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Jemlikt stadgarnas föreskrift får Direktionen härmed afgifva 

följande berättelse öfver föreningens verksamhet:

Allmänna sjuk- och begrafningshjelpskassan, som af
fören. grundlagts och nu räknar omkring 300 medlemmar, har fort
farande kostnadsfritt disponerat lokal hoa densamma.

Allmänt finskt arbetaremöte 1891. Sedan landets samt
liga arbetareföreningar uttalat sig för anordnandet af ett allmänt ar
betaremöte 1891 och deijemte godkänt ett förslag till program der- 
för beslöt föreningen d. 19/5 att låta anordna mötet och d. 21/5 upp
drogs detta åt en af stenhuggar K. V. Bergman, linjeraren A. Jär
venpää, bundtmakeriarbetaren T. Kytfi, bageriarbetaren T. v. Schroive 
och fabrikanten V. v. Wright bestående komité med kontoristen W. 
Ekman och bleckslageriarbetaren V. W. Holmberg som suppleanter. 
Pörarbeterna för mötet hafva oafbrutet fortgått.

Anslag har föreningen i motiverade framställningar begärt af 
utminuterings- och utskäukningsbolagens vinstmedel för att möjliggöra 
fortgången af sin verksamhet. Stadsfullmäktige gåfvo intet anslag till 
allmänna fonden. Af utskänkningsbolaget erhölls deremot 2,000 mark 
förutan hvilket anslag föreningen hade råkat i en penningeförlägenhet, 
hvars följder kunnat blifva mycket allvarsamma. Arbetarne äro der- 
för bolaget mycken tack skyldiga.

Anslag för statistiska undersökningar har af k. senaten 
beviljats föreningen till ett belopp om 1,350 mk. Den åt statistik- 
komitén uppdragna omfattande undersökningen kommer att beröra 
arbetarnes inkomster, utgifter och bostadsförhållanden.

Arbetareförsäkringsfrågan. Den härför af regeringen 
nedsatta komitén (se 1889 års berättelse) har genom delegationer 
utarbetat förslag om olycksfalls- och sjukförsäkring samt om arbets- 
gifvares ansvarighet för olycksfall. En omfattande statistisk under
sökning pågår som bäst och har äfven Arbetareföreningen inbjudits 
att genom komitérade, faktor R. Ahlstedt, bleckslagar V. W. Holm
berg och filaren J. Wuori medverka dervid.
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Arbetslöner, arbetstid, arbetarnes önskningsmål. Se
statistikkomiténs berättelse.

Arbetareskyddslagen med kommentarier och till la
gen hörande författningar h ar föreningen uppmanat hrr bok
förläggare att utgifva, men tillsvidare utan resultat.

Arbetarne och siadsfullmäktigvalet. Föreningen antog 
d. 16/n följande resolution:

„I hopp om att valmännen af begge partierna skola 
erkänna det berättigade i alt jemväl arbetarnes talrika klass 
måtte blifva bland stadsfullmäktige representerad af några per
soner, hvilka egnat särskild uppmärksamhet åt arbetareförhål
landena, uppställer föreningen som arbetarnes kandidater for 
stadsfullmäktigvalet följande personer.

Fabrikanten V. v. Wright,
Bleckslagarmästaren G. W. Sohlberg, och
Lektor K. Göös.
Erinrande om att valsedlarna böra upptaga IG namn, 

uppmanar föreningen alla arbetarekorporationer att förena 
sig om ofvanstående kandidater".
Pet svenska partiet upptog ingen af dessa kandidater i sin 

lista, det finska åter uppställde ingen sådan.
Vid valet blef visserligen den första af ofvannämnda kandidater 

närmast i röstetal efter de valde, af hvilka den siBte hade 6,803 
röster medan arbetarnes kandidat blott fick 181 röster.

Arbetarnes deltagande i verkstadsinspektioncrna. Af
Handtverks- och fabriksföreningeu väckt förslag om att Arbetareför
eningen genom utseende af 12 personer, som jemte lika många re
presentanter för Handtv. och Fabr. föreningen skulle verkställa af 
yrkesinspektören fordrad inspektion å de mindre verkstäderna har 
godkändts och är detta uppdrag lemnadt åt cigarrarbetaren V. Lönn
gren, skomakaren G. Gref, smeden Hj. Hammar, filaren K. Lindroth, 
snickaren M. Haapanen, bleckslageriarb. V. Holmberg, bagaren T. 
v. Schrowe, målaren F. M. Orrela, kopparslagaren P. W. Grahn, 
bokbindaren J. Österberg och garfvaren A. Ahlblad. Inspektionen 
verkställes af en nämnd bestående af sundhetsinspektören eller någon 
som företräder honom, en poliskomissarie, en representant för Handt
verks- och Fabriksföreningen och en för Arbetareföreningen. Vid de 
utan föregående anmälan försiggående och tid efter annan återkom
mande besöken å arbetsställena sammanställas noggranna uppgifter om 
förhållandena derstiides.
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Hélsinfors Arbetareförenings
Bageri-fackafdelnings årsberättelse för år 1890, tredje 

verksamhetsåret.
Enligt stadgarne afger bestyrelsen härmedels följande berättelse:
Vid årsmötet d. 9/2 valdes till bestyrelsen i stället för afgåcnde

1. Lindström, G. Linholm och K. P. Emanaelsson arbetgifvaren I. 
Lindström och bageriarbet. G. Lindholm, återvalde med 10 röster, 
samt J. Rosenberg med 5 röster. Vid samma dag hållet möte nt- 
sågos till ordförande L Lindström, v. ordf. G. Lindholm samt sekre
terare T. v. Schrove. I stället för K. F. Kumlander, hvilken från 
orten bortflyttat, valdes vid månadsmötet den 26/10 konditoriarbetaren 
J. E. Bergholm. Under årets lopp har Bestyrelsen sammanträdt 
inalles 25 gånger, fördeladt sålunda på olika månader: Januari 1, 
Februari 4, Mars 3, April 3, Maj 2, Juni 1, Juli 2, Aug. 2, Sept.
2, Okt. 3, Nov. 1, Dec. 1. Antalet gånger hvarje bestyrelsemedlem 
deltagit i möterna äro: Blåfield 9, Bergholm 3, Kumlander 21, Ro
senberg 18, Lindström 13, Lindholm 21, v. Schrowe 24 och v. 
Wright 19.

Som ordningsutskott har bestyrelsen endast en gång, uppträdt 
hvarvid beslöts en medlems skiljande ifrån afdelningen.

Kassörbefattningen har äfven detta år sköts af Arbetareföre
ningens kassör, herr A. Biese. Som tolk har godhetsfullt fungerat 
herr V. v. Wright.

Bageri-fackafdelningen har i Fackföreningens centralkomité re
presenterats af bageriarbetaren T. v. Schrowe.

Månadsmöten hafva hållits regelbundet.
De vigtigaste diskusionsämnena hafva varit följande:
l:sta frågan: Om betygböcker och antecknandet i dem af fri

dagar hvilka arbetarns hållit. Vid öfverläggningcu härom kom muu till 
det resultat att det vore önskligt att betygböckers begagnande blefve tvunget, 
enär arbetarne i sådant fall blefve pålitligare och mera ordentliga i fråga 
om arbetstiden. Arbetarne blefve äfven då antagligen mera hugade för att 
söka ernå en större arbetsskicklighet.- Antecknandet af hållna fridagar, 
ansåg afdelningen vara opassande, emedan det ofta händer att arbetarne 
oskyldigt erhålla dåliga betyg och derutaf sedan hafva men i framtiden. 
Orsaken till fridagshållandet antog man enhälligt vara en alltför lång och 
ofördelaktig arbetstid, hvarför äfven en och annan arbetare håller också väl 
använda fridagar för att hvila sig och uträtta sina egna angelägenheter.

2:dra frågan: Ar det önskvärdt att någon fackman deltager 
uti sundhetsnämndens besigtningar af bagerierna? Beslöts att hos 
sundhetsnänmden anhålla om att en fackman finge deltaga uti besigtigaudet 
af bagerierna. Beslutet härom framfördes genom arbetsgifvarne A. W. 
Blåfield och I Lindström samt arbetaren T. v. Schrowe till helsovårdsnämn- 
den, som emellertid afslog framställningen.

3:dje frågan: Kunna bageriarbetarne länge stå ut med sitt 
yrke? Man har tagit reda på att uti de 26 bagerier som finnas i 
Helsingfors, sysselsättas 134 arbetare. Af dem äro 2 under 15 år, 103
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under 25 år, 21 mellan 25—30, 4 mellan 30—35. Mellan 35—40 linnes 
oj en enda, men 40—45 samt 45—50 finnes en i hvardera klassen, men 
dessa hafva varit mästare, den ena uti 12 och den andra uti 15 år. Mellan 
50 och 60 år finnas 2; af dem har den ena varit mästare uti 20 år.

Med denna tabell har man försökt utreda hvilken ålder bageriarbe- 
tame kunna uppnå, eftersom arbetarnes antal är så ringa, och dervid har 
framhållits att ett stort antal öfvergå till andra lättare yrken eller flytta 
till landet och mindre städer när de komma till insigten af att de ej orka 
stå ut med sitt yrke uti hufvudstadcn, enär det här är alltför betungande. 
Andra åter do bort såsom unga eller blifva sjukliga och falla sålunda fat
tigvården till last. Förhållandena hafva dock på sednare tiden förbättrats 
hufvudsakligast derigenom att den långa arbetstiden, som frestade arbe
taren att medels bränvin söka stärka sina krafter, nu i betydlig mån för
kortats.

d:de frågan: Aro Helsingfors höstmarknader nödvändiga? 
Frågan tillsändes afdeiningen af Fackföreningarnas centralkomité. Vid öf- 
verläggningen härom var man ense om att marknaderna äro onödiga emedan 
arbetarne vanligtvis vid dem förstöra sina tillgångar, och eftersom nutidens 
kommunikationer äro så ypperliga, att man alla tider får sina behof 
tillfredsstälda. Ett mindre antal medlemmar voro dock för marknadernas 
bibehållande enär de icke ansågo dem hafva varit någon till skada.

5: te frågan: Nattarbetets förflyttande till dagarbete. Frågan 
väcktes redan under föregående året (se senaste årets årsberättelse) då en 
komitc nedsattes för dess utredande. Denna komités betänkande ingår som 
bilaga till Arbetareföreningens årsberättelse. Enligt komiténs förslag hölls 
<lcn 9 Nov. ett allmänt bagaremöte, å hvilket en liflig diskussion uppstod 
då tvenne olika tänkande partier stodo mot hvarandra. Ena partiet med 
arbetsgifvarne i spetsen motsade allt ombyte af arbetstiden, särskildt fram
hållande såsom stöd för sin åsigt: 1) Om arbetet förflyttas till dagen, kunna 
arbetsgifvarne icke fullgöra lagens fordran att lärlingarne böra besöka sko
lan. Om t. ex. arbetet vidtoge kl. 5 om morgnarne, skulle det icke taga 
slut förr än kl. 8 på aftonen. När skola då lärlingarne besöka skolan? 
2) „Hvarför vilja arbetarne hafva bort nattarbetet? Och vinner yrkesskick
ligheten derpå något? Om den det icke gör, utan man vill af andra orsaker 
hafva dagarbete, må arbetsgifvarne och arbetarne komma öfverens derom 
sig emellan.*4 Det framhöllB att dagarbete skulle medföra dryckenskap och 
osedlighefc, men detta motsades dock af andra, som erkände att bageriarbe- 
tarnes uppförande nu för tiden är oklanderligt och t. o. ra. berömvärdt 
emot hvad det förut varit. Men den påminnelse gafs dock bagerifackafdel- 
ningen att den icke enligt sina stadgar försökt verka för ett godt förhål
lande emellan arbetsgifvare och arbetare. På många sätt sades fackafdel
ningen hafva förolämpat arbetsgifvarne, såsom t. ex. genom klandret om 
sund hetsförhållanden a, arbetarnes skolgång och nu till slut genom åtgär
derna för afskaffandet af nattarbetet. Detta är ingalunda att väcka arbets- 
gifvarnes intresse för fackafdelningen. Hvavför sträfvar afdeiningen för dessa 
förändringar? I utlandet är bagarnes ställning mycket sämre än hos oss. 
Om någon är missnöjd med yrket må han söka sig någon annan utkomst; 
lagen tillåter ju fri täflan. Nog arbeta ryska arbetare också om nätterna 
utan att knota. Må arbetaren också en gång söka sina egna fel och förbättra 
dem och icke alltid öfverhopa arbetsgifvarne med förebråelser’ och klander.

A andra sidan åter yrkade talarne på nattarbetets förändrande till 
dagarbete. Detta parti bestod af arbetare. Först anmärktes att afdeiningen 
icke begär någon slags förkortning af arbetstiden, utan^endast att arbetet 
skulle flyttas till dagen. Och hvad lärlingarnas skolgång beträffar, anmärktes



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

5

att arbetsgifvarne icke nu heller efter laglig föreskrift låta sina lärlingar 
besöka skolan, så att icke det åtminstone kan förhindra den önskade re
formen. Tvärtom trodde man att reformen skulle underlätta lärlingarnes 
skolgång, emedan arbetet nu vidtager kl. 4 e. m. oeh fortgår just den tid 
som lärlingarne borde gå i skolan. Reformens anhängare trodde att yrkes
skickligheten icke åtminstone skulle förlora något genom arbetets flyttande 
till dagen. Om saken åter skulle öfverlemnas åt arhetsgifvarnes och arbe- 
tarnes enskildta öfverenskommelse, skulle antagligen ingen mästare bry sig 
om saken och hela reformen skulle sålunda förfalla och förhållandena för- 
blifva vid det gamla. Man antog äfven att sedligheten genom dagarbetets 
införande skulle förbättras. Den n. v. anordningen af arbetet förhindrar 
arbetaren från att ingå äktenskap, och äktenskapet befrämjar helt säkert 
sedligheten. Nu för tiden får bageriarbetaren icke njuta äktenskapets lycka. 
Är det rätt att helt och hållet förbjuda den arbetande klassen detta. Det 
tinnes ingalunda orsak att beskylla fackafdelningen för att icke hafva sökt 
verka för ett godt förhållande. Uti komiténs arbeten hafva äfven arbets- 
gifvöre deltagit, så att det icke är ensamt arbetare som kommit upp med 
frågan om nattarbetets afskaffande och må äfven mästarne infinna sig till 
afdelningens möten för att bevaka sin rätt. Afdelningen har ju sökt att 
öfveriägga äfven om arbetarnes fel och velat förbättra dem. Så har afdel
ningen öfverlagt om sättet att stafja fridagshållandet.

Reformens anhängare sågo sålunda inga hinder för dess genomförande 
och vid omröstningen afgåfvos 36 röster för och 3 mot reformen.

Då saken sålunda var i princip afgjord men något förslag om för
ändringens praktiska genomförande ej vid detta möte kunde fås färdigt, upp
drogs uppgörandet af ett sådant åt en komité, bestående af hrr K. E. Olin, 
E. Bergholm, T. v. Schrowe, N. Leino, G. Lindholm, I. Lindström och V. 
v. Wright. Komiten tillerkändes rätt att, i händelse någon af de valda 
personerna skulle frånsäga sig, sjelf invälja nya medlemmar.

6:te frågan. Lärlingarnes skolgång. Vid öfverläggning härom 
anmärktes att lärlingarne icke ännu besöka skolan så som förordningen på
bjuder och uttalade afdelningen den önskan att arbetsgifvarne skulle draga 
försurg derom, att deras lärlingar erhålla erforderlig tid till skolbesök och 
att dessa ej försummas.

7-.de frågan; Afdelningens medlemsantal har i år varit större än 
någonsin förut, men med anledning af afdelningens viktiga sträfvanden ut
talades den önskan att äfven de återstående arbetarne måtte inträda uti fack
afdelningen och erinrades derjemte äfven arbetsgifvarne om att de äro väl
komna till densamma.

8;de frågan: Centralkomiténs för fackföreningarna förfrågan om 
lärlingarnes matpenningar besvarade afdelningen sålunda att de arbetsgifvare 
hos hvilka detta bruk förekommer borde söka att anskaffa åt lärlingarne 
matställen der de kunna intaga sina måltider, oeh arbetsgifvarne sedan sjelfva 
å dessa ställen erlägga betalningen. För öfrigt anmärktes att bageriarbe- 
tarne alla äro uti sin husbondes kost och att häröfver aldrig anförts klander, 
antagligen derför att de öfverhufvudtaget hålla sina arbetare med god mat.

Revisorernas berättelse för år 1890.

Vid granBkning af redogörelsen hafva vi fonnit bageri-fackaf- 
delningens ställning den 31/, vara följande:
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Inkomster:
Behållning från år 1889 ............................. . . . SSyj 110: 20
Inskrifningsafgifter........................................ 30: —
Månadsafgifter.............................................. 171: 50
Inkomst från aftonsamqväm....................... • • • M 188: 35

Summa 3mf. 500: 05

Utgifter:
Till Arbetareföreningen erlagda inskriftning , . . 9mf 20: —
Månadsafgifter till Arb.-föreningen . . . ■ • • n 81: 75
Till byggnadsfonden.................................. 18: 84
Diverse utgifter.............................................. 105: 49
Behållning till år 1891............................. • • ’ >5 274: 97

Summa 500: 05

Afdelningens disponibla tillgångar utgöra:
Hnderstödsfonden.............................................. 168: 25
Enskilda fonden.............................................. 106: 72

Summa 274: 97

Då vi funnit ofvanstående redovisning i allo rätt, så få vi före
slå åt bestyrelsen och kassören fullständig ansvarfrihet.

Helsingfors den 15 Februari 1891.
E. Heinänen. N. Leino.

Helsingfors Arbetareförenings Bagerifackafdelnings 
bestyrelse år 1890.

O rd föran de:
Ivar Lindström, bageriarbetsgifvare, * 1812/s60, v. 88, 90. 

Viceordförande:
Gottlieb Lindholm, bagaregesäll, * l812/g62, v. 88, 90. 

Sekreterare.
Toivo Alexander von Schrowe, bagaregesäll, * 1816/n68, v. 88 

89, 90.

Ofriga medlemmar:
Axel Verner Blåfield, bageriarbetsgifvare, 1817/962, v. 89 
Emil Bergholm, konditorgesäll, *1812/£67, v. 90.
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Johan Rosenberg, bagaregesäll, * 1816/j61, v. 90.
Viktor Julius von Wright, fabrikant, Arbetareföreningens repre

sentant, * 185/856, v. 88, 90.

Revisorer:
2V. Leino, bagaregesäll, * 1820/10G9, v. 90.
Erik Keinänen, bagaregesäll, * 183/g68, v. 90.

Revisorssuppleanter:
Anton Stenius, bagarearbetsgifvare, ” lb8/u65.
August Alfred Grönholm, bagaregesäll, * 1812/!67.

Kassör:
Alarik Biese, kontorschef, * 1830/7Ö8.

Uppbörd sman för månadsafgifter:
Otto Wirtanen, bagaregesäll, * 1810/764, v. 90.

Afdelningens medlemmar:
Berghem, E. A. bageriarbetare, 88. Lindström, I., bageriarbetsgifv. 

Lindberg, G., bageriarbetare,
88.

Bergholm, E., konditor, 89. 89.
Blomqvist, W., bageriarbetare, 89. Lindfors, F. E., ♦» 88.
Blåfield, A. W., bageriarbetsgifv., 89. Lindroos, G. A., w 90.
Björklund, A., bageriarbetare, 89' Lindh, B. W., 90.
Eklund, E. A., 
Emanuelsson, K

w 89. Leino, N., n 88.
F., „ 88. Lohman, K., w 90.

Eriksson, A.. 
Gahmberg, K.,

90. Lund, K., »» 90.
88. Lydman, J., 90.

Grönholm, A. A » ♦» 88. Lönnroth, E. G., 90.
Harteil, K. F, 90. Masti, A., 90.
Helin, A., w 90. Mattsson, L., » 90.
Helen, H., 89. Nohrström, G. B. L, n 90.
Henriksson, S. L., „ 90. Nyström, A„ » 89.
Heinonen, G., 89. Olenius, 0. W., 90.
Hilden, K. A, ft 90. Paattunen, A., 89.
Hukka, H„ 90. Palmroos, F., bageriarbetsgifvare, 90.
Hallberg, J. A., 90. Palén, W., bageriarbetare, 90.
Johansson, J., K 89. Palén, E., 90.
Juntunen, J. E. 90. Pehrman, E. A., M 90.
Kaselius, A., »» 89. Platé, A., 90.
Kumlander, K. F,, bageriarb.gifv. 88. Rantanen, A., 88.
Kuokkanen, H., bageriarbetare, 90. Rosenberg, J., J» 89.
Keinänen, E., 
Kokkonen, H. J 
Koivistoinen, J.,

» 89. Tallgren, K., r 88.
, bagare, 90, Tiihonen, A., 88.
bageriarbetare, 90. Tirkkonen, P., « 88.

Laaksonen, G., 90. Salonen, W. F., w 90.
Lax, E , konditor, 90 Sandberg, E. A., jj 88.
Lindholm, G., bageriarbetare, 88. Sandholm, E. A„ w 90.
Lindholm, J. N. 90. Schrowe, T. A. von, >» 88.
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Stenius, A. W., bageriarb gifv. 88. Willandt, O., bageriarbetare, 89. 
Stenroos, W K., bageriarbetare, 88. Wirtanen, O., „ 88.
Strandberg, G. F., bageriarb.gifv., 88.

Summa medlemmar 65, mot 36 år 1889.
Helsingfors den 15 Februari 1891.

T. v. Schrowe.

Biblioteket. Under året 1890 utgifna lån 1,376 (730 finska, 
646 svenska). Biblioteket har under året ökats med 33 arbeten 
(22 svenska 11 finska). Under samma tid har dels på okändt sätt 
förkommit dels genom slitning förstörts, och kasserats 48 böcker, hvari- 
genom sålunda biblioteket minskats med 15 band och innehöll vid 
1890 års utgång 2,018 band och brochyrer (1,383 svenska 635 fin
ska). —■ Utlåningen visar ett dåligt resultat jemförd med föregående 
åren. Orsaken är dock icke att söka i bristande intresse, utan 
dels deri att biblioteket under de två sista utlåningsmånaderna No
vember och December var stängdt i anledning af ny katalogisering, 
dels deri att biblioteket af ekonomiska skäl icke kunnat förses med 
välbehöflig ny litteratur.

För befordrandet af bibliotekets utveckling har beslutits in
samla medel med anteckningslistor.

På det biblioteket i lika grad må kunna tillgodose de svenska 
som de finska talandes bildningsbehof, hafva två bibliotekarier utsetts, 
en för vården om den svenska och en för vården om den finska 
litteraturen.

Ny katalog är under tryckning.
Svensk bibliotekarien är ingeniör jR. Hindström och finsk 

linieraren A. Järvenpää.
Utlåning försiggår alla aftnar kl. 7 — 9.

Berättelse öfver Helsingfors
Bleck-, Plåt- och Kopparslagareförenings verksam

het år 1890. Emedan någon berättelse öfver föreningens verk
samhet ej finnes tryckt, har Direktionen, innan den redogör för se
naste årets verksamhet, ansett sig böra kasta en återblick på för
eningens uppkomst och sträfvanden under de förra åren.

Sommaren 1886 märkte några arbetare, att missförhållanden 
förefunnos, hvilka de önskade få aflägsnade. Deltagare i dessa sträf
vanden funnos då nära 60. Möten höllos flitigt och cirkulär utfär
dades till arbetsgifvarene, deri bl. a. påyrkades löneförhöjning. Dessa 
bemödanden förföllo dock i följd af oenighet. Men dervid klar
gjordes dock att endast genom stiftandet af en förening någon för
bättring kunde åstadkommas. Den 14 Augusti 1886 publicerades 
af arbetame i Uusi Suometar en längre uppsatB, deri deras sträfvau



 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

9

belystes och framhölls som önskligt att få en förening till stånd. 
Sedan saken hvilat fullständigt ett par månader, upptogs den ånyo 
och beslöts att stifta en förening för de tre närmare stående yrkena. 
Under vinterns lopp uppgjordes sedan stadgar för Bleck-, Plåt- och 
Kopparslagareföreningen. Största delen af året 1887 lågo stadgarna 
i Senaten, så att föreningen först om hösten kunde börja sin verk
samhet enligt sina stadgar. I början hade föreningen ej någon be
stämd möteslokal. Först om våren 1888 erhölls sådan i Handt- 
verksföreningens lokal, och straxt derefter företogs frågan om att 
förena sig med Arbetareföreningen. Bedan i början åstadkom för
eningen en bättre ordning i lönebetalning en och till en del förkort
ning i arbetstiden. Våren 1888 stiftades en sångförening och om 
hösten skaffades lärlingarne ett gemensamt matställe.

Följande år 1885 åstadkoms genom föreningens åtgärd en ar- 
betslönstariff. Slappt deltogo medlemmarna i föreningens sträfvanden. 
Så upplöste sig sångföreningen i slutet af året, dels i följd af med- 
lemmarnes fåtalighet, dels med anledning af då rådande sjukdom, 
hvaraf både ordföranden och medlemmarna ledo. I slutet af samma 
år upptogs åter frågan om anslutning till Arbetareföreningen, och 
slutligen i början af följande året beslöts på grund af en skriftlig 
öfverenskommelse att förena sig dermed. Då ännu tillägges att för 
tidningen „Arbetarens-Työmies“ understödjande erlagts 50 mark, så 
äro de vigtigaste åtgärdena under föreningens första verksamhetsår 
omtalade.

Ofta har frågats på hvad sätt alla till yrket hörande personer 
kunde fås att ansluta sig till föreningen och deltaga i dess sträf
vanden. Man trodde att anslutningen till Arbetareföreningen skulle 
bättre samla medlemmar, emedan den erbjuder mera förmåner, men 
ej heller detta har haft önskad påföljd. Derför har föreningen ej 
mycket kunnat verka och ej ens kunnat beröra flere vigtiga frågor, 
emedan deltagandet från yrkeskamraternas sida varit slappt, och det 
till och med finnas arbetsgifvare, hvilka direkt förbjudit sina arbetare 
att tillhöra föreningen. Något har föreningen dock åstadkommit. Den 
har ifrat för att tydliggöra sina idéer. Ehuru året 1890 började 
med dåliga förhoppningar, har det dock slutat med vida bättre, 
emedan medlemmarnes antal växte under årets lopp och särskildt 
betydligt i slutet af detsamma. Vi kunna alltså hoppas, att förenin
gen i framtiden mera omhuldas och kan som ett föreningsband ihop- 
samla och leda alla till yrket hörande medborgare i sträfvandena för 
det gemensamma bästa.

Vi kunna nn börja med redogörelsen af de vigtigaste punk
terna af sista årets verksamhet.

Vid årsmötet den 27 Februari 1890 valdes till direktionen i 
stället för de afträdande hrr Sohlberg, Löfgren, Janhunen och Holm



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

10

berg samt till suppleanter hrr Barck och Karlsson, i stället för från 
orten bortflyttade Lagerbohm och Lindeqvist.

Till revisorer valdes hrr Åkerlund och Smalén samt till deras 
suppleanter hrr Häggstrom och Lundqvist.

Vid direktionens sammanträde den 21 Mars valdes till ord
förande hr Sohlberg och till viceordförande hr Holmberg, till kassör 
hr Janhunen, till sekreterare i direktionen hr Holmberg och i må- 
nadsmöten hr Löfgren.

Direktionen har under loppet af året haft 13 sammanträden, 
bvarvid närvarit: Sohlberg 12 ggr, Janhunen 12, Holmberg 11, Loh- 
man 8, Hätinen 7, Lindeqvist 7, Löfgrén 6, Karlsson 6, Strand 4, 
Barck 1 och har densamma afhandlat 17 skilda frågor, hvaraf de fle
sta förekommit vid månadsmöten.

Månadsmöten hafva hållits en gång i månaden, utom i Augusti, 
då mötet var sammankalladt den 28, men måste för den då rådande 
stormens skull uppskjutas. Af de vid mötena förehafda frågorna äro 
följande de vigtigaste:

1) På hvad sätt kunde de sedvanliga fridagarna afskaffas? 
Efter det saken flere gånger diskuterats och af erfarenhet kom man 
till den slutsats, att varningar icke alltid verka på de i lasten dju
pare nedsjunkna, hvarföre de borde skiljas från arbetet och deras 
felsteg i betyget antecknas.

2) Användandet af arbetsbetyg och det dertill hörande formu
läret godkändes.

3) Föreningen har reserverat sig mot den i Brandkåristmötet 
gjorda anhållan att brandredskap borde tullfritt fa hemtas till landet.

4) Ledningarna för elektriskt belysning på taken och vid väg
garna ansågos för plåtslagarne farliga.

5) Marknadens afskaffande ansågs önskvärdt.
6) Normalarbetsdagen föreslogs till 10 timmar i fabriker 

och verkstäder.
7) Beslöts att medlemmarna finge lån af disponibla pennin

gar i föreningens kassa.
8) För att skaffa kännedom om löneförhållandena å de skilda 

arbetsställena tillsattes en komité, och har det utredts att lönerna å 
olika ställen äro mycket olika, samt att den af föreningen utarbe
tade och allmänt som måttlig erkända lönetariffen öfver samma ar
bete icke efterföljts, utan att å de flesta ställen har betalats mindre.

9) Beslöts att understöda den finska sångföreningen.
10) Beslöts att anskaffa hornmusikkapell.
Den i stadgarna bestämda årsdagen firades på Fölisön den 6 

Juli. Deltagandet var lifligt. I festkomiten hafva suttit hrr Jan
hunen, Åkerlund, Karlsson, Strand, Lindroos, Ringbom, Lundqvist 
och Fransson.



 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

  

 

11

Till föreningen har under årets lopp kommit 21 nya medlem
mar oeh afträdt 7. I slutet af året bestod föreningen af 41 med
lemmar.

Till direktionen höra hrr G. W. Sohlberg, ordförande, V. 
Holmberg, viceordförande oeh direktionens sekreterare, K. Löfgren, 
sekreterare vid månadsmöten A. G. Janhunen, kassör, samt hrr AL F. 
Hätinen, kopparslagaremästare, W. Strand, bleekslagaremästare, 
Lohman, bleckslagare oeh Lindeqvist bleckslagare samt deras supple
anter IV. Karlsson, plåtslagare oeh A. A. Barck, bleekslagare
mästare.

Revisorer äro hrr J. Åkerlund, A. Smalén, K. W. Häggström 
och J. A. Lundqvist.

Föreningens medlemmar: A. W. Enbom, J. A. Wallenius, J. 
Ringbom, H. H. Kastéu, K. O. Lindroos, G. Rnuska, J. R. Lu- 
kander, J. E. Nyman, K. Granstedt, E. W. Lehtinen, J. E. Eng
man, K. J. Fransson, F. W. Hellman, M. Boström; K. A. Hytönen, 
K. A. Palmen, J. A. Kollin, H. F. Wester, O. W. Nylund, K. H. 
Söderbom, W. Lindgren, J. Ollila, J. A. Fagerström, J. A. Helenius, 
J. Sala, J. G. Enbom, A. G. Lagerbohm.

Om vi ännu erinra om revisorernas redogörelse, hafva vi be- 
skrifvit hufvuddragen af föreningens verksamhet under det förflutna 
året.

Helsingfors den 18 Februari 1891.
Å Direktionens vägnar:

V. Holmberg.

Vid Helsingfors Bleek-, Plåt- oeh Kopparslagareföreningens 
kassarevision hafva vi antecknat följande sammandrag:

Januari och Februari.

Inkomster:
Januari 2. Behållning från föregående år

,, „ Af sångföreningen emottaget
„ „ Resterande medlemsafgifter .

Febr. 2. Medlemsafgifter........................

Utgifter:
Hyra för pianino..............................................
Behållning till Mars........................................

23: 05 
36: —
35: 50 94. 55

36: —
13Ö:”55

9: — 
121: 55



 

 

12

Mars—December.
■ Inkomster:

Medlemsafgifter....................... ; . . . 73: —
Månadsbetalningar ........................................151: 50
4 medlemmars andel, hvilka höra till sjuk

kassa, 25 °/0 af medlemsafgiften . . 5: —
Utsålda taxor................................................... 7: 10 236: 60

Snmma 358: 15
U tgifter:

Anmälningsafgifter till arbetareföreningen . 22: —
Medlemsafgifter „ „ . 42: —
Månadsbetalningar „ „ .113: 63
Till fackföreningarnas centralkomite ... 6: —
Annonser.................................................... 45: 22
Diverse utgifter.................................. 1: 05 229; 90
Behållning till 1891 . . ............................. 128: 25

Summa 358: 15
Festbestyrelsen.
Inkomster:

Inkomst af tvenne soiréer å arbetareföreningens
lokal.........................................................62: 30

Behållning af tvenne lustfärder .... 61: 58 123: 88
Summa 123: 88

Utgifter:
Till Arbetareföreningens byggnadsfond 10 °/0 6: 23
Behållning till 1891........................................117; 65 123: 88

Summa 123: 88.

Emedan ofvanstående redogörelse befunnits rigtig föreslå vi di
rektionen och kassören till erhållande af full ansvarsfrihet.

Helsingfors den 3 Februari 1891.
A. Smalen. J. Åkerlund.

J. A. Lundqvist.

Helsingfors Arbetareförenings
Bokbinderifackafdelnings årsberättelse för 1890, för

sta verksamhetsåret.
Vid aflemnade af statistiska uppgifter å Arbetareföreningens lokal 

söndagen d. 28/j 90 angående bokbinderiarbeternes lönevilkor i Helsing
fors, beslöto dervarande bokbindare att bilda en fackförening och 
utsågs en komité bestående af Herrar O. J. Lilja, G. F, Wansélin,
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J. Österberg, K. G. Fors, F. TF. Nyman att utarbeta föralag tili 
stadgar.

Under året hafva hållits 10 ordinarie månadsmöten samt 11 
bestyrelsemöten. Dervid hafva bland andra följande beslut fattats 
och åtgärder derför vidtagits: Vid mötet den 23 Febr. genomgicks 
förslaget till stadgar paragrafvis, hvarvid de godkändes med vissa 
ändringar. Beslöts affatta protokollen på både finska och svenska 
språken. Uppdrogs åt ofvannämde komité att inlemna stadgarna till 
Arbetareföreningens direktion i och för godkännande.

Vid mötet den 9 Mars valdes Herrar O. J. Lilja, C. O. Ny
holm, G. F. Wanselin, A. Järvenpää till interimstyrelse.

Vid mötet den 6 April upplästes och antogos stadgarna med af 
Arbetareföreningen och interimsstyrelsen, gjorda tillägg och förändrin
gar. Sedan anstäldes val af ordinarie bestyrelse hvartill utsågs Ord
förande Herr O. J. Lilja, viceordförande O. O. Nyholm, sekreterare 
G. Eklund och kassör A. Järvenpää.

Vid mötet den 27 April diskuterades hur man på bästa vis 
skulle till afdelning få så många ordentliga medlemmar som möjligt. 
Detta ansågs bäst ske genom att på alla större arbetsställen ombuds
män utses för att verka för anslutning till afdeiningen samt uppbära 
afgifter till densamma.

Vid mötet d. 31 Maj förekom val af vissa funktionärer såsom 
ombudsmän för de större verkstäderna att uppbära afgift till afdei
ningen samt representanter till faekafdelningarnes centralkomité. Her
rar K. Q. Fors och O. Wickström utsågos dertill. Vidare afsade sig 
Hen- Nyholm viceordförandebefattningen, hvarefter i hans ställe val
des Herr F. Hamner.

Vid mötet den 23 Juni diskuterades om lärlingsförhållandena, 
hvarvid utspann sig en liflig diskussion om hur man skulle få lärlingarne 
till duglige arbetare. Mycket olika meningar uttalades hvarför beslöts 
att utse en komité för att granska frågan och utsågos dertill d. 23/8 
Herrar 0. O. Nyholm, G. T. Wanselin, J. Österberg och A. V. Dik
tonius. Vid samma möte beslöts att hålla månadsmötena den l:sta 
lördagen i hvarje månad.

Vid mötet den 6 Sept. diskuterades om sundhetsfrågan, hvarvid 
framhölls att mycket återstår att önska i den väaen på en del arbets
ställen. Beslöts att erinra alla arbetsgifvare om att härutinnan iakt
taga hvad förordningen af d. 15 April 1890 stadgar. Om denna 
erinran ej skulle medföra önskadt resultat, så borde saken anmälas 
för yrkeBinspektören. Vidare förekom till diskussion en anhållan 
från en del af Afdelningens qvinliga medlemmar om att få anordna 
sy aftnar, hvilket beviljades.

Vid mötet d. 4 Okt. beslöts förorda införandet af 10 tim
mars arbetsdag. I fråga om fridagshållandet framhölls såsom bästa
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medlet att motarbeta detta att arbetsgifvarne måtte försöka samman
sätta sin personal så att dess plnralitet utgöres hufvudsakligast af 
ordentliga personer ocb att så väl arbetsgifvare som arbetsledare ge
nom godt exempel försöka inverka på de arbetare, som hålla fridagar. 
Till diskussionsfrågor för allmänna arbetaremötet beslötsföreslå följande:

1. Aro arbetarebefolkningens i vårt land kommunala och stat
liga rättigheter i harmoni med dess skyldigheter, ooh om ej, i hvilket 
afseende kunde förbättring fås till stånd?

2. Är införande af obligatorisk arbetareförsäkring önskvärd.
3. Borde arbetareföreningarne i vårt land gemensamt utgifva 

en kalenderlik årsbok.
4. På hvilken ståndpunkt bör arbetarebefolkningen ställa sig i 

förhållande till pantinrättningarne.
Vid mötet den 2 Nov. diskuterades om arbetsfördelningen. Till 

exempel: Hvilket blifve bäst om en eller flera arbetare arbetade vid 
samma arbete. Detta gälde isynnerhet partiarbete. Diskussionen var 
het. De fleste talarne tyckte att arbetet blefve bättre om en arbe
tare gjorde boken färdig från häftning.

Vid mötet d. 6 Decemb. föredrogs eu skrifvelse från fackföre
ningarnas centralkomité, hvilken begärde utlåtande om lärlingarnas flytt
ning från ett arbetställe till ett annat, samt om kostpenningarnes ut
betalande åt lärlingar. Angående första frågan beslöts framhålla att 
upprättandet af skriftliga lärokontrakt vore bästa medlet att afhjelpa 
detta missförhållande. I andra frågan föreslogs att lärling, som sak
nar föräldrarvård helst skulle inackorderas hos någon inom yrket ar
betande eller af fackafdelningens medlemmar rekommenderad familj. 
Vidare diskuterades om öfvertidsarbete för hvilken frågas noggranna 
utredande beslöts utse en komité. Sedan diskuterades frågan om att sluta 
arbetet kl. 6 om lördagarna. Föreslogs att genom kringsändande af 
cirkulär uppmana arbetsgifvarne att ingå på arbetarnes anhållan och 
utsågs eu komité af 4 personer att uppgöra förslag till sagda cirkulär.

Af de nämnde komiteerna hafva en del börjat att arbeta för 
förverkligandet af de skilda önskningsmålen inom yrket.

Under året ber hållits 3 soarér och 2 utfärder.

Revisionsberättelse.
Vid granskning af räkenskaperna hafva vi funnit afdelningens 

kassaställning varit följande:
Tnkomster:

Ånmälningsafgifter......................................................................... 24: 50
Inskrifningsafgifter.........................................................................36: —
Månadsafgifter............................................................................. 150: 50
Inkomster från nöjen..............................................................  230: —

Summa 441: —
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Utgifter:
Anmälningsafgifter till Arbetareföreningen 
Inskrifuingsafgifter „ ,,
Månadsafgifter „ „
Utgifter för nöjen..................................

„ afdelningen.......................
Förskott åt handarbetsafdelningen . .
Kontant i kassan..................................

24: 50
36; —
75: 25

186: 28
58: 34
53: 44

7: 19
Summa 441

Eäkenskaperna äro omsorgsfullt förda och i öfrigt öfverensstäm- 
mande utan att bland utgifterna posten „för nöjen“ är upptagen till 
15 p. högre belopp än den rätteligen borde vara och bör altså kon
tanta tillgångar till följd häraf vara 7: 34.

Beträffande fackafdelningens räkenskapsböcker har det ryktesvis 
kommit till revisorernas kännedom att af dem blifvit bestälda och 
förfärdigade flere och i dyrbarare baud än nödigt hade varit hvilket 
icke vore på sin plats då afdelningens tillgångar äro ytterst begrän
sade. Men då vi icke varit i tillfälle att bese dem alla och då de 
äfven saknas uti räkenskaperna ehuru de redan länge varit i afd. ego, 
kunna vi för tillfället icke nogare framställa någon anmärkning härom.

Dock anse vi oss för fackafdelningen böra framhålla huruvida 
det icke vore skäl att lemna frågan om ansvarsfrihet åt den afgående 
bestyrelsen beroende tills nödig klarhet vunnits i denna sak.

Helsingfors den 20 Februari 1891.
Aug. Diktonius. John Östberg.

Bestyrelsen:
Ordförande O. J, Lilja, viceordförande W. Hamner, Kassör A. 

Järvenpää, Sekreterare K. G. Bkluud. Arbetareföreningens repre
sentant V. v. Wright.

Afdelningens medlemmar:
Berggren, J. W.
Dahlberg, F. H.
Diktonius, A. W.
Eklund, K. G.
Elfving,
Fors, K. G. 
liani ner, V.
Hellman, Maria Wilhelmina. 
Hasselgren, Helena 
Helander, K. A.
Hilden, Amanda Maria. 
Henriksson, Ida Maria. 
Hämäläinen.
Imherg, Olga.

Järvenpää, A.
Johansson, Lydia Sofia. 
Johansson, Lydia Amanda. 
Lilja, O. J.
Larsson, O.
Lindqvist, Aina.
Lundberg, A. G.
Liljeroos.
Nyman, F. W.
Oksanen, J. F.
Paulsson, G.
Sand, E.
Saari, P.
Sihvonen, J. F. O
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Salenins, Fanny Heleän. 
Tourunen. I.
Terebenjen, Seref. 
Wijkman, S. A. O. 
Wirta, W, F.
WanBelin, G. T.

Wickström, F. O. 
Waronen, Aleksandra. 
Worbs, J.
Österberg, J. 
Österberg, Hanna.

Summa medlemmar 39.
Helsingfors i Februari 1891.

Enligt uppdrag: 
Germund Eklund.

Sekreterare.

Byggnadsfrågan. Det ekonomiska betryck bvarunder före
ningen arbetat har gjort att några andra bidrag än öfverföriDgarna 
från nettovinsten af fackföreningarnas nöjen (se 1886 års ber.) ej 
kunnat ifrågakomma,

CrOquettaspel, att spelas som biljard har genom subskribtion 
anskaffats till föreningen. Spelafgiften tillfaller biblioteksfonden.

Direktionen. Den 2/J meddelade Herr J. Snell att han afgår 
från sekreterare- och direktionsmedlemsbefattningen. Vid årsmötet 
den 9 3 qvarstodo som direktionsmedlemmar hrr V. v. Wright, J. 
Höilundj A. Etjélt, K. Lindroth och G. W. Sohlberg. Årsmötet 
valdes till direktionsmedlemmar hrr R. Hindström, 75 röster, V. Pet
tersson, 72 röster, K. F. Numberg,! \ röster, R. Sch.ven~.on, 60 rö
ster och W. Ekman, 47 röster; närmast i röstetal voro J. Pehkonen, 
35 röster och V. Holmberg, 3 röster. Den utsågs fabrikanten 
V. v. Wright med 7 röster till ordförande, till viceordförande in- 
geniören R. Hindström med 4 röster; närmast i röstetal var doktor 
A. Hjelt med 3 röster. Den 2/s meddelade hrr K. F. Numberg att 
han i följd af flyttning från orten afgår från direktionen. Den „/ä 
valdes boktryckerikonstförvandten J. Pehkonen till sekreterare och den 
2/e med 85 röster till direktionsmedlem i stället för K. F. Numberg; 
närmast i röstetal var J. F. Widemark med 18 röster. Den 29/]0 
afsade sig doktor A. Hjelt i följd af bristande tid direktionsleda- 
motskapet. Den 3/n meddelade hrr J. Höilund sig vilja afgå från 
direktionen emedan han icke förstår finska språket. Den 16/u val
des i stället fär herrar Hjelt och Höilund till direktionen linieraren 
A. Järvenpää med 45 röster och arbetsledaren Fl Lönnbohm med 
43 röster; närmaste i röstetal voro hrr M. Blomqvist och E. Nordling 
Direktionen har under året hållit inalles 28 sammanträden och har 
ordet dervid en gång ledts af hrr Pehkonen och de öfriga gångerna 
af ordföranden. Sammanträden hafva hållit i Januari 3, Februari 
3, Mars 4, April 1, Maj 4, Jnni 2, Juli 1, September 3, Oktober 
2, November 2, och December 4, Närvarande därvid hafva varit
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v. Wright 27. ggr, Schwenzon 26, Lindroth 25, Höilund 20, Hind- 
ström 19, Sohlberg 16, Ekman 15, Pettersson 13, Hjelt 11, Peh
konen 11, Järvenpää 5 och Lönnbohm 4 gånger.

Diskussionsfrågor för allmänna finska arbetaremötet.
Såsom sådana har beslutits förorda:

1) Hvad är ursaken till emigrationen? Om emigrationen an
ses skadlig för landet, huru kan den förebyggas?

2) Hvilka åtgärder borde vidtagas, för att arbetarne för sina 
bostadsbyggnader kunde erhålla tomter på förmånligare vilkor än för 
närvarande^

5) Huru kunde arbetarne förmås att allmännare än f. n. v. 
begagna sig af facklitteratur?

4) Hafva nykterhetssträfvandena varit i moraliskt hänseende 
nyttiga för de egentliga arbetarne, och om så är, huru kunde arbe
tarne förmås att allmännare deltaga uti ifrågavarande sträfvanden?

3) Huru kunde af staten garanterade pensionskassor för till 
arbete oförmögne arbetare åstadkommas?

Elementarkurser. Se undervisningskomiténs berättelse.
Fackföreningarnas centralkomité, som äfven i år dispo

nerat lokal i föreningen, har afgifvit följande:
Årsberättelse öfver Helsingfors Fackföreningars Centralkomités 

verksamhet 1890.
Enligt bestämningen i stadgarna afger bestyrelsen härmed föl

jande berättelse öfver komiténs verksamhet.
Bestyrélse. I stället för afgående medlemmar hrr K. Lind

roth, A. Malm, F. M. Orrela, T. v. Schrowe och V. Sohiman åter
valdes vid årsmötet d. 2 Februari hrr K. Lindroth med 6, A. Halm 
m. 7, F. JU. Orrela m. 7 och T. v. Schrowe m. 6 röster samt hr 
F. Järvelin (ny). Vid konstituerande möte d. 14 Febr. utsågs till 
ordförande A. Halm, till sekreterare T. v. Schrowe och till kassör 
F. H. Orrela. Efter det hr Halm skilt sig från bestyrelsen, verk
ställdes vid månadsmötet d. 6 Aug. val af en ny medlem och blef då 
vald J. Ollila. Till ordförande utsågs ^id samma möte hr Lind
roth. Bestyrelsen har under året sammanträdt 4 gånger. Antal 
gånger hvarje medlem närvarit vid möten, är: Lindroth 2, Malm 2, 
Orrela 2, v. Schrowe 4 och Järvelin 2.

Hånadsmöten hafva hållits 8, hvarvid diskuterats följande 
frågor:

1) Huru kunde fängelsernes konkurrens i träarbeten aflägsnas?
För att närmare dryfta frågan nedsattcs en komité, bestående 

af hrr A. Holst, M. Juselius och J. Salmi, hvilken komité ännu icke 
hunnit afgifva utlåtande.

9
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2) Obligatoriskt användande af arbetsbetyg oeh upptecknande 
i dem af fridagar; godkändes enligt Handtverks- och Fabriksförenin
gens förslag.

3) Höstmarknadernas afskaffande i Helsingfors. Marknaderna 
ansågos onödiga, utom for fiskhandeln.

4) Hvad vore att göra för afbjelpande af det beklagliga miss
förhållandet, att t. o. m. staten afskedar en stor mängd arbetare un
der den svåraste arbetstiden. Komiténs medlemmar voro af den åsigt, 
att staten icke mer än enskilda kan qvarhålla arbetare då arbete sak
nas. Den åsigt uttalades likväl, att afskedandet borde i möjligaste 
mån undvikas.

5) Om elevernas flyttning från ena arbetsgifvaren till en annan 
har anhållits om nttalande från alla fackföreningar, men ännu icke 
erhållits.

6) Är det önskligt att äfven kakelugnsmakariarbetare genom- 
ginge någon slags lärotid? Delgafs kakelugnsmakarefackafdelningen 
för erhållande af utlåtande.

7) I fråga om kostpenningars ntgifvande åt elever har uttalande 
begärts af fackföreningarna hvilka dock alla ännu icke yttrat sig i saken.

8) Frågan om normalarbetsdag har lemnats till diskussion hos 
alla fackföreningar, men tillsvidare ha endast målarefackföreningen 
och kakelugnsmakarefackafdelningen afgifvit skriftligt uttalande i sa
ken, sä att beslut ännu icke kunnat fattas.

De skilda fackafdelningarnas representanter ha närvarit vid mö
ten: Arb.-föreningens Mekaniska fackafdelnings repres.: A. Holst 7 
och K. Lindroth 5; Arb.-fören. Kakelugnsmakarefackafdelning: A. 
Malm 3 och Nummelin 2; Arb.-fören. Bagerifackafdelnings: K. G. 
Forss 3 och I. O. Wickström 4; Arb.-fören. Sömmerskefackafdeln : 
Fanny Lindstedt 3; Snickareföreningens: E. Järvelin 5 och J. Leh
tinen 2; Skomakareföreningens: J. Ollila 6 och I. Salmi 7; Målare- 
fackföreu.: F. M. Orrela 6 och K. A. Sinnes 8; Bleck-, plåt- och 
kopparslagarefackfören.: G. W. Sohlberg 5 och G. Janhunen 8; Skräd
darefackföreningens representanter: Jokela 3 och J. Juselius 1.

Medlemmar i komitén hafva under året valt följande föreningar, 
hvilka förut icke varit representerade, nemligen; Bokbindarues och 
Sömmerskornas fackafdelningar.

Revisionsberättelse. Fackföreningarnas Centralkomités räkenska
per 1890.

Debet:
Kassa från föreg. redogörelse........................................VnyZ 5: 57
Årsafgifter för 14 representantei' å 3 .... „ 42: —
Halfårsafg. för 3 repres. å 1: 50. . . ■ ■ . . 4: 50

Summa 52: 07
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Kredit:
Tidningsannonser................................................... 22: 05
Kallelseblanketter till sammanträden .... • „ 7: -
Protokolls- och kontrabok.................................. 3: 85
Brefkuvert och frimärken.................................. • et 3: 65
Kassa till nästa år.............................................. • M 15: 52

Summa 3nt{. 52= 07
Helsingfors d. 20 Januari 1891.

F. M. Orrela.

Ofvanstående redogörelse är granskad af undertecknade och fun
nen riktig hvarför ansvarsfrihet föreslås bestyrelsen och kassören.

Helsingfors d. 25 Januari 1891.
A. Holst. G. Janhunen.

Fastställande en bestämd grundsats i fråga om jäf
antog föreningen d. 2/2 följande resolution:

Den eller de som, antingen personligen eller i egenskap 
af medlemmar uti någon sammanslutning inom föreningen 
kunna hafva materiele skada etter nytta af ett beslut äro jäf- 
viga att deri deltaga. Jöfsanmärkning bör göras genast ef
ter det resultatet af omröstningen tittkännagifvits. I händelse 
den etter de, mot hvilka jäfsanmärkningen gjorts, ieke godkänna 
anmärkningen, och deras deltagande i omröstningen är för 
densamma afgörande, må beslutet hvarken fastställas eller för
klaras ogiltigt, förrän kompromissnämnd derorn afgifvit utslag.

Festbestyrelsen för 1888. Angående denna festbestyrelse 
konstaterades 1890 att den i stället för ett upgifvet debet saldo lem- 
nat efter sig oomnämda obetaldta räkningar till betydande belopp. 
Uttalande ett allvarligt beklagande med ani. af det sätt hvarpå denna 
bestyrelses böcker blifvit förda beslöt föreningen här låta anteckna 
att denna festbestyrelse utgjorts af kontorsföreståndaren V. Wester
lund, ordförande, kontoristen C. Göhle jr., v. ordförande och kassör, 
nrmakarmästaren J. F. Videmark, sekreterare, samt kassörskan H. Ha- 
zard, kontoristerna A. Helenius och W. Lagerberg, arkitekten F. 
Hieritz, ooh handelsbiträdet A. Sandell som ledamöter. Fröken Ha- 
zard anmälde att hon, oaktadt upprepade påminnelser derom, ej fått 
upplysningar om festbestyrelsens ställning och således ej heller kunde 
göras ansvarig derför. Hrr Helenius åter ville fritaga sig från all 
ansvarighet, emedan han tillhört festbestyrelsen endast under en helt 
kort tid.
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FcstbGStyrelSCn får härmed afgifva följande berättelse öfver 
dess verksamhet under år 1890:

Från föregående år qvarstodo i festbestyrelsen följande med
lemmar nemligen herrar O. Olander, V. Pettersson, A. Sundbäck, 
A. Helenius, F. Mieritz, M. Blomqvist, F. Forslund samt fröken 
Hilda Hazard.

Då herrar Olander, Sundbäck, Mieritz och M. Blomqvist, hvilka 
under någon tid i början af året tjenstgjorde, men sedermera önskade 
afgå, inkallades i deras ställe hrr W. Hägerström, E. Forsbäck, TJ. 
Gallén och fröken Anna Söderlund. Då festbestyrelsen sedan ånyo 
konstituerade sig, blef hrr V. Pettersson utsedd till ordförande, hr 
W. Hägerström till viceordförande, fröken Hilda Hazard till sekre
terare, hr U. Gallén till kassör, hvarjemte hr E. Forsbäck och 
fröken A. Söderlund valdes till materialförvaltare.

Bland de tillställningar, nöjen och lustfärder, som af föreningens 
festbestyrelse under året anordnats, torde lustfärden till Stockholm vara 
mest anmärkningvärd, emedan den först och främst beredde alla i 
densamma deltagande ett sällspordt tillfälle till en angenäm 
färd utom landets egna gränser, till ett land, som eger så många 
minnen gemensamma med vårt eget, hvarförutom färden hade det 
goda med sig att sångkören derborta i den svenska hufvudstaden fick 
tillfälle att pröfva sina krafter inför en publik med de största for
dringar och vid hvilket tillfälle kören uppträdde på ett så hedrande 
sätt att densamma derigenom förskaffade åt föreningen ett det bästa 
namn ej blott inom eget land utan äfven i Sverige.

Med en sällspord energi leddes sångöfningarna af körens in
tresserade lärare, mag. E. Leander, och med sällspord ifver och en 
aldrig svigtande enighet uppbjödo körens medlemmar allt, för att kö
ren måtte kunna prestera en så god samsång som möjligt.

Den 23 Juni företogs Stockholmsfärden med ångaren „Vega“, 
som af festbestyrelsen var förhy rd och inredd för ändamålet, och efter 
en i allo angenäm resa befunno de lustfärdande sig på sjelfva mid
sommardagens qväll i Stockholm.

Då ångbåten landade, infann sig en deputation från Stock
holms arbetareförening helsande lustfararna välkomna och inbjudande 
dem till en festlighet, som med anledning af den finska sångarska
rans ankomst till den svenska huvudstaden skulle arrangeras i arbe
tareföreningens lokal den påföljande dagen, hvarjemte man hade vänlig
heten tillkännagifva, det lokalen i Stockholms arbetarförenings hus stod 
öppen för körens öfningar och för besök när helst man blott önskade. 
Kl. 7 den nämnda aftonen samlades sångkören och öfriga medresande 
i festivitetslokalen, der artiga värdar på det mest förekommande sätt 
mottogo finnarne. Åtskilliga tal både i bunden och obunden form 
tillegnades gästerna och den gästvänskap, den hyllning, som vid detta
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tillfälle kom de inbjndne lustfarame till del, var så storartad och 
som det tycktes så uppriktigt hjertlig, att den icke kunde underlåta 
att hos föremålen för densamma qvarlemna minnen, hvilka desse helt 
säkert aldrig skola förgäta.

Den 26 Juni försiggick den beramade konserten, som var an
ordnad i Berns större festsal. Salongen var fullbesatt, så, att alla 
kunde ej få plats, som önskade det. Bifallet och ovationerna steg
rades efter hvarje sångnummer. Samtliga sånger måste sjungas om 
och om igen. Man påstod, att man i Berns salong aldrig tillförene 
bevittnat en hyllningsgärd åt de der uppträdande, som egde en dylik 
stormande och vältalig karaktär.

Den 28 Juni, som var en lördag, skulle sångkören gifva en 
konsert på Hasselbacken. Vädret såg hotande och regndigert ut, 
men temligen mycket menniskor hade än dock samlats därute. Bi
fallet var äfven vid detta tillfälle stormande och lifligt.

Efter konsertens slut voro sångkörens medlemmar och festbe- 
styrelsen inbjudna till en kollation å Tivoli i Djurgården, hvilken 
festlighet var anordnad med anledning af det samtidigt försiggångna 
svenska arbetaremötets afslutande.

Här förekom åter samma välvilja, samma broderliga hyllning. 
Högstämda tal höllos, till hjertat gående ord tolkade de sympatier, 
som svenskarne hysa för Finland och dess folk.

Då lustfarareskaran den påföljande dagens middag steg ombord, 
på ångbåten för att återvända till Helsingfors, hade på Blasieholms 
kajen samlat sig en oöfverskådlig menniskomassa. Stockholms all
männa sångförening hade tagit plats på kajen invid ångbåten och den 
ena hyllningssången aflöste den andra, interfolierade som dessa voro 
af de sånger, som sångarskaran från Helsingfors utförde. Åfskeds- 
helsningarna och ovationerna voro de mest lifliga och uthållande.

Efter en icke synnerligen angenäm färd, under blåst och sjö
gång befunno sig lutstfararne den följande dagens f. m. i Hangö, 
hvarest en konsert var förberedd i badhussalongen. Fastän något 
trötta efter resan, gjorde körmedlemmarue åter sitt bästa under det 
man sjöng för en jemförelsevis talrik och synnerligen tacksam publik.

Hos alla, som deltogo i nämnde lustfärd till Stockholm, qvar- 
lemnade densamma utan tvifvel de angenämaste intryck. Det gäst
vänliga mottagandet derstädes, besök i museerna, festligheterna, lif- 
vet och storstadsförhållandena i den svenska hufvudstaden •—■ allt 
detta hade egenskapen att göra de i färden deltagande tillfredsställda 
med densamma. Det städade och allt i genom vackra uppträdande, 
som körmedlemmarna dervid lade i dagen, gjorde naturligtvis sitt 
till att färden blef så njutningsrik som den var.

Det kan sägas att det hufvudsakligen varit mag. E. Leanders 
förtjenst att kören på sin sångarfärd uppträdde så framgångsrikt, som
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den gjorde det, och allt erkännande måste derför lemnas åt nämnda 
sångledares vackra, skickliga och oförtrutna arbete.

Vid arrangerandet af lustfärden till Stockholm anmodade fest
bestyrelsen fabrikanten A. L. Hartwall att i egenskap af expert med
verka, och har festbestyrelsen honom att tacka för månget godt råd 
och många om insigtsfnllhet och det största intresse vittnande an
ordningar.

Festbestyrelsen har under året föranstaltat 10 olika tillställ
ningar, neml. en jul- och barnfest, 4 soiréer, 2 konserter, 1 folknöje 
å Hesperia samt en lustfärd till Stockholm och en dito till Lovisa, 
Till följd af den uppsjö af nöjen, som under året förekommit, ha nämnda 
tillställningar icke varit synnerligen väl besökta och ej heller lemnat 
så goda ekonomiska resultat, som påräknats. Nedanstående tabell 
vidhandenger äfven detta:

Öfversigt af Festbestyrelsens verksamhet för tiden från 
1 Januari 1890 till den 51 December 1890.

Inkomster. Utgifter. Vinst. Förlust.

7“ 7“ 7“ Srh£ 7*

D. ’/i- och barnfest 1,423 1,097 78 325 22
. ?/,. Soiré . . . . 435 — 237 16 197 84

8 Soiré vid årsmötet. 35 70 35 70
„ ®°/3. Soiré . . . . 202 — 246 91 44 91
H 20/4. Konsert . . . 200 50 172 97 27 53
,, 22 Konsert . . 198 50 217 09 18 59
„ 23/„. Lustfärd till Stock-

holm . . . . 5,004 7 6 5.118 — 113 24
„ 13/6. Lustfärd t. Lovisa . 729 — 456 37 272 63
„ **/„. Folknöje i Hesperia 1,616 45 1,453 60 162 85
„ 2710. Soirc' . . . . 3 78 50 243 92 134 58

Sm/: 10,187 71 9,729 50 1,120 65 212 44
Saldo 908 21 908 21

55?/ 10,187 71 1,120 65

7“ 7“-

Behållning af ofvanstå- Utgifter för flygeln 18 _
ende nöjen .... 908 21 *♦ „ inventarier 61 50

Inkomst för flygeln . 15 — sångkören . 1,011 47
Försålda inventarier . 10 — «1 „ diverse 65 30
Konto pro diverse . . 98 Saldo till Januari 1891 106 26
Saldo från 1889 . . 328 42

1,262 | 53 Smf. 1,262 53

Helsingfors den 31 December 1890.
Uno Gallen.
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Helsingfors Arbetareförenings
Finskspråkiga Talare- och diskussionssällskapets års

berättelse för 1890.
Sällskapets verksamhet har såväl i intellektuelt som materielt 

hänseende varit i framåtskridande. I syfte att åstadkomma ett 
otvungnare umgängeslif, och en närmare tillslutning föreningsmedlemmar 
emellan har det ålegat hvarje medlem att i tur för sällskapet förtälja 
sin biografi. Den handskrifna tidningen „Ääni“ (Rösten) har såsom 
ett själfständigt organ under det förflutna året skådat dagen. Med 
anledningen af ett föredrag, som afhandlade den inre utvecklingen 
och de olika strömningarna inom Föreningen uppstod frågan om bil
dandet af en egen sångförening. Detta kunde förverkligas endast 
därigenom, att de flesta fackafdelningarnas redan upplösta sångföre
ningar slöte sig till företaget och sedan målarenes fackförenings 
manskör förbundit sig att bilda stamtruppen, åstadskoms en så kallad 
nationell sångförening. Till denna ha anmält sig 7 6 personer och 
musikern Ilmari Krohn har åtagit sig dirigentskapet för sångförenin
gen. Öfningarna begynna i början af nästinstundande år, såsnart 
Sällskapets stadgar undergått sådan förändring, att man förmår upp
bära en särskild sångförening.

Tvänne aftonsamkväm ha anordnas, det ena till förmån för 
sångföreningen, det andra för biblioteket. Insamlingen genom Buge- 
nie-listor för uppköp af finsk litteratur till biblioteket har slutförts 
och har densamma inbragt inalles 370 mark 90 penni. Bokhandl. 
C. F. Wickström har genom Sällskapets försorg skänkt pappret till 
bibliotekets utlåningsböcker och under årets lopp ha till Föreningens 
bibliotek förärats 93 band. Ett särskildt intresse för saken har så
väl en af sällskapets medlemmar, hvilken önskar forblifva okänd, be
visat genom att förära 50 mark till tryckningskostnader for en finsk 
katalog, som ock skomakarefack-föreningen genom gåfva af 50 mark 
för den påtänkta sångföreningen; hvilket härjemte med tacksamhet 
omnämnes.

Under det förflutna året ha äfven fruntimmer slutit sig till 
Sällskapet, hvars medlemsantal inalles uppgår till 57. Ordinarie sam
manträden ha hållits 5 och öfningsmöten 19, och har vid dessa 
stundom de närvarandes antal uppgått ända till omkring 40 personer. 
Af vid fester och andra sammankomster hållna föredrag må bland de 
förnämligaste framhållas: „Om minskning i arbetstiden", „Arbetare- 
frågan i utlandet, hufvudsakligaBt i Tyskland11 (af Kasimir Leino), 
„Folkundervisningsanstalten11 (af Kaarlo Werkko), och om „Finskheten 
inom Föreningen". Af allmännare diskussionsämnen anföra vi: „Om 
röstbegränsning vid kommunala val;“ „ Hvilken skilnad råder emellan 
arbetet och kapitalet?"; „Har intresset för finskheten förslappats?" och 
„Huruledes undervisning bäst kunde meddelas arbetsklassen." — Be-
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styrelsen har utgjorts af byggmästaren V. K. W. Lönnbohm, ordf., 
filaren K. Lindroth, v. ordf., linjeraren A. Järvenpää, sekreterare, 
körsnären Timoth. Kytö, kassör, och stud. A. O. Salo samt efter den
nes aflyttning från orten, verkstadsföreståndaren Fridolf Numberg. 
Bestyrelsen har sammanträdt 6 gånger.

Ang. förvaltningen af sällskapets penningemedel hafva revisorerna 
afgifvit följande utlåtande:

„ Granskat Arbetareföreningens finskspråkiga talare- och dis- 
kussionssällskapets inkomst- och utgifts-räkenskaper samt de under 
densammas inseende befintliga nedanupptagna fonder för året 1890 
och befunnit dessa ändamålsenligt förvaltade.

Sällskapets fond. 
Inkomster:

Behållning från föregående år . . . .
Inskrifningsafgifter..................................
Medlemsafgifter........................................

Utgifter:
Annonsafgifter........................................
Till bibliotekets gardiner.......................
Papper m. m. materialier.......................
Behållning...................................................

. . 28: 79
■ • n 24: -
■ ■ „ 36: 10

Summa 9mfi. 88: 89

. . 9mfi. 18: 34
■ • „ 10: —
. . „ 9: 30
■ • „ 51: 25

Summa 9mfi 88: 89
Fonden för inköp af böcker. 

Inkomster:
Behållning fr. föreg. år..............................................
Gåfva af onämnd.........................................................
Från tillställningen d. 8/lx90..................................
Ränta................................................................................
Genom Eugenie-insamling.............................................

9mfi. 112: 
„ 50:
„ 34:
„ 7:
, 169:

10

14

70
Summa 9mfi. 372: 94

U tgifter:
För inköpta böcker till Föreningens bibliotek. . . 3mfi 196: 71
För inbindning m. m..................................................... „ 6: 85
Behållning................................................... ..... . . „ 169: 38

Summa 9mfi 372: 94

Fonden för grundandet af en sångförening: 
Inkomster:

Från tillställningen d. 14/l2"10.................................. 9mfi 87: 92
Gåfva af skomakarenes fackförening . . . . ■ ■ w 50: -

Summa 9mfi. 137: 92
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C tgi ft er:
Inköpta noter ........................................
Annonser..............................................
Behållning.............................................

Bestyrelsen föreslås till erhållande 
Helsingfors, den 5 Januari 1891. 

Pietari Ek. JU. Aji.

. . . . 9ntf- 65: 65

.... . 6. 60

. . . . „ 65: 67
Summa &m£ 137: 92

af full ansvarsfrihet.

A. Tukiainen.
Såsom af revisiorernes ofvan anförda berättelse framgår, eger 

sällskapet för nästkommande år en behållning af 286 mark 30 penni.
Å bestyrelsens vägnar:

Viktor Lcinnbohm
A. Järvenpää.

Folkbanken, hvilken grundlagts i följd af Arbetareföreningens 
derom uttalade önskan oeh enligt af densamma godkända principer 
har haft att glädja sig åt god framgång, såsom synes af nedan stå
ende tablå.

Folkbankens ställning 1889 och 1890.
Aktiva:

Kassa.....................................

31/12.
1889.

.... 73,397: 97.

30/12.
1890.

43,302: 40.
Vexlar betalbara inom landet . .... 546,159: 70. 799,892: 37.
Vexlar betalbara i utlandet . .... 53,604: 33. 186,953: 92.
Lån..................................... .... 28,275: — 344,360.- —
Kassakreditiv ...... .... 60,215: — 222,750: —
Korrespondenter i utlandet . .... 50,394: 57. — —
Obligationer ....................... .... 40,133: 40. 137,164: 78.
Kuponger och utländskt mynt .... 2,400: 62. 6,793: 99.
Mobilier................................ .... 4,315: — 5,124: —
Organisation skostnader . . , .... 9,396: 11. 11,218: 51.
Omkostnader....................... .... 5,727: 28. 24,384: 35.
Diverse räkningar.................. .... 48: 78. — —

3m/. 874,067: 66.
Passiva:

1,781,944: 32.

1889. 1890.
Inbetaldt aktiekapital . . . .... 298.700: — 302,475: —
Depositioner ....................... .... 477,342: — 954,709: 50.
Löpande räkningar . . . .... 45,029: 08. 167,688: 60.
Sparkassedelegares insättningar .... 4,600: — 5,100: —
Sparkasseinsättningar . . . .... 26,839: 49. 75,019: 26.
Postremiss-vexlar .... .... 7,313: 31. 11,667: 19.
Korrespondenter i utlandet . . . . . — — 158,895: 20.
Korrespondenter inom landet . . . . — — 511,000: —
Inkassovexel-räkning . . . .... 34: 31. — —
Intressen och provisioner . . .... 14,209: 57. 52,181: 81.
Förhöjning å aktiekapital . . . . . . — — 22: 50.
Diverse räkningar.................. .... — — 4,185: 26.

ÄT# 874,067: 76. 1,781,944: 32.
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Oaktad banken såsom synes fått till placering emottaga mycket 
penningar visade det sig dock att dess tillgångar på långt när icke 
tillläto beviljandet af vexel- och lånekredit i den utsträckning önskvärdt 
varit. Det beslöts derför att öka aktiekapitalet från 300,000 till 
700,000 mk., eller så att det med sparkassedelegarnes insättningar 
kan stiga till en million mark. Härigenom vinnes fördelarna af att 
banken starkes och i större grad är förr kan draga till sig främ
mande kapital, samt väsendtligen utvidga sin rörelse, och då någon 
nämndvärd ökning i omkostnaderna deraf ej uppstår, ernå relatift 
taget större vinst.

Genom att bankens kontor (N. Esplanadg. 37) hålles öppet 
på både för- och eftermiddagarna och penningar derjemte emottagas 
af ombud i olika delar af staden, bl. a. å arbetareföreningen, tillfölje 
hvaraf insättningar och uttagningar kunna göras utan tidspillan, har 
antalet insättare, hvilka begagna banken såsom sparbank dag för dag 
ökats. Och verkningarna af den häri framträdande sparsamheten 
kunna ej blifva annat än goda, ty sparsamheten kan, såsom otaliga 
exempel visa göra äfven den fattige oberoende och sätta honom i 
tillfälle att skaffa sig ett trefligt hem, eget hus och en sorgfri ål
derdom.

Detta borde alla arbetare besinna och arbetarnes hustrur som 
under bekymren för det dagliga brödet och barnens uppfostran ofta 
tungt få pröfva fattigdomens vedervärdigheter, borde göra allt hvad 
de kunna för sparsamhetens befordrande.

Fridagshållandet. Sedan frågan härom (se 1889 års ber.) 
flera gånger behandlats och föreningen enats om att orsakerna till 
fridagshållandet äro att söka i dryckenskapslasten och missbelåten
heten med förhållandena i hemmen och å arbetsplatserna antogo» 
följande klämmar:

1) användandet af plikter för att stäfja fridagshållan
det afrådes på det bestämdaste;

2) antecknandet af „fridagar“ i arbetsböckerna för- 
bjudes såsom varande overksamt och partiskt, verkande 
bitterhet och gif vande tillfälle till missbruk;

5) arbetareföreningen uttalar den förhoppning, att V- 
qviden å alla arbetsplatser borde ske om lördagsaftnarna.
De två första af dessa genom en komité formulerade klämmar

framkallade liflig motsägelse af flere tal. och antogos efter voteringar. 
Som verksammast botemedel mot arbetsförsummelser genom fridags- 
hållande förordade fören. enhälligt enligt ordf. förslag:

1) att alla ordentliga arbetare, hvilkas snabba tillväxt i antal redan 
nu verkat märkbart refoimererade, afgjord må ogilla alla missbruk af rus
drycker och anse detsamma som en skam för både ung och gammal såväl 
vid allmänna nöjen som i hemmen;
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2) att ällt införande och bruk af rusdrycker i verkstäderna genom 
samverkan mellan arbetsgifvare och arbetare må såsom förderfligt totalt 
förhindras;

3) att den rusdrycksförbrukningen ökande seden att „bjuda“ på så
dana drycker bör motarbetas;

4) att arbetame böra söka umgänge i goda hem, men undvika så
dana, der man öfverlastar sig med starka drycker;

5) att arbetame böra söka de nöjen, som hemmen ej äro i tillfälle 
att erbjuda uti ett förädlande föreningslif, men sky drinkarnes tillhåll: kro
garna ;

6) att alla ordentliga arbetare böra anse det icke allenast som en 
hederssak att sjelfva undvika arbetsförsummelser, utan att genom samtal äf- 
ven hos sina kamrater kraftigt väcka känslan af att arbetarens aktning för 
sig sjelf och omtanken om framtiden ovilkorligen bör mana honom till or
dentlighet, flit och sparsamhet ocb att dessa egenskaper äro oundgängliga 
förutsättningar för att som arbetare eller arbetsgifvare kunna skapa sig en 
lycklig ställning;

7) att såväl arbetsgifvare som arbetare egna lärlingarnas utbildning 
och uppförande allvarlig uppmärksamhet och om så erfordras vänligt men 
bestämdt förehålla dem de förderfliga följderna af arbetsförsummelser och 
annan oorden tlighet;

8) att arbetame genom läsning af böcker och tidningar och genom 
deltagande i det offentliga lifvet böra öka sina under alla skiften nyttiga 
insikter, vidga sin blick och stärka den sjelfäktning, som är el t af hans 
starkaste stöd äfven mot rusdryckernas frestelser;

9) att arbetstiden steg för steg så vidt möjligt måtte förkortas, och 
redan nu bestämmas så att den, rasterna frånräknadt, i regeln, ej öfver- 
stiger 11 timmar i dygnet, på det en arbets- och viljekraften slappande öf- 
veransträngning må kunna undvikas och arbetame beredas tillfälle till nyt
tiga kunskapers inhemtande och förädlande familje- ocb föreningslif;

10) att den som använder sin tid till dryckenskap, bör läras inse, 
att han dermed ingalunda skaffar sig någon Iwila eller är fortjent af för
kortad arbetstid, emedan han sålunda endast skadar sin kropp, minskar sina 
inkomster och ådrager sig bittra samvetsqval;

11) att arbetsgifvarne vid anställandet och afskedandet af arbetare, 
så vidt möjligt, böra gynna dem som äro kända för ordentlighet, på det 
dessa må hafva ett kännbart företräde framför „fridagshållarneft, oeh alladeraf 
sporras till nykterhet;

12) att den man, som vet sig vara begifven på dryckenskap, ej borde 
begära någon till hustru och ingen qvinna gifta sig med en drinkare för 
att sålunda undgå eländet af ett olyckligt äktenskap;

13) att kontrahenterna äfven i öfrigt före ingåendet af äktenskap 
samvetsgrann t och på grund af i hvardngslifvet vunnen längre bekantskap 
noga må pröfva om utsigt fiunes för att de kunna lefva lyckligt tillsammans 
äfven under motgångs dagar;

14) att arbetarnes hustrur allvarligt böra bemöda sig om att genom 
omtänksamhet, ordningssinne och kärleksfull omvårdnad göra hemmen så 
trefliga, att männen trifvas der och ej frestas till krogarna.

Föredrag se undervisningkomiténs berättelse.
Föreningens lokal har, ehuru bestående af 3 salar, bland 

hvilka en med 5 fönster, och 4 andra rum, emellanåt redan visat 
sig vara för liten då det gällt att bereda plats åt många samtidigt 
pågående möten, eller anordnandet af något större samqväm. Säm
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jan har dock gifvit rum, så att några större olägenheter ej uppstått, 
och för framtiden finnes utsigt att kunna utvidga lokalen.

Förhållandet mellan den officiella yrkesföreningen 
och arbetareföreningen har —• direktionen‘konstaterar det med den 
uppriktigaste tillfredsställelse — varit det aldra bästa emedan Handt
verks- och Fabriksföreningen genom sina åtgärder sökt tillgodose äf
ven arbetarnes intressen.

Gåfvor. Af industristyrelsen och korporationer i eget och 
främmande land har föreningen fått emottaga värdefulla publikationer 
och i utbyte tillsändt dessa sin årsberättelse.

Helsingfors Arbetareförenings
Handarbetsafdelnings årsberättelse för 1890, sjunde 

verksamhetsåret. Afdelningens verksamhet har under året fortsatts 
alldeles som förut i det medlemmarna om onsdagsaftnarna samlats 
a föreningslokalen för utförande af handarbeten afsedda att försäljas 
till förmån för Arbetareföreningen. Flera af medlemmarna hafva der- 
jemte äfven hemma utfört arbeten för samma ändamål. Sedan inom 
Arbetareföreningen tillstånd gifvits till föranstaltande af ett lotteri för 
föreningen, ansåg handarbetsafdelningen att dess arbeten förmånligast 
kunde användas som vinster vid det föreslagna lotteriet för hvars 
anordnande afd. nedsatte en särskild bestyrelse. Då lotteriet kunde 
ega rum först 1891 hör den närmare redogörelsen derför till sist
nämnda års berättelse.

Oaktadt det varit kändt att föreningen arbetat under svåra 
ekonomiska förhållanden, har afd., då ingen bazar anordnats, ej 1890 
kunnat lemna fören. något bistånd, men hoppas bestyrelsen att vinbten 
af lotteriet helst i någon mån skall lätta föreningens ställning och 
sålunda skänka afdelningens medlemmar tillfredsställelsen af att nu 
som förr hafva genom sin verksamhet bidragit till föreningens ut
veckling.

Då emellertid utvecklingen af afd:s verksamhet är beroende 
icke allenast deraf att de gamla bepröfvade medlemmarna fortfarande 
enigt hålla tillsammans, utan jemväl deraf att nya ökade krafter till
komma, så vill afd:s bestyrelse härigenom vänligen inbjuda de qvin- 
liga medlemar inom Arbetareföreningen, som hysa intresse för dess 
Bak att ansluta sig till handarbetsafdelningen. Alla äro hjertligt 
välkomna och alla kunna gagna den goda sak för hvilken afdelningen 
arbetar.

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

Helsingfors den 1 Februari 1891.
Ä bestyrelsens vägnar:

H. Haeard.
N. Westerholm.
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Tablå öfver Helsingfors Arbetareförenings Handarbetsafdelnings kassa.
Inkomster:

Kontant i kassan............................................................... 23: 27.
Influtit genom en maskerad och 2:ne aftonsamqväm . . 219: 50.
Försålda arbeten före lotteriet . . ............................. 15: 75.

Summa 258: 52.

Utgifter:
Musik vid en maskerad och 2:ne aftonsamqväm . . . 30: —
Hyra för flygeln.................................................................... 3: —
Diverse annonser............................................................... 43: 04.
Diverse uppköp för lotteriet enl. kassaboken .... 160: —
Saldo kontant i kassan till 1891 .................................. 22: 48.

Summa ffirtfi. 258: 52.

Handarbetsafdelningens räkenskaper granskade och befunna 
riktiga, intygas.

V. Pettersson. W. Ekman.

Handarbetsafdelningens bestyrelse.
Hilda Hazard, ordf., * 1823/161, v. 88, 89, 90. 
Karolina Blomqvist, viceordf., * 1843, v. 89, 90.
Alida Valkonen, kassör, * 1829/126 4, v. 88, 89, 90. 
Natalia Vesterholm, sekret., 182t,/j234, v. 88, 89, 90. 
Olga Stenblom, * 18l/36l, v. 88, 89, 90 
Karolina Berglöf, * v. 88, 89, 90.

Cederqvist, * 18s/837. v. 90.
Ada Ågren, * 1819/261, v. 90.

Handarbetsafdelningens medlemmar.
Ahlstrand, A., fröken.
Ahlstrand, J., „
Ahlström, J., fru.
Berglöf, K., fröken.
Blomqvist, K., fru.
Cederqvist, A., „
Hazard, H., fröken.
Hellberg, I., „
Holmberg, A., „
Jansson, M., „
Keinänen, fru.
Lagerberg, E., „
Liljebäck, M., „

Summa 26 medlemmar.

Lindberg, A., fröken. 
Lindroos, H., „
Lindstedt, F., „
Lönnberg, I., fru. 
Schneider, M., fröken. 
Schneidler, I., fru. 
Smalén, A., fröken. 
Stenblom, O., fru. 
Söderlund, A., fröken. 
Törnström, H., „
Walkonen, A., fru. 
Westerholm, „ 
Ågren, A., fröken.
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Helsovårdsföreningen har haft vänligheten att inbjuda Ar
betareföreningens medlemmar att öfvervara dess möte för behandling 
af frågan om sundhetsförhållandena i arbetslokalerna.

Historiken om arbetarefrågans utveckling 1890 i eget 
?ch fremmande land. i följd af bristande tid har fabrikanten 
V v. Wright afsagt sig uppdraget att författa denna historik (se 
(1889 års ber.) för hvilken redan betydande material af honom 
samlats. Undervisningskomitén har ej lyckats förmå någon annan 
att åtaga sig uppdraget.

Hyllning för senator L. Mecheiin. Med anl. af att se
nator L. MeehelinB afskedsansökan djupt berört äfven arbetarne be
slöt Arbetareföreningen den 2/6 att låta fråga om arbetarne finge 
kalla hr L. till ständig ledamot af föreningen för att, såsom det 
heter i mötets protokoll, sålunda betyga honom sin högaktning och 
sitt tacksamma erkännande för den eminenta förmåga, den mångsidiga 
och djupa sakkännedom, den beundransvärda arbetsamhet och det 
alltid vakna intresse, hvarmed hr senatorn verkat för fosterlandet 
och derunder, i allt hvad på honom ankommit, med öppen blick för 
tidens kraf sökt befordra arbetarnes intressen.

Sedan en deputation uppvaktat hr Mecheiin och meddelat att 
han jakande besvarat den till honom ställda frågan, spridde sig un
derrättelsen om saken hastigt och från olika håll yrkade arbetarne 
med stor bestämdhet på att en allmän arbetaredemonstration borde 
ega rum för att offentligen visa att äfven arbetarne följa med dagens 
händelser oeh fullkomligt gillat deras handlingar hvilka här hemma 
haft sig ledningen af våra offentliga angelägenheter anförtrodd.

Den 4 Juni strax efter kl. 8 på aftonen började folk strömma 
till föreningslokalen, som inom kort var till trängsel fylld. Omkr. 
kl. 1/29 stannade utanför lokalen ett tåg bestående af omkr. '200 
typografer, hvilka utan den minsta vink från Arbetareföreningens sida 
samlats och marscherade i välordnade leder till Arbetareföreningen 
för att der ansluta sig till de ofriga arbetarne. Något före kl. 9 
ordnade sig denna för våra förhållanden ofantliga skara och tågade 
med föreningens sångkör i spetsen längs Henriks- och Alexandersga- 
torua till hr Mechelins bostad, framför hvilken en stor folk
massa väntade det på ditvägen ytterligare förstorade, till tusenden 
uppgående tåget.

Sångkören uppstämde först under magister E. Leanders ledning 
,,Suomis sång“, hvarefter ett niofaldigt, mäktigt hurrah höjdes för 
senator Mecheiin.

Den deputation, bestående af linieraren A, Järvenpää, filaren K. 
Lindroth och typografen J. Pehkonen, som hade i uppdrag att öfver- 
lemna kallelsebrefvet, sökte under sången företräde hos hr Mecheiin,
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men hann ej fram innan hr Mechelin redan gått till fönstret, der- 
ifrån han höll till de utanför församlade följande tal, först på sven
ska ooh sedan på finska språket:

Ärade arbetare!
Jag känner mig hedrad af edert beslut att invälja mig till ledamot 

af Helsingfors arbetareförening, emedan jag däri ser ett erkännande af mina 
bemödande att värka för näringarnas förkofran och arbetarenas intressen.

I kunnen vara förvissade därom att den arbetande klassens väl städse 
skall ligga landets styrelse om hjärtat, hvilka förändringar i styrelsens sam
mansättning än må inträffa. Ty det bör till nutidens viktigaste uppgifter 
att i de djupare samhällslagren befordra trefnad, välstånd och bildning.

Men I boren ej vänta för mycket af statens tillgörande. En hvar är 
sin egen lyckas smed, säger ett gammalt ordspråk. Det beror främst af ar
betarena själfva, att genom flit, förnöjsamhet och ordning efterhand förbättra 
sina vilkor och ernä en altmera aktad ställning i det medborgerliga sam
hället. Helsingfors arbetareförening har tillvunnit sig rättvist erkännande 
för det sätt, hvarpå föreningen fullföljer sina syften. Laglydigt och anspråks
löst, såsom hela vårt folk, så höfves det arbetareföreningarne i detta land 
att sträfva och handla.

Med hjärtligt välönskan till Helsingfors arbetareförening tackar jag 
Eder för edert vänliga besök.

Efter talet, hvilket emottogs med lifliga lefverop, fick deputa- 
tionen tillträde. Enligt arbetarnes önskan utvecklade typografen Peh
konen, dertill utsedd af kamraterna inom depntationen, närmare an
ledningen, hvarför arbetarne nu i tusental samlats för att bringa hr 
senatorn sin hyllning. Talet, som hölls på finska, har godkändts 
af alla de äldre och yngre arbetare för hvilka talaren både före och 
efter uppvaktningen redogjort för dess innehåll och var af följande 
lydelse:

H. Herr Senator!
Vi arbetare veta mycket väl att vi i allmänhet icke böra blanda oss i 

politiska frågor af så grannlaga natur, som de hvilka för närvarande hålla 
sinnena i spänning i värt land, och det är derföre vi icke heller bruka 
göra det.

Men denna gång hafva vi dock icke kommit hit endast för att tacka 
Eder för det Ni, Hr Senator, gjort för oss såsom arbetare. Vi äro här
för att äfven såsom medborgare, hvilka icke äro likgiltiga för fosterlan
dets kommande öden utan lifligt intressera sig för och med uppmärk
samhet följa sträfvandena för vårt lands bästa, tacka Eder och bringa 
vår hyllning åt Eder, Hr Eenator, för det Ni såväl som politisk skriftställare 
som statsman, med sällspord förmåga och åsidosättande Edra personliga in
tressen manligt och öppet försvarat vår fäderneärfda lagbundna frihet, 
våra lagar och på dem grundade institutioner, hvilka äfven vi lärt oss 
älska och högakta.

Vi skulle visserligen kunnat i all tysthet bringa vår hyllning och 
vårt tack till Eder, Hr Senator, men då man från mot oss afvogtsinnadt håll 
försökt göra troligt att i vårt land endast de högre samhällsklasserna 
hafva intresse utaf bibehållandet af den själfständighet vi ega och att de 
således drifna af sina egna intressen, utan att tänka på de lägre folkklas
sernas bästa så ifrigt bemöta hvarje angrepp på vår nävarande ställning, 
hafva vi velat genom offentligt uppträdande på det kraftigaste protestera
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emot och tillbakavis denna beskyllning hvilken vi anse vara lika kränkande 
lör oss sjelfva som det är det för vårt lands ledande män. På samma gång 
önska vi förklara att orsaken dertill att vi utan yttre tecken till oro följt 
med sakernas gång, är dels den att vi med uppriktig glädje godkändt och 
som våra egna omfattat de åsigter våra tidningar om ifrågavarande förhål
lande uttalat, men i isynnerhet den, att H. Majestäts finska rådgifvares af 
oss kända föregående verksamhet och deras fosterländska sinnelag utgöra 
för oss en säker borgen derför att de sträfva för hela befolkningens bästa 
och för Hans Majestät framlägga endast sådana förslag som verkligen afse 
hela folkets väl.

Då Ni, Hr Senator, nu ansett Er böra lemna den höga post hvarå 
Ni åtnjutit vårt folks oinskränkta förtroende, anhålla vi å våra kamraters 
vägnar att Ni ville göra oss glädjen att såsom ett bevis på vår tack
samhet och erkänsla emottaga detta bref hvarmed vi kallat Eder till stän
dig ledamot af vår förening. Denna hedersbetygelse är visserligen af ringa 
värde, men det är det högsta vi kunna gifva.

Emottagande brefvet yttrade hr senatorn: «Jag har intet mer 
att tillägga till det jag redan talat till eder. Jag tackar eder för 
hyllningen och hoppas att vi ännu många gånger komma tillsamman?1

Sedan sångkören ännn sjungit «Savolaisen lanlu“ och „Vårt 
land“, som åhördes med blottade hufvuden, utbragte hr Pehkonen till 
sist ett „lefve“ för Finland, hvilket tusenstämmigt återgafs af arbetarne.

Dagen efter hyllningen innehöllo samtliga hufvud9tadens tid
ningar utförliga och sympatiska beskrifningar öfver detta i sitt slag 
första offentliga uppträdande af hufvudstadens arbetare. Så skref 
t. ex. Nya Pressen bl. a.:

„Denna arbetarne» i hufvudstaden frivilliga och endräktiga hyllnings- 
gärd åt senator Mechelin utgör det vältaligaste bevis på huru alt ända i 
folkets djupaste leder stundens bekymmer och oro trängt ned och så bemäk- 
tigat sig sinnena, att man erfar ett oemotståndligt behof af att ge luft ät 
sina känslor. Eör senator Mechelin själf måste denna hyllning hafva varit 
mer upplyftande och glädjande än kanske någon af de många andra heders- 
bevisningar, för hvilka han i dessa dagar varit föremål. Ty det är icke ofta 
det händer att arbetaren går från sitt arbete för att hylla en annan med
borgare, huru högt denne än må vara stäld, men när så sker, vet man också 
att det är på allvar menadt och kommer från hjärtat. Och därför är äfven 
äran af att få emottaga en dylik hyllning så mycket större “.

Inbjudning till medlemskap i föreningen, i afsigt att 
tillföra arbetarerörelsen ökade intellektuella och materiella krafter, 
har föreningen beslutat genom dess allmänna ståndpunkt motiverande 
bref till medlemmar inbjuda medborgare och medborgarinnor som i 
det offentliga lifvet gjort sig bemärkta.

Industristyrelsens cirkulär af den 8/6 1885. Vid in- 
dustriidkaremötet i Vasa afgåfvo indnstristyrelsenR intendenter intres
santa meddelanden om indnstristyrelsens ståndpunkt till svaren å 
detta cirkulär (se årsberätt. f. 1886, 87, 88 och 89).

IndustriidkaremÖtet i Vasa öfvervarades ej, såsom man 
på arbetarebåll önskat, af någon representant för Hifors arbetare. 
Orsaken härtill var att inbjudning dertill ej utfärdats.
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Inventering af föreningens egendom har verkställts af 
snickaren H. J. Nyman, kontoristen K. Schwerizon och kontorsföre- 
ståndaren V. Vesterlund.

Helsingfors Arbetareförenings
Kakelugnsmakarefackafdelnings årsberättelse för 1890,

andra verksamhetsåret.
Afdelningen begynte sitt andra verksamhetsår med mod och 

förtröstan i sinnena. Första årets vedervärdigheter voro öfver. Ovan
heten började gifva sig. Det kändes, att man hade tillräckliga kraf
ter i och för ärendenas behandling. Man kunde hoppas det vi nu 
skulle lemna ett tydligt spår af våra sträfvanden för vårt handtverks 
framsteg. Vi hoppades, att vi dristigt kunde skåda hän mot framti
den. Detta år var ju åtminstone i ekonomiskt hänseende ganska för
delaktig för vårt facks medlemmar. En mängd nya och stora bygg
nader hafva rest sig i vår stad och i dessa hafva kakelugnsmakarene 
haft ganska goda inkomster. Följande årsberättelse må visa i hvil
ken mån vid slutet af de föregående året uttalade förhoppningarna 
gått i fullbordan.

Det kan ej nekas, att afdelningens verksamhet varit liflig. Fli
tigt har man haft möten, och många nya ärenden ha dryftats. Un
der året hafva utom årsmötet hållits 9 månadsmöten och 18 besty- 
relsemöten. Härvid måste dock anmärkas, att det under sommarmå
naderna varit omöjligt att åstadkomma något sammanträde. Kakel- 
ugnsarbetet bör hänföras till arbetena utomhus. Derjemte är det en
treprenadarbete. Den långa, ljusa sommardagen tillåta männen desto 
längre syssla med sitt arbete, hvaraf lusten minskas för aftonmöten. 
Äfven äro flere kakelugnsmakare om somrarne sysselsatta i landsorten. 
Och kanske kunde man anföra äfven den orsaken, att den om som
maren bättre förtjensten förleder arbetaren till att missbruka sina till- 
gåugar. Och äfven annars är det naturligt, att man under bättre 
förhållanden icke så mycket ifrar för framåtskridande, eller har lust 
för allmänna, sträfvanden så länge ej den stigande bildningen har hun
nit väcka ett stadigvarande intresse för dem.

På mötena ha följande frågor kommit under diskussion:
1. Om sundhetsförhållandena på arbetsställena.
2. Om nyttan af konsumtionsföreningar.
3. Är olycksfallsförsäkring af nöden äfven för kakelugus- 

makarne ?
4. Om marknadernas bibehållande i H:fors.
5. Motsvarar kupan i köken sitt ändamål?
6. Vore det ej önskligt, att de s. k. rosterna blefve allmän

nare begagnade uti ugnar?
7. Arbetstiden. Normal- eller maximalarbetsdag?

3
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8. Kakelungsmakarenas arbetslöne-tariff.
9. Om lärlingars mat- och bostadsförhållanden.
10. Huru kunde s. k. kokskakelugnar hindras från att „röka in“?

Under diskussioneua om sundhetsförhållandena på arbetsplatserna
påpekades flere missförhållanden. De som mest anstränga kakelugns- 
makarcne, äro den stora hettan då husen torkas genom uppvärmning 
medels kokskaminer och å andra sidan det olidliga draget om våren 
och hösten, då rmmen vädras i ooh för torkning. Nutiden kräf- 
ver snabbt utförande af allt. Den enskildes ansträngning tages ej 
med i beräkningen, blott hela skaran är flitigt sysselsatt. En halffär- 
dig byggnad måste med det snabbaste fullbordas. Framför allt bör 
den vara torr. Om vintern torkas dessutom rummen medels stora 
öppna kaminer, i hvilka man bränner koks. Den häraf uppstigando 
röken förderfvar inom kort arbetarens lungor. Äfven hettan är ofta 
olidlig. Det kan man sluta sig till redan deraf att kådan i bräden 
på en famns afståud börjar sjuda. Det andra missförhållandet med
följer vädrandet. Ugnarnas rör i väggen är naturligtvis nnder byg
gandet lemuadt öppet. Dörrar och fönstrer stå öppna. Kakelngus- 
makareu skall sålunda dag ut och dag in stå i ett sådant drag, att 
han ej utan men för helsau kan hålla ut dermed. Det beslöts att 
härom anmäla hos yrkesinspektören, på det han kanske kunde låta 
vidtaga åtgärder, som af behofvet påkallas.

Konsumtionsföreningarnas och olycksfallsförsäkringens fördelar 
medgåfvos enstämmigt och beslöts uppmana äfven kakelngnsmaka- 
reue att tillförsäkra sig dem.

Om marknaderna i H:fors uttalades i hufvudsak det samma som 
i andra afdelniugar. De förleda blott till att hålla fridagar oeh med
föra ganska ringa fördelar. Då marknaderna således icke motsvara 
tidens kraf förordades deras afskaffande.

Frågan om arbetstidens längd hade redan vidlyftigt dryftats på 
andra arbetaremöten. Kakelugnsmakarene arbeta likväl på entrepre
nad. Några af dem ansågo dessutom normalarbetsdagen för en mindre 
önskvärd begränsning af det fria arbetet. Man harju, ifall man blir 
uttröttad, tillfälle att genom en fridag motverka öfveranstängningen. 
De flesta betviflade likväl att fridagen skulle verka så uppfriskande. 
Dertill kominer att den genom öfverarbete vunna större arbetspro
dukten är egnad att minska lönerna och att öfverarbetet således ej 
medför den förökning af inkomsterna som dermed åsyftas. Derför 
förordades en 10 timmars normalarbetsdag. Maximalarbetsdagcn 
hade ej anhängare.

En ömtålig fråga tyckes vara den olikhet i aflöningen som är 
vanlig i facket. Redan under fjolåret tillsattes en komité för att 
åstadkomma ett förslag till lönetariff. Om det nu var slapphet eller 
annat som stod hindrande i vägen altnog något förslag har ej aflemnats.
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Frågan uppkom derför ånyo ocb en annan komité tillsattes. Få se, 
om det nu blir något af.

Lärlingarnas mat- och bostadsförhållanden hafva äfven varit 
under diskussion i alla afdelningar. I kagelngnsmakarnes fack gifvcs 
det icke några lärlingar i vanlig betydelse, men afd. uttalade sig 
dock i frågan. Det medgafs att un rådande förhållanden tarfva re
formering. Men de i någon afdelning föreslagna hemmen för lärlin
gar kunde icke förordas. De förvandlas snart till otrefliga kaserner. 
Lämpliga föreståndare vore ej lätta att anskaffa. Och faran af då
ligt sällskap vore nära förbanden. Det enda verksamma medlet vore, 
att mästaren i sin egen eller någon annan god familj skaffar lärlin
gen ett trefligt hem, derifrån han ej gerna går ut för att söka sämre 
nöjen. Om lärlingarne spisa på något matställe, borde mästaren be
tala kosten direkte der.

Tre ännu oomnämda diskussionsfrågor höra direkte till fackoni- 
rädet. De hafva åsyftat, att meddela allmänheten några upplysnin
går om kakelngnsmakarenes erfarenhet i den vägen. Kupan ofvan- 
för hällen är ful i köket och då ångventilen är under densamma,
kan endast den del af den i rummet befintliga luften renas, som är
nedan om kupans nedre kant. Hällens yta åter är åtminstone 5—G 
qvadratfot stor. Upp ifrån den stiger således en lika vid, varm luft
ström. Ångventilen åter är aldrig ens en qvadratfot. Den för
slår således ej till att draga ut gaserna, utan de strömma ut i rum
met under kupans kant. Kupan berde således undanskaffas och en 
stor ventil inrättas nära taket, för att leda gaserna ut i rökfånget.

Användandet af rost i ugnar kom ej under slutlig diskussion 
emedan så många brådskande ärenden voro att slutbehandla.

Frågan om hnru kokskakelugnarnes kunde hindras från att röka 
in var före alldeles på slutet af året. Olika förbättringar föroslogos, 
men allmännast förordades begagnandet af rost under eldstaden. Af 
brist på erfarenhet fick frågan förfalla.

Afdelningen har stält till 4 soiréer under året. Man bör ej 
anse sådana soiréers uppfostrande verkan för ringa. Men dertill ford - 
ras ett program, som är egnadt att verka härför. Ett sådant pro
gram med föredrag o. d. har dock ej städse kunnat åstadkommas, 
emedan alltid de samma svaga förmågorna anlitats derför. Af afdel
ningens andra medlemmar har något bistånd icke erhållits. Okad t 
intresse erfordras således! Må de dertill duglige medlemmarne här
vidlag bistå bestyrelsen.

Men det har ju ej ens i andra hänseenden synts, att afdelnin
gen eller rättare kakelugnsmakarene i allmänhet hade lust för uppoff
ringar. Låugt ifrån! Snarare är det afvoghet, som kommer afdeluiu- 
gene arbetande medlemmar till del. Afund och hat beteckna deras
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ställning till afdelningen, hvilka ej böra till den. Det har börjat kan
nas, som om afdelningens verksamhet sist och slutligen vore onödig 
och mindre önsklig. Alla de reformer, hvilka föreslagits, hafva blif- 
vit bemötta med likgiltighet. Och det icke endast af arbctsgifvaro 
utan ännu mera af sjelfva de kakelugnsmakare, hvilka ej höra till afdcl- 
niugen. Den har få medlemmar. Det är således ej något att undra 
öfver att afdelningens verksamhet afstannade och att det man och 
man emellan talats om att nedlägga hela afdelniugen. Och om det 
frågas, hvad som är orsaken dertill så bör det väl svaras: den 
bristande bildningen och den bristande nykterheten. Man tror att 
några reformer i nuvarande förhållanden ej äro af behofvet påkalla
de. Vi ha ju godt om förtjenst. Enhvar är nöjd med sin ställning. 
Pengarna räcka nog till mat och dryck. Behof af andlig utveckling 
förnimmes icke. Och hvad må då vara orsaken till allt detta? Jo 
det, att nästan alla kakelugnsmakare äro äldre, i sitt gammalmodiga 
åskådningssätt inbitne män. Ett yngre kakelngnsmakareslägte ges 
icke och skall ej ges, sålänge det ej stadgas en egentlig läro- och 
gcsälltid äfven i detta handtverk. Deri finnes orsaken till att afdelnin- 
gen ej har kunnat verka så ingripande, att det vore hopp om dess 
framtida framåtskridande. De få medlemmar som ännu äro qvar i 
afdelniugen, orka ioke länge sträfva framåt, då de se att icke ens 
deras arbetskamrater förstå att värdera deras bemödanden.

Sådana äro afdelningens ntsigter för framtiden. Ljusa äro de 
icke. Må det följande året visa om afdelningen utan skäl är hopp
lös. Slutligen bifoga vi några uppgifter om afdelningen officiella lif.

I afdelningens bestyrelse invaldes på årsmötet d. 9 Februari i 
stället för dem som voro i tur att afgå hrr N. Borgman, K. Lyy
ränen och J. E. Sevon, alla återvalda. Efter det hr K. Itkonen 
afgätt från afdelningen invaldes i hans ställe hr E. Sarlin. Afdel- 
niugens ordförande har varit hr N. Borgman och viceordförande 
hr E. Sarlin. Arbetareföreningens direktion utsåg hr V. v. Wright 
att vara medlem i afdelningens bestyrelsen. I September afgick från 
aifdelningen hr A. Malm, i hvars ställe i bestyrelsen utsågs hr J. 
W. Nummelin. De skilda medlennnarne ha på mötena varit tillstä
des hrr Bergholm 16, Borgman 15, Itkonen 3, Lyyränen 12, Malm 
1, Nummelin 6, Sarlin 13, Sevon 16, Suokas 12, och v. Wright 11 
.gånger. Som bevis på den ofvan nämda likgiltigheten kunde kanske 
anföras, att under året hållits endast ett af alla medlemmar hevistadt 
möte. Flere gånger hafva möten ajournerats, emedan ett tillräckligt 
antal medlemmar ej infunnit sig.

Månadsmötena hafva i allmänhet varit fåtaligt besökta. I me
deltal hafva 10 personer der varit närvarande. De der försiggångna 
diskussionerna ha af tidiugarna refererats.
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Kanske vore det ej ur vägen, att nämna de förslag till dis
kussionsfrågor, som å kakelugnsmakarenes vägnar gjordes för det all
männa arbetaremötet nästa sommar. De voro:

1. Vore det ej önskligt, att i lag stadgas egentlig läro- och 
gesälltid i alla handtverk?

2. Borde ej äfven arbetsgifvaren eller mästaren hafva gått i 
lära uti sitt handtverk? Att föredraga dessa frågor på mötet valdes 
hr J. AV. Nummelin.

Till fackföreningarnas centralkomite valdes i stället för den af- 
gångna hr A. Malm hr J. AV. Nummelin.

Såsom afdelninges sekreterare har under årets lopp fungera! 
studeranden A. Järvinen.

Revisorer voro kakelugnsmakaren J. AI. Kylander och stud. 
A. Järvinen. Den af dem gifna revisionsberättelsen är af följande 
lydelse:

Revisorernas berättelse för år 1890.
Vid skedd revision af afdelningens bokslut hafva vi funnit dess

ekonomiska ställning vara följande:
Inkomster:

Behållning från år-1889 ... ..... o9: 05.
Inskrifningsafgifter.............................................................. 7: —
Månadsafgifter .................................................................... 86: 50.
Nettobehållning af 4 soiréer.............................................. 144: 35.

Summa 296: 90.
Utgifter:

Till Arbetareför. erlagda inskrifningsafgifter......................... 7: —
„ ,, „ 50 % af månadsafgifcerna . . 43: 25:

Annonser .......................................................................... 73: 98.
Till Arbetareför. byggnadsfond 10 °/0 af soiréernas netto

behållning ..................................................................... 14: 44.
Afgift till centralkomitén.................................................... 3: —
Behållning till 1890    155: 23.

Summa 296: 90.
Afdelningens disponibla tillgångar ittgiira:

Understödsfonden ............................................................... 75: 75.
Enskilda fonden.................................................................... 79: 48.

Summa ffmf. 155: 23.
Bland utgifterna hade i misstag insmngit sig en räkning å 10 

mk. tillhörande mekaniska fackafdelningen. Denna post skulle för
minskat årets behållning till 145: 23. Då misstaget nu är
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riittadt, ooh då vi funnit redogörelsen i allo vara korrekt, föreslå vi 
kassören och afdelningens bestyrelse till erhållande af ansvarsfrihet 
för år 1890.

Helsingfors den 22 Februari 1891.
M. Kyl ander. Albin Järvinen.

Helsingfors Arbetareförenings Kakelngusniakarefackafdel- 
nings funktionärer år 1890.

Bestyrelsen:
Ord för ande:

Nikolai Borgman, kakelugnsmakare, * 1 830A156, v. 89, 90.

Vioeordföran dc:
Erland Sarlin, kakelugnsmakare * 186/353, v. 90.

Öfriga medlemmar:
Gustaf Bergholm, kakelugnsmakare, * 182S/i57, v. 
Karl Lyyränen, „ * 184/ä58, v.
Johan Nummelin, „ * 1827/869, v.
Johan Edvard Sevon, „ * 18fi/j 16f), v.
Matti Suokas, „ * 1 817/652, v.
Viktor Julius von Wright, fabrikant, Arb.-för repres. *

89, 90.
89, 90.
90.
89, 90.
89, 90.
185/850, v.89, 90.

Sekreterare: 
Albin Järvinen, student, * 181/367, v. 90.

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

Kassör:
Alarik Biese, kontorschef, *183® 758.

Afdelningens medlemmar:
Bergholm, Gustaf.
Borgman, Nikolai.
Josefsson, Karl.
Kolin, W.
Kylander, Alfred.
Lindström, J.
Lindfors, Karl.
Lyyränen, Karl.

Summa 15 medlemmar.

Malm, August. 
Nieminen, J. A. 
Nummelin, J. W. 
Sarlin, Erland.
Sevön, Johan Edvard. 
Suokas, Matti. 
Willstedt, Viktor.



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

39

Medlemsantalet har således under året minskats med 6 med
lemmar.

Till slut ännu några ord. Man har ej kunnat undgå att märka 
det på slutet af året en viss dunkel förstämdhet gjorde sig gällande. 
Det är redan anfördt, att afdelningens fortbestånd nästa år är mycket 
tvifvel underkastadt. De få medlemmar som ännu stå qvar, belönas 
med bitterhet från kamraternas sida. Af sig sjelf uppstår tanken att 
arbetet är gjordt nästan nog förgäfves. Det har verkligen talats om, 
att sluta med afdelningens verksamhet. En sak blott har afhållit 
från att låta tanken bli verklighet. Afdelningens nuvarande med
lemmar vilja ej åt kakelngnsmakarene i allmänhet åsamka det dåliga 
rykte att de i sin enfaldiga afund och efterlätenhet låta sina intressen 
ooh sitt framåtskridande stanna. Allmän uselhet bevisar det hos 
vårt handtverks idkare, om de ej förmå tillräckligt uppbära en egen 
fackafdelning. Må nu detta år utvisa, om kakelugnsmakarene verk
ligen vilja behålla ryktet om uselhet. Må de mangrant ansluta sig 
till afdelningen och flitigt besöka dess möten. Må de glömma sina 
sjelfviska åsigter och enas om ett kraftigt arbete för vårt handtverks 
höjande. Denna årsberättelse visar ju att vi ingalunda försökt att 
gå för när någons hvarken ekonomiska eller allmänna ställning, men 
gjort allt hvad möjligt är för hvars och ens bästa.

Helsingfors den 22 Februari 1891.
Enligt uppdrag:
Albin Järvinen.

Kassörsbefattningen har fortfarande handhafts af kontors
chefen A. Biese och det med ani. af föreningens små tillgångar under 
en stor del af året utan någon ersättning, oaktadt arbetet i följd af 
de många afdelningarna betydligt ökats. Föreningen står derför i 
stor tacksamhetsskuld till hr Biese.

Litteratur i arbetarefrågan. Derom tillspord af en för
läggare har Direktionen lofvat söka anskaffa 100 abonnenter å jur. 
kand. O. E. Stenroths föredrag i arbetarefrågan, men utgifvandet 
har ännu ej skett.

LotterifrågaR. Åberopande andras föredöme och lotteriernas 
goda ekonomiska resultat, har föreningen, frångående sitt tidigare 
beslut, med betydlig majoritet gifvit tillstånd till anordnandet af ett 
lotteri för föreningen.

Läsesalen, i läsesalen hafva omkr. 50 in- och utländska 
tidningar och tidskrifter varit framlagda. Lusten att genom tid
ningsläsning följa med de allmänna angelägenheternas utveckling ökas 
dag från dag och den som ej vet hvad tidningarna berättar utsätter 
sig för åtlöje öfverallt der arbetare komma tillsammans.



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

40

Helsingfors Arbetareförenings
Mekaniska fackafdelnings berättelse för 1890, tredje 

verksamhetsåret.
Afdelningens bestyrelse har under året bestått af följande från 

föregående år qvarstående medlemmar: filaren P. Ek och smeden 
H. Hammar. Vid årsmötet den 16 Februari valdes filaren K. 
Lindroth (ånyo) med 24, pannmakaren T. Silander med 17, svarf- 
varen Otto B. Malin med 13 och filaren J. M. Unger med 12 röster. 
Såsom Arbetareföreningens representant i afdelningens bestyrelse liar 
kontoristen W. Ekman fungerat.

Vid konstituerande bestyrelsemöte don 19 Februari valdes 
till ordförande hr K. Lindroth, till viceordförande och sekreterare 
hr O. R. Malin. Den 17 Mars anhöll hr Malin om afsked fråu 
bestyrelsen och sekreterarebefattningen. Vid månadsmötet den 30 
Mars valdes till bestyrelsen, i stället för hr Malin, ingeniör O. Lönn
roth, som sedermera af bestyrelsen valdes till viceordförande. Hr 
P. Ek utsågs till sekreterare.

Onder året hafva 16 bestyrelse- och 11 månadsmöten hållits. 
De vigtigaste frågorna vid månadsmötena hafva varit följande:

Den 17 November 1889 föreslog svarfvaren V. Sohiman att 
frågan om arbetstidens förkortning borde upptagas till diskussion så 
fort som möjligt, för att man genom någon representant kunde lemna 
ett välmotiveradt förslag härem till nästkommande landtdag. Frågan 
remitterades till fackföreningarnas centralkomité, hvilken anhållit om 
samtliga fackafdelningars utlåtande i saken, men ännu ej erhållit svar 
af alla. Den 30 Mars behandlades samma fråga. Mötet ansåg tiden 
vara inne för en dylik åtgärd och beslöt sända till alla fabriksegare 
en skriftlig anhållan om arbetstidens förkortning. Men innan denna 
skrifvelse blef uppsatt höllo fabriksegarne gemensamt sammanträde 
der de beslöto förkorta arbetstiden till 1 1 timmar ifrån den 1 Juni, 
hvilket beslut de alla äfven följde. I anledning deraf föreslog be
styrelsen vid följande inånadsmöte, att den påtänkta skrifvelsen ej 
mera skulle afsändas, hvilket förslag mötet enhälligt godkände.

Vid månadsmötet den 30 Mars anmärkte pannmakaren J. Väi
sänen om den ledsamma omständigheten ati alla gaslyktor släckas 
hvarje morgon kort före den tid då arbetarne gå till sitt arbete. 
För att få närmare upplysningar i saken lemnades behandlingen deraf 
tillsvidare beroende.

Om kostpenningars lemnande åt lärligarne uttalade afdelningen 
den önskan att arbetsgifvarne skulle utse någon pålitlig arbetare för 
att öfvervaka, att lärlingarna på sina matställen erhålla tillräcklig, 
helsosam och närande kost.

Om lärlingarnes afflyttning. Afdelningen ansåg att flyttningen 
ej förorsakar någon skada åt lärlingarne och deras arbetsskicklighet,
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emedan de ofta måste gå i lära i någon mindre verkstad, der endast 
enklare och gröfre arbeten förfärdigas oeh derför kunna hafva fördel 
af att söka annan anställning.

I marknadsfrågan har afdelningen uttalat sig derhän, att mark
naderna borde såsom obehöfliga afsknffas.

Statistiska uppgifter om arbetslöner och lefnadsvilkor m. m. 
hafva anskaffats. Se statistikkomiténs berättelse.

Vid mötet den 14 December föreslog filareu N. Nottinen 
6tiftandet af en reservfond. Saken öfverlemnades åt en 5-manna 
komité för framställandet af ett grundligt förslag.

Till allmänna arbetaremötets bestyrelse hafva 8 skilda frågor 
blifvit sända.

Vid mötet den 30 Mars föreslog hr Th. Silander stiftandet af 
en egen hornorkester. Förlaget förkastades af ekonomiska skäl; hvar- 
emot hr P. Eks förslag om bildandet af en sångkör fick understöd. 
Men sedan finska talare- och diskussionsklubben vidtagit åtgärder för 
åstadkommandet af en sångkör förföll förslaget.

Såsom representanter vid fackföreningarnes centralkomité hafva 
hr A. Holst och E. Lindroth fungerat.

Vid månadsmötet den 30 Mars upplästes en af hr V. v. Wright 
anländ skrifvelse, hvari han meddelade, att han måste afgå från sin 
plats såsom föreningens representant i afd. bestyrelse. Orsaken till sin 
afgång meddelade hr v. Wright vara den, att mekaniska fackafdelnin
gen redan utvecklat sig så att han med godt samvete kan öfverlemna 
sin post derstädes åt en annan person emedan åtskilliga nya fack
afdelningar bildats, hvilka nödvändigare behöfva hans deltagande.

Slutligen bad hr v. Wright, återlemnande sitt funktionärsmärke, 
afdelningen och dess bestyrelse vara öfvertygade om, att han alltid 
bland sina angenämaste hågkomster bevarar minnet af sitt samarbete 
med de mekaniska arbetarne.

Sedan brefvet upplästs beslöt afdelningen enhälligt att be hr 
v. Wright godhetsfullt emottaga funktionärsmärket i silfver såsom ett 
minre af de mekaniska arbetarenas tacksamhet och högaktning för 
det vänliga tillmötesgående och intresse hvarmed han med sin er
kända skicklighet verkat för afdelningens bästa. Då hr v. Wright 
för tillfället var på föreningslokalen, bjöds han in och ordföranden 
meddelade honom mötets beslut samt anhöll att br v. Wright som 
minne skulle emottaga förut nämnda funktionärsmärke, hvilket han 
äfven, varmt tackande, gjorde.

Arbetareundervisningen. Sin tacksamhet uttalade fackafdelnin
gen åt A. S. Johansson, K. Eoss ocb V. Sohiman, för det de utan 
ersättning hade en lång tid undervisat ett stort antal elever i ritning 
och räkning.
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Fackafdelningen är nöjd med det förgångna årets tilldragelser, 
iramför allt med arbetstidens förkortning oeh att det ej varit brist 
på arbete.

Helsingfors den 22 Februari 1891.
K. Lindroth.

Revisionsberättelse.
Vid granskningen af räkenskaperna hafva vi funnit att fack

afdelningens ställning den 31 December var följande:

Afdelningens medlemmars kassa. 
Inkomster:

Behållning från 1889 ................................................... 86 18.
Inskrifningsafgifter......................................................... « 53 —
Månadsafgifter............................................................... n 375 —

Summa 9mf. 514 18.
Utgifter:

Inskrifningsafgifter till Arbetareföreningen . , . . 9inf. 53 —
Månadsafgifter ,, „ . . . . ,1 187 50.
Äterbetaladt åt medlemmarne till sjukkassebidrag . . 101 25.
Lån till fackafdelningens enskilda kassa . . . . 83 43.
Behållning till år 1891................................................. 89 —

Summa % 514 18.
Afdelningens enskilda kassa.

Inkomster:
Inkomst af 5 af afd. arrangerade aftonsamqväm och

2 lustfärder......................................................... 9nif. 318 55.
Skuld åt medlemmars kassa.................................. 83 43.

Summa 401 98.
Utg ift e r :

Bestyrelsemärken......................................................... && 64 —
Afgift för 2 medlemmar i centralkomitén för P/2 år r 9 —
Eu räkning för år 1889 m. m................................... n 4 65.
Utgifter för årsfesten och samqväm....................... yi 135 99.
Tidningsannonser........................................................ 171 33.
10° q af vinsten från arrangerade nöjen till Arb.för. p 17 01.

Summa 9mf 401 98.
Afdelningens inventariers värde 1890 118 . —
Vi föreslå full ansvarsfrihet åt bestyrelsen och kassören för 

förgångna året. Helsingfors den 20 Februari 1891.
J. R. Nybäck. K. E. Liljeroos.
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Förteckning öfver af afdelningen arrangerade nöjen år 1890.
Inkomst. Utgift. Vinst. Förlust.

Samqväm d. 23 Febr............................... 146: — 80: 88. 62: 12. — —
„ 22 Mars ...... 85: — 54: 10. 30: 90. — —

Vtfärd „ 29 Juni .......................... 440: 23. 407: 15. 33: 08. — —
den 20 Juli tillsammans med bok- 

binderifackafdelningen . . 225: 30. 325: 93. — — 70: 63.
Samqväm den 2 7 September . . . . <18: — 50: 76. 17: 24. — —

„ 18 Oktober . . . , 93: — 57: 28. 40: 72. — —
» „ 13 December . . . . 161: — 75: 07. 85: 93. — —

Summa .59^: 1,253: 53. 1051: 17. 272: 99. 7 0: 63.

Mekaniska fackafdeinifiens funktionärer 1890. 
Bestyrelsen:
Ordförande:

Karl Lindroth, filare, * 1811/ 248, v. 88, 89, 90.

Viceord fö rande:
Oskar Lönnroth, ingeniör * 1831/855, v. 90.

Öfriga medlemmar:
Petter Ek, filare, *181/166, v. 89.
Hjalmar Hammar, smed, * 1818/359, 88, 90.
Johan Mauritz Unger, filare, v. 90.
Thomas Silander, pannmakare, *18t/I158, v. 88, 90.
Willehad Ekman, kontorist, Arbet. för. representat, * 1 818/262, v. 90.

Sekreterare.
Petter Ek, filare, *181/166, v. 90.

Revisorer:
Karl Liljeroos, svarfvare, v. 90.
J. R. Nybäck, filare, v, 90.

Kassör:
Gustaf Alarik Biese, kontorchef * 1830/758.

And, August, filare,
Björkholm, G., gjutare,
Blomqvist, E., filare,
Cedergren, Emil,
Ek, Petter, filare,
Ekman, W., kontorist,
Ekman, J., smed,
Falenius, Gustaf,
Grahn, P. W., 89.

Afdelningens medlemmar: 
90.
90.
89.
8".
88.
88.
88.
89.

Granblom, R., svarfvare, 90.
Hammarr, Hjalmar, smed, 88,
Hele'n, G., maskinist, 90.
Henriksson, a. K., svarfvare, 90,
Helenius, A., smed, 90.
Helenius, M. E., eldare, 90.
Heinonen, A. kopparslagare, 90.
Hildén, J., svarfvare, 89.
Hagman, John., gjutare, 89.
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Hällström, J. V., filare, 89.
Kallio, I., pannmakare, 89.
Karlberg, J , smed, 88.
Kajander, K. H., 90.
Kilpinen, K., maskinist, 89.
Kreison, A., smed, 90.
Kurki, 0„ filare, 90.
Kjäldman, G. A., snickare, 90.
Laurila, K., 90.
Laakso, J.. pannmakare, 90.
Liljeroos, svarfvare, 89.
Lindgren, K. R., svarfvare, 88.
Lindberg, K., „ 88.
Lindroth, K., filare, 88.
Lindholm, II.. svarfvare, 89.
Lindvall, Karl, 89.
Malin, Otto R., svarfvare, 88.
Nottinen, N. J„ filare, 90.
Nybäck, J. R., svarfvare, 89.
Nyman, K., gjutare, 89.
Oksanen, V,, filare, 90.

Summa medlemmar 62.

Ollakka, J., svarfvare, 90.
Palander, K. E., filare, 90.
Pekkanen, A. J., filare, 88.
Pulkkinen, P. F., filare, 89.
Pntkunen, H., svarfvare, 89.
Ryynänen, K., pannmakare, 88.
Seteri, J. V., lärling, 90.
Seger, J. E., filare, 90.
Selin, K., kopparslagare, 90.
Silander, Th., pannmakare, 88.
Smedjestrand, A , svarfvare, 88.
Stålberg, K. V., svarfvare, 9C.
Sternberg, K., „ 89.
Svartström, T., „ 89.
Tillander, M., „ 88.
Onger, J. M., filare, 88.
Vablström, Fredrik., 89.
Yiklund, E. G., snickare, 89.
Viikki, K.. „ 90.
Väisänen, J., pannmakare, 89.

Museers och samlingars öppenhållande om söndagarna.
Framställningen härom (se 1889 års ber.) har af universitets Con
sistorium med erkännansvärdt tillmötesgående bifallits.

Men nu böra också arbetarne visa, att det icke är förgäfves 
man beredt dem tillfälle att pä detta nya sätt inhämta vetande. Alla 
tänkande arbetare böra bland sina kamrater sprida kännedom om alt 
man alla söndagar, ntan att betala en enda penni, får bese flere af 
universitetets samlingar och att man deraf icke allenast lär sig mycke* 
utan att det äfven är nöjsamt.

Helsingfors
Målarefackförenings årsberättelse för år 1890. i en

lighet med bestämmelsen i stadgarna afger bestyrelsen härmed följande 
kortfattade redogörelse för föreningens verksamhet nuder det för
gångna året.

Möten har föreningen hållit en gång i månaden, ett par må
nader t. o. m. tvenne gånger. Vid dessa möten har, utom förenin
gens ekonomiska och enskilda angelägenheter, handhafts äfven några 
arbetarnes gemensamma sträfvanden berörande frågor. Af mötesbe
sluten nämnas här några af de viktigaste.

Vid mötet d. 22 Januari godkändes Handtverks- och Fabriks
föreningens förslag till arbetsbetyg, hvari skall antecknas arbetarens 
kunskap i skilda yrkesgöromål och äfven om han tillföljd af drycken
skap hållit fridagar. På samma möte diskuterades om livad kunde 
göras till fridagshållandets afskaffande. I brist på andra utvägar be
slöt föreningen för sin del förorda pliktsystemets införande.
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Vid den 19 Febr. hållet möte beslöts till nytt lif uppväcka 
föreningens talare- och diskussionsklubb, hvilken under föregående år 
i brist på intresse skingrats.

Vid mötet den 23 April fattades beslut om målarefackförenin
gens anslutning till härvarande Arbetareförening, under vilkor att den 
fortfarande får behålla sina egna stadgar, att dess medlemmar cga 
samma rättigheter som Arbetareföreningens medlemmar och att hälften 
af dess medlemsafgifter öfverlemnas till Arbetareföreningen. Före
gående är hade redan på några möten väckts förslag i den riktning, 
att raålarefackföreningen borde ansluta sig till Arbetareföreningen, för 
att bättre kunna motsvara sitt ändamål. Motiverade skäl framhölls, 
enligt hvilka nämnda anslutning vore ett medel till uppväckande af 
lifligare föreningslif och intresse hos målarene. Då Arbetareföreningen 
eger ett vidlyftigt bibliotek m. m. till sin disposition, är allt detta 
egnadt att mana hvarje arbetare att ansluta sig till den och att ar
beta för den gemensamma saken.

Vid samma möte valdes, på kakelugnsmakarenes fackafdelnings 
uppmaning, tvenne medlemmar till den komité, som undersöker sund- 
hetsförhållandena på arbetsplatserna.

Föreningen uttalade äfven vid nämnda möte, som svar å fack
föreningarnas centralkomités fråga om marknadernas nödvändighet, 
att marknaderna i sin nuvarande form äro för arbetarebefolkningeu 
mera skadliga än nyttiga.

Mötet d. 7 Maj beslöt att medelst cirkulär till målarearbets- 
gifvarene eller på något anuat lämpligt sätt verka i den riktning, 
att personer, hvilka icke i minst två år varit i lära, ej skulle er
hålla yrkesarbetarebetyg, utan endast medhjelpareintyg.

Den 11 Juni hölls första föreningsmöte i Arbetareföreningens 
lokal, vid hvilket tillfälle anslutningskontraktet eller öfverenskommelseu 
upplästes,

Vid den 3 September hållet möte beslöts i fråga om arbeta
rens skiljande från arbete ntan föregående uppsägning uttala som för
eningens öuskningsmål, att uppsägningstid, om också kortare än i lag 
stadgad, allmännare skulle brukas.

Vid mötet den 22 Oktober beslöts att till förberedande ko- 
mitén för 1891 års allmänna arbetaremöte aflemna följande förslag 
till diskussionsfrågor vid nämnda möte.

1) Vore det önskvärdt att arbetarne grundade egen bankaftär?
2) Ar näringsfriheten till gagn eller skada för yrkesarbetaren?
3) Om arbetsdagens längd skulle i lag stadgas, vore detta till 

skada för arbetarne?
4) Vore det till skada för vår politiska utveckling om åt yr- 

kesarbetarne beviljades allmännare politisk rösträtt?
5) Ar det önskvärdt att deltagande i fackföreningar blefve 

obligatorisk?
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Mötet den 19 November afgaf å föreningens vägnar, på fack
föreningarnas centralkomites fråga om nuvarande lönesystemet för lär
lingar vore det rätta, till svar det önskningsmål, att arbetsgifvarene 
borde för sina lärlingar anskaffa bostad och spisqvarter annanstädes 
om de icke önska ha dem hos sig, samt att önskvärdt vore inrät
tandet af skilda lärlingshem, hvari dessa vore under noggrann och 
ständig tillsyn.

Vid mötet den 9 Dec. beslöt föreningen att dess sångkör, 
hvilken hela året träget öfvat sig och ernått märkbara framsteg under 
sin utmärkta dirigent, hr Leino, anslutes vid detta års börjar till den 
nya nationalsångkören, som bildats af Arbetareföreningens finsksprå
kiga talare- och diskussionsklubben.

Föreningens representanter i fackföreningarnas centralkomité 
hafva under det förflutna året varit hrr F. M. Orrela och K. A. 
Heinonen.

Målarefackföreningens ordförande bar från år 1890 varit må
laremästaren A. H. Järvi, viceordförande F. M. Orrela.

Bestyrelsen har bestått af följande: ordinarie medlemmar L>. 
Sihvonen, H. Koski. F. M. Orrela, E. Gustafsson, J. Löf, K. A. 
Heinonen, C. H. Carlsson och J. W. Gestén, suppleanter G. A. 
Salonen, F. Lindholm, A. Gustafsson och K G. Hellström.

Kassör har varit hr F. M. Orrela.
Sekreterare: hr J. W. Gestén och under hans bortvaro hrr D. 

Sihvonen ooh K. A. Heinonen.
Uppbördsman hi’ A. Gustafsson.
Revisorer: hrr E. L. Vasenius och J. Lahtinen.
Festbestyrelsen: hrr H. Koski, J. Löf, F. M. Orrela, H. 

Streng, F. Lindholm, G. A. Salonen, E. Gustafsson och K. A. 
Heinonen.

I föreningen har under årets lopp inskrifvits 22 nya medlem
mar, skiljts under samma tid 14. Hela medlemsantalet är nn 48, 
hvaraf arbetsgifvare 6 och arbetare 42.

Målarefackföreningens revisionsberättelse för 1890-
Inkomster:

Anmälnings- och inskrifningsafgifter . .
Månadsafgifter........................................
Inkomster af te-utskänkning ....
Hyra för möteslokalen............................
Föranstaltade nöjen.............................

44: — 
n 136: - 
„ 30: —
„ 20: - 
„ 642: 57

Summa 57
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D tgifter:
Hyra för möteslokalen.................................. • • • 111: 50
Sångledaren J. Leiuos arvode .... w 175:
Tidningsannonser........................................ 143: 26
Anmäln. och inskr.-afg. till arb.-fören. . • ■ • » 63: —
Månadsafg. till arb.-för.................................. 40: —
Hyra för piano............................................. n 30:
Böcker m. m.................................................. « 15: 50
Kontant i kassan '.................................. ii 294: 31

Summa SJhfi 872: 57
Kassans ställning denna dag.

Tillgångar.
Kontant i kassan........................................ &hjf. 294: 31
Lösegendom m. m.......................................... 't') 150: —
Förlust från föreg. år ...... . 76: 77

Summa Smf. 521: 08
Skulder:

Skuld till Målaremästaren 0. H. Carlsson . . . 521: 08
Summa 9mf. 521: 08

Helsingfors d. 31 December 1890.
F. M. Orrela.

Sedan undertecknade granskat ofvanstäende räkenskaper ocb 
fnnnit dem riktiga, föreslå vi fullständig ansvarsfrihet för bestyrelsen 
och kassören,

Helsingfors d. 21 Februari 1890.
E. L. Wasenius. J. Lahtinen.

Återblick. Såsom det förutsågs, har större lifaktighet uppstått 
inom målarefackföreningen sedan dess anslutning till Arb.-föreningen. 
Ett större antal nya medlemmar har inskrifvits och förutvarande ha 
mera deltagit i föreningens sträfvanden. Vi önska detta allt fort
farande.

Enligt uppdrag:
J. W. Gesten.

Möten för arbetaresakens befordrande hafva fortfarande 
kostnadsfritt fått hållas i föreningslokalen.

Nedsättning af högsta röstetalet vid landtdagsmanna- 
OCll kommunala Val. Vid behandlingen af förelaget härom (se 1889 
års ber.) hvarmed sammanfaller en framställning från Abo arbetareför
ening om att landets samtliga arbetareföreningar borde söka få en ge
mensam ständerpetition i saken till stånd, afgaf ordf. d 14/5 ett af
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samtliga direktionsmedlemmar omfattadt yttrande deri en steg för 
steg skeende nedsättning af högsta röstetalet på anförda skäl föror
dades. Detta uttalande offentliggjordes i svensk- och finskspråkiga 
tidningar och det beslöts att af en komité sammansatt af framstå
ende representanter för begge partierna anhålla om utlåtande beträf
fande reformens önskvärdhet och utsigterna för dess genomförbarhet. 
De för nationella partiet utsedde representanterne redaktör V. Löf
gren och juriskandidaten L. Kivekäs, förklarade sig villige att i ko
mitén inträda, men kandidaterne för det svenska partiet handlanden 
M. Hallberg och vicehäradshöfding B. Elvinä gåfvo ett afböjande 
svar, motiveradt dermed att de ej hade sitt partis bemyndigande att 
afgifva utlåtande i saken och icke heller ville uttala sina personliga 
åsigter innan frågan vid förestående landtdag kommer under ompröf- 
ning. Med anl. häraf beslöt föreningen d. 30/5 enligt dir:s på pröf- 
ning stödda förslag, att under uttalande af sin fulla anslutning till 
yrkandet om högsta röstetalets stegvisa nedsättning, för n. v. afstå 
från vidare åtgärders vidtagande i saken.

Nya ansllllflinjjar. Bleck-, plåt- och kopparslagarnes äfven 
som skomakarnes fackföreningar hafva anslutit sig till Arbetareföre
ningen. Murarnes ocb tapetserarnes fackföreningar som äfven begärt 
att få ansluta sig, tyckas derefter somnat bort.

Ordningsreglerna hafva kompletterats med bestämningar bl. 
a. derom, att om någon föreningsmedlem stör ordningen vid nöjeu, 
bör han genom protokollsutdrag underrättas om att derest hans upp
förande framdeles ger anledning till anmärkning fråga om hans ute
slutande ur föreningen kommer att väckas och att äfven utom föreningen 
stående personer, hvilka vid dess nöjen stört trefnaden, förteckning 
skall föras och dessa personer aldrig vidare erhålla tillträde till för
eningens lokal.

Ordningsutskottets berättelse. Vid årsmötet den 9 Mars 
voro följande medlemmar i utskottet i tur att afgå, neml.: hrr H. 
Hammar, G. F. Willandt, A. Helenius, G. Keinänen, O. Wallander 
och E. Nordling; qvarstående voro; hrr M. Lindfors, M. Lindblad, 
D. Stenbacka, K. P. Lodman, F. Numberg och T. Kytö. Vid an- 
stäldt val blefvo följande personer invalda, nemligen; smeden K. Hj. 
Hammar, kakelugnsmakaren A. Malm, bagaren K. P. Kumlander, 
byggmästarene G. Keinänen, G. F. Willandt och V. Lönnbohm. Vid 
sammanträde den 14 Mars valdes till ordförande typografen M. Lind
fors, viceordförande byggmästaren M. Lindblad samt till sekreterare 
byggmästaren V. Lönnbohm. Under årets lopp hafva från sin be
fattning afgått hrr Stenbacka, Malm, Kumlander och Lönnbohm, den 
sistnämnde till följd af val till direktionsledamot. I de afgåendes 
ställe blefvo valda målaren F. M. Orrela, bokbindaren G. Paulsson,
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bagaren T. A. von Schrowe och kopparslagaren G. Janhunen. Till 
sekreterare i stället för hr Lönnbohm utsågs verkmästar F. Numberg.

Utskottet har sammanträdt 41 gånger, neml. i Jan. 5, Febr. 
3, Mars 4, April 2, Maj 4, Juni 1, Juli 2, Aug. 3, Sept. 4, Okt- 
5, Nov. 4 och Dec. 4. Vid dessa sammanträden hafva godkändts 
354 manliga och 101 qvinliga medlemmar eller tillsammans 455 
personer. 4 personer hafva icke af utskottet kunnat godkännas.

Hvad ordningen inom föreningen beträffar har densamma i all
mänhet varit oklanderlig, dock har utskottet nödgats anmärka äfven 
missförhållanden, och har direktionen tvenne gånger kallat utskottet 
till gemensamt sammanträde hvarvid 4 personer tilldelats sträng var
ning för det de ej åtlydt tillsägelse att aflägsna sig från lokalen på 
den härför bestämda tiden och en persons uteslutning från föreningen 
föreslagits såsom straff för motBtånd mot ordningsutskottsmedlem. 
Dessa förslag godkändes enhälligt af föreningen.

Ordningsutskottet får för sin del uttala sitt gillande utlåtande 
öfver medlemmarnes uppförande under det förgångna året. Helsing
fors den 1 Mars 1891.

Magnus Lindfors.
Fridolf Numberg.

Platsförmedlingsbyrån i föreningen saknar fortfarande sys
selsättning och detta är ett ■— godt tecken, ty det bevisar att ar
betarne ej hafva ondt om platser.

Postsparmärken hafva fortfarande tillhandahållits i förenings
lokalen.

Till ProfeSSOr J. R. Danielsson öfverlemnade föreningen 
den ®/12 en enhälligt antagen adress, deri föreningen under fram
hållande af att de i en del af den ryska pressen förekommande ut
fallen mot vårt land väckt den största uppmärksamhet äfven inom 
folkets djupaste leder och att man der ej kan förklara yrkandent om 
att oss borde „fråntagas skyddet af de lagar hvilka af våra monarker 
högtidligen stadfästats, af Finlands folk med obrottslig trohet hållits 
och gjort vårt land lyckligt samt derför äfven af arbetarne i likhet 
med alla andra samhällsklasser betraktas såsom en helig egendom 
hvilken de ej vilja låta afhända sig“, annorlunda än som en följd af 
okunnighet om våra förhållanden, uttalade sin uppriktigaste tacksä
gelse för den tjenst hr D. gjort landet genom utgifvandet af sin 
okunnighetens skingrande afseende bok Finlands förening med ryska 
riket.

Prokurator A. B. von Weissenberg uppvaktades med 
anl. af sin afgång från embetet af föreningens sångkör med sång. 
Hr prokuratorn tackade i ett tal för hyllningen och framhöll bety
delsen af att äfven arbetarne begynna intressera sig för de allmänna 
angelägenheterna.
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Restaurationen. Till restauratris antogs bland 6 sökande 
fröken & Wesström.

Rusdryckslagstiftningen. Sammanfattande sina åsigter om 
denna lagstiftning och botemedlen mot dryckenskapen har direktionen 
i ett af ordföranden motiveradt yttrande förordat:

jp att den i § 6 mom. 2 af förf. of^/^ 1886 länesty- 
relsen medgifna rätt tillsvidare måtte bibehållas;

2) att utskänkning sbolag en af lagstiftningen borde 
gynnas;

5) att utskänkning om sön- och helgdagar icke måtte 
tillåtas annat än i hotell-, klubb- och föreningslokaler;

4) att en kanna må bibehållas som minsta qvantum 
vid utminutering;

3) att försäljning icke blott af maltdrycker, utan äfven 
af viner, punsch, likörer och öfriga likartade drycker bör gö
ras beroende af särskildt tillstånd',

G) att försäljningen af ofvannämnda drycker borde för
bjudas tmder tiden från kl. 6 om lördagseftermiddagen till 
kl. 9 om måndagsmorgonen;

7) att drinkaren och den som bevisligen förledt honom 
till dryckenskap, så att laga ansvar derå följdt, måtte kunna 
ådömmas lika höga böter;

8) att den som under loppet af S år 3 gånger fällts 
till ansvar för fylleri, borde kunna dömmas att genomgå en 
kur å vårdanstalt för drinkare',

9) att den som efter genomgången kur å vårdanstalt 
för drinkare återfaller i dryckenskap, härför kunde ställas un
der förmyndareskap;

10) att den som under 3 år genom ett stadgadt, nyk
tert lif åter gör sig förtjent af att fritt få förfoga öfver sin 
egendom måtte befrias från omyndighetstiUståndet.
Råd och hjelp i frågor rörande kommunaltaxeringen

meddelades äfven 1890 af stenhuggaren K. V. Bergman med biträde 
af kontoristen W. Ekman och det med samma goda resultat för de 
rådfrågande som förut.

Sekreteraregöromålen. Utan den ringaste ersättning bar 
typografen J. Pehkonen handhaft den mest betungande delen af se
kreteraregöromålen. Heder och tack åt honom! Som andra sekre
terare har likaledes utan ersättning fungerat kontoristen K. Schwenzon

Skolbarns vistande på landet. Den verksamhet, som enl. 
Arbetareföreningens förslag egt rum för att bereda skolbarn tillfälle 
att om sommaren vistas på landet, har äfven i år fortgått, men utan 
att Arbetareföreningens medverkan dervid begärts. Inalles skola 94 
fattiga och svaga barn sålunda med af utskänkniugsbolaget anslagna 
medel beredts tillfälle att vistas på landet under sommarferien.
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Helsingfors
Skomakarefackförenings årsberättelse för 1890. Hel

singfors skomakarcfackförening höll sitt årsmöte den 7 April senaste 
år. Derefter har föreningen haft 8 månadsmöten och direktionen har 
hållit nio skilda möten.

Allmänna möten hafva under denna tid hållits endast ett, 
hvaremot under föregående år hölls fyra allmänna möten, hvilka voro 
ganska talrikt besökta.

Våra yrkesidkares deltagande i föreningens möten samt för
eningens andra sträfvanden har varit ganska trögt.

Helsingfors skomakarefackförening ingick som afdelning i Hel
singfors Arbetareförening den 1 Jnni 1890, med den fasta förhopp
ning att idkarene af vårt yrke talrikare än förut varit fallet skulle 
ingå i vår fackförening. Med allt skäl kan man ju hoppas detta, 
emedan Arbetareföreningen erbjuder fackafdelningarna alldeles samma 
förmåner som sina egna medlemmar.

Det oaktadt hafva vårt yrkes idkare med likgiltighet följt för
eningens verksamhet och goda sträfvandeu fastän nog såväl arbets- 
gifvare som arbetstagare måste erkänna att fackföreningen ej har 
varit någondera parten till skada utan tvärtom till gagn.

Detta sakförhållande kom i dagen äfven senaste sommar, 
då en strejk hotade utbryta inom vårt fack. Föreningen tog näm
ligen saken under allvarlig pröfning och vidtog kraftiga åtgärder för 
att förhindra nämnda plans utförande.

Från en helt och hållet opartisk synpunkt försökte föreningen 
belysa saken och påpeka de följder ett dylikt företag skulle hafva, 
då det ej vore väl uttänkt och anordnadt med stor skicklighet.

De diskussionsmöten, hvilka höllos i saken, lugnade sinnena 
derhän att planen för denna gång blef orealiserad.

Föreningen har behandlat ganska många till facket hörande 
frågor, hvilka — ledsamt nog — alla ej kunnat praktiskt genom
föras. Föreningsmedlemmarnas fåtalighet har till en del varit orsa
ken dertill.

Föreningen har äfven tillika med Äbo Skomakarefackförening 
arbetat på, att få tullen höjd på utländska såväl färdiga som half- 
färdiga skodon.

Äfven har på föreningens föranstaltande en artikel ingått i In
dustritidningen med uppmaning till våra fabrikanter att uppmärk- 
Bamma landets läderindustri, som beklagligtvis ännu står på ganska 
låg ståndpunkt, nämligen hvad beträffar beredningen af finare öfver- 
läder.

Föreningens direktion:
Ord fö rande:

Juho Virtanen, skomakaremästare, * 1850.
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Sekreterare:
E. Alenius, skomakaregesäll, * 1865.

Kassör:
J. A. Ollila, skomakaremästare, * 1858.

U ppbörd sman:
G. Gréf, skomakaregesäll, * 1858.

Öfriga medlemmar:
I. Forsblom, * 1846. A. Laamanen, * 1864.
J. Salmi, arbetsledare, * 1860. J. Sali, * 1844.
A. Moilanen, * 1854. J. Markkanen, * 1864.
G. E. Virtanen, * 1851. J. Honkaniemi, * 1856.

Förteckning å föreningens samtliga medlemmar:
J. Salmi, I. Forsblom, G. Gréf, A. Laamanen, A. Långström, 

Juho Virtanen, J. Honkaniemi, K. Borg, E. Virtanen, J. Säll, F. 
Orgelund, E. Alenius, O. Saksa, J. A. Ollila, A. Markkanen, O. 
Karjalainen, K. Rautio, N. Putkonen, J. Eklund, A. Moilanen, T. 
Lahti, H. Vehmas, K. Roine, J. Markkanen, K. Törnroos, T. Lin
dell, tillsammans 26 medlemmar.

Föreningens tillgångar den 1 Dec. 1890.
Besparing från föregående år............................................. 263:28.
Inkomst under senaste år...................................................... 360: 98.

Summa 55?/ 624: 26.
Utgifter under senaste år...................................................... 310: 90.

Besparing för nästa år 313: 36.
Föreningens sångkörs tillgångar 3inf. 40.
Helsingfors den 17 Februari 1891.

Enligt uppdrag:
I. Forsblom.

Statistikkomitén. Komiténs sammansättning har varit un
derkastad täta ombyten. Vid senaste årsmöte kvarstodo såsom med
lemmar i komitén hrr R. Hindström, T. Kytö, G. Malmström, K. F. 
Numberg och K. Sehwenzon. Då hr Numberg i följd af bortflytt- 
ning från orten samt hrr Hindström oeh Sehwenzon i följd af brist 
på tid utträdde ur komitén, invalde direktionen i densamma 
hrr E. Nordling, A. Järvinen ooh W. Ekman. Då vid in
gången af år 1891 jämväl hrr Malmström, Kytö samt de nyss in
valde medlemmarna Nordling ooh Järvinen på grund af otillräcklig
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tid utträdde ur komitén, kallade direktionen till medlemmar i den
samma hrr A. Hjelt, V. Lönnbohm och J. F. Widemark. En ledu- 
motsplats är ännu icke besatt. Sekreterarebefattningen inom komitén 
har folkskoleläraren, stud. Alvar Eenqvist välvilligt åtagit sig.

Den enquéte rör. arbetarebefolkningens härstädes löne-, bo
stads- m. fl. lefnadsförhållanden, hvartill planen och frågeformulären 
inom komitén utarbetades redan vintern 1888—1889, kunde, såsom 
kändt, under åren 1889 och 1890 icke komma till utförande af 
brist på nödiga medel. Numera är detta hinder undanröjdt. Sedan 
arbetarföreningen i Februari 1890 till Kejserliga Senaten in
gått med en underdånig anhållan om ett anslag ur statsmedel stort 
1,350 mk (deraf 350 mk för betäckande af kostnaderna för fråge
formulärens tryckning och 1,000 mk för redaktion, tryckning m. m.) 
samt Industristyrelsen uti infordrad utlåtande tillstyrkt bifall, beviljade 
Kejserliga Senaten den 19 April 1890 nämnda anslag till enquétens 
utförande.

Det länge beramade företaget, af hvilket, om det blott i till
räcklig omfattning erhåller intresse och medverkan från arbetarenes 
sida, man kan förvänta värdefulla bidrag till belysande af arbetare
befolkningens i hufvudstaden föga utredda ekonomiska och sociala 
förhållanden, torde sålunda komma till utförande under Mars och 
April månader detta år.

De sedvanliga mötena för statistiska uppgifters insamlande från 
särskilda yrken hafva emellertid derför icke varit mindre behöfliga 
äfven detta år och afhöllos desamma ock i vedertagen ordning.

Liksom under föregående år intogo tidningarna Finland, Folk
vännen, Hufvudstadsbladet, Nya Pressen, Päivälehti och Uusi Suo
metar kostnadsfritt ett upprop af följande lydelse:

Till Helsingfors arbetare.
Redan under fiere föregående år har arbetareföreningens statistik-ko- 

raité vändt sig till hufvudstadens arbetare med anhållan om deras medver
kan. Nu liksom under föregående år gäller att insamla uppgifter rörande 
arbetarenas löne- och bostadsförhållanden, arbetstidens längd, lärlingarnes 
ställning samt andra omständigheter, hvilka betinga arbetarenas ställning.

Nyttan af en sådan undersökning torde ntaf föregående års erfarenhet 
vara klar för hufvudstadens arbetare. För att knnna afhjelpa brister och 
missförhållanden, der de förekomma, är ju det första vilkoret, att dessa brister 
äro framstälda i en öfverskådlig bild. Emellan olika yrken och emellan 
de enskilda yrkesidkarena kunna förekomma ojemnheter, som genom en så
dan utredning blifva uppenbara.

Ni arbetare, som hittills med intresse sökt understöda komiténs ar
bete, mån icke tröttna att åter lemna uppgifter om Edra möjligen förän
drade förhållanden och Ni, som icke förut hörsammat kallelsen, mån nu sam
mankomma, kanske kunde Ni belysa någon sida utaf frågorna, som hitills 
blifvit förbisedd.

Det är af vigt att iakttagelserna af arbetarenas förhållanden fortgå 
under en följd af år, ty då bilda dc en hållbar grund. Göras de endast 
vid en tidpunkt, blifva de mer eller mindre tillfälliga.
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För att uppgifterna icke må blifva ensidiga, uppmanas arbetsgifvare 
och arbessledare att äfven besöka sammanträdena.

Liksom under föregående år anordnas möten på skilda tider för de 
olika yrkena. Mötena komma att ega rum i Arbetareföreningens lokal (Bruus- 
gatan 12) uti följande ordning:

Söndagen den 1 februari: kl. 9 garfvare, sadelmakare och tapet- 
serare; kl. 10 skomakare; kl. 11 skräddare; kl. 12 sömmerskor, tvätterskor 
och strykerskor; kl. 1 bagare och konditoriarbetare; kl. 2 målare, förgyllare 
och glasmästare.

Söndagen den 8 februari: kl. 9 snickare, svarfvare och vagnma
kare; kl. 10 bleck-, plåt- och kopparslagare; kl. 11 mekaniska arbetare, 
rörläggare och smeder; kl. 12 tobaksarbetare och arbeterskor; kl. 1 guld- 

■och silfverarbetare samt urmakare; kl. 2 murare.
Söndagen den 15 februari: kl. 9 stenhuggare; kl. 10 timmermän 

och sågverksarbetare; kl. 11 typografer och litografer; kl. 12 bokbinderi- 
arbetare och arbeterskor, linierare m. m.; kl. 1 porslins- och kakelfabriks
arbetare; kl. half 2 trädgårdsarbetare och andra ofvan icke uppräknade yrken.

Då Arbetareföreningens tillgångar icke medgifva att införa kostsamma 
annonser om mötena, anhålla vi, att arbetarena ville sprida kännedom om 
saken och ej blott sjelfva lifligt omfatta den, utan äfven söka förmå sina 
kamrater att göra det.

Samtliga arbetare i Helsingfors, oberoende deraf om de äro medlem
mar i Arbetareföreningen, äro välkomna.

Helsingfors, den 28 januari 1891.
På Helsingfors Arbetareförenings vägnar:

Dess statistik-komité.
Deltagandet uti de aflysta mötena var icke så stort som nnder 

föregående år om man tager i betraktande antalet af arbetare, hvilka 
närvarit vid sammanträdena. Detta har sin naturliga förklaring däri, 
att alt flere yrken grundlagt fackföreningar, hvilka uti sina årsberät
telser behandla frågor, som äro likartade med den komiten tagit om 
hand. Fackföreningarna hafva på detta sätt till en del öfvertagit 
det arbete, som tillkommer statistik-komitén, utan att de likväl gjort 
denna komités värksamhet öfverllödig, då det ju ännu finnas flere yr
ken, hvilka sakna sin förening, och då därjämte en helgjuten och öf- 
versiktlig bild af de olika yrkenas ställning icke kan erhållas ur fack- 
berättelsena.

Ehuru deltagandet i mötena icke varit så stort som önskligt 
vore, kunna uppgifterna dock anses lika säkra som förut. Nästan 
alla yrken, som hafva fackföreningar, hade nämligen på föregåonde 
möten gifvit i uppdrag åt någon af de närvarande att på hela mö
tets vägnar framställa de åsikter, som där gjort sig gällande. Tack 
vare denna anordring hafva de sålunda lämnade uppgifterna undgått 
att blifva godtyckliga. Dtaf de andra yrkena hafva i medeltal 10 
arbetare af hvarje sammankommit på de bestämda tiderna. Fullkom
ligt orepresenterade hafva följande yrken varit: garfvare, tapetserare, 
tvätterskor, strykerskor, vagnmakare, tobaksarbetare- och arbeterskor, 
typografer och trädgårdmästare. *)

*) Mekaniska fackafdelningen, bleck- plåt och kopparslagarena 
samt sömmerskorna hafva inlämnat skriftliga utlåtanden.
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Arbetslönerna och arbetstiden under år 1890 gestaltade sig så 
som af följande tabell framgår:

Uppgifter rörande arbetslönernas belopp och arbetstidens längd i 
nedanuppräknade yrken i Helsingfors år 1890.

Yrke.

Arbetsförtjenst 
per dag för ar
betare i egen 
kost och logi.

Arbetstidens 
längd per dag 
för arbetare i 
egen kost ocb

logi.

A
rbetsförtjenst per 

dag for arbetare i 
principal, kosto. logi.

Arbetstidens längd 
per dag för arbetare 
i principalens kost 

och logi.

Å dags
penning.

Å stycke
arbete.

Effektivt.

N
om

inelt.

Å dags- 
|

penning.

Effektivt.

N
om

inelt.

7^ 7*4 T:r.lM:r. T:r. M:r. T:r. M:r. T:r. M:r.

Bagare...............................
Bleck-, plåt- och koppar-

1 50 15 å 16 — — —

slagare............................... 4 — 4 75 11 30 13 — — —

Bokbindare: manliga . . 4 — 4 50 11 30 13
,, kvinliga . . 1 25 1 75 11 30 13

Garfvare...............................
Guld- ock silfverarbetare:

manliga.......................... 4 — — — 11 ■— 12
kvinliga.......................... 1 25 — — 11 — 1 2 — — —

Kakelfabriksarbetare . . . — — 2 — 11 30 13 *— —
Kakelugn smakare .... 4 25 3 50 11 — — — —" —
Mekaniska arbetare . . . 3 29 — — 11 — 12 30 — —■
Murare............................... 2 55 — — 12 — 14
Målare............................... 2 35 — — 11 30 13 30 — — — — — —
Sadelmakare.......................... 2 75 — — 11 30 13
Skomakare.......................... — — 2 50 12 30 13 30 — — — — —
Skräddare.......................... — — 2 90 12 — 13
Sågarbetare.......................... 2 25 — — 11 30

12 1 50Sömmerskor .......................... 1 50 — — 11 — —
Smeder, grof..................... 3 35 — — 12 — 13 30 — — — * ■
Snickare ............................... 2 90 3 25 11 30 13

13 å 14Svarfvare............................... 2 50 — — 12 30 14 — 1 —
Sockerbagare ..................... — — —

11 12 30
3 —- 12

Stenbuggure: fabriks . . 3 — — — — — * *
„ utarbetare . . 3 50 4 — 11

Timmermän......................... 3 — — — 11 30 — —■ — — — — — —
Typografer : civilsättare . . 4 50 — — 11 — 13 — — — — ■—

„ tidningssättare . 7 — — — obestämd — —
Urmakare............................... 3 50 — — 10 30 12 — — —
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Med ledning af de i tidningarna publicerade torgberättelserna 
har ingeniör R. Hindström sammanstält följande tablå angående

Medelpriser å matvaror och ved under år 1890.
Rågbröd, lisp. ............................. 3mfi 2: 26.
Rågmjöl „ ............................. „ 1: 49.
Ärter, kappe.................................. „ 1: 10.
Potatis, ............................................... „ 0: 24.
Nötkött, färskt, lisp....................... ,, 4: 27.
Fläsk, „ „ ....................... ,, 8: 04.

» salt, „ ....................... ., 8: 06.
Smör, färskt, skålp............................. „ 1: 02.

„ mat, lisp.............................. „ 16: 30.
Strömming, färsk, skålp..................... „ 0: 21.

„ salt, lisp........................... „ b 81.
Mjölk, skummad, kanna .... „ 0: 23.

„ oskummad, „ .... „ 0: 44.
» sur, ,, .... „ 0: 22.

Ved, björk, famn............................. „ 19: 90.
,, tall „ ............................ „ 16: 97.
n gran » ............................. „ 14: 60.

Arbetstiden.
Uppgifterna om arbetstidens längd voro i hufvudsak de samma 

som de nti senaste årsberättelse framstälda. Till följd häraf kvarstå 
de samma eller likartade önskningsmål om dess förkortande.

Sadelmakarene önskade arbetstidens förkortande till 10 timmar. 
En af de närvarande arbetarne i detta yrke, som vistats någon tid 
i Köpenhamn, framstälde som sin åsikt, att arbetarne der under den 
10 timmar långa arbetsdagen hunno med samma arbete som här 
göres på IV/2 tm. Detta ansåg han vara en följd icke af den 
finska trögheten utan deraf att arbetaren, som hade en tillräcklig 
mat- och hvilotid arbetade med större lust och energi än den som 
hela dagen måste vara i redet.

Kakelarbetarena och bokbindarena förenade sig uti de först- 
nämdas önskan om en 10 tmrs arbetsdag.

Målarena framstälde som önskningsmål att få arbetstiden för
kortad åtminstone till 11 tmr.

Snickarena, hvilka under senaste år delvis ernått en förkort
ning af arbetstiden från 12t/2 till HV2 tm. ansågo att önskan om 
ytterligare 1/2 timmes afprutning icke var obefogad. Svarfvaren an
sågo sin arbetstid 12t/2 tm. vara altför lång.

Smederna, hvilkas nuvarande arbetstid 12 tmr. i betraktande 
af deras tunga arbete är öfverhöfvan lång, önskade dess förkortning 
med en timme.
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De mekaniska arbetarena, omnämde med tacksamhet att de
ras arbetstid sedan den 1 jnni förkortats till 11 tm.

Guldsmederna, berättade att några af stadens arbetsgifvarue 
i detta yrke fordrade endast 10 tmrs dagsarbete af arbetarena och 
de framstälde som sin önskan att äfven de återstående guldsmeds- 
principalerna i staden följde det beaktansvärda föredömet.

Stenhuggarena framhållo att hr Bergman förkortat arbetstiden 
till 10 tmr och uttalade den förhoppningen, att äfven andra arbets- 
gifvare i betraktande af arbetets tröttande beskaffenhet skulle införa 
samma tidsberäkning.

Timmermännen och isynnerhet sågarbetarena önskade en förlängd 
middagsrast. Ram- och cirkelsågarena äro tvungna att äta under 
pågående arbete.

De flesta arbetare och arbeterskor, hvilka erhålla mat af arbets- 
gifvaren, klagade att middagsrasten är godtycklig och ofta alldeles 
o tillräklig.

Bagarena ville i denna fråga hänvisa till sin fackförenings års
berättelse.

Sanitära förhållanden.
Med afseende å värkstädernas sundhet framstäldes delvis samma 

klagomål som senaste år.
Snickarena berättade, att värkstäderna fortfarande lämna myc

ket öfrigt att önska hvad ren luft, snygghet och utrymme beträffar. 
Ett oskick, hvilket borde vara lätt att afhjälpa, är träugseln i ar
betslokalerna. Värkstäderna öfverhopas med virke, som skall torka, 
och med halffärdiga arbeten, så att det ofta blir icke allenast obe
kvämt utan rent af farligt för arbetaren att röra sig emellan de i 
värksamhet varande maskinerna.

De mekaniska arbetarena omnämde att uti några värkstäder 
företagits reparationer. Gasvärkets värkstad var mönstergill.

Smederna anhöllo få antecknadt att värkstäderna, isynnerhet de 
mindre, om vintern äro mycket dragfulla.

Stenhuggarena uppgåfvo att en af stadens stenhuggarevärkstä- 
der lämnar rum för berättigadt klander. För värmens bevarande är 
därstädes högst bristfälligt sörjdt.

Sågbyggnaderna måste väl vara försedda med en mängd luckor 
och öppningar i väggarna, men sågarbetarena framhöllo att de dess
utom lida af en mängd bristfälligheter; väggarna och taken äro glesa 
och lämna icke alltid skydd ens mot regn och blåst.

Kakelarbetarne klagade öfver den ofantligt varma temperatur, 
uti hvilken de ibland måste arbeta. Stundom stiger hettan ända 
till 60°. Detta stode att afhjelpas genom en lifligare ventilering.
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Bokbinderiarbetarne voro öfverbufvnd nöjda med sina arbets- 
verkstädor. Isynnerhet arbetarne från Weilin & Göös fabrik yttrade 
sin tillfredsställelse med arbetslokalerna.

I allmänhet synes en förändring till det bättre skett däri, att 
verkstäderna numera i vida mindre grad än förut användas till 
sofrum.

Lärlingarnas ställning.
Naturligt är att det är svårt för arbetsgifvaren isynnerhet vid 

större fabriker ocb i en så stor stad som Helsingfors att hafva all 
önskvärd omvårdnad och uppsigt öfver lärlingarnas moral och välbe
finnande. Det liar blifvit allt svårare i samma grad som den pläg- 
sed gripit omkring sig, att lärlingarna få hvarken hem eller mat hos 
sina principaler. Fåfängt torde dock vara att uppmana ett återstäl
lande af den gamla patriarkaliska ordningen, då lärlingarna hörde 
till familjen. Lärlingarna själfva skulle troligen icke heller i hvarje 
fall vara hugade för den gamla regimens återinförande. Må därför 
både arbetsgifvare och ledare samt äldre arbetare allvarligt öfverväga 
huru de under nuvarande förhållanden på bästa sätt kunna leda de 
unga så, att de bli både moraliskt och kroppsligt duktiga människor.

Att skäl förefinnas till denna uppmaning bevisa sadelmakarenes, 
målarenas, snickarenas, smedernas m. 11. arbetares berättelser, hvilka 
till största delen voro af likartad beskaffenhet som under tidigare år.

Snickarena önskade att lärlingarna skulle bindas genom lagliga 
kontrakt för att förekomma ofta skeende ombyten. Äfven ansågo de 
att någon del utaf deras aflöning skulle betalas i polletter vid något 
gemensamt snyggt matställe.

Skomakarena framhöllo som sin åsikt, att en förbättring i för
hållandet emellan principaler och lärlingar och uti de senares upp
förande öfverhufvud inträffat. De trodde att det till en del berodde 
därpå, att saken bragts till tals i offentligheten, till en del på in
rättandet af läsesalar och undervisningskurser för arbetare på sön
dags eftermiddagen. Härigenom hade de yngre arbetarne större till
fälle till bildande sysselsättning samt fingo högre intressen än att 
vräka sig uti verkstäderna, släntra längs gatorna eller egna hvilo
dagen till ännu sämre förströelsor.

Detta borde vara en maning för alla principaler och arbets
ledare att uppmuntra och underlätta de unga arbetarnes sträfvan 
efter bildning.

Ett missförhållande, som förtjänar framhållas, kan lämpligt om ■ 
nämnas i detta sammanhang. För att undvika den skyldighet som 
näringslagen ålägger arbetsgifvare med afseende å lärlingars uppfostran 
och undervisning hafva några arbetsgifvare vid mantalsskrifning upp- 
gifvit sina yngre arbetare som drängar.
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Sömmerskorna ansågo att lärotiden, hvilken för dem vanligen 
räcker några månader var för knapt tilltagen. Äfvenså framhöllo de 
att noggranna betyg öfver de afgåendeB skicklighet i yrket borde af 
arbetsgifvarena utfärdas.

Arbetslöner.
Uti löneförhållandena hafva endast smärre förändringar inträffat 

under år 1890 såvidt komitén under sammanträdena kunde märka. 
Om förändringen uti typografernas löneförmåner äro vi icke i tillfälle 
lämna några närmare uppgifter, då de icke infunnit sig *ill komiténs 
möten.

Snickarena, målarena, murarena och fabriksstenhuggarena ut
talade önskningsmålet att löneberäkning efter timme allmännare skulle 
införas. Utarbetare i stenhuggareyrket yttrade sin tillfredsställelse 
däröfver att deras betalning erlägges för timarbete.

Skomakarena ansågo att deras förtjänst varit något bättre än 
under föregående år. De hoppades med ännu större framgång kunna 
konkurrera med det utländska arbetet, sedan de fått till stånd ett 
påtänkt skodonsbolag, hvars aktier skulle kosta 25 mk.

Kakelarbetarne framhöllo att deras löner under de två senaste 
årtiondena varit i nedåtgående.

Af kvinliga arbetare voro endast sömmerskor närvarande vid 
komiténs möten och af dem yttrado ingen missnöje med sin lön. 
Men de närvarande manliga guldsmederna och bokbindarena ansågo 
sig böra framhålla sina kvinliga medarbetares betryckta ställning. 
Dessas löner äro i medeltal */3 utaf männens inom samma yrke. 
Äfven om man tager i betraktande de kvinliga arbetarnes ringare 
yrkesskicklighet och krafter, samt att de icke i allmänhet äro fa
miljeförsörjare, måste man dock anse differensen altför stor. Till stor 
del äro de kvinliga arbetarena själfva skulden till sin ringa aflöning 
genom att de icke beflita sig om att nå en högre yrkesskicklighet 
ntan nöja sig med det enklaste arbetet. Men äfven från arbetsgif- 
varenas sida kunde göras något till deras ekonomiska ställnings för
bättrande. En sådan åtgärd ekulle säkert föra med sig viktiga mo
raliska följder.

Sadélmakarena och stenhuggarena yrkade pä att principalerna 
vid bråd arbetstid borde betala för öfverarbete efter högre beräkning 
än dagspenningen.

Diverse önskningar.
Ett önskningsmål, som är värdt särskildt beaktande och som 

vid komiténs sammanträden framstäldes af många yrken, är frågan 
om olycksfallsförsäkring. Alla de arbetare, hvilkas yrke är förenadt
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med risk för lif och lemmar, anhöllo få anteeknadt önskan em, att 
arbetsgifvarene skulle försäkra alla sina arbetare mot olycksfall, utan 
att göra stora afdrag från lönen. Timmermän, murare och såg- 
arbetare framhöllo att en sådan åtgärd var högeligen nödvändig, 
såsom de ofta förekommande olyckshändelserna bland arbetare inom 
dessa yrken angifva. Målarena, snickarena och de mekaniska arbe
tarena uttalade sig i samma riktning. De sistnämda ansågo, att 
arbetsgifvarena och arbetarena borde dela försäkringsafgiften.

Tanken att ingå såsom medlemmar i kassor för sjukdomshjelp 
och låkarevård synes icke fått den anslutning den skulle förtjänat. 
Timmermännen berättade, att en sådan kassa väl förefans inom deras 
yrke, men att deltagandet icke varit allmänt, ett bevis äfven detta 
därpå att arbetarena ej böra splittra sig på fiere små kassor utan 
förena sig om en gemensam större af antydda art.

Ett svårt missförhållande, hvilket ständigt är i tilltagande, 
är det månggreuade entreprenadsystemet. Härigenom stannar en god 
del af betalningen för arbetet hos personer, hvilka ofta icke besitta 
ens den knapphändigaste yrkesskicklighet. Timmermän, murare ooh 
kakelugnsarbetare yttrade sitt missnöje öfver detta förhållande. Redan 
under två föregående år har samma klagan försports och borde icke 
lämnas utan afsoende af vederbörande.

Aug. Hjelt.
Viktor Lönnbohm. W. Ekman.
J. F. Widemark. Alvar Renqvist.

Stadgar hafva af föreningen fastställts för festbestyrelsen, 
sångkören och ett tilltänkt musikkapell, fackafdelningar m. m.

Stadsfullmäktige och arbetareföreningen. Med ani. af 
att stadsfullmäktige vid fördelningen af utminuteringsbolagets vinst
medel helt och hållet vägrat anslag för förems allmänna fond och för 
undervisningsändamål voterat en otillräcklig summa antog fören., stöd
jande sig på en närmare undersökning af saken, följande resolution:

På grund af hvad i det föregående yttrats uttalar Hel
singfors arbetareförening sitt allvarliga beklagande öfver att 
stadsfullmäktige antingen af oförlåtlig obekantskap med sakens 
rätta sammanhang eller i följd af till sin befogenhet obestyrkt 
afvoghet mot föreningen afgjort dess anslagsbegäran på ett sätt, 
som försatt föreningen i ett dess sträfvanden hämmande ekono
miskt betryck och omöjliggjort en ostörd fortgång af dess un
dervisningsverksamhet.
Sparbanksrörelse å Arbetareföreningen. Emottagnmg 

af insättningar på sparkasseräkning i Hlfors folkbank har under in
geniör R. Hindströms inseende anordnats i föreningens bibliotek aUa 
dagar 7—9 e. m.
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Svenska arbetaremötet i Stockholm 1890. Med ani.
af en från bestyrelsen för detta möte anländ skrifvelse beslöt fören. 
d. 19/ä pä direktionens förslag.

a) att icke sända några ombud till det ifrågavarande 
mötet och yttryckligen betona, att de finnar, som möjligen in
finna sig dertill icke på något sätt böra betraktas som repre
sentanter för den af vår förening representerade arbetarekå
ren, men

b) att Hfors arb. fören., som med uppriktig glädje 
emottagit den svenska möteskomiténs hjertliga skrifvelse, är sin
nad att derest medel dertill kunna anskaffas och förhållandena 
i öfrigt det medgifva, låta en af sina medlemmar, utan rätt 
att deltaga i några beslut, öfvervara svenska arbetaremötet, 
och dervid lemna sådana upplysningar, som möjligen kunna 
gagna mötets förhandlingar, samt för att sedermera på grund 
af vid mötet gjorda iakttagelser och vidare studier kunna af- 
gifva en redogörelse om de olika strömningar, som framträda 
i den svenska arbetarerörélsen, hvaraf Finland, i betraktande 
af den stora likheten i förhållandena å båda sidor om Bott
niska viken, kan draga lärdomar, som för vårt land ega utom 
ordentligt stor betydelse dels såsom efterföljansvärda förebilder 
och dels som varnande exempel.
Löfte om statsstipendinm för ifrågavarande ändamål var redan 

ntverkadt, men af hänsyn till de politiska förhållandena fick planen 
förfalla. Mötets program m. m. har reqvirerats och helsningstelegram 
veslats.

Helsingfors Arbetareförenings
Svenskspråkiga Diskussionsklubbs årsberättelse för 

år 1890.
Sedan Arbetareföreningen, vid månadsmötet den 10 April 

1890 godkändt Klubbens atadgar, valde klubben vid veckomötet den 
16 April en bestyrelse, bestående af följande personer:

Herr G. Wanselin, ordförande.
„ C. O. Nyholm, vioeordförande.
„ A. Frelander, sekreterare.
„ M. Lindblad, kassör, samt
„ H. Forss, bestyrelsemedlem.

Klubben har under året hållit 17 veckomöten och bestyrelsen 
6 sammanträden. Klubbens möten ha i allmänhet varit fåtaligt be
sökta, men ofta ganska lifliga. Ehuru flera frågor af såväl allmänt 
som enskildt intresse förekommit å klubbens program, har densamma 
dock, på grund af det ringa intresse hvarmed klubbens sträfvanden 
omfattats icke varit i stånd att under året uträtta någonting af större 
betydenhet, dock må framhållas det beslut, som fattats, att på allt sätt
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och så långt dess förmåga räcker understöda och förkofra den sven
ska afdelningen af föreningens bibliotek, också har den, på grund 
häraf, åtagit sig att ordna densamma och åtaga sig kostnaderna för 
tryckning af ny katalog, böckernas numrering och inbindning samt 
anskaffande af ny utlåningsbok.

Lördagen den 22 November gaf klubben ett väl besökt afton- 
samkväm, hvarvid uppfördes ett enakts lustspel benämndt: „Gud 
vare lof bordet är dukadt“, som, jemte deklamation och kuplettsång, 
som utfördes, mottogs med lifligt bifall.

Som medlemmar i Klubben ha under året antecknat sig 34 
personer.

Klubben har under året som gåfvor af hr C. O. Nyholm fått 
emottaga en medlemsmatrikel, en kassabok och en protokollsbok samt 
af okänd gifvare till nyårsgåfva en bok innehållande dikter benämdt: 
..Ur Finlands sång. “

Helsingfors d. 21 Febr. 1891.
Gth. Wansélin, 

ordf.
Öfver Klubbens räkenskaper hafva dess revisorer afgifvit föl

jande utlåtande:
Vid genomgående af Helsingfors Arbetareförenings Svenskspråkiga 

Diskussionsklubbs räkenskaper för 1890 hafva vi ej funnit något skäl 
till anmärkning, utan hafva de till alla delar varit med omsorg förde, 
hvarför vi föreslå ansvarsfrihet åt bestyrelsen och kassören.

Klubbens ställning var den 31 December sådan nedanstående 
utdrag ur klubbens böcker utvisar:

Inkomster:
Inskrifnings & medlemsafgifter .... . . . 3mf 40: —
Vinst för aftonsamqvämet 30 Nov. 1890 . • • • „ 1: 05
Försålda Stadgar........................................ 1: 50

U tgifter:
Summa Smf. 42: 55

Tryckning af Stadgar .................................. . . . 3mf 23: -
Tidningsannonser............................................. 6: 90
Gardiner till biblioteket............................ 10: —
Saldo till 1891............................................. 2: 65

Summa 42: 55
Helsingfors den 31 Januari 1891.

Frans Forslund. ffj. Österlund.
Sångkören får öfver sin verksamhet under det förflutna året 

afgifva följande berättelse.
Den 10 Mars sammankallades kören till allmänt möte i och 

för val af ordförande och bestyrelse för det kommande året. Re-
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sultatet af valet, soin skedde med slutna sedlar, blef följande: Ord
förande hr C. O. Nyholm bestyrelseledamöter fröknarna Ida Tuliai
nen och Anna Rosengren samt hrr Frans Forslund och Karl Man- 
delin; suppleanter fröken Maria Schneider och hr Hj. Österlund. 
Sedan fröken Ida Tuliainen senare afgick från bestyrelsen inträdde 
fröken Maria Schneider som bestyrelseledamot och invaldes till supple
ant fröken Jenny Ahlstrand. Bestyrelsen har inom sig utsett till 
sekreterare hr F. Forslund, till kassör hr K. Mandelin och till biblio
tekarie hr Hj. Österlund.

Det förflutna året har för sångkören varit rikt på framgång 
och ära och för hvilket kören till en stor det har att tacka sin ni
tiske dirigent hr mag. E. Leander som hvarken sparat tid eller mö
da för körens utbildning. Vid den konsert som Festbestyrelsen ar
rangerade i brannkårens festsal erhöll Kören sin första lagerkrans 
samt ytterst fördelaktiga omdömen af stadens tidningar.

Den största framgången samt de angenämaste och oförgätligaste 
minnen hade likväl Kören från Bin konsertturnée till Stockholm, hvil
ken trots många motigheter dock kom till stånd. Det varma motta
gande Kören rönte i Sveriges hufvudstad och i synnerhet af Stock
holms arbetareförening samt de ytterst smickrande musikrecensioner som 
Kören erhöll i den svenska pressen öfver sitt uppträdande inför den 
Stockholmska konsertpubliken, torde aldrig af de deltagande glömmas. 
På hemfärden från Stockholm gaf Kören en konsert i Hangö, som 
trots den märkbara tröttheten bland medlemmarne efter en svår sjö
resa, mottogs med stort bifall.

Den 7 December tillställde Sångkören en större musikalisk-dra
matisk soare i Societetshuset, hvarvid äfven uppfördes ett 3 akt. 
lustspel kalladt „Farbror Trindlnnds Stockholmsresa“ (en dramatise
ring af Körens lustresa till Stockholm) tvenne tablåer, „Ett Bond
bröllop1*, förevisades m. m. desutom var en varietéteater arrangerad, 
der bl. a. äfven uppträdde negerkomiker och gluntsångare.

För att åstadkomma en närmare bekantskap och ett bättre sam
arbete emellan Körens äldre och nyare medlemmar har under året i 
föreningslokalen anställts fyra familjesoareer för Körens medlemmar 
och deras bekanta, dervid mindre teaterpjeser, komiska kuppletter, du
etter m. m. utförts af Körens medlemmar.

Sångkören har under året biträdt vid af Festbestyrelsen föran
staltade korserter, förutom soaréer o. a. tillställningar.

Sångkören består f. n. af följende 64 personer: Sopran : Anua 
Rosengren, Maria Schneider, Hedvig Törnström, Sigrid Lindroos, Mat
hilda Jansson, Aina Sclenius, Hanna Winter, Olga Kaartinen, Fanny 
Partanen, Axo Smalén, Hilma Mattsson, Blenda Grönvall, Elin De- 
gerth, Hulda Helin, Mathilda Lindroos, Maria Trupp, Julia Trupp.
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Alt: Hilda Hazard, Amanda Eriksson, Aina Mattiin, Ida He- 
delins, Blondine Sandelin, Maria Wickström, Jenny Ahlstrand, Bertha 
Lindroos, Maria Järvenpää, Sigrid Hasselgrén, Olga Inberg, Mathilda 
Löfdahl, Alexandra Eklund.

Tenor: Hj. Österlund, Henrik Fors, Ernst Söderlund, Axel Fre- 
lauder, Werner Nyholm, Germund Eklund, J. W. Hägerström, Rob. 
Heimonen, Emanuel Alenius, Karl Lindholm, Frans Orgelund, Emil 
Nordberg.

Bas: Otto Nyholm, Frans Forslund, Karl Mandelin, Alex He
lenius, Alex Palenius, Karl Lodman, Fred. Lillstöm, K. Nyberg, L. 
Rosenberg, Johan Jefremoff, G. A. Kjällman, N. Heimonen, Thure 
Karhelin, Gust. Dnfva, N. Sokoloff, M. Trupp, G. Sundberg, M. L. 
Pettersson, Paul Huttunen.

Om man blickar tillbaka på den 7 års period hvarunder Sång
kören verkat inom föreningen så finner man att densamma oupphör
ligt gått framåt och tillkommer hedern härför i främsta rummet kö
rens derigenter samt i det andra Körens egna medlemmar som under 
åratal enigt arbetat tillsamman. Derföre är det med helt andra än 
glada känslor man nu ser huru intresset hos medlemmarna svalnar 
dag för dag och om man frågar sig hvad orsaken är får man obetin- 
gadt till svar — språkfrågan. Körens förkofran i musikaliskt afseende 
liar varit det mål som dirigenten och medlemmarna ständigt arbetat 
för oeh aldrig fäst afseende vid språket. Derföre kau ej heller bil
dandet af en skild finsk sångkör inom föreningen gillas, ty kommer 
detta att i högsta grad verka menligt på den gamla kören.

Frambärande ett hjertligt tack till dirigenten magister E. Le
ander, Festbestyrelsen och alla de personer som på ett eller annat 
sätt bidragit till Körens framgång, afslutar bestyrelsen härmed redo
görelsen öfver Sångkörens 7:de verksamhetsår.

Å Sångkörsbestyrelsens vägnar:
C. O. Nyholm.

Frans Forslund.

Hsleingfors Arbetareförenings.
Sömmerskefackafdelnings årsberättelse för 1890. Första 

värksamhetsåret.
Söndagen den 11 maj 1890 kl. 11 f. m. sammankommo söm

merskorna första gången för att rådslå, huruvida en fackförening 
för dem vore öusklig.

Detta möte var sammankalladt af Arbetareföreningens ordfii 
rande, Fabrikanten V. v. Wright, därtill uppmanad af litteratören A 
E Wallén, som besökt en mängd symagasin i staden och där af söm 
merskorna blifvit uppmanad att ställa så till, att en sömmerske-fack- 
förening komme till stånd.
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Häraf kan man se, huru blyga och rädda kvinnorna äro åt
minstone här hos oss, så att de ej våga taga första steget till något 
nytt äfven då de äro öfvertygade om det nyas nytta.

Mötet var besökt af omkring 30 personer, däribland kanske 
20 sömmerskor De öfriga voro medlemmar af Finsk Kvinnoförening 
hvilka på detta sätt visade sitt intresse för sina arbetande systrar. 
Tack vare denna förstärkning af intelligens och vana att yttra sig 
offentligt, kom en liflig diskussion i gång hvilken slutade med, att 
alla voro ense om det önskliga, ja, rent af nödvändiga nti en fack
förening för sömmerskor, redan därföre, att en dylik förening betyd
ligt ansågs höja aktningen för yrket och dess idkare, andra skäl 
att förtiga.

En komité blef utsedd att utarbeta stadgar för den blifvande 
föreningen, och till komitémedlemmar valdes: sömmerskorna Maria 
Blomqvist, Hilda Liljeberg, Fanny Lindstedt och Ida Nordman samt 
fabrikanten V. v. Wright.

Komitén började sitt arbete med godt mod och kunde redan 
den 29 juni sammankalla ett nytt möte, där stadgarna blefvo god
kända. Nu återstod att få dem vederbörligen stadfästade, hvilket 
skedde å Arbetareföreningens månadsmöte den 22 Juli.

Sommarvindarna hade nu fört komiténs medlemmar åt olika 
håll, hvarföre det konstituerande mötet ej kom till stånd förrän sön
dagen den 14 september.

Denna gång var mötet besökt af 25 personer, uteslutande söm
merskor, hvilka alla anmälde sig som medlemmar i den nybildade 
afdelningen. Val af bestyrelse försiggick och utsågos dervid följande 
personer: Alexandra Ahlfors, Aina Forström, Mimmi Kadenins, Hilda 
Liljeberg, Fanny Lindstedt och Ida Nordman. Arbetareföreningen 
utsåg hr V. v. Wright till sin representant i bestyrelsen. Dessa 
valde sedan sinsemellan till ordförande Ida Nordman, vice ordförande 
Alexandra Ahlfors, sekreterare Maria Blomqvist och kassör Fanny 
Lindstedt.

Afdelningen har utsett fröken Fanny Lindstedt till sin repre
sentant i fackföreningarnas centralkomité.

Under de tre månader, afdelningen varit i värksamhet, hafva 
hållits 9 bestyrelse- och 7 allmänna möten, där följande frågor fö
rekommit:

1) Aro klagomålen öfver, att yrkesskickligheten skulle gått 
nedåt, berättigade ?

Som svar på frågan uttalade afdelningen såsom sin åsikt, att 
yrkesskickligheten icke gått nedåt, utan tvärtom, då ju de flesta kvin
nor för ett psr tiotal år tillbaka själfva kunde sy sina klädningar; 
men fordringarna hafva stigit.
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2) Bör icke i likhet med hvad fallet är i andra yrken, en 
bestämd lärotid fastställas äfven för sömmerskor, samt efter lärotidens 
slut skriftligt intyg åt den utlärda utfärdas?

Afdelningen föreslog en lärotid af minst 1 år, förra halfåret 
utan afiöning, det senare med en mindre dagspenning, samt nedsatte 
en komité för utarbetande af förslag till arbetsbetyg.

3) Hvad bör göras för afhjälpande af den öfveransträngning 
«om är rådande i yrket?

Afdelningen beslöt att genom en komité i tidningarna utfärda 
en uppmaning till alla, som vederbör, att de måtte bevilja vissa lin
dringar vid arbetet.

Till allmänna arbetaremötet äro följande frågor inlämnade :
1) Är den stora skilnad, som råder mellan den manlige och 

den kvinliga arbetarens lön för samma arbete rättvis?
2) Borde ej yrkesidkare uppmanas att öppna sina värkstäder 

för kvinliga lärlingar, så att fiere yrken är härintills blefve tillgäng
liga för kvinnor?

Bestyrelsen har anordnat 3 aftonsamqväm, däribland en s. k. 
,,julklubb" för endast afdelningens medlemmar och dessas kvinliga 
anförvandter och vänner. Denna sista tillställning hade till ändamål 
att göra medlemmarna mera bekanta med hvar andra, och på detta 
sätt åstadkomma större lifaktighet och otvungenhet inom afdelningen.

Afdelningen har fått mottaga af en för densamma intresserad 
person, som kallar sig Mary, 120 mark som grundplåt till en un- 
derstödsfond för sjuka och hjälpbehöfvande sömmerskor och har be
slutat, att denna fond skall heta „Marys understödsfond för sjuka och 
hjälpbehöfvande sömmerskor."

Eevisoserna hafva inlämnat följande
R evisionsberättelse.

Inkomster:
Grundplåt...................................................1 : —
Gåfva......................................................... „ 10: —
Från nöjen................................................... „ 188: 25
Medlemsafgifter............................ ..... . . „ 120: 50
Marys understödsfond.................................. „ 120: — 439: 75.

Utgifter:
439: 75:

Afgifter till Arb. fören.............................. . 3mp 91: 75
Annonser m. m............................................ . .. 64: 93
Böcker & papper.................................. , „ 9: 35
Diverse utgifter för nöjen....................... . „ 62: 04 228:07
Insatt i Folkbanken för Marys fond . . .......................120: —
Saldo till år 1891.................................. ....................... 91:68

Ä 439: 75
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Afdelningens tillgångar utgöra den 31 December 1890.
Marys fond........................................................ Jmf. 120: —
Kassa behållning........................................ ,, 91: 68 211: 68

211: 68
Ofvanstående redovisning är i allo rätt intygar, Helsingfors den 

3 februari 1891.
Sofia Kumpulainen. Vera Hjelt.

Sömmerskefackafdelningens funktionärer 
den 31 december 1890.

Ordförande:
Ida Nordman, * 1825/752, v. 90.

Viceo rd förand e:
Alexandra Ahlfors, * 1820/659, v. 90.

Sek rete rare:
Agnes Lindström, * 1826/e70, v. 90.

Kassör:
Fanny Lindstedt, * 1820/557, v. 90.

Öfr iga be s t y r el s e m edl e m m a r:
Hilda Liljeberg, * 22/1165, v. 90.
Ida Lönnberg, * 18I4/459, v. 90.
Viktor Julius von Wright, * 185/856, v. 90.
Sofie Åström, * 183/357, v. 90.

Afdelningens medlemmar.
Ahlfors, Alexandra.
Ahlfors, Alma.
Ahlfors, Meri.
Blomqvist, Maria.
Brederholm, Evelina.
Ekstöm, Wilhelmina.
Engman, Emilia.
Finnerbäck, Fanny.
Flytström, Aina.
Forsten, Alexandra.
Friberg, Aina.
Granatb, Ida.
Grön, Sofia.
Hagman, Fanny.
Heimo, Zenobia.
Hellman, Josefa.
.Talo, Laura.
Jefimofif, Ljuha.
Johansson, Maria.
Jungell, Maria.
Karlsson, Anna.
Koste, Minna.
Kumpulainen, Sofia.
Liljeberg, Hilda.
Liljeberg, Klara.
Liljeros, Aina.

Summa medlemmar 53.

Lindholm, Mathilda. 
Lindroos, Augusta. 
Lindstedt, Fanny. 
Lindstöm, Agnes. 
Lönnberg, Ida. 
Lönnroht, Julia. 
Mattsson, Ida. 
Meriläinen, Gustafva. 
Munck, Alma. 
Mäkelä, Katharina. 
Nordbäck, Ida. 
Nordman, Ida. 
Nordström, Amanda. 
Nummelin, Aina. 
Nylund, Alexandra. 
Fackalén, Maria. 
Pohjalainen, Ida. 
Rosendahl, Hanna. 
Rumenzeff, Anna. 
Sjöblom, Alma. 
Smedlund, Edla. 
Stjernlund, Mathilda. 
Waro, Anna. 
Wiljakainen, Lina. 
Åström, Sofia. 
Österman, Ida.
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Tidningarnas ställning till Arbetareföreningen. Hm-
vndstadens tidningar hafva med intresse följt Arbetareföreningens sträf
vanden och man har med tillfredsställelse konstaterat att t. o. m. 
Nya Pressen, som föregående år förhållit sig alldeles likgiltigt gent
emot dem, nn stundom haft meddelanden från föreningen.

Tillträde till föreningslokalen. Ordningsutskottet har an
modats att hålla sträng eftersyn öfver att personer, som förlorat sina 
medlemsrättigheter ej få uppehålla sig i lokalen.

Tobaksfabriksarbetarefackafdelning. Den 15/s godkände 
ett talrikt besökt tobaksarbetaremöte ett af en komité ntarbotad 
förslag till stadgar för en tobaksfabriksarbetarefackafdclning oeh utsåg 
för denna en interimsbestyrelse bestående af cigarrarbetarne K. Vin- 
qvist. B. Lönngren, Julius Engman, Hanna Löfman och Amanda 
Löfman. Afdelningens stadgar faststäldes d. 13/4, men derefter har 
det ej hörts något af hela saken, utan afd. har totalt dött af oför
klarlig orsak. Månne i följd af någon påtryckning?

Typografernas söndagshvila. Arbetareföreningen harmed 
tillfredsställelse sett att den af dess tidningar „Arbetaren—Työmies*1 
kraftigt påyrkade reformen att söndagen bör göras till en hvilodag 
äfven för typograferna numera är genomförd å alla tryckerier i 
Helsingfors.

Undervisningskomiténs berättelse för år 1890. sjetto 
verksamhetsåret.

Till Direktionen för Helsingfors Arbetareförening 
från

Föreningens undervisningskomité.
Af skäl som är Arbetareföreningens direktion välkekant blir 

berättelsen om det sjette verksamhetsårets undervisning ytterst obe- 
tydande.

Afsigten var att till våren 1890 anordna undervisning på sätt 
som förr, men då Helsingfors stadsfullmäktige senare än vanligt togo 
under orapröfning den ansökning, som Arbetareföreningens direktion 
bade ingifvit om beviljande af nödiga medel, och komitén icke denna 
gång hade tillgång till någon nämnvärd besparing, vågade undervis- 
ningskomitén icke på eget ansvar inlåta sig på åtgärder erfordrande 
stora utgifter. Stadsfullmäktiges sedermera fattade beslut ådagalade, 
att komiténs tvekan varit berättigad: det som begärts och för under
visningens fortsättande var oundgängligt blef icke beviljadt.

Vid sådant förhållande förgick vårterminen utan att undervis
ningen fortsattes. Om hösten föranstaltades en kurs i metersystemet, 
och anmälde sig äfven 20 deltagare till kursen på finska. Magister
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R. Lagus meddelade undervisningen, hvilken erfordrade 20 timmar, 
för hvilken någon afgift af deltagarno icke kräfdes. På svenska 
meddelades icke motsvarande kurs i brist på deltagare.

Helsingfors den 1 Mars 1891.
Undervisningskomitén.

Upplysningar och råd beträffande organisationen af 
för arbetarnes väl sträfvande föreningar, bolag m. m. hafva 
af H:fors Arbetareförenings ordförande fortfarande meddelats personer 
i olika delar af landet.

Utredning om yrkesinspektionens verkningar. Fack
föreningarnas centralkomite har af dir. uppmanats, att genom de i 
komitén representerade föreningarnas alla medlemmar samla och till 
ett öfverskådligt helt ordna uppgifter om verkningarna af yrkesin
spektionen för att sålunda bidraga till konstaterandet af dess nytta 
och afhjelpandet at möjliga bristfälligheter deri.

O
Alderdomsförsäkringsfrågan. Efter emottagandet af den 

för undersökning häraf (se 1889 års berättelse) tillsatta komiténs af 
dr Aug. Hjelt utarbetade betänkande innehållande en omfattande 
historisk framställning af frågans utveckling i utlandet och redogö
relse om resultaten af den på matematiska beräkningar grundade 
granskning komitén egnat det föreliggande förslaget, antog föreningen 
den 23/jo härom följande uttalande:

Erkännande det såsom högeligen önskvärdt att arbetarne 
måtte kunna beredas tillfälle att komma i åtnjutande af en 
verksam ålderdomsförsäkrings förmåner, har Helsingfors Ar
betareförening dock med ledning af den utredning en af dess 
för frågans undersökning nedsatt komité förebragt funnit de af 
en sådan försäkring enligt försäkringsbolaget Kalevas till för
eningen inlemnade förslag följande kostnader så höga, att utsigt 
ej förefinnes, det arbetarne i större utsträckning skulle kunna 
begagna sig deraf.

Årsberättelsens spridning. Årsberättelse har tillställts 
senatens ledamöter, ständerbiblioteket och cheferna för en del högre 
embetsverk hvarjemte föreningens egna medlemmar och alla broder
föreningar i eget land äfvensom en del större korporationer i utlandet 
erhållit exemplar deraf. Efterfrågan å berättelsen har varit så stor, 
att den svenska upplagan är slut.
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Återblick. De 1889 rådande ekonomiska svårigheterna hafva 
äfven under det nyss förgångna året fortfarit, dels såsom en följd af 
att påräknade inkomster uteblifvit och dels emedan äldre skulder 
tyngt på föreningen. Att detta förhållande nu som förr verkat i 
hög grad hämmande på föreningens verksamhet är naturligt, ty för
eningen har varit nödsakad att underlåta vidtagande af alla sådana 
åtgärder som hade varit förenade med nämnvärda utgifter.

Särskildt har bristen på penningemedel hämmat undervisnings
verksamheten och omöjliggjort kompletteringen af föreningens bibliotek 
och sålunda minskat kraften af de väsendtligaste häfstängerna för ar
betarekårens höjande.

På alla de verksamhetsområden, der materiella uppoffringar ej 
erfordrats, har föreningen emellertid, såsom af denna årsberättelse 
synes, arbetat med oförminskad kraft. Flere af do för arbetaren vig- 
tigaste spörsmålen, såsom rösträttssaken, försäkringsfrågan, rusdrycks- 
lagstiftningen och arbetarnes ekonomiska ställning hafva varit föremål 
för undersökningar och öfverläggningar, hvilka öfver dessa frågor 
spridt ljus såväl bland arbetarne som andra af det sociala sträfvandet 
intresserade medborgare.

De frön Arbetareföreningen utsått i facksammanslutningsfrågan 
begynna delvis bära frukt. Det stöd fackassosiationerna funnit inom 
Arbetareföreningarna genom att den medgifvit dem en sjelfständig 
inre förvaltning och tillförsäkrat deras medlemmar alla de förmåner 
som tillkomma föreningens öfriga ledamöter, har väsendtligen befordrat 
facksträfvandena. Aktningen för arbetarne har derigenom stigit, sund
hetsförhållandena hafva förbättrats, lönerna äro i uppåtgående och 
arbetstiden förkortas. Arbetarne kunna sålunda redan nu begynna se 
praktiska fördelar af sin sammanslutning och denna växer dag från 
dag i styrka.

Den anmärkning har visserligen stundom uttalats att fackför
eningarnas medlemmar betala mindre afgifter än öfriga föreningsmed
lemmar och att deras intresse koncentrerar sig kring deu egna fack
afdelningen, men de på denna åsigt grundade yrkandena om minsk
ning af fackföreningarnas förmåner är ingalunda berättigade, ty fack
afdelningarnas medlemmar erlägga i sjelfva verket till Arbetareför
eningen samma afgift som öfriga medlemmar, men Arbetareföreningen 
ger fackföreningarna anslag till förvaltningskostnader och sjukkasse- 
bidrag i förhållande till medlemsbidragens storlek och att detta varit 
fördelaktigt icke allenast för fackföreningarna utan äfven för Arbe
tareföreningen och det allmänna framåtskridandet är otvifvelaktigt, ty 
härigenom hafva till deltagande i fackföreningslifvet dragits personer, 
som icke hade kommit in i några föreningssträfvanden om dessa icke 
afsett befordrandet särskildt af det yrkes förkofran hvaraf de sjelfva 
hafva en i ögonen fallande direkt nytta. Sålunda icke allenast ökas
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Arbetareföreningens medlemsantal, utan ett stort antal personer dragas 
in i föreningslifvet ooh skolas der småningom under handläggningen 
af yrkesangelägenheterna så att de få intresse äfven för frågor af 
allmännare betydelse. Riktigheten häraf visar erfarenheten tydligt, 
ty fackafdelningarnas medlemmar hafva gifvit otaliga bevis på att de 
uppfatta Bin ställning fullkomligt rätt, d. v. s. de tillvarataga sina 
fackintressen i fackafdelningarna och när det gäller frågor af allmän 
natur, så förena de sig med andra föreningsmedlemmar oberoende 
af yrke till gemensamma åtgärder. Fördelarna häraf äro obestridliga 
ty arbetarne komma derigenom i en helsosam beröring med andra 
medborgare och föreningens uttalanden få större kraft då bakom dem 
stå personer, hvilka ur olika yrkens och samhällsklassers synpunkt 
bedöma frågorna.

Så vidt man af tidningspressens ställning till föreningen kan 
dömma hafva också ofvan antydda omständigheter i förening med de 
för vart folk sä fördelaktigt utmärkande sympatierna för arbetaresaken 
verkat derhän att föreningens sträfvanden i allmänhet kraftigt upp
bäras af den allmänna meningen. Då föreningen emellertid ställt sig 
på en rent demokratisk grund och kraftigt sökt verka för förbättring 
af arbetarnes ställning, så är det naturligt att konservatismen och 
arbetsgifvareintresset här och der funnit föreningens sträfvanden korsa 
sina beräkningar och derför opponerat sig mot dem. Men då ingen 
visat att de fordringar för hvilka Arbetareföreningen gjort sig till 
målsman skulle varit oberättigade och då icke allenast arbetarena utan 
äfven arbetsgifvarena och hela samhället i längden befinner sig bättre 
deraf, att missförhållandena i tid afhjelpas och arbetareklassen i följd 
häraf känner sig nöjd, så kan föreningen endast sägas hafva gjort 
sin pligt, då den under den allmänna meningens kritik gifvit uttryck 
åt de åsigter som råda bland arbetarena.

Den under 1890 inträffade starka stegringen i medlemsantalet, 
som vuxit från 379 till öfver 700, synes också gifva vid handen 
att föreningens ståndpnnkt i hufvudsak träffat det rätta, och den 
ökade styrkan gaf utsigt till att arbetet nn kunde gifva rikare frukter, 
men tyvärr har det lyckats några personer att utkasta frön till en 
rörelse som afser att skapa en skild förening för de svenskatalande 
arbetarne.*) Arbetareföreningen har sökt oskadliggöra verkningarna

*) Sångkören klagar i sin berättelse öfver att intresset inom den
samma svalnat iföljd af språkfrågan. Sångkören hade väl bordt vara frem- 
mande för språkfrågan, men så tyckes ej hafva varit fallet, ty ett starkt öf- 
vervägande antal svenska sånger hafva inöfvats och detta har framkallat miss
stämning hos en del föreningsmedlemmar, hvilka i stället för att begära be- 
höflig ändring af missförhållandet, gingo i författning om att inom finska 
diskussionsklubben bilda en finsk sångkör Anhållan om rätt härtill kunde 
af föreningen afslås lika litet som en enahanda begäran från svenska dis
kussionsklubbens sida skulle kunnat afböjas, ty föreningen bör, för att be-
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tvåspråkigheten, men den nya föreningens anhängare ställa sig afgjordt 
på enspråkighetens, samverkan nteslutande ståndpunkt och dela så
lunda arbetarne och inkasta bland dem ett frö till tvistigheter, hvilkas 
följder kunna blifva högeligen olycksbringande. Man måste dock hoppas 
att arbetarne, som i verkstäderna hela sitt lif stå sida vid sida skola 
förstå att allas deras intressen äro fullkomligt enahanda och att de 
endast genom enighet kunna befordra dem. Alla som utan några 
biafsigter sträfva för arbetarnes väl, böra städse ihågkomma att Hel
singfors Arbetareförening är bildad hvarken för befordrandet af 
„svenskheten“ eller „finskheten“, utan för att stående på den språk
liga jemlikhetens ståndpunkt förena alla arbetare och vänner af deras 
sträfvanden till gemensamma ansträngningar för såväl de svenska- som 
de finskatalande arbetarnes väl.

ArbetarneB stämning i de allmänna frågor, hvilka för n. v. 
hålla alla sinnen i vårt land i spänning är oförändradt sådan 
den skildras i senaste årsberättelsen och sådan typografen J. Peh
konen framstälde den i det å annat ställe i berättelsen ingående tal 
hvarmed han till senator L. Mechelin öfverlemnade det bref hvar- 
igenom senator Mechelin kallades till ständig ledamot af Helsingfors 
Arbetareförening. Den ryska pressens utfall öka endast trycket af 
den beklämning, som råder öfverallt och med lifligaste intresse följas 
och diskuteras äfven bland de indnstriella arbetarne de åtgärder som 
från ständernas sida för värnandet af vår för fattig och rik lika 
dyrbara frihet knnna vidtagas.

Helsingfors den 9 Mars 1891.
Enligt uppdrag:
V. v. Wright.

fordra en fri utveckling och stärka ansvarighetskänslan, gifva alla inom den 
samma verkande sammanslutningar full frihet i sträfvanden som ej träda and
ras rätt för när. Sedan åtgärd nu vidtagits derom att föreningens sångkör 
ställer sig på den språkliga jemlikhetens ståndpunkt, torde alla vidare led
samheter kunna undvikas.



 

 

Revisionsberättelse.

Utsedde att granska Helsingfors Arbetareförenings räkenskaper 
för år 1890, hafva vi genomgått dertill hörande böcker och funnit 
desamma med omsorg förda äfvensom till alla delar öfverensstäm- 
mande med för oss företedda verifikater, hvarför vi med nöje förorda 
full ansvarsfrihet åt direktionen och kassören.

Föreningens ställning ultimo December 1890 gestaltar sig, en
ligt nedanstående utdrag nr böckerna, som följer:

Aktiva:
Kassa.......................................................................... 3,013: 67
Inventarier............................................................... 2,277: 45
Biblioteket ...............................................................
Fordran af Fonden för utarbetande af Btatistik

4,000: —

öfver arbetareförhållandena............................. ** 10: —

Passiva.

9,301: 12

Allmänna fonden ....................... Smf. 6,146: 39
Föredrags , .................................................... » 1,538: 02
Fonden för skolbarns sommarvistelse på landet . 
J. Th. Lagerbohms fond för fattiga skolbarns be-

148: 51

klädnad ......................................................... 72: 53
Elementarkursfonden................................................... 1,111: 15
Byggnads ..............................................................
Fonden för utgifvande af redogörelse om arbetare-

11 235: 22

frågornas behandling vid landtdagarna , . 49: 30
9,301: 12

Hvad de enskilda fondernas inkomster och utgifter under året 
beträffar, framgå dessa af följande tablåer:
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Allmänna fonden. 
Inkomster :

Behållning från 1889:
Inventarier........................................
Biblioteket........................................
Kontant..............................................

Siw?
n

2,111: 80 
4,000: — 

375: 57 6,487: 37
Prån Utskänkningsbolaget . . . 2,000: —
Intresse.............................................. 29: 08
Inskrifningsafgifter............................. 501: —
Månads „ ............................. 2,065: 13
Anmälnings „ ............................. 261: 50
Bestaurationsarrende ....................... 583= 33

S^? 11,927: 41
Utgifter:

Afskrifning å inventarier .... . . . 258: 55
Tidningen Arbetaren ....................... 704: 85
Biblioteket........................................ 393: 40
Omkostnader........................................ 906: 29
Hyror .............................................. 3,010: —
Kassörs arvode................................... 100: —
Läsesalen.............................................. 407: 93

Behållning till 1891 =
Inventarier.............................................. 2,277: 45
Biblioteket.............................................. » 4,000: —

skuld till Byggnadsfonden . . 5»
6,277: 45 

131: 06 6,136: 39
11,927: 41

Föredragsfonden.
Inkomster,

Behållning från 1889 ................................................... 5^ 388: 02
Från Utskänkningsbolaget.............................................. ........ 400: —
Från Utminuteringabolaget....................... ..... . . n 750: —

1,538: 02
Utgifter:

Behållning till 1891................................................... 1,538= 02

Fonden för skolbarns sommarvistelse på landet. 
Inkomster:

Behållning från 1889 .............................................. 142: 79
Intresse.................................................................... „_______ 5: 72

5^/? 148= 51
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Utgifter:
Behållning till 1891.............................................. 5^7 148: 51

J. Th. Lagerbohms fond för fattiga skolbarns 
beklädnad.

Inkomster:
Behållning från 1889 ..............................................Smf 69: 74
Intresse................................................... : . . „ 2: 79

Behållning till 1891 . .
Utgifter:

Jmf.

72:

72:

53

53

Elementarkursfonden.
Inkomster:

Behållning från 1889 ............................................. 535: 15
Från Utminuteringsbolaget . 750: —

Arvode för undervisning .
Utgifter:

1,285:

110:

15

Annonser............................ ’ B 64: —
Behållning till 1891 . , ► n 1,111: 15

9mf 1,285: 15

Byggnadsfonden.
Inkomster:

Behållning från 1889 .............................................  3mf. 150: —
Bidrag från fackafdelningarna.................................. ........ 79: 22
Intresse.................................................................... . 6: —

Behållning från 1889 .............................................  3mf. 150: —
Bidrag från fackafdelningarna.................................. ........ 79: 22
Intresse.................................................................... . 6: —

•
Utgifter:

Behållning till 1891:

235: 22

Fordran af Allmänna fonden . . 131: 06
„ „ Fonden för utarbetande af

statistik öfver arbetareförhål-
landena.................................. B 10: —

Kontant.............................................. B 94: 16 235: 22
235: 22
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Fonden för utgifvande af redogörelse om arbetare
frågornas behandling vid landtdagarna.

Behållning från 1889 ..............................................49: 30

Behållning till 1891..............................................49: 30

Fonden för utarbetande af statistik öfver 
arbetareförhållandena.

Inkomster:
Lån från Byggnadsfonden........................................

Utgifter:
Earta till ansökan om anslag..................................

5mf: 10: —

10: —

Tidskriftsfonden.
Inkomster:

Behållning från 1889 ..............................................Sntfi 260: 15
Bidrag af Bleck-, plåt- och kopparslagarefackför

ening ..........................................................................  50: —
Allmänna fonden tillskjntit bristande............................  704: 75

5mf 1,015: —

Utgifter:
Rest å tryckningskostnaden för tidningen "Arbeta

ren" nnder 1889..............................................5mf. 1,015: —

Festbestyrelsens räkenskaper hafva vi äfven genomgått oeh 
fnnnit dessa i öfverensstämmelse med åtföljande veriflkater. Vi hän
visa för öfrigt till den af festbestyrelsen afgifna årsberättelsen och 
deri ingående tablå öfver inkomster och utgifter under året, hvaraf 
framgår att densamma har att förete ett öfverskott af 106: 26. 
På grund af ofvanstående få vi äfven för sagde bestyrelse förorda 
ansvarsfrihet.

Helsingfors, den 11 Mars 1891.

Uno Staudinger. John Fogde. J. F. Widemark.



 

 

Helsingfors Arbetareförenings funktionärer 1890.

(* betyder: född, v. vald.)

Direktionen:
(v. första gången 1889).

Ordförande:
Viktor Julius von Wright, fabrikant, * 185/s56, v. 84, 85, 86, 87, 

88, 89, 90.
Viceordförande:

Richard Hindström, ingeniör, * 1823/34 9, v. 90, dir. me dl. 84, 86, 
88, 90.

Öfriga ledamöter:
Willehad Ekman, kontorist, * 1818/262, v. 90.
Alexander Järvenpää, linierare, 182/556, v. 90.
Karl Lindroth, filare, * 1v. 86, 88, 89.
Viktor Lönnbohm, byggmästare, * 1815/964, v. 90.
Jaakko Pehkonen, typograf, * 1826/ia60, v. 86, 90.
Viktor Pettersson, faktor, * 1817/349, v. 84, 86, 88, 90.
Karl Schwenion, materialbokhållare, * 1828/160, v. 88, 90.
Gustaf Wilhelm Sohlberg, fabrikant, * 1829/10 57, v. 89.

Sekreterare:
Jaakko Pehkonen, typograf, v. 90.
Karl Schwenion, materialbokhållare, v. 90.

Ordningsutskottet:
Ordförande:

Magnus Lindfors, typograf, * 1831/747, v. 87, 88, 89.

Viceordförande:
Mathias Lindblad, byggmästare, * 1829/ä42, v. 87, 88, 89. 

Sekreterare:
Fridolf Numberg, verkmästare, * 1815/956, v. 87, 88, 89.
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Öfriga ledamöter:

G. Keinänen, byggmästare, * 1815/352, t. 88, 89.
Th. Kytö, körsnärsgesäll, 1811/s57, v. 88, 89.
Hj. Hammar, smed, * 1813/359, v. 88, 89.
K. Lodman, skomakare, * 185/656, v. 88, 89.
G. F. WiUandt, byggmästare, * 182/247, v. 88, 89.
F. M. Orrela, målare, * 1828/850, v. 89.
T. A. v. Sehrowe, bagare, * 181®/1168, v. 89.
G. Janhunen, kopparslagare, 183/j62, v. 89.
G. W. Paulsson, bokbindare, 1820/56 4. 89.

Festbestyrelsen:
(Se sid. 20).

Sångkörens bestyrelse:
Ordförande:

Carl Otto Nyholm, verkmästare, * 1822/1152, v. 88, 89, 90. 

Öfriga ledamöter:
Anna Rosengren, sättarinna, * 185/761, v. 88, 89, 90.
Blenda Maria Schneider, bokbinderska, * 1828/j063, v. 89, 90. 
Emil Leander, filosofie magister, * 1818/166, v. 88, 89, 90. 
Frans Forslund, kontorist, * 181/170, v. 88, 89, 90.
Karl Mandelin, typograf, * 1815/669, v. 90.

Suppleanter:
Jenny Ahlstrand, handelsbiträde, * 188/768, v. 90.
Hjalmar Österlund, kontorist, * 101/g66, v. 90.

Sångledare:
Emil Leander, filosofie magister, * 1818/166, v. 88, 89, 90.

Handarbetsafdelningens bestyrelse:
(Se sid. 29).

Bagerifackafdelningens bestyrelse:
(Se sid. 6)

Mekaniska fackafdelningens bestyrelse:
(Se sid. 43).

Kakelugnsmakarefackafdelningens bestyrelse: 
(Se sid. 38).
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Bokbinderifackafdelningens bestyrelse:
(Se sid. 15).

Finskspråkiga diskussionssällskapets bestyrelse:
(Se sid. 24).

Svenskspråkiga diskussionsklubbens bestyrelse:
(Se sid. 61).

Undervisningskomitén:
(v. första gången 1885).

Ordförande:
Ernst Gustaf Paimen, friherre, professor, * 1828/n49, v. 85, 86, 

87, 88, 89, 90.

Öriga ledamöter:
Fridolf Gustafsson, professor, * 1819/653, v. 90.
Richard Hindström, ingeniör, * 1823/349, v. 85, 86, 87, 88, 89,90. 
Jaakko Pehkonen, typograf, * 1826/1260, v. 89, 90.
William Unger, filare, * 1819/869, v. 89, 90.

Statistik-komitén:

Ordförande:
Aug. Hjelt, fil. doktor, aktuarie, * 1829/e62, v. 88, 89, 90. 

Ledamöter:
Willehad Ekman, kontorist, * 1818/262, v. 90.
Viktor Lönnbohm, byggmästare, * 1815/964, v. 90.
Johan Fredrik Widemark, urmakare, * 183/e56, v. 90.

Sekreterare:
Alvar Renqvist, folkskolelärare, studerande, * l815/268, v. 91.

Revisorer för 1890 års räkenskaper:
John Fogde, ingeniör, * 189/959, v. 90.
Vno Staudinger, kontorist, * 1821/1261, v. 88, 89, 90.
Johan Widemark, urmakare, * 185/656, v. 90.

Kassör:
Alarik Biese, kontorchef, * 183#/758, v. 87.
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Bibliotekarier:
För svensk litteratur, v. första gången 84.

Richard Hindström, ingeniör, * 1823/349, v. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90.

För finsk litteratur v. första gången 90.
Alexander Järvenpää, linierare, * l82/556, v. 90.

Restauratris:
Sofia Wesetröm, fröken, * 182/a59. Antagen 90.



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Helsingfors Arbetareförenings medlemmar
den 31 December 1890.

Helsingin Työväen-yhdistyksen jäsenet
Joulukuun 31 päivänä 1390.

Ständiga medlemmar. — Alituiset jäsenet.

Mechelin, L., jurisdoktor, senator. Af arbetare i Helsingfors behedrad med ständigt 
ledamotskap. Lakitiet. tohtori, senatori, Helsingin työmiesten 

kunnioittama alituisella jäsenyydellä.

Borgström, L., kommerseråd, kauppaneu
vos. 8 4 *).

Carlsson, C. H., målarmästare, maalari. 84. 
Chmelewski, P., brukspatron, ruukin-

isäntä. 84.
Heikel, V., lektor, lehtori. 86. 
Heimberger, E., fabrikant, skattmästare

för knostflitsföreningen, tehtailija, tai
deteollisuusyhdistyksen rahavartija. 90.

*Hjelt, Vera slöjdlärarinna, veisto-opetta
jatar. 90 **).

Hindström, E., ingeniör, insinöri. 84. 
Huber, E., ingeniör, insinöri. 84. 
Kullman, H. M., byggmästare, rakennus

mestari. 87.
Landén, A., kommunalråd, verkställande 

direktör i Nylands bank, kunnallisneu

vos, Uudenmaan osakepankin toimeen
paneva tirehtöri. 85.

af Lindfors, J., generalmajor, ordförande 
för konstflitsföreningen, kenraalimajuri, 
taideteollisuusyhdistyksen puheenjoh
taja. 84.

Lundblad, K., ingeniör, insinööri. 84. 
Nissinen, J., fabrikant, tehtailia. 84. 
Nyblin, P., fotograf, valokuvaaja. 85. 
Salin, N., arkitekt, arkkitehti. 84. 
Schauman, A., magister, maisteri. 84. 
Sinebrychoff, Anna, enkefru, leskirouva.

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

*) Siffran anger året, då medlemmen blifvit inskrifven i föreningen.
Numero osoittaa vuotta, jolloin jäsen on kirjoitettu yhdistykseen.

**) De personer, framför hvilkas namn står en stjerna (*), äro enligt förenings- 
beslut inbjudna till medlemmar. Ne henkilöt, joiden nimen edellä on tähti (*), 
ovat yhdistyksen päätöksellä jäseneksi kutsuttu.
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Årsmedlemmar.
*Aalberg-Kivekäs, Ida, skådespelerska, 

näyttelijätär. 90.
*Aejmelaeus, S., protokollsekreterare, 

protokollasihteeri. 90.
*Ahde, J, byggmästare, rakennusmes

tari. 90.
Ahlfors, Alma, sömmerska, ompeliatar, 

90.
Ahlfors, Alexandra, sömmerska, ompelia

tar. 90.
Ahlfors, Hilma, fröken, neiti. 86. 
Ahlfors, Meri, sömmerska, ompeliatar.

90.
Ahlstrand, Jenny, handelsbiträde, kauppa- 

apulainen. 89.
Ahlstedt, K. K., målaregesäll, maalarin- 

kisälli. 90.
Ahlström, A., byggmästare, rakennusmes

tari. 86.
Ahlström, B. J., fru, rouva. 86. 
Ahlström, K. J., byggmästare, rakennus

mestari. 86.
*Alfthan, K. von, friherre, medicinekan- 

didat, vapaaherra, lääketieteenkandi- 
daatti. 90.

Alenius, E., skomakare, suutari. 90. 
*Almberg, A., lektor, medarbetare i Uusi

Suometar, lehtori, Uuden Suometaren 
aputoimittaja. 90.

Amann, G., perukmakare, parturi. 84. 
And, Aug., jernarbetare. rautatyöntekiä,

89.
Andelin, J., körsnärgesäll, turkkurinki- 

sälli. 89.
Andersson, G.? kypare, viinuri. 90. 
Andstén, O., fabrikant, tehtailija. 84. 
*Aspelin, E., filosoliedoktor, filos, tohtori,

90.
Assver, E., portier, ovenvartija, 85. 
Barck, A. A., bleckslagare läkkiseppä. 85. 
*Bergbom, K., filosoliedoktor, direktör

för finska teatern, filosofian tohtori, 
suomalaisen teaterin tirehtöri. 90.

Berger, J., faktor, kirjapainonhoitaja. 84. 
Berggren, J. W., bokbindare, kirjansitoja..

90.
Berghem, E. A., bagare, leipuri. 89. 
Bergholm, E., konditor, sokerileipuri. 89. 
Bergholm, G., kakelugnsmakare, uunin-

tekiä. 89.
Berglöf, Karolina, fröken, neiti. 84. 
Berglund, C. G., kassör, rahastonhoitaja,

86.

— Vuosijäsenet.
Bergman, K. V., stenhuggare, vice ord

förande i Handtverks- och Fabriksför
eningen, kivenhakkaaja, Käsityö- jaTeh- 
dasyhdistyksen varapuheenjohtaja. 84.

*Bergroth, Elis, pastor, pastori. 90. 
Bergström, Anna Katarina, snörmakare,

nyörinpunoja, 90.
Bergström, H. A., målaregesäll, maala- 

rinkisälli. 90.
*Berndtson, G, artist, taiteilija. 90. 
Biese, A., kontorschef, konttoripäällikkö,

86.
Biese, Hulda, fru, rouva 86.
Björkholm, G., gjutare, valaja. 90. 
Björklund, A., bagare, leipuri, 90. 
Blomberg, J., handlande, kauppias. 89. 
*Blomstedt, Jenny, enkefru, direktris i

fruntimmersföreningen, leskirouva, rou- 
vasväenyhdistyksen johtajatar. 90.

Blomqvist, C., fru, rouva. 87. 
*Blomqvist, Elisabet, fröken, förestånda

rinna för svenska fruntimmersskolan, 
ruotsal. tyttökoulun johtajatar. 90.

Blomqvist, E., mekanisk arbetare, kone
tehtaan työmies. 90.

Blomqvist, G., restauratör, ravintolanpi- 
täjä. 84.

Blomqvist, M., maskinist, ordförande i Hel
singfors allmänna konsumtionsförening, 
koneenkäyttäjä, Helsingin yleisen ra- 
vintoyhdistyksen esimies. 84.

Blomqvist, M., fröken, neiti. 84. 
Blomqvist, V., bagare, leipuri. 90. 
Blåfjeld, A. W., bagare, leipuri. 89. 
*Boisman, T. J., protokollsekreterare,

protokollasihteeri. 90.
*Bolin, W., professor, universitetsbiblio

tekarie, professori, yliopiston kirjaston
hoitaja. 90.

Boning, J. E., målaregesäll, maalarinki- 
Sälli. 90.

Borg, K. E , skomakare, suutari. 90. 
Borgman, N., kakelugnsmakare, uuninte-

kiä. 89.
*Borgström, Lina, fröken, direktris i frun

timmersföreningen, neiti, johtajatar rou- 
vasväenyhdistyksessä. 90.

Boström, M., plåtslagare, peltiseppä. 90. 
Braesch, A., handlande, kauppias. 87. 
Brandstake, W., lithograf, kivipiirtäjä. 84. 
Byskata, M., byggmästare, rakennusmes

tari. 90.
Cajander, K. G., typograf, latoja. 90.
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»Calamnius, E, scnatskopiat, litteratör, 
senatinkopisti, kirjailija. 90.

Casén, I., byggmästare, rakennusmestari. 
90.

»Castren, K., vicehäradshöfding, varatuo
mari. 90.

Cedergren, E., fabriksarbetare, tehtaan- 
työmies. 89.

Cederqvist, A., fru, rouva. 87. 
»Chydenius, A., ingeniör, insinöri. 90. 
»Chydenius, A. H., magister, lärare i na

tionalekonomi oeh industriel lagstift
ning vid polytekniska institutet, mais
teri, kansallistaiouden sekä teollisuutta 
koskevan lainsäädännön opettaja Poly- 
teknillisessä opistossa. 90.

»Chydenius, Emilia, fröken, neiti. 90. 
*Chydenius, W., vicehäradshöfding, vara

tuomari. 90.
Dahlberg, E., bokbindare, kirjansitoja. 89. 
»Dannholm, 0., folkskolelärare, ordfö

rande i folkskolelärareföreningen, kan
sakoulunopettaja, kansakouluopettaja-
yhdistyksen esimies. 90.

»Danielsson, J. R., professor i allmän hi
storia, yleisen historian professori. 90.

»Decker, Th., första arkitekt vid öfver- 
styrelsen för allmänna byggnaderna, 
ensimmäinen arkkitehti yleisten raken
nusten ylihallituksessa. 90.

Derebenjen, Serafina, bokbindare, kirjan
sitoja. 90.

Diktonius, A. W., bokbindare, kirjansi
toja. 90.

»Donner, A., professor i astronomi, tähti
tieteen professori. 90.

»Edelheim. Anna, fröken, skriftställarinna, 
neiti, kirjailija. 90.

»Edlund, G. W., bohkandlare, kommerse
råd, ordförande i finska förlagsförenin- 
gen, kauppaneuvos, kirjakauppias, Suo
men kirjakustantajayhdistyksen esimies. 
90.

Ehlert, Alb., verkmästare, työnjohtaja. 84. 
»Elfving, F., filosofiedoktor, docent i bo

tanik, filosofian tohtori, kasvitieteen do
sentti. 90.

Elfving, V., bokbindare, kirjansitoja. 90. 
Ek, P. J., filare, viilaaja. 88.
»Ek, V., konsul, konsuli. 90.
Ekberg, F. E., bagarmästare, leipurimes-

tari. 84.
Ekberg, F., kontorist, konttoristi. 85. 
Ekberg, V., kontorist, konttoristi. 85. 
Eklund, A., bagare, leipuri. 89.

Eklund, A. V., handlande, kauppias. 90. 
Eklund, O. G., bokbindare, kirjansitoja. 90. 
Eklund, J., skomakare, suutari. 9Ö. 
Eklund, O., ingeniör, insinööri. 90. 
Ekman, J., smed, seppä. 88.
Ekman, W., kontorist, konttoristi. 86.. 
»Ekroos, V., magistratssekreterare, mais-

tratin sihteeri. 90.
Ekström, Wilhelmina, sömmerska, ompe- 

liatar. 90.
Emanuelsson, K. F., bagare, leipuri. 88. 
Enbom, A., plåtslagare, peltiseppä. 84, 90. 
Enbohm, J. G., bleckslagarelärling, läkki-

seppänoppilas. 90.
»Eneberg, W., direktör i Finlands bank, 

Suomen pankin tirehtööri. 90.
Engman, Emilia, sömmerska, ompeliatar, 

90.
Engman, J.C.,bleckslagare, läkkiseppä. 90. 
Engström, J. E., pianofabrikant, piano-

tehtailia. 84.
Engström, J., kontorist, konttoristi. 85. 
»Engström, O., medicine o. kirurgiedok-

tor, docent, lääketieteen ja kirurgian 
tohtori, dosentti. 90.

»Erkko, E., hufvudredaktör för Päivä
lehti, Päivälehden päätoimittaja. 90.

*Evensen, E., konsul, konsuli. 90. . 
*Evert, F., doktor, naturläkare, lääkäri. 90. 
»Estlander, C. G., professor i estetik och

nyare literatur, ordförande för svenska 
literatursällskapet i Finland och finska 
konstföreningen, estetikan ja uudem
man kirjallisuuden professori, Suomen 
taideyhdistyksen ynnä ruotsalaisen kir
jallisuuden seuran esimies. 90.

»Fabritius, A., löjtnant, viceordförande i 
stenografiska föreningen, luutnantti, pi- 
kakirjoittajayhdistyksen varapuheen
johtaja. 90. '

»Fabritius, E., medarbetare i Nya Pres
sen, Uuden Pressenin aputoimittaja. 90.

Fagerholm, K. F., bokhållare, kirjanpi
täjä. 85, 90.

Fagerroos, Hj., guldsmed, kultaseppä. 
84, 88.

Fagerstedt, J., kopparslagare, vaskiseppä, 
90.

»Falck, E., skådespelare vid finska tea
tern, näyttelijä suomalaisessa teaterissa, 
90.

Falenius, G., eldare, lämmittäjä. 87. 
»Faltin, R., musikdirektör, nr.isiikkitireh-

tööri. 90.
Favorin, A. E., fabrikant, telitailia. 84.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

84

«Fellman, A., kapten, kapteeni. 90. 
«Fellman, I, ledamot af justitiedeparte

mentet i k. senaten, keis. senatin oi- 
keusozaston jäsen. 90.

Finnerbäek, Fanny, sömmerska, orapelia- 
tar. 90.

Flinkman, J., fabriksarbetare, tehtaantyö- 
mies. 89.

«Florin, J. A., medicine o. kirurgiedok- 
tor, medicinalråd, lääketieteen ja ki
rurgian tohtori, lääkiutäneuvos. 90.

Flythström, Aina, sömmerska, ompelia
tar. 90.

Flythström, J. A., slagtare, teurastaja. 
84.

Fogde, John, ingeniör, insinöri. 84. 
«Fontell, A. G., filosoliedoktor, första

aktuaric i statistiska byrån, filosofian 
tohtori, ensimmäinen aktuari tilastolli
sessa toimistossa. 90.

«Forsberg, A. W., filosoliedoktor, filoso
fian tohtori. 90.

Forss, H., gravör, kaivertaja. 88.
Forss, K. G., bokbindare, kirjansitoja. 88. 
«Forssell, C. A., protokollsekreterare,

protokollasihteeri. 90.
«Forssell,. T., läneagronom, ledamot af 

föreningen Nykterhetens vännei’ huf- 
vudbestyrelse, lääninagronoomi, Rait
tiuden ystäväin päätoimikunnan jäsen. 
90.

Forssblom, I., skomakare, suutari. 90. 
Forslund, F. F., kontorist, konttoristi. 86. 
«Forsman, C., landssekreterare, ledamot

af lagberedningen i k. senaten, läänin- 
sihteeri, lakivalmistelevan komitean jä
sen keis. senatissa. 90.

«Forsman, J., professor i kriminallagfa- 
renhet och rättshistorie, lakitieteen pro
fessori. 90.

Forsström, U., målaregesäll, maalarinki- 
sälli. 90.

Forsström, betjent, palvelia. 90. 
Fransson, K. J., bleckslagare, läkkiseppä.

90.
Frelander, A., kontorist, konttoristi. 84. 
«Frenckell, A. R., magister, hufvudre- 

daktör för Hufvudstadsbladet, maisteri, 
Hufvudstadsbladetin päätoimittaja. 90.

«Frenckell, Th. von, löjtnant, ordförande 
för typografernes understöds- och pen
sionskassa, luutnantti, kirjanpainajani 
apu- ja eläkerahaston esimies. 90.

Friberg, Anna, sömmerska, ompeliatar, 
90.

Frohm, Hilma, fröken, neiti. 89. 
Gahmberg, K., bagare, leipuri. 89. 
Gallen, U., magister, maisteri. 89. 
«Gebhard, H., filosofiedoktor, filosofian

tohtori, „Otavan“ tirehtöri. 90.
«Godenhjelm, B. F., lektor, lehtori. 90. 
Grahn, P. W., kopparslagare, vaskiseppä,

84, 89.
Granbom, R., jernsvarfvare, rautasorvari. 

90.
Grandell, K. V., målaregesäll, maalarin- 

kisälli. 90.
«Granfelt, A. A., doktor, ledamot af re-_ 

geringens spritdryekslagstiftningskomi 
té, redaktör för „ Internationale Monats-" 
schrift zur Bekampfung der Trinksit 
ten“, tohtori, jäsen hallituksen asetta
massa väkiviinalakikomiteassa, kansain
välisen raittiuslehden toimittaja. 90.

«Granfelt, K. A., ingeniör, insinöri. 90. 
Grunholm, A. A., bagare, leipuri. 88. 
«Grundstedt, Th., förste arkitekt vid öf-

verstyrelsen för allmänna byggnaderna, 
ensimmäinen arkkitehti yleisten raken
nusten ylihallituksessa. 90.

Gref, G., skomakare, suutari. 90. 
«Gripenberg, Alexandra, fröken, ordfö

rande för Finsk qvinnoförening, redak
tris för Koti ja Yhteiskunta, Suomen 
naisyhdistyksen puheenjohtaja, Koti ja 
Yhteiskunnan toimittaja. 90.

«Grotenfelt, A., filosofiedoktor, filosofian 
tohtori. 90.

«Grotenfelt. A., öfverdirektör i fångvårds
styrelsen, vankeinhoitohallituksen yli- 
tirehtöri. 90.

«Grotenfelt, K., filosofiedoktor, filosofian 
tohtori. 90.

«Grotenfelt, N , landtbruksråd, maanvil
jelysneuvos. 90.

Gustafsson, A., målaregesäll, maalarinki- 
sälli. 90.

Gustafsson, E., målaremästare, maalari
mestari. 90.

Gustafsson, G., arkitekt, arkkitehti. 90. 
Grön, Sofia, sömmerska, ompeliatar. 90 
Grönlund, K. A., slagtare, teurastaja. 84 
«Grönqvist, F. W., kommunalråd, kun

nallisneuvos. 90.
Grönvall, Blenda, fröken, neiti. 90.
Göhle, C., kontorist, konttoristi. 84.
Göös, K. G., lektor, ordförande för Handt

verks- och Fabriksföreningen, lehtori, 
Helsingin Käsityö-ja tehdasyhdistyksen 
esimies. 84. ’
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*Hallberg, M., handlande, ordförande i 
finska handelsdelegationen, kauppias, 
Suomen kauppavaltuuskunnan esimies. 
90.

*Haartman, V., geheimeråd, ordförande i 
regeringens spritdryckslagstiftningsko- 
mité, salaneuvos, hallituksen asettaman 
väkijuomalakikomitean esimies. 90.

Haataja, A., målare, maalari. 87, 90. 
Hagman, Fanny, sömmerska, ompeliatar.

90.
Hagman, J. A., porslinsarbetare, posliini- 

työmies. 90.
Hagman, J., gjutare, valaja. 89. 
*Hagman, Lucina, fröken, föreståndarinna

för finska samskolan, suomalaisen yh
teiskoulun johtajatar. 90.

Halii, G., kontorist, konttoristi. 86. 
*Hallsten, 0., magister, maisteri. 90. 
Halonen, P., byggmästare, rakennusmes

tari. 90.
Hammar, H. Hj., smed, seppä. 87. 
Hamner, W., bokbindare, kirjansitoja. 90. 
*Hannikainen, P. W., skogsinspektör,

metsäntarkastaja. 90.
Hartwall, A. L., fabrikant, tehtailia. 84, 

90.
Hasselgren, Helena, bokbinderska, kirjan- 

sitojatar. 84, 90.
Hasselgren, Sigrid, sömmerska, ompelia

tar. 84, 90.
*Hansen, C., ingeniör, insinöri. 90. 
Hazard, Hilda, fröken, neiti. 84. 
Hedelius, Ida, fröken, neiti. 84, 90. 
*Hedman, E., trafikdirektör vid stats-

jernvägarne, valtionrautateiden liikenne- 
tirehtöri. 90.

*Hedman, E., magister, maisteri. 90. 
Heikel, E., byggmästare, rakennusmestari.

84.
Heima, Zenobia, sömmerska, ompeliatar. 

90.
Heimonen, A., kopparslagare, vaskiseppä. 

90.
Heinänen, N., snickare, puuseppä. 85,90. 
Heinänen, W. A G., målare, maalari 90. 
Heinänen, 0., målare, maalari. 90. 
Helander, K. A., bokbindare, kirjansitoja.

90.
Helen, G., maskinist, koneenkäyttäjä. 88. 
Helenius, A., kontorist, konttoristi. 87. 
Helenius, A., smedlärling, sepänoppilas,

90.
Helenius, J. A., bleckslagarelärling, läkki- 

sepänoppilas. 90.

Helenius, J. J., murare, muurari. 90. 
Helenius. M. F., eldare, lämmittäjä. 90. 
Ilcllén, H., bagare, leipuri. 89.
Helin, Anni, fröken, neiti. 88, 90.
Helin, J. A., bagare, leipuri. 90.
Helin, Mathilda, sömmerska, ompeliatar.

90.
Hellman, Emilia, fröken, neiti. 88. 
Hellman, F. W, plåtslagare, peltiseppä,

90.
Hellman, Josefina, sömmerska, ompelia

tar. 90.
Hellman, Minna, föreståndarinna, johtaja

tar. 89.
Hellman, U., målare, maalari. 90. 
*Hellsten, K. K., dekorationsmålare, ko

ristemaalari. 90.
*Helsingius, G. A., inspektör för fattig

vården i Finland, köyhäinhoidon tar
kastaja. 90.

Henriksson, A. W. 90.
Henriksson, H., källarmästare, kellarin- 

pitäjä. 84.
Henriksson, Ida Maria, bokbinderska, 

kirjansitojatar. 90.
Henriksson, K., timmerman, kirvesmies.

84, 90.
*Hermansson, K., professor i kameral- o. 

politilagfärenhet samt statsrätt, laki
tieteen professori. 90.

*Holm, K., medicine o. kirurgiedoktor, 
lääketieteen ja kirurgian tohtori. 90.

*Holm, I£. E., bokhandlare, kirjakauppias. 
90.

*Holsti, H., professor i medicinsk klinik, 
professori. 90.

Holmberg, Alexandra, fröken, neiti. 89. 
*Holmberg, A., medicine o. kirurgiedok

tor, lääketieteen ja kirurgian tohtori,
90.

*Holmberg, M., filosofie kandidat, filoso
fian kandidaatti. 88.

*Holmberg, Th., stadskamrerare, direktör 
i folkbanken, kaupunginkamreri, kan- 
sanpankin tirehtöri. 90.

Holmberg, V., bleckslagare, läkkiseppä,
85.

Holmström, C., målare, maalari. 84. 
Holmström, J., snickare, puuseppä. 90. 
Holopainen, A., fabrikör, tehtailia. 90. 
Holopainen, Anna, fru, rouva. 90. 
Hongell, A. S., qvartersman, alapäällys-

mies. 90.
Honkaniemi, J„ skomakare, suutari. 90.
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Horst, Ch. H. D., musiker, F. B. K:s mu
sikledare, soittoniekka. 64.

*Hougberg, E., medicinedoktor, lääke
tieteen tohtori. 90.

Hildén, Amanda Maria, bokhinderska, 
kirjansitojatar. HO.

*IIildén, G., kassör, direktör i Nylands 
bank, kassöri, Uudenmaan osakepankin 
tirehtöri. 90.

Ilildén, J., jerns vari vare, rautasorvari.
89.

Hildén, K. A., bagare, leipuri. 90. 
Hindström, Adéle, fru, rouva. 86. 
Heinonen, K. A., målaregesäll, maalarin

kisälli. 90.
Hjelt, Aug. J., filosoiiedoktor, aktuarie i 

statistiska byrån, arbetareförsäkrings- 
komiténs statistiker, filosofian tohtori, 
aktuario tilastollisessa toimistossa, hal
lituksen asettaman työväenvakuutus- 
komitean tilastotieteilijä. 88.

*Hjelt, Alma, fröken, gymnastiklärarinna, 
neiti, voimistelunopettajatar. 90.

*Hjelt, 0-, direktör i Kansallis-Osake- 
pankki, Kansallis-Osakepankin tirehtöri.
90.

Hjort af Ornäs, C. G., arkitekt, arkki
tehti. 84.

Hukka, H., bagare, leipuri. 10.
Huttunen, P., handelsbiträde, kauppa-

apulainen. 90.
Hytönen, K. A., plåtslagare, peltiseppä. 

90.
Häggblom, E. E., lärling, oppilas. 89. 
Hägerström, J. W., kontorist, konttoristi.

90.
*Hällsten, K., professor, professori. 9!). 
Häggström, K. W., plåtslagare, peltiseppä.

90.
*Hällström, G. E. af, magister, maisteri. 90. 
Hätinen, M. F., kopparslagare, vaskiseppä.

90.
*Höckert, J., kamrerare i Finlands stats

kontor, kamreri Suomen valtiokontto
rissa. 90.

Höijer, Th., arkitekt, inspektor för konst- 
flitsföreningens skolor, arkkitehti, taide
teollisuuskoulujen tarkastaja. 84.

Höilund, J., rottingsarbetare, rottinkityö- 
mies. 84.

Imbérg. Olga, bokhinderska, kirjansito
jatar. 90.

Isto, E., målaregesäll, maalarinkisälli. 90. 
Jakobsen, Ch., kapten, kapteeni. 85. 
Jalo, Laura, sömmerska, ompeliatar. 90.

*Jamalainen, P., vicehäradshöfding, vara
tuomari. 90.

*Jansson, F., vicehäradshöfding, varatuo
mari. 90.

Jansson, Mathilda, fröken, neiti. 88. 
Janhunen, G, kopparslagare, vaskiseppä.

86, 90.
Jefemoff, Ljuba, sömmerska, ompeliatar.

90. '
Johansson, Lydia Amanda, bokhinderska, 

kirjansitojatar. 90.
Johansson, Lydia Sofia, bokhinderska, 

kirjansitojatar. 90.
Johansson, Maria, sömmerska, ompelia

tar. 90.
Jokinen, U. J., byggmästare, rakennus

mestari. 90.
Josefsson, K., kakelugnsmakare, uunin- 

tekiä. 89.
Jäppinen, A., stenhuggare, kivenhakkaaja.

90.
Järvi, A. IL, målaremästare, maalarimes

tari. 90.
Järvinen, A., student, ylioppilas, ylioppi

laiden opetuskomitean esimies. 90.
Järvenpää, A , linjerare, viivottaja. 84. 
Järvenpää, M., sömmerska, ompeliatar. 90. 
Kajander, K. K., mekaniker, konetyön-

tekiä. 90.
*Kajanus, R., kapellmästare, kompositör, 

soittoknnnanjohtaja. 90.
Kaliin, J. A., bleckslagare, läkkiseppä. 90. 
Kallio, L, pannsmed, pannuseppä. 89. 
Kaselius, A., bagare, leipuri. 89.
*Kaslin, E., verkställande direktör i lif-

försäkringsbolaget Suomi, henkivakuu
tusosakeyhtiö Suomen toimeenpaneva 
tirehtöri. 90.

Kasten, H. H., plåtslagaremästare, pelti- 
seppämestari. 87, 90.

*Karamsin, Aurora, enkefru, leskirouva.
90.

Karell, G A., handlande, kauppias. 90 
Karhelin, T., porslinsarbetare, posliinin

tekiä. 88, 90.
Karjalainen, 0., skomakare, suutari. 90. 
Karlberg, J., smed, seppä. 88.
Karlsson, Olga, fru, rouva. 87.
Kartinen, Olga, handelsbiträde, kauppa-

apulainen. 86, 90.
Keinänen, E., bagare, leipuri. 89. 
Keinänen, G., byggmästare, rakennus

mestari. 84.
Keinänen, L., fru, rouva. 90.
*Kerppola, K., magister, maisteri. 90.
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*Kihlman, A., öfverlärare, rektor vid 
svenska normallyceum, ordförande i in
dustriskolans direktion, yliopettaja, 
ruotsalaisen normalilyseon rehtori, teol- 
lisuuskoulun johtokunnan esimies. 90.

Kilpinen, K., mekanisk arbetare, kone- 
työntekiä. 89.

*Kivekäs, L., vicehäradshöfding, sakfö
rare, varatuomari, asianajaja. 90.

Kjäldman, G. A., snickare, puuseppä. 90. 
Koivistoinen, J., bagare, leipuri. 90. 
Kollin, W., kakelugnsmakare, uunintekiä.

90.
*Kolster, K., ingeniör, lärare i maskin

byggnad vid polytekniska institutet, in- 
sinöri, konerakennuksen opettaja po- 
lyteknillisessä opistossa. 90.

*KoroIeff, W. J., handlande, direktör i 
folkbanken, kauppias, kansanpankin ti- 
rehtöri. 90.

Kreison, A., sined, seppä. 90.
*Krogius, L., vicekonsul, varakonsuli.

90.
Kuittinen, J. H., skräddare, räätäli. 84, 90. 
*Kulhem, S., verkställande direktör tör 

försäkringsbolaget Fennia, vakuutus
osakeyhtiö Fennian toimeenpaneva ti-
rehtöri. 90.

Kumpuniemi, M., bokbindare, kirjansitoja.
88.

Kumpulainen, Sofia, sömmerska, ompe- 
liatar. 90.

Kurki, O., fllare, viilaaja. 90.
*Kurtén, U., assessor, verkställande di

rektör i lifförsäkringsbolaget Kaleva, 
ledamot af regeringens arbetareförsäk- 
ringskomité, asessori, vakuutusosake
yhtiö Kalevan toimeenpaneva tirehtöri, 
hallituksen asettaman työväenvakuu- 
tuskomitean jäsen. 90.

Kylander, A., kakelugnsmakare, uuninte
kiä. 89.

Kytö, T., körsnärsgesäll, turkkurinkisälli, 
84.

Laamanen, A., skomakare, suutari. 87, 
90.

*Lang, J. N., professor i ekonomisk rätt 
och nationalekonomi, kansallistalouden 
professori. 90.

Lagerbohm, A. F., bleckslagare, läkki
seppä. 90.

*Lagerborg, Hj., generalpostdirektör, ord
förande i postsparbankens styrelse, yli- 
postitirehtöri, postisäästöpankki johto
kunnan esimies. 90.

Lahti, T., skomakare, suutari. 90. 
Lahtinen, A. N., körsnärsgesäll, turkku-

rinkisälli. 68, 90.
Lahtinen, J., mälare, maalari. 88, 90. 
Laine, G., dräng, renki. 84.
*Laethén, K., direktör i Kansallis-Osake-

pankki, Kansallis-Osakepankin tirehtöri. 
90.

*Laethen, H., fru, rouva. 90.
Larsson, O., bokbindare, kiijansitoja. 90. 
Laurila, J., filare, viilaaja. 90.
Laurila, K., mekaniker, konetaituri. 90. 
Lehtinen, E. W., plåtslagare, peltiseppä.

90.
Leino, N., bagare, leipuri. 88.
Leino, O. D., målaregesäll, maalarinki-

sälli. 90.
*Lemström, S., professor i fysik, fysikan 

professori. 90.
*LilIe, E., lektor, lehtori. 90.
*Lille, W. O., ingeniör, insinöri. 90. 
*Lilius, A , vicehäradshöfding, varatuo

mari. 90.
Lilja, O. J., bokbindare, kirjansitoja. 88. 
*Liljeblad, V. E., direktör i Finlands 

statskontor, Suomen valtiokonttorin ti
rehtöri. 90.

Liljeberg, Hilda, sömmerska, ompeliatar. 
90.

Liljeberg, Klara, sömmerska, ompeliatar. 
90.

Liljeroos, Aina, sömmerska, ompeliatar. 
90.

Liljeroos, K., jernsvarfvare, rautasorvari.
89.

Liljeroos, bokbindare, kirjansitoja. 90. 
Liljebäck, M. E., fru, rouva. 87. 
Lillström, A. F., målare, maalari. 86. 
Lindblad, L. M., byggmästare, rakennus

mestari. 86.
Lindberg, G. E., bagare, leipuri. 90. 
Lindberg K., jernsvarfvare, rautasorvari,

90.
*Lindeberg, K. L., kansliråd, yrkesin- 

spektor, kanslianeuvos, ammatintarkas- 
taja. 90.

*Lindelöf,L. verkligt statsråd, öfverdirek- 
tör för skolväsendet, bankfullmäktig, 
finska vetenskapssocietetens ständiga 
sekreterare, todellinen valtioneuvos, 
kouluylihallituksen ylitireht.öri, pank- 
kivaltuusmies, Suomen tiedeseuran ali
tuinen sihteri. 90.

*Lindén, K , medicine och kirurgie dok
tor, lääketieteen ja kirurgian tohtori. 90.
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Lindeqvist, W., bleck- och plåtslagare, 
läkki ja peltiseppä. 90

Lindfors, K. A., kakelugnsmakare, uunin- 
tekiä. 90.

Lindfors, Magnus, typograf, latoja. 84. 
Lindfors, Kosa, sömmerska, ompeliatar. 90. 
Lindgren, K., jernsvarfvare, rautasorvari.

88.
Lindgren, Olga, fröken, neiti. 90. 
Lindgren, W., bleckslagarlärling, läkki-

sepänoppilas. 90.
Lindholm, C. A., stationskarl, asemamies.

87.
Lindholm, F., målare, maalari. 8G. 
Lindholm, F. W-, målaregesäll, maalarin-

kisälli. 90.
Lindholm, G., bagare, leipuri. 88. 
Lindholm, H., metallsvarfvare, metalli-

sorvari. 90.
Lindholm, Mathilda, sömmerska, ompe

liatar. 90.
*Link, Rosa, fröken, neiti. 90.
Lindqvist, Aina, bokbinderska, kirjansi-

tojatar. 90.
Lindqvist, G., ingeniör, insinöri. 88. 
Lindqvist. K., fältskär, haavalääkäri. 84. 
Lindroos, Augusta, sömmerska, ompelia

tar. 90.
♦Lindroos, C., fru, rouva. 90.
Lindroos, F. M., målare, maalari. 90. 
Lindroos, Hulda, fröken, neiti. 90. 
Lindroos, K. O., kopparslagare, vaski

seppä. 85, 90.
Lindroos, Mathilda, sättarinna, latojatar. 

90.
Lindroos, Sigrid, fröken, neiti. 86. 
♦Lindroth, B. E., verkställande direktör

i Helsingfors folkbank, Helsingin kan- 
sanpankin toimeenpaneva tirehtöri. 90.

Lindroth, C., slagtare, teurastaja. 87. 
Lindroth, K., filare, viilaaja. 84, 86. 
Lindroth, Wilhelmina, fru, rouva. 90. 
Lindstedt, Fanny, sömmerska, ompelia

tar. 84.
Lindstedt, Ida, fröken, neiti. 84. 
Lindström, Agnes, sömmerska, ompelia

tar. 90.
Lindström, L, bagare, leipuri. 88. 
Lindström, J., kakelugnsmakare, uunin-

tekiä. 89.
Lindvall, K., jernsvarfvare, rautasorvari.

89.
Lodman, K. F., skomakare, suutari. 84. 
Lohman, K. F,, bleekslagare, läkkiseppä.

90.

*Lohman, II. E., byggmästare, rakennus
mestari. 90.

Lohman, K. J., bagare, leipuri. 90. 
Lundberg, A. C., bokbindare, kirjansitoja.

90.
Lundqvist, Anton, körsnär, turkkuri. 84. 
Lundqvist, J. A., bleekslagare, läkki

seppä. 90.
Lundqvist, J. F., körsnär, turkkuri. 84. 
Lydman, A. J., bagare, leipuri. 90. 
Lyyränen, K., kakelugnsmakare, uunin-

tekiä. 89.
Långström, A., skomakare, suutari. 90. 
Löfdahl, Mathilda, fröken, neiti. 90. 
*Löfgren, Elisabeth, fru, viceordförande

för finsk qvinnoförening, rouva, Suomen 
naisyhdistyksen varapuheenjohtaja. 90.

*Löfgren, V., magister, hufvudredaktör 
för Uusi Suometar, ledamot af rege
ringens arbetareförsäkringskomité, Uu
den Suomettaren päätoimittaja, halli
tuksen asettaman työväenvakuutusko- 
mitean jäsen. 90.

Löfgren, K, bleokslagarmästare, läkki- 
seppämestari. 86, 90.

♦Löfström, Th., medicinedoktor, lääke
tieteen tohtori. 90.

*Lönnbeek, A., magister, bibliotekarie i 
geografiska föreningen, maisteri, maan
tieteellisen seuran kirjastonhoitaja. 90.

Lönnberg, Ida, sömmerska, ompeliatar. 
90.

Lönnbohm, K., magister, maisteri. 90. 
Lönnbohm. V., byggmästare, rakennus

mestari. 88.
Lönnroth, E. G., bagare, leipuri. 90 
Lönnroth, Julia, sömmerska, ompeliatar.

90.
Lönnroth, O , ingeniör, insinöri. 89. 
Malin, D., snickare, puuseppä. 90.
Malin, O. R., jernsvarfvare, rautasorvari.

88. .
Malm, A., kakelugnsmakare, uunintekiä.

89. _ .
♦Malmström, G., hufvudredaktör för tidn.

Finland, Finlandin päätoimittaja. 90.
Malmström, J. A., fabriksarbetare, teh- 

taantyömies. 84, 90.
Mandelin, K., typograf, latoja. 87. 
Matilainen, J., målaregesäll, maalarinki-

sälli. 90.
Mattiin, Aina, fröken, neiti. 88.
Mattsson, Hilma, handelsbiträde, kauppa-

apulainen 90.
Mattsson, Ida, sömmerska, ompeliatar. 90.
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*Mela, A. J., lektor, lehtori. 90. 
*Messman, S. W., magister, redaktions

sekreterare i Uusi Suometar, maisteri, 
Uuden Suomettaren toimitussihteri. 90.

*Meurman, A., kommunalråd, bankfull- 
mäktig, kunnallisneuvos, pankkivaltuus- 
mies. 90.

Mickelsson, Hanna, fröken, neiti. 87. 
Mieritz, F., arkitekt, arkkitehti. 88. 
Moilanen, A., skomakare, suutari. 86. 
Munk, Alma, sömmerska, ompeliatar. 90. 
Mäkelä, Katharina, sömmerska, ompelia

tar. 90.
*Neovius, F., general, ordförande i säll

skapet för Finlands geografi, kenraali, 
Suomen maantieteellisen seuran esimies.
90.

Nevalainen, O., skräddare, räätäli. 84. 
Nieminen, J. A., kakelugnsmakare, uunin-

tekiä. 89.
Nieminen, J., målaregesäll, maalarinki- 

sälli. 90.
Nikolajeff, S., restauratör, ravintolanpi- 

täjä. 89.
Niska, G. A., bokbindarmästare, kirjan- 

sitojamestari. 84.
*Nissinen, Alli, fröken, författarinna, neiti, 

kirjailija. 90.
Nordberg, A., arkitekt, arkkitehti. 89. 
*Nordblad, A. W., assistentläkare, lää

käri. 90.
Nordling, E., maskinmästare, konemes

tari. 84.
Nordin, G., skräddaremästare, räätäli- 

mestari. 86.
Nordiin, H. W., handlande, kauppias. 84. 
Nordman, Ida, sömmerska, ompeliatar. 90. 
*Nordman, T., medicinedoktor, lääketie

teen tohtori. 90.
Nordmann, P., filosoliedoktor, hufvudre- 

daktör för „Land ocli Stad“, filosofian 
tohtori, „Land oeh Stad“ nimisen sano
malehden päätoimittaja.

Nordbäok, Ida, sömmerska, ompeliatar. 90. 
Nordström, Amanda, sömmerska, ompe

liatar. 90.
Nordström, G. B. L., bagare, leipuri. 90. 
Norkko, A., litteratör, kirjailija. 90. 
Norkko, Edla, fru, rouva. 90.
Nottinen, N. I., filare, viilaaja. 90. 
Numberg, F., verkmästare, työnjohtaja. 84. 
Nummelin, Aina, sömmerska, ompeliatar.

90.
Nummelin, J. V., kakelugnsmakare, uunin- 
tekiä. 90.

Nyberg, A. N., byggmästare, rakennus
mestari. 89.

Nyberg, J. M. K., bleckslagare, läkki
seppä. 89.

Nybäek, J. E., jernsvartvare, rautasor- 
vari. 89.

Nyholm, C. O., verkmästare, työnjohtaja. 
87.

Nyholm, W., stenslipare, kivenhijoja. 90. 
Nylund, O. V., plåtslagare, peltiseppä. 90. 
Nyman, F. W., bokbindare, kirjansitoja.

90.
Nyman, H. J., sniekarmästare, slöjdlärare, 

puuseppämestari, veistoopettaja. 84. 
Nyman, J., skeppsbyggmästare, laivara-

kennusmestari. 85.
Nyman, J,, bleckslagare, läkkiseppä. 90. 
Nyman, K., gjutare, valaja. 89.
Oksanen, J., bokbindare, kirjansitoja. 90. 
Oksanen, V., filare, viilaaja. 90.
Olander, O., skräddaremästare, räätäli-

mestari. 84.
Ollakka, J., jernsvarfvare, rautasorvari. 

90.
Ollila, J. A., skomakare, suutari. 90. 
Ollila, J., bleekslagarelärling, läkkisepän-

oppilas. 90.
Orrela, F. M., målare, maalari. 89. 
Paatinen, A., bagare, leipuri. 89. 
Pakalin, Maria, sömmerska, ompeliatar.

90.
Palander, K. E., filare, viilaaja. 87, 90. 
Palén, E., bagare, leipuri. 90.
Palen, W., bagare, leipuri. 90.
Palenius, A., skomakare, suutari. 87.
* Palmberg, A., medieine ooh kirurgie-

doktor, provincialläkare, lääketieteen 
ja kirurgian tohtori, piirilääkäri. 90.

Palmen, E. G., friherre, professor i finsk, 
rysk och nordisk historie, ledamot af 
finska historiska samfundet, vapaaherra, 
suomen, venäjän ja pohjoismaiden his
torian professori, „Walvojan“ aputoi
mittaja, historiallisen seuran jäsen. 85.

*Palmén, J. A., friherre, professor i zoo
logi, vapaaherra, eläintieden professori, 
90.

*Palmén, K. E., friherre, ingeniör, pro- 
direktor vid polytekniska institutet, 
vapaaherra, insinöri, polyteknillisen 
opiston varatirehtöri. 90.

Palmen, K. A., plåtslagarmästare, pelti- 
seppämestari. 90.

*Palmgren, O-, justitieborgmästare, oi- 
keuspormestari. 90.
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*Palmroth, Fr., protokollsekreterare, pro- 
tokollasihteri. 90.

Partanen, Fanny, fröken, neiti. 90. 
Paukkula, V., byggmästare, rakennus

mestari. 90.
Paulsson, G., bokbindare, kirjansitoja, 

89, 90.
Pehkonen, J., typograf, ledamot af rege

ringens arbetareförsäkringskomité, la
toja, hallituksen asettaman työväenva- 
kuutuskomitean jäsen. 84.

Pehkonen, A. J., plåtslagare, peltiseppä. 88. 
Pettersson, J. E., målaregesäll, maalarin-

kisälli. 90.
Pettersson, V., faktor, redaktör för „Lör- 

dagsqvällen“, faktori, „Lördagsqväl- 
lenin“ toimittaja. 84.

Peräntie, K., student, ylioppilas. 90. 
*Pfaler, L. von, vieehäradshöfding, se-

natskammarförvandt, varatuomari. 90
Pilsudsky, B., handelsbiträde, kauppa- 

apulainen. 84.
Pulkkinen, P, F., filare, viilaaja. 90. 
Putkonen, H., jernsvarfvare, rautasorvari.

89.
*Qvist_, E., kansliråd, direktor för poly- 

tekniska institutet, kanslianeuvos, po- 
lyteknillisen opiston tirehtöri. 90.

Rautanen, A., bagare, leipuri. 89. 
Rautell, U., målare, maalari. 90.
Rautio, K., skomakare, suutari. 90. 
*Rein, Th., kansliråd, rektor för univer

sitetet, kanslianeuvos, yliopiston reh
tori. 90.

»Renlund, K. H., handlande, direktör i 
folkbanken, kauppias, kansanpankin ti- 
rehtöri. 90.

Ringbom, kopparslagare, vaskiseppä. 90. 
Roine, K. J., skomc are, suutari. 90. 
Rosenberg, F. L., maskintryckare, kone-

painaja. 89.
Rosenberg, J., bagare, leipuri. 90. 
Rosenberg, K. V., snörmakare, nyörinpu-

noja. 84.
Rqsendahl, Hanna, sömmerska, ompelia

tar. 90.
Rosengren, Anna, sättarinna, latojatar. 84. 
*Rothsten, F. W., magister, finska litte

ratursällskapets sekreterare, maisteri, 
suomalaisen kirjallisuuden seuran sih-
teri. 90.

»Runeberg, J. W., professor i medicinsk 
klinik, ordförande för stadsfullmäktige, 
lääketieteen professori, kaupungin val
tuusmiesten puheenjohtaja. 90.

Ruuska, G. A.,’ plåtslagare, peltiseppä. 
86, 90.

*Ruuth, J. W., filosofiedoktor, aktuarie 
i statsarkivet, sekreterare i historiska 
samfundet, filosofian tohtori, valtioar- 
kiston aktuario, historiallisen seuran 
sihteri. 90.

Rumentzeff, Anna, sömmerska, ompelia
tar. 90.

Rydman, Anna, folkskolelärarinna, kansa- 
koulunopettajatar. 89.

Ryynänen, K., fabriksarbetare, tehtaan- 
työmies. 88.

Rönneberg, Anna. fröken, neiti. 87. 
Rönnberg, J. F., målaregesäll, maalarin-

kisälli. 90.
Saari, P., bokbindare, kirjansitoja. 90. 
»Saelan, Th., professor, professori. 90. 
Sahlberg, J. A., målare, maalari. 90. 
Sahrberg, A., slagtare, teurastaja. 85. 
»Sallisten, C. W., hofråd, kamrerare i ci

vilstatens enke- och pupillkassa, hovi- 
neuvos, sivilivirkamiehistön leski- ja 
orpokassan kamreri. 90.

Saksa, O., skomakare, suutari. 90.
Sala, J., bleckslagare, läkkiseppä. 90. 
»Sala, N., skådespelare vid finska teatern,

näyttelijä. 90.
Salenius, Fanny Helena, bokbinderska, 

kirjansitojatar. 90.
Salmi, J., skomakare, suutari. 85, 90. 
Salini, L., cementarbetare, sementtityö-

mies. 89.
Salo, L. O., student, ylioppilas. 89. 
Salonen, W. F., bagare, leipuri. 90. 
Sand, E., bokbindare, kirjansitoja. 90. 
Sandberg, J. T., skräddare, räätäli. 84. 
Sandelin, Blondine, fröken, neiti. 88. 90. 
»Sandmark, C. G., öfverintendent i indu

stristyrelsen, skattmästare för finska 
konstföreningen, teollisuushallituksen 
yliintendentti, Suomen taideseuran ra
hastonhoitaja. 90.

Sarlin, E., kakelugnsmakare, uunintekiä.
89.

»Sauren, K. W., magister, maisteri. 90. 
Saxen, J., pannsmed, pannuseppä. 90. 
»Schildt, Hj., handlande, kauppias. 90. 
Schneider, Maria, bokbinderska, kirjan

sitojatar. 86.
Schneidler, Ida, fru, rouva. 84.
Schrowe, T. A. von, bagare, leipuri. 88. 
»Schultén, M. W. af, friherre, professor i

kirurgi, vapaaherra, kirurgian profes
sori. 90.
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Schwentzon, K. E., bokhållare, kirjanpi
täjä. 84.

Schwentzon, Serafina, fau, rouva. 8t. 
aSchybergsson, E., justitierådman, medar

betare i „Nya Pressen14, oikeusraatimies, 
Uuden Pressenin aputoimittaja. 90.

Seger, Ida, fröken, neiti. 89.
Seger, J. E-, filare, viilaaja. 89.
Selenius, Aina, bokbiuderska, kirjansito-

jatar. 88.
«Selin, F. W-, öfverstelöjtnant, eversti

luutnantti. 90.
Selin, K., plåtslagare, peltiseppä. 90. 
Sellstén, N., stadsfogde, kaupunginvouti.

89.
Seteri, Johan Viktor.
Sevon, J. E., kakelugnsmakare, uuuinte- 

kiä. 89.
«Sevonius, T., redaktionssekreterare i 

Hufvudstadsbladet, toimitussihteri. 90.
*Sidorow, P., handlande, kauppias. 90. 
«Sievers, E., medicine och kirurgiedok-

tor, docent i inre medicin, lääketieteen 
tohtori, dosentti. 90.

Sihvola, E., byggnadsritare, rakennuspii- 
rustaja. 90.

«Sihvonen, J. J., pastor, pastori. 90. 
Sihvonen, J. F. O., bokbindare, kirjansi

toja. 90.
Silander, Th., pannsmed, pannuseppä. 88. 
Sirén, A. A., byggmästare, rakennusmes

tari. 90.
Sivenius, K. G., byggmästare, ordförande 

för Suomalainen sivistysseura, raken
nusmestari, Suomalaisen sivistysseuran 
esimies. 84.

«Sjöberg, C. O., redaktör för Päivälehti, 
Päivälehden toimittaja. A>

Sjöblom, Alma, sömmerska, ompeliatar. 90. 
Sjöholm, J. H., kassör, magasinsförval-

tare, kassöri, makasiininlioitaja. 84.
«Slotte, K. F., filosofiedoktor, lärare i 

fysik vid polytekniska institutet, filo
sofian tohtori, fysikau opettaja pölyt, 
opistossa. 90.

«Slöör, K. A., hofråd, hufvudredaktör för 
Suomalainen Wirallinen Lehti, hovi- 
neuvos, Suomalaisen Wirallisen Lehden 
päätoimittaja. 90.

Smalén, A. A., bleckslagare, läkkiseppä. 
85, 90.

Smedjestrand, A., jernsvarfvare, rauta- 
sorvari. 88.

Smedlund, Edla, sömmerska, ompeliatar.
90.

Smolén, Axa, fröken, neiti. 90.
Snell, J. A., typograf, latoja. 85, 90. 
«Snellman, J. L., senatskanslist, förfat

tare af arbetet „Bränvinslagstiftningen 
i Tyskland14 o. s. v., senatinkanslisti,
90.

Sohlberg, G. W., bleekslagaremästare, 
läkkiseppämestari, tehtailia. 84.

«Sohiman, J. G., chef för k. senatens 
kanliexpedition, keis. senatin kanslia
toimikunnan päällikkö. 90.

Sokoloff, N., handelsbiträde, kauppa-apu- 
lainen. 89.

«Soini, W., magister, redaktör för Uusi 
Suometar, maisteri, Uuden Suometta- 
ren toimittaja. 90.

«Solitander, C. P., bergsintendent i in
dustristyrelsen, vuoriintendentti teolli- 
suushallituksessa. 90.

Staudinger, U., kontorist, konttoristi. 84. 
«Stenberg, A., ingeniör, insinöri. 90. 
«Stenberg, E. A., filosofiedoktor, docent

i matematik, filosofiantohtori, matema- 
tikin dosentti. 90.

«Stenbäck, J., arkitekt, lektor i bygg- 
nadslära vid industriskolan, arkkitehti, 
rakennusopin lehtori teollisuuskoulussa. 
90.

Stenius, A. W., bagare, leipuri. 88. 
«Stenroth, O., direktör i Kansallis-Osake-

paukki, Kansallis-Osakepankin tirehtöri. 
90.

Stenroos, F. W., bagare, leipuri. 88. 
Stigell, H. J., fabrikör, ledamot af kyrko

rådet, tehtailia, kirkkoraatin jäsen. 84.
«Stockmann, G. F., kommerseråd, kaup

paneuvos. 90.
«Stockmann, K., konsul, konsuli. 90. 
Stordell, J. A., målaregesäll, maalarinki-

sälli- 90.
Strand, W., bleckslagare, läkkiseppä. 85, 

90.
Strandberg, G. F., bagare, leipuri. 88. 
Strahoff, W., maskiuingeniör, koneinsi-

nöri. 90.
«Streng, A., öfverinspektor vid skolöf- 

vei styrelsen, kouluylihallituksen yli
tarkastaja. 90.

Strömberg, K., jernsvarfvare, rautasor- 
vari. 89.

Strömmer, A, E., glasmästare”lasimes- 
tari. 87.

«Stude, Aug.. handlande, kauppias. 90. 
Ståhlberg. K. W. 90.
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Sucksdorff, G., juriskandidat, karamar- 
förvandt, lakitieteen kandidaatti. 85. 

*Sucksdorff, W., medicinedoktor, docent,
sundhetsinspektör, lääketieteen tohtori, 
dosentti, terveyshoidon tarkastaja. 90.

Sundbäck, A., fru, rouva. 89.
Sundbäck, K. A., fabrikant, tehtailia. 86. 
*Sundell, A. F., professor, professori. 90. 
Sundholm, C., skräddare, räätäli. 90. 
Sundman, G., vicekonsul, artist, vara

konsuli, taiteilia. 87.
Sundström, M., byggmästare, rakennus

mestari. 90.
Sundström, M., fru, rouva. 90.
*Sundvik, E., professor, professori. 90. 
Suokas, M., kakelugnsmakare, uuninte-

kiä. 89.
Suominen, K. J, snickare, puuseppä. 90. 
Svartström, F., jernsvarfvare, rautasor

vari. 90.
*Synnerberg, filosofiedoktor, öfverinspek- 

tor i sftolöfverstyrelsen, filosofian toh
tori, kouluylihallitukten ylitarkastaja. 
90.

Sali, J., skomakare, suutari. 90. 
Söderbohm, K. H., bleckslagarlärling,

läkkisepänoppilas. 90.
*Söderhjelm, W., filosofiedoktor, docent 

i romanisk filologi, filosofian tohtori, 
dosentti. 90.

Söderlund, Anna, modist, ompeliatar. 86, 
89.

Söderlund, E. W., typograf, latoja. 88. 
Söderman, K., ingeniör, insinöri. 88. 
Tallberg, J., handlande, kauppias. 84. 
*Tallqvist, Hj., filosofiedoktor, filosofian

tohtori. 90.
Thunberg,K., stentryckare, kivipainaja. 87. 
*Thylin, O., handlande, kauppias. 90. 
Tikkanen, J. P., bagare, leipuri. 89. 
Tillander, M., jernsvarfvare, rautasorvari.

88.
Tilly, W., bryggeriarbetare, juomateh- 

taantyömies. 84.
Tolkkila, G. A., gårdsegare, talonomis

taja. 90.
Tourunen, L, bokbindare, kirjansitoja. 90. 
*Tudéer, O. E., professor i grekiska,

kreikan kielen professori. 90.
Tukiainen, A., maskinist, koneenkäyttäjä, 

86.
Tukiainen, Hanna, fru, rouva. 86. 
*Trygg, Alli, fröken, direktris för „Fol-

kets hem“, redaktris för „Hemmet oeh 
Samhället", neiti, „Kansan kodin" joh

tajatar, ^Hemmet och Samhället" leh
den toimittaja. 90.

Granström, Hedvig, handelsbiträde, kaup- 
pa-apulainen. 87.

*Tötterman, K. A. R., professor i biblisk 
exegetik, professori. 90.

Unger, J. M., filare, viilaaja. 88. 
Usenius. A. E., tunnbindare, tynnyrinte-

kiä. 89.
*Vasenius, Valfrid, doktor, universitets- 

kassör, medarbetare i „Walvoja“, toh
tori, yliopiston kassöri, „Walvojan" 
aputoimittaja. 90.

*Voss-Schrader, A., statsmejerist, val- 
tionmeijeristi. 90.

*Wadéen, D. J„ hofråd, hovineuvos. 90. 
*Wahlfors, E A., professor i oftalmologi, 

kommodor för Nyländska jaktklubben, 
professori, Uudenmaan pursiklubin joh
taja. 90.

Wahlström, F., filare, viilaaja. 89. 
Wallén, A. E., litteratör, kirjailia. 90. 
Wallenius, J. G., plåtslagare, peltiseppä.

90.
Walkonen, A., fru, rouva. 8n. 
Walkonen, Hanna, fröken, neiti. 87. 
Walmqvist, H., fru, rouva. 90.
Wansélin, G. Th., bokhindare, kirjansi

toja. 90.
Wara, Anna, sömmerska, ompeliatar. 90. 
Waronen, Alexandra, linjererska, viivot-

tajatar. 90.
*Wasastjerna, O., professor, professori. 

90.
*Wasenius, A. F., konsul, konsuli. 90. 
Wasenius, E. U., målaremästare, maala-

rinmestari. 90.
Wasenius, W., urmakare, kelloseppä. 88, 

90.
Wasström, K., instrumentmakare, kalu- 

seppä. 90.
*Weber, Th., kirurgiedoktor, kirurgian 

uohtori. 90.
Wehmas, H., skomakare, suutari. 90. 
*Weissenberg, A. von, prokurator, pro-

kuraatori. 90.
*Wegelius, M., magister, direktor för 

musikinstitutet, maisteri, musiikkiopis
ton tirehtöri. 90.

Wenttinen, A., skomakaremästare, suu- 
tarinmestari. 84.

Wester, H. G., bleckslagare, läkkiseppä. 90. 
Westerdahl, A. W., smedmästare, seppä-

mestari. 86.
Westerholm, N., fru, rouva. 86.
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Westerlund, V., kontorsföreståndare, kont- 
toriesimies... 87.

*Westling, Ö. G., kamrerare i Finlands 
bank, Suomen pankin kamreri. 90.

Widemark, J. F., urmakarmästare, kello- 
seppämestari. 84.

*Widerholra, O. Th-, agronom, agronomi. 
90.

Wicklund, E. G., modellsnickare, malli- 
seppä. 89.

*Wickström, C. F., bokhandlare, kirja
kauppias. 90.

Wickström, Maria, fröken, neiti. 89. 
Wiik, H., ritarebiträde, piirustajanapulai-

nen. 90.
Wijkman, S. A. O., bokbindare, kirjan

sitoja. 90.
Wikström, F. O., bokbindare, kirjansi

toja. 90.
Wiljakainen, Lina, sömmerska, ompelia

tar. 90.
Wilkki, K., modellsnickare, malliseppä. 90. 
Willandt, G. F., byggmästare, rakennus

mestari. 84.
Willandt, 0., bagare, leipuri. 90. 
Willberg, J. A., disponent för spårviigs-

boiaget, raitiotieylitiön disponentti. 84. 
Willstedt, V., kakelugnsmakare, uunin

tekiä. 90.
Winter, Hanna, fröken, neiti. 89.
Wirta, W. F., bokbindare, kirjansitoja. 89. 
Wirtanen, G. E., skomakare, suutari. 90. 
Wirtanen, J., skomakare, suutari. 84. 
Wirtanen, O., bagare, leipuri. 88, 90. 
Wolontis, J., restauratör, ravintolanpi-

täjä. 84.

Worbs, J., bokbindare, kiijansitoja. 90. 
Wright, A. von, mekaniker, koneniekka.

84. '
Wright, M. von, skulptör, kuvanveistäjä. 

84.
Wright, V. von, fabrikant, medarbetare i 

Hufvudstadsbladet, direktör i folkban
ken, ledamot af regeringens arbetare- 
förtäkringskomité, tehtailin, Hufvud- 
stadsbladefin aputoimittaja, kansan
pankin tirehtöri, hallituksen asettaman 
työväenvakuntuskomitean jäsen. 84.

Wuori, A., skräddare, räätäli. 88.
Wuori, J., maskinsmed. koneseppä. 84. 
Wäisiinen, J., pannsmed, pannuseppä. 89. 
Ågren, Ada, fröken, neiti. 84.
Åkerlund, J.. bleckslagare, läkkiseppä. 
. 89, 90.
Åström, Sofia, sömmerska, ompeliatar. 90. 
*Äyräpiiä, M., medicine och kirurgiedok- 

tor, ordförande för sällskapet „Duode- 
cim“, lääketieteen ja kirurgian tohtori,
..Duodecim" seuran esimies 90.

*Öhman, E., politieborgmästare, ordfö
rande för frivilliga brandkårens be
styrelse, pormestari, vapaaehtoisen pa-

„ losammutuskunnan puheenjohtaja. 90. 
Öster, G., gipsmakare, kipsityöntekiä. 90. 
Österberg, Hanna, fru, rouva. 90. 
Österberg, J., bokbindare, kirjansitoja. 
.. 90.
Österlund, Hj. Aug., konttorist, kontto
.. risti. 83.
Österman, Ida, sömmerska, ompeliatar. 

90.

„ Summa medlemmar 715, deraf ständiga medlemmar 21 och årsmedlemmar C94. 
(Ar 1889 utgjorde medlemsantalet 379 och år 1888 447).

Jäseniä yhteensä 715, joista 21 alituisia jäseniä ja 694 vuosijäseniä. (V. 1889 
oli jäsenluku 379 ja v. 1888 447).



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Betänkande,

rörande natt- ocli söndagsarbetet i bagerierna.

Till Bageri-fackafdelningen inom Hel
singfors Arbetareförening.

Emedan klagan försports deröfver att arbetet inom 
bageriyrket i Helsingfors varit anordnadt på ett sätt, som 
ansetts menligt inverka på arbetarnes belsotillstånd, samt 
några arbetsgifvare ifrågasatt införandet af arbete till 
och med under natten mot söndagen, den enda natt ba- 
geriarbetarne härintills varit lediga, bar bagerifackafdel- 
ningen uppdragit åt en komité, i hvilken undertecknade 
anmodats ingå såsom ledamöter, att, efter närmare un
dersökning af de anmärkta förhållandena, uppgöra för
slag till åtgärder egnade att skydda bageriarbetarne för 
öfveransträngning i yrket.

Vid fullgörandet af detta uppdrag har komitén an
sett sig böra införskaffa utredning om det sätt, hvarpå 
arbetet inom bageriyrket är anordnadt ej allenast i Hel
singfors och särskilda andra städer inom Finland, utan 
ock å några mera betydande orter i utlandet. De frå
gor rörande arbetstidens längd, söndags och nattarbetet, 
arbetarnes helsotillstånd, aflöningar m. m., komitén i så
dant afseende tillsändt arbetare- och fackföreningar inom



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

o
och utom landet, hafva med förekommande beredvillig
het blifvit besvarade; och synas svaren i allmänhet till
förlitliga. Af de inkomna uppgifterna har komitén verk
ställt en sammanställning i tabellform, hvilken härjemte 
bifogas.

Hvad först beträffar förhållandena inom bagareyr
ket i Helsingfors framgår af komiténs undersökningar, 
att en märkbar förändring till det bättre under senare 
år gjort sig gällande. Medan ännu för få år sedan ar
betstiden i regeln utgjorde^lS timmar i dygnet, har denna 
numera nedsats ända till tolf timmar ej allenast der 
skiftarbete förekommer utan äfven i andra större bage
rier, och endast de små verkstäderna, i hvilka arbetet är 
mindre intensivt, sysselsätta sina arbetare flera timmar i 
dygnet. Jemväl åt hygienin inom arbetslokalerna och i 
arbetarnes sofrum har egnats allt mera uppmärksamhet.

Komitén kan ej underlåta ett uttalande att arbets- 
gifvarenes omtanke för sina arbetare och sträfvan att 
tillmötesgå desses billiga fordringar i icke ringa mån bi
dragit till förbättrandet af bageriarbetarnes ställning. 
Men missförhållanden återstå likväl ännu. Enskilde ar- 
betsgifvare medgifva fortfarande åt sina arbetare så kort 
ledighet i dygnet att denna jemnt förslår till nödig sömn, 
men lemnar ingen tid öfrig till andligt arbete och för
ströelse. Sålunda arbeta i en verkstad samma personer 
ända till 17 timmar i dygnet. Vidare är arbetet hufvud- 
sakligast förlagdt till natten och under söndagen äro ar
betarne i alla verkstäder upptagna 2—7 timmar.

Det har äfven visat sig att arbetarne icke lång tid 
kunna uthärda ansträngningarna i härvarande bagerier. 
Hela antalet bageriarbetare i Helsingfors utgör 134. Af 
desse äro två under 15 år, etthundratre mellan 15 och 
25 år, tjuguen mellan 25 och 30 år, fyra mellan 30 och 
35 år, en, som dock tidigare varit arbetsgifvare i tolf år, 
mellan 40 och 45 år, en, som varit mästare omkring fem
ton år, mellan 45 och 50 år samt två, af hvilka den ene 
varit arbetsgifvare cirka tjugu år, mellan 50 och 60 år.
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Undersökningar hafva gifvit vid handen att en del af 
de äldre arbetarne öfvergå till mindre ansträngande yr
ken och att andra flytta till landsorten der bagarearbe
tet är lättare, men att äfven många arbetare aflida jem
förelsevis tidigt och att en icke ringa del i följd af sjuk
lighet faller fattigvården till last.

I de flesta landsortsstäder, särskildt de mindre, hafva 
förhållandena inom bagareyrket gestaltat sig något gyn- 
sammare. Arbetstiden är i allmänhet kortare än i Hel
singfors och söndagsarbete förekommer i regeln icke. 
Endast i Wiborg synes arbetet i bagerierna vara till och 
med mera ansträngande än i Helsingfors, i det nemligen 
arbetstiden under sön- och helgdagar uppgifves vara minst 
lika lång som under hvardagar.

Att i utlandets största städer missförhållanden skola 
förekomma, i viss mån mera påfallande än hos oss, är 
sjelffallet. Meddelandena från särskilda verkstäder inne
hålla äfven att bland bageriarbetarne existera sjukdomar, 
förorsakade af öfveransträngning, nattarbete, trånga och 
osunda lokaler samt brist på god ventilation. I en stor 
del af de utländska städer, derifrån svar på komiténs 
frågor ingått, uppgifvas arbetarne intaga sina måltider i 
arbetslokalerna, under det hos oss skilda matrum i all
mänhet förekomma. Dock finnas i utlandets städer an
ordningar, hvilka kunna tjena till förebild hos oss. Så 
har man ansett möjligt att i regeln undvara allt söndags
arbete i städer sådana som Manchester, Edinburg, Mun
chen och Stockholm. I London åter arbetas under sön
dagen endast emellan 10 f. m. och 1 e. m. Synnerligen 
lyckligt för arbetarne är bageriarbetet anordnadt i Edin
burg. Antalet arbetstimmar i veckan utgör der 55, hvar
af sammanlagdt timmar falla på veckans fem för
sta arbetsdagar, eller 91 2 timmai' om dagen, samt på 
lördagen 7l/a timmar. Nattarbete uppgifves förekomma 
endast i två verkstäder och söndagsarbete, såsom nyss 
anförts, alls icke.
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Komitén har ansett att äfven hos oss ansträngnin
garna främst böra riktas på inskränkning i söndags- och 
nattarbetet. Den omtanke för arbetarnes väl, som ar- 
betsgifvarne på senaste tid visat, låter förmoda att bil
liga anspråk härutinnan skola vinna behörigt afseende. 
Komitén hai' derför trott sig böra föreslå

att bagerifackafdelningen måtte hos herrar ar
betsgifvare göra framställning att desse ville träffa öf- 
venskommelse derom att arbete icke finge verkställas 
natten mot sön- och helgdagar och egentligt bageri
arbete ej heller under nämnda dagar, dock att, för 
konkurrensen med konditorierna, sockerbageriarbeten 
kunde tillåtas sön- och helgdagsmorgnar från kl. 6 
till 11 f. m.

Derjemte, och som komitén anser att orsaken till 
bageriarbetarnes ringa uthållighet främst är att söka i 
det kontinuerliga nattarbetet, men frågan om möjlighe
ten att helt och hållet afskaflä detsamma kan erfordra 
en mera allsidig pröfning, hemställer komitén

att bagerifackafdelningen måtte under instun
dande höst till möte inbjuda samtliga arbetsgifvare 
inom bagareyrket i Helsingfors för att med arbetarne 
samråda huruvida icke allt nattarbete i bagerierna 
kunde upphöra med undantag af natten efter sön- och 
helgdagar, då arbetet kunde vidtaga kl. 12.

Komitén förutser att mot sistnämnda förslag den 
invändning skall göras att producenterne bero af sina 
kunders fordringar och att publiken allaredan vant sig 
att på morgnarna erhålla nyssbakadt bröd. Häremot vill 
komitén anmärka att något missnöje ej försports med 
det bröd, som söndagsmorgnar utbjudits till salu och 
hvilket bakats under föregående dag. Vidare har herr 
medicine professorn Hugo Holsti, som benäget tagit del
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i några af komiténs öfverläggningar, framhållit hurusom 
det nyssbakade brödet är mindre helsosamt än bröd, som 
fått stå några timmar.

Helsingfors den 4 Juli 1890.

A. W. Blåfjeld.

R. F. Kumlander.
T. k. ». Schrowe.

Ivar Lindström. 
V. v. Wright.

T. J. Boisman.
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I.
Huru lång är arbets
tiden per dygn vid 
regelmässig affärs- 

gång?

II.
När arbetet drifves 
med flera skifteslag, 
hvilka tider af dyg

net eger omskifte 
ram ?

III.
Huru är arbetet an- 
ordnadt under sön- 

oeh helgdagar?

Helsingfors.
(v. Schrowe).

För några år tillba
ka var det vanliga 18 
timmars arbetstid.

För närvarande är 
längsta arbetstiden 17 
timmar hos en bagare. 
Dernäst 16 tinnnai 
hos sex arbetsgifvare, 
15 hos fem, 14 hos 
en, 12 hos fyra, hvar- 
till komma de fyra 
bagerier der skiftar
bete förekommer, samt 
10 timmar hos två ar
betsgifvare.

De större bagerier
na hafva i allmänhet 
kortare arbetstid än 
de mindre.

Endast i fyra bage
rier (Ekberg, Blåfjeld, 
Brondin och Bron
din) förekommer skift
arbete.

Arbetstiden utgör 12 
timmar för hvardera 
skifteslaget utom hos 
Blåf jeld, der dagarbe
tet är endast 11 tim
mar men nattarbetet 
12 timmar.

. Dagarbetare påbör
ja arbetet kl. y?7 f. 
m. och nattarbetarene 
kl. */2ö e. m.

Arbetet begynner 
vanligen klockan 7 
förmiddagen och va
rar 2—7 timmar.

Borgå.
(Arbetareförenin

gen).
10 timmar i dygnet. Skiftarbete förekom

mer ej.

Söndagsarbete före
kommer ej. Arbetet 
vidtager ånyo natten 
emot måndagen.

Åbo.
(Arbetareföreningen 
genom V. Nordlund).

Brådare tider 15— 
18 timmar i mer eller 
mindre strängt arbete. 
Ingen tid af året ned
går arbetstiden under 
12—13 timmar.

D:o

Arbetet slutar lör
dag e. m. klockan 4 
—6 och vidtager åter 
natten emot månda
gen.

Björneborg. 
(Arbetareföreningen 

genom V. Lehtonen).

I medeltal 12—lo 
timmar. D:o

Söndagsarbete före
kommer icke.

I -
IV. V. VI. VII.

Huru ofta utfaller 
aflöningen och utgår 
arbetslönen eller nå
gon del deraf i na
tura förmåner såsom 
bosad, kost, bekläd

nad m. m.?

Förekommer bland arbetsperso
nalen sjukdomar, hvilka be

tingas af:

.ntaga arbetarene 
sina måltider

1 arbetslokalerna?

Hvilken är läg
sta åldern för 

jersoner, använ
da till nattar

bete?a.
Arbetsti

dens längd 
och fördel

ning ;

b.
Ogynsainma 
förhållan
den inom 

arbetsloka
lerna;

C.
Andra med 
sjelfva ar
betet sam
manhängan
de orsaker.

Lönerna utbetalas 
dels för* vecka dels 
för månad. Lärlin
garna hafva årslön. 
Bostad, kost och tvätt 
utgå in natura.

Nattarbetet verkar försvagan
de på synförmågan likasom ock 
på helsotillståndet i öfrigt.

Skilda matrum 
förekomma.

I regeln 15— 
17 år. Dock fin
nas äfven 14 å
ringar.

Lönerna keräknas 
per vecka men ut
betalas efter behof. Nej. Nej. Nej.

Arbetarene in
taga sina måltidei 
inom arbetsgifva- 
renes familjer.

Frågan obe
svarad.

Lönerna utbetalas 
per vecka. Lärlingar 
hafva dock årslön. 
Bostad och kost in
går i lönen.

Intet svar.

Måltiderna in
tagas hos arbets- 
gifvarene, men ej 
i arbetslokalerna.

15 år.
Undertiden 15 

—18 år dock kor
tare arbetstid om 
natten.

Arbetslönen utgår 
i penningar i mån af 
arbetames behof.

Nej. Nej. Nej. Ja. 16 år.
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I.
Huru lång är arbets

tiden per dygn vid 
regelmässig affärs- 

gång ?

II.
När arbetet drifves 
med flera skifteslag, 
hvilka tider af dyg

net eger omskifte 
rum ?

III.
Huru är arbetet an
ordnadt under sön- 

och helgdagar?

Tammerfors.
(Arbetareförenin

gen).

Cirka 14 timmar. Skiftarbete förekom
mer ej.

Söndagsarbete före
kommer ej.

Kuopio.
(Arbetareföreningen 
genom K. Räisänen).

Hela dygnet. En
dast en natt i veckan 
ledig.

D:o

Under bråd tid ar
betas „illasta ja aa- 
musta“.

Jyväskylä.
(Spolander).

Medeltal 8 timmar. I):o
Arbetet begynner 

sön- och helgdagar 
klockan 6 e. m.

Uleäborg.
(Arbetarefördningen 
genom M. Sieviskä).

Medeltal 13— 14 tim
mar. I):o

Söndagsarbete före
kommer ej.

Nikolaistad.
(Arbetareförenin

gen).

I regeln 10—12 
timmar. Brådare ti
der 12—16 timma)-. D:o

Arbetet upphör lör
dagar kl. 6 e. m. och 
vidtager åter söndagar 
kl. 6 e. m.

Wiborg.
(Karl Palm).

15—16 timmar.
För sockerbageriar

beten användas skilda 
arbetare.

Arbetstiden är des
sa dagar vanligen läng
re iin under hvarda
gar.

IV. V. VI. VII.
Huru ofta utfaller 

aflöningen Oi.-h utgår 
arbetslönen eller nå
gon del deraf i na
tura förmåner såsom 
bostad, kost, bekläd

nad m. m.?

Förekommer bland arbetsperso
nalen sjukdomar hvilka be

tingas af:

Intaga arbetarene 
sina måltider i 
arbetslokalerna ?

Hvilken är läg
sta åldern för 

personer, använ
da till nattar

bete?a.
Arbetsti

dens längd 
och fördel

ning;

b.
Ogynsamma 
förhål i an
den inom 

arbetsloka
lerna;

C.
Anilra med 
sjelfva ar
betet sam
manhängan
de orsaker.

Lönerna utbetalas 
åt gesäller per vecka 
(7—9 mk förutom 
bostad och kost). 
Lärlingar hafva 40— 
100 mk i året.

Nej. Nej. Nej. Skilda matrum.

14 år (2 lär
lingar på ett ar
betsställe). I öf
rigt användas ej 
så unga.

En gång i veckan 
penningelön ät ge
säller, kost och q var
ter samt ät lärlingar 
äfven kläder. Lär
lingar utfå pennin
gar efter behof.

Nej. Nej. Nej. Skilda matrum. 16 år.

Gesäller veckolön. 
Lärligar årslön. Nej. Nej. Nej. Skilda matrum. 16 år.

Såsom i Helsing
fors. Nej. Nej. Nej. Skilda matrum.

Nattarbete fö
rekommer i all
mänhet icke.

Arbetslönerna utgå 
dels per vecka, dels 
i män af behof. Bo
stad och kost lem- 
nas af arbetsgifva- 
rene.

Öfverhöfvan läng arbetstid har 
i vissa fall verkat försvagande, 
å andra ställen har orenlighet i 
förening med förskämd luft uti 
tränga lokaler utöfvat skadligt 
inflytande på helsotillståndet.

D:o 18 år.

Såsom i Helsingfors. Såsom i Helsingfors. Il:o 13—15 år.
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I.
Huru lång är arbets

tiden per dygn vid 
regelmässig affärs- 

gång?

II.
När arbetet diifves 
med flera sltifleslag, 
hvilka tider af dyg
net eger omskifte 

rum ?

III.
Huru är arbetet an- i 
ordnadt under sön- 

och helgdagar'?

Köpenhamn. 
(Bagarenes fackför

ening.)

A intet arbetsställe 
understiger tiden 12 
timmar. I liera verk
städer arbetas ända 
till 16 å 18 timmar i 
dygnet.

Endast i „Arbeider- 
nes Faellesbagem11 är 
arbetstiden 10 timmar.

Der skiftesarbete fö
rekommer verkställas 
omskiftena kl. 6 f. ni. 
och kl. 6 e. m.

I allmänhet lika 
som på hvardagar. I 
„Arbeidemes Faelles- 
bageri“ hålles ledigt 
från lördag morgon 
till måndag morgon.

Bergen.
(Arbetareförenin

gen.)

15 timmar.
Från kl. 3 f. m. till 

6 e. m. Mellan 6 e. 
m. och 3 f. m. är ar
bete förbjudet, der ej 
flera skift förekomma, 
hvarvid arbetstiden ej 
far öfverstiga 12 tim
mar.

A några ställen kl. 
6 f. m. och kl. 6 e. m. 
På andra ställen 10 f. 
m. och 10 e. m.

'Söndagsarbetet för
bjudet utom i upp
räknade undantagsfall. 
(Bagarloven af 1885).

Trondhjem.
(Arbetareförenin

gen.)

10—14 timmar.
Regel 12 timmar. 

Mellan kl. 6 e. m. 
ocli 3 f. m. är arbe
tet förbjudet i de verk
städer, der skiftarbete 
ej förekommer.

Skiftarbete förekom
mer ej.

Söndagsarbete före
kommer i regeln ej.

Stockholm.
I.

Bageriidkarenes för
ening.

Arbetstiden växlai 
mycket. I allmänhet 
14 timmar. Kl. 6 e. 
m. 2 f. m. och 7 f. 
m. 1 e. m.

Skiftarbete förekom
mer ej.

Söndagsarbete före
kommer ej. I all
mänhet påbörjas ar
betet på följande söck- 
nedag kl. 4 f. m. 
Deggöming redan kl. 
1 f. m.

IV.
Huru ofta utfaller 

aflöningen och utgåi 
arbetslönen eller nå
gon del deraf i na
tura förmåner, såsom 
bostad, kost, bekläd

nad m. m?

V.
Förekommer bland arbetsperso

nalen sjukdomar, hvilka be
tingas af:

VI.
Intaga arbetarene 
sina måltider i 

arbetslokalerna ?

VII.
H vilken är läg

sta åldern för 
personer, använ

da till nattar
bete ?a.

Arbetsti
dens längd 
och fördel

ning.

b.
Ogynsanuna 
förhållan
den inom 

arbetsloka
lerna.

C.
Andra med 
sjelfva ar
betet sam

manhängan
de orsaker

Fri bostad oeh kost 
ingå i löneförmåner
na. Kontanta lönen 
utgår per vecka,

Bröstsjukdomar eller gikt. Ja.

Lärlingar hafva 
årslön, som utbetalas 
qvartaliter, samt kost 
och logi. Gesäller 
betalas vanligen en
dast kontant och per 
vecka.

Mycket
ofta.

Tidtals äf- 
ven deraf. — J a. 16 år.

Lärlingar årslön. 
Gesäller veckolön. I 
allmänhet ingå såväl 
kost som logi i löne- 
vilkoren.

Nej. Nej. Nej. Nej. 15 å 16 år.

Aflöningen utbeta
las per vecka. Kost 
och logi ingå i löne- 
vilkoren. Nej. Nej. Nej. Ja. Enligt lag 18 år.
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I.
Huru lång är arbets

tiden per dygn vid 
regelmässig affärs- 

gång?

11.
När arbetet drifves 
med flera skifteslag, 
hvilka tider af dyg
net eger omskifte 

rum ?

III.
Huru är arbetet an- 
ordnadt under sön- 

oeh helgdagar?

Stockholm.
II.

Bagaregesällsför- 
e ningen.

11—16 timmar.

Skiftarbete förekom
mer i allmänhet icke.

Arbetet slutas sön
dagsmorgonen mellan 
kl. 1 och 7 f. m. samt 
vidtager åter måndags 
morgon kl. 4.

Äfven då två helg
dagar å rad inträffa, 
arbetas ej pä dessa 
dagar.

Göteborg.
Arbetareföreningen.

Växlande arbetstid. 
I allmänhet 16 tim
mar. På några stäl
len underskjutande på 
andra öfverskjutande.

Förekonnner endast 
i ett bageri, der tven- 
ne skifteslag använ
das, ett för dagarbete 
och ett för nattarbete.

Arbetet slutas lör
dag e. m. 3,30—7 och 
böriar åter söndag e. 
m. 'kl. 7—12.

Malmö.
Arbetareföreningen.

Medeltal 14 timmar. Förekommer ej.

Sön- och helgdagar 
arbetas ej.

Nyköping.
Arbetareföreningen.

16 timmar. Förekommer ej.

Arbetet slutas lör
dag e. m. kl. 6 och 
vidtager måndagsnat- 
ten kl. 1.

IV. V. VI. VII.
Huru ofta utfaller 

atlöningen och utgår 
arbetslönen eller nå
gon del deraf i na
tura förmåner, såsom 
bostad, kost, bekläd

nad m. ni?

Förekommer bland arbetsperso
nalen sjukdomar, hvilka be

tingas af:

Intaga arbetarene 
•sina måltider i 
arbetslokalerna ?

Hvilken är läg
sta åldern för 

personer, använ
da till nattar

bete?a.
Arbetsti

dens längd 
och fördel

ning.

b.
Ogynsamma 
förhållan
den inom 

arbetsloka
lerna.

C.
Andra med 
sjelfva ar
betet sam
manhängan
de orsaker.

Atlöningen utbeta
las per vecka. Kost 
och logi ingå i löne- 
vilkoren.

Nej. Nej. Nej. Ja hos några ar
betsgifvare.

I regeln 18 år. 
Undantagsvis fö
rekomma dock 
yngre arbetare 
och användas de 
då till lättare ar
beten.

Atlöningen utbeta
las per vecka. Kost 
och logi ingå i all
mänhet i lönevilko- 
ren.

Nervositet på grund af öfver- 
ansträngning, nattvak och den 
instängda luften förekommer 
ofta. Likaså häftiga förkylnin
gar och bröstsjukdomar (lungin
flammation o. s. v.) samt på äldre 
dagar reumatisk värk, föranled
da af den växlande vistelsen i 
det varma bageriet och i köl
den utanför.

Ja. Enligt lag 18 år.

Atlöningen utgår 
per vecka. Kost och 
logi ingå i lönevil- 
koren. Nej. Nej. Nej. Ja. 18 år.

D:o d:o Ej nämnvärdt. Ja. 17 år.
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1

I.
Huru lång är arbets

tiden per dygn vid 
regelmässig affärs-

gång?

II.
När arbetet drifves 
med flera skifteslag, 
hvilka tider af dyg
net eger omskifte 

rum ?

III.
Huru är arbetet an- 
ordnadt under sön- 

och helgdagar?

London.
Arbetareföreningens 
(The lebour elector) 
förvaltningskomité.

12—18 å 20 timmar.
Tiden användes ej 

helt och hållet till ar
bete, men tillbringas 
i alla fall i bagerierna, 
der ventilationen i all
mänhet är dålig.

Skiftsystem före
kommer i allmänhet 
ej. Undantagen sä få 
att ej förtjena om
nämnas.

Kl. 10 f. in. kl. 1 
e. m. Arbetet uppta
ges åter natten emot 
måndagen, på en del 
ställen kl. 12 pä an
dra kl. 2.

Manchester. 
Bagarmiistarenes 

förening (Master Ba
kers association).

11—14 timmar. 
Lördagen 13—18

timmar.

Förekommer i re
geln ej.

Söndagar samt jul
dag och långfredag fö
rekommer icke något 
arbete.

Edinburg. 
Arbetareföreningens 
konselj (Edinburgh 
and Distriet, United

Trades Couneil).

Antalet arbetstim
mar i veckan 55. Här- 
af falla 9 1 timmar 
på enhvar af veckans 
6 första arbetsdagar 
samt 7 ’:i timmar på 
lördagen. Nattarbete 
förekommer endast på 
två arbetsställen.

Förekommer ej.

Söndagsarbete före
kommer i regeln ej.

IV.
Huru ofta utfaller 

aflöningen och utgår 
arbetslönen eller nå- 
goh del deraf i na
tura förmåner såsom 
bostad, kost, bekläd

nad m. m?

V.
Förekomma bland arbetsperso

nalen sjukdomar, hvilka be
tingas af:

VT.
Intaga arbetarene 

sina måltider i 
arbetslokalerna?

VII.
Hvilken är- läg
sta åldern för 

personer, använ
da till nattar

bete ?a.
Arbetsti

dens längd 
och fördel

ning ;

b.
kOgyn samma 

förhållan
den inom 

arbetsloka
lerna ;

C.
Andra med 
sjelfra ar
betet sam

manhängan
de orsaker.

Utöfver kontanta 
aflöningen utgifva de 
flesta arbetsgifvare 
vissa belopp bröd och 
mjöl. Nominelt ut
gör detta dock ej nå
gon del utaf aflönin
gen, enär lönebetal
ning i varor är i lag 
förbjuden. I många 
fall ingå bostad och 
kost i lönevilkoren.

Brist på 
god venti
lation i ar
betsloka
lerna utöf- 
var i all
mänhet
skadligt 

inflytande 
på arbeta
renes hel- 
sotillständ.

Ja nästan utan 
undantag. Enligt lag 18 år.

Lönen utbetalas i 
kontant hvarje lör
dag. Endast lärlin
gar erhålla en del af 
lönen i kläder.

Nej. Nej. Nej. Ja. 18 år.

Arbetslönen utgår 
per vecka och en
dast i kontant.

Sjukdomar, förorsakade af yr
kesarbetet förekomma i allmän
het ej.

I regeln ej.

Lägsta åldern 
enligt lag 18 år.
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L
Huru läng är arbets 
tiden per dygn vid 
regelmässig affärs-

gång?

[

II.
- När arbetet drifves 

med flere skifteslag 
hvilka tider af dyg
net eger omskifte 

rum ?

i

III.
Huru är arbetet an
ordnadt under sön- 

och helgdagar?

Paris.
Bestyrelsen för ha 
geriarbetarenes för 
ening (Chambre syn- 
dical des ouvriers
boulangers de la 

Seine).

10—12 timmer.

Der skifteslag före
komma, ega ombyten 
.rum morgnar oeh 
■aftnar.

Arbete* fortgår sön- 
ooh helgdagar likasom 
hvardagar.

Wien.
Bedaktionen af „Bäc- 
ker-Zeitung“ (Starkt 
färglagd berättelse).

1

12—17 timmar.

Skiftarbete före
kommer endast i ba
gerier för svart bröd. 
Arbetstiden är i dessa 
24 timmar oafbrutet 
ooh omskifte eger rum 
uvarje morgon emel- 
ian kl. 7 och 8.

Söndagsarbete före
kommer.

1

Buda-Pest.
I. Yrkeskorpo-

ration.

13 timmar, nemligen: 
1. 9 e. in. — 5 f. m.
v 7 f. m. — 9 f. m.
„ 1 e. m. — 4 e. m.

I näringslagen är ar
betstiden faststäld till 
sögst 16 timmar, der- 
if 2 timmar till ra
ter.

Skiftarbete förekom
mer ej. |(

3

Likasom på hvar- 
lagar.

II. Arbetareför
ening.

14—20 timmar emel- 
an 8 e. m. ena da- 
en och 4 e. m. an- 
ra dagen. D:o

i
D:o

IV. V. VI. VII.
Huru ofta utfaller 

aflöningen och utgår 
arbetslönen eller nå
gon del deraf i na
tura förmåner såsom 
bostad, kost, bekläd

nad m. m?

Förekomma bland arbetsperso
nalen sjukdomar, hvilka be

tingas af:

intaga arbetarene 
sina måltider i 
arbetslokalerna ?

Hvilken är läg
sta åldern för 

personer, använ
da till nattar

bete ?n.
Arbetsti

dens längd 
oeh fördel

ning ;

b.
Dgynsainma 
förhållan
den inom 

arbetsloka
lerna ;

C.
Andra mod 
sjolfva ar
botet sam
man hängan- 
do orsakor.

Arbetslönen utbe
talas en gång i vec
kan och utgår ikon- 
rant. Dessutom er
hålla arbetarone 1 
ibröd i veckan af 1 
kilograms vigt.

Nattarbetet samt behandlin
gen af mjölet under lång ar
betstid och uti osunda, under 
jordytan belägna arbetslokaler 
hafva utöfvat skadlig inverkan 
på arbetarenes helsa och sjiils- 
förmögenheter. Talrika sjukdo
mar förorsakade af arbetet fö
rekomma. Särskildt nämnes att 
det kontinuerliga gasskenet un
der natten vållat ögonsjukdomar.

'Maltider inta
gas före arbetets 
begynnande och 
efter dess slut. 
Arbetet fortgår så 
oafbrutet att tid 
ej finnes till mål
tidsraster.

Arbetslönerna ut
betalas en gång i 
veckan. De flesta 
urbetsgifvare inno- 
balla dock lönen för 
första veckan såsom 
„kaution“. Dä kost 
ingar i lönen, gifves 
ej arman måltid än 
middag.

Talrika sjukdomar uppgitvas 
förekomma. Af livad slag näm
nes ej.

Ja. Enligt lag 16 är.

Lönerna utbetalas 
en gang i veckan. 
Arbetarone bo i re
geln hos arbetsgif- 
varne samt erhålla 
af denne frukost och 
middag. I stället fö: 
affonvard gifves visst, 
belopp i penningar.

Nej. Nej. Nej. — 14 år.

1

D:o

Såsom föiberskande sjukdom 
nämnes bråck. Derjemte upp- 
gifves att äfven andra sjukdo
mar härflytande af öfveran- 
strängning förekomma.

Ja. D:o

I
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I.
Huru lang är arbets

tiden per dygn vid 
regelmässig affärs-

gång?

II.
När arbetet drifves 
med flere skifteslag, 
hvilka tider af dyg
net eger omskifte 

rum ?

III.
Huru är arbetet an- 
ordnadt under sön- 

och helgdagar?

Berlin.
Bagareni ästaref ör

eningen „Germania“.

I regeln 14 timmar 
från kl. 10 e. m. till 
kl. 12 middag. I små 
verkstäder slutas ar
betet dock redan kl. 
8, 9 eller 10 f. m.

Skiftarbete förekom 
mer ej.

Likasom på hvar
dagar.

Miinchen.
Bagareföreningen.

12—17 timmar, ra
sterna inbegripna.

Skiftarbete förekom
mer endast å få ar
betsställen och om
skifte eger rum kl. 5 
f. m.

På lördag afton bör
jar arbetet en timme 
tidigare än vanligt och 
kl. 8 söndagsmorgo
nen slutas i regeln 
allt arbete.

IV. V. VI. VI.
Huru ofta utfaller 

atlöningen och utgår 
arbetslönen eller nå
gon del deraf i na
taa förmåner såsom 
hostad, kost, bekläd

nad m. m?

Förekomma bland arbetsperso
nalen sjukdomar, hvilka be

tingas af:

Intaga arbetarene 
sina måltider i 
arbetslokalerna ?

Hvilken är läg
sta åldern för 

personer, använ
da till nattar

bete?n.
Arbetsti

dens längd 
och fördel

ning i

h.
Ogynsamma 
förhållan
den inoin 

arbetsloka
lerna ;

C.
Andra med 
sjelfva ar
betet sam

manhängan
de orsaker.

Pri bostad och kost 
ingå i löneförmåner
na. Kontanta lö
nen utbetalas hvarje 
vecka.

Nej. Nej. Nej. Ja oftast. 15 år.

Kontanta lönen ut
betalas en gång i 
veckan. I lönevil- 
koren ingå vanligen 
bostad, kost och öl.

Materia.
saknas.

till uppgifter härom

Ja oftast. I regeln 15 år.

t i


