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För att minska tryckningskostnaderna meddelas i denna 
årsberättelse endast de allmännaste, viktigaste tilldragelserna 
i föreningens värksamhet under det sist förflutna året.

För vinnande af öfversiktlighet har undertecknad, som 
i egenskap af föreningens förste sekreterare erhållit upp
draget att redigera denna årsberättelse, frångått den i 
de föregående årsberättelserna använda alfabetiska ordnin
gen och ordnat innehållet så, att till först meddelas berät
telsen om föreningens egen och af den tillsatta komitéers 
värksamhet, därefter de till föreningen hörande fackföre
ningars och afdelningars årsberättelser.

Direktionen var intill senaste årsmöte sammansatt af her- 
rarne V. v. Wright, ordförande, G. V. Sohlberg, A. Järvenpää, V. 
Lönnbohm, K. Lindroth, R. Hindström, V. Ekman, J. Pehkonen, 
K. Schwenzon och V. Pettersson. Vid årsmötet den 15 mars 
voro följande i tur att afgå: v. Wright, Sohlberg, Järvenpää, 
Lönnbohm och Lindroth. Återvalde blefvo: v. Wright med 
132 röster, Sohlberg 124, Järvenpää 120 och Lönnbohm 
85; nyvald byggmästaren G. F. Willandt 57. Närmaste i 
röstetal voro: filaren K. Lindroth (55), borgmästaren E. Öh
man (50) och doktor V. Vasenius (36 röster).

Vid följande dag hållet direktionsmöte valdes herr v. 
Wright till ordförande och R. Hindström till viceordförande.

Direktionen består således för närvarande afherrarne: 
V. v. Wright, R. Hindström, G. V. Sohlberg, A. Järvenpää, 
V. Lönnbohm, G. F. Willandt, V. Ekman, J. Pehkonen, K. 
Schwenzon och V. Pettersson.

Sammanträden har direktionen hållit inalles 42, näml. 
under januari 4, februari 4, mars 7, april 4, maj 4, juni
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2, juli 2, augusti 2, september 3, oktober 4, november 4 
och december 2.

Närvarande vid sammanträdena hafva varit: v. Wright 
24, Hindström 16, Sohlberg 17, Järvenpää 38, Lönnbohm 
29, Willandt 22, Ekman 35, Pehkonen 36, Schwenzon 30, 
Pettersson 11 och Lindroth 5 gånger.

Allmänna möten hafva som vanligt hållits en gång i 
månaden, utom i april och december, då två möten höllos.

Sekreterarebefattningen har i början af året handhafts 
af förre sekreteraren herr J. Pehkonen, därefter af under
tecknad och under sommareu i min bortavaro af herrarne V. 
Ekman och V. Lönnbohm.

Föreningens lokal har under det förflutna året helt och 
hållet stått till föreningens egen disposition, sedan de 
rum, som förut varit uthyrda, förenats med lokalen. Men 
denna tillökning af rum har också visat sig behöflig. 
Lifvet inom föreningen har utvecklat sig så, att brist 
på rum ofta gjort sig gällande. Allehanda föreningars 
direktioner och komitéer hafva haft sina möten nästan hvar 
kväll; därtill komma ännu sångföreningars och talareklubbars 
öfningar, hvarje kväll räknings-, rätt- och skönskrifningskur- 
ser för arbetare samt då och då teaterrepetitioner. Med 
nöje har man lagt märke till denna lifliga andliga vaken
het, som tyckes besjäla alla.

*

För att taga kännedom om Arbetarebostadsförhållan
dena såväl i eget som andra land tillsatte föreningen i ja
nuari en komité, i hvilken invaldes fabrikanten V. v. Wright, 
bankdirektör 0. Stenroth, byggmästaren V. Lönnbohm, dok
tor A. Palmborg och snickaren V. Koskinen. Komitén har 
vidtagit med sin värksamhet.

Frågan om en sångkörs bildande i förening med finska 
diskussionsklubben föranledde en ganska liflig diskussion å 
två möten, den 4 februari och 12 april, då föreningen å 
det första mötet hade att i detta syfte stadfästa förändring 
af §§ 1 och 2 i klubbens stadgar, genom hvilket beslut
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föreningen godkände principen om en friare förgrening af 
densamma i mindre föreningar, hvilka icke behöfva höra di
rekte under arbetareföreningen, utan underordna sig någon 
till densamma hörande korporation.

Det till förmån för föreningen hållna lotteriet den 15 
februari var i alla afseenden lyckadt. Nettovinsten utgjorde 
3,495 mk 81 p:ni, hvaraf hälften tilldelades byggnadsfon
den, den andra hälften, med afdrag af 400 mk, allmänna 
fonden. Dessa 400 mk lämnades åt Handarbetsafdelningen 
för betäckande af dess utgifter för material m. m.

På det första efter senaste årsmöte hållna månadsmötet 
den 22 mars öfverlämnade faktor R. Ahlstedt å några före
ningsmedlemmars vägnar till föreningen dess mångårige ord
förandes, fabrikanten V. v. Wrights, efter fotografier målade 
porträtt. Herr Ahlstedt påminte härvid om förflutna tider, 
då Helsingfors arbetare ej ännu hade någon gemensam före
ning, tider, då arbetarnes lif förflöt obemärkt, och de tål
modiga sökte tröst i dryckeslag. Senare, ungefär 8 år till
baka, förnams ett upprop att bilda en arbetareförening. Li
tet misstroget spejade man bland mängden, hvem som vore 
lämplig till ledare. Men nu, liksom alltid under människo- 
slägtets utveckling, fann man en därtill lämplig person, en 
man, som hade förmåga och kallelse att åtaga sig ledarens 
svåra plikter och arbete. Hela denna tid har herr V. v. 
Wright, föreningens egentlige stiftare, stått på denna post 
och gjort sig där både högaktad och älskad. Småningom 
har under tiden arbetarnes ställning förbättrats, och då man 
engång skrifver arbetaresträfvandenas historia i vårt land, så 
skall för visso herr v. Wrights namn icke glömmas. Må detta 
porträtt då ännu finnas i behåll och visa för våra efterkom
mande: så såg han ut — slutade talaren, och ett entusiastiskt 
„lefve!“ visade, att alla delade hans åsikt.
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Med anledning af å samma möte gjorda yrkanden om
rusdryckernas afskaffande från föreningens restauration
upptogs frågan till diskussion, och en komité tillsattes att 
afgifva utlåtande i saken.

Komiténs pluralitet, herrarne V. v. Wright, V. Ekman 
och J. Höilund, motsatte sig altför radikala förändringar 
af följande skäl: äfven hittils har i restaurationen icke ser
verats alla slags rusdrycker, i det bränvin och likörer varit 
förbjudna; ehuru under årens lopp flera tusen arbetare besökt 
föreningens lokal, hafva desse icke missbrukat restaurationen; 
arbetareföreningen måste, det framhölls särskildt, för att med 
önskad framgång kunna fullfölja sina sträfvanden, försöka samla 
alla dugliga arbetare, oafsedt om de äro nykterister eller ej. Vi
dare framhöll pluraliteten bland annat, att en alltför radikal 
förändring måhända skulle ha till påföljd, att många mått
liga arbetare, som annars gärna besöka föreningens lokal, 
skulle drifvas till krogarna; men den föreslog dock, att alla, 
äfven de svagaste, rusdryckers utskänkning måtte förbjudas un
der gudstjensttiden om sön-och hälgdagar, samt att alla, som an
ordna nöjen i föreningens lokal, må berättigas att under den 
tid nöjet pågår inskränka eller helt och hållet förbjuda ser
veringen af rusdrycker, om de så önska.

Minoriteten, herrarne F. M. Orrela och A. N. Lahtinen, 
ville helt och hållet afskaffa rusdryckerna ifrån restauratio
nen. Enligt deras mening äro rusdryckerna fördärfliga för 
arbetarnes sanna intressen, och seden att använda dem i 
sällskapslifvet har en icke mindre fördärflig invärkan på sva
gare naturer, hvarför det icke är rätt, att arbetareföre
ningen i sin lokal håller ett mönstergillt måttlighetsvärds- 
lius. Den ringaktning, som arbetarne få röna af andra sam
hällsklasser, måste till stor del anses som en följd af deras 
dryckenskap, som ännu är så allmän bland arbetarne. Därför 
borde man på allt sätt afvänja arbetarne från rusdryckerna.

Direktionen förenade sig med pluraliteten med den 
inskränkning, att alla, äfven svagare, rusdryckers serve
ring i föreningens restauration förbjudes om sön- och hälg
dagar ända till kl. 6 på eft. m., samt att nykterhets drycker 
till billiga priser tillhandahållas mera än förut.
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På två månadsmöten, den 24 maj och 10 juni, var 
frågan förelagd föreningen till afgörande. Ifrigt understöd
des både pluralitetens och direktionens förslag å ena sidan 
samt minoritetens å den andra. Vid omröstningen segrade det 
förra förslaget med 40 röster mot 33, som afgåfvos för 
förslaget att helt och hållet afskaffa rusdryckerna. Därefter 
beslöts, enligt herr Järvenpääs förslag, att nu fattade beslut 
skall gälla två år.

Då det för arbetarerörelsens utveckling är afdenjstör- 
sta vikt, att full klarhet råder om de grundsatser, enligt 
hvilka föreningen ärnar värka, upptogs frågan härom till 
diskussion, och d. 26 april antog föreningen enhälligt föl
jande resolution:

„1) De bägge inhemska språkens likaberättigande erkän
nes öppet, såväl emedan detta är öfverensstämmande med 
föreningens enhälligt antagna, öfverhetligen stadfästade stad
gar, som på grund däraf, att arbetarekåren icke får glömma, 
att det endast är genom af samarbete våra bägge språk
grupper emellan beroende enighet, som dess sträfvanden för 
förbättring af sin ställning kunna öfvervinna mötande hinder, 
hvaremot genom enspråkigheten i detta fall hos oss andliga 
och materiela krafter skulle förslösas, arbetarne delas i 
grupper, som ej droge jämt, arbetarnes värkliga vänner 
förlora sitt intresse för dem, och i följd af detta den kraft 
försvagas, förutan hvilken i synnerhet vårt lands arbetare 
ej kunna med den framgång, som de måste anse vara önsk
värd, värka för nyttiga reformer.

2) Sträfvandena för arbetarnes andliga och materiela 
förkofran ställas fortfarande främst, och föreningens andra 
uppgifter uppmärksammas endast i den mån, detta låter sig 
göra utan skada för de viktigare intressena.1*

På förut nämda marsmöte gaf målaren F. M. Orrela 
uft åt den vid denna tid inom arbetarekretsar förvåning och
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missnöje väckande omständighet, att utskänkningsaktiebola- 
get af sina vinstmedel icke hade beviljat arbetareförenin
gen det begärda anslaget af 2,000 mark, föregifvande såsom 
orsak, att inom föreningen inträdt en splittring, vitt
nande om, att i densamma något osundt torde förefinnas. Be
klagligt nog hafva dessa vinstmedel, yttrade talaren, till 
öfvervägande del influtit från arbetareklassen, men de herrar, 
som disponera öfver nämda vinstmedel, bry, sig icke om 
arbetarnes behof och sträfvanden och göra sig icke ens 
närmare underrättade om värkligheten och riktigheten af de 
skäl, på grund af hvilka de vägra ett ansökt understöd.

Filaren K. Lindroth förenade sig med hr Orrela, och 
med anslutning till deras samt doktor Aug. Hjelts uttalan
den gaf föreningen åt direktionen i uppdrag att begära för
klaring af utskänkningsaktiebolagets ordförande, folkskole
inspektör V. Öhberg, angående det uttalande, hvarmed 
han afstyrkte föreningens anslagsbegäran.

I sin förklaring säger herr Öhberg, att han ej hade för af- 
sikt att stöta eller förolämpa någon med sina ord, men då 
språkstriden, som han anser för en osund rörelse inom vårt 
samhälle, åstadkommit splittring inom arbetareföreningen, så 
ville han icke för denna gång förorda understöd åt den
samma.

Med anledning af detta svar antog föreningen vid 
möte d. 10 juni följande uttalande:

„Då inga andra skäl för afböjandet af arbetareför
eningens anslagsbegäran hos utskänkningsbolaget anförts 
än en „förmodan“, att något „osundt“ i föreningen „torde“ 
varit rådande,, och] då med detta „osunda“ enligt af 
utskänkningsbolagets ordförande herr V. Öhberg meddelad 
förklaring „endast“ åsyftats, att inom föreningen splittring- 
åstadkommits af språkfrågan, men någon språklig menings- 
olikhet af betydenhet i värkligheten icke egt rum och man, 
tack vara den omständighet, att arbetareföreningen, likasom 
herr Öhberg i sin förklaring, betraktat språkstriden som ett 

ondt och därför genom de bägge inhemska språkens öppet 
erkända likställande sökt undgå densamma och sammanslu-



tit svenska och finska talande medborgare till gemensamt 
arbete, ännu icke kunnat se, att det frö till splittring, som 
utsätts, skulle slagit rot bland arbetarne inom arbetareföre
ningen och förtagit kraften af deras sträfvanden samt låtit 
dem nedsjunka därhän, att de ej äro förtjenta af understöd, — 
så uttalar arbetareföreningen sitt allvarliga beklagande öfver, 
att utskänkningsbolaget ej tagit närmare reda på saken och 
i följd däraf vägrat allt anslag åt densamma och sålunda 
genom att oskyldigt straffa den arbetarekår, för hvars väl 
arbetareföreningen sträfvar, väkt bitterhet i arbetarnes sin
nen och riktat ett förlamande slag mot en värksamhet, som 
uteslutande afser att gagna kroppsarbetarnes klass, hvilken 
tillför bolaget största delen af dess vinst."

Stadsfullmäktige däremot hafva af utminuterings-bola- 
gets vinstmedel beviljat ett anslag af 2,000 mark för arbetare
undervisningen, och tack vare detta anslag har undervisnin
gen genom elementar-kurser kunnat ega rum hela denna vin
ter hvarje kväll.

Byggnadsfrågan väcktes i våras åter till lifs, denna 
gång af finska diskussionklubben. Direktionen tillsatte en 
komité: hrr Hindström, Sohlberg, Willandt och Lönnbohm, 
att göra kalkyler i frågan, men komitén bar låtit saken hvila.

Under våren spridde sig ryktet, som snart besannade 
sig, att hans excellens generalguvernören hade funnit för 
godt förbjuda det tillämnade allmänna arbetaremötet. De 
frågor som voro ämnade att diskuteras å mötet, komma lik
väl att diskuteras skildt i hvarje förening enligt en af Hel
singfors arbetareförening framlagd plan.

Till Norges allmänna arbetaremöte i Drammen af- 
sände direktionen den 15 juli ett lyckönskningstelegram af 
följande lydelse:

„Arbetaremötet.
Drammen.

Broderliga välönskningar för alla lagliga, frisinnade, 
arbetarnes väl och därmed samhällsfridens bevarande afseende 
sträfvanden sänder Eder Helsingfors arbetareförening. 

Wright.
Pehkonen?



8

Härå ingick följande dag ett så lydande svar:
„Hjertelig tak for lykonskningen. Held med Eders ar- 

beide for fredens og fremskridtens sag.

Mödebestyre.“

Följande formulär till kontrakt emellan Arbetareför
eningen och fackföreningarna godkändes å månadsmötet 
den 12 augusti:

Kontrakt
emellan

Helsingfors Arbetareförening 
och

................................................. fackförening.

Medlennnarne af................................................. fackföre
ning tillförsäkras härigenom alla de förmåner, hvilka Hel
singfors Arbetareförenings medlemmar åtnjuta på följande 
vilkor:

l:o att ................................................. fackförening till
Arbetareföreningen för sina medlemmar erlägger de i arbe
tareföreningens stadgar fastställda anmälnings- och inskrif- 
ningsafgifter samt hvar tredje månad 50 % af de influtna 
medlemsafgifterna.

2:o att.................................................fackförening värkar
enligt dess nu i kraft varande stadgar samt i öfverensstäm- 
melse med samma grundprinciper som Arbetareföreningen.

3:o att................................................ fackföreningens med
lemmar godkännas till inträde i Arbetareföreningen.

4:o att.................................................fackförening till Ar
betareföreningen afger:

a) hvarje kvartal, räknadt efter kalenderår, förteckning 
öfver sina medlemmar samt inom förloppet af 14 dagar re
dovisning öfver fackföreningens tillgångar;

l) årligen en berättelse öfver dess värksamhet för möj
liggörandet af kontroll öfver att.................................................
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fackförening värkar i öfverensstämmelse med sina stadgar 
samt att dess samtliga medlemmar på ofvanangifna sätt 
tillhöra Arbetareföreningen.

c) att .................................................fackförening erlägger
till Arbetareföreningens byggnadsfond kvartaliter 10% af 
nettobebållningen från dess uti Arbetareföreningens lokal 
arrangerade nöjen.

5:o att................................................. fackförenings med
lemmar äga begagna sig af sina egna medlemskort, försedda 
med Arbetareföreningens stämpel.

6:o ................................................. fackförening eger be
gagna sig af Arbetareföreningens lokal vid sina sammanträ
den eller öfverläggningar å tider, som direktionen härför kan 
bestämma.

7:o ................................................  fackförening åligger, i
händelse dess årsberättelse befordras till tryck, att offent
liggöra densamma inom Arbetareföreningens årsberättelse och 
bestrida kostnaderna därför.

8:o ................................................ fackförening åligger att
noga följa Arbetareföreningens stadgar och inom densamma 
gällande ordningsregler och andra föreskrifter.

Ifall att missnöje å någondera sidan uppstår, må där
om förklaring infordras.

Detta kontrakt kan uppsägas tre (3) månader förrän 
det upphör att gälla. — Helsingfors den .............................
................... 189.....

Å Helsingfors Arbetareförenings vägnar:

Ordförande.

Sekreterare.
Bevittna.

(Karaktär.) (Karaktär.)



10

Ofvanstående kontrakt har.................................................
fackförening godkänt, och kommer detsamma att träda i kraft
rån den ................................................................. 189.......i

Helsingfors den ................................................. 189.... .

På ................................................. fackföreningens vägnar:

Ordförande.

Sekreterare.
Bevittna:

(Karaktär.) (Karaktär.)

Läkarehjälp åt arbetares. I september upptogs till 
diskussion frågan, om några åtgärder kunde vidtagas för 
aflägsnande af den olägenhet, att isynnerhet sommartid lä
karehjälp ej alla tider af dygnet står att fås till arbetarnes 
hem, ens vid sådana fall, som påkalla omedelbar sakkunnig 
behandling. Föreningen anhöll om doktorerne E. V. Lindens och 
C. F. Vahlbergs betänkande i frågan. De svarade, att i an
seende till den mängd praktiserande läkare, som finnes i sta
den, det under andra tider borde vara lätt att få läkarehjälp, 
utom måhända på sön- och hälgdagar om sommaren, hvar- 
för de såsom det billigaste medlet föreslogo, att man till 
sådana dagar borde försöka få dejourerande läkare. Hel
singfors läkare kunde sinsemellan öfverenskomma, hvilka 
läkare under sådana tider stå till allmänhetens tjenst, och 
detta skulle tillkännagifvas i tidningarna. Man beslöt att 
fram på våren framställa detta förslag för stadens läkare.

Tiden för de kommunala valen. Den lifaktighet, som un
der de senare åren rådt bland arbetare, befolkningen, har 
åstadkommit bland annat det, att arbetarne mera börjat del
taga i de allmänna valen. Men tiden har varit mycket 
olämplig för arbetarne, i det de försiggått så tidigt, att de flesta 
ar-betare ej kunnat deltaga i dem utan att försumma en del 
af sin arbetsdag; och detta har alstrat missnöje. Därför
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beslöt föreningen i november att genom en deputation, som 
öfverlämnade skriftlig framställning till magistraten, anhålla, 
att vederbörande måtte framdeles bestämma valförrättningen 
till sådan tid, att äfven arbetarne bättre kunde deltaga i 
dem. Till deputationen hörde herrarne O. Reuter, A. Jär
venpää och D. Sihvonen. De blefvo vänligt emottagna, och 
magistraten hade lofvat försöka uppfylla önskningarna.

I december skedde sedan stadsfullmäktigvalet, och re
dan vid oktobermötet uppstälde föreningen som sina egna 
kandidater nu för första gången två arbetare: typografen J. 
Pehkonen och sadelmakaren A. Lönnroos, och bröt sålunda 
med den tidigare följda seden, att endast arbetsgifvare varit 
föreningens kandidater.

I massor skyndade sig arbetarne till valurnan, och en
tusiasmen var allmän, men midt under allt uppkom ett rykte, 
som sedan besannade sig, att herr A. Lönnroos icke var 
valbar: han hade därförinnan regelbundet betalat sina ut- 
skylder, men under sista året icke blifvit beskattad.

För att framledes förekomma ett sådant misstag be
slöt arbetareföreningen vid decembermötet att alltid här
efter taga reda på sina kandidaters valbarhet, förrän deras 
namn offentliggöras, och uttalade sitt ogillande öfver herr 
Lönnroos’ likgiltighet att höra efter, om han var valbar eller ej.

Förberedandet af en allmän arbetarekalenders utgif- 
vande uppdrogs åt hrr V. v. Wright, A. Järvenpää, V. Lönn- 
bohm, J. Pehkonen och Santeri Ingman. Kalendern komme 
att bli ett slags arbetareföreningarnas historia och upptaga 
bl. a. biografiska lefnadsteckningar af framstående arbetare 
och landsmän, som värkat för arbetarnes väl.

Marknadernas afskaffande ansåg föreningen vara tidens 
kraf, emedan dessa numera ej äro behöfliga, hvarken för 
industrin eller handeln; tvärtom hafva de en fördärflig vär
kan på arbetarne därigenom, att de vanligtvis firas med fri
dagar och dryckenskap. Fiskmarknaderna borde dock få 
kvarstå.

Om handtvärksskolorna uttalade föreningen den önskan,
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att vederbörande borde bättre kontrollera, att alla skolplik- 
tiga lärlingar regelbundet besöka dem.

I prostitutionsfrågan förberedes med anl. af en från 
Finsk kvinnoförening anländ framställning ett uttalande.

Att få ett eget musik-kapell för föreningen har varit 
mångens, önskan och förslag därom har lämnats åt direktio
nen, men då hvarken föreningen eller festbestyrelsen nu har 
därtill behöfliga medel, har frågan tillsvidare fått förfalla, 
ehuru hugade deltagare funnits tillräckligt.

En gymnastikförening har likaså varit påtänkt, och torde 
den snart börja sina öfningar.

Biblioteket. Under 1891 utgifna lån 1,640 (115 svenska 
och 1,525 finska). Biblioteket innehåller inalles 1,985 band 
och broskyrer, hvaraf för utlåning i hemmen 1,667 band (1,093 
svenska, 574 finska) och återstoden i handbiblioteket för 
användning inom lokalen. Under årets lopp ha dels genom 
slitning dels på okändt sätt förkommit 33 band och bro
skyrer, utan att nya i anledning af bristande medel kunnat 
anskaffas. Utlåningen har betydligt ökats, isynnerhet då man 
tager i betraktande, att den svenska delen af biblioteket i 
och för katalogisering varit stängd under stor del af året. Nya, 
fullständiga kataloger äro numera upprättade såväl öfver de 
svenska som finska böckerna, och då utsigt finnes att möj
ligen erhålla förstärkning i bibliotekskassan, hoppas man 
på en ljusare framtid för bibliotekets värksamhet.

Uttalande om en allmän utställning 1892. Med anledning 
af ett af föreningen Arbetets Vänner framlagdt förslag om 
anordnande af en allmän finsk industriutställning 1892 af- 
gaf direktionen följande uttalande:

„Alla större utställningar hos oss hafva anordnats med 
bidrag af staten. Så gafs exempelvis 1876 3inf 183,450 i 
statsanslag, medan garantitecknarene fingo utbetala 
144,912: 76. Äfven det nu ifrågasatta företaget kan icke 
komma till stånd utan stora statsanslag, ty genom platshyra 
af utställarne kunna, om dessa icke skola afskräckas från att 
deltaga i större mängd, nämnvärda medel ej inflyta, och äf
ven öfriga inkomster kunna, såsom erfarenheten hos oss visat,
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ej förslå till bestridandet af utgifterna för en allmän utställ
ning. Då nu sålunda staten, det allmänna, kommer att få 
vidkännas de största uppoffringar för en stor utställning, så 
synes det äfven vara naturligt, att utställningen eger rum 
under statens auspicier. Detta låter sig äfven mycket väl 
göra, isynnerhet sedan landet numera eger en industristyrelse, 
som åtnjuter allmänt förtroende och hvars instruktion tydli
gen ålägger den „att vårda sig därom, att utställningar af 
den inhemska näringsflitens alster må komma till stånd, så 
ofta sådant kan anses gagneligt." Kändt är äfven, att detta 
ämbetsverk icke åsidosatt sin skyldighet uti antydt afseende 
och att ingen bättre än industristyrelsen, hvilken står i den 
lifligaste beröring med hela landets industriidkarekår, kan 
känna dess behof och veta att på bästa sätt tillgodose dem, 
eller föreslå, huru härvid bör förfaras.

En korporation, som genom proklamerandet af ensprå- 
kigheten från deltagandet i sina öfverläggningar uteslutit de 
finska talande arbetarne, och sålunda åtskiljer svenska och 
finska talande arbetare och genom denna splittring försva
gar arbetarekårens sträfvanden för förbättrandet af sin ställ
ning, synes däremot mindre lämplig att taga om hand ett 
företag, hvilket för att lyckas bör kunna räkna på kraftig 
medvärkan från aZZa håll.“

Utställningsföretaget visade sig äfven omöjligt att ge
nomföra.

Arbetsbristen började mot årets slut här i hufvudsta- 
den bli mera kännbar än på länge förut, och hundratals ar
betare gingo sysslolösa. Det var ej med gladt mod som 
denna arbetslösa hop såg julen nalkas, och mången visste 
ej, huru reda sig öfver vintern. Då hela landet hade hem
sökts af ett dåligt år, och man befarade, att arbetslöst folk 
i större mängd skulle strömma hit, så varnade arbetareföre
ningen i tidningarna dem att komma hit och öka de arbets
löses antal och elände. Redan dessförinnan hade föreningen 
låtit byggmästare-klubben och hr V. Lönnbohm taga reda 
på, hurudan arbetstillgången under vintern kunde blifva, och 
som resultat fick man, att det under den stundande vintern vore
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cirka 70 °/o mindre arbete att tillgå än förut. Vid denna 
tid höllo de arbetslösa arbetarne ett talrikt besökt möte i 
Folkets hem i Sörnäs och valde bland sig en eller två man af 
de olika yrkena samt fröken Alli Trygg, herr Ilmari Krohn 
och undertecknad till en komité, som borde skaffa arbete åt 
dem, och lämnade ledningen af denna komité åt arbetare
föreningen. Föreningen å sin sida valde till komitén, som 
antog namnet arbetsförmedling skomité, hrr öfverste H. Åker
man, fängelsedirektör V. Nybergh och byggmästarene G. F. 
Willandt och Im. Aalto.

Den närmare redogörelsen för komiténs värksamhet hör 
till följande årets årsberättelse, men jag vill dock redan här 
göra några meddelanden. Öfver 400 arbetslösa anmälde sig hos 
fröken Trygg i Folkets hem, och komitén har anskaffat arbete åt 
ungefär 1/4 af dem dels i staden, dels utom densamma. Men 
största delen af de arbetslösa har antagligen icke anmält sig hos 
komitén. Många svårigheter har komitén haft att öfvervinna. 
Största delen af de anmälda voro ej hugade att resa till 
landet till erbjudet arbete; för dem, som hade familj, var det 
svårt, och många af dem, som ville fara, hade hvarken res- 
penningar, arbetsredskap eller vägkost.

Under sommaren hade man lefvat för dagen, och få 
hade sparat något för vintern, äfven om de kunnat göra det.

Undertecknad har för sin del kommit till den öfvertygelsen, 
att arbetarena själfva måste spara under goda tider och und
vika krogarne, i hvilka så mången regelbundet lät gå en stor, 
om icke den största delen af sin lön vid den tid, då det 
ännu fans arbete.

Nödvändigt vore, att alla arbetare, de må ha hvilket 
yrke som hälst, skulle taga under grundligt öfvervägande, 
hvad man under goda tider bör göra till hjälp för de då
liga och till hvilka åtgärder man bör gripa vid hårda tiders 
annalkande, på det att man vore färdig och beredd att vid 
behof värka för allas gemensamma bästa. En sådan förbere
delse vore lika nödvändig som brandkårernas öfningar. Blott 
därigenom, att arbetarne själfva på förhand rusta sig att
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taga emot äfven dåliga tider, kunna de lättare gå igenom 
dessa.

Helsingfors i februari 1892.
Vilho Pekonen.

Ordningutskottets berättelse för år 1891. Vid års
mötet den 15 mars voro i utskottet kvarstående följande 
medlemmar: hrr H. Hammar, G. Janhunen, G. Keinänen 
G. F. Willandt, T. A. v. Schrove och G. Paulsson.

I stället för de afgående blefvo invalde typografen M. 
Lindfors, körsnären T. Kytö, värkmästarn F. Numberg, må
laren F. M. Orrela (alla ånyo) samt snickaren J. Björni och 
kakelugnsmakaren J. E. Sevön.

Vid utskottets konstituerande möte den 20 mars utsågs 
till ordförande värkmästaren F. Numberg, till v. ordförande 
typografen M. Lindfors samt till sekreterare bokbindaren G. 
Paulsson.

Under årets lopp hafva från utskottet afgått byggmästa
ren G. F. Willandt och körsnären T. Kytö, den förstnämde 
med anledning af att han invaldes till direktionen. I stället 
för de afgående invaldes skomakaremästarn G. Gref och körs
nären A. N. Lahtinen.

Under årets lopp har utskottet sammanträdt inalles 
42 gånger näml.: i januari 6, februari 4, mars 4, april 4, 
maj 4, juni 1, juli 2, augusti 1, september 4, oktober 4, 
november 4 och december 4 gånger, vid hvilka godkänts 
till medlemmar i föreningen 693 manliga och 143 k vinliga 
personer eller tillsammans 836 personer.

Hvad ordningen beträffar inom föreningen, så har ut
skottet däremot intet att anmärka, utan har densamma un
der årets lopp varit i allmänhet oklanderlig, undantagandes 
mindre missförhållanden, och får utskottet härmed uttala sin 
tillfredsställelse öfver medlemmarnes uppförande under det 
förgångna året.

Å Ordningsutskottets vägnar:
Fridolf Numberg. Gust. Paulsson.
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Festbestyrelsen lår härmed afgifva följande berättelse 
öfver sin värksamhet under år 1891.

FråD föregående år kvarstodo i festbestyrelsen följande 
personer: herrar A. Helenius. W. Hägerström, U. Gal
len, V. Pettersson, E. Forsbäck, F. Forslund samt fröknarna 
H. Hazard och A. Söderlund. Dessa personer tjenstgjorde 
endast en kort tid i början af året, fyra afgingo redan i 
mars månad och invaldes i deras ställe herrar W. Ekman, A. 
Järvinen, W. Nyberg och I. F. Sanngrén. Då festbestyrel
sen ånyo konstituerade sig, valdes herr A. Järvinen till ord
förande, W. Ekman till vice ordf., E. Forsbäck till kassör, 
fröken H. Hazard till sekreterare och fröken Söderlund till 
materialförvaltare. Då herrarne Järvinen, Forsbäck, Fors
lund och Nyberg samt fröknarna Hazard och Söderlund, 
hvilka till vårsommaren tjenstgjorde, sedermera önskade 
afgå, invaldes i deras ställe herrarne Hj. Hammar, G. F. 
Willandt, G. Paulsson och F. Numberg samt fröknarna M. 
Hellman och I. Seger. Då festbestyrelsen åter konstituerade 
sig, valdes herrarne Ekman till ordförande, Willandt till vice 
ordf. samt fröken Seger och herr Hammar till material för
valtare.

I tur att afgå ur festbestyrelsen äro herrarne Hammar, 
Numberg, Willandt och fröken Hellman.

Festbestyrelsen har under året föranstaltat 7 olika nö
jen: 4 soiréer, 2 konserter och 1 folkfest å Hesperia. Dessa 
nöjen hafva icke lämnat något godt ekonomiskt resultat, 
hvilket nedanstående tabell äfven angifver.



17

Öfversikt af Festbestyrélsens värksamhet för tiden från den 
1 januari till den 31 december 1891.

Inkom
ster. Utgifter. Vinst. Förlust.

3m/. jfé3m/ /a 3m/. -fii.

4/i
ä/4

’/n
1S/n
13/

/12
27/

/12

Soirée . . . 
Folk-konsert 
Folkfest . . 
Folk-konsert 
Soirée . . . 
Aftonsamkväm 
Soirée . . .

358
114
552
247
286

84
168

50 367
175
383
260
238
40

190

168

48
43 65

9
61

12

22 20
5m/

Behållning „
1,810 75 1,655

154
260 82 106

154
>/??/ 1,810 | 75 3m/. 260 82

Inkomster:
Kassabehålln. från 1890 
Behållning af nöjen . 
Inkomst af flygeln . . 
Bidraget af Utskänk- 

ningsbolaget . . .
Upptaget lån från Ar- 

betareförems bygg
nadsfond ....................

Af undert. förskott. .

3m/ ft.
Utgifter:

Omkostnad för flygeln
Sångkören....................
Diverse utgifter. . . 
Fordran hos herr U.

Gallén....................
Fordran hos herr Fors

bäck .........................

3m/ 7“

106
154
62

400

500
24

26
77

46

172
834

75

56

104

36
63

38

12

3m/ 1,247 49 3m/ |! 1,247 49

Vid årets utgång utgjorde festbestyrelsens tillgångar:
Inventarier, värda......................................................3mf. 650: —
Fordran hos herr U. Gallen..................................„ 56: 38
Fordran hos herr E. Forsbäck .... . . „ 104: 12

Fmfi 810: 50
S k u 1 d :

Lån från Arbetareföreningens byggnadsfond . 500: —
Af undertecknad förskott............................... . ,, 24: 46

524: 46
Helsingfors den 31 december 1891.

Minna Hellman.
2
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Återblick på Festbestyrelsens värksamhet under år 1891.
Som tabellen visar, är ej resultatet af festbestyrelsens 

värksamhet af någon nämnvärd betydenhet, och orsaken får 
man delvis söka hos den afgångna sångkören.

Då festbestyrelsen under en följd af år bekostat före
ningens sångkör, och då denna blef af betydenhet och kunde 
prestera någonting utmärktare, så uppstod bland körens le
dande personer af småaktiga skäl en agitation, och slutet 
blef, att största delen af kören följde sina agitatorer och 
öfvergingo till en annan förening.

Sedan blef det nödigt att börja om på nytt, med nya ut
gifter, men inga inkomster, så att festbestyrelsen såg sig 
tvungen att upptaga ett lån af 500 mark.

Däraf kan man väl förstå, att festbestyrelsen under så
dana förhållanden ej kunnat uppvisa något gynsamt resultat 
i detta konkurrensens tidehvarf.

Men vi hoppas, att det i en framtid skall blifva bättre, 
såsnart den nya sångkören hunnit arbeta sig upp till större 
färdighet, än i detta år varit fallet.

Helsingfors Arbetareförenings Sångkör får öfver sin 
värksamhet under det förflutna året afgifva följande berättelse:

Sedan den gamla kören upplösts, eller öfvergått till 
Arbetets vänner tillika med dess dirigent, anslog festbesty
relsen den 7 mars sångledarebefattningen ledig att inom 14 
dagar ansökas, och framlades tillika en lista för anteckning 
af medlemmar till en ny kör.

Inom den utsatta tiden hade till dirigentplatsen 3 sö
kande anmält sig, nämligen herrar Karl Sjöblom, Ilmari 
Krohn och Krans Reitz. Bland dessa 3 antog festbestyrel
sen den förstnämnda.

Under samma tid hade äfven omkring 70 personer an
tecknat sig till kören.

Den 31 mars sammankallades de antecknade i och för 
profsjungning och inskrifning. Å ett senare sammanträde 
försiggick val af ordförande och bestyrelse. Resultatet af 
vaiet, som skedde med slutna sedlar, blef följande: ordförande 
V. Heinänen, bestyrelseledamöter fröknarna Josefina Luuk-



19

konen och Josefina Wikström samt hrr K. Ahlstedt och
G. Björkholm. Sedan hr Heinänen i anledning af bort- 
fiyttning från orten afsagt sig ordförandeskapet, valdes vid 
körens sammanträde den 3 november i hans ställe Fredrik 
Lindholm samt i hr Björkholms ställe, som afgått från kö
ren, herr Suckman.

Ytterligare valdes 4 s. k. fiskaler, en från hvarje stämma, 
hvilka hafva i uppdrag att värkställa upprop vid körens re
petitioner. Till dessa utsagos: för sopran Maria Engström, 
alt Hilda Rauhala, tenor E. Bast, bas E. Koskinen.

Körbestyrelsen har utsett till sekreterare och bibliote
karie herr Ahlstedt.

Den 18 december afsade herr K. Sjöblom sig dirigent- 
skapet och föreslog i sitt ställe herr Gottlieb Hymander, 
hvilken festbestyrelsen äfven tilsvidare antog.

Den 1 november uppträdde kören för första gången 
på en af festbestyrelsen föranstaltad konsert, hvarvid den 
rönte lifligt bifall. Sångkören har dessutom biträdt vid soi- 
réer och andra af festbestyrelsen föranstaltade tillställningar.

För att åvägabringa närmare bekantskap emellan kör
medlemmarna, föranstaltade körbestyrelsen den 21 november 
ett familiärt aftonsamkväm i föreningens lokal.

Sångkören består f. n. af följande 63 personer:
Sopraner: Maria Engström, Josefina Luukkonen, Edla 

Eklund, Aurora Ihanainen, Lydia Johansson, Ida Liljeström, 
Ida Sundvall, Lydia Mutikainen, Johanna Rikberg, Maria 
Schneider, Ida Winblad, Aina Winblad, Maria Rukkila, Lina 
Rukkila, Ida Ölund, Marge Hemmilä, Betty Larsson.

Alter: Josefina Wikström, Hilda Rauhala, Maria Höilund, 
Maria Norppa, Olga Halén, Wilhelmina Heikkilä, Sefa Karls
son, Naima Berglund, Ida Sivenius, Mimmi Forsselius, Anna 
Paananen, Mimmi Flinkhammar, Maria Riipinen.

Tenorer: Fredr. Lindholm, E. Bast, A. W. Henriksson,
H. Paavilainen, O. Savolainen, O. Sten, K. Suckman, N. 
Tuominen, A. Tallgren, A. Östman, O. Malenius, A. Venman, 
C. Weckström, R. Magnusson, E. Ahvenainen, V. Sjöblom.
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Baser: K. Ahlstedt, A. Caselius, J. Honkaniemi, E. A. 
Koskinen, E. Nordström, T. Nordström, K. Rosengren, P. 
Saari, S. Salonius, E. L. Wasenius, A. Wahlman, E. Ström- 
sten, W. Laitinen, R. J. Juselius, B. Kosonen, H. Komi, U. 
Åkerberg.

Härmed är Sångkörens berättelse öfver dess första 
värksamhetsår afslutad; återstår endast att frambära ett 
hjärtligt tack till alla dem, som bidragit till körens framgång.

Å Sångkörsbestyrelsens vägnar:

Fredr. Lindholm. K. K. Ahlstedt.

Helsingfors Arbetareförenings
Handarbetsafdelnings årsberättelse för 1891, åttonde 

värksamhetsåret. Likasom förut, har afd. äfven under detta 
redogörelseår regelbundet samlats till föreningslokalen alla 
onsdagsaftnar för utförande af diverse handarbeten, hvar- 
jämte flera af medlemmarna jämväl i hemmen förfärdigat 
arbeten till afdelningens förråd. De sålunda samlade arbe
tena föryttrades alla vid ett stort lotteri till förmån för ar
betareföreningen. För anordnandet af detta lotteri nedsat- 
tes af afd. en bestyrelse, bestående af 30 personer, hvilka 
togo en värksam del i de förberedande arbetena för nämda 
tillställning.

Följande personer åtogo sig godhetsfullt att emottaga 
vinster, nämligen:

Fruarna: E. Borgström, H. Biese, O. Carlsson, O. Ek
man, F. Heikel, A. Hindström, E. Huber, O. Kullman, A. 
Mechelin, A. Nordlin, A. Pettersson, M. Schauman. F. Sine
brychoff, R. Wahlfors, H. Walmqvist, H. Ahlström, K. Blom
qvist, A. Cederqvist, I. Lönnberg, I. Schneidler, O. Sten- 
blom, A. Walkonen och N. Westerholm. Fröknarna: E. Hart
wall, G. Ahlstrand, J. Ahlstrand, K. Berglöf, H. Hazard, A. 
Holmberg, M. Jansson, E. Lindh, H. Lindroos, A. Rosengren, 
M: Schneider, A. Söderlund, H. Törnström och A. Ågren.

Dessa personer samt arbetareföreningens fackafdelnin-
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gar och anslutna korporationer, hvilka med intresse omfat
tade saken, lyckades det att sammanbringa 1,200 vinster, 
hvilka sedan under medvärkan af föreningsmedlemmar upp
ställdes i brandkår shusets festsal, där lotteriet egde rum 
d. 15 februari. Programmet för aftonen upptog

1. Ouverture.
2. Arbetets ära af C. J. Almqvist.

(Framsades på svenska och finska.)
3. Fortuna (tablå).
4. Körsång.
5. De tre Parcerna (tablå).
6. Den rätte (allegorisk dikt ur Sv. Familj-journalen 1891).

(Framsades på svenska och finska.)
7. Den rätte (tablå).

Dans.

Tillställningen var besökt af omkring 800 personer.
Nettoinkomsten 9m£ 3,495: 81, som, sedan kostnaderna 

för anskaffande af tillbehör till vinsterna fråndragits, delades 
mellan arbetareföreningens allmänna fond och dess bygg
nadsfond, så att den förra erhöll 1,367: 90 och den se
nare 1,747: 91. Åt Handarbetsafdelningen gafs 400 mk.

Afdelningens bestyrelse begagnar åter detta tillfälle 
att åt alla dem, hvilka bidragit till ernåendet af detta 
vackra resultat, uttala sin uppriktigaste tacksägelse.

Det bistånd, lotteribehållningen gaf arbetareföreningen, 
var så mycket mera af behofvet påkalladt, som en fullkom
ligt oväntad an slagsvägran från utskänkningsbolagets sida för
satte föreningen i ett ytterst allvarsamt ekonomiskt trångmål.

Under årets lopp har afdelningen anordnat ett afton- 
samkväm för anskaffande af medel till materialinköp.

Flertalet af afdelningens gamla bepröfvade medlemmar 
har fortfarande egnat den ett hängifvet arbete, och äfven 
nya goda krafter hafva tillkommit, men då afdelningens värk- 
samhetsfält är så stort, att aWa arbetareföreningens kvin-
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Jiga medlemmar där skulle hafva tillfälle till en värksamhet, 
som icke allenast för n. v. väsentligen befordrat förenin
gens utveckling, utan äfven lagt grunden till den foud, med 
med h vars tillhjelp föreningen skall erhålla ett eget hus, så 
hoppas bestyrelseu, att afd. framdeles må kunna inom sig 
sluta alla föreningens kvinliga medlemmar.

Vi upprepa därför, att alla äro välkomna till afdel- 
ningen.

I fråga om afd. ekonomiska ställning och bestyrelsens 
sammansättning hänvisas till nedanstående uppgifter.

Helsingfors d. 1 februari 1891.

Å Bestyrelsens vägnar:
Hilda Hazard.

Hanna Järvinen.

Handarbetsafdelningens bestyr else:

Hilda Hazard, ordf., * lS^Gl, v. 88, 89, 90, 91. 
Aurora Cederqvist, vice ordf., * 183/e37, v. 90, 91. 
Mathilda Sanngren, kassör, * 1812/io60, v. 91. 
Hanna Järvinen, sekret., * 1831/1270, v. 91. 
Karolina Berglöf, * 184/h63, v. 88, 89, 90, 91. 
Serafina Schwenzon, * 1817/a55, v. 91.
Anna Söderlund, * 1817/1060, v. 91.
Ida Seger, * 18n/669, v. 91.

Tablå öfver Helsingfors Arbetareförenings Handarbetsafdel
nings kassa för år 1891.

Inkomster:

Kontant i kassan från 1890................................3mf 22: 48
Lån af Arbetareföreningen....................................... 100: —
Kontant till Lotteriet......................................... ....... 400: —
Influtna för ett. aftonsamkväm å lokalen . . ,, 65: —

587: 48
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Utgifter:

Återbetalt lånet till Arbetareföreningen . . . 100: —
Diverse annonser......................................... • r 26: 43
Diverse utgifter för aftonsamkväm m. m. . • 1, 24: 05
Uppköp af div. sybehör m. m....................... 342: 99
Saldo kontant i kassan till 1892 .... • »» 94: 01

9mf. 587: 48

Handarbetsafdelningens räkenskaper liafva vi granskat 
och befunnit dem riktiga.

Helsingfors den 15 mars 1892.

Victor Pettersson. TU Ekman.

Undervisningskomiténs berättelse för år 1891. Sjunde 
värksamhetsåret.

Till Direktionen för Helsingfors Arbetareförening 
från

Föreningens Undervisningskomité.

De afslag, Arbetareföreningen erhållit på gjorda ansök
ningar om medel för upprätthållandet af undervisningskur
ser och föredrag, hade till resultat, att några föreläsningar 
icke egde rum under vårterminen. För hösten hade komi
tén, sedan nödiga medel erhållits, utfärdat följande inbjudning:

Titl Helsingfors Arbetare.

Meddelande om folkeliga föredrag och elementarkur
ser höstterminen 1891.

Arbetareföreningens undervisningskomité får härmedelst 
inbjuda hufvudstadens arbetare att begagna sig af de före
drag och elementarkurser, hvilka denna höst skola ega ruin-

Efter upprepade ansökningar har föreningen åter er
hållit nödiga medel till fullföljande af detta viktiga arbete. 
Föreningen vågar hoppas, att arbetarnes intresse och värme
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tör upplysningens sak icke minskats under den tid, då arbetare
föreningens undervisningsvärksamhet för brist på medel af- 
stannat.

Den närvarande tiden synes föga gynsam för fredens 
värf. Brist på tillgångar står i vägen för många nyttiga 
företag, medan däremot penningar slösas till krigsrustnin
gar. Men upplysningens sak är altför viktig att någonsin 
kunna lämnas å sido. Ju mera kännbart det yttre trycket 
förnimmes, desto viktigare är det för livarje folk, synnerli
gen för ett litet folk, att sträfva framåt i vetande, sedlighet 
och gudsfruktan, hvilka ensamt kunna skänka ett folk inre 
styrka. Uti sträfvandet åt detta mål finner äfven Finlands 
folk sin bästa trygghet.

Höstens föredrag skola hållas enligt följande

Program:

Professor Ernst Bonsdorff föreläser i astronomi på 
finska och svenska i följande ordning:

Den 11 oktober: Om de i världsrymden rådande krafterna 
och deras värkan.

V 18 Om jordklotet såsom himlakropp.
JJ 25 Om företeelserna i luftkretsen.
Ji 1 november : Om solsystemet.

8 „ Om stjernorna i allmänhet.
JJ 15 Äro andra himlakroppar än jorden be

bodda?
Lektor A. J. Mela föreläser på finska och svenska

om geografiska ämnen:
Den 22 november: Om Amerikas invånare och 

„ 29 „ Om Malajerna.

Obs.! Föreläsningarna hållas i Universitetets kemiska 
laboratorium, Nikolaigatan 3. De finska föredragen begynna 
kl. half 5, de svenska kl. 6 e. m.

Elementarkurser anordnas på samma sätt som förut, 
och • erbjudes därvid undervisning i skönskrifning och räk
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ning samt möjligen i modersmålet, i den mån elever an
mäla sig.

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

De, som önska begagna sig af elementarkurserna, böra 
anmäla sig i Arbetareföreningens lokal, Brunnsgatan 12, där 
äfven närmare underrättelser meddelas, när kurserna vidtaga 
och i hvilka ämnen de komma att hållas.

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

Föreläsningarna och elementarkurserna förutsätta icke 
några särskilda förkunskaper.

Hvarje arbetare är välkommen äfven i sin arbetsdrägt.
Helsingfors den 28 september 1891.
Helsingfors Arbetareförenings Undervisningskomité.

Föredragen voro besökta i medeltal för lektor A. J. 
Mela af 410 vid finskt och 96 åhörare vid svenskt föredrag. 
Professor E. Bonsdorffs finska föredrag besöktes af 445 och 
de svenska af 116 åhörare för gången.

Uti elementarkurserna deltogo 76 personer i skrifnings
kursen samt 81 personer i räkning. Skrifningskursen var 
fördelad på tre afdelningar, två gånger i veckan hvardera af- 
delningen. De besökande voro mellan 23 och 56 år gamla, 
till yrket murare, timmermän, drängar, sömmerskor, tjenste- 
flickor o. s. v. Kursen i räkning var äfvenledes fördelad 
på tre afdelningar, två finska och en svensk. Deltagarne 
voro merendels desamma som i skrifning. Undervisningen 
meddelades kl. 7—10 om aftnarna utom lördagarna, samt 
om söndagarne f. m. kl. 9—12.
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Det ekonomiska resultatet af 
ställer sig på följande sätt:

undervisningskurserna

För föredragen:
Godtgörelse åt lektor Mela för 4 

föredrag......................................... 120: —
Godtgörelse åt prof. Bonsdorff för

12 föredrag........................................ „ 360: —
Tryckningskostnader.............................. ,, 124: 50
Städning................................................... „ 32: — 636: 50.

För elementarkurserna:
Godtgörelse åt fru Runeberg (skrif-

ning).............................................. 252: -
Godtgörelse åt stud. Pekonen (räk-

ning).................................................... J? 311: 50
Annonser .............................................. M 92: 92
Skrifhäften m. m................................. ?? 34: 57
Belysning.............................................. 47: 80
Hyra.................................................... »? 583: 33 1,322, 12

Summa 5m/? 1,958: 62.

TJndet -visningsliom i tén.

Statistikkomitén. Medlemmar hafva i komitén varit 
hrr doktor Aug. Hjelt, ordförande, byggmästar V. Lönn
bohm, urmakar J. F. Widemark och byggmästar G. F. Wil
landt. Sekreterarebefattningen har studeranden V. P. Juuma 
välvilligt åtagit sig, efter det magister S. Ingman, som af 
direktionen utsetts till sekreterare, afsagt sig uppdraget.

Den enquéte rörande Helsingfors arbetarebefolknings 
löne-, bostads- m. fl. lefnadsförhållanden, hvilken redan länge 
varit beramad, utfördes senaste vår under april och maj må
nader under ledning af doktor Aug. Hjelt. Frågeblanketter 
ltfed antecknade uppgifter erhöllos i ganska riklig mängd, 
och om än en god del af uppgifterna, såsom mindre tillför-



21

litliga, måste lämnas obegagnade, torde dock ur det öfriga 
materialet, sedan det hunnit bearbetas och sammanställas, 
stå att förvänta välkomna bidrag till kännedomen om härva
rande arbetarebefolknings sociala och ekonomiska läge.

De sedvanliga för statistiska uppgifters insamlande 
från särskilda yrken utlysta möten hafva äfven detta år af- 
liållits i vedertagen ordning.

Liksom under föregående år intogo tidningarna Fin
land, Folkvännen, Hufvudstadsbladet, Nya Pressen, Päivä
lehti och Uusi Suometar kostnadsfritt ett upprop af följande 
lydelse:

Till Helsingfors arbetare.

Helsingfors Arbetareförening har redan under en följd 
af år genom sin statistik-komité kallat hufvudstadens arbe
tare till komiténs sammanträden för att lämna densamma 
upplysningar angående arbetareklassens lefnads- oek yrkes- 
förhållanden. Nu liksom under föregående år gäller det 
ter att insamla enahanda uppgifter, alltså uppgifter angå

ende löne- och bostadsförhållanden, angående arbetstidens 
längd, angående lärlingarnes ställning, angående värkstäder 

nas beskaffenhet m. fl. omständigheter, hvilka betinga arbe-
tarenes ställning.

Nyttan, ja nödvändigheten af en dylik undersökning 
torde redan inses af hufvudstadens arbetare. Erfarenheten 
från föregående år är i detta afseende talande nog. Miss 
förhållanden och brister, hvilka annars allt fortfarande skulle 
bestå okända för andra än de arbetare de närmast beröra, 
hafva vid statistikkomiténs förfrågningai' bragts i dagen och 
blifvit afhulpna. Det första vilkoret för att en förbättring 
skall vara möjlig, är just det, att klart och tydligt framvi
sas de missförhållanden och felaktigheter, som böra af- 
hjälpas.

Ni, arbetare, som hittills med intresse understödt ko- 
mmiténs arbete, mån icke tröttna att åter aflämna uppgifter 
om Edra förhållanden. Och Ni, som förut icke lyssnat till 
komiténs inbjudning, mån nu samlas. Kanske kunnen Ni
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belysa någon fråga, som hittills blifvit förbisedd. Nyttan af 
Eder medvärkan tillfaller ju Eder själfve.

För att såvidt möjligt förebygga ensidighet och skef- 
het i de afgifna uppgifterna, uppmanas vänligen äfven ar- 
betsgifvare och arbetsledare att infinna sig till samman
trädena.

Liksom förut, anordnas möten på skilda tider för de 
olika yrkena. Mötena hållas i Arbetareföreningens lokal 
(Brunnsgatan 12) uti följande ordning:

Söndagen den 21 februari: kl. 9 bokbinderiarbetare och 
arbeterskor, linjerare m. fl.; kl. half 10 garfvare, sadelma- 
kare och tapetserare; kl. 10 porslins- o. kakelfabriksarbe
tare; kl. half 11 guld- och silfverarbetare samt urmakare; 
kl. 11 tobaksarbetare och arbeterskor; kl. half 12 sömmer
skor, tvätterskor och strykerskor; kl. 12 typografer och li- 
tografer; kl. half 1 trädgårdsarbetare; kl. 1 målare, förgyl- 
lare och glasmästare; kl. half 2 timmermän och sågarbetare; 
kl. 2 snickare, svarfvare och vagnmakare.

Söndagen den 28 februari: kl. 9 stenhuggare; kl. half 
10 murare; kl. half 11 bleck-, plåt- och kopparslagare; kl. 
y212 mekaniska arbetare, rörläggare och smeder; kl. half 1 
skräddare; kl. half 2 bagare och konditoriarbetare; kl. 2 
öfrige icke uppräknade yrken.

Då Arbetareföreningens tillgångar icke medgifva att in
föra kostsamma annonser om mötena, anhålla vi, att arbe
tarne ville sprida kännedom om saken och ej blott själfva 
med intresse omfatta den, utau äfven söka förmå sina kam
rater att göra det.

Samtlige arbetare i Helsingfors, oberoende deraf, om 
de äro medlemmar af Arbetareföreningen eller ej, äro väl
komna.

Helsingfors den 18 februari 1892.

På Helsingfors Arbetareförenings vägnar:
Dess statistik-komité.

Deltagandet i de utlysta mötena var synnerligen knapt, 
— hvartill måhända äfven bidrog, att desamma annonsera-
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des så kort tid före deras afhållande. Hufvudorsaken 
till detta förhållande torde dock varit den, att ett så bety
dande antal fackföreningar redan uppstått inom olika yrken, 
och liafva resp. yrkesarbetare inom ;dessa föreningar ett 
bättre tillfälle att noggrant uttala sig betr. löne- m. fl. yrkes- 
förhållanden än vid statistik-komiténs möten, till hvilka en
skilda arbetare infinna sig.

Komitén har emellertid, delvis med ledning af efteråt 
från fackförening ingångna upplysningar, varit i tillfälle att 
sammanställa efterföljande på vanligt sätt affattade tablå.
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'Uppgifter rörande arbetslönernas belopp och arbetstidens längd, i 
nedanuppräknade yrken i Helsingfors år 1891.

Yrke.

Arbetsför- 
tjenst per dag 
för arbetare i

egen kost 
och logi.

Arbetstidens 
längd per dag- 
för arbetare i 

egen kost 
och logi.

A
rbetsförtjenst per 

dag för arbetare i 
princip, kost o. logi.

Arbetstidens 
längd per dag- 
för arbetare i
principalens 

kost och logi.

©
p

^■0
Paco

{ö•”S
A sty tei

©ur
ö!©
3

►ö©p
ts

>>0 tei
©ur

c
g

oo <® et-© Our ©. B CTQJO fn
«t- ©

ct- e-t- ert- e-t-

yti. 3ihf 7>4. T:r. M:r. T:r. M:r. T:r. M:r. T:r. M:r.

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

1 50 15äl6 — — —

slagare........................ 4 — 4 75 11 30 13
Bokbindare: manliga . . 4 — 4 50 11 30 13

„ kvinliga . . 1 25 1 75 11 30 13
Garfvare............................. —
Glasmästare....................
Gnid- och silfverarbetare:

3 — — — 10 — 12 — — — — — — —

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

Kakelfabriksarbetare . . — — 2 — 11 30 13 — — — — — — —
Kakelugnsmakare . . . 4 25 3 50 11

12 30
—

Mekaniska arbetare . . 3 25 — — 11 — — — — — — —
Murare.............................. 3 — — — 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 — — — — — — — —
Sömmerskor.................... 1 50 — — 10 30 12 — 1 50 — — 12 —
Smeder, grof.................... 3 35 — — 12 — 13 30 — — — — — —
Snickare............................. 2 90 3 25 11 30 13
Svarfvare........................ 2 50 — — 12 30 14 — 1 — 13 å 14 — — —
Sockerbagare.................... — — — — — — — — 3 — 12 — — —
Stenhuggare: fabriks . . 3 — — — 11 — 12 30 — — — — — —

ntarbetare . 3 50 4 — 11
Timmermän.................... 3 — — — 11 30 — — — — — — —
Tvpografer: civilsättare . 5 30 — — 11 — 13 — — — — — — — i

„ tidningssättare 
Urmakare.........................

7 — — obestämd — — — — — —
3 50 — — 10 [ 30 12 I- — — — — — —
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Med ledning af de i tidningarna publicerade torgbe
rättelser har ingeniör R. Hindström sammanstält följande 
tablå ang.

Medelpriser å matvaror och ved under år 1891:

Rågbröd, lisp..................... S/ 2 38.
Rågmjöl, „ . . . . JJ 1 70.
Ärter, kappe . . . . JJ 1 13.
Potatis, „ . . . . 5» 0 51.
Nötkött, färskt, lisp. . . JJ 5 19.
Fläsk, ,, ,, . . JJ 8 90.

„ salt, lisp................. JJ 8 93.
Smör, färskt, skålp. . . JJ 1 06.

„ mat-, lisp., . . . JJ 15 60.
Mjölk, oskummad, kanna . JJ 0 43.

„ skummad „ u 0 23.
„ sur „ . JJ 0 21.

Ströming, färsk, skålp. . JJ 0 30.
,, salt, lisp.. . . JJ 2 18.

Ved, björk, famn . . . JJ 15 60.
,, tall-, ,, ... JJ 14 21.
,, gran ,, ... JJ 12 60.

Vid mötena kunde det glädjande faktum konstateras, 
att missförhållanden, hvaröfver arbetarne under föregående 
år klagat, åtminstone till en liten del blifvit afhulpna. Och 
detta hade vunnits särskildt under medvärkan från resp. 
fackföreningars sida. Många önskningsmål, delvis nya, kvar- 
stodo dock, och redogöres beträffande dessa och andra yr- 
kesförhållanden i det följande.

Arbetstiden.

Uppgifterna om arbetstidens längd voro i hufvudsak 
desamma som under föregående år och likaså önsknings- 
målen om kortare arbetsdag. Särskildt timmermän och såg- 
arbetare påyrkade en förkortning af arbetstiden.
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Ett egendomligt missförhållande framhöllos af söm
merskorna. Vid symagasinen lärer plägsed vara, att den 
egentliga arbetstiden, då brådskande arbeten finnas, utan 
vidare öfverskrides så, att arbetena kunna pågå långt in på 
natten. För detta extra arbete lämnas ingen särskild godt- 
görelse.

Sanitära förhållanden.
Kakelarbetare klandrade det förhållande, att unga gos

sar användas vid hälsovådligt glaseringsarbete med giftiga 
ämnen under två å tre veckor i en fortsättning; medan om- 
vexling af arbetare skulle minska arbetets för hälsan skad
liga invärkan. De upprepade sin förra klagan öfver den 
ofantligt heta temperatur, ända till 60 grader, hvari de må
ste arbeta, och hvilken genom bättre ventilering kunde af- 
hjälpas.

Från typoyrafernes sida anfördes klagan däröfver, att 
arbetsrummen äro trånga i förhållande till det stora arbe
tareantalet. Vid ett härvarande tidningstryckeri uppgafs vär
men stiga till 26 grader, endast i följd af arbetarnes mängd. 
Unge arbetare under 18 år användas i nattarbete i strid med 
föreskrifterna i arbetareskyddslagen.

Målarne klagade öfver os och drag, som råda i nya 
stenhus under den tid målningsarbetena utföras. Öfver 
samma olägenheter klagade äfven kakelugnsmakarne och 
glasskärarne.

Sömmerskorna framhöllo det helsofarliga uti nyss be
rörda öfverarbete, icke blott med afseende å det ansträngande 
i ett altför länge fortsatt arbete, utan ock däruti, att arbe- 
terskorna därigenom tvingas att tillbringa sina nätter i de 
icke ventilerade arbetsrummen, där de få sträcka ut sig på 
bord och stolar eller på kalla golfvet, utan sängkläder.

Maskinarbetarna ville hafva nämndt, att värkstäder ännu 
finnas härstädes, i hvilka icke nödiga inhägnader m. m. för 
maskinerne och maskindelar införts till förebyggande af 
olycksfall, som ock i följd däraf inträffat. En väsentlig 
förbättring i detta afseende hade dock inträdt, efter det 
arbetareskyddslagen fått gällande kraft.
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Lärlingarnes ställning.

Redan under flera föregående år hafva inom särskilda 
yrken framhållits det synnerligt ogynsamma eller rent af 
eländiga läge. hvari lärlingarnes både aflöning, uppfostran, 
undervisning och yrkesutbildning härstädes befinna sig. 
Samma missförhållanden voro ånyo föremål för klander och 
beklaganden.

Såsom en utväg att åtminstone från en sida genom
föra en förbättring, föreslogo målarne, hvilka ansågo lärlin
garnes aflöning icke förslå till nödiga lefnadsbehof, att s. k. 
lärlingshem borde fås till stånd, i hvilka de kunde för 
billigt pris få husrum och föda.

En del arbetsgifvare sätta rent af hinder i vägen 
för lärlingarnes skolgång. Deras yrkesutbildning åter lider 
därpå, att de, isynnerhet å större arbetsplatser, användas 
såsom „handtlangare“.

Arbetslöner.

Det enda yrke, inom hvilket en löneförbättring inträdt 
under år 1891, var typografernes, hvilka ansågo, att den 
samma kunde beräknas till omkring 20 proc.

Öfverhufvud hade löneförhållandena förblifvit bra nog 
de samma som under närmast föregående år ända till det si
sta kvartalet af 1891. Då hade inom flertalet yrken inträdt 
en delvis betydlig reduktion i aflöningsbeloppen, eller ock 
en starkt förkortad arbetstid. Äfven inom arbetareklassen 
gjorde sig sålunda smärtsamt kännbart det ekonomiska tryck 
och den penningebrist, som utmärkte föregående år.

Diverse önskningsmål.

Olycksfallsförsäkring har redan inom några yrken (me
kaniska värkstäder, byggnadsföretag m. fl.) begynt införas, 
och hafva afgifterna för densamma veterligen h. o. b. be
talats af arbetarne i form af afdrag från lönen. Men inom 
de flesta yrken, i hvilka arbetet är förenadt med risk för 
lif och lemmar, har olycksfallsförsäkringen ännu icke kom-

3
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mit till någon användning. Allmänt uttalades den önskan 
(isynnerhet af målare, timmermän och mek. arbetare), att 
arbetarne åtminstone inom farligare yrken blefve olycksför- 
säkrade och att arbetsgifvarne åtminstone till en del erlade 
försäkringsafgifterna.

Resp. olycksförsäkringsbolags stadgar och prospekt 
borde finnas tillgängliga i de fabriker, bvilkas arbetare äro 
försäkrade.

Tanken att ingå såsom medlemmar i kassor för sjuk- 
hjälp och andra understöd har icke fått den anslutning den 
förtjenat, och när vederbörande intresserat sig för dylik för
säkring, hafva de splittrat sig på små kassor, som lätt blifva 
insolventa, i stället för att ena sig om en gemensam stor 
kassa. Nödvändigheten häraf inses af våra arbetare ännu icke.

Öfver bristande yrkesskicklighet hos arbetsgifvarne, 
isynnerhet inom byggnadsyrket, klagas allmänt. Följderna, 
af ett dylikt missförhållande skulle visserligen förnämligast 
träffa den allmänhet, som t. ex. i sina byggnadsföretag an
litar f. d. skomakare och skräddare såsom arkitekter och 
entreprenörer, men arbetarne hafva häraf det men, att dy
lika arbetsgifvare utan kontroll använda dåliga arbetare, 
hvarigenom för yrkesskicklige arbetare lönerna nedtryckas 
och arbetstillfällena minskas.

Ett annat långt gånget ofog, som dessutom befinner 
sig i tilltagande, är det månggrenade entreprenadsystemet 
hvarigenom en dryg del af arbetsförtjensten stannar hos 
personer, hvilka med arbetet taga ingen befattning och icke 
ens hafva någon yrkesskicklighet. Ett annat ondt i detta 
entreprenadsystem är, att det af samvetslöse personer an
vändes för ernående af förskottsbetalningar, hvilka till en
dast ringa del, men ofta nog notoriskt icke alis kommit ar
betarne till godo, hvilka sålunda ofta under en lång tid sträf- 
vat och arbetat för annans räkning — fullständigt lönlöst. 
En mängd exempel på dessa missförhållanden skildrades. 
De förtjenade redan ur rättslig synpunkt att af vederbö
rande myndigheter närmare beaktas och beifras.
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En del arbetare önskade uppställa den yrkan, att ge- 
sällprofven skulle göras allmännare och strängare samt att 
genomgången kurs vid industriskola borde fordras af dem, 
hvilka inom byggnadsindustrin uppträda såsom arbetsgifvare 
och -ledare.

Viktor Lönnbohm. 
J. F. Widemark.

Aug. Hjelt.
G. F. Willandt. 
V. P. Juuma.



Afdelningars, klubbars och anslutna föreningars be
rättelser meddelas i den ordning, dessa korporationer till
kommit, d. v. s. först den äldsta, därefter den näst äldsta 
o. s. v.

Helsingfors Arbetareförenings
Bageri-fackafdelnings årsberättelse För år 1891, fjärde 

värksamhetsåret.
Bestyrelsen afger härmed följande berättelse:
Vid årsmötet den 28/2 valdes till bestyrelsen i stället 

för afgående hrr E. Bergholm, A. W. Blåfield och T. v. 
Schrove: konditorigesällen E. Bergholm, bagaregesällerne 
T. v. Schrove (återvalde) och N. Leino. Vid samma dag hål
let bestyrelsemöte utsågos till ordförande T. v. Schrove 
och till v. ordf. G. Lindholm samt till sekreterare N. Leino. 
I stället för hr I. Lindström, hvilken missnöjd med afdel
ningens värksamhet skilde sig, valdes vid månadsmöte d. 6/« 
K. F. Emanuelsson. I stället för hr E. Bergholm, hvilken från 
orten bortflyttat, valdes vid månadsmöte d. 22/8 bagaregesäl
len H. Hukka; i stället för hr N. Leino, hvilken genom lott
dragning blifvit inkallad till aktiv tjenstgöring vid militären, 
valdes vid månadsmöte den 7/10 bagaregesällen O. Virtanen. 
Bagerifackafdelningen har i fackföreningarnas centralkomité 
representerats af bagaregesällerne J. Rosenberg och T. v. 
Schrove.

Månadsmöten hafva hållits regelbundet. De viktigaste 
diskussionsämnena hafva varit följande:

l:sta frågan: Hvilka åtgärder borde vidtagas mot så
dana arbetare, hvilka aflägsna sig ifrån arbetsplatsen utan
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iakttagande af laglig uppsägningstid, särskildt om de förleda 
lärlingar att medfölja? Fackafdelningen ansåg sig ej kunna 
vidtaga några skilda åtgärder, då näringslagen innehåller 
stadganden skildt för dessa fall, isynnerhet då till fackafdel- 
ningens kännedom kommit, att äfven arbetsgifvare försöka 
öfvertala arbetare att på samma sätt flytta från det ena 
stället till det andra. Dock uttalade fackafdelningen som 
sin önskan, att alla dess medlemmar enhvar för sig borde 
så mycket som möjligt försöka motarbeta inträffandet af så
dana händelser.

2:dra frågan: Huru kunde yrkesskickligheten höjas? 
Allmänt uttalades den önskan, att mästarena borde dela lär
lingarna i två afdelningar, så att de finge halfva tiden göra 
bageriarbeten och andra halfva tiden konditoriarbeten, hvari- 
genom mycket vore vunnet för yrkesskicklighetens beford
rande.

3:dje frågan: Är det rätt, att åt återförsäljare lämnas 
lika stor provision som härtils, då allmänheten klandrar brö
dets höga priser? Det föreslogs herrar arbetsgifvare att minska 
återförsäljareprovisionen, som nu är 20%) till 15 % och att 
i stället öka brödets storlek, hvarigenom den stora allmänhe
ten skulle tillfredsställas.

4:de frågan: En komité tillsattes för insamlande af sta
tistiska uppgifter rörande yrket. Af komiténs utlåtande fram
går, att inom staden finnas 95, hvilka drifva bageriyrket; af 
dem sysselsätta 50 endast kvinliga arbetare, 30 endast man
liga, 5 sysselsätta både manliga och kvinliga, och 10 finnas, 
hvilka själfva med sina barn utföra arbetet.

Arbetare finnas inalles 291, af dem 184 män och 107 
kvinnor. Af nattarbetare äro 27 minderåriga; utländingar 
finnas endast 11, alla manliga. Konditorier finnas 6 st. och 
sysselsätta, de 18 gesäller och 5 lärlingar. Af gesällerna 
äro 10 utländingar.

5:te frågan: Vore det önskligt, att ett bageriaktiebolag 
bildades af arbetare? Frågan besvarades jakande, men i 
anseende till de närvarande dåliga tiderna lämnades frågan 
att hvila tillsvidare.
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6:te frågan: Beslöts att för hedrande af aflidne ba
garemästaren Fr. Ekbergs minne våren 1892 skänka åt 
den flitigaste bagarelärlingen i handtvärksskolan 25 Fmk 
som belöning.

7:de frågan: Nattarbetets förändrande till dagarbete (se 
föregående årsberättelse). Den 8/9 hölls allmänt möte för 
frågans utredning. Af afdelningen hade valts till ordförande 
bagaregesällen T. v. Schrove, till sekreterare magister J. H. 
Kala och till tolk fabrikanten V. v. Wright. Vid mötet var 
äfven yrkesinspektören kanslirådet K. L. Lindeberg hela ti
den närvarande. Till först upplästes komiténs från före
gående år betänkande, hvilket är af följande lydelse:

Såsom skäl för nattarbetets bibehållande anföres af ar- 
betsgifvare-representanterna

1) att konkurrensen med anl. af näringsfriheten är syn
nerligen stor;

2) att de, hos hvilka kvinnor arbeta, skulle hafva den 
fördel, att de finge förändra arbetet till nattarbete och så
lunda sålde färskt bröd tidigare på morgonen;

3) att lärlingarne under n. v. arbetssätt kunna gå i 
skola både morgon och afton, och

4) att, om de n. v. arbetarne ej vilja arbeta om nat
ten, arbetsgifvarne nog få andra, som t. o- m. gärna göra 
det.

Arbetare-representanterna å sin sida anföra som skäl för 
sitt yrkande om nattarbetets afskaffande följande:

1) att nattarbete i allmänhet anses ohälsosamt;
2) att de misstankar för oredlighet, som lätt träffa ar

betaren under nattarbetet, skulle försvinna;
3) att nykterhet och sedlighet därigenom skulle be

fordras bl. a. genom ingående af äktenskap, hvilket nu i 
följd af det ständiga nattarbetet förhindras;

4) att besökandet af handtvärksskolan, där undervis
ningen meddelas från kl. 7—9 e. m., för lärlingarna därige
nom skulle göras lättare, då arbetet begynte kl. 5 på mor
gonen och slutade omkring 6 e. m., i stället för att det nu 
fortgår från kl. 4 e. m. till omkr. kl. 5 på morgonen;
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5) att brödet sålunda kunde levereras färskt större 
delen af dagen, börjande från ungefär kl. 10 f. na., hvaremot 
det nu fås färskt endast på morgonen;

6) att arbetarne ej begära någon förkortning af arbets
tiden ;

7) att yrkesskickligheten vinner därpå, emedan mästarne 
då bättre kunna öfvervaka arbetet;

8) att äfven yngre personer då kunde hållas i ar
bete. hvilket nu är förbjudet enligt arbetareskyddslagen, och

9) att det icke häller är att frukta, att kvinnor då skulle 
begynna konkurrera genom nattarbete, emedan det är antag
ligt, att ej häller de gärna vilja blifva nattarbetare. Dess
utom är deras skicklighet, hvad finare bröd beträffar, ännu 
på en lägre ståndpunkt.

Fast arbetsgifvare-representanterna deltagit i komiténs 
arbeten, vägrade de dock, af okända skäl, att underteckna 
betänkandet.

Något af vikt utöfver livad tidigare uttalats framkom 
icke vid mötet, utom att 2 arbetsgifvare uttalade sig för dag
arbete, de andra för nattarbete.

Då emellertid endast jämförelsevis få arbetsgifvare, 
ehuru inbjudna, infunnit sig till mötet, beslöt detsamma att 
medelst af fackafdelningen utsända listor hos alla arbetsgif
vare göra förfrågan, om de äro för eller emot nattarbetets 
afskaffande.

Åt fackafdelningen uppdrogs äfven att vidtaga alla 
andra mått och steg, som kunna anses vara af behofvet påkal
lade för reformens åvägabringande.

Justeringen af mötets protokoll uppdrogs äfven åt fack
afdelningen.

JRevisorernas berättelse för år 1891.
Vid granskning af redogörelsen hafva vi funnit bageri- 

fackafdelningens ställning den 31 /,2 vara följande:
Inkomster:

Behållning från år 1890 ................................... 274: 97.
Inskrifningsafgifter.............................................. „ 50: —
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Månadsafgifter................................................... ...... 377: 50.
Skänker till Ekbergs minne...............................„ 10: 50.
Inkomst från aftonsamkväm...............................„ 109: 95.

Summa 822: 92

Utgifter:
Till Arbetareföreningen erlagda inskrifningsafg. 50: —
Månadsafgifter till Arb.-föreningen 5, 188: 75.
Till byggnadsfonden.......................... » 10: 03.
Diverse utgifter............................... 170: 01.
Behållning till år 1892 . . . . n 404: 13.

Summa Smf. 822: 92.

Afdelningens disponibla tillgångar utgöra:
Understödsfonden..............................................................351: —
Enskilda fonden................................................... „ 42: 63.
Ekbergs skolstipendiefond...............................„ 10: 50.

Summa 9mfi 404: 13.
Då vi funnit ofvanstående redovisning i allo rätt, så få 

vi föreslå åt bestyrelsen och kassören fullständig ansvars
frihet.

Obs.! De skänkta penningarna till Ekbergska stipendiet 
äro ej inlämnade till kassören.

Helsingfors den 5 februari 1892.
A. A. Granholm. A. W. Stenius.

Helsingfors Arbetareförenings Bagerifackafdelnings besty- 
relse år 1891.

O rdföran de:
Toivo Alexander von Schrove, bagaregesäll, 1816/u68, v. 90. 

Viceordförande:
Gottlieb Lindholm, bagaregesäll, 1812/962, v. 88, 90. 

Sekreterare:
Henrik Hukka, bagaregesäll, 1817/369, v. 90.
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0 fri g a medlemmar:
Karl Fredrik Emanuelsson, bagaremäst., 1812/,65, v. 88, 91 
John Rosenberg, bagaregesäll, 1816/761, v. 90.
Viktor Julius von Wright, fabrikant, Arbetareföreningens re

presentant, 185/856, v. 88, 90.
Otto Wirtanen, bagaregesäll, 1810/764, v. 91.

Revisorer:
Aug. Alfred Granholm, bagaremästare, 1812/167, v. 91. 
Anton Stenius, bagaremästare, 184/u65, v. 91.

Kassör:
Alrik Biese, kontorschef, 183%58.

Uppbördsmän för månadsafgifter:
Henrik Hukka, bagaregesäll, 1817/369.
Otto Wirtanen, bagaregesäll, 1810/764.

Afdelningens medlemmar:
Bergholm. J. B., konditor 89. 
Bergmark, K., bageriarbet. 91. 
Björklund, A., „ 89.
Blomvall, K. A., konditor 91. 
Catani, J., „ 91.
Emanuelson, K. F., bagaremäst. 88. 
Eklund J. J. bagarearbet. 91. 
Eriksson E. A. „ 90.
Granholm A. A. bagaremest. 88. 
Helien H. bagarearbet. 89. 
Hartell K. F. „ 90.
Helin J. A. „ 90.
Helin J. H. „ 91.
Heinonen G. „ 89.
Hilden K. A. „ 90.
Hukka H. „ 90.
Huttunen V. „ 91.
Illman W. A. „ 89.
Johansson J. „ 89.
Johansson J. L. „ 91.
Juntunen I. E. „ 90
Kaselius A. „ 89.
Kokkonen J. H. bagaremäst. 90. 
Koivistoinen J. bagarearbet. 90. 
Laaksonen G. „ 90.

Lax E. konditor 90.
Leino N. bagare 88.
Lindberg G. E. bagarearbet. 89. 
Lindberg J. B. bagaremäst. 91- 
Lindh B. W. bagarearb. 90. 
Lindfors F. E. „ 90.
Lindroos G. „ 90.
Lindholm G. „ 88.
Lindholm J. N. „ 90.
Leivonen J. V. „ 90.
Lobman J. V. „ 91.
Lund K. F. „ 90.
Lydman J. , 90.
Lönn F. A. „ 90.
Lönnroth E. G. „ 90.
Mast A. „ 90.
Mattsson J. „ 88.
Möller O. bagaremäst. 91.
Nurminen J. bagarearb. 91.
Nohrström J. B. L. bagarem. 90. 
Nyström A. bagarearbet. 89.
Olenius O. V. „ 90.
Olin K. E. bagaremäst. 88.
Paattinen A. bagarearbet. 89.
Palen E. „ 90.
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Pålen W. bagarearbetare 90. 
Porkka L. „ 91.
Platé A. E. „ 90.
Rantanen A. bagaremäst. 88. 
Rosenberg J. bagarearb. 89. 
Salonen W. F. „ 90.
Schrove v. T. A. „ 88.
Stenius A. W. bagaremäst. 88. 
Stenroos F. W. bagarearbet. 88. 
Strandberg G. F. bagaremäst. 88. 
Soblberg O. bagarearbet. 91. 
Sundström K. V. „ 91

Sundell J. A. bagarearbetare 91.
Tallgren K. 88.
Tirkkonen J. P. 88.
Träsk K. M 91.
Vesterberg F. W. 91.
Vesterlund A. B. 91.
Virtanen 0. JJ 88,
Virtanen J. F. ,5 91.
Villandt, 0. 89.

Summa medlemmar 71, mot 65
år 1890.

Helsingfors den 6 februari 1892.
T. v. Schrowe.

Helsingfors Arbetareförenings
Mekaniska fackafdelnings årsberättelse för år 1891,

fjärde värksamhetsåret.
Afdelningens bestyrelse bar under året bestått af föl

jande medlemmar, från föregående året kvarstående: filarene 
K. Lindroth och M. J. Unger samt pannmakaren Th. Silan
der. Vid årsmötet den 22 februari valdes filaren Pietari Ek 
(ånyo) med 20, svarfvaren K. Liljeroos med 8 och gjutaren 
K. Nyman med 4 röster. Såsom arbetareföreningens repre
sentant i afdelningens bestyrelse har kontoristen V. Ekman 
fungerat.

Vid konstituerande bestyrelsemöte den 6 mars valdes 
till ordförande filaren K. Lindroth, till viceordförande svarf
varen K. Liljeroos och till sekreterare filaren Pietari Ek. 
Å samma möte valdes till festkomitén följande 6 personer: 
A. And, Pietari Ek, Lindholm, Savikurki, K. Nyman och Trayp, 
men af dessa har genom bortflyttning från orten och af andra 
skäl skilt sig Lindholm, Savikurki och Trayp, i hvilkas 
ställe den 17 sept. valdes af bestyrelsen Th. Silander, E. 
Lundström och P. J. Johansson.

Bestyrelsen har under årets lopp hållit 10 möten. 
Månadsmöten ha hållits 9, på hvilka alla ordinarie ordföranden 
fört ordet, och har diskuterats bl. a. om följande ärenden:

Om hjälpkassas grundläggande för yrkesidkare, hvilket 
redan är nämnt i det föregående årets årsberättelse, fastän
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den för detta ändamål valda 5-manna komité, icke bryende 
sig om anmärkningar, ännu ej lämnat något förslag åt fack. 
afdelningen. Komiténs medlemmar äro filarene N. J. Notti- 
nen och M. J. Unger, pannmakarene M. Ax och Th. Silander 
samt af dem valde herr Järvenpää.

Den 22 mars diskuterades om ett af fackföreningarnes 
centralkoinité utsändt cirkulär: huru borde man öfvervaka 
gesäll-styckenas förfärdigande, så att förfalskningar skulle 
kunna förhindras? Mötet ansåg, att fackafdelningen icke torde 
hafva skäl att vidtaga vidare åtgärder, därför att i meka
niska yrken ej göras gesällstycken.

Den år 1890 den 12 juni valda komitén för att af- 
gifva förslag till förändringar i afdelningens stadgar, isyn
nerhet i de paragrafer, som uttrycka nödvändigheten af att 
tillhöra sjukkassa, samt behandla fackföreningens ekono
miska ställning, har fått sitt arbete färdigt. Af detta god
kändes de 4 första paragraferna på afdelningens årsmöte 
och sedermera resten å månadsmötet den 31 maj. Sedan 
de blifvit af vederbörande godkända vid månadsmötet den 8 
nov., beslöt man att göra dem gällande från och med det 
instundande nyåret.

Om ett arbetarenas byggnadsaktiebolag, stäldt på 
mindre aktier, bar också diskuterats, ehuru saken icke 
slutbehandlats, förrän arbetareföreningens för detta ändamål 
nedsatta komité afgifver sitt utlåtande.

Stort missnöje har också i mekaniska fackafdelningen 
väckt det förbud, hvilket drabbade det tillämnade första 
finska allmänna arbetaremötet.

Å månadsmötet den 30 aug. diskuterades bl. a. frågor, 
hvilka voro ämnade för allmänna arbetaremötet, följande: 
„Hvilken erfarenhet har man om elementarkurser?" I dis
kussionen nämdes t. ex., att också äldre arbetare, hvilka i 
ungdomen ej haft tillfälle att få undervisning, genom att del
taga i elementarkurser hafva med märkbar framgång utbildat 
sig och just på denna grund vunnit större framsteg såsom 
arbetare och funnit en bättre ställning i samhället, hvilket 
också har förbättrat deras ekonomiska välstånd; att elementar
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kurserna, hvilka äro det enda sättet att bringa lärdom åt äldre 
arbetare, äro omedelbart nyttiga för den arbetande klassens 
höjande. Föredragen åter hafva framkallat mångahanda 
nyttiga sträfvanden bland arbetarne, såsom fack-, bostads- 
och konsumtionsföreningar. Också föreläsningarna hafva 
väckt en större sträfvan i hälsovård hos arbetarene.

Afdelningen har beviljat i understöd åt Kansallinen laulu- 
kunta 100 mk, hvilka samlas af de frivilliga gåfvor, som 
flera af afdelningens medlemmar lofvat, men om dessa ej 
räcka till, så tages resten ifrån afdelningens kassa.

Den 8 nov. upptogs bl. a. frågan: om en värkstad ej 
betalar på bestämd tid sina arbetares löner, är däraf skada 
för arbetarne? Man kom till följande uttalande: att mången 
arbetare med stor familj ofta måste taga på skuld sina för
nödenheter, lofvande betala dessa på en viss tid, hvilket är 
honom omöjligt, om han ej får sin lön på bestämd tid, af 
hvilket skäl han ofta råkar i misskredit och äfven får lida 
brist. Saken skulle kunna afhjälpas genom att göra klago
mål hos yrkesöfverinspektören och kanske sedermera hos 
Industristyrelsen.

Å oivan nämda möte valdes enligt stadgarna för nästa 
år till afdelningens kassör herr J. Lehtisalo. I följd af 
Industristyrelsens cirkulär, angående fackföreningarnes or
ganisation, valdes herrarne J. Lehtisalo, K. Liljeroos, Lind
roth, Pesonen och Sohiman att afgifva utlåtande i saken. 
Likaså valdes herr Sohiman till den komité, som Arbetare
föreningen tillsatt att afgifva utlåtande om samma sak. I fack
föreningarnas centralkomité har afdelningen representerats af 
svarfvarene K. Liljeroos och J. M. Tilander.

I den komité, som bestämt om rummenas användning 
i arbetareföreningens lokal, har såsom afdelningens repre
sentant smeden Hj. Hammar fungerat.

Statistiska uppgifter om arbetslöner, maskinfabriker m. 
m. hafva anskaffats.

Arbetareundervisningen. Sin tacksamhet uttalade me
kaniska fackafdelningen åt herrarna E. Lundström och P. J.
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Johansson för att de utan ersättning undervisat sina kam
rater i maskinrituing.

Återblick. Med saknad påminner sig fackafdelningen 
sin driftige medlem, aflidne Johan Mauritz Unger, hvil
ken, sedan han varit afdelningens medlem från dess början 
och sedermera i bestyrelsen på andra året, trött af sina li
danden gick hädan den 7 dec. 1891. Ett stort antal af afdel
ningens medlemmar följde den aflidne till hans sista hvilo
rum den 12 i samma månad. Vid tillfället uttalades afdel
ningens tacksamhet med rörande ord af smeden Hj. Hammar.

Ett större deltagande tillönskas afdelningen nästa år. 
Ledsamt nog har afdelningslifvet varit mycket torrt, enligt hvad 
protokollen utvisa; i synnerhet om vi se på det stora antal mot
ståndare, vårt nuvarande samhälle har, så borde hvarje man- 
likt känsla tvinga honom att kämpa för det rätta. Ty det är 
bevis på en allmän slapphet bos yrkesidkarene, att de ej kunna, 
ehuru de äro så talrika, tillräckligt understöda sin egen fack- 
afdelning. Måtte detta påbörjade år utvisa, att de meka
niska arbetsgifvarene och arbetarene vilja visa sig fege, hvil
ket icke är uppmuntrande för de värksamma medlemmarna. 
Deltagen således manstarkt i fackföreningen och besöken 
flitigt dess möten! Förglömmen eder envisa likgiltighet och 
sluten eder till endräktigt arbete för höjande af vårt facks 
ställning, ty de få frågorna i denna årsberättelse utvisa, att 
man icke har velat försvåra någons ekonomiska eller sam
hällsställning. I öfrigt är fackföreningen belåten med årets 
tilldragelser, och arbete har funnits tillräckligt, utom just 
under årets sista månader, då några få af medlemmarna varit 
utan, men desse ha till en stor del varit biträden.

Undertecknade utsedde revisorer för Helsingfors Arbe
tareförenings Mekaniska fackafdelnings räkenskaper för år 
1891 hafva vid granskning af böcker, kvittanser m. m. fun
nit föreningens ställning den 31 december 1891 vara som 
följer:
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Afdelningens medlemmars kassa
Inkomster:

Behållning från år 1890 .................................... 89: —

Medlemsafgifter................................................... 55 272: —
Inskrifningsafgifter.............................................. 55 38: —

Återbekommit för en räkning från Hufvudstads-
bladet......................................................... 55 29: 10.

Summa 9rhp 428: 10.

Utgifter:
Arbetareföreningens allmänna fond . . . . 136: —

Inskrifningsafgifter till „ „ . . . . 55 38: —
Återbetalt till medlemmar............................... 55 34: 50.
Allmänna arbetaremötet.................................... 55 20: —
Centralkomitén, för 2 representanter, ä 3 mk. 55 6: —
Annonser och medlemskort............................... 55 79: 80.
Fackafdelningens enskilda fond......................... 5? 20: —

Summa Smf. 334: 30.

Behållning till år 1892 .................................... 93: 80.
Summa 428: 10.

Afdelningens egendom den 31 februari 1891:
Kassabehållning................................................... 93: 80.
Inventarier, värde.............................................. 55 256: —

Summa 349: 80.

Afdelningens enskilda kassa.
Festbestyrelsen har under året haft 9 tillställningar,

hvaraf
Inkomster:

Inträdesafgifter m. m............................................ '3m/. 897: 85.
Gåfvor................................................................... 55 8: —

Allmänna fonden................................................... 55 20: —
Hyra för theaterscen......................................... 55 35: —

Summa Smf 960: 85.
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Utgifter:
Diverse omkostnader.........................................9inf 915: 51.
Materialer till theaterscen...............................„ 52: 80.
Skuld till herr A. And.......................... . ■ „ 9: 65.

Summa 977: 96.

Då arbetet för theaterscenen utförts af afdelningens 
egna medlemmar, och denna kan uppskattas till ett värde 
af 9mf 150, utgör afdelningens festbestyrelses nettobehåll
ning Smfi 132: 89.

Paragraf 7 moment 5 af afdelningens stadgar föreskrifver, 
att mötenas protokoll böra i protokollsboken inskrifvas; då 
detta ej blifvit gjort under förlidet år, anse vi bestyrelsen böra 
tillse, att inskrifning af protokollen kommer att ombesörjas. 
Som afdelningens räkenskaper befunnits i full öfverensstäm- 
melse med böckerna ocb verifikaten, få vi föreslå full an
svarsfrihet åt bestyrelsen ocb kassören.

Helsingfors den 28 februari 1892.

J. M. Tillander. P. W. Grahn.

Afdelningens funktionärer:
Bestyrelsen.

Ordförande:
Karl Lindroth, filare, född 1811/258, k. i tj. 1888—1891.

Vice ordförande:
Karl Liljeroos, järnsvarfvare, f. lfe29/s60, k. i tj. 1891. 

Öfriga medlemmar:
Pietari Ek, filare, Arb.förems represent., f. 187i66 k. i tj. 

1889—1891.
Gustaf Nyman, gjutare, f. 18'/u60, k. i tj. 1891.
Theodor Silander, pannmakare, f. 184/u58, k. i tj. 1890 —

1891.
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Johan Mauritz Unger, filare, f. 1813/s60, k. i tj. 1890—1891 
Willehad Ekman, kontorist, f. 1818/j62, k. i tj. 1890—1891

Sekreterare:
Pietari Ek, filare, k. i tj. 1890—1891.

Revisorer för år 1891:
Petter Grahn, materialförvaltare, f. 1813/s50, k. i tj. 1891. 
M. Tillander, filare, f. 1817/457, k. i tj. 1891.

Kassör:
Gustaf Alrik Biese, banktjensteman, f. 183%58.

Afdelningens
And, Aug., filare.
Andersson, I. A, svarfvare. 
Björkholm, G., gjutare.
Björkhom, E.,
Ekman W., kontorist.
Ekman, K A., svarfvare.
Ek, Pietari, filare.
Fagerholm E., filare.
Flinkman, J., eldare.
Grahn, P. W., materialförvaltare. 
Grönqvist A. K , filare.
Gustafsson, J. E., „
Hammar, K. Hj., smed.
Heinonen, A., kopparslagare.
Hend, J., gjutare.
Henriksson, A. W.
Helén, G., maskinist.
Hildén, J., svarfvare.
Holsti, A., smedmästare.
Johansson. P., mekaniker.
Jokinen, J. K., modellsnickare. 
Karhonen, A. F., filare.
Kotto, A., svarfvare.
Lehtisalo, J., ritare.

medlemmar:
Liljeroos, K. svarfvare. 
Lindberg, K. „
Lindroth, K , filare. 
Lundström, E. mekaniker. 
Magnusson, B. „ 
Malenius, O. K., filare.
Malin, O. B., svarfvare. 
Nyman, K., gjutare. 
Oikkonen, filare.
Ollakko, Joh., svarfvare. 
Pekkonen, A. J., filare. 
Pesonen, A., pannmakare 
Salo, K. K., filare.
Sohiman, V., „
Strömberg, K. ,,
Söderlund, G, „
Söderlund, K. O., „
Tanner, J. „
Tillander, M., svarfvare. 
Unger, J. M., filare.
Wahlström, F., „
Wenman, A., modellsnickare. 
Wirtanen, J., svarfvare. 
Åkerberg. O., mekaniker.

Summa medlemmar 48
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Helsingfors Arbetareförenings
Kakelugnsmakare-fackafdelnings årsberättelse för år 

1891, tredje värksamhetsåret.
Innan jag går att afgifva berättelsen om afdelningens 

värksamhet under det förflutna året, vill jag först nämna, 
att afdelningens ställning under detta år varit i alla afseen- 
den mycket betryckt, livartill medlemmarnes ringa antal va
rit förnämsta orsaken; men måhända skall nästa år tillföra 
oss nya krafter, som skola sätta oss i stånd att gripa oss 
an med företag, som kunna bidraga till förbättrande af så
väl egna som allmänna förhållanden; detta vore min inner
ligaste önskan.

Under året ha hållits inalles 26 möten, af hvilka 10 
varit ordinarie månadsmöten, och ha följande fem frågor 
därvid varit under öfverläggning:

1) Huru kunde lärlingar och fuskare-entreprenörer ut
rotas?

2) Om grundande af en pantlåneinrättning.
3) Huru borde alla kakelugnsmakare beskattas?
4) Huru kunde arbetsskickligheten i landet förbättras?
5) Hvilken nytta vore att vänta af arbetsbetyg?
För att söka åstadkomma större lifaktighet inom af

delningen, har under året anordnats tre soiréer. — Sekre
teraren, stud. A. Järvinen, har i följd af strängt arbete nöd
gats afgå. I hans ställe utsågs å mötet den 8 november 
undertecknad att bestrida sekreterarebefattningen.

Kalceliignsmakare-fackafdelningens funktionärer 
den 31 december 1891.

Bestyrelsen:
Ordförande:

Johan Nummelin, f. 1827/s69, vald 1891.
Vice-ordfö rande:

Nikolai Borgman, f. 1830/n56, v. 91.
Öfrige medlemmar:

Erland Sarlin, f. 186/353, v. 91.
Gustaf Bergholm, f. 1828/45 7, v. 91.

4



50

Karl Lyyränen, f. 184/558, v. 91.
Johan Sevon, f. 186/n64, v. 91.
Matti Suokas, f. 1814/e52, v. 91.
Viktor Julius v. Wright, Arb.-fören:s repi’., f. 185/s56, v. 91. 

Sekreterare:
Johan Erland Puis, f. 183/n68, v. 91.

Revisorer:
Vilhelm Kolin.
Karl Lindfors.

Kassör:
Alrik Biese, kontorschef, f. 183%58.

Af delningens medlemmar:
Suokas, Matti.
Nummelin, Juho.
Sarlin, Erland.
Borgman, Nikolai.
Sevon, Julio.
Kolin, Wilhelm.
Nieminen, Juho.

Summa 13 medlemmar.

Lyyränen, Karl. 
Bergholm, Gustaf. 
Josefsson, Karl. 
Lindström, Juho. 
Willstedt, Viktor. 
Lindström, Karl.

Bevisorernes berättelse för år 1891.
Inkomster:

Behållning från år 1890 .................................... 3inf. 145: 50
Inkrifningsafgifter............................................... 5» 6: —
Månadsafgifter................................................... ?> 58: —
Från 3 soiréer.................................................... 5? 68: 50
Från biblioteket................................................... 8: —

Summa 285: 73
Utgifter:

'Iryckningen af årsberättelsen för 1890 . . . 3mf. 58: 50
Annonser .............................................................. n 80: 07
Månadsafgifter till Arbetareföreningen 50 % . 33: —
Inskrifningsafgifter till Arbetareföreningen . . jj 6: —
Till Arbetareföreningens byggnadsfond 10 % af

inkomsterna för nöjen.................................. ..... 6: 85
Behållning från år 1891 . ............................... „ 101: 31

Summa 285: 73
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Ofvanstående redogörelse hafva vi funnit vara till alla 
delar riktig och föreslå fullständig ansvarsfrihet åt kassören 
och bestyrelsen. Helsingfors den 6 mars 1892.

Vilhelm Kolin. Karl Lindfors.

Till sist ett uppmuntringens ord. Då hvar och en väl 
inser, att vår fackafdelning innehar en mycket svag ställ
ning, så må vi mangrant med enighet och ifver sträfva mot 
framtiden, så att åtminstone våra efterkommande måtte ha 
nytta af våra ansträngningar och att de må kunna se, att 
vi nog bjudit till, ehuru frukten varit ringa, åtminstone för 
oss själfva. Må därför hvar och en skrida till verket med 
blicken riktad mot en bättre framtid!

Helsingfors den 6 mars 1892.
Enligt uppdrag:
J. E. Puls.

Helsingfors Arbetareförenings
Bokbiiidare-fackafdelnings årsberättelse för 1891, an

dra värksamhetsåret.
Årets värksamhet har fortfarande varit fredlig. Vikti

gaste ärenden ha varit: frågan om organisation af lärlingar- 
nes bildning, bostäder, föda och lärotid; det arbetsgifvarne 
gjorda förslaget att förena sig oin likadan lönebetalning för 
öfverarbete; frågan om företräden och olägenheter af maskin- 
häftning; frågan om åstadkommandet af en fackutställning, 
samt frågan om anskaffandet af en teoretisk facklärobok för 
bokbindare.

Några praktiska resultat af dessa sträfvanden ha vis
serligen icke vunnits; man har icke ens af en enda arbets
gifvare fått svar på det förslag, som gjordes dem om lik
formig öfvertidsbetalning.

En bland afdelningens kvinliga medlemmar bildad hand
arbetsafdelning, hvilken redan under förra året började sin 
värksamhet, har nu upphört, med anledning af att afdelnin
gen beslutit uppmana sina kvinliga medlemmar att ansluta 
sig till Arbetareföreningens handarbetsafdelning, på det inom
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densamma alla krafter må koncentreras, emedan dess vftrk- 
samhet är af den största betydelse för hela Arbetareföre
ningens ekonomi. Angående fackafdelningens handarbets- 
afdelnings åstadkomna resultat hänvisa vi till räkenska
perna. Dess ordförande har varit fröken M. Hellman och 
kassör fröken F. Salenius, bvilkas sträfvanden för hela före
tagets framgång varit berömvärda.

Afdelningens representant i fackafdelningarnas central- 
komité har varit hr C. O. Nyholm. Början till fackbibliotek 
har äfven hr Nyholm lagt genom att förära därtill en år
gång tysk fackliteratur.

Revisionsberättelse för år 1S91.
Vid genomgåendet af Helsingfors Arbetareförenings 

Bokbindare-fackafdelnings räkenskaper för år 1891 hafva vi 
ej funnit något skäl till anmärkning, utan hafva de till alla 
delar varit med utmärkt omsorg förda, hvarföre vi föreslå 
full ansvarsfrihet åt bestyrelsen.

Afdelningens ställning var den 31 december såsom ne
danstående utdrag ur afdelningens böcker utvisar.

Inkomster:
Behållning från föregående år.......................................... 7: 34.
Anmälningsafgifter...............................................................4: 50
Inskrifningsafgifter.............................................................. 8: —
Månadsafgifter................................................................191: 50.
Inkomster från nöjen...................................................  321: 50.
Från Handarbetsafdelningen .   191: 36,

Summa 724: 20.

Anmälningsafgifter till
Utgifter:

Arbetareföreningen . . . 4: 50.
Inskrifnings „ ,, V . . 8: —
Månadsafgifter, 50% ,, 7? . . 95: 75.
Handarbetsafdelningens vinst, 50 % . . . . . . 31: 88.
För nöjenas anordnande .................................... . . 203: 49.
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Annonsering, böcker m. m 
Behållning till år 1892 .

159: 39. 
147: 03.

Summa Vmf 724: 20.
Helsingfors den 15 februari 1892.

G. O. Nyholm. Vilho Wirta.

Fackföreningens funktionärer år 1891:
Ordförande A. V. Diktonius, viceordförande O. J.

Lilja, kassör A. Järvenpää och sekreterare G. W. Paulsson. 
Arbetareföreningens representant i bestyrelsen har varit före
ningens ordförande, fabrikanten V. v. Wright, som äfven vid 
månadsmötena godhetsfullt fungerat som tolk.

Afdelningens medlemmar från år 1890.
Dahlberg, F. Hj.
Diktonius, A. W.
Forss, K. G.
Hamner, V.
Helander, K. A.
Hellman, Maria Wilhelmina. 
Henrikson, Ida Maria. 
Hildén, Amanda Maria. 
Johansson, Lydia Sofia. 
Järvenpää, A.
Larsson, O.
Lilja, O. J.

Liljeroos, N.
Oksanen, J. P.
Paulsson, G. P.
Saari, P.
Salenius, Fanny Helena. 
Tourunen, I.
Wanselin, G. Th. 
Wickström, P. O. 
Wijkinan, S. A. O. 
Wirta, W. P.
Österberg, Hanna. 
Österberg, J.

År 1891 tillkomna medlemmar:
Aspegren, E.
Kauhanen. O.
Norppa, Maria Johanna. 
Nyholm, C. O.

Kukkila, Maria Katarina. 
Sohiman, Amanda Victoria. 
Spiring, Hanna Charlotta.

Afdelningen har under året haft inalles 42 medlem
mar. Antalet vid årets slut är dock endast 31.

Helsingfors den 27 februari 1892.

Enligt uppdrag:
Gust. Paulsson.
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Helsingfors Arbetareförenings
Sömmerskefackafdelnings årsberättelse för år 1898.

Andra värksamhetsåret.
Under årets lopp hafva hållits 13 månadsmöten och 

18 bestyrelsemöten, där följande frågor förekommit:
1) Hvad är att göra till förhindrande af, att många, 

hvilka föra ett oordentligt lif, begagna sig af sömmerske- 
namnet som en skylt?

Som svar på denna fråga ansåg afdelningen, att ett 
bättre förhållande skulle göra sig gällande genom införande 
af arbetsbetyg. Dock beslöts att genom ett upprop till 
resp. gårdsegare och disponenter uppmana dessa att tillse, 
att personer, som ej äro sömmerskor, icke måtte i mantals- 
förteckningen upptagas som sådana. Detta upprop ingick 
äfven i oktober i hufvudstadens svenska och finska tid
ningar.

2) En ifrågasatt förhöjning af arbetslönerna har beslu- 
tits för att hindra sömmerskornas öfveransträngning under 
den brådaste tiden och åstadkomma en jämnare fördelning 
af arbetet under de olika årstiderna. Afdelningen har enats 
om 12 7a procents förhöjning under april, maj och juni må
nader, samt för följande år under samma tid 25 procent.

3) Ett upprop till resp. husmödrar och symagasins- 
innehafvare med anhållan om vissa lindringar under arbe
tet, såsom förkortad arbetstid m. m., har varit infördt i 
resp. svenska och finska tidningar.

4) I frågan om det s. k. prutningssystemet har afdel
ningen uttalat en allvarlig protest på grund däraf, att det 
är högst omoraliskt, att den humane arbetsgifvaren, som 
hyser förtroende till arbetarens ärlighet, skall få betala för 
den nidska och misstrogna.

Från centralkomitén föreligger en anhållan om afd:s 
uttalande om åstadkommandet af en ny pantlåneinrättuing, 
men uppdrogs åt bestyrelsen att ingå till pantaktiebolaget 
med en förbindlig anhållan om utredning af dettas värk
samhet, innan ärendet upptages till vidare behandling.
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Utarbetandet af formulär till tryckta arbetsbetyg liar 
varit öfverlämnadt åt en komité, bestående af fröknarna 
Finnerbäck, Kumpulainen, Hagman, Lindfors, Liljeroos och 
Ahlfors, samt arbetsgifvarinnorna, fruarna Hedberg och Brandt. 
Denna komité liar numera slutfört sitt arbete, och har af
delningen godkänt formuläret.

Afdelningen har under året aflåtit två adresser, den 
ena innefattande en tacksägelse till de landtdagsmän, hvilka 
vid senaste landtdag särskildt åtagit sig arbetarnes sak; 
den andra uttryckande afdelningens tacksamhet till Finsk 
Kvinnoförening för det intresse, denna förening städse visat 
afd. samt en välgångsönskan för de arbeten, som under 
Kvinnoföreningens kongress pågingo.

Afdelningen har anordnat undervisningskurser för unga 
sömmerskor, omfattande måttagning, tillkärning och profning, 
till hvilka i början anmälde sig ett stort antal deltagare, 
hvilka likväl efter hand minskats och nu utgöra endast ett 
fåtal. Undervisningen har meddelats af fröknarna A. Ahl
fors, L. Wiljakainen och A. Lindström. Under året har 
prenumererats på modetidningarna Freja och Der Bazar.

Afdelningen har utsett till dess representanter: i fack
föreningarnas centralkomité fröknarna Fanny Lindstedt och 
Sofie Kumpulainen; till komitén för afgifvande af utlåtande 
om fackföreningarnas organisation fröken Lindstedt; till all
männa festkomitén fröken Liljeberg; samt till den s. k. lo- 
kalkomitén fröken Lindstedt.

Bestyrelsen har anordnat 3 aftonsamqväm, 2 maskera
der, samt en soirée till förmån för afdelningens understöds- 
fond, hvilka alla varit välbesökta, utom den sistnämda, hvil
ken hölls å Studenthuset och lämnade en balans om 83 mk. 
Dessutom bar, i likhet med föregående år, föranstaltats en 
s. k. julklubb för medlemmarna och deras kvinliga bekanta. 
Afdelningens första årsfest firades i september å förenings
lokalen, och voro därvid inbjudna som gäster Arbetareföre
ningens direktion, ordföranden och sekreteraren från alla 
fackafdelningar, samt som hedersgäster fröken A. Gripenberg 
och litteratören herr A. AVallén.
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Marys understödsfond liar äfven i år ihågkommits med 
särskilda gåfvor ocli utgör nu 130 Fmk.

Afdelningens möten hafva under det senare halfåret 
beklagligt nog varit mycket fåtaligt besökta, och medlems
antalet har äfven visat en tendens att minskas samt utgör 
nu endast 26 mot 53 föregående år.

Afd:s bestyrelse utgjordes den 31 december 1891 af 
följande personer:

Ordförande:
Ida Nordman, f. 1825/752, v. 1890.

Kassör:
Fanny Lindstedt, f. 182%ö7, v. 1890.

Sekreterare:
Agnes Lindström, f. 1826/6 7 0, v. 1890.

Öfriga bestyrelsemedlemmar:
Hilda Liljeberg, f. 1822/u65, v. 1890.
Ida Lönnberg, f. 1814/*59, v. 1890.
Lina Wiljakainen, f. 182%67, v. 1891.
Viktor Julius v. Wright, f. 185/s56, v. 1890.
Sofie Åström, f. 183/357, v. 1890.

Afdelningens medlemmar.
Ahlfors, Alexandra. 
Ahlfors, Meri. 
Blomkvist, Maria. 
Helenius, Hilma. 
Jalo, Laura. 
Jefimoff, Ljuba. 
Jungell, Maria. 
Kumpulainen. Sofia. 
Liljeberg, Hilda. 
Liljeberg, Klara. 
Lillbjörk, Lovisa. 
Liljeroos, Aina. 
Liljeström, Ida.

Lindstedt, Fanny. 
Lindström, Agnes. 
Luukkonen, Josefina. 
Lönnberg, Ida. 
Mahlberg, Linda. 
Meriläinen, Gustava. 
Mutikainen, Lyyli. 
Mäkelä, Katharina. 
Nordman, Ida. 
Rosendahl, Hanna. 
Stjerlund, Mathilda. 
Wiljakainen, Lina. 
Aström, Sofia.
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Revisionsberättelse.
Vid granskning af räkenskaperna hafva vi funnit, att

Fackafdelningeus ställning den 31 december 1S91 var föl-
jande:

Inkomster:
Behållning från år 1890 .................................... ÖW 91: 68.
Medlemsafgifter.................................................... JJ 232: —
Från 7 af afd. arrangerade samkväm . . . JJ 643: 45.
Bidrag till Marys fond......................................... 5 J 10: —

Summa 977: 13.

Utgifter:
Till Arb.-för. medlemsafgifter.......................... 135: 50.
Till „ ,, Byggnads- och Biblioteksfonden JJ 168: 94.
Utgifter för samkväm......................................... 493: 65.
Tidnings-annouser för möten.......................... JJ 60: 81.
Böcker, tidningar, papper och postkort . . JJ 37: —
För det tilltänkta Arbetaremötet..................... JJ 10: —
För 2 representanter i Centralkomitén . . . jr 6: —
Årsberättelsens tryckning.................................... jj 31: 50.
Insatt i Folkbanken för Marys fond .... Jj 10: —
Behållning till år 1892 .................................... JJ 23: 73.

Summa 9mf. 977: 13.

Afdelningens tillgångar den 31 december 189 l.
Marys fond.............................................................. 130: —
Kassabehållning.................................................... JJ 23: 73.

Summa 153: 73.

Vi föreslå full ansvarsfrihet åt bestyrelsen och kassö
ren för förgångna året.

Helsingfors den 14 februari 1892.

Sofia Kumpulainen. Aina Liljeroos.
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Helsingfors Arbetareförenings
Stenhuggare-fackafdelnings årsberättelse för år 1891.

Stenhuggarene blefvo af några intresserade inom yrket 
den 18 januari 1891 sammankallade till ett allmänt möte i 
Arbetareföreningens lokal för att öfverlägga om bildandet af 
en fackafdelning. Mötet, som var ganska talrikt besökt, 
uttalade sig för nödvändigheten af en fackafdelning för sten
huggare, och framlades samtidigt ett förslag till stadgar, som 
på ordförandens förslag skulle af en därtill utsedd komité 
granskas och ändras, där sådant vore nödigt. Komitén full
gjorde sitt åliggande på första mötet, hvarföre redan till 
den 25 jan. kunde utlysas ett nytt sammanträde, vid hvilket 
de föreslagna stadgarna godkändes.

Dessa vunno Arbetareföreningens sanktion å månadsmö- 
tet den 4 februari 1891 och kunde därföre den sålunda bil
dade fackafdelningen den 7 februari hålla sitt konstituerande 
möte.

Till medlemmar i bestyrelsen invaldes följande perso
ner: K. Arlin, Oskar Grönlund, J. Forsman, H. Forss, K. 
Stigell, G. F. Willandt, J. Ketälä, J. Johansson.

Då bestyrelsen konstituerade sig, utsågos herrar K. Ar
iin till ordf., H. Forss till vice ordf., Oskar Grönlund till 
kassör och K. Stigell till sekreterare.

Fastän Stenhuggarefackafdelningen hade den glädjen 
att från början af sin tillvaro räkna bland sina medlemmar de 
förnämsta arbetsgifvarena och till och med af dessa blifvit 
understödd med penningebidrag, så visade det sig likväl 
snart, att afdelningen komme att blifva af kort varaktighet 
af brist på intresse för saken från stenliuggarenes sida; ty 
redan på månadsmötet den 12 april infunno sig endast be
styrelsen, och till ett under början af sommaren utlyst möte 
tillstädeskommo några personer. Detta är så mycket mer 
att beklaga, som afdelningen icke, i motsats till flera andra 
fackafdelningar, hade någon afvoghet från arbetsgifvarenas 
sida att öfvervinna, utan tvärtom kunde påräkna deras med- 
värkan.
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Det bevisar, att flertalet af den stora massa arbetare, 
som egna sig åt stenhuggareyrket här i hufvudstaden, icke 
ännu kommit så långt, att de inse nyttan af en sammanslut
ning sinsemellan, utan böra de få tid att taga exempel af 
sina mera framåtskridna bröder.

Fördenskull beslöts på ett utlyst allmänt möte den 20 
sept. (dit likväl endast bestyrelsen hade infunnit sig), att 
afdelningen skulle upphöra med sina ordinarie möten, men 
att bestyrelsen skulle kvarstå och vid behof, eller då den 
ansåg det lämpligt, sammankalla möten.

Afdelningen har hållit fem ordinarie och sex bestyrelse- 
möten.

Kärl Ariin. Henrik Forss.

Afdelningens inkomster och utgifter ha under den tid 
afdelningen varit i värksamhet varit följande:

Inkomster..............................................................ffife 144: 45.
Utgifter.............................................. ..... . . „ 126: 27.
Behållning.........................................................Fmf 18: 18.

Behållningen förvaltas af Arb.-föreningens kassör och 
tillfaller, i händelse afdelningen ej vidare komme att exi
stera, enligt stadgarna Arb.-föreningens bibliotek.

Henrik Forss.

Helsingfors Arbetareförenings
Murarefackafdelnings årsberättelse för år 1891, för

sta värksamhetsåret.
Då den förra murareföreningen stod i begrepp att upp

höra, ansåg en del af dess forna medlemmar det lämpligare 
att ansluta sig till Helsingfors arbetareförening såsom en af- 
delning af denna, samt ombildande i denna afsikt murare
föreningens stadgar till stadgar för- en murarefackafdelning, 
hvilka stadfästades den 19 april 1891. Afdelningen höll 
samma dag sitt konstituerande möte, å hvilket afdelningens 
funktionärer valdes. Afdelningen har således varit i värk
samhet 8x/2 månader.
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Afdelningens styrelse liar utgjorts af en 7-manna be- 
styrelse, till hvilken hafva hört hrrne W. Lönnbohm, ord
förande, I. Riiheläinen, v. ordförande, O. Ahde, K. Pastell, 
Wesa och A. Johansson såsom ledamöter samt hrrne A. Jo
kinen, Stenroos och Waltonen såsom suppleanter. Den först- 
nämde har likväl anhållit om att få afgå, och har i hans 
ställe invalts hr V. Paukkula. Afdelningens kassa har skötts 
af hr A. Johansson.

I afdelningen ha under året varit inskrifna 121 med
lemmar, af hvilka likväl icke alla varit beständiga, utan ha 
fiere inbetalat sin inskrifningsafgift och därefter lämnat hela 
företaget därhän.

Inalles hafva 14 möten hållits, af hvilka 9 varit ordi
narie månadsmöten och de öfriga extra möten. Vid dessa 
ha 20 särskilda frågor varit under diskussion, hvilka alla, med 
undantag af en, vunnit afdelningens godkännande, och bland 
hvilka såsom de anmärkningsvärdaste här må nämnas föl
jande: om arbetsdagens förkortande; om arbetslönens utbe
talande om lördagarne; om införande af arbetsbetyg, i hvil
ket sammanhang kan nämnas frågan om lärotiden, ehuruväl 
bägge frågorna voro under särskild handläggning.

Härjämte har fackafdelningen nedsatt 8 särskilda ko- 
miteer, af hvilka 6 hafva fullgjort sitt uppdrag och 2 ännu 
äro i värksamhet.

3 allmänna nöjen hafva anordnats, bland hvilka en ut
färd till den närbelägna Granholmen. Inom afdelningsmed- 
lemmarnes krets hölls äfven nyligen ett familjesamkväm.

I ekonomiskt afseende har, såsom af revisorernes re
dogörelse framgår, afdelningen haft tämligen stor framgång, 
så att i kassan till innevarande år finnes en behållning af

113: 95, således en nätt summa, i betraktande af, 
att afdelningen varit ett knapt år i värksamhet.

Såsom gåfvor har fackafdelningen fått mottaga af hr 
Oksanen afdelningens matrikelbok och af hr I. Riiheläinen 
afdelningens namnstämpel, för hvilka fackafdelningen här
med, till gifvarena uttalar sina varmaste tacksägelser.

Såsom synes, har afdelningen tillsvidare icke kunnat
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åstadkomma många förändringar till förbättande af våra för
hållanden. Därtill torde orsaken få tillskrifvas afdelningens 
korta värkningstid, och törhända torde dess medlemmar tills
vidare icke vara tillräckligt försigkomna för att värksamt 
kunna befordra dess system. Men inom hvilken förening 
som hälst är det nödvändigt, att dess medlemmar få tid att 
öfva sig i handläggning af allmänna angelägenheter.

Mycken meningsskiljaktighet inom yrket har frågan om 
arbetsdagens förkortande till ll1^ timmar framkallat, men 
några arbetsgifvare ha likväl redan bifallit härtill. Äfven 
har löneutbetalningen å flera arbetsplatser under det tillända- 
gångna året värkstälts om lördagarna.

Vi hysa det hopp, att alt skall gå väl, om vi blott 
med arbetarens seghet arbeta på våra förhållandens ut
veckling.

Revisionsberättelse för år 1891.

Inkomster:

lnskrifnings- och medlemsafgifter. 388: 50
Från nöjen.................................... 798: 75

Summa 1,187: 25

Utgifter:

Till arb.-fören. 50 % af inskrifnings- och
medlemsafgifter..................... . . . 194: 25

För mötesannonser..................... • • • • V 48: 61
Inventarier m. m.............................. 132: 33
Annonser för nöjen m. m. . . . • • • • n 698: 11
Kontant i kassan.......................... 113: 95

Summa 1,187: 25

Förestående räkenskaper hafva vi granskat och godkänt 
samt bevilja åt kassören fullständig ansvarsfrihet.

Helsingfors den 30 januari 1891.

Gustaf Helenius. Alfred Lilius.
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Mur ar efackafdelning ens funktionärer år 1891. 

Bestyrelse:

Ordförande:
Viktor Paukkula, byggmästare, 1829/3 6 4.

Vicordförande:
I. Riiheläinen, murare, 1824/3 54.

T. f. sekreterare:
Otto Savolainen, murare, 1814/369.

Öfriga bestyrelseledamöter:
Oskar Ahde, byggmästare, 1817/i265.
K. Pastell, murare, 187163.
M. W. Wesa, murare, 18n/258.
A. Johansson, murare, 18®/258.
V. v. Wright, fabrikant, Arb.-föreningens repr., 18s/g56 

Revisorer:
K. Helenius, murare, 1810/167.
A. Lilius, murare, 1814/g52.

Rev.-suppleanter:
P. Oksanen, murare, 184/859.
O. Hilden, murare, 1822/,64.

Kassör:
A. Johansson, murare, 189/a58.

Afdelningens medlemmar:
I. Riiheläinen. P. Oksanen.
Osk. Ahde. S. Hatanpää.
A. Johansson. H. Adamsson.
M. W. Wesa. K. Lindgren.
K. K. Silén. J. K. Walenius.
G. A. Waltonen. J. K. Jokinen.
A. A. Lilius. W. Wirtanen.
K. W. Malenius. 0. Laine.
K. A. Pastell. G. Helenius.
K. W. Pohjolainen. C. Lindholm.
E. Löfman. F. J, Lindfors.
G. Lindén. V. Paukkula.
F. Wiljander. H. V. Ståhlberg.
0. Hilden. J. W. Wallenius,
F. S. Stenroos. F. Salonius.
K. K. Helenius. A. Kauppinen.
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E. Ekholm.
W. Kiialainen.
J. W. Johansson.
K. F. Lindberg. 
H. Hermansson. 
N. Andersson.
T. Helenius.
W. Nyyssänen. 
H. Willman.

O. Savolainen.
K. K. Lång.
M. Wilén.
J. Minkkinen.
E. Jseckell.
A. Torniainen. 
Aatu Kauppinen. 
M. Mela.

Summa medlemmar 49.
Helsingfors den 29 februari 1892.

Viktor Paukkula.

Helsingfors
Fackföreningars centralkomités årsberättelse för år 1891. 

Komitén har varit sammansatt af representanter för
följande fackföreningar och -afdelningar:

Från typografernes förening: H. J. Forsström, O. Lind
stedt och J. A. Snell;

Från Bokbinderifackafdelningen: C. O. Nyholm;
Från Bagarefackafdelningen: J. Rosenberg och Th. v.

Schrove;
Från Bleck-, Plåt- och Kopparslagareföreningen: K. F. 

Lohman;
Från Målarefackföreningen: E. Gustafsson och F. M. 

Orrela;
Från Mekan, fackafdelningen: K. E. Liljeroos och M- 

Tillander;
Från Murarefackafdelningen: J. W. Wallenius;
Från Sömmerskefackafdelningen: Sofia Kumpulainen och

Fanny Lindstedt;
Från Snickerifackföreningen: F. Ihalainen och M. Kyl

lönen ;
Från Skräddarefackföreningen: K. Jokela och F. W. 

Salmi;
Från Skomakarefackföreningen: J. A. Ollila, samt 
Från Kakelugnsmakarefackafdelningen: J. W. Nummelin. 
Vid årsmötet den 25 jan. valdes till bestyrelsen: Fanny

Lindstedt. J. A. Ollila, F. M. Orrela, Th. v. Schrowe och J.
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A. Snell. Desse valele den 9 febr. ibland sig till ordförande 
F. M. Orrela, till kassör J. A. Ollila och till sekreterare J. 
A. Snell.

Möten ha hållits under året 10 ordinarie och 1 extra. 
Följande ärenden ha kommit till behandling:

Lärlingsfrågan från föregående året. Alla fackkorpo
rationer, utom den mekaniska, ansågo det vara önskligt: 1) 
att kontrakt skulle skriftligen upprättas mellan lärling och 
principal om lärotiden, för att sålunda hämma flyttningar 
från' det ena stället till det andra; 2) att principalen skulle 
hålla vård om dem medels anskaffande af bostad och mat
ställen, och icke låta dem förstöra sina små löner onyttigt. 
Mekaniska fackafdelningen endast ansåg lärlingarnes flyttning 
värka godt, framhållande, det de därigenom förkofra sig 
bättre i yrket.

Vid mötet den 2 mars väcktes följande fråga: På livad 
sätt kunde möjligen utbrytande sträjk hindras? Centralko
mitén delgaf frågan alla fackföreningar, framhållande för 
sin del, vid hållet möte den 13 april, följande:

Att en komité skulle utses i alla yrken, bestående af 
arbetstagare och -gifvare, som skulle sammankomma minst 
2:ue gånger om året för att öfverlägga om yrket rörande 
angelägenheter och afhjälpa möjliga brister. Om sträjks utbry
tande i något yrke anses omöjlig att undvika, så böra alla 
andra yrkesföreningar gifva de sträjkande ekonomiskt under
stöd.

Alla fackkorporationer ha ännu icke delgifvit komitén 
sina beslut; men de, som därom ha yttrat sig, hafva förenat 
sig med komiténs utlåtande.

Blanketter, upprättade af aktuarien i statistiska ko
mitén d:r A. Hjelt och en af Arbetareföreningen tillsatt ko
mité, utdelades under mars månad af centralkomitén ibland 
alla yrken i och för samlande af statistiska uppgifter om 
arbetareförhållandena i Helsingfors.

Den 8 juni beslöt centralkomitén framlägga förslag om 
anställande af en ärebetygelse för de landtdagsrepresentan- 
ter, hvilka vid senaste ständermöte mest framhöllo arbe
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tare-intressen, nämligen hrr Clouberg, O. Stenroth och V. 
v. Wright. Förslaget godkändes äfven af alla föreningar, och 
dessa valde sina representanter till en deputation, hvilken 
skulle till nämde herrar uttala arbetarnes tacksamhet för 
deras uppträdande.

Samma dag väcktes frågan: På hvilket sätt kunde 
fackföreningars bildande i landsortsstäder befrämjas? För 
saken valdes en tvåmannakomité, hvilken afgaf följande för
slag till cirkulär:

,,Då arbetarne i olika yrken inom landet ännu i många 
afseenden intaga en likgiltig ställning till tidens sträfvanden och 
tätt på hvarandra följande fordringar, så har Fackföreningarnas 
Centralkomité i Helsingfors ansett som sin plikt att upp- 
märksamgöra och uppmana vederbörande yrkesidkare, främst 
i våra småstäder, att rikta sin värksamhet åt det håll, hvari
genom arbetsgifvares och -tagares gemensamma intressen 
skola upprätthållas. På orter, där arbetareföreningar ej fin
nas och där yrkesidkare, få till antalet, ej kunna bilda egna 
föreningar, kunna de förena sig till anspråkslösa s. k. klub
bar, hvilka äro oberoende af antalet, men inom hvilka dock 
kunde diskuteras och öfverläggas om till yrket hörande ange
lägenheter samt därjämte upplifva en broderlig enighet och 
såmedels, uppfyllda med samma anda, sträfva till det mål, 
att yrkesskickligheten må vinna nödvändiga förbättringar, 
på hvilka den konsumerande allmänheten dag för dag gör 
större anspråk. I anledning af ofvanstående vill Centralko- 
mitén här gifva några upplysningar till tjenst för framåt- 
sträfvande yrkesidkare, på hvilken grund mindre föreningar 
och klubbar kunna begynna sin värksamhet.

Hänvisande till det förutsagda, anhåller Centralko- 
mitén, att någon yrkesidkare å orten sammankallar sina yr
keskamrater på lämpligt sätt till ett gemensamt möte för 
att diskutera och öfverlägga om klubbens behöflighet å or
ten och efter dess bildande begynna värksamheten till eii 
början enligt följande program:

l:o) N. N. förenings (klubbs) ändamål är att med för

5
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enade krafter arbeta för det andliga, materiela och sociala 
lifvets utveckling;

2:o) att upprätthålla intresset för yrkesskickligheten och 
anskaffa passlig litteratur för dess utveckling samt idka 
annan nyttig befunnen värksamhet;

3:o) att underhålla korrespondens med andra arbe
tare-organisationer och sålunda hindra medlemmarna från att 
blifva främmande för allmänna arbetare-intressen å andra 
orter;

4:o) att efter bästa förmåga värka för bildandet af yr- 
kesföreningar och för dessas anslutning till närmaste eller i 
hufvudstaden befintlig fackförening såsom dess filialafdel- 
ning.

Fackföreningarnas Centralkomité i Helsingfors är äfven 
villig att på begäran tillhandahålla härbefintliga föreningars 
stadgar, efter hvilka hvar och en enligt resp. ortsförhållan- 
den kan utarbeta sina.

Helsingfors, den 6 juli 1891.

J. W. Nummelin. H. J. Forsström."

Vid sammanträdet den 7 september gjordes förslag om 
inrättandet af en allmän sjuk- och begrafningskassa, gemen
sam för alla arbetare öfver hela landet. Vid sammanträ
det den 7 december godkände komitén grundprincipen i 
ett af herr H. J. Forsström skriftligen framstäldt förslag, men 
hänsköt ärendet till Arbetareföreningens direktion.

Förslag har gjorts, att å alla arbetsställen arbetet skulle 
upphöra om lördagarna kl. 6 e. m. Frågan hänsköts till 
Handtvärks- och Fabriksföreningen.

F. M. Orrela. J A. Snell.
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Tablå öfver centralkomiténs tillgångar år 1891.

Inkomster:

Saldo från föreg. år .......................... • . • 3mf 15: 52.
Af 19 representanter ä 3 mk . . . » 57: —

Summa 9mf. 72: 52.

Utgifter:

För tidningsannonser Fmf. 24: 72.
Saldo till år 1892 n 47: 80.

Summa 72: 52.

Förestående redovisning är granskad och godkännes. 
Helsingfors den 30 jan. 1892.

H. J. Forsström. M. Kyllönen.

Helsinyfors Arbetareförenings
Finskspråkiga talare- och diskussionssällskaps års

berättelse för år 1891.
Den både andliga och materiella lifaktighet, som under 

föregående år inom klubben uppstått, har inom densamma 
äfven under sistförflutna år varit rådande. De företag, hvilka 
under det föregående året påbörjades, hafva under detta år 
utvecklats, mognat och burit frukter. Det förnämsta af dem 
torde Kansallinen Laulukunta vara, som redan med full rätt 
torde kunna göra anspråk på en plats bland hufvudstadens 
sångkörer. Angående körens inre lif och värksamhet hän
visa vi till den af sångkörens bestyrelse afgifna särskilda 
årsberättelse, som medföljer här nedan. Angående äldre 
företag må nämnas, att tidningen „Ääni“ fortvarande varit 
vid lif.

Programmet för sällskapets värksamhet under året har 
varit väsentligen detsamma som förut. Diskussionerna hafva 
särskildt blifvit upplifvade genom en s. k. veckopost, som 
varit så anordnad, att klubbens medlemmar i tur och två i
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sänder varit förpliktade att göra reda för dagens händelser, 
hvilka under föregående vecka väckt allmänt intresse, en 
livar efter sin egen smak och fria val. Diskussionerna, vid 
hvilka högst olika ämnen behandlats, hafva haft äfven prak
tiska följder. Så hafva några personer i anledning af en 
dylik diskussion börjat arbeta för åstadkommandet af en sär
skild arbetarebank i hufvudstaden. I följd af en annan dis
kussion utsågs en stående komité, som skall uppsamla bio
grafiska notiser om personer, hvilka med större nit hafva 
värkat för arbetarefrågan, särskildt i vårt land. Vidare har 
en diskussion haft till påföljd stiftandet af en särskild finsk 
kvinnoklubb, som skall blifva filialafdelning till diskussions
klubben. Denna klubb har dock ännu icke definitift konsti
tuerat sig. — Slutligen må här nämnas, att idén till den 
gymnastikklubb, som blifvit planerad inom Föreningen, har 
utgått ur klubben.

Den brist på skönläsare, som i Arbetareföreningens 
finskspråkiga kretsar varit rådande, har gifvit anledning till, 
att klubben, sedan den lyckats erhålla en kompetent lärare 
i skådespelaren Kaarle Halme, har föranstaltat en undervis
ningskurs i deklamation. Slutliga redogörelsen för dess re
sultat hör till följande år.

För att antyda klubbens inre värksamhet, må följande 
siffror här anföras.

Ordinarie möten hafva hållits 6 och öfningsmöten 25, 
vid hvilka i medeltal 25—30 deltagare närvarit.

4 soaréer och 2 promenader hafva anordnats, samt un
der sommaren dessutom en i allo lyckad utfärd till Granö 
(Kuusisaari). Till klubben har under det förflutna året hört 
inalles 96 medlemmar.

Bestyrelsen har bestått af byggmästaren W. K. V. Lönn- 
bohm såsom ordförande, målaren F. M. Orrela såsom vice
ordförande, arbetsledaren Fridolf Numberg såsom sekrete
rare, buntmakaren Timoth. Kytö såsom kassör och smeden 
Hj. Hammar. Under årets lopp hafva dock inom bestyrel
sen förändringar skett, hvarföre till densamma numera höra 
hr F. M. Orrela såsom ordförande, hr F. Numberg såsom
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viceordförande, bokbindaren Wilho Wirta såsom sekreterare, 
linieraren A. Järvenpää såsom kassör, samt hr Hj. Hammar, 
— Bestyrelsen har sammanträdt 16 gånger.

Emedan sällskapet sträfvat att få värdefullt program till 
sina soaréer, har för underlättandet af bestyrelsens arbete 
vid anordnandet af nöjen en särskild festbestyrelse, bestående 
af 8 personer, blifvit vald, som har utgjordts af fröknarna 
Laura Jalo, Maria Schneider, Ida Seger och efter hennes 
afgång Olga Hällfors samt hrr J. Björni, P. Ek, P. Huttu
nen, E. Isto och J. Lahtinen.

Klubbens penningeangelägenheter gestalta sig vid årets 
slut såsom nedan stående utdrag ur räkenskapsböckerna 
utvisar.

På bestyrelsens vägnar:
F. M. Orrela. Vilho Wirta.

Finska talare- och diskussionssällskapets inom Helsing
fors Arbetareförening fonder år 1891.

Klubbens fond: 
Inkomster:

Behållning från föregående år . . . . 51: 25.
Anmälningsafgifter............................... . . 33: —
Månadsafgifter.................................... . . 89: 20.
Inkomster från nöjen m. m. . . . . . 97: 60. 2i9; gO.

U tgiftej:
Summa 271: 05.

Till inventarier............................... . . 40: 95.
Till annonser, böcker m. m. . . . . . 147: 15. 188; 10.
Behållning till följande år . . . . . 82: 95.

Summa 271: 05.

Biblioteksfonden.
Inkomster:

Behållning från föregående år . . . , . . . . 169: 30-
Taget till låns..............................................................13: 90.

Summa 183: 20.
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Utgifter:
Katalogens tryckning................................................... 183: 20.

Summa Jinf. 183: 20.

Kansallis-Laulukuntas fond.
Inkomster:

Behållning från föregående år.................................... 65: 67.
Från soaréer, nöjen m. m. . .    565: 67,

Summa 631: 34.

Utgifter:
Sångkörens vidmakthållande...................................... 612: 28.
Behållning till följande år . . _.................................19: 06.

Summa 631: 34.

Alla fonder tillsammantagna.
Debet:

I klubbens fond......................................... 82: 95.
I Kansallis-Laulukuntas fond.....................19: 06. i02: 01.

Summa 5^*? 102: 01.

Credit:
I biblioteksfonden....................................13: 20.
Kontant i kassan......................................... 88: 11. io2: 01.

Summa 102: 01.
Helsingfors, d. 31 dec. 1891.

A. Järvenpää.

Ofvanstående räkenskaper hafva vi granskat och fun
nit riktiga, hvarför vi föreslå bestyrelsen decharge. Helsing
fors, den 27 februari 1892.

Pietari Eli.M. Ax. And. Tukiainen.



71

Helsingfors Arbetareförenings
Finskspråkiga talare- och diskussionssällskaps Kan

sallinen Laulukuntas årsberättelse för år 1891, första värk
samhetsåret.

Mot slutet af år 1890 väktes genom ett föredrag vid 
ett möte af Finska talare- och diskussionssällskapet fråga om 
bildandet af en sångkör; frågan vann inom klubben lifligt 
understöd, och då ännu därtill fackföreningarna och afdel- 
ningarna förbundo sig att understödja företaget, vågade 
Finska talare- och diskussionssällskapet besluta grundläggan
det af sångkören, hvars stadgar blefvo af Arbetareföreningen 
stadfäs tade.

National-sångkören begynte sin värksamhet i början 
af år 1891. Interimsbestyrelsen sammanträdde d. 3 maj, då 
ordinarie bestyrelsens årsmedlennnar utsågos, näml. till ord
förande hr A. Lindgrén samt till bestyrelsemedlemmar fru 
V. Salonen, fröknarna H. Liljeberg och I. Idström samt hrr 
Salonen, J. Matilainen och A. Markkanen, af hvilka se
dan fru V. Salonen blef viceordförande, hr G. Salonen eko
nom och J. Matilainen sekreterare. Åt fröknarna H. Lillje- 
berg, I. Idström och hrr J. Matilainen och A. Markkanen 
uppdrogs att teckna upp de medlemmar, som deltogo i öf- 
ningarna.

I början af året leddes kören af musikei I. Krohn. 
Han reste dock bort från orten och bestämde orgelnist K. 
Sjöblom till sin efterträdare. Sedermera har kören under 
4 månaders tid med nit blifvit ledd af musikern hr O. 
Merikanto.

Såsom man ser, hafva ombyten af ledare och till en 
del andra svårigheter förorsakat dröjsmål, så att kören inte 
hunnit blifva allmännare bekant för allmänheten, ehuru kören 
redan med framgång uppträdt vid fackföreningarnas och 
afdelningarnas soaréer, isynnerhet under sin nuvarande leda
res tid, som nitälskar för körens väl, hvarför sångkören ut
trycker sin tacksamhet för herr Merikauto.

Hvad sammanhållning och ordning inom kören beträf
far, hafva de varit utmärkta. För att göra sångarena be
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kanta med hvarandra, har kören hållit flere familj esoaréer, 
vid hvilka tiden tillbragts under omväxlande tal, föredrag, 
deklamation, m. fl. roliga nöjen. Sångkören räknar för när
varande 71 medlemmar, fördelade på skilda stämmor påföl
jande sätt:

Sopraner: Fröknarna Linda Mahlberg, Sofia Kumpulai
nen, Hilma Helenius, Augusta Otontytär Toivonen, Hilda 
Liljeberg, Laura Jalo, Evelina Rukkila, Ida Henrikson, Alma 
Vilenius, Olga Hällfors, Klara Liljeberg, Olga Rutonen, Adéle 
Henrikson, Maria Schneider, Marge Hennilä, Therése Girs, 
Fanny Nummelin, Hilda Saastamoinen, Maaria Laananen.

Alter: Fröknarna Amanda Johansson, Anna Koponen, 
Aino Tourunen, fru Vilma Salonen, fröknar Ida Kandelin, 
Ida Idström, Konsta Helenius, Eva Lindström, Fanny Ty- 
nander, Aina Merikanto, Maria Niemelä, Mimmy Flinkham- 
mar, Mathilda Helén, Ida Piipponen, Edla Forström.

Tenorer: hrr E. Alenius, N. Finderoos, J. Hedman, R. 
Heimonen, K. Hänninen, J.' Matilainen, A. Lindgrén, U. Rau- 
tell, A. Tallgrén, J. Björkholm, T. Kylliäinen, J. Jopila, A. 
Laammanen, Tuominen, E. Björnholm.

Baser: hrr G. Salonen, H. Bergström, K. Ahlstedt, J. 
Nieminen, E. Isto, T. Streng, A. Kottu, H. Wehmas, G. 
Wirtanen, A. Nyholm, J. Wirtanen, Uutinen, J. Björni, E. 
Paulsson, P. Saari, P. Ek, A. Markkanen, L. Wikström, K. 
Lehtinen, E. Aspegren, Oksanen, H. Streng.

National-sångkörens första stridsår på lifvets vädjobana 
tager nu afsked, lämnande efter sig blott minnet af under 
året samlade frukter, som den bland sina medlemmar burit. 
Några särskilda artistminnen har National-sångkören icke, 
men likväl lämnar den ett gladt minne om sin värksamhet 
bland personer, hvilka däri outtröttligt hafva arbetat.

Sist och slutligen uttalar bestyrelsen sin tacksamhet 
till sångkörens medlemmar, hvilka flitigt och ifrigt hafva 
deltagit i öfningarna, och likaledes till alla andra personer, 
hvilka på ett eller annat sätt lämnat bistånd åt kören.

Helsingfors i januari 1892.
På bestyrelsens vägnar:

Aug. Lindgren. Jon. Matilainen.
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Helsingfors Arbetareförenings
Svenskspråkiga Diskussions-klubbs årsberättelse för 1891.

Ehuru klubbens värksamhet vid årets början lämnade 
mycket öfrigt att önska i följd af bristande intresse från 
medlemmarnas sida, så har klubben likväl, sedan ett lifli- 
gare intresse inom densamma försports och sedan den för
ökats med flera intelligenta medlemmar, betydligt gått framåt 
i intellektuelt afseende, och är det att hoppas, att klubben 
skall med framgång arbeta i samma riktning som hittills.

Klubben har under det gångna året hållit 21 ordinarie 
möten och 7 bestyrelsemöten. Vid de ordinarie mötena hafva 
behandlats frågor af allmänt intresse, af hvilka de viktigaste 
här må nämnas:

Om praktiska yrkesskolor;
Till hvilken nytta äro föreningar?
Ni-reformen;
Hurudan kvinnan är och hurudan hon borde vara;
Är kvinnans likställighet med mannen berättigad?
Om utgifvandet af en arbetarekalender för år 1892, 

gemensam för landets alla arbetareföreningar;
Hurudana männen äro och hurudana de borde vara;
Nyttan af lifförsäkring;
Är icke äfven en skämttidningsskribent moraliskt skyl

dig att respektera sanningen genom att, då han anfaller in
stitutioner och personer, rikta kritiken mot faktiska förhål
landen och ej mot fantasifoster? m. fl.

samt läseöfningar och öfningar uti deklamation före
kommit. Ofta hafva diskussionerna varit lifliga och, fram
förallt, lärorika.

Endast ett aftonsamkväm samt en utfärd har arrange
rats af klubben under det förflutna året.

Uti bibliotekets ordnande hafva några af klubbens 
medlemmar tagit en värksam del, nämligen herrar G. Van- 
selin, Hamner och särskildt C. O. Nyholm. Då klubbens 
värksamhet, så mycket i dess förmåga står, äfven sträcker 
sig till förökandet af biblioteket, må klubben därför taga
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tillfället i akt och uttala sitt tack till ofvannämda herrar 
för den osparda möda, som de lade i dagen vid böckernas 
numrering m. m.

Som ett bevis på klubbens lifaktighet må nämnas be
slutet om utgifvandet af en handskrifven tidning inom klub
ben. Förslaget härom väcktes af fr. M. Hellman på mötet 
den 15 november, och antogs efter en liflig diskussion, hvar- 
efter omedelbart skreds till val af redaktion. Till denna, 
som skulle utgöras af fyra personer, valdes fru Engström, 
hufvudredaktör, fr. Hellman, hrr Vanselin och Forss.

Tidningen kristnades till „Försöket“, hänsyftande på, att 
innehållet i dess spalter komme att utgöras af försök med 
skriftliga uppsatser af polemiskt och annat innehåll för att 
såmedelst sätta klubbens medlemmar i tillfälle att öfva sig 
uti att kläda sina tankar i skrift.

Såsom gåfva har klubben fått mottaga en smakfull 
portfölj af fr. Hellman att förvara „Försöket“ uti.

Från föregående år kvarstodo uti bestyrelsen hrr G. 
Vanselin, ordf., A. Frelander, H. Forss och C. O. Nyholm.

I bestyrelsen invaldes hr Grahn i stället för hr Lind
blad, som afsagt sig uppdraget.

På grund af att herrar Grahn, Nyholm och Frelander 
afgått från klubben, har till dess bestyrelse invalts fr. Lind
stedt, fru Engström och hr Rosenberg; den sistnämde har 
af bestyrelsen utsetts till vice ordförande, fru Engström till 
kassör och hr H. Forss till sekreterare.

G. Th. Vanselin. Henr. Forss.

Angående klubbens räkenskapers förvaltning hafva dess 
revisorer afgifvit följande utlåtande:

Vid granskningen af Svenskspråkiga Diskussionsklub
bens inom PLfors Arbetareförening räkenskaper för år 1891 
hafva vi funnit, att klubben haft följande

Inkomster:

Saldo från 1890 ............................................... 3mf. 2: 65.
Medlemsafgifter för år 1890 ..........................„ 5: —
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Inskrifnings- och medlemsafgifter .... 45: 50.
Enskilda bidrag till en utlåningsbok ... „ 17: — 
Inkomst från ett aftonsamkväm.................... „ 39: 25.

Summa 109: 40.

Utgifter:

Bekostat en utlåningsbok till Föreningens bib-
liotek......................................................... 34: 50.

Tidningsannonser.............................................. 77 22: 05.
Musik och inträdeskort.................................... 77 14: 70.
Breflåda.............................................................. 4: —
Två teaterpjeser.............................................. 77 1: 50.
Saldo till 1892 .................................................... »* 32: 65.

Summa 109: 40.

Då vi funnit klubbens räkenskaper riktiga, så få vi 
föreslå bestyrelsen fullständig ansvarsfrihet.

Helsingfors den 24 januari 1892.

T. Kytö. G. F. Willandt.

Helsingfors Arbetareförenings
Byggmästareklubbs årsberättelse för dess första 

värksamhetsår 1891.
Den 27 september syntes i tidningarna en uppmaning 

till byggnadsarbetare att talrikt samlas i arbetareföreningens 
lokal för att öfverlägga om grundande af en byggmästare
klubb. Ett stort antal unga byggnadsmän hade äfven infunnit 
sig för att deltaga i öfverläggningen. Till detta tillfälle hade 
redan uppgjorts och af arbetareföreningen stadfästats stad
gar, hvilka upplästes och godkändes utan minsta ändring. 
Å samma möte förrättades val af funktionärer.

Under denna klubbens värksamhetstid ha hållits 4 
ordinarie månadsmöten och 4 bestyrelsemöten. Under hand
läggning ha varit inalles 6 frågor, af hvilka 2 ledt till be
slut, men 4 tillsvidare bordlagts.
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Vid mötet den 30 december diskuterades om två från 
murarefackafdelningen insända skrifvelser. I den första 
skrifvelsen anhölls om klubbens utlåtande angående ett af 
afdelningen upprättadt formulär till arbetsbetyg för arbetare. 
Klubben godkände formuläret, men några ansågo, att ett 
sådant tillägg borde göras, att å första sidan skulle för tyd
lighetens skull tryckas det fullständiga formuläret.

Saken afgjordes sålunda, att ordföranden förenade sig 
med dem, som voro emot en sådan tryckning af formuläret. 
Motpartiet inlämnade 3 reservationer.

I den andra skrifvelsen begärde murarefackafdelningen 
att få veta klubbens mening angående afhjälpandet af bri
sten på finska tekniska termer å arbetsplatserna. Klubben 
fann frågan vara af särdeles svårlöst beskaffenhet, hvarför 
den gaf anledning till en vidlyftig diskussion, som ledde till 
det uttalande, att hvarje klubbmedlem må begynna till min
nes anteckna allehanda till facket hörande finska ord och 
försöka efter förmåga bringa dem till användning. Sedan 
man därefter kommit så långt, att ett någorlunda stort an
tal ord blifvit insamladt, uppmanas alla fackföreningar, inom 
hvilka samma fråga blifvit väkt, att nedsätta komiteer, hvilka 
med förenade krafter och med bistånd af någon sakkunnig 
person uppgöra fullständig terminologi.

Å mötet den 22 november nedsatte klubben på upp
maning af arbetareföreningen en 5-manna komité för att 
utreda, huru många arbetare kunde påräkna anställning vid 
byggnadsföretag inom Helsingfors under vintermånaderna 
1892. Resultatet af komiténs undersökning var följande:

Säker anställning finnes för 892 personer och osäker 
för 367 personer, och fördela sig arbetena sålunda, att tim
mermän behöfvas till en tredjedel, rappare, spis- och vägg
murare till en tredjedel samt stenarbetare och handtlangare 
till en tredjedel.

Å mötet den 11 oktober diskuterade följande fyra inom 
bestyrelsen väkta frågor, hvilka bordlädes:

1) Hurudant borde arbetarnes och arbetsledarnas in
bördes förhållande rätteligen vara?
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2) På hurudan ståndpunkt bör arbetsledaren ställa sig 
i förhållande till arbetsgifvaren vid arbetarnes antagande i 
tjenst och deras skiljande ur tjensten?

3) Hvad borde arbetsledarne göra till förekommande 
af den hos unga arbetare vanliga benägenheten att flytta?

4) Hvad vore att göra till förbättrande af nuvarande 
entreprenadsystem ?

Klubben har under den tid, den varit i värksamhet, 
arrangerat en familjesoiré, som hölls den 2 december.

JRevisorernes berättelse.
Vid granskningen af klubbens räkenskaper hafva vi 

funnit kassans ställning vara följande:

Inko mster:

Medlemsafgifter........................................................ 36: —
36: —

Utgifter:
Annonser m. m......................................................... 17: 30
Kontant i kassan.............................................. ..... n 15: 70

36: —

Räkenskaperna äro granskade och riktiga befunna: 

Mauri Mela. Viktor Paukkula. J. A. Ählgrén.

Byggmästareklubbens funktionärer år 1891:

V. Lönnbohm, ordförande.
G. F. Villandt, viceordförande.
I. Aalto, kassör.
A. A. Sirén, sekreterare.
V. v. Wright, Arbetareföreningens representant.
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Klubbens öfriga medlemmar:
V. Paukkula,
M. Mela,
J. A. Ahlgrén,
K. Blomkvist. 
Aimo Eklund.
K. H. Laine.
A. V. Grönhag. 
Vilho Ronkainen. 
F. J. Lindfors.

revisorer.

Enligt uppdrag: 
A. A. Sirén.

Helsingfors
Bleck-, Plåt- och Kopparslagare-förenings årsbe

rättelse för år 1891. Enligt stadgarna gifver Direktionen 
härmed en kort beskritning öfver senaste årets värksamhet.

Föreningen har ej lyckats att åstadkomma något större 
intresse för sina sträfvanden. Yrkesidkarena hafva nämligen 
allt fortfarande ej brytt sig om gemensamma angelägenheter.

Märkbaraste steget i föreningens värksamhet är åstad
kommandet senaste vår af 11 timmars arbetsdag vid alla ar
betsställen, tillhörande vårt yrke.

Månadsmöten hafva hållits, utom i juli, en gång i må
naden. Vid mötena ha, emedan dessa varit litet besökta, ej 
i allmänhet förekommit några viktigare frågor.

Vid årsmötet den 18 februari invaldes i direktionen 
hrr Lohman, Enbom och Palmén (i hvars ställe den 30 juli 
valdes hr Ringbom) samt Åkerlund (i hvars ställe den 25 
oktob. valdes hr Järvinen), till suppleanter hrr Lundqvist 
och Lindroos; förut valda voro hrr Sohlberg, Löfgren, Jan
hunen och Holmberg; till revisoner hrr Strand och Fransson 
och till deras suppleanter Smalén och Lindeqvist.

Vid direktionens möte den 26 febr. afsade sig hr Sohl
berg ordförandeskapet i anledning af sjuklighet och för att
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hans tid var så mycket upptagen, men på föreningens begä
ran åtog han sig dock sedermera detsamma. Till viceord
förande valdes hr Löfgren, till kassör hr Janhunen och till 
sekreterare hr Lundqvist.

Föreningens medlemmar: 18 nya medlemmar ha inträdt, 
11 ha afgått; vid årets slut tillhörde föreningen 45 med
lemmar.

Helsingfors den 16 febr. 1892.

å direktionens vägnar:
V. W. Holmberg.

Bleck-, Plåt- och Kopparslagare-föreningens kassare
dogörelse för år 1891.

Inkomster. Utgifter.
Per Behållning från år 1890 .... 128: 25.

JJ Inkomster: medlemsafgifter m. m. 334: 65.
n „ penningegåfvor till Ar

betareföreningens byggnads
fond ......................................... 46: 50.

509: 40.
An Till Arbetareföreningen medlems-

afgifter.................................... 197: 75.
JJ Till Arbetareföreningen öfriga afgifter 114: 33.

„ „ byggnadsfond 46: 50.
358: 58.

Behållning „ 150: 82.
Summa 506: 40. 509: 40.

Festbestyrelsens redogörelse för år 1891.

Inkomster. Utgifter.
Per Behållning från år 1890 .... 117: 65.

JJ Inkomster......................................... 128: 25.
9mf. 245: 90.
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An Utgifter till fester samt till Arbe
tareföreningens byggnads- och 
biblioteksfonder..................... 189: 35.

______ Behållning 3mf._____________56: 55.
Summa 9mf 245: 90. 245: 90.

Emot redogörelserna hafva vi intet att anmärka, och 
föreslå vi därföre kassören och direktionen full ansvarsfrihet.

TF. Strand. A. A. Smalen.

Helsingfors
Målarefackförenings årsberättelse för år 1891.
Föreningen har under detta sitt fjärde värksamhetsår 

hållit allmänna möten en gång i månaden, och direktionen 
har sammanträdt så ofta ärendena så påkallat. Vid dessa 
möten ha utom föreningens enskilda och ekonomiska ange
lägenheter behandlats äfven några frågor, som röra arbe
tarnes allmänna angelägenheter. Af dessa må här nämnas 
några de viktigare.

Å mötet den 19 mars var under diskussion ett af Hel
singfors handtvärks- och fabriksförening framstäldt förslag, 
att gesällprofven inom yrkena skulle förfärdigas under upp
sikt af af fackföreningarna utsedde granskningsmän. Härå af- 
gafs det svar, att föreningen vid anhållan nog är villig att 
lämna sitt biträde vid öfvervakningen af förfärdigandet af 
bemälde prof, men med det vilkor, att den icke därigenom 
får vidkännas några pekuniära uppoffringar.

Att representera föreningen vid det allmänna arbetare
mötet valdes hrrne A. H. Järvi och D. Sihvonen.

Den 17 juni utsåg föreningen från sin sida ett par 
medlemmar i komité, som hade i uppdrag att åvägabringa 
en gemensam tacksamhetsbevisning åt de personer, som vid 
senaste landtdag med intresse antagit sig arbetarnes sak.

.Den 17 september beslöts att åt Kansallinen laulukunta 
gifva 100 mark årligen i understöd.
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Å samma möte diskuterades ett förslag om grundande 
af ett målare-aktiebolag bland föreningens medlemmar. Försla
get vann understöd, och valdes en 3-manna komité för att 
förbereda ärendet och införskaffa upplysningar angående lik
artade bolag i utlandet m. m.

Den 16 december beslöts att godkänna delegarnes i 
timmermännens understöds- och pensionskassa förslag att 
denna kassa skulle benämnas „Helsingfors byggnadsarbeta
res understöds- och pensionskassa.“

Vid samma möte föreslogs, att de föreningsmedlemmar, 
som tillhört föreningen minst fem år och under denna tid 
regelbundet erlagt sina medlemsafgifter, måtte tilldelas be- 
grafningshjälp. Förslaget understöddes, och en komité val
des att utreda, på hvad sätt utgifvandet af denna begraf- 
ningshjälp bäst kunde ordnas.

Å samma möte framstäldes ett förslag att anordna un
dervisningskurser för föreningens medlemmar. Beslut härom 
fattades likväl ännu icke, utan ansågs nödigt att utröna, 
huruvida ett tillräckligt antal deltagare förefunnes.

Den komité, som blifvit tillsatt för att taga reda på, 
huruvida målarelärlingarna härstädes erhålla nödig skolun
dervisning, hade erhållit uppgifter från 20 mera kända ar
betsplatser. Å dessa är lärlingarnes antal sammanlagdt 52, 
och bland dem finnas endast 6, som icke besöka skola.

Föreningen har i fackföreningarnas centralkomité un
der året representerats af hrr E. Gustafsson och F. M. Or
rela.

Ordförande har varit målaremästaren A. H. Järvi och 
viceordförande F. M. Orrela.

Direktionen har utgjorts af hrrne J. W. Gestén, F. M. 
Orrela, A. Gustafsson, E. Gustafsson, D. Sihvonen, G. A. 
Salonen, E. Isto och F. Lindholm såsom ordinarie ledamö
ter samt hrr W. Heinänen, A. Lindgren, J. Stordell och J. 
Lahtinen såsom suppleanter.

Kassör har varit F. M. Orrela;
Sekreterare J. W. Gestén och E. Isto;

6
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Uppbördsman A. Gustafsson;
Revisorer E. L. Wasenius och F. Beckman.
Festbestyrelsen har bestått af hrr G. A. Salonen, F. 

Lindholm, U. Rautell, J. Stordell, A. Lindgren, E. Gustafs
son, J. Löfman, J. Sahlberg, W. Bergström, K. Ahlstedt, 
D. Sihvonen och F. Beckman.

I föreningen ha under året inskrifvits 18 nya medlem
mar och under samma tid afgått 27. Hela medlemsantalet 
är för närvarande 39, hvaraf 4 arbetsgifvare och 35 arbe
tare.

Helsingfors den 27 februari 1891.

Enligt uppdrag:
J. W. Gestén.

Målarefackföreningens revisionsberättelse för år 1891.

Inkomster:

Behållning från föregående år.....................
Anmälnings- och inskrifningsafgifter . . .
Månadsafgifter...................................................
Från nöjen.........................................................
Gåfva af G. F. Stenvall...............................

295: 31. 
„ 35: 50.
„ 194: 50.
„ 513: 45.

15: —
Summa 1053: 76.

Utgifter:

Anmälnings- och inskrifningsafgifter till Arb.- 
föreningen ...................................................

Månadsafgifter till d:o.................................... .....
Annonser .............................................................. „
För representanterne i centralkomitén . . „
Betaladt lån till hr C. H. Carlsson . . . . „
Ränta till d:o................................................... „
Till Arb.-fören. för årsberättelsens tryckning „
Till 'Arb.-föreningens lotteri..........................„
Missräkningspengar åt uppbördsm. o. kassören „

28: 50. 
88: 50. 

260: 59.
6: — 

521: 08. 
49: 52. 
29: 25. 
10: — 
10: —
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Papper, bläck m. m. 
Kontant i kassan .

3: — 
47: 32.

Summa 5mfi 1,053: 76.

Räkenskaperna granskade och riktiga befunna:
K L. Wasenius. K. F. Beckman.

Helsingfors
Skomakarefackförenings årsberättelse för år 1891.
Under det sistförflutna året har föreningen haft 10 må

nads- och 2 allmänna möten. Direktionen har sammanträdt 
regelbundet en gång i månaden. Såsom mötenas viktigaste 
beslut må här antecknas följande:

1. Huru skola värkstäderna kunna bringas i öfverens- 
stämmelse med hälsovårdens nuvarande fordringar? Referen
ten, yrkesidkaren Juho Wirtanen, framhöll de missförhållan
den, som äro orsaken till, att yrkesidkarene icke kunna er
hålla tidsenliga arbetsrum, isynnerhet i midten af staden, 
hvaraf talaren sade följden vara den, att desse äro tvungna 
att låta utföra arbetet ute i staden i gesällernas hem, hvar
för arbetarnes bostäder förbytas till arbetslokaler eller värk
städer. Under den diskussion, som med anledning häraf 
utspann sig, beslöts att sända en skriftlig uppmaning till 
gårdsegareföreningen med anhållan, att gårdsegarene hädan
efter vid byggandet af nya hus mera skulle fästa afseende 
äfven vid handtvärkarnes intressen genom att åt dem upp
föra tidsenligare arbets- och försäljningslokaler.

2. Helsingfors Skomakare-Aktiebolag. Denna fråga 
har uppstått utom fackföreningen och kommit så långt, in
nan föreningen upptog den, att ansökning om stadfästelse 
af bolagets stadgar redan blifvit gjord. Det torde vara onö
digt omnämna, att alla till buds stående medel blifvit för
sökta för sakens befrämjande och dess ändamålsenliga ut
redning, liksom äfven att ingen möda blifvit sparad för att 
få vederbörande att deltaga i företaget. Alt detta oaktadt 
ser det ut, som om saken endast långsamt skulle gå framåt,
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om man får dömma däraf, att af de erforderliga sexhundra 
aktierna å 25 mk för aktien tilsvidare endast en tredjedel är 
tecknad.

3. Huru skall det inom vårt yrke till sed blifna sön
dagsarbetet kunna afskaffas? Därtill svarades, att hvar och 
en, som erhållit kännedom om, hvar söndagsarbete bedrif- 
ves, är skyldig att därom underrätta fackföreningens besty
relse, hvarefter denna vänder sig till vederbörande med an
hållan om, att han måtte upphöra därmed. Men om före- 
nämnda åtgärd har visat sig vara ovärksam, så underrättas 
ordningens upprätthållare om saken.

4. Om lärlingarnes benägenhet att ofta flytta. Som det 
bästa medel att få lärlingarna att stanna på sin plats an
sågs det, att han bemötes med vänlighet och betalas efter 
förtjenst; äfven borde man hafva omsorg om, att lärlingen 
utbildas i sitt yrke.

5. Den af centralkomitén insända frågan: Är det önsk- 
värdt, att bland arbetarene inrättas en pantlåneinrättning? 
I anseende därtill, att just arbetarene i främsta rummet be- 
höfva och uppbära dylika inrättningar, ansågs grundandet 
af en sådan önskvärd.

6. På grund af att det råder stor likgiltighet för be
gagnandet af rösträtt vid alla de tillfällen, då det gäller att 
bevaka medborgerliga rättigheter, samt att mången icke fat
tar de plikter, hvilka fordras af honom som medborgare och 
samhällsmedlem, har å åtskilliga möten diskuterats om bo
temedlen härför, hvarefter beslöts att med alla lämpliga me
del hos alla inskärpa denna viktiga sak.

7. Med anledning af ett från Sömmerskefackafdelnin- 
gen inkommet förslag beslöts att afstå 10 procent af den 
från föreningens nöjen influtna vinsten till Arbetareförenin
gens bibliotek.

Föreningen har prenumererat på en i Wien utkom
mande yrkestidning för skomakare, hvilken står till med- 
lemmarnes förfogande i Arbetareföreningens handbibliotek.

Till föreningens direktion har under sistförflutna år 
hört följande personer: från föregående år kvarstående J.



85

Wirtanen, I. Forsblom, G. Gref, A. Laamanen ocb E. Ale
nius. Vid årsmötet den 13 april invaldes till direktionen: 
J. A. Ollila, A. Moilanen, M. Suhonen, H. Vehmas och A. 
W. Markkanen, till suppleanter J. Honkaniemi och Patkonen.

Vid bestyrelsens grundläggande möte den 26 april an- 
mälte de föregående årens ordförande, skomakaremästaren 
J. Wirtanen, sig vara hindrad att emottaga något slags upp
drag, hvarefter vid försiggånget val till ordförande antogs 
A. W. Markkanen, till kassör J. A. Ollila och till sekrete
rare E. Alenius. Sedermera hafva likväl från bestyrelsen 
under årets lopp afgått Wirtanen, Moilanen, Laamanen och 
Alenius. Sekreterarebefattningen har sålunda blifvit ledig 
och har under denna tid handhafts af undertecknad.

Föreningens representant i fackföreningarnes central
komité har fortsättningsvis varit yrkesidkaren J. A. Ollila.

Skomakarefackföreningens funktionärer 1891.

Direktionen:
Ordförande:

I. Forsblom, skomakaremästare, 1846.

Sekreterare:

A. W. Markkanen, skomakaregesäll, 1864.

Kassör:

J. A. Ollila, skomakaremästare, 1858.

Uppbörds man:

M. Suhonen, skomakaregesäll, 1860.

Öfriga medlemmar:

Jaakko Säll, 1844.
K. Borg, 1854.
G. Gref, 1858.

J. Salmi, 1860.
H. Vehmas, 1865.
J. Honkaniemi, 1856.
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Föreningens medlemmar:
J. Salmi, K. Rautio,
I. Forsblom, A. Moilanen,
G. Gref, T. Lahti,
A. Laamanen, H. Vehmas,
J. Wirtanen, J. Vestergren,
J. Honkaniemi, M. Suhonen,
K. E. Borg, J. W. Salminen,
G. E. Wirtanen, J. J. Vilen,
J. Sali, N. Mäntynen,
E. Alenius, K. Kakriainen,
J. A. Ollila, K. Valkonen,
W. Weekman, P. Juvonen.
A. W. Markkanen, H. Könni;
0. Karjalainen, tillsammans 28 medlemmar.

Af ofvannämda äro 12 arbetsgifvare och 15 arbetare.

Föreningens tillgångar den 31 december 1891.

Besparing från föregående år.......................... 313: 36.
Inkomster under året . ,.......................... „ 342: 23.

Summa inkomster 655: 59.

Utgifter.............................................. ..... . . 413: 44.
Behållning till nästkommande år .... 5^? 242: 15.

Å föreningens vägnar:
A. W. Markkanen.

Helsingfors
Snickare-fackförenings årsberättelse för år 1891, tredje 

värksamhetsåret.
Snickarefackföreningen har under senaste kalenderår 

hållit 12 månadsmöten, af hvilka ett extra möte. I au
gusti hade föreningen sommarledighet. Dessutom har be
styrelsen haft 21 sammanträden, af hvilka ordinarie samman
träden 15 och extraordinarie 6.

Vid dessa möten hafva utom föreningens ekonomiska 
och privata angelägenheter behandlats äfven frågor rörande 
arbetarnes sträfvanden i allmänhet. Bland de härvid fat
tade besluten må här några anföras.
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Vid mötet d. 17 dec. 1890 fattades ett beslut, på grund 
hvaraf nya medlemmar vid inskrifningen såsom grundafgift 
skola erlägga 2 m. 50 penni; månadsafgiften är densamma 
som förut.

Vid mötet d. 18 januari 1891 granskades stadgarna 
för festbestyrelsen och godkändes med det tillägg till § 7, 
att medlem i festbestyrelsen får till föreningens nöjen med
föra ett fruntimmer för half afgift.

Vid samma möte begärde hr Modig (föreningsmedlem) 
rekommendation af föreningen till erhållande af ett rese
stipendium till utrikes ort, som beviljades. Rekommenda- 
tionsbrefvet uppsattes af hrr Haapanen och Lönnroth.

Vid samma möte väcktes fråga om anskattandet af en 
gemensam värkstad för snickarne, hvilken fråga ansågs för 
behjärtansvärd, och skulle intresset för förslagets förvärkli- 
gande hållas uppe.

Vid mötet d. 15 februari beslöts på anhållan af Natio
nal-sångkören att bevilja åt nämda kör 50 m.

Vid samma möte beslöts, på anhållan af Tammerfors 
snickareförening att erhålla våra stadgar och att få såsom 
filialafdelning ansluta sig till Helsingfors snickareförening, 
att skicka stadgarna men svara, att vi på grund af våra 
stadgar icke kunde gå in på det sednare förslaget.

Vid mötet d. 15 mars godkände föreningen hr Sohl- 
bergs förslag angående gesällprof, hvilket beslut genom 
Centralkomitén skickades till Handtvärks- och fabriksföre
ningen.

Vid mötet den 19 april utsågs en 7-manna-komité, som 
fick sig uppdraget att uppteckna uppgifter om olycksfall och 
deras följder inom yrket.

Mötet d. 18 maj. På anhållan beslöt föreningen att 
träda i brefvexling med Åbo snickarefackförening.

Vid mötet d. 26 juni utsågs undertecknad till sekrete
rare i hr Modigs ställe, som afgick från sysslan i anledning 
af sin utländska studieresa.

Vid samma möte väcktes 2 frågor, den första, om 
grundläggandet af en pantinrättning, den andra om en bygg-
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nadsaffär för arbetarne, hvarvid dessa själfva skulle vara 
delegare.

Vid mötet d. 30 juli beslöt föreningen att med 10 m. 
godtgöra Arbetareföreningen för dess kostnader i anledning 
af det tillämnade, men förbjudna allmänna arbetaremötet i 
Helsingfors.^

Vid mötet d. 20 sept. beslöts att uppmana arbetsgif- 
vare och arbetsledare att ansluta sig till föreningen. För ända
målet trycktes kallelsebref, hvilka jämte stadgarna dem till- 
skickades.

. Vid samma möte utsågs i hr Neittamos ställe till med
lem i bestyrelsen hr Björn, och i hr Neittamos ställe til 
medlem i festbestyrelsen hr Uutinen.

Vid mötet d. 18 okt. beslöts på anhållan af National
sångkören att åt nämda kör bevilja 60 m. för år 1892.

Vid samma möte utsågs hr Ihalainen till medlem i den 
komité, som skulle uppsätta tacksägelseadresser till landt- 
dagsmän, hvilka under senaste landtdag förfäktade arbetar
nes inträssen.

Den 7 nov. firade föreningen sin årsfest i arbetare
föreningens lokal under lifligt deltagande och med intressant 
program.

Vid mötet d. 20 dec. utsågs hr Björni till medlem i den 
komité, som kommer att afge utlåtande i anledning af Indu
stristyrelsens cirkulär angående fackföreningsfrågan.

Vid samma möte utsågs en 5-manna komité, som har 
till uppgift att föreslå finska namn på snickarevärktyg.

Vid samma möte utsågos till medlemmar i Central
komitén i hrr Ihalainens och Kyllönens ställe, hvilka afgått, 
hrr Tolonen och Mäntynen.

Vid mötet d. 17 januari utsågs hr Ihalainen till vice
ordförande i hr Bask’s ställe.

Vid samma möte utsågs undertecknad till representant 
i komitén för anskaffande af tekniskt undervisningsmaterial.
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Snickarefackföreningens räkenskaper för år 1S91.
Inkomster:

Behållning från år 1890 ......................................... 411: 10.
Medlemsafgifter.............................................................. 315: —
Inkomster från nöjen.............................................. 140: 05.
Vexlarnas betalning och ränta............................... 306: —

Summa 3m#: 1,172: 15.

Utgifter:
Tidningsannonser........................................................ 260: 15.
Utlånade medel......................................................... 350: —
National-sångkören................................................... 50: —
Medlemsafgifter till arbetareföreningen .... 186: 50.
Centralkomitén......................................................... 12: —
Till föreningens inventarier.................................... 75: —
Diverse utgifter......................................................... 58: 95.
Kontant i kassan.........................  179: 55.

Summa 5^? 1,172: 15.

Föreningens förmögenhet.
Kontant i kassan........................................................ 179: 55.
Inventariernas och bibliotekets värde.....................160: —

Summa 57/^? 339: 55.

Emedan vi funnit ofvanstående räkenskaper i alla 
afseenden riktiga, föreslå vi bestyrelsen samt kassören full 
decharge. Helsingfors d. 15 febr. 1892.

J. Kannelin. Wilhelm Koskinen.

Föreningens funktionärer:
Ordförande:
M. Haapanen.

Viceordförande:
Bask, för närvarande Ihalainen.
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Bestyrelse:
A. Aro, J. Björni, A. Z. Eklund, M. Kyllönen, J. E. 

Lönnroth, R. Mäntynen, K. E. Modig, J. F. Neittamo, F. F. 
Tähtinen, J. Wirta; suppleanter: N. Heinänen, J. E. Juse
lius, S. Rissanen, J. Salmi.

Sekreterare:
K. E. Modig. A. L. Eklund.

Kassörer:
J. F. Neittamo. M. Kyllönen.

Uppbördsman:
J. E. Lönnroth.

Festbestyrelse:
N. Heinänen, J. E. Juselius, P. Mäntynen, J. F. Neit

tamo, A. Uutinen, J. Wirta, och suppleanter A. Karjalainen, 
F. F. Tähtinen.

Revisorer:
V. Grönfors, J. Kannelin; suppleanter: H. Talmén, V. 

Koskinen.
Föreningens öfriga medlemmar äro 62.
Helsingfors, i februari 1892.

På uppdrag:
A. L. Eklund.

Sekreterare.

Helsingfors
Tapetserare- och Sadelmakareförenings årsberättelse.

Föreningen började sin värksamhet på nytt i april 1891, 
samt anslöt sig till Arbetareföreningen. Föreningen har hål
lit 7 direktions- och 5 månadsmöten, å hvilka man likväl



91

ej kunnat diskutera om till yrket hörande angelägenheter, 
emedan de hafva varit så fåtaligt besökta.

Föreningen har haft
Inkomster............................... 123 mark,
Utgifter.................................... 140 mark 83 penni.
Medlemmarnes antal var i april 18, vid årets slut 13. 
Helsingfors i mars 1892.

A. Lönnroos.
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Återblick. Det i senaste årsberättelse berörda för
söket att härstädes bilda en skild förening för svenska ta
lande arbetare har, i trots af att vådorna och olägenheterna 
däraf offentligen påpekats, fortgått ocb, tack vare agitatio
ner, dem arbetarerörelsens opartiskt dömmande historia skall 
visa i sitt rätta ljus, icke allenast haft till följd, att arbe
tareföreningen förlorat sin sångkör och gått miste om ett 
penningeanslag, utan äfven att oriktiga åsikter om arbetare
föreningens ståndpunkt blifvit utspridda bland personer, som 
ej känt närmare till saken.

Då arbetareföreningen emellertid städse respekterat 
svenskans och finskans fullkomliga likaberättigande, och för
söket att dela arbetarne står i uppenbar strid med den 
öfverallt som riktig erkända satsen, att enighet ger styrka, 
så torde arbetarne och alla deras värkliga vänner, hvilka 
närmare tänkt sig in i saken, ej kunna annat än beklaga 
och på det bestämdaste ogilla sträfvandena att åtskilja sven
ska och finska talande arbetare, splittra deras små krafter, 
så att de ej kunna åstadkomma något stort, och göra dem 
främmande för hvarandra. Om dessa bemödanden skola 
lyckas och tvedräktens frö värkligen slå rot, så kan, från- 
sedt den förlust af andlig bildning och materiel kraft, som 
alltid måste blifva en följd däraf, därigenom skapas förhål
landen, på hvilkas upphofsmän, oberoende af hvilken natio
nalitet de tillhöra, faller ett tungt ansvar, särskilt emedan 
de höjt tvedräktens fackla under en tid, då hos oss enighet 
tnom alla samhällsklasser vore mera af nöden än någonsin 
förut.

Det kunde visst förfalla, som om delningsförsöket skulle 
medfört den fördel, att personer, som ej tidigare visat nå
got intresse för arbetaresträfvandena, nu, sedan bland deras 
förkämpar en fraktion uppstått, som proklamerat enspråkig- 
heten, med ifver kastat sig in i dessa sträfvanden; men be
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tydelsen af detta med ens uppflammande intresse kan icke 
uppväga olägenheterna af arbetarekårens splittring, mot 
hvilken därför denna kår, om den förstår sitt eget intresse, 
städse måste arbeta såsom mot ett ondt, hvaraf endast ar
betarnes och i allmänhet den demokratiska rörelsens mot
ståndare kunna hafva gagn.

De härintills vunna erfarenheterna begynna också re
dan belysa saken. Frånsedt resultat, som kunnat vinnas 
bättre utan skapandet af en förening, som representerar idén 
om arbetarnes delning, äro åtgärder, sådana som framläg
gandet af förslag om en stor utställning, som ej kunnat för- 
värkligas, och nedsättande af komitéer för utredande af ar
betarebostads- och yrkesskolefrågorna, dem andra föreningar 
tidigare upptagit och som bäst hålla på att behandla, icke 
egnade att rättfärdiga sträfvandena för arbetarnes delning.

Med tillfredsställelse kan direktionen därför konstatera 
att splitringsförsöken ännu icke visat någon synnerlig invär- 
kan på kroppsarbetarne, ity att arbetareföreningen fortfa
rande lyckats bibehålla deras sympatier.

Hvad som jämte detta lyckliga förhållande väsentli
gen stärkt arbetareföreningen i dess sträfvanden, är den om
ständigheten, att ett stort antal framstående medborgare, re
presenterande olika partier, fortfarande skänkt arbetareför
eningen sitt moraliska och materiella stöd.

De viktigaste sträfvanden, för hvilka föreningen under 
det gångna året sökt värka, äro ett tilltänkt arbetaremöte, 
arbetareundervisningens utveckling, befordrandet af fack-kor- 
porationers uppkomst och undersökande af den hotande ar
betsbristens omfattning. Alla dessa frågor äro dock i be
rättelsen utförligare behandlade, hvarföre de här endast om
nämnas.

Likasom föregående år har äfven under det senast 
förflutna en liflig värksamhet rådt inom arbetareföreningen, 
och den brist på andliga och materiella krafter, som tidi
gare visat sig, tyckas blifva allt kännbarare, ju flera de om
råden äro, till hvilka föreningens värksamhet sträcker sig.
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Sträfvandena för arbetarnes höjande i bildning och för 
de s. k. bildade klassernas indragande i arbetet för kropps
arbetarnes väl äfvensom för arbetarnes öfvertygande om 
nödvändigheten af deras allmänna eniga anslutning till ar
betet för deras sak framträder därför i allt högre grad som 
en omständighet af den största vikt för arbetarne och för 
hela vårt land. Måtte derför dessa sträfvanden komma att 
omkring sig förena möjligast många ädelt tänkande män och 
kvinnor af olika partier.

Helsingfors den 17 Mars 1892.

Å Direktionens vägnar:
F. v. Wright.
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Revisionsberättelse.
Af de för granskningen af Helsingfors Arbetareför

enings räkenskaper för 1891 utsedda revisorerna har inge- 
niören J. Fogde innan revisionens början aflidit. I hans 
ställe har undertecknad, Widemark, såsom suppleant i gransk- 
ningsarbetet deltagit. Sedan detsamma numera slutförts, få 
vi, bifogande härjemte en tablå öfver bokslutet, konstatera, 
att böckerna befunnits riktiga och öfverensstämmande med 
verifikationerna, hvadan vi förorda ansvarsfrihet för redogö
relseåret 1891.

Beträffande Festbestyrelsens äfven till granskning in
lämnade räkenskaper få vi påpeka, att en i Arbetareför
eningens allmänna räkenskaper såsom fordran hos Festbe
styrelsen utbalanserad post, annonskostnader 119: 53, icke 
återfinnes i nämda bestyrelses special-räkning. Tillika nöd
gas vi påyrka, att de hos Festbestyrelsens forne kassörer 
utestående, oredovisade medel, inalles 160: 50, oförtöf- 
vadt indrifvas.

Helsingfors den 21 mars 1892.
Teodor Holmberg. Uno Staudinger.

J. T. Widemark.

Tablå öfver Helsingfors Arbetareförenings bokslut för 1891.

Behållning från 1890 ...............................9,301: 12
Inkomster under 1891.

Afgifter m. m.
Inskrifningsafgifter. . . . . 3mf. 492: —
Månadsafgifter..................... • t» 2,976: 75
Anmälningsafgifter .... • n 173: 50
Restaurationsarrende . . . • >5 700: —
Hyror.................................... • 5, 1,063: 33 5 405; 58
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Bidrag:
Af Kejs. Senaten för utarbetande 

af statistik öfver arbetareförhål-
landen.........................................

Af Helsingfors Utminuteringsaktie-
5^7 1,350: —

bolag för elementarkurserna . 
Af Kejs. Senatens Handels- och

2,000: —

industriexpedition.....................
Af fackföreningarna, klubbarne 

samt arbetareföreningar å andra

300: —

orter ......................................... n 3,086: 69
D i ver se.

Nettobehållning af lotteriet den 15
februari......................................... Fmf 1,347: 90

Räntor......................................... ,, 116: 95 1,464: 85
Fmfi 22,908: 24

Utgifter under 1891.
För biblioteket............................... 759: 60

,, läsesalen............................... 457: 88
„ elementarkurserna . . . . 
„ utarbetande af statistik öfver

»J 2,163: 62

arbetareförhållanden . . . JJ 514: 10
„ arbetaremötet.......................... 95: 80

Hyror.............................................. n 3,800: —
Diverse omkostnader..................... 3,198: 75 10,989: 75
Behållning till år 1892 . . . . 11,918: 49 

Fmf 22,908: 24

Föreningens tillgångar den 31 december 1891 
utgjordes af:

Inventarier, bokförda till . . . 2,547: -
Biblioteket.................................... 4,000: —
Obligationer............................... 1,200: —
Kassabehållning.......................... • • V 3,551: 96
Fordran hos Festbestyrelsen . . 619: 53

$mf 11,918: 49
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fördelade på nedanstående fonder:
Allmänna fonden.........................................
Föredrags „ ..........................................„
Fonden för skolbarns sommarvistelse på

landet..............................................................
J. Th. Lagerboms fond för fattiga skolbarns

beklädnad.........................................................
Elementarkursfonden.................................... „
Byggnadsfonden...............................................„
Fonden för afgifvande af redogörelse om

arbetarefrågornas behandling vid landtda- 
garne......................................................... „

Fonden för utarbetande af statistik öfver 
arbetareförhållandena.....................................

Fonden för arbetaremötet..........................„

5,356: 63 
1,538: 02

155: 17

75: 79 
947: 53 

2,395: 95

49: 30

835: 90 
564: 20

9mfi 11,918: 49

Bemitteras till Festbestyrelsen för afgifvande af för
klaring i hvad denna bestyrelse angår.

Helsingfors den 22 mars 1892.
V. v. Wright.

Festbestyrelsen får härmed afgifva sin förklaring öfver 
de af herrar revisorer gjorda anmärkningar, hvad festbesty
relsen angår. De af föreningen utbetalta räkningar, lydande 
å ett belopp 119: 50, ha ej af den nuvarande festbe
styrelsen kunnat inlösas, då de ej varit kända. Föregående 
kassörer hafva ej bokfört dem, och medel därtill ha ej häl
ler funnits, hvilket framgår af räkenskaperna.



Helsingfors Arbetareförenings funktionärer 1891.
(* betyder född, v. vald.)

Direktionen:
(v. första gången 1884.)

Ordförande:
Viktor Julius von Wright, fabrikant, * 185/S56, v. 84, 85, 86, 

87, 88, 89, 90, 91.

Viceordförande:
Richard Hindström, ingeniör, * l823/349, v. 90, 91, dir.-medl. 

84, 86, 88, 90.
Öfriga ledamöter:

Willehad Ekman, kontorist, * 1818/262, v. 90.
Alexander Järvenpää, linierare, * 182/s56, v. 90, 91.
Viktor Lönnbohm, byggmästare, * 1815/964, v. 90, 91.
Jaakko Pehkonen, typograf, * 1828/1260, v. 86, 90.
Viktor Pettersson, faktor. * l817/349, v. 84, 86, 88, 90.
Karl Schwenzon, materialbokhållare, * 1828/i60, v. 88, 90. 
Gustaf Wilhelm Sohlberg, fabrikant, * 1829/1057, v. 89, 91. 
Gustaf Fredrik Willandt, byggmästare, * l82/247, v. 91.

Sekreterare:
Willehad Ekman, kontorist, v. 91.
Jaakko Pehkonen, typograf, v. 86, 90, 91, till maj, därefter 
Vilho Pekonen, student, v. 91.

Ordningsutskottet:
Ordförande:

Fridolf Numberg, värkmästare, * l815/956, v. 91, utsk.-medlem 
• 87, 88, 89, 90, 91.
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Viceordförande:
Magnus Lindfors, typograf, * l831/747, v. 91, utsk.-medlem 

87, 88, 89, 90, 91.

Sekreterare:
Gustaf Paulsson, bokbindare, * 18’20/s64, v. 91, utsk.-medlem 

87, 90, 91.
Öfriga ledamöter:

G. Keinänen, byggmästare, * 1820/ä64, v. 88, 89, 90, 91.
Hj. Kammar, smed, * 1813/659, v. 88, 89, 90, 91.
F. M. Orréla, målare, * 1826/s50, v. 89, 90, 91.
Th. A. v. Schrowe, bagare, * 1816/X168, v. 89, 90, 91.
J. E. Sevon, kakelugnsmakare, * 189/i62, v. 91.
G. Janhunen, kopparslagare, * lS3/^, v. 89, 90, 91.
J. Björni, snickare, * l82/263, v. 91.
G. Gref, skomakarmästare, * 1811/958, v. 91.
A. N. Lahtinen, körsnär, * 185/1265, v. 91.

Festbestyrelsens, sångkörens, handarbetsafdelningens, 
fackafdelningarnas och klubbarnes bestyrelser, se dessas be
rättelser.

Undervisningskomitén:
(v. första gången 1885.)

Ordförande:
Ernst Gustaf Palmén, friherre, professor, * 1828/1149, v. 85, 

86, 87, 88, 89, 90, 91.

Öfriga ledamöter:
Fridolf Gustafsson, professor, * 1819/653, v. 90, 91.
Richard Hindström, ingeniör, * 1823/34 9, v. 85, 86, 87, 88,

89, 90, 91.
F. M. Orrela, målare, * l828/g50, v. 91.
Jaakko Pehkonen, typograf, * 1826/1260, v. 89, 90, 91.
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Statistik-komitén:
Ordförande:

Aug. Hjelt, fil. doktor, aktuarie, * 1829/e62, v. 88, 89, 90, 91.

Ledamöter:
Viktor Lönnbohm, byggmästare, * l815/»64, v. 90, 91.
Johan Fredrik Widemark, urmakare, * 183/e56, v. 90, 91. 
Gustaf Fredrik Wiilandt, byggmästare, * 182/247, v. 90.

Sekreterare:
V. P. Juuma, studerande, * 1867, v. 92.

Revisorer för 1891 års räkenskaper:
Theodor Holmberg, stadskamrerare, * 18'/u53, v. 81.
Uno Staudinger, kontorist, * 1821/1261, v. 88, 89, 90.
Johan Widemark, urmakare, * 185/65C, v. 90.

Kassör:
Alrik Biese, kontorschef, * 183%58, v. 87.

Bibliotekarier:
För svensk litteratur, v. första gången 84.

Richard Hindström, ingeniör, * l823/349, v. 84. 85, 86, 87,
88, 89, 90.

För finsk Litteratur, v. första gången 90.
Alexander Järvenpää, linierare, * 182/556, v. 90.

Restauratris:
Sofia Wesström, fröken, * l82/959. Antagen 90.



Helsingin Työväen-yhdistyksen. jäsenet
joulukuun 31 päivänä 1891.

Helsingfors Arbetareförenings medlemmar
den 31 december 1891.

Vakinaiset jäsenet. — Ständiga medlemmar.

18 84.

Borgström, L., kauppaneuvos, kom
merseråd.

Carlsson, C. H., maalarimestari, 
målaremästare.

Chmelevski, P., ruukinisäntä, bruks
patron.

Hindström, K., insinööri, ingeniör. 
Huber, K., insinööri, ingeniör. 
af Lindfors, J., kenraalimajuri, ge

neralmajor.
Lundblad, K., insinööri, ingeniör.

Nissinen, J., tehtailija, fabrikant. 
Salin, N., arkkitehti, arkitekt. 
Schauman, A., maisteri, magister. 
Sinebrychoff, Anna, leskirouva, en-

kefru.
Sinebrychoff, N., kauppias, hand

lande.
Sinebrychoff, P., kauppias, hand

lande.
Stude, Th., kauppias, handlande.

1885.

Landén, A., kunnallisneuvos, kom- I Nyblin, D., valokuvaaja, fotograf, 
munal råd.

1886.
Heikel, V., lehtori, lektor.

1887.
Kullman, H. M., rakennusmestari, byggmästare.
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18 90.

Heimberger, E., tehtailija, fabri
kant.

*Hjelt, Vera, veisto-opettajatar, 
slöjdlärarinna.

Mechelin, L., lakitieteen tohtori,

senaattori. Helsingin työväen kun
nioittama alituisella jäsenyydellä. 
Jurisdoktor, senator. Af arbetare 
i Helsingfors behedrad med stän
digt ledamotskap.

Vuosijäsenet. — Årsmedlemmar. 

1884.
Amann, G., parturi, perukmakare. 
Berglöf, Karolina, neiti, fröken. 
Bergman, K. V., kivenhakkaaja,

stenhuggare.
Blomqvist, G., ravintolanpitäjä, re- 

stauratör.
Brandstake, W., kivipiirtäjä, li- 

thograf.
Enbom, A. V., peltiseppämestari, 

plåtslagaremästare.
Fagerroos, Hj., kultaseppä, guld

smed.
Favorin, A. E., tehtailija, fabrikant 
Fogde, John, insinööri, ingeniör. +

186/392.
Grahn, P. W., vaskiseppä, koppar

slagare.
Göös, K. G., lehtori, lektor. 
Hazard, Hilda, kauppapalvelijatar,

handelsbiträde.
Heikel, E., rakennusmestari, bygg

mästare.
Henriksson, H., kellarinpitäjä, käl

larmästare.
Höilund, J., rottinkityöntekijä, rot

tingsarbetare.
Järvenpää, A., viivottaja, linjerare. 
Keinänen, G., rakennusmestari,

byggmästare.
Kytö, T., turkkuri, körsnär. 
Lagercrantz, M., rouva, fru.

Laine, G., renki, dräng.
Liudroth, K., viilaaja, filare. 
Lindstedt, Fanny, ompelijatar, söm

merska.
Lindstedt, Ida, neiti, fröken. 
Nevalainen, O., räätäli, skräddare. 
Nordiin, H. W., kauppias, handlande. 
Numberg, F., työnjohtaja, värkmä-

stare.
Nyman, H. J., puuseppä, slöjdlärare. 
Nyström, Ida, ompelijatar, söm

merska.
Olander, O., räätälimestari, skräd

daremästare.
Pehkonen, J., faktori, faktor. 
Pettersson, V., faktori, faktor. 
Pilsudski, B., kauppapalvelija, han

delsbiträde.
Rosenberg. K. W., nyörinpunoja, 

snörmakare.
Schwenzon, K. E., kirjanpitäjä, bok

hållare.
Schwenzon, S., rouva, fru. 
Sivenius, K. G., rakennusmestari,

byggmästare.
Sohlberg, G. W., läkkiseppämestari, 

bleckslagaremästare.
Staudinger, Uno, konttoristi, kon

torist.
Stigell, H. J., kivenhakkaaja, sten

huggare.

*) Ne henkilöt, joiden nimen edellä on tähti (*), ovat yhdistyksen 
päätöksellä jäseniksi kutsutut. De personer, framför hvilkas namn står 
en stjärna (*), äro enligt föreningsbeslut inbjudna till medlemmar.
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Söderbom, K. A., kelloseppä, ur
makare.

Tallberg, J., kauppias, handlande. 
Widemark, J. F., kelloseppä, ur

makare.
Willandt. G. F., rakennusmestari, 

byggmästare.

Wirtanen, J., suutari, skomakare. 
Wright, A. v., koneniekka, me

kaniker.
Wright, M. v., kuvanveistäjä, 

skulptör.
Wright, V. v., tehtailija, fabrikant. 
Wuori, J., koneseppä, maskinsined.

1885.

Assver, E., ovenvartija, portier. 
Barck, A. A., läkkiseppä, blecksla-

gare.
Ekberg, F., konttoristi, kontorist. 
Fagerholm, K. F., kirjanpitäjä,

bokhållare.
Holmberg, W. V., läkkiseppä, hleck- 

slagare.
Heinänen, N., puuseppä, snickare. 
Jakobsen, Ch., kapteeni, kapten. 
Lindroos, K. O., vaskiseppä, kop

parslagare.

Nyman, J., laivanrakentaja, skepps
byggmästare.

Palmen, E. G., professori, pro
fessor.

Salmi, J., suutari, skomakare. 
Smalén, A. A., läkkiseppä, bleck-

slagare.
Strandt, W., läkkiseppä, blecksla- 

gare.
Sucksdorff, G., lakit, kandidaatti, 

juriskandidat.

1886.

Ahlström, B. J., rouva, fru. 
Ahlström, K. J., rakennusmestari,

byggmästare.
Biese, Alrik, konttoripäällikkö, 

kontorschef.
Biese, Hulda, rouva, fru.
Ekman, W., konttoristi, kontorist. 
Hahl, A. G., konttoristi, kontorist. 
Hindström, Adéle, rouva, fru. 
Janhunen, G., vaskiseppä, koppar

slagare.
Lappalainen, M., räätäli, skräddare. 
Lindblad, M. L., rakennusmestari,

byggmästare.
Lindholm, F. W., maalari, målare. 
Löfgren, K. läkkiseppä, blecksla-

gare.
Lönnroos, A., satulantekijä, sadel

makare.

Markkanen, A. W., suutari, sko
makare.

Moilanen, A., suutari, skomakare. 
Paischeff, Joh., kauppias, hand

lande.
Ruuska, G. A., peltiseppä, plåtsla- 

gare.
Schneider, Maria, kirjansitojatar, 

bokbinderska.
Sihvola, E., rakennuspiirustaja, 

byggnadsritare.
Sundbäck, K. A., kauppias, hand

lande.
Söderlund, Anna, neulojatar, söm

merska.
Tukiainen, A., koneenkäyttäjä, ma

skinist.

188 7.

Cederqvist, Aurora, rouva, fru. 
Falenius, G., lämmittäjä, eldare. 
Hammar, K. Hj., seppä, smed. 
Laamanen, A., suutari, skomakare.

Lindroth, C., teurastaja, slaktare. 
Nyholm, C. O., työnjohtaja, värk-

mästare.
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1888.

Ek. P. J., viilaaja, filare. 
Emanuelsson, K. E., leipuri, ba

gare.
Forss, H., kaivertaja, gravör. 
Forss, K. G., kirjansitoja, bokbin

dare.
Granholm, A. A, leipuri, bagare. 
Helen, G., koneenkäyttäjä, maski

nist.
Hjelt, Aug., tohtori, doktor. 
Lahtinen, A. N., turkkuri, körsnär. 
Lahtinen, J., maalari, målare. 
Leino, N., leipuri, bagare.
Lilja, O. J., kirjansitoja, bokbindare. 
Lindholm, G., leipuri, bagare. 
Lundström, E., valaja, gjutare. 
Lönnbohm, V., rakennusmestari,

byggmästare.
Malin, O. K., sorvari, svarfvare.

Mattsson, Joli., leipuri, bagare. 
Olin, K. E., leipuri, bagare. 
Pekkonen, A. J., peltiseppä, plät-

slagare.
Sehrowe, T. von, leipuri, bagare. 
Sohiman, V. konetyöntekijä, meka

nisk arbetare.
Stenius, A. W., leipuri, bagare. 
Stenroos, V. F., leipuri, bagare. 
Strandberg, G. F., leipuri, bagare. 
Tillander, M., rautasorvari, järn-

svafvare.
Unger, J. M., viilaaja, filare. f 

188/1291.
Wahlman, A. V., räätäli, skräd

dare.
Wirtanen, O., leipuri, bagare. 
Åberg, H., putkenlaskija, rörarbe-

tare.

1889.

And, Aug., viilaaja, filare.
Andelin, Joh., turkkuri, körsnär. 
Bergholm, E., leipuri, bagare. 
Borgman, N., uunintekijä, kakel

ugnsmakare.
Dahlberg, F. Hj., kirjansitoja, bok

bindare.
Flinkman, J. E., tehtaantyömies, 

fabriksarbetare.
From, Hilma, neiti, fröken.
Helien, Henrik, leipuri, bagare. 
Hellman, Maria Wilhelmina, joh

tajatar, föreståndarinna.
Hilden, J., sorvari, svarfvare. 
Holsti, A-, seppämestari, smed-

mästare.
Kaselius, A., leipuri, bagare. 
Liljeroos, K., rautasorvari, järn-

svarfvare.
Lundström, Edvard, valaja, gju

tare.
Malm, Aug., muurarimestari, mu- 

raremästare.
Nieminen, J. A., uunintekijä, ka

kelugnsmakare.
Nikolajeff, S., ravintolanpitäjä, re- 

stauratör.
Nordberg, A., arkkitehti, arkitekt. 
Nyman, K., valaja, gjutare.

Orrela, F. M., maalari, målare. 
Paatinen, A., leipuri, bagare. 
Paulsson, G., kirjansitoja, bokbin

dare.
Kantanen, A., leipuri, bagare. 
Salmi, L., sementtityöntekijä, ce-

mentarbetare.
Salo, L. O., ylioppilas, student. 
Sarlin, E., uunintekijä, kakelugnsma

kare.
Seger, Ida, neiti, fröken.
Sevon, J. E., uunintekijä, kakelugns

makare.
Strömberg, K. A., rautasorvari, 

järnsvarfvare.
Suokas, M., uunintekijä, kakelugns

makare.
Sällstén, N., kaupunginvouti, stads

fogde.
Tirkkonen, Joh. Petter, leipuri, ba

gare.
Usenius, A. E., tynnynntekijä, tunn

bindare.
Wahlström, A. F-, viilaaja, filare. 
Wirta, W. F., kirjansitoja, bok

bindare.
Wuori, A., räätäli, skräddare. 
Åkerlund, I., läkkiseppä, blecksla-

gare.
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1890.

♦Aalberg-Kivekäs, Ida, näyttelijä
tär, skådespelerska.

♦Aejmelaeus, S., pöytäkirjasihteeri, 
protokollssekreterare.

♦Ahde, J-, rakennusmestari, bygg
mästare.

Ahlfors, Alexandra, ompelijatar, 
sömmerska.

Ahlfors, Meri, ompelijatar, söm
merska.

Ahlstedt, K. K., maalari, målare. 
♦Alfthan, K. von, lääketieteenkan-

didaatti, medicinekandidat. 
Alenius, E., suutari, skomakare. 
♦Almberg, X., lehtori, lektor. 
Andersson, G., viinuri, kypare. 
♦Aspelin, E., professori, professor. 
♦Bergbom, K., tohtori, doktor. 
Bergbom, Karl, asioitsija, ombuds

man.
*Bergroth, Elis, pastori, pastor. 
Bergström, H. A., maalari, målare. 
♦Berndtson, G., taiteilija, artist. 
Björkholm, G., valuri, gjutare. 
♦Blomstedt, Jenny, leskirouva, en-

kefru.
♦Blomqvist, E., koulunjohtajatar, 

skolföreståndarinna.
♦Boisman, T. J., pöytäkiijasihteeri, 

protokollssekreterare.
♦Bolin, Wiik., professori, professor. 
Boning, J.. maalari, målare.
Borg, K. E., suutari, skomakare. 
♦Borgström, Lina, neiti, fröken. 
Boström, M., peltiseppä, plåtsla-

gare.
Bäckman, II., maalari, målare. 
Cajander, G. K., taituri, typograf. 
*Calamnius, E , senaatinkopisti, se-

natskopist.
♦Castren, K , varatuomari, vice- 

häradshöfding.
♦Chydenius, Anders, insinööri, in

geniör.
♦Chydenius, A. H., maisteri, ma

gister.
^Chydenius, Emilia, neiti, fröken. 
♦Chydenius, W., varatuomari, vice-

häradshöfding.
♦Dannholm, O., kansakoulunopet

taja, folkskolelärare.
♦Danielson, J. K., professori, pro

fessor.

♦Decker, Th., arkkitehti, arkitekt. 
Diktonius, A. W., kirjansitoja, bok

bindare.
♦Donner, Anders, professori, pro

fessor.
♦Edelheim, Anna, neiti, fröken. 
♦Edlund, G. W., kauppaneuvos,

kommerseråd.
♦Elfving, Fredr., professori, pro

fessor.
*Ek, Viktor, konsuli, konsul. 
Eklund, A. W., kauppias, hand

lande.
Eklund, Oskar, insinööri, ingeniör. 
♦Ekroos, Viktor, maistraatinsih-

teeri, magistratssekreterare. 
Enbom, J. G., läkkiseppä, bleck-

slagare.
♦Eneberg, W., senaattori, senator. 
Engman, J. E., läkkiseppä, bleck-

slagare.
♦Engström, Otto, professori, pro

fessor.
♦Erkko, Eero, sanomalehdentoimit- 

taja, redaktör.
♦Evensen, Eduard, konsuli, konsul. 
♦Everth, F., tohtori, doktor. 
♦Estlander, C. G., professori, pro

fessor.
♦Fabritius, Aug., luutnantti, löjt

nant.
♦Fabritius, Ernst, kirjailija, pu

blicist.
Fagersten, J., vaskiseppä, koppar

slagare.
-Falck, Emil, näyttelijä, skådespe

lare.
♦Faltin, K., musiikkitirehtööri, mu

sikdirektör.
♦Fellman, Aug., kapteeni, kapten. 
♦Fellman, I., senaatori, senator. 
Flinkhammar, Mimmi, silittäjä,

strykerska.
♦Florin, J. A., lääkintöneuvos, me

dicinalråd.
♦Fontell, A. G., tohtori, doktor. 
♦Forsberg, A. W., tohtori, doktor. 
♦Forssell, E. A., pöytäkirjasihteeri,

protokollssekreterare.
♦Forssell, T., lääninagronomi, läne-

agronom.
Forsblom, J., suutari, skomakare.
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♦Forsman, Ernesti, lääninsikteeri, 
landssekreterare.

^Forsman, J., professori, professor. 
Fransson, K. J., läkkiseppä, bleck-

slagare.
♦Frenckell, A. E., maisteri, ma

gister.
♦Frenckell, Tk. v., luutnantti, 

löjtnant.
♦Gebhard, H., tohtori, doktor. 
♦Godenhjelm, B. F., lehtori, lektor. 
*Granfelt, A. A., tohtori, doktor. 
♦Granfelt, K. A., insinööri, inge

niör.
♦Granstedt, Tk., arkkitehti, arki

tekt.
Gref, G., suutari, skomakare. 
♦Gripenberg, Aleksandra, neiti, frö

ken.
♦Grotenfelt, Arvi, tohtori, doktor. 
♦Grotenfelt, A., ylitirektööri, öfver-

direktör.
♦Grotenfelt, K., tohtori, doktor. 
♦Grotenfelt, N., maanviljelysneu

vos, landtbruksråd.
♦Grönqvist, F. W., kunnallisneu

vos, kommunalråd.
Gustafsson, A., maalari, målare. 
♦Haartman, V. v., salaneuvos,

geheimeråd.
♦Hagman, Lucina, koulunjohtaja- 

tar. skolföreståndarinna.
♦Hallberg, M., kauppias, hand

lande.
♦Hallsten, Onni. maisteri, magister. 
Hamner, W., kirjansitoja, bokbin

dare.
♦Hannikainen, P. W., metsäntar- 

kastaja, skogsinspektör.
♦Hausen, C., insinööri, ingeniör. 
♦Hedman, Edvin, maisteri, ma

gister.
♦Hedman, Ernst, liikennetireh- 

tööri, trafikdirektör.
Heimonen, A., vaskiseppä, koppar

slagare.
Heinänen, O., maalari, målare. 
Helenius, J. A., läkkiseppä, bleck-

slagare.
Helin, J. A., leipuri, bagare. 
♦Hellsten, K. K., koristemaalari,

dekorationsmålare.
♦Helsingius, G. A., köyhäinhoidon

tarkastaja, fattigvårdsinspektör. 
Henriksson, A. W.

Henriksson, Ida, Haria. 
♦Hermansson, B,., professori, pro

fessor.
Hilden, Amanda Maria, kirjansito- 

jatar, bokbinderska.
♦Hildén, G., rahastonhoitaja, kassör. 
Hilden, K. A., leipuri, bagare. 
♦Hjelt, Alma, voimistelunopettaja-

tar, gymnastiklärarinna.
♦Hjelt, Otto. kauppias, handlande. 
♦Holm. K. E., kirjakauppias, bok

handlare.
♦Holm, K., tohtori, doktor. 
♦Holmberg, A., tohtori, doktor. 
♦Holmberg, M., filos, kandidaatti,

filos, kandidat.
♦Holmberg, Th., kaupunginkam

reeri, stadskamrer.
♦Holsti, H., professori, professor. 
Honkaniemi, J., suutari, skoma

kare
♦Hougberg, Emil, tohtori, doktor. 
♦Hrimaly, B., soittokunnanjohtaja,

kapellmästare.
Hukka, H., leipuri, bagare. 
Huttunen. P., kauppa-apulainen,

handelsbiträde.
Hytönen, K. A., peltiseppä, plät- 

slagare.
Häggström, K. W., peltiseppä, plåt- 

slagare.
♦Hälisten, K., professori, professor. 
♦Hällström, G. E. af, maisteri, ma

gister.
Hällström, J. W., viilaaja, filare. 
Hätinen, M. F., vaskiseppä, kop

parslagare.
♦Höckert, John., kamreeri, kamre- 

rare.
♦Ingman, Hanna, koulunjohtajatar, 

skolföreståndarinna.
Isto, E., maalari, målare.
Jalo, Laura, ompelijatar, söm

merska.
♦Jamalainen, P., varatuomari, vi- 

cehäradshöfding.
‘Jansson, Fr., varatuomari, viee- 

häradshöfding.
Jefimoff, Ljuba, ompelijatar, söm

merska.
Johansson, Joh, leipuri, bagare. 
Johansson, Lydia Sofia, kirjansi-

tojatar, bokbinderska.
Jäppinen, A., kivenhakkaaja, sten

huggare.
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Järvi, A. H., maalari, målare. 
Järvinen, A., ylioppilas, student. 
*Kajanus, K., soittokunnanjohtaja,

kapellmästare.
”Kasiin, Edvin, tirehtööri, di

rektör.
”Karani sin, Aurora, leskirouva, en- 

kefru.
Karjalainen, O, suutari, skoma

kare.
Karlsson, W., peltiseppä, plåtsla

gare.
Keinänen, L., rouva, fru. 
‘Kerppola, K., maisteri, magister. 
”Kihlman, A., yliopettaja, öfverlä-

rare.
‘Kivekäs, Lauri, varatuomari, vice- 

häradshöfding.
Koivistoinen, J., leipuri, bagare. 
Kollin, W-, uunintekijä, kakelugns

makare.
”'Kolster, R., insinööri, ingeniör. 
”Koroleff, W. J., kauppias, hand

lande.
”Krogius, Lars, konsuli, konsul. 
”Kullhem, S., tirehtööri, direktör. 
Kumpulainen, Sofia, ompelijatar,

sömmerska.
“Kurtén, U., asessori, assessor. 
”Laethen, N., rouva, fru.
*Laethen, K., pankintirehtööri,

bankdirektör.
Lagerbohm, A. E., läkkiseppä, bleck- 

slagare.
”Lagerborg, Hj., ylipostitirehtööri, 

generaldirektör.
Lahti, T., suutari, skomakare. 
*Lang, J. N., professori, professor. 
Larsson, O., kirjansitoja, bokbin

dare.
Lehtinen, E. W., peltiseppä, bleck- 

slagare.
Leivonen, Viktor, leipuri, bagare. 
*Lemström, S., professori, pro

fessor.
”Lille, E., lehtori, lektor.
*Lille, W. O., insinööri, ingeniör. 
”Lilius, A., varatuomari, vicehä-

radshöfding.
”Liljeblad, V. E., tirehtööri, di

rektör.
Liljeberg, Hilda, ompelijatar, söm

merska.
Liljeberg, Klara, ompelijatar, söm

merska.

Liljeroos, Aina, ompelijatar, söm
merska.

Liljeroos, N., kirjansitoja, bokbin
dare.

Lindberg, G., leipuri, bagare. 
”Lindeberg, K. L., kanslianeuvos,

kansliråd.
”Lindelöf, L., todellinen valtioneu

vos, värkligt statsråd.
*Lindén, K. E., hovineuvos, hof- 

räd.
Lindeqvist, W., läkki- ja peltiseppä, 

bleck- och plåtslagare.
*Link, Rosa. neiti, fröken. 
”Lindroos, C., rouva, fru. 
”Lindroth, B. E., pankintirehtööri,

bankdirektör.
Lindström, Agnes, ompelijatar, söm

merska.
”Lohman, H. E., rakennusmestari, 

byggmästare.
Lohman, K. E., läkkiseppä, bleck- 

slagare.
Lukander, J. R., valaja, gjutare. 
Lundqvist, J. A., läkkiseppä, bleck-

slagare.
Lydman, Aug., leipuri, bagare. 
”Löfgrén, Elisabeth, rouva, fru. 
”Löfgren, V., maisteri, magister. 
Löfman, H. J., maalari, målare. 
”Löfström, Th., tohtori, doktor. 
”Löunbeck, A., maisteri, magister. 
Lönnberg, Ida, ompelijatar, söm

merska.
Lönnbohm, K., maisteri, magister. 
Lönnroth, E. G., leipuri, bagare. 
”Malmström, G., toimittaja, redak

tör.
Matilainen. J„ maalari, målare. 
”Mela, A. J., lehtori, lektor. 
*Messman, J. W., maisteri, ma

gister.
”Meurman, A., kunnallisneuvos, 

kommunalråd.
Mäkelä, Katharina, ompelijatar, söm

merska.
”Neovius, E., kenraali, general. 
Nieminen, J., maalari, målare. 
”Nissinen, Alli, neiti, fröken. 
”Nordblad, A. W., tohtori, doktor. 
”Nordman, T., tohtori, doktor. 
Nohrström, G. B. L., leipuri, ba

gare.
Nummelin, J. V., uunintekijä, ka

kelugnsmakare.
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Nyman, J. E., läkkiseppä, bleck
slagare.

Nyström, A., leipuri, bagare. 
Oksanen, J. E., kirjansitoja, bok

bindare.
Ollakka, J., rautasorvari, järnsvarf- 

vare.
Ollila, J. A., suutari, skomakare. 
Ollila, J., läkkiseppä, bleckslagare. 
Palén, E., leipuri, bagare.
Palén, W., leipuri, bagare. 
”Palmberg, A., tohtori, doktor. 
”Paimen, J. A., professori, pro

fessor.
”Paimen, K. E., insinööri, ingeniör. 
Palmén, K. A., peltiseppämestari,

plåtslagaremästare.
”Palmgren, O., oikeuspormestari,

justitieborginästare.
”Palmroth, E., pöytäkirjasihteeri,

p rotokollssekreterare.
Paukkula, V., rakennusmestari,

byggmästare.
”Pfaler, L. v., varatuomari, vice- 

häradshöfding.
*Qvist, E., kanslianeuvos, kansliråd. 
”Rein, Th., kanslianeuvos, kan

sliråd.
”Renlund, K. H., kauppias, hand

lande
Ringbom, J., vaskiseppä, koppar

slagare.
Rosenberg, J., leipuri, bagare. 
Rosendahl,Hanna, ompelijatar, söm

merska.
”Rothsten, F. W., maisteri, ma

gister.
”Runeberg, J. W., professori, pro

fessor.
«Ruuth, J. W., tohtori, doktor. 
Saari, P., kirjansitoja, bokbindare. 
*Saelan, Th., professori, professor. 
Sahlberg, J. A, maalari, målare. 
«Sallisten, C. W., hovineuvos,

hofråd.
«Sala, N., näyttelijä, skådespelare. 
Salenius, Fanny Helena, kirjansi-

tojatar, bokbinderska.
Salonen, A., maalari, målare. 
«Sanmark, C. G., yli-intendentti,

öfverintendent.
«Saurén, K. W., maisteri, magister. 
”Schildt, Hj., kauppias, handlande. 
”Schultén, M. W. af, professori,

pro fessor.

«Schybergson, E., raatimies, råd
man.

”Selin, F. W., everstiluutnantti, 
öfverstelöjtnant.

«Sevonius, T., sanomalehdentoimit- 
taja, redaktör.

«Sidorow, P., kauppias, handlande. 
«Sievers, R., tohtori, doktor. 
Sihvonen, D., maalari, målare. 
«Sihvonen, J. J., pastori, pastor. 
Sirén, A. A., rakennusmestari, bygg

mästare.
«Sjöberg, E. O., sanomalehdentoi- 

mittaja, redaktör.
«Slotte, K. F., tohtori, doktor. 
”Slöör, K. A., hovineuvos, hofråd. 
”Snellman, J. L., protokollasih-

teeri, protokollssekreterare. 
”Sohiman, J. G., senaatori, se

nator.
”Soini, W„ maisteri, magister. 
”Solitander, C. P., vuori-intendentti,

bärgsintendent
”Stenberg, A., insinööri, ingeniör. 
”Stenberg, E. A., tohtori, doktor. 
”Stenbäck, J.. arkkitehti, arkitekt. 
”Stenroth. O., pankintirehtööri,

bankdirektör.
”Stockman, G. F., kauppaneuvos, 

kommerseråd.
«Stockman, K., konsuli, konsul. 
Stordell, J. A., maalari, målare. 
Strahoff, W., insinööri, ingeniör. 
”Streng, Alex., ylitarkastaja, öfver-

inspektor.
Streng, T.. maalari, målare. 
”Stude, Aug., kauppias, hand

lande.
”Sucksdorff, W., tohtori, doktor. 
«Sundell, A. F., professori, pro

fessor.
Sundström, M., rakennusmestari, 

byggmästare.
«Sundvik, E., professori, professor. 
«Synnerberg, K., tohtori, doktor. 
Sali, J., suutari, skomakare. 
«Söderhjelm, W., tohtori, doktor. 
Söderbohm, K., H„ läkkiseppä,

bleckslagare.
«Tallqvist, Hj., tohtori, doktor. 
«Thylin, Otto, kauppias, handlande. 
Tolkkila, G. A., talonomistaja, gårds-

egare.
Tourunen, J., kirjansitoja, bokbin

dare.
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*Tudeer, 0. E., professori, pro
fessor.

'"Trygg, Alli, neiti, fröken. 
*Tötterman, K. A. E.., professori,

professor.
'Wasenius, Valfrid, tohtori, doktor. 
'"Voss-Scbrader, Alb., valtionmeije-

risti, statsmejerist.
-Wadéen, Job. Dan., liovineuvos,

hofråd.
'"Wahlberg, C. F., liovineuvos, 

hofråd.
*Wahlfors, K. K., professori, pro

fessor.
Wallén, A. E., kirjailija, literatör. 
Walinqvist, H., rouva, fru. 
Wanselin, G. Th., kirjansitoja, bok

bindare.
'"Wasastjerna, O., professori, pro

fessor.
'"Wasenius, A. F., konsuli, konsul. 
Wasenius, E., maalari, målare. 
*Weber, Th., tohtori, doktor. 
«Wegelius, M., tirehtööri, direktör. 
Wehmas, H., suutari, skomakare. 
•"Weissenberg, A. v. prokuraatori,

prokurator.

Wester, H. G., läkkiseppä, bleck- 
slagare.

*Westling, Ö. G., kamreeri, kain- 
rerare.

"Widerholm, O. Th., agronoomi, 
agronom.

*'Wickström, C. F., kirjakauppias, 
bokhandlare

Wickström, F. O., kirjansitoja, 
bokbindare.

Wiikman, S. A. O., kirjansitoja, 
bokbindare.

Wiljakainen, Lina, ompelijatar, 
sömmerska.

Willandt, O., leipuri, bagare. 
Wirtanen, G. E., suutari, skoma- 
o kare.
Åström, Sofia, ompelijatar, söm

merska.
"Äyräpää, Matti, tohtori, doktor. 
-Öhman, E., pormestari, borgmä- 
.. stare.
Österberg, Hanna, kirjansitojatar, 

. bokbinderska.
Österberg, J., kirjansitoja, bokbin

dare.

1891.

Adamsson, H., muurari, murare. 
Ahde, O., rakennusmestari, bygg

mästare.
Ahti, E., puuseppä, snickare. 
Ahvenainen, Emil, koneenkäyttäjä,

maskinist.
Andersson, I. A., sorvari, svarf- 

vare.
Andersson, N., muurari, murare. 
Aro, A., puuseppä, snickare. 
Aspegren, E., kirjansitoja, bokbin

dare.
Aspholm, E. A., satulantekijä, sa- 

delmakare.
*Basilier, F., pankinkonttoristi, 

bankkontorist.
Bast, J. E., nyörinpunoja, snörma

kare.
'"Bergbom, O., yli-insinööri, öfver- 

ingeniör.
Björnbolm, Elis, konetyöntekijä, 

mekanisk arbetare.
Björni, E., puuseppä, snickare. 
Blomvall, K. A., sokerileipoja, kon

ditor.

Borg, E., puuseppä, snickare. 
"Bränder, A., tohtori, doktor. 
Bruun, A. B,., vaskiseppä, koppar

slagare.
Burstein, fl. W., verhoilija, tapet

serare.
Catani, J., sokerileipuri, konditor. 
"Cederholm, Th , senaatori, senator. 
Dannbäck, A. J., peltiseppä, plåt-

slagare.
Ekholm, E., murari, murare. 
Eklund, A., puuseppä, snickare. 
Eklund, G. E., satulantekijä, sa-

delmakare.
Ekman. K. A., rautasorvari, järn- 

svarfvare.
Engström, Maria, taituri, typograf. 
Fagerholm. E., viilaaja, filare. 
Forsselius, Mimmi, ompelijatar, söm

merska.
Eorsström, Amanda, neiti, fröken. 
Friman, J. A., satulantekijä, sadel-

makare.
Friman, K. E., verhoilija,tapetserare.
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“Grönberg, Joh., apteekkari, apo- 
thekare.

Grönlund, O., kivenhakkaaja, sten
huggare.

Grönqvist, A. K., viilaaja, filare. 
Gustafsson, J. E., viilaaja, filare. 
Haapanen, M., puuseppä, snickare. 
Hackman, J. F., puuseppä, snickare. 
■'Hagelstam, Jarl. tohtori, doktor. 
Halen, Olga, neiti, fröken. 
*Hamfelt, W., kauppias, handlande. 
Haline, Kaarle, näyttelijä, skåde

spelare.
Hartell, K. F., leipuri, bagare. 
Hedman, Julius, räätäli, skräddare. 
Heinonen, G., leipuri, bagare. 
Helander, J. A , kirjapainonoppilas,

boktryckerielev.
Helenius, G., muurari, murare. 
Helenius, H., satulantekijä, sadel-

« makare.
Helenius, Hilma, ompelijatar, söm

merska.
Helenius, K., kirjansitoja, bokbin

dare.
Helenius, K., muurari, murare. 
Helenius, T. T., muurari, murare. 
Hellgren, K. A., puuseppä, snickare. 
Hemmilä, Anna, ompelijatar, söm

merska.
Hemmilä, Marge, ompelijatar, söm

merska.
Hend, Johan, valuri, gjutare. 
Hermansson, H., muurari, murare. 
Hilden, O., muurari, murare. 
Hoikkanen, Wilho, räätäli, skräd

dare.
Holmberg, Fanny, neiti, fröken. 
■"Holmström, A., rakennusmestari,

byggmästare.
•j;Hougberg. W., senaatori, senator. 
Huttunen, J.. puuseppä, snickare. 
Hyvärinen, D., verhoilija, tapet-

serare.
Hällfors, Olga, ompelijatar, söm

merska.
Hänninen, K., räätäli, skräddare. 
Idström, Ida, kauppa-apulainen,

handelsbiträde.
Ihalainen, F., puuseppä, snickare. 
Ihanainen, Aurora, neiti, fröken. 
-Ingman, S., maisteri, magister. 
*Inha, I., kirjailija, litteratör. 
Jaeckell, E., muurari, murare. 
Johansson, A., muurari, murare.

Johansson, Adéle, kirjansitojatar, 
bokbinderska.

Johansson, J. W., muurari, murare. 
Jokinen, A., muurari, murare. 
Jokinen. J. K., mallintekijä, mo-

dellsnickare,
Jokinen, J. W., muurari, murare. 
Juntunen, J. E., leipuri, bagare. 
Juselius, I., puuseppä, snickare. 
Juselius, K. J., läkkiseppä, bleck-

slagare.
Jussila, V., rakennusmestari, bygg

mästare.
Juvonen, J., verhoilijamestari, ta- 

petseraremästare.
Juvonen, F., suutari, skomakare. 
•'■Järnefelt, E., taiteilija, artist. 
Järvinen, J., läkkiseppä, blecksla-

gare.
Järvinen, Johanna, rouva, fru. 
Kakriainen, K., suutari, skoma

kare.
Kandelin, Ida, paperinlaskija, pap- 

persräknerska.
Karenius, G. K., puuseppä, snickare. 
Karjalainen, A., puuseppä, snickare. 
Karlsson, Sofia, työläinen, arbe-

terska.
Kaukonen, O., kirjansitoja, bokbin

dare.
Kauppinen, Aatu, muurari, murare. 
Kauppinen, A., muurari, murare. 
Kiialainen, V., muurari, murare. 
Kokkonen, H. J., leipuri, bagare. 
Korhonen, A. F., viilaaja, filare. 
Kosonen, B , räätäli, skräddare. 
Kotto, A., sorvari, svarfvare. 
Krohn, Ilmari, säveltäjä, musiker. 
Kumpunen, O., puuseppä, snickare. 
Kylliäinen, T., maalari, m&lare. 
Kyllönen, M., puuseppä, snickare. 
Lahti, A., puuseppä, snickare. 
Laine, O., muurari, muurare. 
Laitinen, W., konttoristi, kontorist. 
Lang, K. K., muurari, murare. 
Larsson, Betty, hierojatar, mas-

sörska.
Lehtinen, A., puuseppä, snickare. 
Lehtisalo, J., piirustaja, ritare. 
Lehtonen, W. H., maalari, målare. 
Lilius, A. A., muurari, murare. 
Liljeström, Ida, ompelijatar, söm

merska.
Lindberg, K., rautasorvari, järn- 

svarfvare.
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Lindberg, J. B., leipurimestari, 
bagaremästare.

Lindberg, K. F., muurari, murare. 
Lindén, G., muurari, murare. 
Lindh, B. W., leipuri, bagare. 
■'Lindh, K., insinööri, ingeniör. 
Lindfors, F. B., leipuri, bagare. 
Lindfors, F. J., rakennusmestari,

byggmästare.
Lindfors, K. G., puuseppä, snickare. 
Lindgren, A., maalari, målare. 
Lindgren, K., muurari, murare. 
Lindholm, C., muurari, murare. 
Lindholm, K., verhoilija, tapetse

rare.
Lindqvist, K. G, satulantekijä, sa- 

delmakare.
Lindroos, G. A., leipuri, bagare. 
Lindström, Eva, ompelijatar, söm

merska.
Lindström. Oskar, maalari, målare. 
Ljungell, Maria, ompelijatar, söm

merska.
Lohman, J. W., leipuri, bagare. 
Lund, K. F., leipuri, bagare. 
Luukkonen, Josefina, ompelijatar,

sömmerska.
Löfman, J. E., muurari, murare. 
Lönn, F. A., leipuri, bagare. 
Lönnroth, J. E., puuseppä, snickare. 
Magnusson, E., konetyöntekijä, me

kaniskarbetare.
Mahlberg, Linda, ompelijatar, söm

merska.
Malenius, K., viilaja, filare. 
Malenius. K. W., muurari, murare. 
Malinen, D., puuseppä, snickare. 
Mast, A., leipuri, bagare.
Mela,Mauri, rakennusmestari, bygg

mästare.
Merikanto, Oskar, musiikkitaitei- 

lija, musiker.
Meriläinen, Gustava, ompelijatar, 

• sömmerska.
Minkkinen, J., muurari, murare. 
'"Molander, H., senaattori, senator. 
Mustonen, E., puuseppä, snickare.

i Mutikainen, Lyyli, ompelijatar, söm
merska.

Mynttinen, T., puuseppä, snickare. 
Mäntynen, N., suutari, skomakare. 
Mäntynen, P., puuseppä, snickare. 
Möller, O., leipuri, bagare. 
Niemelä, Maria, ompelijatar, söm

merska.

Nieminen, J., vaskiseppä, koppar
slagare.

"Nordman, J. A., esittelijäsihteeri, 
referendariesekreterare.

•"Nordqvist, O., tohtori, doktor. 
Nordström, E., läkkiseppä, bleck-

slagare.
Nordström, T., läkkiseppä, bleck- 

slagare.
Norppa, Maria Johanna, kirjansi- 

tojatar, bokbinderska.
Nummelin, Sanny, kauppapalvelija, 

handelsbiträde.
Nurminen, J., leipuri, bagare. 
■-Nyberg, C. A. J., sotakamreeri,

iältkamrerare.
Nyberg, Weli. ylioppilas, student. 
*Nybom, F. K., pankintirehtööri,

bankdirektör.
Nyholm, F. J., maalari, målare. 
Nyman, J., läkkiseppä, bleckslagare. 
Nyyssänen, A. W., muurari, murare. 
Oikkonen, viilaaja, filare.
Oksanen, P„ muurari, murare. 
Olenius, O. W., leipuri, bagare. 
"Paimen, J. Ph., senaatori, senator. 
Pastell, K. A., muurari, murare. 
Pekonen, W., ylioppilas, student. 
Pesonen, A., pannuseppä, pannsmed. 
Platé, Aug., leipuri, bagare. 
Porkka, L., leipuri, bagare. 
Puupponen, Ida, ompelijatar, söm

merska.
Eantala, K., kuvanveistäjä, bild

huggare.
Kauhala, Hilda, ompelijatar, söm

merska.
Kautio, K., suutari, skomakare. 
Eeuter, Ossian, kirjailija, litteratör. 
Kiineläinen, I., muurari, murare. 
Riipinen, Maria, hoitajatar, före
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