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Direktionen har förberedt de flesta af föreningen af- 
gjorda frågor. Mötenas antal är 22 och har dervid närvarit 
v. Wright 21 gånger, Järvenpää 20, Pehkonen och Ekman 
19, Willandt 17, Hindström 9, Hellman 13 af 14, Schwen- 
zon 8 af 9, Lönnbohm (hindrad genom sjukdom) 8 af 22, 
Vasenius 7 af 14, Schybergsson 5 af 11, Pettersson 3 af 
8 och Sohlberg 2 af 8 gånger.

Föreningens lokal, fortfarande belägen vid Henriks- 
gatsesplanaden, består af 4 salar och 6 andra rum, har som 
samlingsställe begagnats af 15 med föreningen förbundna 
korporationer och dessutom upplåtits kostnadsfritt äfven 
åt andra för möten som afsett att gagna arbetaresaken.

Porträtt af personer som på ett framstående sätt 
gagnat arbetaresträfvandena hafva till föreningen anskaffats.

Tamburvakt har anstalts och aflönas af föreningens 
olika korporationer.

Eör anskaffandet af eget hus åt föreningen har, utom 
af handarbetsafdelningen som gåfva lemnade 500, med 
anledning af rådande hårda tider intet kunnat göras.

Månadsmöten hafva hållits 12, hvarvid bl. a. följande 
ärenden behandlats:

Allmänna finska Arbetaremötet, som allmänt ansetts i 
hög grad önskvärdt och af Helsingfors Arbetareförening- 
ined ospard möda förberedts till 1892, fann H. excellens 
generalguvernören grefve Heiden onödigt, olämpligt och 
möjligen föranledande till oordningar, hvarför han förbjöd 
detsamma. Handlingarna rörande mötet tillställdes alla der- 
till anmälda 33 korporationer och dessa uppmanades att 
behandla de uppställda frågorna. Sedan protokollen från 
dessa öfverläggningar ingått, sammanställas deras resultat.

Finskt arbetaremöte 1893 föreslogs af Wiborgs arbe
tareförening, emedan arbetaresträfvandena behöfva ett all
mänt mötes sammanslutande inflytande. Förslaget mottogs 
sympatiskt, men måste afböjas, då dess genomförande nu 
ansågs omöjligt.

Förslag om en finsk Arbetaredelegation bestående af 
ett centralutskott i Helsingfors och landsortsföreniiigarna
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representerande kausultativa ledamöter som vid beliof till 
gemensam öfverläggning inbjudas eller livilkas utlåtande 
skriftligen inliemtas, har af föreningen godkänts och är öf- 
riga föreningars pröfhing underställd. Delegationen borde 
blifva en representation för landets arbetare och såsom 
sådan handlägga dem rörande allmänna frågor.

Frågan om en arbetaretidnings åstadkommande fram
lades, men afböjdes tills vidare, emedan krafter saknas och 
tidningarna sympatiskt omfattat arbetaresaken. Dock hän- 
sköts frågan till arbetaredelegationen.

Ett arbetarnes åsigter om sjukförsäkringen samman
fattande utlåtande förberedes genom den föreslagna arbe
taredelegationen under samverkan alla föreningar emellan.

Utlåtande om sjukförsäkringen förberedes hos Helsing
fors arbetareförening af en komité till hvilken yttrande be
gärts af såväl allm. sjukkassan som handtverks- och fabriks- 
arbetarnes understödskassa.

I olycksfallförsäkringsfrågan har af presidenten i ty
ska riksförsäkringsstyrelsen d:r T. Bödiker begärts utlåtande 
om det mot denna försäkring anförda motivet att den ge
nom att minska arbetarnes aktsamhet ökar olycksfallens an
tal och har af det sakrika utlåtandet framgått att så ej är 
fallet.

I fackföreningsfrågan förordades hos industristyrelsen 
för arbetsgifvare och -arbetare gemensamma, frivilliga för
eningar, delade i korporationer för skilda yrken, samman
bundna genom centralkomitéer, som inrätta yrkesskolor, ut
dela stipendier och utgifva facklitteratur m. m.

Praktiska yrkesskolor, borde enligt föreningens till In
dustristyrelsen afgifna utlåtande, snarligen åstadkommas ge
nom åtgärd från de officiella yrkesföreningarnas sida och 
med understöd af regeringen och resp. kommuner, särskildt 
för yrken som allmännare bedrifvas.

Industriskolornas organisation och ändamål har för
eningen enligt Industristyrelsens anhållan sökt bekantgöra 
i arbetarekretsarna.

I utarbetandet af kataloger öfver för folkbiblioteken 
och för ungdomen lämpliga böcker har föreningen genom 
komiterade medverkat.

Framställningen om nedsättning af afgifterna för nö
jen, hvilka afgifter ansetts betungande, har icke kunnat bi
fallas af polismästaren, emedan de äro i lag fastställda, men 
polisbevakningen har stälts möjligast litet betungande.
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Skolbarns tidningsförsäljning liar ansetts depraverande, 
men ej föranledt skild framställning, då sådan redan gjorts 
af lärareföreningen.

Statens beställningar från utlandet hafva framkallat 
bittra anmärkningar hos arbetarne, som framhållit att stora 
summor sålunda gått förlorade för landet. Ät en komité 
har derför uppdragits att utreda huruvida landets fördel vid 
statens beställningar beaktats.

Om Tysklands ekonomiska föreningar, hvilka för indu
strins och arbetarnes bästa utöfvat en af hundratals miljo
ner Em. understödd storartad verksamhet, hvaraf äfven 
Finland kunde lära något, har utrednings införskaffande 
ansetts önskvärd, i följd hvaraf sekreteraren för dessa för
eningars allmänna förbund H. Häntschke hitsändt en redo
görelse, som till publikation emottagits af Industristyrelsen.

För lindrande af arbetsbristen hafva landsortens arbe
tare offentligen varnats att komma till hufvudstaden, hvars 
arbetsgifvare derjemte uppfordras att främst gifva syssel
sättning åt egen kommuns medlemmar. Arbetsgifvarene 
uppmanades äfven att så vidt möjligt undvika afskedande af 
arbetare, utan i stället förkorta arbetstiden, hvarigenom flera 
arbetare erhålla en om än knappare utkomst.

Ett förslag om förbud mot all bränvinsutminutering 
OCh utskänkning vintern 1892—93, vann på nykterhetsför
eningarnas anhållan, arbetareföreningens understöd, emedan 
man ville lindra den hotande nöden och bränvinet slukar 
en stor del af arbetarnes förtjenst, sprider fattigdom och 
elände i deras hem. Minoriteten fruktade för lönnkrögeri 
och trodde det större nykterhet endast småningom kan 
åstadkommas.

Sommarhvila för arbetare har genom ett upprop kraf
tigt påyrkats såsom stärkande helsan och arbetskraften.

Läkaredejourering om söndagarna under sommaren 
har helsovårdsnämden, enligt föreningens förslag, lofvat an
ordna.

Som åtgärd mot kolerafaran föreslogs att helsovårds
nämden ville i plakatform allmänt sprida sin skrift om ko- 
1 erasj ukdomen.

Tiden för stadsfullmäktigvalen förändrades på förenin
gens framställning till allmän tillfredsställelse så att äfven 
arbetarne utan olägenhet kunna afLemna sina röstsedlar.

Kandidatlista för stadsfullmäktigvalet uppgjordes en
ligt nykterhetsföreningarnas centralkomités framställning
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gemensamt af representanter för flera föreningar. Arbetare
föreningen granskade listan endast hvad arbetarekandidaterna 
beträffar och uppställde som sådana faktor J. Pehkonen och 
fabrikanten V. v. Wright. Svenska partiet upptog ingen
dera af dessa personer och det finska hr Pehkonen, som 
erhöll 6,101 röster och blef den tredje i ordningen näst ef
ter de valde, för hvilka lägsta röstetalet var 12,093. Högsta 
röstetalet för dem, som upptogos endast å den s. k. demo
kratiska listan, som motarbetades af hägge språkpartien, 
var 665.

Stadsfullmäktige representeras i undervisningskomitén
enligt föreningens framställning af 2 delegerade.

Till deltagande i ett nytt arbetarebostadsbolag hafva 
föreningens medlemmar inbjudits af Arbetets vänner.

Af pantbolagets vinst har fackföreningarnas central- 
komité genom arbetareföreningens direktion velat få en del 
öfverlemnad till stadsfullmäktiges disposition, men direktio
nen af böj de förslaget såsom afseende en inblandning i en- 
skildt bolags angelägenheter.

Stadgar hafva fastställts för finska diskussionssällska- 
pets kvinnoklubb, bagar- och konditorfackafdelningen, mu
sikklubben och nykter hetsklubben.

Statsrådet J. Pippingskiöld, som visat stort intresse för 
arbetareskyddet egnades vid årsmötet ett minnestal.

Till typografernes 250 års fest sändes en sympati
adress, som hjertligt besvarades.

Som gåfvor har föreningen fått mottaga flera fram
stående mäns fotografier, Uno Cygnaeii byst, Industristyrel
sens publikationer, årsredogörelser från arbetareinstituten i 
Sverige, Industriföreningens och Arbeidersamfundets af 1860 
i ' Köpenhamn publikationer, Tammerfors, Wiborg, Wasa 
och ivbo arbetareföreningars årsberättelser.

Under fortsatt behandling eller bordlagda äro frågorna 
om arbetareundervisningens utvecklande, prostitutionen, 
sunda egna arbetarebostäder, arbetarekalendern, utsigterna 
för obligatoriska fackföreningar, om gymnastikklubb, mar
garinfrågan, om en sjuk- och begrafningshjelpskassa för 
hela landet, om arbetarnes bageribolag, om en finsk ar
betaredelegation, om sjukförsäkringen, om. progressiv be
skattning och om statens beställningar från utlandet.

Biblioteket, som hållits öppet alla aftnar beståi' af 
1,133 svenska och 632 finska band. Boklånens antal var 
940 svenska och 1,490 finska.
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I läsesalen, som stått öppen från kl. 8 f. m. till 10 
e. m. hafva funnits 19 svenska och 26 linska in- och ut
ländska tidningar och tidskrifter.

Ordningsutskottet, hvars sammansättning framgår af 
funktionärsförteckningen, har 1892 sammanträdt 25 gånger 
och godkändt 207 till inbjudna medlemmar föreslagna per
soner och 77 andra, deraf 19 kvinliga.

Ordningen inom föreningen har under årets lopp varit 
oklanderlig, undantagandes mindre missförhållanden, och får 
utskottet härmed uttala sin tillfredsställelse öfver medlem- 
marnes uppförande.

Å Ordningsutskottets vägnar:

Fridolf Numberg.

A. N. Lahtinen.

Festbestyrelsen får härmed afgifva följande öfverblick 
af sin verksamhet under år 1892.

Från föregående år kvarstodo i festbestyrelsen föl
jande personer: hrr W. Ekman, J. F. Sanngren, G. Pauls
son och fröken Ida Seger, invalda blefvo hrr F. Numberg, 
Hj- Hammar, A. Lindgren och fröken M. Hellman. Då hr 
A. Lindgren tjenstgjorde endast en kort tid samt önskade 
afgå invaldes i hans ställe hr F. Lindholm.

Vid festbestyrelsens konstituerande möte den 30 Mars 
utsågs till ordförande kontoristen W. Ekman, vice ordfö
rande verkmästar F. Numberg, sekreterare urmakar J. F. 
Sanngren, kassör fröken M. Hellman samt till materialför
valtare fröken Ida Seger och hr Hj. Hammar.

Festbestyrelsen har föranstaltat 10 olika nöjen, näm
ligen 1 barnfest, 4 folkkonserter, 3 soiréer, 1 folkfest och 
1 utfärd till Fölisön.
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Öfversikt af Festbestyrelsens verksamhet för tiden från 
den 1 Januari till den 31 December 1893.

Inkomster Utgifter. Vinst. Förlust.

yr/tyT. 7if. 7»- 3mf.

w/i Barnfest .... 801 50 407 95 396 55
31/l Folk-konsert . . 159 148 15 10 85 _ _
21/2 Soirée.................... 133 50 210 25 76 75
32/s Folk-konsert . . 73 54 20 18 80
10/7 Utfärd till Fölis ön . 315 25 370 80 _ 25 55
28/s Folkfest i Hesperia

park.................... 7 73 95 762 32 11 63 _ _
18/>j Konsert i Alphyddan 51 25 282 85 — — 231 60
2/io Folk-konsert . . 307 235 15 71 85 _

3O/io Aftonsamkväm . 11 75 19 75 — _ 8 _
26/i2 Soirée..................... 363 50 111 65 221 85 — —

3,052 70 2,663 7 731 53 311 90
Behållning 5 389 63 389 63

3,052 70 731 53

7&
Inkomster: Utgifter:

Behållning af nöjen . 389 6.' Transport från år 1891 104 12
Inkomst af flygeln 80 Sångkören . 611 15
Bidrag af utskänk- Diverse utgifter 91 72
uingsaktiebolaget för Omkostnad för flygeln 37 50
3 folkkonserter . . 300 Behållning 26 26

Hr Edvin Forsbäck . 101 12
<5^7 873 75 | 873 75

Vid årets slut utgjorde Festbestyrelsens tillgångar:
Inventarier värda..................................................... 660: —
Fordran hos hr U. Gallén..................................... 56: 38
Behållning..................................................................... 26: 26

782: 64
Skuld:

Lån af Arbetareföreningens byggnadsfond . . . 500: —
Räkningar...............................................................119: 53
6 °/o ränta på Ä/: 619: 53 18V192—18Vi93 . . 37: 17

®n/d 656: 70
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Sångkören har öfver sill verksamhet under det för
flutna året afgifvit följande berättelse:

Den 29 mars sammankallades kören till årsmöte i och 
för val af ordförande, bestyrelse m. m. Resultatet af va
let, som skedde med slutna sedlar, blef följande: Till ord
förande återvaldes hr Fredr. Lindholm, till bestyrelsen blefvo 
valda fröknarna Lydia Mutikainen och Maria Höilund samt 
hrr A. Caselius, K. K. Ahlstedt och E. L. Wasenius samt 
till suppleanter fröken Ida Olund och hr K. Rosengren. 
Då hrr A. Caselius och K. K. Ahlstedt senare afgått från 
kören hafva suppleanterna K. Rosengren och Ida Olund 
inträdt i deras ställe.

Den 5 april erhöll kören till dirigent orgelnisten hr 
O. Merikanto, under hvars ledning den arbetat det förflutna 
året, men intresset för kören har likväl icke varit sådant, 
som det hade bordt vara från medlemmarnes sida, en sak 
som man måste tillskrifva den omständigheten att det fin
nes 2:ne sångkörer inom föreningen, och så länge detta 
fortgår, är det ytterst svårt att erhålla tillräckligt antal sta
digvarande och intresserade medlemmar i kören. Då nu 
förhållandet varit sådant har kören ej gjort de framsteg, 
som af den kunnat väntas.

Kören har medverkat vid af festbestyrelsen föranstal
tade 2:ne konserter samt vid flere soiréer och andra nöjen.

Körbestyrelsen har under året anskaffat sångmärken, 
hvilka stå att erhållas hos kassören ä 1: 50 p. pr st.

Kören består för närvarande af följande 39 personer?
Sopraner: fröknarna Lydia Mutikainen, Ida Ölund, 

Ida Liljeström, Johanna Riekberg, Ida Sundhvall, Maria 
Rukkila, Ida Henriksson, Hilda Liljeberg, Johanna Wester- 
man, Sigrid Westerman, Ida U. Henriksson och Hilda Poi- 
konen.

AZZer? fröknarna Maria Norppa, Anni Paananen, Maria 
Höilund, Eine Spiiring, Hanna Spiiring, Mimmi Kilkki och 
Mathilda Lysenius.

Tenorer: hrr Fred. Lindholm, N. Tuominen, H. Paa
vilainen, R. Magnusson, E. Ahvenainen, J. Laukkanen, A. 
Henriksson, A. Wenman och F. Drake.

Baser: hrr K. Rosengren, J. Honkaniemi, E. L. Wa- 
senius, A. Wahlman, O. Åkerberg, E. Wirtanen, R. Koso
nen, N. Heinonen, K. Silvenius, J, Löfman och E. A. Hä
tinen.
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Härmed är Sångkörens berättelse öfver det förflutna 
året afslutad och far bestyrelsen framföra en varm tack till 
alla dem, som visat kören sitt intresse.

A sångkörsbestyrelsens vägnar:

Fred. Lindholm.
K. Rosengren.

Handarbetsafdeiningens årsberättelse för år 1892 (9:de 
verksamhetsåret).

Äfven under det nu tilländagångna redogörelseåret 
hafva afdelningens möten fortgått alla onsdags aftnar från 
kl. 8—10.

Till arbetareföreningens lotteri den 4 April hade om
kring 70 af stadens fruntimmer godhetsfullt åtagit sig att 
insamla vinster.

Vinsterna, hvilkas antal uppgick till 600, uppstäldes i 
Societetshusets stora festsal och expositionen försiggick den 
4 April från kl. 4—6 e. m. under hvilken tid en septett 
från Gardesbataljonens musikkår utförde musik. Inträdes- 
afgiften vid expositionen utgjorde 25 p.

Programmet för aftonen upptog:
1. Prolog (finsk) framsades af hr K. Weckman.
2. Sång af föreningens sångkör.
3. Berättelse på bygdemål framsades af hr A. Slotte.
4. Pianomusik utfördes af hr O. Merikanto.
5. Deklamation (svensk) af hr F. Brander.
6. Solosång af fröken W. Baranoff.

' 7. Tablå arrangerad af artisten K. Wuori efter A. Edel- 
felts tafla „Gudstjenst i Nylands skärgård".

8. Nationaldans utförd i kostym af 6 damer och 6 her
rar. (Dansen var inöfvad af fru Elise Littsson.)

Allmän dans.
Nettoinkomsten 1,500 mk fördelades sålunda att 1,000 

mk öfverlemnades till föreningens allmänna fond och 500 
mk till byggnadsfonden.

Afdelningens bestyrelse begagnar sig af detta tillfälle 
att uttala sin varmaste tacksägelse till alla dem, som på 
ett eller annat sätt bidragit till lotteriets förverkligande.
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Under årets lopp har afdelningen anordnat ett afton- 
samkväm för anskaffande af medel till material inköp.

Afdelningen har icke kunnat anordna lotteri under 
våren 1893, emedan arbetslösheten och penningebristen 
bland arbetarne är så stor att från detta håll ej vore att 
påräkna någon medverkan, och då härtill kommer, att sta
dens affärsmän, hvilka sjelfva haft en svår tid att genomgå, 
antagligen ej vore hugade att förära några gåfvor, ansåg 
afdelningen det som sin oafvisliga pligt att invänta en 
lyckligare tid i och för realiserandet af sin plan. Afclel- 
ningens medlemmar fortsätta likväl flitigt på sina bestämda 
kvällar att förfärdiga trefliga och praktiska arbeten till det 
blifvande lotteriet.

Helsingfors den 15 Februari 1893.

Hilda Pehkonen.

Mathilda Sanngren.

Undervisningskomiténs berättelse för år 1892. För
främjande af arbetarebildningen har den af Arbetareför
eningen tillsatta undervisningskomitén under året 1892 för
utom föredrag och elementarkurser anordnat äfven folkhög
skolekurser.

Föredrag höllos under vårterminen af lektor A. J. Mela 
från geografins område och under våren af professor Ernst 
Bonsdorff uti fysik. Bägge serierna höllos på finska och 
svenska och hafva varit väl besökta, särdeles de finska före
läsningarna. Kostnaderna hafva stält sig på följande sätt:

Vårtermin. Hösttermin.
Annonser.............................Äy? 23: 85 18: —
Städning och gas................... „ 28: •— 31: 25
Arvode för föredragare . . . „ 300: — 300: —•

Summa 3tnf 351: 85 349: 25
Vid elementarkurserna hafva räkning, rättskrifhing och 

skönskrifning utgjort undervisningsämnen samt under höst
terminen äfven bokföring. Den finska kursen måste för 
mängden deltagare fördelas i två afdelningar, och utgjorde 
de mera försigkomnas klass 19 samt nybörjarne 30. Uti
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kurserna på svenska språket deltogo 22 elever. Kurserna 
varade från den 8 Januari till den 13 April, 2 timmar i 
veckan räkning, 2 timmar rättskrifning och 1 timme väl- 
skrifning. Under höstterminen bedrefs undervisningen från 
den 18 Oktober till och med den 20 December med fyra 
undervisningstimmar i veckan i bokföring samt tre timmar 
i finsk och två timmar i svensk rättskrifning. Sedan elev
antalet ökats, så att detsamma under senare delen af ter
minen utgjorde i bokföring 38, i finsk rättskrifning 45 och 
i svensk rättskrifning 8, blefvo eleverna fördelade i tvänne 
afdelningar, hvarvid hvardera afdelningen åtnjöt två tim
mar i veckan undervisning i bokföring och finsk rättskrif
ning. Undervisningen i bokföring har bestått i enkel bok
föring, hufvudsakligen afsedd för handtverkares affär. Hvarje 
elev har undervisats skildt, så att den som sådant önskat 
haft tillfälle att arbeta hemma och fortare genomgå kursen. 
Stora svårigheter har vållats af att eleverna varit många 
och lokalen liten.

Enligt den utförliga berättelse läraren i elementar
kurserna, hr magister A. A. Lilius till undervisningskomi- 
tén afgifvit, framstår som ett vigtigt önskningsmål för fram
tiden ej allenast hvad bokföring utan äfven hvad rättskrif
ning beträffar, att eleverna måtte anmäla sig inom bestämd 
tid, så att ej samma saker må alltför ofta behöfva uppre
pas. Rättskrifningen har verkstälts efter diktamen, och har 
korrigeringen af skrifhäftena verkstälts hemma, något som 
dock medfört en för läraren mycket ökad arbetsbörda, hvar- 
för i denna del särskild godtgörelse torde framdeles böra 
beräknas.

Utgifterna för elementarkurserna hafva stält sig på
följande sätt:

i Vårterm. Höstterm.
Undervisningsmaterial . . . 79: 50 67: 90
Annonser........................ ' • J? 39: 14 37: 45
Upplysning, värme, m. m. • • » no: — 83: —
Ett halft års hyra • • J? 5oo: — 500: —
Undervisningsarvoden . . • • w 957: 50 528: —

Summa 1,680: 14 1,216: 35
Särskild. uppmärksamhet torde de under året medde

lade folkhögskolekurserna förtjena, då arbetareföreningen i 
denna del kunnat tjena en i hela vårt land för närvarande 
med lifligaste intresse omfattad ny sak.
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Utväg att börja med detta nya företag erbjöd sig ge
nom att folkupplysningssällskapet lemnade ett bidrag af 
500 mark, hvarhos särskilda för saken intresserade medver
kande kunde erhållas, hvilka tidigare i samråd med folk- 
upplysningssällskapets sekreterare doktor Granfelt uppgjort 
en plan för undervisningen. Arbetareföreningen öfvertog, 
enligt med folkupplysningssällskapet träffadt aftal, detta 
företag, ooh kurserna utsattes att börja den 19 Januari. 
Tilloppet deltagare blef då så stort på den finska afdelnin- 
gen, att alla de 60 anmälda ej kunde emottagas; 29 män 
och 4 kvinnor emottogos, då utrymmet i det i finska nor
malskolan till begagnande erhållna klassrummet ej medgaf 
större elevantal. Kort derpå begyntes en skild kurs för 
dem som ej fått inträde i första kursen, men kunde ej flere 
än 35 elever emottagas. Af inträdande elever fordrades 
fylda 18 år och tillfredsställande förmåga att läsa och 
skrifva. Af eleverna hade en del genomgått folkskola del
vis eller helt och hållet, andra hade åtnjutit undervisning i 
andra läroverk eller deltagit i arbetareföreningens elemen
tarkurser. Flertalet utgjordes af handtverkare, arbetskar
lar och sömmerskor; dertill en och annan arbetsledare, bod- 
betjent, klockarelev o. s. v. Undervisningen var kostnadsfri. 
Tiden för densamma var på aftnarna mellan 7—9, (senare 
Va 8—Va 10).

Undervisning har meddelats i allmän och finsk historia, 
finska språket (ämneskrifning) samt litteraturen (med särskildt 
afseende å Kalevala), geografi, fysik och helsolära. Under
visningen har meddelats i form af föreläsningar; när tiden 
sådant medgifvit har äfven förhör egt rum. Alla fredagar, 
då endast en undervisningstimme förekom, hölls dertill sam- 
talsöfningar eller diskussioner. Som ämnen för dessa dis
kussioner har man valt sådana ämnen, som förutsatts vara 
af största gagn och intresse för deltagarne, såsom val af lit
teratur, nykterhetssaken, sjelfuppfostran, hvilodagens an
vändning. En af deltagarne har i tur varit ordförande, 
tvänne protokollsförande. Vid dessa tillfällen hafva äfven 
ämnen utgifvits och eleverna haft tillfälle att under sam
språk fråga lärarne om sådana saker, som under föregående 
timmar blifvit dem oklara.

Till den svenska kursen anmälde sig 24 deltagare, 12 
män och 12 qvinnor, och vidtog undervisningen den 1 Fe
bruari för att afslutas vid April månad. Ämnen voro de
samma som i den finska samt dertill religion.
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Som lärare tjenstgjorde på de finska afdelningarna 
filosofie magistrarne R. Salkku och W. Wallin, fröknarna 
Hilda Käkikoski och Anna Luukkonen, medicine kandida
ten V. Manner, filosofie kandidaten J. G. Toivonen och 
studeranden V. P. Juuma. På svenska afdelningen medde
lades undervisning af pastor Amirchanjanz samt fröknarna 
I. Frelander, B. Hermansson och Lavonius.

Under höstterminen har undervisningen efter möjlig
heten uppehållits på samma sätt som under våren; dock 
har stor svårighet vållats deraf att goda lärare ej kunnat 
erhållas i alla ämnen, och har undervisningen derpå bedrif- 
vits i mindre omfattning.

Utgifterna för dessa kurser hafva stält sig på föl-
jande sätt:

Höstterm. V årterm.
Papp- och åskåclningsmateriel . 49: 15 16: 50
Annonser...................................... >5 65: 85 49: 20
Undervisningsarvode................... 1,302: — 549: —
Rumhyra, städning, ljus, betjening 188: 25 91: 20

Summa 9mf 1,605: 25 705: 90

Ehuru upprätthållandet af denna undervisning både 
för utgifternas skull och med hänsyn till bristen på goda 
lärarekrafter möter stora svårigheter, kan komitén icke an
nat än anse densamma synnerligen maktpåliggande, och 
hoppas att i sinom tid organisationen deraf genom sam- 
manshltning af de för folkbildningen arbetande krafterna 
viima i stadga och säkerhet.

Statistikkomitén. Medlemmar i densamma hafva varit 
hrr doktor Aug. Hjelt, ordförande, byggmästar G. E. Wil- 
landt, urmakar J. P. Widemark och verkmästar P. Num
berg. Sekreterarebefattningen har benäget omderhafts af 
fil. kand. Oskar Groundstroem.

Resultaten af den enquéte angående Helsingfors arbe
tarebefolknings löne-, bostads- m. fl. lefnadsförhållanden, som 
1891 härstädes utfördes, bearbetas för närvarande af doktor 
Aug. Hjelt och utsigt förefinnes att de inom kort kunna 
läggas under tryck. Denna publikation, i sitt slag den för
sta i vårt land, torde komma att åtminstone i någon mån
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sprida ljus öfver olika sidor af härvarande arbetarebefolk
nings sociala och ekonomiska lif.

De sedan år 1885 sedvanliga mötena för insamlande 
af statistiska uppgifter från särskilda yrken hafva äfven 
detta år i vedertagen ordning utlysts och hållits.

Liksom under föregående år intogo här utkommande 
mera spridda tidningar kostnadsfritt ett upprop af följande 
lydelse:

Till Helsingfors arbetare.
Helsingfors arbetareförening har redan under en följd af 

år genom sin statistikkomité kallat hufvudstadens arbetare till 
komiténs sammanträden för att lemna densamma upplysningar 
angående arbetareklassens lefnads- och yrkesförhållanden. Nu 
liksom under föregående år gäller det åter att insamla enahanda 
uppgifter, alltså uppgifter angående löne- och bostadsförhållan
den, angående arbetstidens längd, angående lärlingarnes ställ
ning, angående verkstädernas beskaffenhet m. fl. omständigheter, 
hvilka betinga arbetarnes ställning.

Nyttan, ja nödvändigheten af en dylik undersökning torde 
redan inses af hufvudstadens arbetare. Erfarenheten från före
gående år är i detta afseende talande nog. Missförhållanden 
och brister, hvilka annars allt fortfarande skulle bestå okända 
för andra än de arbetare de närmast beröra, hafva vid statistik- 
komiténs förfrågningar bragts i dagen och blifvit afhulpna. Det 
första vilkoret för att en förbättring skall vara möjlig, är just 
det, att tydligt framvisas de missförhållanden och felaktigheter, 
som böra afhjelpas.

Särskildt borde nu rådande svåra ekonomiska förhållanden 
mana arbetarne att talrikt infinna sig till komiténs möten. Nyt
tan deraf tillfaller arbetarne sjelfva.

För att såvidt möjligt förebygga ensidighet och skefhet i 
de afgifna uppgifterna, uppmanas vänligen äfven arbetsgifvare 
att infinna sig till sammanträdena.

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

Söndagen den 12 Februari: kl. 9 bokbinderiarbetare och 
-arbeterskor, linjerare m. fl,; kl. half 10 garfvare, sadelmakare 
och tapetserare; kl. 10 porslins- och kakelfabriksarbetare; kl. 
half 11 guld- och silfverarbetare samt urmakare; kl. 11 tobaks- 
arbetare och -arbeterskor: kl. half 12 sömmerskor, tvätterskor 
och strykerskor; kl. 12 typografer och litografer; kl. half 1
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trädgårdsarbetare; kl. 1 målare, förgyllare ocb glasmästare; kl. 
half två timmermän och sågarbetare; kl. 2 snickare, svarfvare 
och vagnmakare.

Söndagen den 19 Februari: kl. 9 stenhuggare; kl. half 10 
murare; kl. half 11 bleck-, plåt- och kopparslagare; kl. half 12 
mekaniska arbetare, rörläggare och smeder; kl. half 1 skräd
dare; kl. half 2 bagare- och konditoriarbetare; kl. 2 öfriga icke 
uppräknade yrken.

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

Samtlige arbetare i Helsingfors, oberoende deraf, om de 
äro medlemmar af arbetareföreningen eller ej, äro välkomna.

Helsingfors den 7 Februari 1893.

På Helsingfors arbetareförenings vägnar:

Dess statistik-komité.

Deltagandet i de utlysta mötena var synnerligen 
knappt, de tillstädeskomne voro ännu färre än de närmast 
föregående åren. Flertalet yrken hade ingen enda repre
sentant. Detta förhållande synes tyda på, att våra arbe
tare, sedan de numera inom de flesta yrken bildat fackför
eningar, icke längre med samma intresse som förr omfatta 
statistikkomiténs möten. Men äfven fackföreningarna hafva 
underlåtit utt till komitén afgifva sådana upplysningar för 
resp. yrken, som komitén skulle för sitt arbete behöft.

Af denna anledning nödgas statistikkomitén inskränka 
sin redogörelse till ett knappare omfång, än någonsin förr.

Med ledning af erhållna uppgifter har komitén sam- 
manstält följande på vanligt sätt aflattade tablå.
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Uppgifter rörande arbetslönernas belopp och arbetstidens 
längd i nedan uppräknade yrken i Helsingfors 1892.

Yrke.

egen kost och
logis.
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Å stycke
arbete.

Effektivt

N
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inelt.

Å dags
penning.

1Effektivt.

N
om

inelt
i

Mk. p:i. Mk. p:i. T:r. M:r. T;r. M:r. Mk. p:i. T:r. M:r. T:r. M:r.

Bagare ............
Kakelfabriksar -

— — — — — — — — 1 50 ? ? ? ?

bétare ... 
Mekaniska arbe-

— — 3 — 11 30 13 — — — — — — —

tare............... 3 — — — 11 — 12 30 —
Skräddare .... — — 3 —. 12 — 13 — — _ — — __
Snickare .... 2 50 3 — 11 30 13 _
Timmermän . . 2 50 — — 12 — 13 — — — — — _ __
Typografer . . . 4 50 — — 12 30 — — — — — — — —
Sågarbetare . . 2 — — — 12 — — —• — —

Med ledning af de i tidningarna publicerade torgbe
rättelserna har ingeniör R. Hindström sammanstält följande 
tablå angående

ris i minut på matvaror och ved. under 1892
dmf "fti.

Rågbröd, pr 10 kilo . . 3: 13
Rågmjöl „ „ „ 2: 83
Arter, pr 5 kilo .... l: 22
Potatis pr 5 liter . 0: 46
Nötkött, färskt, pr 10 kilo 5: 92
Fläsk, „ „ „ „ . li: 95

d:o salt „ „ „ . 13: 82
Smör, färskt, pr kilo 2: 42

d:o mat, „ 10 kilo . . 21: 17
Strömming, färsk, pr kilo . o: 40

d:o salt, pr 10 kilo . 2: 58
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Mjölk, oskummad, pr liter . 0: 20
d:o skummad, o: io
d:o sur, pr liter . . . 0: 09

Ved, björk, pr m. famn . . 15: 45
d:o tall, „ . 12: 10
d:o gran, „ . 10: 35

Äfven i år kunde med tillfredsställelse konstateras, att 
en del missförhållanden, hvaröfver arbetame tidigare kla
gat, blifvit beaktade och afhulpna, ett resultat, hvartill i 
sin mån statistikkomiténs redogörelser, men ännu mer fack
föreningarnas uttalanden medverkat. Ännu kvarstår dock 
en mängd önskningsmål ouppfylda och missförhållanden, 
som kräfva rättelse. För hvad i detta afseende till komi- 
tén anförts, redogöres nedan.

Arbetstiden.
Uppgifterna om arbetstidens längd voro i hufvudsak 

de samma som förr. De samma voro också önskningsmå- 
len om kortare arbetsdag. Särskildt upprepade timmermän
nen sin önskan om arbetstidens förkortande från 12 till 10 
timmar. I en del tryckerier räcker arbetsdagen från kl. 7 
om morgonen till kl. 8 på aftonen eller en timme längre 
än vanligt. Särskildt med afseende å lärlingarne ansågs 
arbetstiden der böra förkortas till högst 12 timmar nomi- 
nelt. Skräddarne klagade öfver den skyndsamhet, hvarmed 
styckearbetet under brådskande tider måste utföras. Ba
gar ne önskade begränsning af nattarbetet.

Sanitära förhållanden.
Skräddarne beklagade sig öfver de trånga och illa 

ventilerade arbetslokalerna, synnerligast i mindre verkstä
der. Typografer, hagare och mekaniske arbetare erkände, 
att deras arbetslokaler i sanitärt afseende förbättrats. Dock 
anfördes som ett missförhållande från en mekanisk fabrik 
att ässjorna befinna sig i våningen under filarverkstaden, 
livilket ej blott medför eldfara utan äfven i arbetslokalen 
sprider en stank, som ventilerna ej kunna afleda.

Lärlingarnes ställning.
Ällmänt anfördes, att många missförhållanden råda i 

fråga om lärlingarnes ställning. De användas såsom en
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ytterst uselt aflönacl arbetarereserv, för hvars yrkesutbild
ning samt undervisning och sedliga uppfostran mycket litet 
göres, om ens något alls. En del typografer ville t. o. m. 
göra troligt, att arbetsgifvarne systematiskt hindra lär- 
lingarnes bildningssträfvanden; ett härvarande tryckeri upp- 
gafs sysselsätta 13 konstförvandter och — 19 lärlingar. 
Skräddarna delade samma uppfattning. Bagarne deremot 
gåfvo erkännande åt arbetsgifvarnes omsorg om sina lär
lingars bästa.

Arbetslöner.
Arbetslönerna synas öfverhufvud varit lägre än under 

föregående år, hvartill orsaken ligger i rådande arbets- och 
penningebrist.

Timmermännen uttalade det önskningsmål, att deras 
aflöning skulle utgå pr timme och ej pr dag, såsom och vid 
fabriker är plägsed. Snickarene klagade öfver att arbets- 
gifvarene allmänt nog börja upphöra med utgifvandet af 
styckearbete och öfvergå till dagspenningssystemet.

Diverse uttalanden och önskningsmål.
Olycksfallsförsäkring är ännu icke införd i flertalet 

yrken; icke ens vid alla mekaniska verkstäder. En allmän 
olycksfallsförsäkring af arbetare ansågs emellertid högst 
önskvärd. Sjukkassor finnas ju rätt många, men deltagan
det i dem är svagt.

Som ett missförhållanden framhölls, att arbetame sakna 
kontrakt med sina arbetsgifvare, i följd livaraf deras ställ
ning gestaltar sig ännu mera osäker, än nödigt vore. En 
reform i detta afseende borde utgå från arbetsgifvarnes 
sida. För enskilde arbetare kunde det stundom hafva obe
hagliga följder. Likaså borde arbetsbetygen komma till all
männare användning.

Om yrkesinspektörens tillsättande och hans uppgifter 
voro de flesta arbetare okunnige och uttalade den förhopp
ning om att han ville, såvidt möjligt, besöka äfven mindre 
verkstäder.

Mekaniska arbetare klagade öfver de obilligt stränga 
reglementen, som i flere mekaniska verkstäder äro införda 
och enligt hvilka en arbetare kan åläggas att erlägga ska
destånd, derest hans arbete icke befinnes fullt godt, äfven 
om felet dertill ligger i den honom förelagda ritningen.

2
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Äfven i år upprepades de redan länge anförda klago
målen öfver det ofog, som här bedrifves genom ett mång- 
grenadt entreprenadväsen, särskildt inom byggnadsindu
strin. Entreprenören och hans underentreprenörer i tredje 
och fjercle led taga ingen befattning med sjelfva arbetet 
och hafva icke heller dertill erforderlig yrkesskicklighet, 
men behålla icke dess mindre för sig en rundlig del af en
treprenadsumman. — En annan skuggsida i detta entrepre
nadsystem är det, att samvetslösa personer derigenom få 
tillfälle att uppbära förskottsbetalningar, medan de i lång
liga tider fördröja likviden med sina arbetare och slutligen 
lemna dem i sticket med en obetydlig betalning eller ock 
fullständigt olikviderade. När dylika bedrägerier inträffat 
— och flere exempel hafva skildrats, — hafva arbetarne 
naturligtvis oftast förgäfves vändt sig till den ursprunglige 
entreprenadgifvaren för utfående af sin aflöning. Kostna
derna och omgångarna för vinnande af rättvisa hafva hit
tills vållat, att de förfördelade icke väckt rättegång emot 
de personer, hvilka sålunda bedragit dem. Den åsigt har 
bland arbetarne uttalats, att den som för sitt arbete anta
ger en entreprenör, borde öfvertaga ett visst ansvar för att 
denne ordentligt utbetalar faststälda arbetslöner.

Det gamla missnöjet, deröfver att landsortsarbetare, 
hvilka icke erlägga några utskylder till staden, användas 
ja t. o. m. föredragas i stadens arbeten framom stadens 
egna arbetare, gaf sig ånyo luft.

Aug. Hjelt.

J. F. Widemark. Gr. F. Willandt.
Fr. Numberg. O. Gfroundstroem.

Allm. sjuk- och begrafningshjelpskassan, som är stiftad 
af föreningen, har fortfarande hos densamma haft sin lokal.

Fackföreningarnes Centralkomité har hållits sina sam
manträden å föreningens lokal.

Schackklubben,
Byggmästareklubben och
Sadelmakare och tapetserareföreningen hafva insomnat.
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Helsingfors arbetareförenings

Bagare- och konditorfackafdelnings berättelse för år 
1892, 5:te verksamhetsåret.

Vid årsmötet den 6 Februari beslöts efter en liflig 
diskussion förändra afdelningens stadgar, hvilka derigenom 
blifvit tidsenligare; äfven afdelningens namn ändrades till 
Bagare- ocb konditorfackafdelning.

Hr V. v. Wright, som tillhört bestyrelsen i fyra års 
tid och hr Alarik Biese, som under samma tid varit afdel
ningens kassör, hafva under det förflutna året afgått. Till 
ett minne och ett ringa bevis för afdelningens uppriktiga 
tacksamhet förärade afdelningen åt nämde afgångne besty- 
relsemedlemmar ett fotografi af afdelningens bestyrelse.

Månadsmöten ha regelbundet hållits och hafva de vik
tigaste diskussionsämnena vid dessa möten varit:

Fragan om bildandet af en ny pantlåneinrättning. I 
denna från centralkomitén inkomna fråga förenade sig af- 
delningen med de öfriga fackkorporationerna i ett uttalande, 
att en ny pantlåneinrättning icke borde inrättas, men att 
det n. v. pantbolaget borde afstå en del af sin årsvinst till 
stadsfullmäktige för att af dessa användas till allmännyttiga 
i främsta rummet arbetarnes bästa befrämjande ändamål.

Bildandet af en nykterhetsklubb inom arbetareförenin
gen. Frågan refererades af hr Hukka och beslöts för vi
dare behandling af frågan sammankalla samtliga för nyk- 
terhetssaken intresserade personer inom föreningen till ge
mensamt möte. Resultatet af mötet blef att ifrågavarande 
klubb bildades.

Musikklubben. Ett tiotal bageriarbetare väckte för
slag om bildandet af en musikförening inom afdelningen. 
I betraktande af dess ringa tillgångar kunde afdelningen 
dock ej godkänna förslaget utan ansåg att en musikklubb 
borde bildas inom arbetareföreningen och har en sadan 
klubb sedermera bildats.

Frågan om nattarbetets afskaffande (se föregående års
berättelse). Sedan vid ett möte i November förlidet år 
en komité erhållit i uppdrag att hos bageriegarne göra 
förfrågan huru många af dem vore villiga att afskafla 
nattarbetet, har erhållits visshet om att endast en af 
stadens bageriegare vore villig dertill och att tre af dem 
antecknat sig som neutrala, men alla de öfriga förklarat 
sig icke vara böjda för den ifrågavarande reformen. Med
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anledning af detta uttalade afdelningen sitt ogillande samt 
nedsatte en komité för att taga reda på om äfven minder
årige arbetare användas till nattarbete. Af komiténs un
dersökning framgick att någon förbättring i detta afseende 
ej inträffat. Denna undersökning gaf sedan yrkesinspek- 
torn, kanslirådet Lindeberg, anledning att blanda sig i sa
ken med den påföljd, att ett tiotal bageriegare blefvo plikt- 
fälda.

Tallå öfver afdelningens inkomster och utgifter under 
år 1892.

Inkomster:
Behållning från 1891 .......................................... 404: 13
Inskrifningsafgifter........................................... 13: —-
Månadsafgifter....................................................  256: 50
Inkomst från nöjen................................................ 104:35

Summa Sfihf 1TV. 98
U tgifter:

Inskrifningsafgifter till arbetareföreningen . . . 13: —
Månadsafgifter till d:o ... 128: —
Ekbergs skolstipendium......................................... 25: —
Till byggnadsfonden . , . . ,..................... 10: 43
Diverse utgifter................................................ 279: 55
Behållning till 1893 ................................................  322: -

Summa Äy? 777: 98

De skilda fondernas tillgångar:
Afdelningens medlemmars fond............................... 276: 50

„ • enskilda fond...........................................45: 50
Summa 322: —

K. F. Harteil. K. A. Hildén.

Afdelningens funktionärer:
Ordförande: T. v. Schrowe, viceordf örande: G. Lind

holm, -sekreterare: J. Koivistoinen, kassör: J. Rosenberg, 
arbetareföreningens representant: J. Pehkonen, öfriga leda
möter: O. Willandt och N. Leino, revisorer: K. A. Hildén 
och K, E. Harteil.
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Afdelningens medlemmar:
Appelqvist, A. 
Avellan, J. A. 
Bergholm, E. 
Björklund, A. 
Blomqvist, E. 
Catani, J. 
Eriksson, E. A. 
Grönholm, Hj. 
Harteil, K. F. 
Helin, J. A. 
Hukka, H. 
Johansson, J. L. 
Jääskeläinen, E. 
Juntunen, I. E. 
Kaartinen, K. P 
Kaselius, A. 
Koivistoinen, J. 
Leino, N. 
Lindberg, G. E 
Lindroos, G. 
Lindholm, G. 
Leivonen, J. V.

Lund, K. F.
Mast, N.
Mattsson, J. 
Maukkola, H.
Möller, O.
Nurminen, J. 
Nohrström, G. B. L. 
Nyström, A. 
Paattinen, A.
Polen, V.
Porkka, L.
Platé, Aug. 
Rantanen, A. 
Rosenberg, J. 
Salonen, W. F. 
Sehrowe, T. A. von 
Stenroos, W. F. 
Sundell, J. A. 
Tallgren, K. 
Tirkkonen, J. P. 
Wirtanen, O. 
Willandt, O.

Inalles 45 medlemmar; år 1891 var medlemsantalet 71. 
Helsingfors den 1 Februari 1893.

T. v. Sehrowe.

Helsingfors arbetareförenings
Mekaniska fackafdelnings årsberättelse för år 1892,

femte verksamhetsåret.
Afdelningens bestyrelse liar under året bestått af föl

jande medlemmar: från föregående år kvarstående svarfva- 
ren K. Liljeroos, filaren K. Lindroth och gjutaren G. Ny
man. Vid årsmötet den 28 Febr. invaldes mekanikern V. Sohi
man med 12, filaren P. Ek (ånyo) med 10 och smeden Hj. 
Hammar. Såsom arbetareföreningens representant har kon
toristen W. Ekman fungerat.

Vid konstituerande bestyrelsemöte den 6 Mars valdes 
till ordförande mekanikern V. Sohiman, till vice ordförande 
filaren K. Lindroth och till sekreterare filaren Petter Ek, 
dessutom antog bestyrelsen till afdelningens kassör ritaren 
J. Lehtisalo.
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Å samma möte valdes till festbestyrelseix följande 5 
personer: filaren A. And, smeden Hj. Hammar, kopparsla
garen Luukanen, gjutaren G. Nyman och svarfvaren Wir- 
tanen.

I fackafdelningarnes Centralkomité har afdelningen 
representerats af svarfvarene K. Liljeroos och J. M. Ti- 
lander.

Bestyrelsen har under årets lopp hållit 11 möten. 
Månadsmöten hafva hållits 8. På alla möten utom ett har 
ordinarie ordföranden fördt ordet och har diskuterats bl. a. 
följande ärenden:

Fackafdelningarnas organiserande till officiella.
Om grundande af en pantlåneinrättning.
Om undsättningsåtgärder vid inträffandet af dåliga

tider.
Om fackundervisning m. m.

Revisionsberättelse.

Inkomster:
Behållning från 1891   93: 80
Medlemsafgifter..........................................................185: 50
Inskrifningsafgifter................................................ 18: —
Inkomster från aftonsamkväm................................... 60: 10

Summa 357: 40

U tgifter:
Arbetareföreningens allm. fond..........................92: 75
Inskrifningsafgifter....................................... 18: —
Återbetalt till medlemmar................................... 18: —
Centralkomitén................................................. 6: —•
Annonsering och tryckningskostnader m. m. . . 166: 30
Helsingfors sjuk- och begrafningshjelpskassas lotteri 35: —•
Förlust å aftonsamqväm....................................... 11:05
Behållning till år 1893 ................... ........................ 10: 30

Summa $mf 357: 40
•Då vi ej varit i tillfälle att granska afdelningens pro

tokoll, ej heller dess inventarium, är det endast på kassö
rens böcker samt dennes och festbestyrelsens qvittenser, 
som vi upprättat ofvanstående berättelse. Likväl föreslår
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vi ansvarsfrihet för bestyrelsen och kassören, hyars böcker 
äro lika med den af oss uppgjorda berättelsen.

Helsingfors den 12 Februari 1893.
J. M. Tillander. W. Grahn.

Emedan fackföreningens bestyrelse har värderat sina
inventarier till.......................................................... 130: —
Och enligt revisionsberättelsen behållningen är . 10: 30
så är fackföreningens hela egendom . . . 140: 30

På bestyrelsens vägnar:
V. Sohiman.

Faclcafclelningens funktionärer under år 1892 hafva varit: 
Ordförande:

V. Sohiman, mekaniker, född 187/i57, funktionerat 1892—■ 
1893.

Vice ordförande:
K. Lindroth, filare, f. 18u/258, funkt. 1892—1893.

Ofriga medlemmar:
Petter Ek, filare, f. I8V166, funkt. 1889—93.
Gustaf Nyman, gjutare, f. I8V116O, funkt. 1891—-1893.
K. Liljeroos, svarfvare, f. 1829/960, funkt. 1891—1893.
Hj. Hammar, smed, f. 1818/359, funkt. 1892—-1893.
Willehad Ekman, kontorist, f. 1818/262, funkt. som arbetare

föreningens representant 1890—1893.

Sekreterare:
Petter Ek, filare, f. I8V166, funkt. 1890—1893.

Revisorer för år 1892:
Petter W. Grahn, materialförv., f. 18ls/250, funkt. 1891— 

1893.
M. Tillander, svarfvare, f. 1817/i57, funkt. 1891—1893.

Kassör:
J. Lehtisalo, maskinritare, f. 1823/265, funkt. 1892—1893.
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Fackaf delning ens medlemmar:
Ahvenainen, Emil, maskinist. 
And, August, filare.
Andersson, A., svarfvare.
Ek, Petter, filare.
Ekman, Willehad, kontorist. 
Falenius, Gustaf, mek. arb. 
Flinkman, Johan, mek. arb. 
Grahn. Petter, materialförvaltare. 
Grönqvist, Karl, filare. 
Gustafsson, Johan Emil, filare. 
Hammar, Hjalmar, smed. 
Hautamäki, Samuel, filare.
Hollo, Wilhelm, ritare.

Jokinen, Johan, modellsnickare. 
Lehtisalo, Jakob, ritare. 
Liljeroos, Karl, svarfvare. 
Lindholm, Karl, filare.
Lindroth, Karl, filare.
Lindvall, Karl, svarfvare. 
Magnusson, Richard, filare. 
Mattila, Simon, jernarb. 
Paavilainen, Wilhelm, svarfvare. 
Sohiman, Victor, mekaniker. 
Tillander, M., svarfvare. 
Wenman, A., modellsnickare.

Tillsammans 25 medlemmar.

Helsingfors arbetareförenings

Bokbindarefackafdelningens berättelse för år 1892, tre
dje verksamhetsåret.

Diskussionsämnen hafva varit: Industristyrelsens för
slag om fackföreningarnas organisation. Det tilltänkta för
sta finska arbetaremötets frågor. Pantlånefrågan. Arbetare 
bageribolagsfrågan. Om arbetsbristen. Yrkesundervisnings- 
frågan m. m., hvaraf den sistnämda har varit mera bety
delsefull derigenom att en lärokurs i handförgyllning verk
ligen åstadkommits. Resultaten at densamma höra dock 
till följande årsberättelse.

För att upplifva andan inom afdelningen har, förutom 
årsfest, anordnats ett familj esamkväm och en särdeles tref- 
lig och lyckad utfärd i det gröna.

Afdelningens representant i fackföreningarnes central
komité har varit hr J. Österberg.

Bestyrelsemedlemmar hafva varit: ordförande: O. J. 
Tilja, .född 18i9/'h61, viceordförande: A.. W. Diktonius, kas
sör: A. Järvenpää f. 182/s56, sekreterare: Gr. W. Paulsson 
f. 1820/b64. Arbetareföreningens representant i bestyrelsen 
har varit doktor V. Wasenius.
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medlemmar från år 1891
Oksanen, J. F.
Paulsson, G. W.
Saari, P.
Wickström, F. O. 
Wijknian, S. A. 0. 
Wirta, F. W.
Österberg, J.

Afd elningens 
Forss, K. G.
Hellman, Maria Wilhelmina. 
Henrikson, Ida. Maria. 
Hildén, Amanda Maria. 
Järvenpää, A.
Lilja, O. J.
Liljeroos, N.

Är 1891 tillkomna medlemmar:
Aspegren, E. Rnkkila, Maria Katarina.
Kaukonen. O. Spiring, Hanna Charlotta.
Norppa, Maria Johanna.

Är 1892 tillkomna medlemmar:
Helin, W. W. I Kandelin, Ida.
Henriksson, Ida Wilhelmina. | Spiring, Eine Elvira.

Afdelningen har under årets lopp haft inalles 33 med
lemmar. Medlemsantalet vid årets slut utgjorde dock en
dast 23.

Helsingfors den 3 Februari 1893.
Enligt uppdrag:
Gust. Paulsson.

Revisionsberättelse för år 1S92.
Inkomster:

Saldo från år 1891   147: 03
Anmälningsafgifter........................................ 3: —■
Inskrifningsafgifter........................................ 5: —
Månadsafgifter....................................................160: —

Summa Pmf 315: 03
U tgifter:

Anmälningsafgifter till arbetareföreningen ... 3: —
Inskrifningsafgifter till „ ... 5: —
Månadsafgifter 50 proc. till „ . , . 80: —
Saldo till år 1893 ......................................  74: 28

Summa 315: 03
Ofvanstående redovisning godkännes, riktig. 
Helsingfors den 2 Februari 1893.

P. Saari. E. Aspegren.
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Helsingfors arbetareförenings

Sömmerskefackafdelnings årsberättelse för 1892, tre
dje verksamhetsåret.

Under året ha hållits 14 bestyrelse- och 11 månads- 
möten. De förra ha varit ytterst fåtaligt besökta i hvilken 
omständighet är att söka orsaken till att afdelningens verk
samhet varit mindre liflig. Det oaktadt ha ett antal frågor 
stått på dagordningen, bland hvilka må nämnas följande:

Huru bör undervisningen i sömmerskeyrket bedrifvas 
för att lemna bästa möjliga resultat? Afdelningen uttalade 
den åsigt att hvarje inom en större affär anstäld utlärd 
och skicklig sömmerska borde erhålla en eller par lärlingar 
till utbildning. Härigenom blefve uppsikten öfver elever
nas arbete noggrannare och beständigare än om förestån
darinnan, hvilken ofta är upptagen af andra göromål, ensam
meddelade undervisningen åt alla elever.

För att höja den inhemska industrin har afdelningen 
beslutat hos industristyrelsen anhålla om ett reseunderstöd 
för någon sömmerska, som vore hugad att i utlandet, före
trädesvis Paris, utbilda sig i yrket och sedan härstädes 
upprätta en affär der det tillverkades artiklar, som kunde 
täfla med dem, som nu införskrifvas från utlandet.

Tionde frågan, ur handlingarna rörande det tilltänkta 
allmänna arbetaremötet 1891, om de kvinliga arbetarnes 
ställning i industrin beträffande hvilken afdelningen förenade 
sig med referentens, fröken A. Gripenbergs, uttalade önsk- 
ningsmål: att kvinnorna måtte erhålla samma rätt och till
fälle till yrkesutbildning, som männen, samt att kvinliga 
arbetare måtte, såframt de prestera samma kunskapsmått 
och skicklighet, som de manlige, erhålla samma lön som 
desse.

I likhet med föregående år har ett upprop utfärdats 
till husmödrar och symagasinsinnehafvare med anliällan om 
vissa lindringar under arbetet, såsom förkortad arbetstid m. m.

Bestyrelsen har anordnat en soaré till förman för 
„Marys understödsfond", en julklubb, en maskerad och två 
aftonsamkväm.

Till sin representant i fackafdelningarnas centralkomité 
har afdelningen utsett iröken Aina Liljeroos.

Afdelningens bestyrelse utgjordes den 31 December 
af följande: Ida Nordman, ordförande, Fanny Lindstedt, 
vice ordförande och kassör, Ida Liljeström, sekreterare,
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samt Sofia Kumpulainen, Hilda Lilleberg, Lina Wiljakainen, 
V. von Wright och Sofie Arström.

'Afdelningens medlemmar den 31 December 1892 voro: 
Alexandra Ahlfors, Emelia Dahlström, Ljuba Jefimoff, Laura 
Jalo, Sofia Kumpulainen, Fanny Lindstedt, Hilda Lilleberg, 
Aina Liljeroos, Ida Liljeström, Gustafva Meriläinen, Lydia 
Mutikainen, Katharina Mäkelä, Ida Nordman, Hanna Rosen
dahl, Mathilda Stjerlund, Augusta Toivonen och Sofia Ar
ström.

Inkomster: 291: 48. Utgifter: 287: 6. Behållning: 
3: 88. „Marys fond“ 130: —.

Helsingfors arbetareförenings
Finskspråkiga talare- och diskussionsklubbs årsberät

telse för år 1892.
Ehuru det ej kan nekas att klubben äfven under det 

nu förgångna året visat ganska stor lifaktighet, måste dock 
medgifvas att klubbens fordna andliga verksamhet förvand
lat sig till mera praktiska sträfvanden. Diskussioner af 
idealare ämnen hafva nämligen ej ofta förekommit. Och 
kvinnoklubben för hvilken stadgarna redan äro faststälda 
har ej heller i brist på deltagare kunnat börja sin verk
samhet. Kansallinen laulukunta har dock fortfarande öfvat 
sig och tidningen „Ääni“ då och då utkommit samt en täf- 
lan i deklamation och en i ämneskrifning egt rum.

Bland nöjen märkas främst de tvänne sällskapsspek
takel, hvilka under hösten på klubbens föranstaltande gåf- 
vos i Arkadia teatern och hvarvid Minna Canths „Kovan 
onnen lapsia14 uppfördes med ganska stor framgång. Af 
öfriga tillställningar må nämnas ett par trefliga utfärder, 
en folkfest och en familjesoirée i hvilkas program ingått 
teaterför e ställningar.

Klubbens medlemsantal har varit 41. Ordinarie möten 
har hållits 5 samt öfningsmöten 21. Bestyrelsen hafva till
hört hrr F. M. Orrela, ordförande, A. Järvenpää, kassör och 
ledamöter fröken I. Seger och hr W. Wirta samt efter den 
sistnämdes afgång hr P. Saari. Bestyrelsen har hållit 13 
möten.

Klubbens festbestyrelse hafva tillhört hrr A. Järven
pää, ordf., samt fr. O. Hällfors, M. Schneider, L. Jalo och 
S. Kumpulainen samt hrr J. Hedman, P. Ek, A. Uutinen,
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J. Matilainen och sedan den sistnämde afgått hr F. Kum-
pumiemi.

Fondernas ställning.

Klubbens fond:
Inkomster:

Behållning från föregående år............................. 82: 95
Inkomst af medlemsafgifter, nöjen m. m. . 1,298: 74
Förlust................................................................... 93: 26

9mf 1,474: 95
U tgi fter:

Till täflingsprisen vid nöjen, annonser, m. m. 1,474: 95
1,474: 95

Kansallinen laulukuntas fond:
‘ Inkomster:

Behållning från föregående år............................. 19: 06
Från konserter, fackföreningar m. m................... 645: —
Förlust.................................................................... 11: 72

675: 78
U tgifter:

Sånglärarens arvode, annonser m. m................... 675: 78
Tmjf'. 675: 78

Ofvanstående klubbens räkenskaper hafva vi granskat 
och funnit desamma riktiga, och föreslå vi derför bestyrel
sen full ansvarsfrihet.

Helsingfors den 19 Februari 1893.

Pietari Ek. And. Tukiainen.
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Finska diskussionsklubbens
»Kansallinen laulukuntas" årsberättelse för 1892, an

dra verksamhetsåret.

Sångkörens bestyrelse har bestått af följande perso
ner: hr A. Lindgren, ordf., fru V. Salonen, vice ordf., hr 
G. Salonen, ekonom, hr J. Matilainen, sekreterare, frök
narna S. Kumpulainen, M. Schneider och hr J. Hedman. 
Under årets lopp har inträffat förändringar, så att bestyrel- 
sen f. n. består af hr P. Saari, ordf., fröken M. Schneider, 
vice ordf., hr W. Tenhunen, ekonom, hr F. Kumpuniemi, 
sekreterare, fröknarna O. Hällfors, A. Koponen och hr J. 
Karhu.

Sångkörens ledare var i början af året hr O. Meri
kanto. Sedermera har musikern A. Ikonen handhaft diri
gentbefattningen.

I Mars gaf sångkören sin första konsert, hvarigenom 
den förvärfvade sig den tacksamma publikens ynnest samt 
en fördelaktig kritik i pressen.

Som orsak till de ringa framsteg sångkören sedermera 
gjort måste framhållas dels att så många af dess äldsta 
medlemmar afgått från kören, dels äfven den 3 månader 
långa sommarsemestern.

Oaktadt sångkören mycket fått lida genom medlem
mars bortflyttancje från orten samt genom att en del visat 
sig likgiltiga för körens intressen, finnes det dock en hel 
hop af riktigt ifriga medlemmar. Hvad den allmänna säm
jan beträffar, så har den varit synnerligen berömvärd.

Sångkören består för närvarande al följande 35 med
lemmar : Sopran: Maria Schneider, Olga Hällfors, Sofia 
Kumpulainen, Adele Henriksson, Laura Jalo, Hulda Svärd, 
Alma Wilenius, Olga Rutanen och Maria Forsström. Alt: Ida 
Kandelin, Elvi Lindström, Mandi Forström, Mimmi' Idström, 
Aino Tourunen, Maria Pesola och Sofie Meckelberg. Tenor: 
A. Blommendahl, Uno Rautell, A. Mast, A. Tallgrén, J. 
Suhonen, J. Karhu, V. Ellonen och T. Kylliäinen. Bas: H. 
Bergström, E. Isto, W. Tenhunen, F. Kumpuniemi, P. 
Saari, P. Ek, J. Oksanen, J. Tattari, A. Keto och A. Uutinen

Slutligen får jag frambära min tacksägelse till sång
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körens dirigent, musikern A. Ikonen, samt till alla de per
soner, som med intresse verkat för körens framgång.

Helsingfors i Januari 1893.

Ä bestyrelsens vägnar:

P. Saari.

Frans Kumpuniemi.

Helsingfors arbetareförenings
Svenskspråkiga diskussionsklubbs årsberättelse för 1892.
Klubben får öfver sitt tredje verksamhetsår afgifva 

följande redogörelse:
Under det förflutna året hafva hållits 26 diskussions- 

och 6 bestyrelsemöten.
De frågor, som å mötena varit under behandling och 

hvari klubbmedlemmarne tagit liflig del, hafva merendels 
varit af allmänt intresse och egnade att bidraga såväl till 
att öppna resp. deltagares ögon för en mängd olika syn
punkter och förhållanden i lifvet, som att uppöfva deras 
förmåga att muntligt behandla språket. Af dessa må här 
nämnas, följande:

„Ar romanläsning nyttig eller skadlig?"
„Hvad är bildning?"
„Vore det önskvärdt, att kvinnor invaldes i Arbetare

föreningens direktion, och hvilken nytta kunde deraf vara 
att vänta?"

„Huru bör Arbetareföreningen betrakta de så kallade 
„folkhemmen“ ?“

„Aga de sedvanliga ovationerna för lefvande och af- 
lidna mer eller mindre framstående personer något berätti
gande ?“

„Är dansen nyttig eller skadlig?"
„Om progressiv beskattning."

• Språkets skriftliga behandling, som till en del tillgo
doses genom att klubbmedlemmarna i tur föra protokoll 
vid klubbens möten, har äfven under Senare delen af året 
varit föremål för noggrannare eftersyn.
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Under året har klubben arrangerat utfärder till sta
dens omgifningar, och öfver några af dessa har någon af 
utfärdens deltagare afgifvit detaljerade beskrifningar.

Tidningen „Försöket“, som lidit ett afbräck uti sitt 
utkommande genom förlusten af sin hufvudredaktör, har 
försökt återupplifvas genom utseende af ny redaktion, af 
livars verksamhet något spår likväl icke hittills kunnat 
skönjas. '

Klubben har äfven under året fått ett länge inom 
densamma kändt behof tillfredsstäldt, i det nämligen fröken 
Kaarola Avellan välvilligt åtagit sig att meddela undervis
ning i skönläsning.

Vid årets början utgjordes bestyrelsen af följande per
soner: hrr G. Wanselin, ordförande, J. Rosenberg, vice ord
förande och H. Forss, sekreterare, fru M. Engström, kassör 
samt fröken F. Lindstedt. Men sedan fru Engström och 
hr Wanselin afgått från klubben, hafva till bestyrelsemed- 
lemmar i deras ställe valts hrr A. Nordman och J. Höi- 
lund, af hvilka åt den förre uppdragits ordförandeskapet. 
Till kassör efter fru Engström har fröken Lindstedt blifvit 
utsedd.

Enligt uppdrag:
Ad. Nordman.

H. Forss.
Undertecknade hafva granskat Helsingfors arbetare

förenings svenskspråkiga diskussionsklubbs räkenskaper för 
år 1892 och der vid funnit följande:

Inkomster:
Saldo från år 1891 ....................................... 32: 65
I medlemsafgifter influtit........................30: 50
Inkomst från ett aftonsamkväm .... 27: 25 (jp: 40

Utgifter:
För tidningsannonser........................................9: —

„ aftonsamkväm............................................31: 30
„ årsberättelserna för åren 1890 och 1891 36: 25
„ Saldo till år 1893    13: 85

At bestyrelsen föreslås full ansvarsfrihet. 
Helsingfors den 28 Januari 1893.

90: 40

T. Kytö. G. F. Willandt.
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Helsingfors Arbetareförenings
Musikklubb får öfver sin verksamhet under det förgångna 

året afgifva följande berättelse:
Sedan en komité, bestående af hrr J. Rosenberg, O. 

Wirtanen, J. Koivistoinen, E. Bergholm (tillhörande bagare- 
fackafdelningen) och J. Pehkonen (vald af Arbetareförenin
gens direktion) utarbetat stadgar för en musikklubb inom 
Arbetareföreningen, hvilka af Arbetareföreningen faststäldes 
å månadsmötet den 25 Augusti 1892, utlystes möte för 
bildandet af ofvannämda klubb till den 2 Oktober. Vid 
mötet antecknade sig 12 personer som medlemmar, hvaref- 
ter företogs val af ordförande och bestyrelse. Till ordfö
rande valdes J. E. Bergholm och till bestyrelsemedlemmar 
O. Wirtanen, A. Werner, A. Björklund och af Arbetareför
eningens direktion hr W. Ekman. Vid bestyrelsens möte 
den 9 Oktober utsågs till klubbens vice ordförande och 
musiklärare hr A. Werner, till ekonom E. Bergholm och 
till kassör O. Wirtanen.

Klubbens utbildande i musikväg har gått raskt, hvar- 
för den har tacka sin energiske och nitälskande lärare, äf- 
vensom medlennnarnes flit. Klubben förfogar öfver 30 in- 
öfvade stycken och har utfördt musik vid 6 tillfällen un
der de 3 månader den varit i verksamhet. Taga vi nämda 
korta tid i .betraktande, så finnes intet skäl att misströsta 
beträffande klubbens ekonomiska ställning. Uteslutande 
hänvisad att sjelf skapa sin existens med ett medlemsantal 
af i medeltal 10 och en musikkårs i allmänhet dryga ut
gifter har klubben dock icke misströstat, utan tagit hvarje 
omständighet i akt, som kunnat gagna dess ekonomi. Klub
bens ekonomiska ställning i öfrigt utvisar revisorernes be
rättelse.

Revisionsberättelse för år 1892.
Vid granskning af redogörelsen hafva vi funnit mu

sikklubbens ställning den 31/ia 92 vara följande:

Ink omster:
Från samkväm................................................................ 75: 85
För musik .   45: —
Medlemsafgifter.................................  8: —

Summa 128: 85
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Utgifter:
Annonser  ..................................................... l: 50
Lärarelön för Oktober ocli November månader . 40: —
Kassabok............................. .... ................................. 2: —
Utgifter för dem som varit hindrade att deltaga

i utförandet af musik genom sina tjenste- 
pligter............................................................... 11:50

Behållning till 1893 ........................ ........................ 73: 85
Summa 3mf 128: 85

Då vi funnit ofvanstående redovisning i allo rätt få 
vi föreslå bestyrelsen och kassören fullständig ansvarsfrihet.

J. G. Enbom. G. P. Blomqvist.

Slutligen får klubbens bestyrelse uttala sin tacksam
het till dem, hvilka vid sina samkväm anlitat klubbens 
musikkapell och derigenom bidragit till upprätthållandet af 
klubben och vågar bestyrelsen hoppas det ärade fackafdel- 
ningar och klubbar inom Arbetarföreningen äfven framde
les välvilligt ville anlita klubbens musikkapell.

E. Bergholm.

Fackföreningarnas centralkomités berättelse för år 1892. 
I komitén hafva de skilda fackkorporationerna under detta 
år varit representerade genom följande 20 ombud, nemligen:

Typografiska föreningen: hrr Stampell, O. Wikström 
och G. H. Cajander;

Bokbindarefackafdelningen: hr Österberg;
Mekaniska fackafdelningen: hrr K. E. Liljeroos och 

M. Tillander;
Sömmerskefackafdelningen: frökn. S. Kumpulainen och 

E. Lindstedt;
Skomakarefackföreningen: hr A. Moilanen;
Skräddarefackföreningen: hr A. Kontunen och A. Tho- 

masson;
Snickarefackföreningen: hr H. Tolonen och Tähtinen;
Bleck-, plåt- och kopparslagareföreningen: hr K. P. 

Lohman och K. Lindqvist;
3
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Bagarefackafdelningen: hr J. Rosenberg;
Målarefackföreningen: hrr E. Isto ooh Wasenius;
Murarefackafdelningen: hr J. K. Wallenius; samt
Kakelugnsmakarefackafdelningen: J. Sevon.
Vid årsmötet invaldes tili bestyrelsen hrr K. E. Lilje

roos, A. Thomasson, O. "Wikström och E. Isto samt fr. F. 
Lindstedt. Bestyrelsen utsåg till ordförande hr K. E. Lil
jeroos, viceordf. hr A. Thomasson, sekreterare hr O. Wik
ström samt till kassör hr Isto.

Komitén har sammanträdt 8 gånger ooh vid sina mö
ten behandlat följande ärenden: Från föregående året kvar- 
liggande frågan rörande arbetstidens förkortande sälunda, 
att om lördagar och helgdagsaftnar arbetet afslutas kl. 6 
e. m. hänsköts till Handtverks- och fabriksföreningen. Frå
gan om orsakerna till klagomålen öfver osunda arbetare
bostäder remitterades till byggmästareklubben. Förslaget 
om bildandet af ett nytt pantlåneaktiebolag vann ej under
stöd, emedan de nu rådande svåra tiderna ej ansågos lämp
liga för bildandet af nya affärsföretag. Ej heller ansågs 
något kunna göras mot s. k. mellanhandlare, då de enligt 
lag äro berättigade att idka handel med landtmannaproduk
ter. Hos stadens poliskammare beslöts anhålla om lind-ring 
i fattigvårds- och poliskammarafgifter för nöjen, som an
ställas inom arbetareföreningen.

Komiténs sammanträden hafva ej varit talrikt besökta 
och derför har komitén icke heller kunnat motsvara sitt 
ändamål så väl som önskligt vore.

Revisorer voro fröken S. Kumpulainen och hr Joh. 
Rosenberg. Af deras berättelse framgår att komiténs in
komster under året voro Fmk 95: 80; då utgifterna under 
samma tid stego till Fmk 54: 35, utgör behållningen till in- 
nev. år Fmk 41: 45. Bestyrelsen erhöll full ansvarsfrihet.

Berättelse öfver
Bleck-, plåt- och kopparslagareföreningens verksamhet 

år 1891.
Det nu rådande allmänna ekonomiska betrycket har 

nedstämt sinnena och förlamat lusten till verksamhet, Så-
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lunda liar 4 af föreningens månadsmöten inhiberatg, emedan 
tillräckligt deltagare ej infunnit sig.

Direktionen har sammanträdt inalles 9 gånger. De 
flesta vid dessa möten behandlade ärenden hafva ej ännu 
medfört någon praktisk nytta, men frågorna hafva dock 
genom diskussionen klargjorts och genom öfverläggningarna 
har utsåtts frön, hvilka i framtiden kunna gifva en vac
ker frukt.

Sålunda var det t. ex. med frågan om åstadkommande 
af en kurs i mätningslära, som redan för 3 år tillbaka var 
föremål föreningens öfverläggningar. Då demia fråga un
der för senaste höst ånyo upptogs till behandling var behöf- 
ligheten af en sådan undervisningskurs så tydlig för alla 
att månadsmötet den 27 November enhälligt beslöt att an- >
ordna densamma. Kursen begynte den 3 December och 
såsom deltagare anmälde sig nästan alla, som voro i till
fälle dertill. Till bestridande af kostnaderna för kursen 
har föreningen beviljat 40 mk samt Handtverks- och Fa
briksföreningen 100 mk och resten af kostnaderna hafva 
erlagts af deltagarene i kursen.

Direktionen har bestått af hrr Sohlberg, ordförande, 
Holmberg, viceordf., Janhunen, kassör, Lindroos, sekreterare 
samt hrr Lohman, Lagerbohm, Ringbom, Enbom, Järvinen 
och Hätinen.

Under året har inskrifvits 6 nya medlemmar samt af
gått 27. Vid årets slut kvarstodo 24 medlemmar.

Föreningens inkomster och utgifter. Behållning från 
föregående året: 3mf 150: 82, inkomster under året 
222: 50, utgifter 263: 25. Behållning till 1893 110: 07.

Festbestyrelsens behållning är 47: 35.

A direktionens vägnar:

F. Holmberg.

Målarefackföreningens årsberättelse för år 1892.
Föreningen har under loppet af detta år, det femte 

af sin verksamhet, hållit 12 månads- och 1 extramöte. 
Bestyrelsen har sammanträdt så ofta ärendena det fordrat.

Vid dessa möten har, utom föreningens egna ekono
miska. ärenden, äfven behandlats frågor, rörande arbetarnes
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allmänna, sträfvanden. De vigtigaste af de fattade besluten 
må här nämnas.

Vid mötet den 26 April beslöt föreningen att för sin 
del bidraga med 50 mark till aflönandet af arbetareförenin
gens vaktmästare på det vilkor, att skild afgift vid soiréer 
ej skulle ifrågakomma för klädernas bevarande.

Vid mötet den 31 Maj diskuterades ett från Helsing
fors Handtverks- och fabriksförening afsändt betänkande 
rörande lärlingarnes lärosystem. I anledning häraf beslöts 
att genom protokollsutdrag föreslå för ofvannämda förening, 
att den härvarande skolan för konstflit skulle så utvidgas, 
att en grundligare färdighet uti målareyrkets vanligast, så 
att säga dagligen förekommande arbeten, såsom kopiering 
af trä och sten m. m. d., skulle vinnas.

Vid mötet den 29 Juni beslöts, att föreningens årsfest 
skulle firas i medlet af Juli månad på någon holme uti i 
det fria.

Den 2 Juli sammankallades föreningen till möte af 
viceordföranden, hr F. M. Orrela, med anledning af den 
smärtsamma händelse, att ordföranden, A. H. Järvi, aflidit. 
Härvid beslöts enhälligt att nedlägga en krans på den af- 
lidnes graf till minne af hans stora förtjenster. samt att så 
mangrant som möjligt följa honom till hans sista hvilorum. 
Föreningens sångare beslöto att sjunga vid grafven en för 
ändamålet inöfvad koral.

Vid mötet den 17 Augusti valdes till ordförande vice
ordföranden hr F. M. Orrela och till viceordförande hr E. 
L. Vasenius.

Vid samma möte beslöt föreningen att af alla krafter 
verka derhän, att hvar och en af dess medlemmar komme 
att som delaktig tillhöra någon sjuk- och begrafningshjelps- 
fond. För ändamålet tillsattes en 3-manna komité.

Vid mötet den 14 September beslöt föreningen att 
i Helsingfors våren 1893 anordna en utställning af yrkes- 
målares arbeten för att derigenom förkofra yrkesskicklig
heten. En 10-manna komité valdes för att förbereda ut
ställningen. Komitén är ännu i verksamhet.

Vid mötet den 11 Januari 1893 beslöt föreningen, på 
anhållan af hr J. Matilainen, att förorda honom till erhål
lande af resestipendium för att förkofra sin yrkesskicklighet 
i utlandet.

I fackföreningarnes centralkomité har föreningen un
der året representerats af hrr E. L. Vasenius och E. Isto.
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Föreningens funktionärer under året hafva varit föl- 
j ande:

Ordförande: A. H. Järvi ooh efter dennes frånfälle 
F. M. Orrela.

Viceordförande: F. M. Orrela samt efter dennes val 
till ordförande E. L. Vasenius.

Bestyrelsemedlemmar: A. Lindgren, E. L. Vasenius, 
Gr. A. Salonen, A. Gustafson, E. Isto, F. V. Lindholm och 
K. F. Bäckman.

Kassör: F. M. Orrela.
Protokollister: E. Isto och E. L. Vasenius.
Uppbördsman: A. Gustafsson.
Revisorer: J. Matilainen och H. Bergström.
Festbestyrelsen: hrr Nieminen, Salonen, Tiiainen, 

Lindholm, Isto, Caselius, Matikainen, Lehtonen, Ahlstedt, 
Sahlberg, Rautell och Streng.

Under årets lopp har i föreningen inskrifvits 7 och 
afgått 20 medlemmar.

Medlemsantalet utgör för närvarande 26.

Enligt uppdrag:

E. Isto.

Revisionsberättelse för år 1892. 

Inkomster:
Behållning från föregående år................................... 47: 32
Medlemsafgifter, från nöjen m. m............................ 266: 25

Summa 313: 57

Utgifter............................................................... 289: 75
Kontant i kassan........................................................... 23: 82

Summa 313: 57
Räkenskaperna granskade och godkända.

J. Matilainen. H. Bergström.
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Helsingfors Skomakare-fackförenings årsberättelse för 
år 1892. Månadsmöten liafva hållits en gång i månaden 
ined undantag af Juli och Augusti månader. Bestyrelsen 
har sammankommit, då ärendena så fordrat.

Bland frågor, som varit under behandling, må nämnas 
följande:

Den finska yrkesterminologin har blifvit färdig och 
kommer att sändas till de flesta af Finlands städer och i för 
anmärkningar.

För den rådande arbetsbristens skull beslöts vädja till 
den allmänhet, som vanligtvis begagnar skoplagg af ut
ländskt fabrikat, med anhållan att den skulle tillgodose sina 
behof hos inhemska tillverkare.

Föreningen har afgifvit utlåtande till industristyrelsen 
angående bildandet af fackföreningar.

Representant i fackföreningarnas centralkomité har va
rit A. Moilanen.

Till dörrvaktens aflöning har beviljats 20 mark.
24 medlemmar tillhöra föreningen.
Föreningens hestyrelse: J. Salmi, ordförande, J. Säll, 

viceordförande, J. A. Ollila, kassör, A. W. Markkanen, se
kreterare, öfriga medlemmar: A. Moilanen, J. Honkaniemi, 
J. W. Salminen, G. E. Wirtanen, G. Gref och H. Welunas, 
suppleanter: Lehtinen och Kahriainen.

Föreningens tillgångar den 31 December 1892:

Besparingar från föregående år................... 242: 15
Inkomster under året...................................... „ 113: 10

Summa 3mf 355: 25

Utgifter.......................................................... „ 191: 10
Behållning till följande år 3mf. 164: 15

På föreningens vägnar: 

A. IF. Markkanen.
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Helsingfors Snickarefackförenings årsberättelse för 
1892, 4:de verksamhetsåret. Snickarefackföreningen liar 
under det senast förflutna kalenderåret hållit 10 ordinarie 
och 2 extra möten. Bestyrelsen har under samma tid sam- 
manträdt inalles 16 gånger, nämligen till 11 ordinarie och 
5 extra möten. Under Juli och Augusti månader har inga 
möten egt rum.

Af de vid dessa möten lattade beslut må här nämnas 
följande:

Vid mötet den 13 Mars nedsattes en komité med upp
drag att uppteckna alla vid härvarande verkstäder inträf
fade olycksfall.

Den 24 April nedsattes en komité för att uppmana 
arbetsgifvarene att allmännare försäkra sina arbetare mot 
olycksfall. Vid samma möte anslogs 50 mk till aflönande 
af en tamburvakt till arbetareföreningens lokal.

Den 19 Juni beslöts grundlägga ett träprofmuseum för 
snickare.

Den 18 September kunde med biträde af hr Aimo 
Eklund beslutas om inrättandet af en ritskola. Vid samma 
möte beslöts understödja bildandet af en arbetarnes bageri
affär.

Den 18 December beslöts med anledning af den rå
dande arbetslösheten sammankalla arbetsgifvarene till ett 
allmänt möte. På samma gång nedsattes en komité för 
att utröna huru många snickeriarbetare då voro utan sys
selsättning i Helsingfors.

Revisionsberättelse för år 1892. 
Inkomster:

Behållning från 1891 . 
Medlemsafgifter .
Erån nöjen .... 
Inlöst vexel jemte ränta 
Försålda stadgar . .

179: 55 
202: — 
300: 05 
615: 85

— 25
Summa 1,297: 70

Utgifter:
Annonser...............................................................
Lån........................................................................
Medlemsafgifter till arbetareföreningen . . . .

Transport

49: 30 
778: — 
135: 50 
962: 80
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Transport 962: 80
Till centralkomitén................................................ 6: —

„ festbestyrelsen................................................ 120: —
Kostnader för föreningens ritskola................... 20: 75
Diverse utgifter..................................................... 76: 10
Af förre kassören Neittamo förskingrade medel 42: 80
Kontant i kassan...................................... 69: 25

Summa 3hg: 1,297: 70
Tillgångar:

Kontant i kassan...................................... 69: 25
Inventarier ocli biblioteket........................ 200: —■
Utlånade medel........................................... 328: -

Summa 3mfi 597: 25
Emedan ofvanstående redovisning befunnits i allo rik

tig, föreslå vi bestyrelsen och kassören full ansvarsfrihet.
Helsingfors den 28 Januari 1893.

Aimo Eklund. Otto Kumpunen.

Föreningens funktionärer:
Ordförande: M. Haapanen, viceordförande: N. Wilan

der, bestyrelsemedlemmar: I. Björn, F. Ihalainen, H. Tolo
nen, M. Kyllönen, A. Karjalainen, E. Borg, H. Heinänen, 
P. Mäntynen och E. Lönnroth, suppleanter: A. Lahti, K. 
Suo och T. Mynttinen, sekreterare: E. Borg, kassör: M. 
Kyllönen och uppbördsman: E. Lönnroth.

Festbestyrelse:
J. Juselius, E. Mustonen, F. Tähtinen, A. Uutinen 

och N. Ahti, suppleanter: A. Lahti och T. Mynttinen.

Revisorer:
A. Eklund och O. Kumpunen, suppleanter: Hellgren 

och Saarinen.
Hela antalet medlemmar är 59.
Helsingfors i Februari 1893.

Enligt uppdrag: 
Edvard Borg.
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Återblick. Föreningens sträfvanden 1892 hafva främst 
varit riktade på åstadkommandet af samverkan landets ar
betare emellan. I detta syfte förbereddes först det all
männa arbetaremötet oeli sedan arbetaredelegationen. Bägge 
förslagen rönte sympatier i vida kretsar och de utsådda 
fröen kunna bära goda frukter. Genom förbudet mot arbe
taremötet ådrog sig frågan derom mycken uppmärksamhet. 
De i tryck spridda aktstyckena rörande mötet belysa en 
viktig del af arbetaresträfvandenas i vårt land historia och 
innehålla en delvis synnerligen lärorik utredning rörande 
åtskilliga frågor, som af våra arbetare till pröfning upp
tagits.

Arbetaredelegationen åter skall, om den erhåller till
räckligt stöd af landets i föreningar organiserade arbetare, 
utvecklas till en institution, som kraftigt kan verka för ar- 
betarene gagnande reformer.

Synnerlig uppmärksamhet har äfven egnats sjukför- 
säkringsfrågan och en omfattande utredning öfverskådligt 
belysande arbetarnes i olika delar af landet åsikter härom 
är genom medverkan af landsortens arbetareföreningar sam
lad för att till regeringen öfverlemnas som utlåtande om 
lagförslagen i ämnet.

För lindrande af arbetsbristen hafva åtskilliga åtgär
der vidtagits.

Undervisningsverksamheten har bedrifvits genom ele
mentarkurser, folkhögskolekurser och föredrag och förslag 
om undervisningens utvecklande genom samverkan de här
för intresserade olika föreningarna emellan har framlagts.

En mängd andra, för arbetarne viktiga frågor hafva 
jemväl, på sätt af årsberättelsen synes, varit föremål för 
öfverläggningar och undersökningar.

Man kan sålunda äfven beträffande året 1892 säga 
att inom föreningen utvecklats en liflig verksamhet, men 
densamma hade kunnat vara mera fruktbringande om ej de le
dande personernas handlingskraft skulle förlamats genom 
bekymmer för de förhållanden under hvilka föreningen 
verkat.

Under flera års tid har från utskänkningsbolaget intet 
anslag erhållits, 1892 gaf lotteriet mindre vinst än förut, 
medlemsantalet har i följd af de tryckta tiderna och arbe
tares bortflyttning minskats, hvarigenom inkomsterna betyd
ligt nedgått. Oaktadt den bästa vilja har det ej varit möj
ligt att i samma mån nedtrycka alla utgifter, exempelvis
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hyran, i följd hvaraf föreningens ekonomiska ställning är 
ytterst bekymmersam.

Intet nytt företag, som kräft någon ekonomisk upp
offring har derför kunnat ifrågakomma, ehuru det skulle 
varit till stort gagn om en mångsidig kraftig verksamhet 
för förbättrandet af arbetarens ställning kunnat utvecklas.

Och det är icke allenast materiella resurser, som sak
nas, utan äfven intellektuella. Föreningen räknar väl som 
medlemmar ett betydande antal framstående medborgare 
och medborgarinnor, och det stöd de gifvit arbetaresaken 
har väsentligen bidragit till, att föreningen kunnat ställa sitt 
mål högt, men af dessa med andra arbeten öfverhopade 
män och kvinnor kan man ej begära att de såsom sekre
terare och dylikt skola hjelpa oss med skötandet af löpande 
angelägenheter. De arbetare, som ega insikter nog att 
framgångsrikt kunna taga befattning med sådant äro ännu 
ytterst fä och dessa få äro redan så betungade med andra 
värf att de ej vilja åtaga sig flera.

Under sådana förhållanden är det ännu mera än förr, 
då det ekonomiska läget var bättre, att beklaga, att försö
ken att splittra arbetarekåren i två skilda föreningar och 
sålunda till deras egen skada försvaga dess andliga och 
materiella kraft skola fortsättas. Detta är så mycket mera 
beklagligt, som äfven de befarade principiella meningsolik- 
heterna de begge föreningarna emellan begynna framträda 
i det den förening, som har endast svenska till officielt 
språk förhållit sig likgiltig mot frågorna om försäkring af 
landets arbetare och om åstadkommandet af samarbete dem 
emellan, hvilka spörjsmal arbetareföreningen egnat synner
lig uppmärksamhet.

I närvarande tid är arbetet för framåtskridandet äfven 
bland arbetarne af den allra största betydelse. Men om 
enighet saknas kan ingen större framgång väntas.

Måtte derför alla medborgare och framför allt arbe
tarne sjelfva göra allt hvacl de kunna för att stärka arbe
tareföreningens ställning.

Helsingfors den 15 Mars 1893.
Enligt uppdrag:

V. v. Wright.
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Revisionsberättelse
för Helsingfors arbetareförening. Redogörelseåret 1892.

Utsedde att granska Helsingfors arbetareförenings rä
kenskaper för 1892 få vi intyga att föreningens samtliga 
räkenskaper äro med omsorg oah noggrannhet förda. För
eningens ställning framgår af hosgående tablå. Då för
eningens utgifter enligt densamma med Fef. 1,083: 26 öf- 
verstigit inkomsterna och föreningens bokförda tillgångar 
med endast 1,073: 26 öfverskjuter skulderna, är det
nödvändigt att utgifterna i möjligaste måtto reduceras, ocli 
skulle vi främst framhålla att årsberättelsen måtte fattas 
kortare, då densamma såsom den tillförene utarbetats, åsam
kat föreningen en utgift på nära nog hälften af influtna 
medlemsafgifter. — Föreningens festbestyrelse har under 
året arbetat med en vinst af 26: 26. Någon afbetal- 
ning å festbestyrelsens skuld till Förening, har sålunda ej 
varit möjlig. Helsingfors den 17 Mars 1893.

J. F. Widemark. Uno Staiidinger. G. Keinänen.

Helsingfors arbetareförenings ställning den 31 Dec. 1892.
Aktiva:

Kassa................................................................... 3,182: 14
Inventarier.......................................................... 2,568: 50
Biblioteket.......................................................... 4,000: —
Fordran hos Festbestyrelsen............................. 619: 53

10,370: 17
Passiva:

Allmänna fonden................................................ 4,273: 37
Föredragsfonden................................................ 881: 17
Fonden för skolbarns sommarvistelse på landet 162: 93
J. Th. Lagerbohms fond för fattiga skolbarns

beklädnad........................,........................ 79: 59
Fonden för utgifvande af redogörelse om arbe-

tarefrågomas behandling vid landtdagarna 49: 30
Fonden för utgifvandet af statistik öfver arbe

tareförhållandena ....................................... 235: 90
Undervisningsfonden ....................................... 1,595: 26
Byggnadsfonden................................................ 3,092: 65

10,370: 17
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Allmänna fonden.
Inkomster:

Behållning från 1891:
Biblioteket...........................................  4,000: —
Inventarier...........................................  2,547: —
Fordran hos Festbestyrelsen .... 619: 53

7,166:^53"
afgår skuld till Byggnadsfonden . 1,809: 90 5,356: 63
Arbetareföreningens lotteri .... 1,030: 05
Intresse................................................ 7: 24
Inskrifningsafgifter.............................128: 50
Restaurationsarrendet........................ 700: —
Månadsafgifter....................................... 2,377: 25
Anmälningsafgifter............................. 80 50 4,323: 54

U tgifter:
9,680: 17

Hyra..................................................... 2,800: —
Arbetaremötet...................................... 3: 80
Läsesalen........................................... 309: 57
Omkostnader....................................... 2,164: 97
Biblioteket........................................... 128: 46 5,406: 80

Behållning till 1893:
Biblioteket........................................... 4,000: —
Inventarier........................................... 2,568: 50
Fordran hos Festbestyrelsen .... 619: 53

afgår skuld till Byggnadsfonden
7,188: 03 
2,904: 66 4,283: 37

9,690: 17
Föredragsfonden.

Inkomster:
Behållning frän 1891................... 1,538: 02

Utgifter:
Arvoden ........................................... . 600: —
Annonser och städning................... . 56: 85 656: 85
Behållning till 1893 ........................ 881: 17

Äwy? 1,538: 02
• Fonden för skolbarns sommarvistelse på landet.

Inkomster:
Behållning från 1891 .......................................... 155: 17
Intresse................................................  7: 76

Zhnfi 162: 93



45

Utgifter:
Behållning till 1893 ........................................... 162: 93
J. Th. Lagerbohms fond för fattiga skolbarns beklädnad.

Inkomster:
Behållning frän 1891 ........................................... 75: 79
Intresse........................................... ...................................3: 80

79: 59
Utgifter:

Behållning till 1893 ................................................ 79: 59
Fonden för utgifvande af redogörelse om arbetarefrågor

nas behandling vid landtdagarna.
Inkomster:

Behållning från J891 ............................................ 49: 30
Utgifter:

Behållning till 1893 ................................................ 49: 30
Fonden för utarbetande af statistik öfver arbetare- 

förhållandena.
Inkomster:

Behållning från 1891........................................... 835:90
Utgifter:

Utbetalt till doktor Ang. Hjelt........................ 600: —
Behållning till 1893 ........................................... 235: 90

835: 90
Undervisningsfonden.

Inkomster:
Behållning från 1891 ........................................... 947: 53
Aterburna förskotter........................ 200: —
Anslag af stadsfullmäktige .... 5,500: —-

„ „ Folkupplysningssällskapet 500: — 6,200: ___
7,147: 53

Utgifter:
Arvode åt lärare............................. 3,299: —
Undervisningsmaterial........................ 210: 40
Omkostnader (vaktmästare, städning, 

gas, tryckningskostnader 
etc...................................  550: 90

Annonser.............................191; 97 742; 87
Förskotter............................................ 300:  
“yrai;  ................................................._J2OOO^- 5,552: 27
Behållning till 1893 ...........................................  1,595: 26
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Byggnadsfonden. 
Ink omster:

Behållning fr. 1891:
Fordran hos Allmänna fonden . . 1,809: 90
Kontant............................. 586: 05 2,395: 95
Frän föreningens lotteri . 500: —

„ fackafdelningarna .... 57: 60
Intresse ............................................ 139: 10 696: 70

3,092: 65
Utgifter:

Behållning till 1893:
Fordran hos Allmänna fonden . 2,904: 66
Kontant . ............................. 187: 99 3,092: 65

3,092: 65
Helsingfors den 14 Mars 1893.

Alrik Bie.se.

Helsingfors Arbetareförenings funktionärer 1892.
(* betyder född. v. vald.)

Direktionen:
(v. första gången 1881,)

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

87, 88, 89, 90, 91, 92.

Viceordförande:
Richard Hindström, ingeniör, * 1823/b49, v. 90, 91, 92; dir.- 

medl. 84, 86, 88, 90, 92.

Öfriga ledamöter:
Willehad Ekman, kontorist, * 1818/262, v. 90, 92.
Wilhelmina Hellman, föreståndarinna, * 184/n59, v. 92. 
Alexander Järvenpää, linierare. * 182/b56, v. 90, 91.
Viktor Lönnbohm, byggmästare, * 1815/964, v. 90, 91.
Jaakko Pehkonen, faktor, * 1826/i260, v. 86, 90, 92.
Emil Schybergsson, justitierådman, * 18s/i 56, v. 92.
Valfrid Vasenius, universitets bibliotekarie. * 1812/io48, v. 92. 
Gustaf Fredrik Willandt, byggmästare, * 182/247, v. 91.
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Sekreterare:
A. Järvenpää, v. 91, 92.
Adolf Nordman, folkskolelärare, v. 92.

Ordningsutskottet:
Ordförande:

Fridolf Numberg, verkmästare, * 1815'956, v. 91, 92, utsk.- 
medlem 87, 88, 89, 90, 91.

Vice ordförande:
F. M. Orrela, målare, * 1828/s50, v. 92, utsk.-medlem 89, 

90, 91, 92.
Sekreterare:

J. N. Lahtinen, körsnär, *18B/i265, v. 92, utsk.-medlem 91.

Öfriga ledamöter:
A. And, mekaniker, * 187/i64, v. 92.
E. Aspegren, bokbindare, * 182%69, v. 92.
O. H. Cajander, typograf, 18is/s57, v. 92.
H. Hukka, bagare, * 18lö/960, v. 92.
F. F. Ihalainen, snickare, * 184 8.50, v. 92.
M. S. Kumpulainen, sömmerska, * 187/i67, v. 92.
I. Mattsson, bagare, * 1816/960, v. 92.
K. A. Pastell, murare, * 181/i63, v. 92.
Lina Wiljakainen, sömmerska, * 182%67, v. 92.

Festbestyrelsens, sångkörens, fackafdelningarnas och 
klubbarnes bestyrelser, se dessas berättelser.

Undervisningskomitén:
(v. första gången 1885.)

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

86, 87, 88, 89, 90, 91, 92.

Öfriga ledamöter:
Fridolf Gustafsson, professor, * 1819/e53, v. 90, 91, 92. 
Richard Hindström, ingeniör, * 1823/a49, v. 85, 86, 87, 88,

89, 90, 91, 99.
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F. M. Orrela,, målare, * 1828/s50, v. 91, 92.
Jaakko Pehkonen, typograf, * 1826/i2ÖO, v. 89, 90, 91, 92.

Statistik-komitén:
Ordförande:

Aug. Hjelt, til. doktor, aktuarie, * 1829/'662, v. 88, 89, 90, 
91, 92.

Ledamöter:
Fridolf Numberg, verkmästare, * 18ir>/956, v. 91.
Johan Fredrik Widemark, urmakare, ■■ 183/656, v. 90, 91, 92. 
Gustaf Fredrik Willandt, byggmästare, * 182/a47, v. 90,

91, 92.
Sekreterare:

Oskar Groundstroem, magister, * 187 r>68, v. 92.

Revisorer:
G. Keinänen, kvartersman, :i:1820/564, v. 92.
Uno Staudinger, kontorist, * 1821/i261, v. 88, 89, 90, 91. 
Johan Widemark, urmakare, 185/656, v. 90, 91, 92.

Kassör:
Alrik Biese, kontorschef, * 1830/758, v. 87.

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

Richard Hindström, ingeniör, v. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92.

För finsk litteratur, v. första gången 90.

Alexander Järveniiää, linierare, v. 90, 91, 92.

Restauratris:
Sofia Wesström, fröken, * 182 959. Antagen 90.



Helsingfors Arbetareförenings medlemmar
den 31 december 1892.

Helsingin Työväen-yhdistyksen jäsenet
joulukuun 31 päivänä 1892.

Ständiga medlemmar. — Vakinaiset jäsenet.

1884.

Borgström, L., kommerseråd, kaup
paneuvos.

Carlsson, C. H., målaremästare, 
maalarimestari.

Chmelevski, P., brukspatron, ruu- 
kinisäntä.

Hindström, K., ingeniör. insinööri. 
Huber, R., ingeniör. insinööri, 
af Lindfors. J , generalmajor, ken

raalimajuri.
Lundblad, K., ingeniör, insinööri.

Nissinen, J„ fabrikant, tehtailija. 
Salin, N., arkitekt, arkkitehti. 
Schauman, A., magister, maisteri. 
Sinebrychoff, Anna. enkefru, leski

rouva.
Sinebrychoff, N., handlande, kaup

pias.
Sinebrychoff, P , handlande, kaup

pias.
Stude, Th„ handlande, kauppias.

1885.

Landén, A., kommunalråd, kunnat- ; Nyblin. D., fotograf, valokuvaaja, 
lisneuvos.

1886.

Heikel. V, lektor, lehtori.

1887.

Kullman, H. M., byggmästare, rakennusmestari.
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1890.

Heimberger, R„ fabrikant, teh
tailija.

”Hjelt, Vera, slöjdlärarinna, veisto- 
opettajatar.

Mechelin, L., jurisdoktor, senator.

Af arbetare i Helsingfors behed- 
rad med ständigt ledamotskap. 
Lakitieteen tohtori, senaattori. 
Helsingin työväen kunnioittama 
alituisella jäsenyydellä.

Årsmedlemmar. — Vuosijäsenet.
1884.

Bergman, K. V., stenhuggare, ki- 
venhakkaaja.

Blomqvist, G-., restauratör, ravin- 
tolanpitäjä.

Brandstake, W., lithograf, kivi- 
piirtäjä.

Enbom, A. V., plåtslagaremästare, 
peltiseppämestari.

Fagerroos, Hj., guldsmed, kulta- 
seppä.

Favorin, A. E., fabrikant, tehtai
lija. -f 1831/i93.

Grahn, P. W., kopparslagare, vaski- 
seppä.

Heikel, E., byggmästare, rakennus
mestari.

Henriksson, H., källarmästare, kel- 
larinpitäjä.

Höilund, J., rottingsarbetare, rot- 
tinkityöntekijä.

Järvenpää, A., linjerare, viivottaja. 
Keinänen, G., byggmästare, raken

nusmestari.
Kytö, T.. körsnär, turkkuri.
Laine, G., dräng, renki.
Lindroth, K., filare, viilaaja. 
Lindstedt, Fanny, sömmerska, om

pelijatar.
Lindstedt, Ida, fröken, neiti. 
Nevalainen, O., skräddare, räätäli. 
Nordman, Ida, sömmerska, ompe-

‘liatar.

Nordiin, H. W., handlande, kaup
pias.

Numberg, F., verkmästare, työn
johtaja.

Nyman, H. J., slöjdlärare, puu
seppä.

Olander. O., skräddaremästare, rää- 
tälimestari.

Pehkonen, Hilda, fru, rouva. 
Pehkonen, J., faktor, faktori. 
Pettersson, V., tryckeriegare. 
Pilsudski, B., handelsbiträde, kaup-

papalvelija.
Rosenberg. K. W., snörmakare, 

nyörinpunoja.
Schwenzon, K. E., bokhållare, kir

janpitäjä.
Schwenzon. S„ fru, rouva.
Sivenius, K. G., byggmästare, ra

kennusmestari.
Sohlberg, G. W., bleckslagaremä- 

stare, läkkiseppämestari.
Staudinger, Uno, kontorist, kont

toristi.
Stigell, H. J., stenhuggare, kiven- 

hakkaaja.
Söderbom, K. A., urmakare, kello

seppä.
Tallberg. J., handlande, kauppias. 
Widemark, J. F., urmakare, kello

seppä.

*) De personer, framför hvilkas namn står en stjärna (*), äro 
enligt föreningsbeslut inbjudna till medlemmar. Ne henkilöt, joiden ni
men edellä on tähti (*), ovat yhdistyksen päätöksellä jäseniksi kutsutut.
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Willanclt, G. F., byggmästare, ra
kennusmestari.

Wirtanen, J., skomakare, suutari. 
Wright, A. v., mekaniker, kone-

niekka.

Wright, M. v., skulptör, kuvan
veistäjä.

Wright, V. v., fabrikant, tehtailija. 
Wuori, J., maskinsmed, koneseppä.

1885.

Assver, E., portier, ovenvartija. 
Barck, A. A., bleckslagare, läkki

seppä.
Ekberg, F., kontorist, konttoristi. 
Fagerholm, K. F., bokhållare, kir

janpitäjä.
Holmberg, W, V., bleckslagare, 

läkkiseppä.
Heinänen, N , snickare, puuseppä. 
Jakobsen, Ch., kapten, kapteeni.

Lindroos, K. O,, kopparslagare, 
vaskiseppä.

Nyman, J., skeppsbyggmästare, 
laivanrakentaj a.

Palmén, E. G„ professor, profes
sori.

Salmi, J., skomakare, suutari. 
Strand, W., bleckslagare, läkki

seppä.

1886.

Biose, Alarik, kontorschef, kont
toripäällikkö.

Biese. Hulda, fru, rouva.
Ekman, W., kontorist, konttoristi. 
Hahl, A. G., kontorist, konttoristi. 
Hindström, Adéle, fru, rouva. 
Janhunen, G., kopparslagare, vaski-

seppä.
Lappalainen, M., skräddare, räätäli. 
Lindblad, M. L., byggmästare, ra

kennusmestari.
Lindholm, F. W., målare, maalari.

Markkanen, A. W., skomakare, suu
tari.

Moilanen, A., skomakare, suutari. 
Schneider, Maria, bokbinderska,

kirjansitojatar.
Sihvola, E., byggnadsritare, raken- 

nuspiirustaja.
Sundbäck, K. A., handlande, kaup

pias.
Tukiainen, A., maskinist, koneen

käyttäjä.

1887.

Falenius, G., eldare, lämmittäjä. | Hammar, K. Hj., smed, seppä.

1888.

Ek, P. J., filare, viilaaja.
Forss, H., gravör, kaivertaja. 
Forss, K. G., bokbindare, kirjan

sitoja.
Hjelt, Aug., doktor, tohtori. 
Lahtinen, A. N., körsnär, turkkuri. 
Leino, N., bagare, leipuri.
Lilja, 0. J., bokbindare, kirjan

sitoja.
Lindholm, G., bagare, leipuri. 
Lönnbohm, V., byggmästare, ra

kennusmestari.

Mattsson, Joh., bagare, leipuri. 
Schrowe, T. von, bagare, lei

puri.
Sohiman, V., mekanisk arbetare, 

konetyöntekij ä.
Stenroos, V. F., bagare, leipuri. 
Tillander, M., järnsvarfvare, rauta-

sorvari.
Wahlman, A. V., skräddare, rää

täli.
Wirtanen, O., bagare, leipuri.
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1889,

And, Aug., filare, viiluja. Paattinen, A., bagare, leipuri.
Andelin, Joh., körsnär, turkkuri. I Paulsson, G., bokbindare, kirjan- 
Bergholm, E., bagare, leipuri. j sitoja.
Borgman, N., kakelugnsmakare, Rantanen, A., bagare, leipuri, 

uunintekijä. I Salo, L. 0., student, ylioppilas.
Elinkman, J. E., fabriksarbetare, Seger, Ida, fröken, neiti.

tehtaantyömies. I Sevon, J. E., kakelugnsmakare,
Hellman, Maria Wilhelmina, före- uunintekijä.

ståndarinna, johtajatar. Tirkkonen, Joh. Petter, bagare,
Holsti, A., smedmästare, seppä- leipuri.

mestari. Usenius, A. E., tunnbindare, tyn-
Liljeroos, K., jänis varf väre, rauta- nyrintekijä.

sorvari. Wirta, W. E., bokbindare, kirjan-
Nordberg, A., arkitekt, arkkitehti. sitoja.
Orrela, E. M., målare, maalari. Wuori, A., skräddare, räätäli.

1890.

'■'Äalborg-Kivekäs, Ida, skådespe
lerska, näyttelijätär.

'•'Äejmelaous, S., protokollssekrete
rare, pöytäkirjasihteeri.

'■'■'Ahde, J., byggmästare, rakennus
mestari.

Ahlfors, Alexandra, sömmerska, 
ompelijatar.

"Alfthan, K. von, medicinekandi- 
dat. lääketieteenkandidaatti.

'■'•'Almberg, A., lektor, lehtori. 
Andersson, G., kypare, viinuri.
Aspelin, E., professor, professori. 

'■'■'Bergbom, K., doktor, tohtori. 
Bergbom, Karl, ombudsman, asi-

oitsija.
"Bergroth, Elis, pastor, pastori. 
Bergström, H. A., målare, maalari. 
"Berndtson, G., artist, taiteilija. 
■'■'Blomstedt, Jenny, enkefru. leski

rouva.
"Blomqvist, E., skolförestånda

rinna, koulunjohtajatar.
•'•'Bolin, Wilh., professor, professori. 
'Borgström, Lina, fröken, neiti. 

Boström, M., plåtslagare, pelti-
seppä.

Cajander, G. H., typograf, taituri. 
"Castrén, K., vicehäradshöfding,

varatuomari.
'■'Chydenius, Anders, ingeniör, in

sinööri.
■Chydenius, Emilia, fröken, neiti.

'■'■'Chydenius, W., juris doktor, laki- 
tiet. tohtori.

I -Dannholm, O., folkskolelärare, 
kansakoulunopettaja.

'■'•'Danielson, J. R., professor, pro
fessori.

'■'■'Decker, Th., arkitekt, arkkitehti. 
*Donner, Anders, professor, pro

fessori.
-Edelheim, Anna, fröken, neiti. 
-Edlund, G. W., kommerseråd,

kauppaneuvos.
"Elfving, Eredr., professor, pro

fessori,
■‘■Ek, Viktor, konsul, konsuli. 
Eklund, Oskar, ingeniör, insinööri. 
•Ekroos, Viktor, magistratssekre-

terare, maistraatinsihteeri. 
Enbom, J. G., bleckslagare, läkki

seppä.
"Eneberg, W., senator, senaattori. 
"Engström, Otto, professor, pro

fessori.
"Erkko, Eero, redaktör, sanoma- 

lehdentoimittaja.
■JSvensen, Eduard, konsul, konsuli. 
>sEverth, F., doktor, tohtori. 
*Estlander, C. G., professor, pro

fessori.
"Fabritius, Ernst, publicist, kir

jailija.
"Falck, Emil, skådespelare, näyt

telijä.
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»Faltin, R., musikdirektör, mu- 
siikkitirehtööri.

»Fellman, Aug., kapten, kapteeni. 
»Fellman, I., senator, senaattori 
"Florin, J. A., medicinalråd, läå-

kintäneuvos.
»Fontell, A. G., doktor, tohtori. 
-Forsberg, A. AV., doktor, tohtori. 
»Forssell, T., läneagronom, läänin-

agronooini.
»Forsman, Ernesti, landssekrete- 

rare, lääninsihteeri.
'■'Forsman, J., professor, profes

sori.
Fransson, K. J., bleckslagare, läkki

seppä.
»Frenckell, A. R., magister, mais

teri.
»Frenckell, Th. v., löjtnant, luut- 

nanti.
»Gebhard, H., doktor, tohtori. 
»Godenhjelm, B. F., lektor, leh

tori.
'■'■'Granfelt, A. A., doktor, tohtori. 
Gref, G., skomakare, suutari. 
'•'•'Gripenberg, Alexandra, fröken,

neiti.
■Grotenfelt. Arvi, doktor, tohtori. 
'"Grotenfelt, A., öfverdirektör, yli-

tirehtööri.
»Grotenfelt, K., doktor, tohtori. 
'•'•'Grotenfelt, N., öfverdirektör, yli-

tirelitööri.
»Grönqvist, F. W.. kommunalråd, 

kunnallisneuvos.
Gustafsson. A., målare, maalari. 
»Hallberg, M., handlande, kaup

pias.
'•'■'Hallsten. Onni, magister, maisteri. 
'■'•'Hannikainen, P. AV., skogsinspek-

tör, metsäntarkastaja.
"Hausen, C.. ingeniör, insinööri. 
'■'■'Hedman, Edvin, magister, maist. 
'■'■'Hedman, Ernst, trafikdirektör.

liikennetirehtööri.
Heimonen, A., kopparslagare, vas

kiseppä.
Helin, J. A., bagare, leipuri. 
■Hellsten, K. K., dekorationsmå

lare. koristemaalari.
■•■'Helsingius, G. A., fattigvärds-

lnspektör, köyhäinhoidon tar
kastaja.

Henriksson, Ida Maria.

'■'■'Hermansson. R.. professor, pro
fessori.

Hilden. Amanda Maria, bokbinder- 
ska, kirjansitojatar.

Hilden, K. A., bagare, leipuri. 
'•'Hjelt, Alma, gymnastiklärarinna,

voimistelunopettajatar.
»Hjelt, Otto, handlande, kaup

pias.
'■'■'Holm, K. E., bokhandlare, kirja

kauppias.
»Holm. K., doktor, tohtori. 
»Holmberg. A., doktor, tohtori. 
»Holmberg, M., filos, kandidat, fi

los. kandidaatti.
»Holmberg. Th.. stadskamrer, kau- 

pun ginkamreeri.
»Holsti, H., professor, professori. 
Honkaniemi, J., skomakare, suu

tari.
»Hougberg, Emil. doktor, tohtori. 
»Hrimaly, B., kapellmästare, soitto-

kunnanjohtaja.
Hukka, H., bagare, leipuri. 
Huttunen, P., handelsbiträde, kaup-

pa-apulainen.
»Hällström. G. E. af, magister, 

maisteri.
Hätinen. M. F., kopparslagare, 

vaskiseppä.
»Ingman. Hanna, skolförestånda

rinna, koulunjohtajatar.
Isto, E., målare, maalari. 
»Jamalainen, P , viceliäradshöfding,

varatuomari.
»Jansson. Fr., viceliäradshöfding. 

varatuomari.
Jefimoff, Ljuba, sömmerska, ompe- 

lij atar.
Järvi. A. H., målare, maalari, f

1892.
»Kajanus, R., kapellmästare, soitto- 

kunnanjohtaja.
»Kasiin, Edvin, direktör, tireh

tööri.
»Karamsin, Aurora, enkefru, leski

rouva.
»Kihlman, A., öfverlärare, yliopet

taja.
»Kivekäs, Lauri, vicehäradsliöf- 

ding, varatuomari.
Koivistoinen, J.. bagare, leipuri. 
Kollin, AV., kakelugnsmakare, uu

nin tekijä.
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•Koroleff, W. J., handlande, kaup
pias.

"Krogius, Lars. konsul, konsuli. 
•Kullhem, S., direktör, tirehtööri. 
Kumpulainen, Solia, sömmerska,

ompelijatar.
•Kurtén, U., assessor, asessori. 
•Laethen, N., fru, rouva.
•Laethen, E., bankdirektör, pan

kintirehtööri.
Lagerbohm, A. F., hleckslagare, 

läkkiseppä.
"Lagerborg, Hj., generaldirektör, 

ylipostitirehtööri.
Lahti, T., skomakare, suutari. 
"Lang, J. N., professor, professori. 
Leivonen, Viktor, bagare, leipuri. 
•Lemström, S., professor, profes

sori.
"Lille, W. O., ingeniör, insinööri. 
'■'•'Lilius, A., vicehäradshöfding, va

ratuomari.
Liljeberg. Hilda, sömmerska, om

pelijatar.
Liljeroos, Aina. sömmerska, om

pelijatar.
Liljeroos, N., bokbindare, kirjan- 

sitoj a.
Lindberg, G., bagare, leipuri. 
"Lindeberg, K. L., kansliråd, kans

lianeuvos.
•Lindelöf, L.. värkligt ’ statsråd, 

todellinen valtioneuvos.
'■'■'Lindén, K. E., hofråd, hovineu- 

vos.
Lindeqvist, W., bleck- och plåt- 

slagare, lakki- ja peltiseppä.
sLink, Rosa, fröken, neiti. 
•Lindroos, C., fru, rouva. 
•Lindroth, B. E., bankdirektör,

pankintirehtööri.
'•'•'Lohman, H. E., byggmästare, ra

kennusmestari.
Lukander, J. R.. gjutare, valaja. 
'•'•'Löfgrén, Elisabeth, fru, rouva. 
'■'■'Löfgrén, V., magister, maisteri. 
Löfman, H. J., målare, maalari. 
'■'•'Löfström, Th., doktor, tohtori. 
Matilainen, J., målare, maalari. 
'•'•'Mela, A. J., lektor, lehtori. 
'■'■'Messman, J. W., magister, mais

teri.
'•'•'Meurman, A., kommunalråd, kun

nallisneuvos.

Mäkelä, Katharina, sömmerska, 
ompelijatar.

"Neovius, F., general, kenraali. 
'■'■'Nissinen, Alli, fröken, neiti. 
"Nordblad, A. W., doktor, tohtori. 
"Nordman, T., doktor, tohtori. 
Nohrström, G. B. L., bagare, lei

puri.
Nyman, J. E., hleckslagare, läkki

seppä.
Nyström, A., bagare, leipuri. 
Oksanen, J. F., bokbindare, kirjan

sitoja.
Ollila, J. A., skomakare, suutari. 
Palén, W., bagare, leipuri. 
•Palmberg, A., doktor, tohtori. 
"Palmén, J. A., professor, profes

sori.
'•'Palmén, K. E., ingeniör, insi

nööri.
Palmén, K. A., plåtslagaremästare, 

peltiseppämestari.
••Palmgren, O., justitieborgmästare, 

oikeuspormestari.
"Palmroth, F., protokollssekrete

rare, pöytäkirjasih teeri.
•Pfaler, L. v., vicehäradshöfding, 

varatuomari.
•Rein, Th., kansliråd, kanslianeu

vos.
"Renlund, K. H., handlande, kaup

pias.
Ringbom, J., kopparslagare, vaski- 

seppä.
Rosenberg, J., bagare, leipuri. 
Rosendahl, Hanna, sömmerska,

ompelijatar.
•Rothsten, F. W., magister, mais

teri.
"Runeberg, J. W., professor, pro

fessori.
•Ruuth, J. W., doktor, tohtori. 
Saari, P., bokbindare, kirjansitoja. 
•Saelan, Th.. professor, professori. 
"Sallisten, C. W-, hofråd, hovi-

neuvos.
Salonen, W. F., bagare, leipuri. 
•Sanmark, C. G., öfverintendeut,

yli-intendentti.
•Saurén, K. W., magister, mais

teri.
•Schildt, Hj., handlande, kauppias. 
•Schybergson, E., rådman, raati-

mies.
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*Selin, F. W.. öfverstelöjtnant. 
eversti luutnantti.

"Sevonius, T., redaktör, sanoraa- 
lehdentoimittaja.

'•'■'Sievers, E., doktor, tohtori. 
Sihvonen, D., målare, maalari. 
''Sihvonen. J. J., pastor, pastori. 
'•'■'Sjöberg. E. O., redaktör, sanoma-

lehdentoimittaja.
■"Slotte, K. E., doktor, tohtori. 
"Slöör, K. A., hofråd, hovineu-

vos.
'■'Snellman, J. L., protokollssekre

terare, protokollasihteeri.
''Sohiman, J. G., senator, senaat

tori.
"Soini. W., magister, maisteri. 
"'Solitander, C. P., bärgsintendent.

vuori-intendentti.
"Stenbäck, J., arkitekt, arkkitehti. 
"Stenroth, 0., bankdirektör, pan-

kintirehtööri.
"•'Stockman, G. F., kommerseråd, 

kauppaneuvos.
"Stockman, K., konsul, konsuli. 
Stordell, J. A., målare, maalari. 
"Streng, Alex., öfverinspektor, yli

tarkastaja.
"Stude, Aug., handlande, kaup

pias.
"'Sucksdorff, W., doktor, tohtori. 
"Sundell, A. F , professor, profes

sori.
"Sundvik, E., professor, professori. 
"Synnerberg, K., doktor, tohtori. 
Sali, J., skomakare, suutari. 
"Tliylin, Otto, handlande, kaup

pias.
Toivonen, Augusta, sömmerska, 

ompelijatar.

"Tudeer, O. E., professor, profes
sori.

"Trygg, Alli, fröken, neiti. 
"Tötterman, K. A. E., professor.

professori.
*Vasenius, Valfrid, doktor, toh

tori.
"Voss-Schrader, Alb., statsmeje- 

rist, valtionmeijeristi.
"Wadén, Joh. Dan., hofråd, hovi- 

neuvos.
"Wahlberg, C. F., hofråd, hovi- 

neuvos.
"Wahlfors. K. E., professor, pro

fessori.
Wallén, A. E., literatör, kirjailija. 
'"Wasastjerna, O., professor, pro

fessori.
"Wasenius, A. F., konsul, konsuli. 
Wasenius, E., målare, maalari. 
"Weber, Th., doktor, tohtori. 
"Wegelius, M., direktör, tirehtööri. 
Wester, H. G., bleckslagare, läkki

seppä.
Wickström. F. 0., bokbindare, 

kirjansitoja.
Wiikman. S. A. O., bokbindare, 

kirjansitoja.
Willandt, O., bagare, leipuri. 
Wirtanen, G. E., skomakare, suu

tari.
Willstedt, V„ kakelugusmakare, 

uunin tekijä.
Åström, Sofia, sömmerska, ompe

lijatar.
"Ayräpää, Matti, doktor, tohtori.
* hman. E., borgmästare, por

mestari.
Österberg, J., bokbindare, kirjan

sitoja.

Ahti, S., snickare, puuseppä. 
Ahvenainen, Emil, maskinist, ko

neenkäyttäjä.
Andersson, I. A., svarfvare, sor

vari.
Aspegren, E., bokbindare, kirjan

sitoja.
'■"Basilier, F., bankkontorist, pan- 

kinkonttoristi.

"Bergbom. 0., öfveringeniör. vli- 
insinööri.

Borg, E., snickare, puuseppä. 
"Bränder, A., doktor, tohtori. 
Bruun, A. E , kopparslagare, vaski-

seppä.
"Cederholm. Th., senator, senaat

tori.
Eklund, A., snickare, puuseppä.
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Eriksson, E. A., bagare, leipuri. 
Forsström, Amanda, fröken, neiti. 
'•'Grönberg, Joh., apothekare, ap

teekkari.
Grönqvist, A. K., filare, viilaaja. 
Gustafsson, J. E., filare, viilaja. 
Haapanen, M., snickare, puuseppä. 
■Hagelstam, Jarl, doktor, tohtori. 
Halen, Olga, fröken, neiti. 
“Hamfelt, W., handlande, kaup

pias.
Halme, Kaarle, skådespelare, näyt

telijä.
Hartell, K. F., bagare, leipuri. 
Hedman, Julius, skräddare. 
Helenius, G., murare, muurari. 
Helenius, T. T, murare, muurari. 
Hilden, O., murare.
“Holmström, A., byggmästare, ra

kennusmestari.
“Hougberg, W., senator, senaat

tori.
Hällfors, Olga, sömmerska, ompe

lijatar.
Idström, Ida, handelsbiträde, kaup- 

pa-apulainen.
Ihalainen, F., snickare, puuseppä. 
'“Ingman. S., magister, maisteri. 
"Inha. I., litteratör, kirjailija. 
Jaeckell, E., murare, muurari. 
Johansson, A., murare, muurari. 
Jokinen, J. K., modellsnickare,

mallintekijä.
Jokinen, J. W., murare, muurari. 
Juntunen. J. E., bagare, leipuri. 
Juselius, I., snickare, puuseppä. 
'•'•'Järnefelt, E., artist, taiteilija. 
Järvinen, J., bleckslagare. läkki

seppä.
Kakriainen, K., skomakare, suu

tari.
Kandelin, Ida, pappersräknerska. 

paperinlaskija.
Karjalainen, A., snickare, puu

seppä.
Kaukonen, O., bokbindare, kirjan

sitoja.
Krohn, Ilmari, musiker, säveltäjä. 
Kumpunen, 0., snickare, puuseppä. 
Kyllönen, - M., snickare, puuseppä. 
Lahti, A., snickare, puuseppä. 
Lehtisalo, J., ritare, piirustaja. 
Liljeström, Ida, sömmerska, om

pelijatar.

“Lindh, K, ingeniör, insinööri. 
Lindgren, A., målare, maalari. 
Lindroos, G. A., bagare, leipuri. 
Lindström, Eva, sömmerska, om

pelijatar.
Lund, K. F., bagare, leipuri. 
Lönnroth, J. E., snickare, puu

seppä.
Magnusson, R„ mekanisk arbetare, 

konety öntekij ä.
Mast, A., bagare, leipuri.
"Melan, C. O., senator, senaattori- 
Meriläinen, Gustava, sömmerska,

ompelijatar.
•Molander, H., senator, senaattori. 
Mustonen, E., snickare, puuseppä. 
Mutikainen, Lyyli, sömmerska, om

pelijatar.
Mäntynen, N., skomakare, suutari. 
Mäntynen, P„- snickare, puuseppä. 
Möller, O., bagare, leipuri. 
Nieminen, J, kopparslagare, vaski-

seppä.
■Nordman. J. A., referendariesek- 

reterare, esittelij äsihteeri.
“Nordqvist, O., doktor, tohtori. 
Norppa, Maria Johanna, bokbin-

derska, kirjansitojatar.
Nurminen, J., bagare, leipuri. 
"Nyberg, C. A. J., fältkamrerarc,

sotakamreeri.
"Nybom, F. K., bankdirektör, pan- 

kintirehtööri.
-Palmén, J. Ph., senator, senaattori. 
Pastell, K. A„ murare, muurari. 
Platé, Aug., bagare, leipuri.
Porkka, L., bagare, leipuri.
Rautio, K., skomakare, suutari. 
Riiheläinen, I., murare, muurari. 
Rosengren, K., snickare, puuseppä. 
Rikberg, Johanna, snörmakeriarbe-

tare, nöyrinpunoja.
Rukkila, Katharina Maria, bokbin-

derska, kirjansitojatar.
Rutanen, Olga, sömmerska, ompe

lijatar.
Saarinen, J. H., snickare, puu? 

seppä.
Salminen, J. W., skomakare, suu

tari.
Sanngren, J. F., urmakare, kello

seppä.
Sanngren, Mathilda, fru, rouva.
Sax, E., konditor, sokerileipuri.



9

^Siivonen, W., kontorist, kont
toristi.

'Snellman, E., häradshöfding, tuo
mari,

Spiring, H. C., bokbinderska, kir
jansitojatar.

"Stenius, B., justitierådman, oi- 
keusraatimies.

Stenroos, E. S., murare, muurari. 
Stjerlund, Mathilda, sömmerska,

ompelijatar.
Ståhlberg, H. V., murare, muurari. 
Sundell, J. A., bagare, leipuri. 
Sundman, T. K., bleckslagare,

läkkiseppä.
Sundvall, Ida, sjuksköterska, sai- 

rastenhoitajatar.
'Svanljung, J„ häradshöfding, tuo

mari.
'Söderman, J. G., disponent, isän

nöitsijä.
Tallgren, A., bleckslagare, läkki

seppä.
Tallgren, K., bagare, leipuri.

Tolonen, H, snickare, puuseppä. 
"Toppelius, G. L., hofråd, hovi-

neuvos.
Torniainen, A., murare, muurari. 
Tourunen, Aina, sömmerska, om

pelijatar.
Tuominen, N., snickare, puuseppä. 
Tynander, Fanny, fröken, neiti. 
Tähtinen, F. F., snickare, puu

seppä.
Uutinen, A., snickare, puuseppä. 
'Warén. Filip, magister, maisteri. 
'Wasenius, E., tandläkare, ham

maslääkäri.
"Wasenius, G., brandmästare, pa

lomestari.
Wemnan, A., modellsnickare, mal- 

liseppä.
Wesa, M. K., murare, muurari. 
Wilén, J. J., skomakare, suutari. 
Wilenius, Alma, glansstrykerska,

kiiltosilittäjä.
Ölund, Ida, handelsbiträde, kauppa- 

apulainen.

1892.

'Ahnger, A., sånglärarinna, laulun- 
opettajatar.

Airaksinen. D., poliskommissarie, 
poliisikomisarius.

*Alfthan, A. E., magister, maisteri. 
■'■Antell, Axel. redaktör, toimittaja. 
Appelqvist, Alfred, bagare, leipuri. 
Avellan, J. A., bagare, leipuri. 
''Avellan. Kaarola, fröken, neiti. 
-Bell, Samuel von, dekorationsmå

lare, koristemaalari.
Borgholm, B.. kakelugnsmakare.

uunintekijä.
Bergström, H. A., målare, maalari. 
"Berndtson, Axel, redaktör, toi

mittaja.
"Biaudet, G., lektor, lehtori. 
Björklund, A., bagare, leipuri. 
"Björnberg, R., arkitekt, arkkitehti. 
Blomqvist, F„ bagare, leipuri. 
■Boldt, Jean, hofrättsauskultant,

ho vioikeudenauskultantti. 
Brofeldt, K. F., målare, maalari. 
■Bonsdorff, Carl, docent, dosentti. 

■'Borenius, E., bankdirektör, pan
kinjohtaja.

"Borenius, Henrik, doktor, tohtori. 
"Bähr, M., enkefru, leskirouva. 
'Cajander, Paavo, lektor, lehtori. 
"Castren, E., senatskopist, senaa-

tinkopisti.
"Christierson, G. von, referendarie- 

sekreterare, esitteliäsihteeri.
Dahlström, Emilia, sömmerska, 

ompelijatar.
"Dittmar, V., kammarråd, kamari

neuvos.
"Ehrstedt, S., stadskassör, kaupun- 

ginrahastonhoitaj a.
"Einighorst, A., handlande, kaup

pias.
"Ekman, C. A., apotekare, apteek

kari.
Ellanen, Viktor.
Enberg, F. W., murare, muurari. 
"Engström, C., maskindirektör,

konetirchtööri.
Fagerlund, K. V., sotare, nuohoja. 
"Flodin, F., statsråd, valtioneu

vos.
"Friberg, Maria, folkskolelärarinna, 

kansakoulunopettajatar.
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“Geitlin. G., öfverdirektör. ylitireh- 
tööri.

Granholm. Hjalmar, bagare, lei
puri.

Gren. Oskar. kakelugn smakare. 
uunintekijä.

Grotenfelt, M., fru. rouva. 
Grotenfelt. Vivi, student, yliop

pilas
"Gustafsson, F., professor, profes

sori.
Hautamäki. S., mekanisk arbetare, 

konetyöntekijä.
Helin. W. W.. bokbindare, kirjan

sitoja.
Henriksson. Adele, fröken, neiti. 
Henriksson, Ida Wilhelmina, bok-

binderska. kirjansitojatar.
"Hjelt. Edvard, professor, profes

sori.
Hollo, W„ mekanisk arbetare, kone- 

työntekijä.
Höilund, Maria, fröken, neiti. 
Imberg. Olga. bokbinderska. kir

jansitojatar.
Johansson, J. L„ bagare, leipuri. 
Jääskeläinen. Emil, bagare, leipuri. 
Kaarttinen, K. P., bagare, leipuri. 
Kallio, Hemmo, skådespelare, näyt

telijä.
Karlsson, E. W.. mälare. maalari. 
Kaselius. August, bagare, leipuri. 
Kastén, H. H., bleckslagare läkki

seppä.
"Kellgren, S., enkeprofessorska, 

professorinleski.
Keto, Aug., fångvaktare, vangin- 

varti j a.
"'Kihlman. O., docent, dosentti. 
Kilkki, Mimmi, arbeterska, työ

läinen.
'-Kraemer, Carl von, senator, se

naattori.
Kunnas. J.. snickare, puuseppä. 
Kumpuniemi, Erans, bokbindare.

kirjansitoja.
Kähkönen, Antti, kakelugnsmakare, 

uunintekijä.
Laaksonen, M- W„ snickare, puu

seppä.
"Ladau. E. A., postexpeditör. posti- 

ekspeditööri.
“Langolain, A., postförvaltare, pos- 

tinhoitaja.

Laukkanen. J.. snickare, puuseppä. 
“Laurent. Algot, bokbindare, kir

jansitoja.
Lempinen. Oskar, mekanisk arbe

tare, konetyöntekijä.
Lindfors. K. A., kakelugnsmakare, 

uunintekijä.
Lindholm. K., mekanisk arbetare, 

konetyöntekijä.
“Lindroos. E., vicehäradshöfding, 

varatuomari.
"Lindroos. J. F., kommunalråd, 

kunnallisneuvos.
Lindström. Edv.. kakelugnsmakare. 

uunintekijä.
Lindvall, Karl. mekanisk arbetare, 

konetyöntekijä.
Lönnberg, Mimmi, sömmerska, 

ompelijatar.
Lönnholm, J. A., murare, muurari. 
Mantila. M., kakelugnsmakare. uu

nintekijä.
Mast. Alfred, student, ylioppilas. 
Mattila. S., mekanisk arbetare, ko

netyöntekijä.
Meriläinen. Gustava, sömmerska, 

ompelijatar.
"Nandelstadh. Aug. von. assessor, 

asessori.
Nieminen. S., murare, muurari. 
Nordman. A., folkskolelärare, kan

sakoulunopettaja.
Nurminen. K. W.. snickare, puu

seppä.
-Nybergh, Aug., senator, senaattori. 
Nyström. T. W„ målare, maalari. 
Oila, K., murare, muurari. 
"Ojanperä, A., sånglärare, laulun

opettaja.
Paavilainen. E. W.. mekanisk ar

betare. konetyöntekijä.
Paavilainen. Heikki, skräddare, 

räätäli.
-Rotkirch, Evert, referéndariesek- 

reterare. esittelijäsihteeri.
Saarinen. E., snickare, puuseppä. 
'"Saarinen. Santeri, juris kandidat,

lakitiet. kandidaatti.
Santala. Herman, arbetare, työ

mies
Saxberg, K. E., snickare, puu

seppä.
Silvenius. K. B., målare, maalari. 
Sissonen. P.
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"Sivén. A., forstingeniör. insinööri. 
"Sjölin. J.. direktör, tirehtööri. 
«Sourander. G. J., justi tierådman.

oikeusraatimies.
Spiring. Eine Elvira, bokbinder- 

ska. kirjansitojatar.
«Strömberg. Gottfried. ingeniör. in

sinööri.
Suhonen. Johan.
Svärd. Hulda, kassörska, rahaston- 

hoitajatar.
Tallgren. A., skräddare, räätäli. 
Tattari. Juho. slöjdlärare, teolli-

suudenopettaj a.
Tenhunen. O. ÄV„ målare, maalari. 
Tiiainen. E., målare, maalari. 
•Toppelius. Sigrid, slöjdlärarinna.

käsitv önopettaj atar.

"Tschepurnoff'. A., generallöjtnant, 
kenraaliluutnantti.

«Vesque. Vivi. fru, rouva. 
-Wegelius. K. A., magister, mais

teri.
Weilin. Sigrid, fröken, neiti. 
Werner. A., skomakare, suutari. 
Westerlund, B., bagare, leipuri. 
Westerman, Johanna, sömmerska.

ompelijatar,
Westerman. Sigrid, fröken, neiti. 
«Wetterhoff. Rosina, fröken, neiti. 
Wilander. J., kakelugnsmakare,

uunintekijä.
Wilander. N„ snickare, puuseppä. 
Wäänänen. A., typograf, latoja. 
«Zetterlöf, Erik, föreståndare, isän-

nöitsiä.

Antalet medlemmar är 598. däraf ständiga medlemmar, 21 och 
årsmedlemmar 577. (Medlemsantalet utgjorde 1891 750, 1890 715 och 
1889 379.)

Jäseniä on yhteensä 598. joista 21 vakimaisia jäseniä ja 577 
vuosijäseniä. (V. 1891 oli jäsenten luku 750. v. 1890 715 ja v. 1889 379).


