreningsmedlemmar, men endast 1 tillhört kropps- 
arbetarnes klass och ingen plägat oftare hesöka föreningen.

att oaktadt, såsom nämnts, störingar af ordningen ytterst 
sällan inträffat, och de aldrig varit af svårare beskaffenhet, 
dessa dock med stränghet beifrats, hvilket i förening med 
hela den anda, som å Arb. föremn är rådande, haft till följd 
att t. o. m. person, som eljes berusat sig, å arbetareföre
ningen uppfört sig på ett oklanderligt sätt,

att det synes orätt och oklokt att fråntaga arbetarne
en frihet, hvilken de icke missbrukat, och

att, om man förbjöd arbetaren att dricka sitt glas öl
eller sin tuting å föreningslokalen, detta skulle drifva många 
af dem till krogarna och framkalla just de missbruk, mot 
hvilka både nykterhetssällskapen och Arb. förenm, ehuru på 
olika vägar söka verka,

beslöts för föreningen föreslå, att nykterhetsmötets fram
ställning icke måtte till vidare åtgärd föranleda.

Detta dir. förslag godkändes af fören. efter liflig di
skussion vid ett af omkr. 100 personer bivistadt möte d. 2S 4 
med 63 röster mot 15.

Med anledning af att fröken Sandell begärt befrielse 
frän erläggande af arvode, beslöt dir. anslå befattningen ledig 
att ansökas. Anbud om erläggande af ända till 750 mk 
hafva gjorts. Platsen besattes först 1890.

Rusdryckslagstiftningen. En från d:r A. Granfelt till ordf. 
anländ framställning härom har dir. låtit cirkulera bland sina 
medlemmar för att derefter upptaga saken till behandling.

Röstbegiiinsningen Tid laiidtdagsnianiiaval. Härom har från 
Jyväskylä arbetareförening anländt en framställning, hvilken 
dock ännu icke är föredragen för H:fors fören.

Sekreterarebefattningen har utan ersättning handhafts af 
typografen J. A. Snell och d:r Aug. Hjelt.

Skalbarns vistande på landet. Till den för beredande af 
tillfälle åt skolbarn att om sommaren vistas på landet ned
satta komitén, hvilken arbetat enligt i tidigare årsberättelse
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angifven plan valde dir. d. 8/4 fru E. Freudenthäl, fröken L. 
Hagman, fabrikanten A. L. Hartwall, med. doktorn V. Sucks- 
dorff och fabrikanten V. v. Wright. D. 15/s konstituerade 
sig komitén under folkskoleinspektör V. Öhbergs ordförande
skap. Till komitén hade till den 1/6 ingått anbud om emot- 
tagandet af öfver 80 elever vid Helsingfors folkskolor till 
sommarvistelse på landet, deraf 4 utan ersättning. Antalet 
barn, som ansökt om att slippa till landet, utgjorde 90, bland 
hvilka 66 barn, som mest voro i behof af att få stärka sig, 
bereddes tillfälle dertill. D. 4/e blefvo de barn, som af komi
tén skulle skickas ut till landet, vägda. K. senaten har stält 50 
st. fribiljetter å jernvägen till komiténs disposition för barns 
fram- och återresa till landet.

Komiténs samtliga utgifter hafva bestridts med af ut- 
skänkningsbol. beviljadt anslag, enligt af hr Ohberg till bol. 
afgifven redovisning.

Stadgar och reglementen gällande föreningen, dess afdel- 
ningar m. m. har dir. beslutit låta i lokalen uppsätta och 
häfta 20 ex. af desamma.

Sadsliillinäktigvalet. Af fören:s för detta val uppställda 
kandidater upptog det nationella partiet på sin lista bleck- 
slagarmästar G. W. Sohlberg och hr. S. erhöll vid valet 
3,668 röster, hvajemot fören:s andra kandidater fabrikanten 
v. Wright och kakelugnsmakar Aug. Malm ej upptogos på 
någon af de allmänna listorna, tillfölie hvaraf de endast 
erhöllo ett obetydligt antal röster jemförelse mot senaste år 
då hr v. W. (med 4,448 röster) var närmast i röstetalet efter 
de valde.

Statistikkomiténs framtida verksamhet. D. 17/6 beslöt dir. 
vid fortsatt behandling af statistikkomiténs förslag (se 1888 
års berättelse) om ordnandet af dess framtida verksamhet att 
åt komitén uppdraga att till dir. inkomma med ut
redning om kostnaderna för tryckning, spridning och be
arbetning af de blanketter, som af komitén utarbetats, samt 
att derefter till regeringen ingå med anhållan om anslag 
för ändamålet.
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Statistikkomiténs redogörelse. I vedertagen ordning sam
mankallade Statistikkomitén Helsingfors arbetare till möten 
för statistiska uppgifters aflemnande genom ett upprop, som 
infördes i hufvudstadens tidningar och denna gång var af 
följande lydelse:

Upprop till samtliga Helsingfors arbetare.

Tiden är åter inne för Helsingfors Arbetareförenings statistik- 
komité att inbjuda stadens arbetare till sammanträden i enahanda 
syfte som skett under närmast föregående tre år eller för att sam
manställa statistiska uppgifter beträffande arbetarnes lefnadsvilkor, 
löner, arbetstid m. m. under det sistlidna året 1889 — Saken är icke 
ny vidare. Redan tre skilda gånger ha, såsom sagdt, Helsingfors 
arbetare varit sammankallade till dylika möten. Dst är glädjande 
att kunna erkänna, det arbetarne omfattat dessa tillfällen med ett 
förtroende och intresse, som, i förhållande till sakens nyhet, varit 
ingalunda ringa. Men å andra sidan bör det öppet framhållas, att 
intresset och deltagandet från arbetarnes sida ännu långt ifrån varit 
så allmänt som det kunde vara och som det måste blifva, för att 
komitén skall se sig i stånd att på ett i allo tillfredsställande sätt 
utföra det vigtiga värf, hvilket Arbetareföreningen åt densamma an
förtrott, — Hvarje nytt år ställer i detta afseende större fordringar 
på Helsingfors arbetare, än det närmast töregående. Ma alltså ingen 
arbetare ställa sig likgiltig för detta upprop, utan så vidt i hans 
förmåga står se till, att hans yrke blir dugligt representeradt vid 
här redan angifna sammanträde. •

»S? H8*
Hvad är då ändamålet med dessa möten? Hvartill tjena dessa 

uppgifter om arbetarnes löner, om längden af deras arbetsdag o. s. v.

Då vi nu redan så många gånger sökt klargöra detta i våra 
upprop till arbetarne, torde det vara onödigt att här åter vidlyftigt 
orda derom. Så mycket må dock påpekas, att en sådan utredning 
af arbetarnes lefnadsvilkor, som detta åsyftar, är den oumbärliga 
grunden för all planmässig verksamhet för förbättrandet af arbe
tarnes ställning. För att kunna råda bot för de missförhållanden, 
som trycka arbetarne, är det oundgängligen nödvändigt att noga 
veta hurudan arbetarnes ställning inom hvarje yrke verkligen är. 
En läkare kan icke bota en sjuk kropp utan att noga känna denna 
kropp och beskaffenheten af den sjukdom han vill bota. Arbetarne 
utgöra likasom lemmar i den stora kropp, som bildas af en hel yr
keskår, eller, ännu vidsträcktare taget, af hela arbetarekåren. — 
Denna jemförelse skall kanske låta mången arbetare begripa huru
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vigtigt det är att få arbetarnes ställning noga utredd, för att kunna 
i-fhjelpa möjliga missförhållanden inom arbetareverlden.

* 4»*
Utöfver de rent statistiska uppgifterna ber komitén att nu 

likasom förut få erfara huruvida arbetarne hafva några välgrundade 
anmärkningar att göra i fråga om sina arbets- och lefnadsvilkör. 
Är arbetsdagen obilligt iång? Ar arbetsfört; ensten öfver höfvan 
knapp? Ges det tillräckligt tillfälle till arbetsförtjenst? Är verksta
den snygg och sund? Äro lärlingsförhållandena sådana de böra 
vara? — Hafva arbetarne för öfrigt några berättigade önskningsmål 
att framställa och hvilka?

Dessa och dylika frågor önskar komitén få samvetsgrant be
svarade.

Hvad de yrken angår, som sammanslutit sig till fackförenin
gar, synes det vara sjelffallet att dessa fackföreningar taga saken 
om hand och utse några förtroendemän, åt hvilka de uppdraga att 
vid det utsatta mötet till komitén framföra yrket berörande uppgif
ter, anmärkningar och önskningsmål. Vi hoppas att ingen af sta
dens yrkesföreningar skall försumma sin plikt i detta afseende.

Hvad åter sådana yrken beträffar, inom hvilka icke dylik för
ening existerar, ges det två utvägar att reda saken. Antingen sam
manträda sådana yrkesmän till ett förberedande möte, der de ofvan 
antydda frågorna dryftas och en delegation utses att till det af sta- 
tistikkomitén utlysta mötet öfverbringa de yrket berörande uppgif
terna, eller ock söker man att få sitt yrke så talrikt representeradt 
som möjligt vid statistikkomiténs sammanträde.

För att uppgifterna icke till äfventyrs må blifva ensidiga vore 
det af största intresse, att icke blott arbetstagare utan äfven arbets
gifvare ville uppmärksamma dessa möten och infinna sig till de
samma. * Jfc*

Vi inbjuda alltså Helsingfors arbetare af nedannämnda yrken 
att sammanträda i H:fors Arbetareförenings lokal, Brunnsgatan 12, i 
följande ordning:

Söndagen den 26 januari: kl. 9 f. m. målare och förgyllare, 
91 snickare och svarfvare, 10 urmakare och guldsmedsarbetare, 10J 
bokbindare, 11 typografer, 12 tobaksarbetare och -arbeterskor.

Söndagen den 2 februari: kl. 9 f. m. garfvare och sadelma- 
kare, 9J skomakare, 101 skräddare, llj bagare, 12 bryggeriarbetare.

Söndagen den 9 februari: kl. 9 f. m. arbetare vid mekaniska 
verkstäder och gasverk samt smeder, 9J bleck-, plåt- och kopparsla
gare, 10 j murare och kakelugnsmakare, llj timmermän och sågar- 
betare, 12 stenhuggare, 12| sömmerskor.

4
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■ Önska arbetare af andra yrken än de nu näinda inleinna upp
gifter i förenämda afseenden, torde desamma derom anmäla till ko- 
mitén vid dess första sammanträden, nästa söndag, då särskildt möte 
för deras resp. yrke oförtöfvadt skall utlysas.

På Helsingfors Arbetareförenings vägnar:
Dess Statistikkomité.

På angifna tider afvaktade komitén att resp. yrken 
skulle stämma möte med komitén för aflemnande af sådana 
uppgifter som i uppropet antydas. Om vi denna gång ha att 
konstatera det ett icke alldeles litet antal yrken försummat 
kallelsen, så torde denna mindre gynsamma omständighet 
motvägas af det förhållande att nu ett större antal yrken än 
någonsin förut varit i tillfälle inom egna fackföreningar råd
göra beträffande de i uppropet antydda frågor innan de med
delat sina uppgifter åt komitén. Fackföreningarnas antal har 
nemligen under senaste år icke obetydligt ökats och statistik
komitén, som har fackföreningarna att tacka för en välkom
men handräckning i fråga om de statistiska uppgifternas sam- 
manbringande, är lycklig nog att kunna tillskrifva sig någon 
liten andel af förtjenslen om deras bildande.

Då nemligen arbetarne vid sina möten med komitén 
framställ sina mångahanda önskningsmål och besvär, har ko
mitén icke försummat att påpeka hurusom sjelfhjelpen är 
den bästa hjelp och med erinran om den styrka som äfven 
med små krafter vinnes genom enighet och samverkan, upp
manat till bildande af yrkesföreningar. Dessa uppmaningar 
hafva redan i flere fall burit frukt. Det nyaste beviset härpå 
är den som bäst under bildning varande bokbindarefackför
eningen. En verksam påstöt till dess bildande utgick från 
statistikkomiténs möte med bokbindarne den 26 sistl. januari.

* *

Under erkännande af det intresse en del fackföreningar 
egnat komiténs arbete, se vi oss dock föranlåtna att upp- 
märksamgöra resp. fackföreningar på en omständighet. Ko
miténs sammanträden, som redan under en följd af år fort-
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gått, hållas regelbundet under tiden närmast före Arbetare
föreningens årsmöte, hvilket åter infaller på första söndagen 
i mars. Då tiden således är en gång för alla gifven, låter 
det sig så mycket lättare göra att, såsom också högeligen 
önskligt är, fackföreningarna i tid förbereda saken, d. v. s. 
icke blott under det föregående årets lopp göra sina iaktta
gelser beträffande de förhållanden statistikkomitén har att 
utreda, utan äfven hålla sina förberedande möten i så god 
tid att de ifrågakommande spörsmålen äro så vidt ske kan 
utredda, när det gäller att framställa sådan utredning till 
statistikkomitén.

* **

Arbetslöner och arbetstid äfvensom prisen å de för
nämsta livsförnödenheter gestaltade sig -- såvidt vi kunr.at 
få utredt — under år 1889 såsom af följande tabeller framgår:
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TJppgifter beträffande arbetslönernas belopp och arbetstidens längd i 
nedanuppräknade yrken i Helsingfors år 1889.

Y r k e.

A
rbetsförtjenst per

dag för arbetare 
i

egen kost ocb
logi.

Arbetstidens längd 
pr dag för arbe
tare i egen kost

och logi.

•O O>> ».2; äg 5 sr
s-® C: 

8(1
50*0-.
st*

A
rbetstidens längd 

pr dag för arbetare 
i principalens kost 

•ch logi.

5 Q. d.!»! 3CTQCp? (»
Å styck
arbete.

N
om

inelt

Effektivt.

3.p □ tfq jq k

Effektivt.

N
om

inelt.

7“ ■ J" 77 g I S "s 1 r*
g

Tiiiff 7*
s ja
-s |

g*-»

Bagare............................
Bleck-, plåt- ock koppar

slagare .......................
Bokbindare: manliga . .

„ qvinliga. .
Garfvare ......
Kakelugnsmakare . . .
Mekaniske arbetare . .
Murare............................
Målare . i..................
Sadelmakare . . . . .
Skomakare.......................
Skräddare.......................
Sömmerskor* . . . .
Smeder, groff*^.-^^,.
Snickare............................
Svarfvare.......................
Stenhuggare, fabriks-. .

„ utarbetare*
Timmermän*...................
Typografer*..................
Guld- ocb silfverarbe*are 
Tobaksarbetare: manliga

„ qvinliga

3 75 4 75 11 30 13
4 — 4 50 11 30 13
1 25 1 75 11 30 13

4 25 3 50 11 _ —
3 29 _ _ 11 30 13
2 75 — — 12 — 14
2 35 — - 11 30 13

2 25 13 14
— — 2 90 12 — 13

2 90
— —

12 30 13
2 35 — — 13 — 14
3 — - 11 12

4 11 12
2
1

50
25

3
2

— — 12

* Ej tillstädes.
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Rörläggarnes arbetsförtjenst under året var i medeltal 
3 mk 56 p. per dag och rörläggare biträdenas 2 mk 87 p-

Den ofvan anförda uppgiften om tnalarnes arbetsförtjenst har 
icke godkänts af en arbetsgifvare inom yrket, hr K. G. Hellström 
som tvärtemot öfrige yrkesmäns enstämmiga uppgift vidhållit att 
arbetslönen varit i medeltal 3 mk pei' dag och äfven önskat få 
denna sin mening i komiténs redogörelse antecknad.

Medelpris i matvaror och ved under år 1889.

Rågbröd pr lisp. . .
Rågbröd „ „ . .
Arter pr kappe . .
Potatis pr kappe . 
Färskt nötkött pr lisp,
Fläsk, färskt „ „ .

„ salt „ „ .
Smör, färskt pr skålp. .

„ mat pr lisp. . . .
Strömming, färsk pr skålp. 

„ salt pr lisp. .
Mjölk, o skummad pr kanna 

„ skummad „ „
„ sur „ „

Ved, björk pr famn . .
tall 11 n • •

„ gran „ „ . .

2: 01. 
1: 37. 
1: 09. 
0: 22. 
4: 28. 
8: — 
8: 06. 
0: 97. 

15: 70. 
0: 18.. 
1: 74 
0: 42. 
0: 21. 
0: 22. 

21: 83. 
17: — 
14: 80.

Hvad de önskningsmål och besvär angår som denna 
gång af arbetarne framstälts, så äro de i lrifvudsak af ena
handa art, ja rent af desamma, som tidigare anförts. Komi
tén har på grund af en del yrkens försummelse att infinna 
sig till de utlysta mötena, så t. ex. garfvarenes, — icke haft 
tillfälle att utröna huruvida alla de besvär som senaste år
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anfördes, med lika skäl ännu kunna göras gällande, men 
hvad som utrönts, tyder på att förhållandena i det hela taget 
icke undergått nämnvärd förbättring.

Härvid bör dock för ingen del glömmas hurusom det, 
redan ofvan berörda, faktum att fackföreningsidén allt all
männare realiseras bland Helsingfors arbetare, för dem inne
bär möjligheten att hädanefter vida mera framgångsrikt än 
hittills bekämpa de öfverklagade missförhållandena.

Hvad
arbetstiden

angår må antecknas följande af resp. arbetare uttalade önsk
ningsmål:

Bokbindame önskade få sin effektiva arbetstid förkor
tad från 11 1/2 till 10 timmar.

Alurarne, som beräknat sin arbetstid till 12 timmar 
önskade likaså denna inskränkt till 10 timmar.

Arbetstidens förkortande från 11 J/2 till 10 timmar fram- 
stäldes såsom önskningsmål af målarne.

Bleck-, plåt- och kopparslagaråt, som räkna 11 1/2 tim
mars arbetsdag (allt effektivt taget) ansågo icke obilligt att 
påyrka dennas förkortning med 1/2 timme eller till 11 timmar.

Snickarne, som f, n. hafva 12 1/a timmars arbetsdag, 
önskade jemväl förkortning till 11 timmar. Samma yrkes
män betonade äfven önskligheten deraf att arbetstiden icke 
utan förut träffad öfverenskommelse mellan arbetare och 
arbetsgifvare måtte utsträckas öfver det regelmässiga timtalet. 
Det vore nämligen fallet att arbetsgifvarne ofta nog utan 
arbetarnes hörande ha desse att arbeta vida öfver den ordi
narie tiden, eller ända till 16 och 17 timmar dagligen, hvil- 
ken praxis, om den icke regleras genom hänsyn till äfven 
den andra partens berättigade önskningar, lätteligen urartar 
o'ch blir synnerligen tryckande för arbetarne.
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Skräddarne önskade att arbetstiden mätte fastställas till 
mellan kl. 7 f. m. och 8e m, „middagstimmen frånräknad“.

De mekaniske arbetarne ville nu likasom senaste år ha 
såsom önskvärdt antecknadt att deras arbetsdag måtte be
stämmas till mellan kl. 6 f m. och 6 e. m., hvarigenom 
några timmar på qvällen blefve arbetarne öfriga för välbe- 
höflig andlig vederqvickelse och utbildning. De ville tillika 
erinra att arbetaren på en kortare tid kan hinna utföra samma 
arbete som på en längre; detta naturligtvis så förstådt att det 
ges en gräns utöfver hvilken arbetarens arbetsdag icke kan 
utsträckas utan att qvantiteten och qvaliteten af hans utförda 
arbete upphör att växa i samma mån som arbetstiden.

Stefihuggarne framhålla fortfarande önskligheten af att 
deras middagsrast något ökades. Då detta yrkande redan 
tidigare enstämmigt omfattats af de tillstädeskomne arbetarne 
af stenhuggarnes yrke och det skäl som härför anförts eller 
arbetets särskildt tröttande beskaffenhet, synes fullt motivera 
detta önskningsmål, kan komitén icke inse annat än att en 
enig hemställan härom från arbetarne till deras arbetsgifvare 
skall vinna gehör.

På tal om arbetstid må här antecknas att enligt upp
gift från bagarnes fackafdelning vid en del af stadens bage- 
gerier en förkortning af arbetstiden genomförts. Arbetsdagen, 
som i enlighet med hvad ofvan upptagits i allmänhet angif- 
vits vara densamma som förut, eller 15 ä 16 timmar, är 
nämligen inskränkt till 12 timmar vid följande bagerier: 
K. M. Brondins, S. Esplanadg. 26, A. V. Blåfjelds, Boule- 
vardsg. 6, F. E. Ekbergs, Alexandersg. 52 och K. E. Holm- 
qvists, Nikolaig. 21.

De sanitära förhållandena.

I fråga om verkstädernas sundhet förspörjes i allmänhet 
icke någon nämnvärd förbättring.

Enligt uppgift af bleck-, plåt- och kopparslagarne an
tecknas att verkstäderna på en del hall inom detta yrke
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hvarken i afseende å utrymme eller snygghet och sundhet 
i öfrigt fylla billiga anspråk. Då någon fullständig utredning 
icke förelåg beträffande förekomsten af osunda verkstäder, 
men å andra sidan erkändes att en del arbetsgifvare på ett 
tillfredsställande sätt tillgodose sina arbetares behof i fråga 
om verkstädernas beskaffenhet, ansågs skäligt att i denna 
redogörelse några arbetsgifvares försumlighet i detta afseende 
blott i allmänhet antyddes, men att deremot i statistikkomi
téns nästa redogörelse de arbetsgifvare böra namngifvas 
hvilka fortfarande hålla sina arbetare med dåliga verkstäder. 
— Att skilda rum måtte finnas att tillgå för utförande af 
sådana arbeten, som äro särskildt farliga för helsan uttalades 
jämväl af bleck-, plåt- och kopparslagarne såsom enstäm
migt önskemal.

Af stadens snickareverkstäder uppgifvas en del, isynner
het större sådana, brista i snygghet och sundhet. I en af 
„några snickeriarbetare“ till komitén ingifven skrifvelse ytt
ras härom följande:

„Om verkstädernas snygghet dragés i allmänhet icke 
försorg. Oftast äro de dammiga; man har trångt om rum 
vid arbetet och det finnes verkstäder, till hvilka dagsljuset 
har för knapt tillträde, ity att man under den årstid, då da
garna äro kortast, i dem kan arbeta knapt 2 å 3 timmar 
utan eldsljus. Luften i verkstäderna är ofta ohelsosam; då 
skilda torkningsrum ej finnas och färskt material i mängd 
inhemtas i verkstaden, alstras der en fuktig och osund luft. 
Med ventiler torde verkstäderna icke vara tillbörligt försedda 
och om sådana också finnas, så användas de föga“.

De mekaniska arbetarne upprepade sina senaste år fram- 
stälda besvär öfver de kalla, dragiga och oventilerade verk
städer, i hvilka en del af yrkets medlemmar måste förrätta 
sitt arbete, — och uttalade den förhoppning att samtliga 
verkstäder måtte förses med tidsenliga värme- och ventila- 
tionsinrättningar.
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Lärlingarnas ställning

tyckes fortfarande lemna mycket öfrigt att önska. Det synes 
påtagligt att de missförhållanden som besvära desse unge 
arbetare och hämma deras utveckling, icke blott till dugande 
arbetare utan äfven till goda människor, svårt hämna sig på 
hela arbetarekåren. Och man kan taga för gifvet att det 
plågande medvetandet härom är en bland orsakerna dertill 
att de vuxne och fullärde arbetarne, som redan hafva lärlings
tidens svåra skola långt bakom sig, med sådan enträgenhet 
åter och åter framhålla de många skuggsidorna i lärlingar
nas ställning. Det klagas att arbetarnes verkstäder äro 
osnygga och osunda och framställes som ett skriande miss
förhållande, när det ges fall, der arbetaren nödgas ho eller 
sofva i dylika verkstäder. Men huru är det med lärlingarnas 
bostäder? Huru med deras föda? Huru är det med lärlin
garnas lif utom verkstaden? Ar det icke blott altför ofta 
fallet att lärlingarna, långt ifrån att åtnjuta ett oskattbart, 
om ock strängt förmyndarehägn från principals eller anhöri
gas sida, tvärtom af intet och ingen hindras från att blifva 
offer för de skadligaste af de mångfaldiga skadliga inflytelser, 
som bland de lägsta lagren af hufvudstadens befolkning hafva 
sitt spelrum? — Fråga vi arbetarne, som bäst känna till 
dessa saker, torde de besanna att förhållandena i antydda 
afseenden i många, kanske i flertalet fall äro ganska sorg
liga och påkalla ett kraftigt ingripande. — För att icke tala 
derom att lärlingarnas skolgång flerstädes blott på det nöd
torftigaste expedieras, må här i korthet antecknas hurusom 
det förhallande att arbetsgifvare affärda sina lärlingar med 
en knapp lön i penningar utan att hafva vidare omsorg om 
deras födande, deras klädande, deras bostad och deras lef- 
verne, framställs såsom varande inom många yrken ganska 
allmänt och i de flesta fall ytterst förderfligt för de unge 
arbetarne. Detta förhållande beröres särskildt redan i komi
téns senaste redogörelse (se Arbetareföreningens årsberättelse 
för 1888, pagina 70 och 71) till hvilken komitén, för att icke 
upprepa hvad som då sades, får hänvisa. Skomakare, guld-
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smedsarbetare, bleck-, plåt- ocli kopparslagare, snickare, 
målare, skräddare hafva särskildt framhållit detta missför
hållande, som redan häraf att döma, synes ega mycket stor 
utsträckning. Lika enig som man å ena sidan var uti att 
erkänna tillvaron af detta onda, lika vidt skilda meningar 
yttrades då det gälde att råda bot mot detsamma, tydande 
äfven detta på frågans svårlösta beskaffenhet. För att några 
verksamma åtgärder till förbättrande af lärlingarnas ställning 
måtte komma till stånd, anhöllo bleckslagarne, med anslut
ning till ett af hr G. V. Sohlberg framstäldt förslag, att stati- 
stikkomitén ville hos stadens Handtverks- och Fabriksföre
ning anhålla det densamma måtte upptaga denna angelä
genhet till diskussion och verksam behandling. Och får komi
tén, som äfven för sin del tror att en lösning af denna svåra 
och maktpåliggande fråga på denna väg bäst kan ernås, här
med vördsamt anbefalla densamma till Handtverks- och Fa
briksföreningens snara behjertande.

Ur de mekaniske arbetarnes skriftligen affattade önsk
ningsmål beträffande lärlingarne anse vi oss böra ordagrannt 
citera följande:

„En humanare behandling af lärlingarne framhölls så
som önskvärd. En allvarlig eftersyn om lärlingarne vore, 
menade man, visserligen helsosam, men en hård och hän
synslös 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. — Det ansågs äfven önskligt att några äldre 
arbetare finge i uppdrag att leda lärlingarnes arbete samt 
vaka öfver deras uppförande m. m.“

Arbetslöner och andra frågor.

I fråga om arbetslönerna önskade snickarne ett allmän- 
näre införande af beräkning efter timme. De nuvarande ar-
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betslönerna inom yrket ansågos äfven såväl med hänsyn till 
arbetets värde som till de ökade lefnadskostnaderna vara för 
låga. En medellön af 3: 50 per dag ansågs icke vara obil
lig fordran (mot 2: 90 för senaste år).

För bokbindame hade arbetsförtjensten fortfarande varit 
mycket tillfredsställande. Samme yrkesmän framhöllo huru
som ett stort antal qvinnor begynt egna sig åt deras yrke, 
så att för närvarande de qvinliga bokbinderiarbetarnes antal 
anslås till dubbelt så stort (150) som de manliges (75). — 
Hvad den stora disproportionen mellan männens och qvin- 
nornas aflöning angår ansågs denna ha sin fulla motsvarig
het i de båda könens olika arbetsskicklighet

Inom de mekaniske arbetarnes yrke har arbetsförtjen- 
sten jämväl varit god. Utöfver de i senaste redogörelse an
tydda orsakerna till detta glädjande förhållande, hvilka allt 
fortfarande visat sig verksamma, nämna desse arbetare till
komsten af det nya brobyggnadsbolaget härstädes såsom 
medverkande till den goda arbetsförtjensten,

Den tillfredsställelse med arbetsförtjenst och sitt läge i 
öfrigt en del yrken, om ock få, velat hafva antecknad, är 
det så mycket mera välkommet att här få konstatera som 
rösterna från några andra yrken varit af alldeles motsatt 
klangfärg.

Isynnerhet äro skomakarne missnöjda med sin ställ
ning. Ehuru en fackförening inom detta yrke redan sedan 
augusti 1888 existerar, synes denna haft blott ytterst ringa 
framgång i sina bemödanden att sammansluta yrkets män 
till arbete för deras gemensamma sak. Föreningens med
lemsantal uppgafs utgöra blott vidpass en sjundedel af sko- 
makarnes hela numerär å orten. — Arbetsförtjensten inom 
yrket är ytterst knapp, beroende enligt uppgift på den stora 
införseln af färdiga utländska arbeten äfvensom derpå att 
några lädersorter af prima qvalité icke inom landet produce
ras. „Den enda utvägen till förbättrande af skomakeriarbe- 
tarnes ställning är — heter det i en från fackföreningen inom
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yrket komitén meddelad skrifvelse — den att yrket på sätt 
eller annat gestaltar sig till storindustri. Ty det är alldeles 
omöjligt att konkurrera med det från utlandet importerade 
billiga fabriksarbetet, som här säljes så billigt att enskilde 
skomakare ej kunna tillverka skodon till samma pris — låt 
vara att detta utländska fabriksarbete är mycket sämre gjordt 
och således af mindre brukbarhetsvärde än det för hand 
gjorda. — Likaså är det till synnerligt men för yrkets för
kofran att i Finland ännu icke finnes en fabrik, der finare,, 
s. k. prima sorts öfverläder kunde tillverkas, för hvilket vid 
import från utlandet kräfves en tull som proportionsvis är 
vida högre än den som fordras för af likadan vara tillver
kade färdiga skomakeriarbeten. — Äfven ansåg fackförenin
gen den inom yrket herskande dryckenskapen till stor del 
hafva vållat yrkets dåliga läge.“

Murarnes ställning är enahanda som skomakarnes i så 
måtto att — trots det en yrkesförening bland dem existerar 
(dessutom en skild förening bland kakelugnsmakarne) någon 
enig samverkan icke kunnat ernås, ehuru den här mera än 
i månget annat yrke vore påkallad. — I sin senaste redo
görelse yttrade statistikkomitén bl. a.:

„Ett svårt missförhållande inom murarnes yrke, hvilket 
de ha gemensamt med timmermännen är den uppenbara orätt
visa som under den rådande byggnadsifvern stundom tillfogats 
desse arbetare. Dessa byggnadsföretag gifva näml. ofta upphof 
at ett djupgrenadt entreprenadsystem, hvarunder betalningen 
för arbetet till god del stannar en mängd mera vinningslysta 
än samvetsömma personer till godo, hvilka fungera såsom 
mellanhänder, medan arbetaren, som verkligen utför arbetet,, 
ser sin lön ytterligt nedtryckas. Det går så långt att dessa 
personer, ofta nog alldeles icke fackkunnige, hvilka handhafva 
dylika mellanhandsfunktioner, i förtid göra af med hela entre
prenadsumman så att arbetaren, när han omsider skulle utbe
komma sin lön, får intet. “

Samma klagan blef nu åter framstäld.
Stenhuyyarne (inne-arbetande) önskade att såsom ett 

önskningsmål å deras sida få i komiténs redogörelse anteck-
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nadt det att resp. arbetsgifvare måtte skänka mera erkän
nande åt arbetarnes yrkesskicklighet, så att i yrket mer eller 
mindre oduglige personer icke måtte beredas tillfälle beröfva 
de mera förfarne arbetarne deras arbetsförtjenst. Det fram
hölls att ett missförhållande af nu antydda slag isynnerhet 
gör sig gällande i fråga om slipningsarbetens utförande. Så
som skenet ofta bedrager är det fallet att ett mindre godt 
slipningsarbete kan te sig lika prydligt som ett fullgodt så
dant. Den stora skilnaden mellan det ena och det andra ar
betet framstår först efter någon tids förlopp, då det sämre 
arbetet i hållbarhet visar sig vida underlägset. Emellertid 
njuter utföraren af det sämre arbetet samma löneförmåner 
som den dugligare arbetaren. Då köparen icke förstår att 
kontrollera arbetet, förrän tiden öppnar hans ögon och det 
redan är för sent att utöfva repressalier, vore det så mycket 
mer arbetsgifvarnes sak att noga granska sina arbetares kun
nighet och omsorg i arbetet.

Skräddarne ansågo något vara att vinna derpå att of
fentlighet gåfves åt deras önskningsmål att resp. kunder 
måtte, då sådant låter sig ske, göra sina beställningar i god 
tid före höst- och vårskiftet, för att det vid dessa tider af 
året hopade arbetet måtte något jämnare fördelas öfver en 
längre tid. Ehuru den vexelverkan som existerar mellan 
skräddarne och deras afnämare knappast torde lemna några 
hallpunkter för att reglera ett dylikt tillmötesgående från all
mänhetens sida — om icke möjligen genom öfverenskommelse 
i enskilda fall — och det derför öfverhufvud synes vanskligt 
att vänta någon ändring i angifna syfte, må detta skräddare
nes önskningsmål likväl här antecknas, så mycket hellre som 
den öfveransträngning, som höst- och vårtid kräfva af arbe
tarne i detta yrke, sätter hundratal sträfsamma och duglige 
arbetares helsa och lif på allvarsammaste spel.

*
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Ett föredöme, som väl må framhållas till beaktande af 
en del andra yrken, leinnar skräddarnes fackförening, att döma 
af den skrifvelse föreningen till svar på de framstälda frå
gorna till komitén afgifvit. Föreningen konstaterar att såväl 
lärlingarnas (se ofvan) som en del andra förhållanden, såsom 
t. ex. söndagsarbetet, alldeles icke äro tillfredsställande, men 
afstår från vidare ordande härom, uttalande i stället öfver- 
tygelsen att föreningen sjelf har bästa medlen i sin hand att 
vinna den önskliga ändringen i sagda och andra dylika af- 
seenden. Då det på samma gång omnämnes att föreningen 
i fråga redan nedsatt en komité för dryftning af frågan om 
lärlingarnes ställning, kan man så mycket hellre tillförse, att 
föreningen med allvar skall handla i enlighet med sin an- 
gifna erkännansvärda uppfattning af förhållandena.

R. Hindström. K. F. Numberg.
K. Schwenzon. T. Kytö.

G.f Malmström.

Stipeudier för besökande af verldsutställningen i Paris. Be
viljandet af flera sådana stipendier har af föreningen i ut
förligt motiverade framställningar föreslagits både för rege
ringen och stadsfullmäktige.

Saii“körrn får öfver sin verksamhet under det föregående 
året afgifva följande berättelse:

Den 10 Mars sammankallades körens medlemmar till 
allmänt möte i och för val af ordförande och bestyrelse för 
det kommande året. Alla val skedde med slutna sedlar och 
återvaldes till ordf. hr C. O. Nyholm. Till bestyrelseledamöter 
blefvo valda fröknarna Ida Lindstedt och Anna Rosengren samt 
herrar M. Lindfors och F. Forslund och till suppleanter fröken 
Maria Schneider och herr A. Strömmer.

Sångkören har under det föregående året arbetat med 
verklig energi och äfven gått stora steg framåt. Loford för 
sina prestationer har kören också skördat I rikaste mått. 
Det bästa omdöme som kören under året erhållit om 
sig, var vid konserten i Reval den 9 Juni. Festbest. arran-
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gerade då en lustfärd till den gamla Hansestaden på andra 
sidan Finska viken och hade då satt kören i tillfälle att kon
sertera derstädes. På lördagsqvällen den 8 Juni kl 12 på 
natten lade ångaren ut med något öfver 100 passagerare, för
utom Sångkören, som bestod af c. 50 personer. Under det 
ångaren, med sakta fart gled framåt uppstämde kören under 
mag. E. Leanders ledning: „Och ila vi bort från Finlands 
strand1*, medan den på stranden till flera hundra personer 
uppgående folkmassan svarade med ett mångfaldigt hurra och 
en lyckönskan till körens framgång. Det var ej någon 
småsak att efter en utvakad natt sjunga för en så kri
tiserande publik som den Revalska och isynnerhet då vi vid vår 
ankomst till Reval funno hvilken „björntjenst“ „Rev. Zeitung** 
gjort kören. I sin lördagsnummer förkunnade tidningen för 
sina läsare, att man följande dag hade att emotse en kon
sert af alldeles ovanligt slag. Då skulle nemligen en finsk kör 
låta höra sig, som sades ställa den vidtberömda kören M. M. 
i skuggan. Att kören och dess ledare med någon oro skulle 
motse utgången, var derföre helt naturligt, isynnerhet som 
generalrepetitionen derstädes utföll högst ogynsamt. Kl. 6 
samlades kören till, Katharinenthal der konserten skulle för
siggå en timme senare. Kl. 1 /2 7 var konsertsalen ännu så 
godt som tom, men några minuter förrän kören skulle stiga 
in var salen klickfull af Revals elitpublik. Konserten inled
des med „SavoIaisen laulu**, som genast framkallade starka 
applåder, men ju längre det led, desto intensivare blefvo applå
derna. Sedan Södermans bondbröllop, som i sin helhet ut
gjorde sista nummern på programmet, sjungits, var segern 
fullständig. Efter konserten lät kören ännu från en musik
paviljong i det fria höra några sånger, som mottogos med 
stort bifall af den talrika publiken på restaurationsverandan 
och kring borden nedanför.

Denna sångkörens konsert i Reval kan med fullt skäl kal
las en fullständig succés, och med tillfredsställelse öfver att 
i sin mån bidragit till att föra den finska sångens rykte vi-
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dare, kunde kören och dess nitiske dirigent mag. E. Leander 
återvända från sin i allo lyckade konsertresa.*)

Kören var äfven i tillfälle, att vid Deras Majestäters 
besök härstädes den 2 Augusti uppvakta Högst Desamma med 
sång samt genom fröken Tuliainen öfverräcka en blombukett 
till H. M. Kejsarinnan.

Bestyrelsen har under det förgångna året ej undergått 
någon förändring utan består densamma fortfarande af de 
vid årsmötet den 10/3 valda personer.

*) De Revalska tidningarnas omdömen om konserten är i 
hufvudsak följande:

„Rev. Beobacht." skrifver om körens prestationer bl. a.: ,,Hvad har
monisk renhet och rytmisk precision beträflar, så lemnade utföran
det af de skilda sångerna intet öfrigt att önska. Då härtill kommer 
en sorgfälligt afvägd nyansering, förenad med en ypperlig accen- 
tuering, så kunna vi icke neka den unge dirigenten det fullaste er
kännande, isynnerhet då han äfven förstår att rätt uppskatta sin 
körs krafter och blott valt sånger, som ej ligga utom gränsen för 
ett beqvämt utförande och ej ställa för stora fordringar på de skilda 
stämmorna. Af denna orsak klingade allt lätt och ledigt, såsom 
nödvändigt är för att uppnå en estetisk verkan. Ett pianissimo af 
sådan finhet ha vi på länge icke hört. Körens i och för sig icke 
stora styrka vann genom denna konsert mycket och fortet lät der- 
för kraftigt och markeradt.11 Till slut påpekar bladet, att blott en 
enda tysk sång fans upptagen på programmet.

„Rev. Ztg.“ börjar sin kritik ined en rättelse af en tidigare notis 
om körens beskaffenhet samt framhåller, att kören uteslutande är 
sammansatt af personer från den arbetande klassen samt ledes af 
en dirigent, som jemte sina medicinska studier begagnat sig af 
musikunde^visningen i Helsingfors konservatorium och som trots sin 
fackmässiga musikaliska utbildning likväl ej är musiker till profes
sionen, utan endast öfvar musik af kärlek till denna konst. Med 
desto större erkännande, menar bladet, måste man helsa denna för
enings prestationer, hvilka allt igenom stå på höjden af konstnärlig 
betydelse, om också programmets korthet och valet af sånger, af 
hvilka de flesta voro okända och kännetecknades af ea viss mono- 
temi, icke rätt visade sig egnade att vinna en genomgående succés. 
Utförandet vittnade om en sällsynt exakthet och precision och ren
heten och intonationen lemnade intet ölrigt att önska. Äfven nyan
seringen var sorgfälligt utarbetad och länder såväl körens medlem
mar som den skicklige dirigenten till heder.
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Sångkören består f. n. af följande 55 personer.
Sopran: fröknarna Ida Tuliainen, Anna Rosengren, 

Hedvig Törnström, Anna Rönneberg, Emilia Hellman, Maria 
Schneider, Sigrid Lindroos, Ida Johansson, Hilma Ahlfors, 
Selma Johansson, Mathilda Jansson, Amanda Lindberg, Aina 
Silenius, Hanna Winter och Olga Andersson.

Alt: fröknarna Hilda Hazard, Ada Agren, Ida Lindstedt, 
Mimmi Strömberg, Amanda Eriksson, Aina Matlin, j£Ida 
Hedelius, Blondine Sandelin, Ida Forsström, Maria Wickström, 
Jenny Ahlstrand, Ida Seger, Bertha Lindroos och Maria 
Järvenpää.

Tenor: hrr Axel Strömmer, Henrik Forss, Alfred Söder
lund, Gustaf Jansson, Alfred Carlsson, Oskar Grönlund, Frans 
Dahlberg, Axel Frelander och Werner Nyholm.

Bas: hrr Otto Nyholm, Magnus Lindfors, Frans Fors
lund, Alex. Helenius, Alex. Palenius, Karl Lodman, Evert 
Walkonen, Karl Mandelin, A. G. Lundberg, Ludv. Rosenberg, 
Fredrik Lindström, K. Constantinoff, N. Sokoloff, Wilh. Wilén, 
Johan Jefremoff, J. Nyberg och N. Heinänen.

Sångkören har under året biträdt vid 6 af Festbest. 
föranstaltade konserter, förutom soiréer o. a. tillställningar.

Härmed är körens berättelse för det förgångna året af- 
slutad och återstår endast att frambära ett hjertligt tack till 
alla de personer, som på ett eller annat sätt visat kören sitt 
intresse och bidragit till dess framgång.

Helsingfors i Februari 1890.
C. O. Nyholm.

Frans Forslund.

Finskspråkiga

Talare- och diskassionssällskapets berättelse för året 1889.
Till sällskapet hafva hört 22 personer. Sällskapet har 

hållit 6 ordinarie och 8 öfningsmöten. Bestyrelsen har hål
lit 4 möten. Bestyrelsens medlemmar voro: körsnär T. Kytö, 
ordförande, student E. N. Kumlander, viceordförande, filaren
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W. Unger, kassör, filaren V. Sohiman, sekreterare, bagaren F. 
Pitkänen och efter hans bortresa från orten linjeraren A. 
Järvenpää. Sällskapets egentliga verksamhet har bedrifvits 
mera lamt, då deltagandet i mötena varit fåtaligt, men i dess 
ställe har på annat sätt verkats ifrigare. Så har med vederbörlig 
tillåtelse tillstälts Eugenie-penningeinsamling och tvenne afton
samqväm för föreningens bibliotek, hvartill Sällskapet sålunda 
kunnat skänka 147 arbeten. Med tacksamhet bör nämnas, att 
förläggarefirman Weilin & Göös skänkt 75 arbeten, hvilkas 
värde i nedsatt bokhandelspris är 99 mk 80 p.

Om de i sällskapets vård varande penningarna hafva 
revisorerna gifvit följande utlåtande:

„Vi hafva granskat Arbetareföreningens finskspråkiga 
Talare- och Diskussionssällskaps inkomst- och utgiftskonto 
för 1889 och samma sällskaps på Eugenielistor samlade 
penningar, och hafva vi funnit att de i alla delar blifvit 
vederbörligen skötta.

Sällskapets utgifts- och inkomstkonto var följande: 

Inkomster:
Saldo från år 1888......................................................... 25:19
Inskrifningsafgifter.........................................................6: —
Medlemsafgifter..............................................................17:10

Summa ffrf'. 48: 29.

Utgifter:
Tidningsannonser............................................................. 13: 85
Böcker och papper............................................................... 3: 85
Förlust för aftonsamqvämet 15/i2®^......................... 1: 80
Saldo till år 1890 ........................................................  28: 79

Summa J/tifi 48: 29.
Eugenielistor hafva återkommit 12 stycken eller listorna 

N:ris 1, 4, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 och 24, å hvilka 
tecknats tillsammans 201 mk 20 p. Såsom bidrag härtill har 
sällskapet af inkomsterna för aftonsamqvämet den 1 öf- 
verlemnat 33 mk 85 p. samt dess ränta 88 p., således inalles 
235 mk 93 p. För dessa penningar har sällskapet köpt fin-
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ska Böcker till Arbetareföreningens bibliotek af hr Werner 
Söderström för 108 mk 50 p. och af Folkupplysningssällska- 
pet för 15 mk 33 p., eller tillsammans för 123 mk 83 p., 
hvarföre sällskapet har qvar 112 mk 10 p. af de för inköp 
af böcker med Eugenielistor insamlade penningarna.

Vi föreslå åt bestyrelsen och kassören fullkomlig an
svarsfrihet för räkenskaperna för ifrågavarande år.

Helsingfors den 31 Januari 1890.

H. J. Gustafsson. Rob. Ahlstedt".

Helsingfors den 2 Februari 1890.
På bestyrelsens vägnar:

Timoth. Kytö.
Victor Sohiman.

Tiden för föreningens nöjen. Genom beslut af l7/2 har 
följande bestämning faststälts:

Föreningens nöjen må ej utan att af direktionen god
känd anledning dertill förefinnes utsträckas efter kl. 12 mid
natt och i ingen händelse efter kl. 2 på morgonen.

Tidningarnas ställning till föreningen. Hufvudstadens alla 
tidningar, utom Nya Pressen, hafva med uppmärksamhet 
följt föreningens sträfvanden.

Till garderobier, som mot en afgift af 5 penni eger till 
förvaring emottaga besökandes kläder antogs d. 9/1 skräddar 
G. E. Juslin.

Till Kristiania arbeidersamfunds 25 års fest, hvilken fören. 
inbjudits att genom sin ordför. bevista, sändes följ. telegram:

„Arbeider samfundet.
Kristiania.

Samlad till möte, sänder Helsingfors arbetarejörening 
till sina norska bröder ett hjertligt tack för 25-årig ärofull 
verksamhet i arbetaresakens tjenst.

von Wright."
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Till revisorer af årets räkenskaper valdes kontoristerne 
W. Ekman och Jj. Staudinger samt typografen 0. Lindstedt. 
Desses suppleanter blefvo ingeniörerna 7?. Huber och J. Fogde.

Uiidervisningskoiiiiléiis |ammansnltiiiiig. Till ledamöter i un- 
dervisningskomitén för 2 läseår framåt utsagos d. ®/9 inge- 
niören R. Hindström, fil. doktorn P. Nordmann, professorn, 
friherre E. G. Palmen, typografen J. Pehkonen och filaren V. 
Ungern.

Studenternas delegerade i komitén utses af studentafdel- 
ningarna.

Undervisningskomiténs berättelse för 1889, 5:te undervis
ningsåret.

Till Direktionen för Helsingfors Arbetareförening.
Från föreningens Undervisningskomité.

Angående de föreläsnings- och lärokurser, hvilka genom 
undervisningskomiténs försorg hållits under vårterminen 1889, 
får komitén härmed afgifva sedvanlig redogörelse.

De folkliga föredragen och elementarkurserna tillkänna- 
gåfvos genom följande i 7,000 exemplar spridda program.

Till Helsingfors Arbetare.
Meddelanden om folkliga föredrag och elementarkurser 

vårterminen 1889.
Då Helsingfors Arbetareförening denna vår för nionde 

gången går att anordna offentliga föreläsningar för hufvud- 
stadens arbetare, vill Undervisningskomitén allvarligt uppmana 
så väl föreningens egna medlemmar som äfven andra, utom 
densamma stående, arbetare att träget besöka föreläsnings- 
och elementarkurserna.

Dessas anordnande är förenadt med en icke så alldeles 
ringa möda, och då dertill kommer att Helsingfors stadsfull
mäktige äfven denna gång välvilligt anslagit af kommunens 
medel till föreläsningarnas bekostande, är det arbetarens plikt 
att visa sitt intresse för det arbete, som gäller just hans 
egen upplysning.

Men mer än en sådan allmän pliktkänsla borde arbe
tarens åtrå att förvärfva sig insigter verka. Han eller hon,
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som hela veckan igenom är bunden vid en noga bestämd 
yrkesverksamhet, borde jemte behofvet af hvila och förströelse 
äfven känna lust att lära någonting nytt.

Vetandets stora betydelse för medborgaren ligger i 
öppen dag. Den kunniges arbete står i högt pris. Den 
kunnige kan lättare skapa sig en oberoende framtid än den 
som mindre vet. Den kunnige aktas, ty hans råd gälla, 
och han kan hjelpa andra. Kunskap är makt! — Plocka 
derför upp hvart vetandes frö, som ligger i din väg och låt 
det gro. Mins, att det största träd engång varit en liten 
planta. Och frukten beror af utsädet.

Den, som redan lemnat skolåldern bakom sig, kan ur 
tidningar och böcker inhemta mycken kunskap. Ett annat 
medel består i åhörande af fria föredrag i allmännyttiga 
ämnen. Sådana har Undervisningskomitén denna gång an
ordnat enligt följande

Program,:

Alla föreläsningar ega rum i kemiska laboratoriets hör
sal Nikolaigatan 3, andra våningen, till venster.

Doktor P. Hordmann föredrager på svenska språket 
söndagar kl. 1 /25 —l/26 e. m.

Lefnadst.eckningar öfver märkliga män i Finlands 
nyare historia,

nämligen:
Den 27 Januari om 
Den 3 Februari „ 
Den 10 Februari „ 
Den 17 Februari „ 
Den 24 Februari „ 
Den 3 Mars „ 
Den 10 Mars „ 
Den 17 Mars „

H. G. Porthan och M. Calonius. 
Joh. Ludv. Runeberg.

Elias Lönnrot.
Mathias Alexander Castren. 
Georg August Wallin.
John v. Julin.
Uno Cygnaeus.

Aktuarien doktor August Hjelt kommer att på svenska 
språket föreläsa tisdagar kl. 8—9 e. m. om
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Arbetarnes ekonomiska förhållanden och arbetareförsäkring. 
Den 26 Februari om Arbetarnes budget: inkomster och ut

gifter, hushållning och bokföring.
Den 5 Mars „ Sparsamhet och utvägarna dertill.
Den 12 Mars „ Ekonomiska föreningar och inrättningar
Den 19 Mars för arbetare: konsumtions- och produk

tions-, förskotts- och kreditföreningar, 
folkbanker m. m.

Den 26 Mars om 1 Arbetareförsäkring. Försäkrings-väsendets 
Den 2 April „ J vilkor. Olika slag af understödskassor. All

män af staten genomförd arbetarförsäkring.
— Slutomdömen.

Obs! Förhållandena i eget land egnas särskild upp
märksamhet.

Doktor August Hjelt kommer att fredagarna d. 1, 8, 
15, 22 och 29 Mars samt d. 5 April kl. 8 — 9 e. m. föreläsa 
på finska språket öfver samma ämnen.

Professor Ernst Bonsdorff kommer att söndagarna kl. 
6—7 e. m. på finska språket föreläsa öfver ämnen ur

Astronomin (stjernkunskapen)
i följande ordning:
Den 27 Januari om Jorden såsom himlakropp.
Den 3 Februari „ Solsystemet.
Den 10 Februari „ Stjernhimmelen.
Den 17 Februari „ Kometer och stjernfall samt återblick.

Kollegan magister Selim Lagus kommer att söndagarna
kl. 6—7 e. m. på finska språket föreläsa öfver ämnen ur

Kyrkohistorien
i följande ordning:
Den 24 Februari om Orsakerna till förföljelserna mot de kristna.
Den 3 Mars „ Munkväsendet.
Den 10 Mars „ Påfvedömets uppkomst och utbredning.
Den 17 Mars „ Reformationens förelöpare.

Elementarkurserna, om Ungefär 20 timmar hvarje, komma 
att" omfatta räkning och skönskrifning samt måhända bokfö
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ring. Dessa kurser äro afsedda för sådana personer, hvilka 
i sin ungdom ej fått åtnjuta undervisning. De, som ej fylt 
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 Arbetare
föreningen afsedd.

De, hvilka vilja begagna sig af elementarkurserna, ega 
anmäla sig före den 30 Januari i Arbetareföreningens lokal, 
Brunnsgatan 12, hvarest äfven närmare underrättelser med
delas om tiden för dessa kurser. De komma att hållas i 
svenska normallyceets lokal, Unionsgatan 2, tredje våningen, 
qvällar, då föredrag icke ega rum.

Arbetareföreningens medlemmar hafva fritt tillträde till 
elementarkurserna; öfriga deltagare erlägga en afgift af 1 
mark för hvarje kurs. Till föreläsningarna hafva Arbetare
föreningens medlemmar fritt tillträde mot uppvisande af sitt 
medlemskort; öfriga personer ega att erlägga en afgift af 15 
penni för gången.

Föreläsningarna och elementarkurserna förutsätta icke 
några särskilda förkunskaper.

Hvarje arbetare är välkommen äfven i sin arbetsdrägt.
Helsingfors, den 15 Januari 1889.

Helsingfors Arbetareförenings Undervisning sko mité.

Föredragen voro besökta på sätt följande tabell när
mare utvisar:
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Redovisning öfver folkéliga föredragen våren 1889.
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Doktor P. Nordmanna svenska före
drag den *.
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d:o 
d:o 
d:o 
d:o

E. BonsdorfFsProf.

d:o
d:o
d:o

finska före
drag '*■ 2

Magiat. S. Lagus finska föredrag 
d:o 
d:o

_ d:o
Doktor Aug. Hjelts finska föredrag {

d:o
d:o
d:o
d:o
d:o
d:o
d:o
d:o
d:o
d:o
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9
7
9
3
6
5
7
5

25
24
21
27
23
14
29
14
7

10
13 
23

9
9
8
5
6

14
6
8

47
40
30
18
21
15
14
14

113
116
112
100
89
46
66
32
17 
22 
14 
25 
10 
10
13
18 
9

14 
6 
5

199

441

233

98

69
337 I 8 695

24,1

110a

58,

16,3

11,3
— ,l,040| 37,i

2

9
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En blick på ofvanstående siffror vidhandengifver, att 
resultatet af föreläsningskurserna icke varit uppmuntrande; 
för tvenne föreläsare har medeltalet åhörare varit oproportio
nerligt lågt, ehuru föredragarne motsvarade komiténs å dem
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stälda förhoppningar. Komitén hade förestält sig att ämnen 
sådana som fosterlandets nyaste utveckling samt arbetarnes 
ekonomiska förhållanden kunde uppehålla intresset äfven un
der en längre kurs, men ser sig föranlåten att förorda, att 
för framtiden kortare kurser må uppgöras samt i all synnerhet 
att icke mera än en föreläsare på hvardera språket må samtidigt 
föreläsa. Fallet är neml. att söndagen afgjordt är den hästa 
fÖreläsningsdagen, då tvenne föredrag på sin höjd kunna 
hållas. Om de skilda kurserna omfatta blott fyra timmar kan 
en ny kurs vidtaga efter det den förra slutförts, och kan 
föreläsarnes antal och omvexlingen i kurser sålunda förblifva 
tillfredsställande om ock veckotimmarnes antal minskas.

Med glädje kan komitén deremot framhålla det goda 
resultat elementarkurserna lemnat. Inalles 110 elever hafva 
deltagit uti kurserna i skrifning och räkning; af dem åtnjöto 
17 undervisning allenast i räkning och 26 allenast i skrif
ning samt 67 i begge ämnena. Något mindre än hälften af 
eleverna, 49, voro föreningsmedlemmar; 61 voro utoin arbetare
föreningen stående. Lärare voro fru Ch. Runeberg i skrif
ning, magister L. R. Lagus i räkning (på finska) och doktor 
K. Kerppola i räkning (på svenska). Elevernas flit och upp
märksamhet är förtjent af det bästa loford; som ett bevis på 
den tacksamhet hvarmed undervisningen emottogs må näm
nas, att de till fru Runeberg öfverlemnade en särskild he- 
dersgåfva.

Af intresse är att se huru eleverna varit fördelade på 
olika yrken.

Af de manliga deltagarne i elementarkurserna voro 12 
skräddare, 11 fabriksarbetare, 7 timmermän, 6 sjömän, 4 
murare, 4 plåtslagare, 4 gårdskarlar, 4 skomakare, 2 slagtare, 
2 rörarbetare, 2 bagare, 2 lokomotivputsare, 2 eldare, 2 gju- 
tare, 2 stenhuggare, 2 kuskar, 1 målare, 1 snickare samt 
1 dräng. Bland de qvinliga deltagarne voro 18 sömmerskor, 
12 tjensteflickor, 7 hushållerskor och 2 sjuksköterskor.

Det ekonomiska resultatet af undervisningskurserna stäl
ler sig på följande sätt:
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Inkomster i afgifter vid föredragen .... 105: 05
Utgifter för föredragen:

Tryckning af program....................................115: —
Teckningar för d:r Nordmanna föredrag . 60: —
Städning af laboratorium................................ 42: —
För biljettförsäljning.......................................... 27: —
Annonser......................................................... 4: 90
För gas......................................................... 6: 30 255: 20
Arvode åt professor Bonsdorff ....................120: —
Arvode åt mag. S. Lagus.............................. 120: —
Arvode åt d:r Nordmann.......................... 240: —
Arvode åt d:r Hjelt.................................... 260: — 840: 3

Summa utgifter 1,095: 20

Vid elementarkurserna erlades uti afgift (af deltagare 
som ej höra till föreningen) 79 mark.

Utgifterna för samma kurser hafva varit fördelade i
följande poster:
Annonser..........................,......................... 26: 05
Skrifhäften................................................... 70: 15
Gas, städning och vaktmästare .... 86: 50 182: 70
Fru Runebergs arvode ....... 315: —
Doktor Kerppolas arvode..........................165: —■
Magister L. R. Lagus arvode..................... 220: — 700: —

Summa utgifter 882: 70

Slutligen bör komitén nämna att för framtiden under
handlingar inledts med studentafdelningarna vid universitetet, 
hos hvilka intresset, för arbetarebildningens höjande gifvit upp- 
hof åt liknande elementarkurser, och komitén har grundad an
ledning hoppas det framdeles undervisare uti en del ämnen, 
måhända i alla, skola erhållas utan särskild godtgörelse, i 
hvilket fall arbetareföreningen kunde finna utväg att icke 
alltför mycket inskränka dessa så mycket omtyckta kurser, 
till hvilkas upprätthållande stadsfullmäktige detta år voterat 
ett otillräckligt anslag.
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Härmed har undervisningskomitén slutfört sitt för ett 
år sedan emottagna uppdrag.

På Arbetareföreningens undervisningskomités vägnar:
E. G. Palmen.

Richard Hindström. P. Nordmann.

Till Direktionen för Helsingfors Arbetareförening 
fran Föreningens undervisningskomité.

Angående sin verksamhet under senaste höst får un
dervisningskomitén härhos afgifva sedvanlig redogörelse.

Efter att genom erfarenheten hafva funnit, att åhöran
det af föreläsningar ofta om hvardagsaftnarna möter oöfver- 
vinneliga svårigheter, beslöt komitén att för höstterminen 
minska föreläsningarnas antal, på det de samt och synner
ligen måtte kunna ega rum om söndagarne, då arbetarne har 
lättare att besöka dem. På samma sätt som förut spriddes 
följande tillkännagifvande om folkeliga föredragen samt ele
mentarkurserna :

Till Helsingfors Arbetare.
Meddelande om folkeliga föredrag och elementarkurser 

höstterminen 1889.
Arbetareföreningens undervisningskomité får härmedelst 

inbjuda hufvudstadens arbetare att begagna sig af de före
drag och elementarkurser, hvilka denna höst skola ega rum.

Undervisningskomitén känner nogsamt, att förverkli
gandet af denna uppmaning icke är utan svårigheter. Den 
flitige arbetarens enda förmögenhet är det som hans skick
liga händer kunna skaffa; efter det tunga och regelbundna 
arbetet hehöfves nog tid äfven för hvila. Få äro de stunder, 
som vid sådant förhållande blifva öfriga för det andliga ar
betet. Men ändock har erfarenheten visat, att våra arbetare 
velat och kunnat få tid öfrig för inhemtande af kunskaper. 
Sedan urminnes tid har Finlands folk vetat sätta värde på 
kunskapens ädla gåfva. Det nu lefvande slägtet vill icke 
härutinnan stå efter för sina förfäder.

Arbetarefrågan hör till vår tids vigtigaste föremål för 
meningsutbyte. Den tränger sig fram på ett eller annat sätt,
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ibland i form af oroligheter, hvilka medföra stora olägenhe
ter för såväl arbetsgifvare som arbetare, ibland i fredlig form, 
då rörelsen länder både det enskilda och det allmänna till 
välsignelse. Och bästa medlet att förbättra arbetareklassens 
ställning är främjande af folkupplysningen. Dessa föredrag 
föranstaltas i hopp att genom dem många frön till vetande 
må utsås, och frukten af kunskapen må mogna.

Föreläsningar hållas under denna höst enligt följande 

Program.
OBS.! Alla föredrag hållas i arbetareföreningens lokal,

Brunnsgatan 12.
Fabrikanten V. v. Wright framställer söndagarne på 

svenska

Arbetarefrågornas behandling vid senaste landtdag.
Den 6 Oktober Arbetareintressenas vård förr och nu. Hvil

ken större trygghet än förut den nya skydds
lagen tillförsäkrar arbetarne.

Den 13 Oktober Arbetarnes försäkring mot sjukdom, olycks
fall och ålderdom. Fattigvården. Petition 
mot näringsfriheten.

Den 20 Oktober Lindring i militärtjensten genom afläggande 
af gesällprof. Arbetarnes politiska och fack
liga representation. Ett farligt yttrande om 
våra arbetaresträfvanden.

Dessa föreläsningar begynna precis kl. 6 e. m.

Doktor J. W. Ruuth föreläser söndagarne på finska 
språket

Om franska revolutionen.
Den 6 Oktober Om revolutionens orsaker.
Den 13 Oktober De två första nationalförsamlingarna.
Den 20 Oktober Konventet och skräckregeringen.
Den 27 Oktober Om kejsaredömet.

Dessa föreläsningar begynna precis kl. l/2 5 e. m. 
Öfverläraren professor Ernst Bonsdorff håller sönda-

garne på finska och svenska språken följande
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Föredrag i fysik.
Den 3 November Om kraft och rörelse i allmänhet.
Den 10 November Om vätskors och gasers fysikaliska egen

skaper.
Den 17 November Om ljudet.
Den 24 November Om de vigtigaste ljusföreteelserna.
Den 1 December Om värmet i allmänhet och särskildt så

som rörelsekraft.
Den 8 December Om de elektriska företeelserna.

Dessa föreläsningar hållas på linska kl. 5 och på 
svenska kl. 6 e. m.

Elementarkurser anordnas likasom senaste termin, och 
erbjudes dervid undervisning i skönskrifning, räkning och 
möjligen i modersmålet och bokföring i den mån elever an
mäla sig samt lärare enligt ett inom studentafdelningarne 
och polyteknikum väckt förslag komma att erbjuda sig.

Denna undervisning är afsedd för sådana personer, som 
i ungdomen icke fått åtnjuta undervisning. De som ej fylt 
21 år må icke anmäla sig till dessa kurser, enär de hafva 
högre och lägre handtverksskolor att tillgå, med hvilka Ar
betareföreningen icke vill täfla.

De som önska begagna sig af elementarkurserna, böra 
anmäla sig före söndagen den 13 Oktober i Arbetareförenin
gens lokal, Brunnsgatan 12, der äfven närmare underrättelser 
meddelas när kurserna vidtaga och i hvilka ämnen de komma 
att hållas.

Arbetareföreningens medlemmar hafva fritt tillträde till 
elementarkurserna; öfriga deltagare erlägga en afgift af 1 
mark för hvarje kurs. Till föreläsningarna hafva Arbetare
föreningens medlemmar fritt tillträde mot uppvisande af sitt 
medlemskort; öfriga personer ega att erlägga en afgift af 15 
penni för gången.

Föreläsningarna och elementarkurserna förutsätta icke 
några särskilda förkunskaper.

Hvarje arbetare är välkommen äfven i sin arbetsdrägt
Helsingfors den 1 Oktober 1889.

Helsingfors Arbetareförenings Undervisningskomité.
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Till lärare i elementarkurserna hade erhållits utan godt- 
görelse filosofiekandidaten E. Biese och G. Lisitzin i räkning 
och student R. Roine i rättskrifning, hvarjemte fru Charlotta 
Runeberg såsom förr emot ersättning meddelat undervisning 
i skönskrifning. Elementarkurserna begynte något senare än 
föreläsningarna samt egde rum någon tid sedan dessa redan 
afslutats.

Huru mycket åhörare höstterminens föreläsningar haft 
att uppvisa utvisar följande förteckning:

Betalande i
15 p

Föreningsm
ed

lem
m

ar.

l-K CC O: gS 5CD Z,p- 3•-J a
sa

O? CZb
g 9

CT3 » 
»•ö
CD '-i

M
edeltal.

Doktor J. W. Ruuths finska före-
drag d. X 79 37 116

d:o .12

1 ö

66 44 110
d:o 67 39 106
d:o 1 0 63 48 111 443 110,7

Professor E Bonsdorffs finska före-
drag d. 48 37 85

d:o .1 0 51 34 85
d:o u 24 27 51
d:o 2.4 35 32 67
d:o 1 42 18 60
d:o lf 34 14 48 396 66

Fabrikanten V. von Wrights svenska
föredrag d. 10 22 32

d:o 1» 9 19 28
d:O iiii o 8 17 25 85 28,3

Professor E. Bonsdorffs svenska 
föredrag d. T’T 17 15 32

d:o 6 17 23
d:o 1 7- 3 14 17
d:o 2.4 10 15 25
d:o 1 6 6 12
d o 8T 2 10 12 22 131 21,8

Summa 586 467 1,055 55,6

Elementarkurserna besöktes: de i skönskrifning af 79, 
i räkning af 43 och i rättskrifning af 16 personer.
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En erfarenhet som ofta förut vunnits men som denna 
gång tydligare än vanligt kommit i dagen är det ringa del
tagande föredragen lyckats tillvinna sig från stadens svenska
talande befolknings sida. Icke ens ett sådant ämne som 
arbetarefrågornas behandling vid senaste landtdag kunde fylla 
föreläsningssalen, och föredragen i fysik, hvarvid samma före
läsare framstälde ämnet först på finska och' sedan på sven
ska, utvisade för de senare blott ett tredjedelen så stort an
tal åhörare, ehuru mängen finskatalande qvarblef äfven under 
det senare föredraget för att bättre blifva förtrogen med före
läsarens upplysande försök och förklaringar. Den ojemnhet, 
som härvid märkes uti föredragens åhörarekrets, är således 
klarligen oberoende af undervisningskomitén och föreläsarnes 
beskaffenhet, och torde det tyvärr möta svårighet att utbreda 
ett större intresse för upplysning till alla lager af vår arbe
tarebefolkning.

Föreläsningarnas inkomster stego tillsammans till 88 
mark 20 penni.

På utgiftssidan hafva vi att märka:
Godtgörelse åt föreläsarne....................................578.
För tillkännagifvandets tryckning......................... „ 85.
För belysning och städning................................... „ 57.
För biljettförsäljning............................................. „ 19.

Summa 55^? 739.
Elementarkursernas inkomster utgjordes 54 mk. 
Utgifterna uppgingo åter till följande belopp:

Till arvode åt läraren i skrifning .... 21U: —
Annonser.............................................................. „ 11: 44.
Skrifmaterialier.................................................... „ 51: 35.
För gas.............................................................. „ 83: 93.
För städning................................................... „ 50:

Summa 412: 72.

Undervisningskomitén hade för afsigt att under inne
varande vår anordna undervisningen på samma sätt som de 
senaste åren, men då härvid ingen nämnvärd besparing fans 
att tillgå, och stadsfullmäktige icke ens ännu beviljat något
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anslag till föredrag eller elementarkurser, blef det omöjligt 
att sätta planen i verket

Helsingfors den 1 Februari 1890.
E. G. Palméh.

Richard Hindström. P. Nordmann.
J. Pehkonen. William Unger.

Undervisningskurs i franska språket beslöt dir. söka få till 
.stånd med anl. af att många arbetare skulle resa till utställ
ningen i Paris. Brist på medel hindrade emellertid undervis- 
ningskomitén att sätta planen i verkställighet.

Upplysningar och råd beträffande organisationen af för 
arbetarnes väl sträfvande föreningar, bolag m. m. hafva äf
ven i år genom H:fors Arb. För. ordf. meddelats alla som 
derom anhållit.

Vedtransporten å jernvägarna. Med anl. af de höga ved- 
orisen har fören. enl. ordf. förslag och sedan saken utförligt 
diskuterats, d. 1/10 till K. Senaten inlemnat en utförligt moti
verad framställning slutande med följande kläm:

Med stöd af hvad här ofvan framhållits, vågar Helsing
fors Arbetareförening i djupaste underdånighet anhålla:

att Eders Kejserliga Majestät täcktes taga 
i nådigt öfvervägande om icke statsjernvägarnas 
fraktsatser å ved kunde nedsättas, så att nämnda 
vara äfven från aflägsnare trakter kunde på 
jernväg transporteras till Helsingfors.

Vilkoren för fackföreningars anslutning till arbetareföreningen. 
I afsigt att för fackföreningar, som önska komma i åtnju
tande af de förmåner Arbetareföreningen erbjuder sina med
lemmar, underlätta detta, beslöt föreningen på dir. förslag 
den 26/ä att fackföreningar kunna medgifvas ett 25 °/0 af med
lemmarnas månadsafgifter till arbetareföreningen motsvarande 
anslag i händelse:

a) fackföreningen verkar på grund af vederbörligen stad- 
fästade stadgar och enligt samma principer som Arb. för
eningen.
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b) fackföreningens medlemmar godkännas till inträde i 
arbetareföreningen, och. den förstnämnda förbinder sig att till 
den senare aflemna: qvartaliter förteckning öfver sina med
lemmar och årligen redogörelse för sin verksamhet, för att 
sålunda möjliggöra kontroll öfver att fackföreningen arbetar 
enligt sitt program och att dess samtliga medlemmar tillhöra 
arbetareföreningen.

c) fackföreningen förpligtar sig att qvartaliter till arbe
tareföreningens byggnadsfond inlemna 10 °/0 af nettovinsten 
från i föreningens lokal anordnade nöjen och

d) om missnöje å någondera sidan uppstår kan öfverens- 
kommelsen ömsesidigt uppsägas att upphöra efter 3 månader.

Ålderdomsränta och hegrafr.ingshjelp åt arbetare. Frågan 
härom har af försäkringsbolaget „Kaleva“ bragts under för
eningens pröfning och är för n. v. hos en af fabrikanten 
V. v. Wright, ordförande, d:r A. Hjelt, sekreterare, linjera
ren A. Järvenpää, körsnären T. Kytö och juriskandidaten 
O. E. Stenroth bestående komité.

Komitén beslöt d. 16/4 att inleda sitt betänkande med 
en öfversigt öfver ålderdomsförsäkringens ståndpunkt i ut
landet och uppdrog åt doktor A. Hjelt att utarbeta denna 
öfversigt, efter hvars föredragning komitén skall skrida till 
närmare pröfning af ,,Kalevas“ förslag.

Augkök i Sörnäs. Föreningen har uttalat sin lifliga sym
pati för detta företag och uttryckt den förhoppning att derå 
nedlagda penningar skulle lemna egarne ränta och saken så
lunda ordnas icke som ett barmhertighetsverk, hvaraf en stor 
del arbetare ej vilja begagna sig, utan som en affär, hvilket 
vore det enda sättet att trygga dess framtida bestånd.

Återblick. Under 1889 har arbetareföreningen mera än 
något föregående år haft att kämpa med ekonomiska svå
righeter, emedan diverse extra utgifter tyngt på budgeten 
och med säkerhet påräknade inkomster uteblifvit eller min
skats. Att utvecklingen af föreningens verksamhet härigenom 
i hög grad hindrats, är otvifvelaktigt, ty bristen på penninge- 
medel har nedstämt modet äfven hos många intresserade 
personer och omöjliggjort åtgärder, som skulle varit högst
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nödvändiga för att draga mera medlemmar till föreningen. 
Detta är en omständighet, som allvarligt måste beklagas, 
emedan arbetareföreningarnas sträfvan att genom arbetarnes 
höjande i andligt och materielt hänseende öka folkens styrka 
är af stor betydelse för landets jemna framåtskridande och 
under de kriser detsamma kan hafva att genomgå.

Om man emellertid bortser från de områden af förenin
gens verksamhet, för hvilkas utveckling penningemedel varit 
af nöden, så kan föreningen med sann tillfredsställelse blicka 
tillbaka på det förgångna året, ty såsom af årsberättelsen 
framgår, har arbetet för befordrandet af arbetareklassens för- 
kofran, så vidt förhållandena det medgifvit, bedrifvits med 
om möjligt större kraft och större offervillighet än förr, hvil
ket utgör en säker borgen derför att om föreningen framdeles 
erhåller rikligare anslag, dess verksamhet skall kunna utöfva 
ett mäktigt inflytande på arbetarekårens framåtskridande i 
bildning och välmåga.

Redan nu begynna på olika håll förbättringar i arbe
tarnes ställning att framträda såsom frukter af deras sam
manslutning i föreningar. Dessa gynsamma resultat hafva 
af arbetareföreningen med intresse iakttagits och den har på 
allt sätt sökt befordra uppkomsten af nya och stärkandet 
af äldre arbetaresammanslutningar. De goda förhållanden 
som alltsen äldsta tider i allmänhet, i trots af den alltför 
långa arbetstiden och andra mindre gynsamma omständig
heter, rådt mellan arbetare och arbetsgifvare, hafva fort
farande förbättrats såsom en följd deraf att arbetsgifvarne, 
påverkade af arbetarnes sammanslutning, pressens, den all
männa meningens och folkrepresentationens klart uttalade 
sympatier för reformsträfvandena på det socialpolitiska 
området, visat tillmötesgående mot desamma. Att så måste 
vara fallet, ligger också i sakens natur, ty den arbetsgifvare, 
som skulle motsätta sig på rättvisa och billighet stödda 
reformyrkanden, komme snart att mot sig framkalla en 
storm, som det ej blefve lätt att motstå.

Arbetarnes ställning har härigenom blifvit tryggare, och 
"då äfven arbetsförtj ensten i allmänhet varit god, så skulle
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man tycka att arbetarne med gladt sinne borde se framtiden 
an. Så är emellertid ej fallet, utan den känsla af bekläm- 
ning, som för närvarande hvilar öfver öfriga samhällsklasser 
i vårt land, framträder äfven inom arbetarnes djupa leder, ty 
äfven der har den ultra nationella ryska pressens hätska an
fall mot vårt land och yrkandena om inskränkning af våra 
privilegier gjort ett djupt nedslående intryck, som ingalunda 
är egnadt att befordra ett vänskapsfullt närmande de begge 
nationerna emellan.

Djupt öfvertygade om att det finska folkets i enlighet 
med af Regent och Ständer stiftade lagar valde represen
tanter och de af vår Storfurste, H. M:t Kejsaren sjelf, till sitt 
finska råd kallade tromännen alltid handlat öppet och lojalt 
mot Monarken, betrakta arbetarne med ovilja den ryska pres
sens uttalanden om att vår statliga ställning vore vunnen ge
nom list och förfalskning samt tillbakavisa det kränkande 
påståendet, att endast de högre samhällsklasserna skulle be
finna sig väl under n. v. förhållanden och vara intresserade 
af deras bibehållande. Kärleken till vårt land och dess lag
bundna frihet är hos arbetarne lika djupt rotad som hos 
andra, och om än förhållandena synas mörka, skola arbe
tarne, likasom öfriga medborgare, medvetna om att hvarken 
i tanke eller handling någonsin hafva svikit sitt löfte om 
trohet mot Monarken, städse trygga sig till den af Honom 
högtidligen bekräftade konstitutionen.

Helsingfors d. 4 Mars 1890.

Enligt uppdrag:
V. v. Wright.



 
 

 

 

Revisionsberättelse för ir 1889.
Vid genomgående af Helsingfors arbetareförenings räken

skaper för år 1889 hafva vi ej funnit något skäl till anmärk
ning, utan hafva de till alla delar varit med omsorg förda, 
hvarför föreslå ansvarsfrihet åt direktionen och kassören. 
Föreningens ställning var den 31 December sådan nedanstå
ende utdrag ur föreningens böcker utvisar:

Aktiva:
Kassa........................................................................ 554: 72
Obligationer.................................................................. 1,416: —
Inventarier....................................................................... 2,111: 80
Biblioteket................................................................... 4,000: —

8,082: 52

Passiva:
Allmänna fonden................................................... 6,487: 37
Föredrags ................................................................. 388: 02
Fonden för skolbarns vistelse på landet .... 142: 79
J. Th. Lagerbohms fond för fattiga skolbarns

beklädnad........................................................ 69: 74
Elementarkursfonden.............................................. 535; 15
Tidskrifts    260: 15
Byggnads .......................................................... 150: —
Fonden för utgifvande af redogörelse om arbe

tarefrågornas behandling vid landtdagarna 49: 30
&nf 8,082: 52

De skilda fondernas inkomster och utgifter under år 
1889 utgjorde:
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Allmlnna fondan.
Debet:

Behållning från 1888:
Inventarier.................................... 1,888: 75
Biblioteket.................................... 4,000: —
Disponibelt.................................... 1,114: 15 7,002: 90

Inträdesafgifter......................................................... 253: —
Månadsafgifter......................................................... 1,840: 50
Intresse........................................................................ 91: 94
Anmälningsafgifter................................................... 112: 50
Donationer................................................................... 2,300: —
Restauratörens arrende......................................... 350: —

9mf 11,950: 84

Kredit:
Afskrifning å inventarier......................................... 85: —
Biblioteket................................................................... 390: —
Omkostnader.................................................................. 1,123: 88
Kassörs-arvode........................................................ 450: —
Tidningen Työmies................................................... 348: 50
Läsesalen .    478: 79
Hyror........................................................................ 2,290: —
Pestbestyrelsens deficit......................................... 297: 30
Behållning till 1890:

Inventarier........................................ 2,111: 80
Biblioteket.........................  4,000: —
Kassa.............................................. 375: 57 6,487: 37

SUtf 11,950: 84

Föredragsfondon.

Debet:
Behållning från 1888 .............................................. 1,702: 27
Anslag från Utskänkningsbolaget.......................... 400: —
Influtna inträdesafgifter......................................... 149: 105

6^7 2,251: 32
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Kredit:

Arvoden åt föredragarena.........................................1,410: —
Tryckningskostnader.............................................. 237: 50
Porträtter................................................................... 60: —
Gas, biljettförsäljning etc. ........ 155: 80
Behållning till 1890 ...................................... 388: 02

2,251: 32

Fonden för skolbarns sommarvistolso på landet.

Debet:
Behållning från 1888 ............................................. 137: 30
Intresse........................................................................ 5: 49

55^ 142: 79

Kredit:
Behållning till 1890 .................................... ffmfi 142: 79

J. Th. Lagerbohms fond för fattiga skolbarns beklädnad.

Debet:
Behållning från 1888 .............................................. 62: 73
För råd vid kommunaltaxering............................... 4: 50
Intresse........................................................................ 2: 51

3mf. 69: 74
Kredit:

Behållning till 1890  69: 74

Elomontarkursfonden.

Debet:
Behållning från 1888 ............................................... 263: 72
Anslag från utminuteringsbolaget.......................... 1,500: —
Influtna inträdesafgifter ......... 167: 20

&nf 1,930: 92
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Kredit:
Arvoden för undervisning.................................... 910: —
Tryckningskostnader.............................................. 42: 50
Skrifmaterialier, gas, annonser, vaktmästare etc. 443: 27
Behållning till 1890 .......................................... 535: 15

1,930: 92

Tidskriflsfonden.
Debet :

Influtna bidrag...............................................753: 15

Kredit:
Tryckning af tidningen Työmies-Arbetaren N:o

1—17   493: —
Behållning till 1890 ............................................. 260: 15

55^7 753: 15

Byggnadsfonden.

Debet:
Inkomsten fr. ett samqväm i föreningslokalen ffmfi 150: — 

Kredit:
Behållning till 1890 .............................................. 150: —

Fonden för utgifvande af redogörelse om arbetarefrågornas 
behandling vid landtdagarna.

Debet:
Från Wiborgs arbetareförening............................... 16: —

„ Björneborgs „   33: 30
3rnf. 49: 30

Kredit :
Behållning till 1890 ....................................&n<r. 49: 30

Festbestyrelsens räkenskaper hafva vi äfven genomgått 
och funnit att, den bestyrelse, som fungerat från årsmötet
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1889 till årets slut, fört sina böcker på ett mönstergilt sätt 
hvarjemte densamma med god framgång utfört sitt värf så 
att, såsom af dem lemnad tablå utvisar densamma har att 
förete ett öfverskott af 328: 42, hvarföre tillstyrka fest
bestyrelsen decharge.

Deremot måste vi emot den festbestyrelse som funge
rade till årsmötet år 1889, anmärka att den af dem lemnade 
redovisningstablån för år 1888, visat sig icke vara riktig, ity 
att, i stället för den uppgifna vinsten Sm-c 24: 78 en betyd
lig förlust bordt vara angifven, alldenstund flere räkningar 
från året 1888 blifvit betalta under år 1889, delvis af nämnda 
bestyrelse, som ock af arbetareföreningens allmänna fond. 
Vi hänvisa för öfrigt till den af direktionen för granskning 
af densammas räkenskaper, nedsatta komiténs utlåtande.

Helsingfors den 26 Febr. 1890.

Cno Staudinger. Mz. Ekman. O. Lindstedt.



 

 

 

 

 

Helsingfors Arbetareförenings Funktionärer 1889.
(• betyder, född, v. vald).

Direktionen:
(v. första gången år 1884JJ.. .

Ordförande:

Viktor Julius von Wright, fabrikant, * 18s/b56, v. 84, 85, 
86, 87, 88, 89,

Vice-ordförande:
August Johannes Hjelt, filosofie doktor, * 1829/462, v. 89. 

Öfriga ledamöter:
Richard Hindström, ingeniör, * 1823/349, v. 84, 86, 88. 
Johan Höilund, vide- o. rottingsarbetare, * 1828/344, v. 84,

85, 88, 89.
Karl Lindroth, filare, * 1811/358, v. 86, 88, 89.
Karl Fredrik Numberg, konduktör, * 18ll/,49, v. 87, 88. 
Victor Pettersson, faktor, * 1817/349, v. 84, 86, 88.
Karl Schwenzon, materialbokhållare, * 1828/160, v. 88.
Johan Alfred Snell, typograf, * 1812/s60, v. 87, 88.
Gabriel Wilhelm Sohlberg, fabrikant, * 1829/1057, v. 89.

Sekreterare:
August Johannes Hjelt, filosofie doktor, * 1829/662, v. 89. 
Johan Alfred Snell, typograf, * 18l2/560, v.J[87, 88.
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Ordningsutskottefc:
Ordförande:

Magnus Lindfors, typograf, * 183l/747, v. 87, 88, 89. 

Vice-ordförande:
Mathias Lindblad, byggmästare, * 1829/s42, v. 87, 88, 89. 

Sekreterare:
Alexander Helenius, kontorist, * 182/g56, v. 88, 89.

Öfriga ledamöter:
Fridolf Numberg, verkmästare, * 1815/956, v. 87, 88, 89. 
Daniel Stenbacka, modellsnickare, * 1817/1244, v. 87, 88, 89. 
Edvard Nordling, maskinmästare, * 1815/647, v. 88, 89. 
Gabriel Keinänen, qvartersman, * 1815/352, v. 88, 89. 
Hjalmar Hammar, smed, * 1813/e59, v. 88, 89.
Karl Lodman, skomakare, * 185/656, v. 88, 89.
Timoteus Kytö, körsnärsgesäll, * 1811/g57, v. 88, 89.
Otto Valander, vaktmästare, * 1818/1149, v. 88, 89.
Gustaf Willandt, byggmästare, * 18l8/247, v. 89.

Festbestyrelsen:
Ordförande.

Olof Olander, skräddarmästare, * 1815/441, v. 89.

Vice Ordförande.
Victor Pettersson, faktor, * 1817/349, v. 89.

Kassör.
Adolf Sundbäck, handlande, * 1813/1257, v. 89.

Sekreterare,
Alexander Helenius, kontorist, * 182/956, v. 89.
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Öfriga ledamöter.
Fr. Mieritz, arkitekt, * 1830/863, v. 87, 88.
Hilda Hazard, handelsbiträde, * 1823/161, v. 88. 
M. Blomqvist, maskinist, * 185/1138, v. 89.
F. Forslund, kontorist, * 181/170, v. 89.

Sångk örens bestyrelse:
Ordförande.

Carl Otto Nyholm, verkmästare, * 1822/1152, v. 88, 89. 

Öfriga ledamöter.
Ida Wilhelmina Lindstedt, fröken, * 186/1259, v. 86, 87, 89' 
Anna Rosengren, sättarinna, * 185/,61, v. 88, 89.
Magnus Lindfors, typograf, 1830/747, v. 86, 87, 89.
Frans Fredrik Forslund, kontorist, * 181/170, v. 88, 89. 
Emil Leander, filosofie kandidat, * 1818/166, v. 88, 89.

Suppleanter:
Blenda Maria Schneider, bokbinderiarbeterska, * 1828/1063, 

v. 89.
Axel Edvin Strömmer, glasmästare, * 188/g68, v. 89.

Sångledare:
Emil Leander, filosofie kandidat, 1818/166, v. 88.

H a n d a r b e t s.?a f(d e 1 n i n g e n s b e s t y r e 1 s e;
(Se sidan 27).

Bagerifackafdelningens bestyrelse:
(Se sidan 11).
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Mekaniska fackafdelningens bestyrelse:
(Se aidan 39).

Finskspråkiga talare- oeh diskussions
klubbens bestyrelse:

(Se sidan 65).

Undervisningskomitén:
(v. första gången 1885).

Ordförande:
Ernst Gustaf Palmen, friherre, professor, * 1826/n49, v. 85, 

86, 87, 88, 89.

Öfriga ledamöter:
Richard Hindström, ingeniör, * 1823/349, v. 85, 86, 87, 88, 89. 
Petrus Nordmann, fil. doktor, * 1830/158, v. 87, 88, 89. 
Jaakko Pehkonen, Typograf, * 1826/1260, v. 89.
William Unger, filare, * 1819/e69, v. 89.

Redaktionen för „A r b e t a r e n“—„T y ö m i e s“:
Viktor Julius v. Wright, fabrikant, * 18s/856, ansvarig re

daktör, v. 86.
Victor Pettersson, faktor, * 1817/349, v. 86.
Robert Ahlstedt, faktor, * 1810/(50, v. 86.

Revisorer för 1889 års räkenskaper:
Willehard Ekman, kontorist, * 18t8/262, v. 88, 89.
Uno Staudinger, kontorist, * 1821/1261, v. 88, 89.
Otto- Lindstedt, typograf, * 1828/,62, v. 88, 89.
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Kassör:
Gustaf Alrik Biese, banktjensteman, * 183%58, v. 87.

Bibliotekarie:
Richard Hindström, ingeniör, * 1823/349, v. 84, 85, 86, 87, 

88, 89.

Föreståndare för platsförmedlingsbyrån:
Vakant.

Bestanratris:
Amanda Sandell, * 182/t38, v. 89.



 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Helsingin Työväen-yhdistyksen jäsenet
Joulukuun 31 päivänä 1889.

Helsingfors Arbetareförenings medlemmar
dan 31 December 1889.

Alituiset jäsenet. — Ständiga medlemmar.

Borgström, L., kauppaneuvos, kommerseråd. 
84*).

Carlsson, C. H., maalari, målarmästare. 
84.

Chmelewski, P., mukini säntä, brukspatron. 
84.

Heikel, V., lehtori, lektor. 86.
Hindström, R., insenööri, ingeniör. 84. 
Huber, R., insenööri, ingeniör. 84.
Kullman, H. M., rakennusmestari, byggmä

stare. 87.
Landén, A., vaakamestari, vågmästare. 85.

af Lindfors, T., kenraalimajuri, generalmajor.
84. ' ~ ‘

Lundblad, K., insenööri, ingeniör. 84. 
Nissinen, J., tehtailija, fabrikant. 84.
Nyblin, D., valokuvaaja, fotogtaf. 85.
Salin, N., arkitehti, arkitekt. 84.
Schauman, A., maisteri, magister. 84. 
Sinebrychoff, Anna, kauppaneuvoksen leski,

kommerserådinna. 84.
Sinebrychoff, N., kauppias, handlande. 84. 
Sinebrychoff, P., kauppias, handlande. 84. 
Stude, Th., kauppias, handlande. 84.

Vuosijäsenet. —

Ahlstedt, R., kirjapainonhoitaja, faktor. 85. 
Ahlstedt, Hilda, rouva, fru. 85.
Ahlfors, Hilma, neiti, fröken. 86.

Årsmedlemmar.

Ahlstrand, Gusti, muoti ompelija, modist. 89. 
Ahlstrand, Jenny, kauppa-apulainen, handels-

biträde. 89.

’) Numero osoittaa vuotta, jolloin jäsen on kirjoitettu yhdistykseen. 
Siffran anger året då medlemmen blifvit inskrifven i föreningen.
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Ahlström, K. J., rakennusmestari, byggmä
stare. 86.

Ahlström, R. J., rouva, fru. 86.
Ahlström, Alexander. 86.
Amann, Georg, parturi, perukmakare. 84. 
And, Aug., rautatyöntekiä, jernarbetare. 89. 
Andelin, Johan, turkkuri, körsnärsgesäll. 89. 
Andersson, N., puhdistaja, putsare. 89. 
Andstén, Otto, tehtailla, fabrikant. 84. 
Andsten, M. F., kauppaapulainen, handelsbi-

träde. 88.
Assver, Edv., ovenvartija, portier. 85. 
Avellan, S. K., suutarimestari, skomakaremä

stare. 84.
Avellan, Mathilda, rouva, fru. 84.
Backman, G. A., valuri, gjutare. 89.
Bagge, E., koneniekka, mekaniker. 89. 
Baltscheffsky, Th., kauppaapulainen, handels-

biträde. 89.
Barck, A. A., läkkiseppä, bleckslagare. 85. 
Bengtström, H. J., soittimentekijä, instrument-

makare. 84.
Berger, Joh., latoja, typograf. 84.
Berghem, E. A., leipuri, bagare. 89. 
Bergholm, G., uunintekijä, kakelugnsmakare.

89.
Berglund, C. G., rahastonhoitaja, kassör. 86. 
Berglöf, Karolina, neiti, fröken. 84. 
Bergman, K. V., kivenhakkaaja, stenhuggare.

.84.
Biese, A., Pankinkirjanpitäjä, bankobokhållare.

86.
Biese, Hulda, rouva, fru. 86.
Björkell, A. E., kauppias, handlande. 88. 
Blomberg, O. F., kauppias, handlande. 89. 
Blomberg, J., kauppias, handlande. 89. 
Blomqvist, G., ravintolanpitäjä, restauratör. 84. 
Blomqvist, M., koneenhoitaja, maskinist. 84. 
Blomqvist, C., rouva, fru. 87 .
Blomqvist, M., neiti, fröken. 84.
Blåfjeld, A. W., leipuri, bagare. 89.
Boldt, J., ylioppilas, jurisstuderande. 89. 
Borgman, N., uunintekijä, kakelugnsmakare.

89 .
Braesch, A., kauppias, handlande. 87. 
Brandstake, W., kivipiirtajä, lithograf. 84. 
Carlsson, Alfr., maalari, målare. 84—89. 
Carlsson, Olga, rouva, fru. 87.
Cedergren, E,, tehtaantyöntekijä, fabr. arb.

89.
Cederqvist, A., rouva, fru. 87.
Dahlberg, F., kirjansitoja, bokbindare. 89. 
Dahlgren, Hj., valuri, gjutare. 89.
Ehlert, Alb., työnjohtaja, verkmästare. 84. 
Ek, P. J., viilaaja, filare. 88.

Ekberg, Fredr. Edv., leipurimestari, bagare. 
84.

Ekberg, F., konttoristi, kontorist. 85. 
Ekberg, W., konttoristi, kontorist. 85. 
Ekholm, K., pannuseppä, pannsmed. 89. 
Ekman, W., konttoristi, kontorist. 86. 
Ekman, J., seppä, smed. 88.
Eklund, A., leipuri, bagare. 89.
Ekqvist, K E., räätäli, skräddare. 88. 
Emanuelsson, K. F., leipuri, bagare. 88. 
Enbom, K., maalari, målare. 89.
Enbom, Maria, rouva, fru, 89.
Engström, J., konttoristi, kontorist. 85. 
Engström, T. E., pianon tekijä, pianofabrikant.

84.
Eriksson, J-, pannuseppä, pannmakare. 89. 
Eriksson, N., viilaaja, filare. 89.
Eriksson, Amanda, valokuvaajanapulainen, fo

tografbiträde. 87.
Erikson, J., puutarhuri, trädgårdsmästare. 89. 
Fagerroos, Hjalmar, kultaseppä, guldsmed.

84, 88.
Falenius, G., lämmittäjä, eldare. 87.
Favorin, A. E., tehtailla, fabrikant. 84. 
Flinkman, F., leipuri, bagare. 89.
Flinkman, J., teht. työntekijä, fabr. arb. 89. 
Flythström, J. A., teurastaja, slagtare. 84. 
Fogde, Joh., insenööri, ingeniör. 84. 
Forslund, G., pannuseppä, pannmakare. 89. 
Forslund, F. F., konttoristi, kontorist. 86. 
Forss, K. G., kirjansitoja, bokbindare. 88. 
Forss, H., kivipiirtajä, gravör. 88. 
Forsström, Ida, latojatar, sättarinna. 86. 
Frelander, Axel, konttoristi, kontorist. 84. 
From, Hilma, rouva, fru. 89.
Fröberg, L. P. levyseppä, plåtslagare. 84. 
Gallén, Uno, tirehtori, direktor. 89.
Grahn, P. W.5 kupariseppä, kopparslagare.

84, 89.
Granholm, A. A., leipuri, bagare. 88. 
Grönlund, O., kaivertaja, gravör. 88. 
Grönlund, K. A., teurastaja, slagtare. 84. 
Grönlund, Wilh., kelloseppä, urmakare. 84. 
Grönroos, J. O., vääpeli, fältväbel. 89. 
Göhle, K., konttoristi, kontorist. 84.
Göös, K. G., lehtori, lektor. 84.
Hagman, J. 89.
Hahl, G., konttoristi, kontorist. 86.
Hammar, K. J., seppä, smed. 87.
Hansson, M., läkkiseppä, bleckslagare. 88. 
Hazard, H., neiti, fröken. 84.
Heggblom, E. E., oppilas, lärling. 89. 
Heikel, Elia, rakennusmestari, byggmästare.

84.
Heimberger, R., tehtailla, fabrikant. 84.
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Helén, G-, koneenkäyttäjä, maskinist. 88. 
Helén, M. S., rouva, fru. 88.
Helien, H., leipuri, bagare. 89.
Helin, K. V., köydenpunoja, repslagare. 88. 
Helin, A., puhdistaja, putsare. 89.
Helenius, J. V., kansakoulunopettaja, folksk.

lärare. 89.
Helenius, A., konttoristi, kontorist. 87. 
Hellman, Emilia, neiti, fröken. 88.
Hellman, Minna, johtajatar, föreståndarinna.

89.
Heinänen, N., puuseppä, snickare. 89. 
Henriksson, J., tehtaantyöm., fabriksarb. 89. 
Henriksson, H., kellarinpitäjä, källarmästare.

84.
Hildén, J., rautasorvari, jernsvarfvare. 89. 
Hindström, Adele, rouva, fru. 86.
Heinonen, G., leipuri, bagare. 89.
Hjelt, A. J., fil. tohtori, fil. doktor. 88.
Hjort af Ornäs, C. G., arkkitehti, arkitekt.

84.
Hoffrén, H. W., räätäli, skräddare. 86. 
Holmberg, Vikt., läkkiseppä, bleckslagare. 85. 
Holmberg, Alexandra, neiti, fröken. 89. 
Holmberg, M., fil. kandid,ati, fil. kand. 88. 
Holmberg, E., konetyöntek., mek. arb. 38. 
Holmström, C., maalari, målare. 84. 
Holmqvist, H. E., leipuri, bagare. 88. 
Holmqvist, R., kauppias, handl. 88.
Holsti, A., seppä, smed. 89.
Horst, Ch. H. D., hansikkamaakari, handsk- 

makare. 84.
Horst, Lydia, rouva, fru. 84.
Hällström, J. V., konetyöntek., mek. arb. 89. 
Höijer, Th., arkkitehti, arkitekt. 84.
Höijer, E., seppä, smed. 88.
Höjlund, J., rottinkityöm., rottingsarb. 84. 
Isaksson, J., rautasorvari, jernsvarfvare. 89. 
Itkonen, A., pannuseppä, pannmakare. 84. 
Itkonen, K.., uunintekijä, kakelugnsmakare. 89. 
Jakobsén, Ch., kapteini, kapten. 85.
Jansson, Mathilda, neiti, fröken. 88.
Jansson, A. W., pannuseppä, pannmakare. 89. 
Jefremoff, J., rakennusmestari, byggmästare.

86.
Johansson, A., koneniekka, mekaniker. 89. 
Johansson, E., viilaaja, filare. 89.
Johansson, Ida, valokuvaaja-apulainen, fotogr.

bitr. 86.
Johansson, Selma, neiti, fröken. 88. 
Josefsson, K., uunintekiiä, kakelugnsmakare.

89.
Joutsen, K. 89.
Järvenpää, A., viivoittapa, linjerare. 84. 
Kalén, J. P., rakennusmestari, byggmästare. 88.

K alen, Aina, rouva, fru. 88.
Karlberg, J., seppä, smed. 88.
Kaselius, A., leipuri, bagare. 89.
Keinänen, G., rakennusmestari, byggmästare. 

84.
Keinänen, E., leipuri, bagare. 89.
Kilpinen, K., junankuljettaja, förare. 89.
Kjell in, AI fr., konttoristi, kontorist. 89. 
Kjellin, Alma, rouva, fru. 89.
Konstantinoff, K., kauppa-apul., hand. bitr.

89.
Kotovalko, A., kauppias, handlande. 86. 
Kumlander, K. F., leipuri, bagare. 88. 
Kumpuniemi, M., kirjansitoja, bokbindare. 88. 
Kylander, A., uunintekijä, kakelugnsmakare.

89.
Kytö, T., turkkuri, körsnärsgesäll. 84. 
Lagerberg, W., kauppakirjanpitäjä, handels-

hokh. 84.
Lagerberg, E., rouva, fru. 84.
Lagerbohm, Maria, rouva, fru. 84.
Lahtinen, A. N., turkkuri, körsnärsgesäll. 88. 
Laine, G., renki, dräng. 84.
Laine, N., viilaaja, filare. 89.
Leino, N., leipuri, bagare. 88.
Lilja, O. J., kirjansitoja, bokbindare. 88. 
Lindberg, K., rautasorvari, jernsvarfvare. 88. 
Lindblad, M. L., rakennusmestari, byggmä

stare. 86.
Lindeman, G. A. 89.
Lindholm, C. A., asemamies, stationskarl.

87.
Lindholm, F., maalarinkisälli, malargesäll. 

86.
Lindholm, G., leipuri, bagare. 88.
Lindfors, M., latoja, typografi 84.
Lindgren, Aurora, neiti, fröken. 88. 
Lindgren, Olga, neiti, fröken. 89.
Lindgren, K. R., rautasorvari, jernsvarfvare.

88.
Lindstedt, Fanny, neiti, fröken. 84. 
Lindstedt, Ida, neiti, fröken. 84.
Lindstedt, Otto, latoja, typografi 84. 
Lindqvist, G., insenööri, ingeniör. 88. 
Lindqvist, H., haavalääkäri, fältskär. 84. 
Lindroth, C., teurastaja, slagtare. 87. 
Lindroth, K., viilaaja, filare. 84, 86. 
Lindroos, Bertha, latojatar, sättarinna. 89. 
Lindroos, Sigrid, neiti, fröken. 86. 
Lindström, E., valaja, gjutare. 89. 
Lindström, J., leipuri, bagare. 88.
Lindström, J., uunintekijä, kakelugnsmakare.

89.
Lindström, K., uunintekijä, kakelugnsmakare. 

89.
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Linna, M., tehtaantyöntekijä, fabr. arb. 89. 
Lindvall, K., rautasorvari, jernsvarfvare. 89. 
Liljebäck, Maria E., rouva, fru. 87. 
Liljeroth, V., merikapteini, sjökapten. 85. 
Liljeroos, K., rautasorvari, jernsvarfvare. 89. 
Lodman, K. F., suutari, skomakare. 84. 
Lundberg, Ida, neiti, fröken. 86.
Lundqvist, J. F., turkkuri, körsnär, 84. 
Lundqvist, Anton, turkkuri, körsnär. 84. 
Lundqvist, Aug., turkkuri, körsnär. 84. 
Lyyränen, K., uunintekijä, kakelugnsmakare.

89.
Lönnbohm, V., rakennusmestari, byggmästare. 

88.
Lönnroth, O., insenööri, ingeniör. 89.
Malin, O. R., rautasorvari, jernsvarfvare. 88. 
Malmberg, G. L., kauppias, handl. 89. 
Malm, A., uunintekijä kakelugnsmakare. 89. 
M and el in, K., latoja, typograf. 87.
Mattiin, Aina, neiti, fröken. 88.
Mattson, J., leipuri, bagare. 88.
Michelsson, Hanna, neiti, fröken. 87. 
Mieritz, Frith., arkitehti, arkitekt. 88. 
Mustonen, K., leipuri, bagare. 89.
Mäntynen, P., puuseppä, snickare. 89. 
Mönkkönen, A., soitotaituri, musiker. 88. 
Nevalainen, O , räätäli, skräddare. 84. 
Nieminen, J. A., uunintekijä, kakelugnsma

kare. 89.
Nielsen, M., konttoristi, kontorist. 88. 
Nikolaijeff, S., ravintolanpitäjä, restauratör. 89, 
Niska, G. A., kirjansitojamestari, bokbindar-

mäst. 84.
Nordberg, N., arkitehti, arkitekt. 89.
Nordin, G., räätäli, skräddarmäst. 86. 
Nordiin, H. W., kauppias, handl. 84. 
Nordling, E., kirjanpainaja, maskinmästare. 84. 
Nordman, P., maisteri, magister. 84. 
Nordström, K., räätäli, skräddare. 86. 
Numberg, F., seppä, smed. 84.
Numberg, K. F., konduktööri, konduktör. 86. 
Numberg, M., rouva, fru. 86.
Nummelin, A., kivipiirtäjä, lithograf. 85. 
Nyberg, A. N., rakennusmestari, byggmästare.

89.
Nyberg, J. M. K., läkkiseppä, bleckslagare. 89. 
Nybäck, J. R., rautasorvari, jernsvarfvare. 89. 
Nyholm, C. O., kirjansitoja, bokbindare. 87. 
Nyman, A., koneniekka mekaniker. 88. 
Nyman, J., laivarakennusmestari, skeppsbygg

mästare. 85.
-Nyman. H. J.. puuseppä, snickaremästare. 84. 
Nyman, K. 89.
Olander, O., räätäli, skräddarmästare. 84. 
Orrela, F. M., maalari, målare. 89.

Paatinen, A., leipuri, bagare. 89.
Palenius, A., suutari, skomakare. 87.
Palmén, E. G„ professori, professor. 85. 
Pehkonen, J., latoja, typograf. 84, 89. 
Pettersson, V., kirjapainonhoitaja, faktor. 84. 
Pettersson, Ida, rouva, fru. 84.
Pikkonen, A. J., levyseppä, plåtslagare. 88. 
Pilsudsky, B., kauppa-apulainen, handelsbi-

träde. 84.
Papinoff, Jefim. 89.
Putkonen, H., rautasorvari, jernsvarfvare. 89. 
Ramström, J. A., seppä, smed. 89. 
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Sevon, J. E., uunintekijä, kakelugnsmakare.

89.
Silander. H.> valaja, gjutare. 88.
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Tilly, W., juomat ehtaantyöm., bryggeriarbe

tare. 84.
Toivonen, Aug., juomat ehtaantyöm., brygge- 
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Widemark, J. F., kelloseppä, urmakare. 84. 
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Willberg, J. A., konttoristi, kontorist. 84. 
Winberg, K., konttoristi, kontorist. 89. 
Winter. Hanna, neiti, fröken. 89.
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Wolontis, J., ravintolanpatäjä, restauratör. 84. 
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Wuori, A., räätäli, skräddare. 89.
Wäisänen, J., pannuseppä, pannsmed. 89. 
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85.
Yhteensä jäseniä 379, joista 18 alituista 

sekä 361 vuosijäsentä. (Vuonna 1888 oli 
jäsenten luku 447 ja vuonna 1887, 397).

Summa medlemmar 379, deraf ständiga 
medlemmar 18 och årsniedlemmar 361. 
(Är 1888 utgjorde medlemsantalet 447 och 
år 1887 397.)


