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Direktionen liar hållit 15 sammanträden och hafva dervid närvarit ordföranden v. Wright 15 gånger, ledamöterna
Järvenpää 15, Ekman 12, Willandt 11, Hellman 10, Nord
man 9, Hindström och Vasenius 8, Pehkonen och Schybergsson 7.
Föreningens lokal, densamma som under senaste är,
har undergått nödig upputsning.
Månadsmöten hafva hållits 12.
Förslag till progam för arbetaresträfvandena i Finland
förelädes direktionen af dess ordförande den 1 Maj..
Finskt arbetareföreningsrepresentantmöte anordnades
den 18—21 Sept. i Helsingfors. Alla orters föreningar,
utom Borgå och Joensuu, valde representanter och hade 20
af dessa 21 infunnit sig. En delegation för vården om
arbetarnes intressen nedsattes, ett gemensamt program for
arbetaresträfvandena antogs, utlåtanden i arbetareförsäkringsfrågan afgåfvos, önskningsmål till landtdagen uttalades,
progressiv beskattning förordades o. s. v. Protokollen erhål
las genom arbetaredelegationen.
En öfversikt af arbetarekorporationernas svar å det
förbjudna arbetaremötets frågor utarbetades till ofvannämda möte.
En arbetarekalender den första i Finland, utgafs un
der medverkan af flere kända författare och alla orters
arbetareföreningar.
Utlåtanden om arbetarnes sjuk-, olycksfall- och ålderdomsförsäkring hafva till k. senaten insändts och af styrel
sen offentliggjorts jemte utredning som af Helsingfors ar
betareförening anskaffats från andra korporationer och tyska
riksförsäkringsstyrelsens president T. Bödiker. I stöd af
utförlig motivering förordades såsom enda till målet ledande
obligatorisk sjuk- och olycksfallförsäkring.
Rådman E. Berghs utlåtanden till förmån för obliga
torisk arbetareförsäkring har föreningen sökt bringa till
beaktande hos regeringen.
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Till ledning vid bedömandet af frägan om tvungen el
ler frivillig arbetareförsäkring är att föredraga, har, för att
landets ständer delgifvas begärts utlåtande af presidenten i
tyska riksförs.äkringsstyrelsen T. Bödiker ocli arbetareför
eningarna i Stockholm, Kristiania och Köpenhamn samt
yrkesföreningen i Riga.
Förslag om för arbetare och arbetsgifvare obligato
riska yrkesföreningar bygda på principen om bägge med
lemsgruppernas rätt att afböja framställningar har väckts
och af intendenten L. Gripenberg upptagits i ett utkast till
förändrad lydelse af N. L. III kap.
H. Häntchkes redogörelse om Tysklands ekonomiska
föreningar är för ett år sedan öfversatt genom industristyrelsens försorg, men ännu ej tryckt.
Rösträttsfrågan har ansetts vinna mera på att arbe
tareföreningarna upptaga den på sitt program än genom
bildandet af en skild förening.
Frägan om progressiv beskattning öfverlemnades. till
en kornité och behandlades senare af arbetareföreningarnas
representantmöte.
I margarinfrågan afgåfvos omfattande utlåtanden af
kommunalrådet A. Meurman och hushållningssällskapets
sekreterare Ernst Rönnbäck. Efter liHig diskussion utta
lade sig föreningen, mot direktionens förslag, derhän att
margarintillvärkning hvarken nu eller framdeles borde i
Finland tillåtas.
Prostitutionsfrägan. Föreningen har på grund af om
fattande utredning uttalat att reglementeringen af prostitu
tionen bör upphäfvas, alldenstund densamma synes inne
bära ett erkännande från det allmännas sida af ett yrke
som är förbjudet.
De veneriska sjukdomarnes spridning är det samhäl
lets plikt att kraftigt bekämpa enligt samma principer som
i fråga om andra smittosamma sjukdomar. Åtgärderna här
för böra bestämmas genom allmän lag.
Frågan om statens beställningar från utlandet varit
förenade med landets intresse utreddes af en under öfveringeniör Th. Tallqvists ordförandeskap arbetande kornité.
Förslaget om ett arbetareinstituts inrättande afstyrktes af en arbetareföreningens kornité och förkastades af
stadsfullmäktige till hvilka frågan senare hänsköts af Arbe
tets vänner.
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Centralkomité för arbetareundervisningen har nedsatts
af arbetareföreningen, Nyländska afdelningen, finsk kvinno
förening och polyteknikernes förening.
Allin, skolläraremötets sympatiska uttalande om folk
skolan SOm bottenskola, hvilket system af föreningen för
ordats, emottogs med tillfredsställelse.
För ett valrnans möte sammankalladt af hufvudstadens
landtdagsmän förbereddes arbetarne dels genom för för
eningen i sin helhet och dels för de skilda arbetarekorpo
rationerna den 31/'i2 93 utlysta möten. Under stark anslut
ning uppstäldes enhälligt som främsta önskningsmål vär
nandet af Finlands grundlagsenliga ställning och den poli
tiska valrättens utsträckning till arbetarne.
Arbetslöshetens omfattning utreddes genom upplys
ningar af myndighet och korporationer och
Arbetarne varnades kraftigt för att komma till hufvudstaden der endast nöd hotar dem.
I inspektionen af verkstäderna har föreningen deltagit
genom delegerade, hvilkas arbeten med energi ledts af hr
P. TF. Grahn.
Yrkandet om förbud mot mellanhandlares uppköp af
lifsförnödenheter förkastades såsom omöjligt att genomföras.
Landsbors rätt att dela sina varor på torget äfven i
mindre partier till gagn för de små konsumenterna har ge
nom vederb. utlåtande konstaterats.
Mot osnyggheten i arbetarnes hem har sundhetsinspek
törens inskridande påyrkats.
Arbetarnes bageriaktiebolag blef i följd af de dåliga
tiderna intet af.
Stadgar hafva stadfästats för arbetareföreningens slöjd
klubb, bagare- och konditorfackafdelningen (förändring).
Föreningens porträttsamling har ökats med bilden af
senator L. Mechelin, intendenten L. Gripenberg, riksdags
mannen A. Hedin, doktor A. Nyström, fröken E. Key.
amtfogden A. Hölaas, riksförsäkringsstyrel sepresidenten T.
Bödiker, värklige geheimeregeringsrådet E. v. ~Woedke, pro
fessor P. Leroy-Beaulieu, premierministern TF. E. Gladstone, öfverlärar H. Smith och redaktör C. V. Kimestedt.
Alla dessa porträtt med förklarande text hafva sammanstälts å en stor tafla.
Till nykterhetsvärdshus beslöt föreningen med 28 rö
ster mot 24 från 1 Juni 1893 förändra sin restauration.
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Handarbetsafdelningen, som tidigare gaf föreningen
kraftigt ekonomiskt stöd liar mist sina gamla intresserade
ledarinnor ocli somnat bort. Den i dess ställe tilltänkta
Slöjdklubben har ännu ej afgifvit någon redogörelse.
Z. Topelius födelsedag firades med aftonsamkväm,
livarvid skaldens verksamhet på olika områden skildrades.
Till landets samtliga fabriksläkare, yrkesinspektörer
oeh tidningar uttalades en vördsam anhällan att de ville
verka för beredande af sommarledighet åt arbetarne. Arbetarne uppmanades att till hösten inberätta om åtgärder
härför, men — intet meddelande har inkommit.
Biblioteket, som hållits öppet alla aftnar för kostnadsfri
utlåning, har under året ökats med 49 band svensk och 39
band finsk literatur samt räknar nu 1,082 arbeten på svenska
och 671 på finska. Boklånens antal utgjorde 1,350 finska
och 680 svenska.
I läsesalen, som stått öppen från kl. 8 f. m. till 10
e. m. hafva funnits 15 svenska och 16 finska in- och ut
ländska tidningar och tidskrifter.
Allm. sjuk- och begrafningshjelpskassan, som grund
lagts af arbetareföreningen, har fortfarande haft lokal der
och räknar nu omkr. 300 delegare, män och kvinnor af
olika yrken och nationalitet. Kassan står öppen för alla.
Sparkasserörelsen i Helsingfors Folkbank, hvilken
tillkommit på initiativ af Arbetareföreningen har i följd af
den bekvämlighet vid insättning och uttagning bänken er
bjuder och den förmånliga ränta som betalas gått raskt
framåt, ity att insättningarna utgjort:
31/l2 1889
34,776: 97
44,175: 45
S0,'6 1890
31/l2
64,784: 70
»>
h°/6 1891
76,848: 16
3 Via
66,268: 71
3% 1892
74,982: 45
81/ia
67,351: 35
3o/e 1893
79,055: —
81/l2
» , 154,156: 99
S1/s 1894 181,826: 05
Som gåfva har föreningen fått emottaga Industristy
relsens publikationer, årsredogörelser från arbetareinstituten
i Sverige, Industriföreningens och Arbeiderforeningens af
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1860 i Köpenhamn publikationer, Tammerfors, Viborgs,
Vasa och Abo arbetareföreningars årsberättelser, Helsing
fors Handtverks- och Fabriksförenings årsberättelse och be
tänkande om yrkesskolor, af doktor V. Vasenius böcker i
flera ämnen, af fotografen D. Nyblin den ofvannämda taflan jemte reproduktioner af densamma.
Oafgjorda äro frågorna om gymnastikklubb, om för
ändring af tiden för kyrkostämmorna så att äfven arbetare
kunde i dem deltaga, om fältskär vid industriela verk och
om arbetarebostäder.

Ordningsutskottet. Från föregående år kvarstodo i ordningsutskottet mekanikern A. And, typografen Gr. H. Ca
jander, bokbindaren E. Aspegren, bagaren J. Mattsson
samt sömmerskorna M. S. Kumpulainen och Lina Vilja
kainen.
I de afgångnes ställe utsagos körsnären A. N. Lahti
nen, snickaren F. Ihalainen, muraren K. A. Pastell (ånyo
invald), målaren AV. Tenhunen, skomakaren Gr. E. AVirtanen och kopparslagaren R. Heimonen.
Vid konstituerande möte den 30 mars utsågs till ord
förande hr A. N. Lahtinen, v. ordf. hr F. Ihalainen, sekre
terare AV. Tenhunen samt efter hans afgång O. Kaukonen.
Under året hafva R. Heimonen, AV. Tenhunen, M. S. Kum
pulainen och Lina Viljakainen från utskottet afgått och i
deras ställe invalts snickaren J. Lahti, bleckslagaren A.
Tallgren, snickaren R. Saarinen och bokbindaren O. Kau
konen.
Utskottet har hållit inalles 30 sammanträden vid
hvilka till föreningsmedlemmar godkänts 106 personer af
hvilka 38 fruntimmer.
För utrönande af om alla som besöka föreningens
lokal äro medlemmar och för åstadkommande af större
punktlighet i erläggandet af månadsafgifterna ha medlems
korten då och då granskats vid ingången.
Slutligen får utskottet uttala sin glädje öfver den
goda ordning som varit rådande inom lokalen och anser
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utskottet denna glädjande omständighet vara följden af
förbudet att servera rusdrycker i föreningens restauration.
A ordningsutskottets vägnar:
0. N. Lahtinen.
O. Kaukonen.

Festbestyrelsen får härmed afgifva följande berättelse
öfver sin värksamhet under år 1893.
Från föregående år kvarstodo i festbestyrelsen föl
jande personer, nämligen: verkmästaren F. Numberg, sme
den K. Hj. Hammar, målaren F. Lindholm och förestånda
rinnan fröken M. W. Hellman.
I festbestyrelsen invaldes följande nya medlemmar:
urmakaren J. F. Sanngren, filaren P. Ek, körsnären T.
Kytö oeh fröken Ida Kandelin.
A det konstituerande mötet den 7 April 1893 valdes
hr F. Numberg till ordförande, hr T. Kytö till viceordf.,
fröken M. W. Hellman till kassör, hr J. F. Sanngren till
■sekreterare, hr Hj. Hammar och fröken Ida Kandelin till
m aterialforv altare.
Med anledning af att hr F. Lindholm flyttat från or
ten invaldes i lians ställe till festbestyrelsen byggmästaren
F. J. Lindfors.
Den tryckande penningebrist, som alla haft känning
af under senaste år, har äfven gifvit mycket hufvudbry åt
festbestyrelsen; och för att minska densamma hade festbe
styrelsen på sommaren tänkt tillställa en lust- och konsert
resa till Viborg och Imatra. Att den ej blef utaf i den
skala, som festbestyrelsen tänkt sig, är ej dess fel. Dock
arrangerades omsider en lustresa till Viborg, och der det
gafs en ganska talrikt besökt konsert den 24 Juni. Ehuru
det var allt skäl att tro det resultatet af en sådan färd,
som den ofvannämda, blott vore — balans, såg sig fest
bestyrelsen det oaktadt skyldig att arrangera en dylik färd,
emedan den länge nog besvärat föreningens sångkör med
inöfvandet af sånger.
En annan otur var att festbestyrelsen arrangerade en
folkfest i Hesperia den 3 September, som till följd af ogynsamt väder måste inliiberas,
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Dessutom har festbestyrelsen under året arrangerat
1 barnfest, 6 soiréer och 4. konserter, nämligen 2 härstädes,
1 i Tavastehus och 1 i Tammerfors samt ofvannämda lustocli konsertresa till Viborg, af livilka resultatet synes å här
bifogade
Öfversigt af Festbestyrelsens verksamhet för tiden från den
1 Januari 1893 till den 31 December 1893.
Inkomster Utgifter.

16/4
25/6
S/9

10/9
i/io
21/10,

5/ll
3/l2
26/l2

Barnfest . . , . .
Folkkonsert
. . .
Aftonsamkväm
Lustfärd till Viborg
Folkest i Hesperia
inhiberad. Aftonsamkväm
....
Soirée.............................
Folkkonsert
. . .
22/iu Konserterna i
Tammerfors och Ta
vastehus .......................
Soirée.............................
Aftonsamqväm . .
Soirée ......
Behållning

Förlust.

yW.

/(/.

fii.

50
50
50
—

443 99
204 87
31 15
918 84

116 51
11 63
8 35
— —

— —
— —

109 50
440 50
265 50

114 55
237 70
162 65

— —
202 80
102 85

5 05
— —
— —

774
215
61
408

75
50
—
—

656 95
179 —
31 15
201 85

117 80
36 50
29 85
206 15

— —
— —
— —

3,940 25

3.182 70
757 55

832 44

.Zw/.:

26/2

Vinst.

560
216
39
849

„

3,940 25

69 84

74 89
757 55
832 44

JnifT.
Utgifter:

Inkomster:
Kassabehålln. fr. 1892
Behållning af nöjen .
Inkomst af Hygeln
Diverse inkomster

26
757
70
393

26
55
—
50

1,247 31

Sångkören , . . . .
Omkostnad för Hygeln
Diverse utgifter
. .
Behållning till 1894 .

698
13 —
425 97
110 34
1,247 31
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Vid årets utgång utgjorde Festbestyrelsens tillgångar:
Behållning till 1894 ................................................
Inventarier värda.....................................................
Skuld:
Lån af Arbetareföreningens byggnadsfond .

110: 34
600: —
710: 34

. . 500: —
STnf 500: —

Helsingfors den 31 December 1893.
Minna Hellman.

Undervisningskomiténs berättelse för år 1893. Enligt
samma plan som tillförene har arbetareföreningens undervisningskomité verkat under år 1893, föranstaltat folkeliga
föredrag, elementarkurser samt folkhögskolekurser i den mån
disponibla tillgångar medgifvit.
Föredrag höllos under våren af professor Edvard
Hjelt i kemi och om hösten af professor Ernst Bonsdorff i
fysik. Bägge föredragsserierna höllos på landets båda
språk och liksom förut hafva de finska föreläsningarna va
rit mycket talrikt besökta. Med begifvande af universite
tets rektor hafva föreläsningarna hållits i kemiska labora
toriets lärosal. Kostnaderna uppgingo till följande belopp;
V årterminen.

Höstterminen.

Annonser........................
24:
Städning........................
18:
Arvode åt föredragare....

20
—
360: —

28: —
15: —
300: —

Summa 3mf

402: 20

343: —

Elementarkurserna vidtogo om våren i början af Ja
nuari månad; af tillfällig orsak var antalet deltagare i bör
jan litet, men ökades detsamma snart. De voro sedermera
i bokföring 37, finsk rättskrifning 39, svensk rättskrifning
18, skönskrifning 48 och räkning 14. Eleverna fördelades
denna gång icke uti skilda afdelningar, emedan erfarenhe
ten gifvit vid handen, att de icke regelbundet kunde in-
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finna sig till lektionerna och elevantalet har äfven på detta
sätt förblifvit någorlunda jämnt; blott någon enda gång
har trängsel förmärkts.
Annars har undervisning meddelats hufvudsakligen
enligt samma plan som föregående läsetermin; enkla bok
föringen har varit lämpad isynnerhet för handtvärkare och
rättskrifningsöfningarna hafva skett efter diktamen. Dess
utom har handledning lämnats vid uppsättandet af vikti
gare i en affär förekommande skrifvelser såsom penningeanvisningar, fullmakter, fraktsedlar, kvitton, skuldsedlar,
order och beställningsbref m. m., hvarjämte växeln med
därtill hörande omständigheter blifvit förklarad.
Uti rättskrifning har kortare grammatiska regler med
delats i den mån man antagit att eleverna kunde tillgodo
göra sig desamma, hvarjämte skiljetecknen och deras an
vändning blifvit förklarad. Dessutom hafva eleverna fått
pröfva sina krafter uti affattandet af skriftliga uppsatser
öfver något för alla bekant ämne efter föregången omständ
lig preparation. Undervisningen har handhafts af filos,
kand. K. A. Lilius.
Kostnaderna för elementarkurserna framgå ur nedan
stående tabell:
Vårterminen

Annonser .......
Skrifmaterial............................
Värme, upplysning, städning .
Hyra för lokalen...................
Diverse..................................—

80: 20
80:08
90: —
500: —
—

Lärarearvode:
Rättskrifning, räkning (finsk) . 447:
„
„
(svensk) 196:
Skönskrifning........................ 224:
Bokföring.............................180: —
Summa
1,797:

——
—
28

Höstterminen.

49:
57:
86:
350:
37:

—
70
—
—
50

244:
240:
132:
198:
1,394:

—
—
—
—
20

Under år 1893 hafva tvänne folkhögskolekurser hål
lits, af livilka den förra varade 12 veckor, den senare 6
veckor (den senare fortsattes vårterminen 1894). Deltagare
anmälde sig till de finska 50 och 90, till de svenska 26
och 24. Vid finska afdelningen har undervisning meddelats
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af: magister E. Malmberg i geografi, student E. Neovius i
allmän historia, student A, Heikel i astronomi, doktor E.
Pätiälä i hälsolära, magister H. Granqvist i ämneskrifning,
läraren Karvonen i finsk literaturliistoria och fröken M.
Friberg i Finlands historia. Lärare vid svenska afdelningen hafva varit: fröken Irene Frelander i modersmålet,
ämneskrifning, grammatik och geografi, fröken Anna Reuter
i hälsolära och Finlands historia, magister G. Hedberg i
literaturliistoria samt fröken B. Hermansson i kyrkohistoria.
Dessutom hafva eleverna öfvats i sång och diskussion en
timme i veckan. Fyra kvällar i veckan hafva egnats åt
arbete, en dubbeltimme hvarje kväll.
Kostnaderna för denna undervisning hafva uppgått
till följande belopp:
Vårterminen.

Annonser..................................
Städning, upplysning m.m.
.

Höstterminen.

75: —
129: —■

45: 56
184: —•

Lärarearvoden:
Finska....................................... 465: —
Svenska.................................. 468: —
Summa
1,137: —

303: —
160: —
697: 56

Å undervisningskomiténs vägnar:
E- G, Palmen,

Statistikkomitén Medlemmar i denna hafva från tidi
gare år varit hrr doktor Aug. Hjelt ordförande, byggmästar
Gr. F. Willandt, urmakar J. F. Widemark och verkmästar
Fr. Numberg. Den 28 Februari 1894 invaldes till femte
ledamot i komitén filosofie magistern Georg Leinberg, som
tillika handhaft sekreteraregöromålen vid komiténs under
sökningar af arbetareförhållandena under sistlidet år.
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Uti ortens dagliga press för den 9 dennes ingick ett
sedvanligt upprop till stadens arbetare att, i likhet med
hvad under föregående år varit fallet, infinna sig yrkesvis
å Arbetareföreningens lokal under de tvänne påföljande
söndagarne för att lämna komiten upplysningar om deras
lefnads- ocli yrkesförliållanden samt derjemte uttala sådana
önskningsmål, som åsyfta att förbättra cle förhållanden, un
der hvilka de utöfva sin verksamhet.
För att vinna en fullständigare och säkrare utredning
i hithörande frågor hade komitén ansett sig äfven böra in
förskaffa skriftliga upplysningar af de skilda fackförenin
garna, af hvilka de flesta jemväl lemnat benäget svar.
Till komiténs möten hade arbetare inom de flesta af
de nedanupptagna yrkena infunnit sig ganska talrikt. Särskildt voro stenhuggare, murare, mekaniska arbetare och
garfvare talrikast representerade. Utom att de vid mötena
närvarande arbetarnes uttalanden voro med hvarandra väl
öfverensstämmande, har samstämmigheten mellan de af ar
betarne personligen lemnade och de af resp. fackföreningar
aflåtna uppgifter visat sig fullt god, hvarföre dessa upp
gifter i allmänhet bör kunna tillerkännas ett tillfredsstäl
lande värde. Resultaten af komiténs undersökningar fram
går af följande.
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Uppgifter rörande arbetslönernas belop>p oeh arbetstidens
längd i nedan uppräknade yrken i Helsingfors
under år 1893.
Arbetsförtjenst per
dag för arbetare.
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Med ledning af de i tidningarna publicerade torgberättelserna har ingeniör R. Hindström sammanstält följande
tablå angående
Medelpris i minut på matvaror och ved under år 1893:
3mf pii.
Rågbröd, pr 10 kilo .... 3: 34
Rågmjöl, „ „ „ .... 2: 91
Arter,
„ 5 „ .... l: 24

ia
Tmf ~fii.

Potatis, pr 5 liter
Nötkött, färskt, pr 10 kilo .
Fläsk,
„
„ „
„
saltadt, ,, ,,
Smör, bords, pr kilo
„
mat, pr 10 kilo . .
Strömming, färsk, pr kilo .
„
saltad, pi 10 kilo
Mjölk, skummad, pr liter .
„
oskummad, „ »
„
sur,
Ved, björk-, pr metr. famn
„ tall-,
„
„
„ gran-, „
„

o:
6:
ii:
13:
2:
21:
o:
2:
o:
0:
o:
10:
13:
lo:

45
01
98
93
04
09
39
50
09
19
09
80
25
55

Arbetslöner.
Arbetslönerna synas, liksom under föregående år, öfverhufvud hafva varit i nedåtgående, beroende jemväl nu
af rådande arbets- och penningebrist. — Kakelfabriksarbetarne klagade öfver att arbetsgifvarne af den annars nog
nedtryckta dagspenningen ännu innehållit 15 ä 20 % såsom
en reduktion af arbetslönen. Typograferne klandrade det
allöningssystem, som för närvarande är rådande, i det att
principalerna ej strängt följa den af dem faststälda sättningstarilf, utan söka kringgå densamma, hvarigenom be
stämmandet af aflöningarna för enahanda arbete förefaller
ofta högst godtycklig och egendomlig. Så t. ex. kan vid
samma tryckeri en maskinmästare hafva 80 mark i måna
den under det att månadslönen för en annan kan uppgå
till mellan 200 och 300 mark. Timmermännen, som oftast
äro äldre folk, ansågo att deras dagspenning är för liten
och borde ej få understiga 3 mk. Stenhuggarena framhöllo
det osäkra uti lönernas utbetalning, derigenom att arbetet
vanligen går genom så många mellanhänder, entreprenörer
och underentreprenörer, hvilka alla skola hafva sin förtjenst
utaf arbetet. Fall anfördes, då arbetare genom entrepre
nörs oärlighet gått miste om aflöningen för utfördt arbete.
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Arbetstiden.
Beträffande arbetstidens längd liar ej någon förändring
mot föregående år ägt rum. Onskningsmål, i riktning att
få den reducerad, uttalades af dera yrken. —■ Främst i
detta hänseende framträdde garfvarenas arbetsdag, som
vidtager redan kl. 5 om morgonen och fortgår till kl. 7 på
aftonen med 1 sällan 2 timmars måltidsrast. De påyrkade
arbetsdagens begynnande tidigast kl. 6 om morgonen. Bokbindarena önskade en förkortning af den effektiva arbets
dagen med en half timme. Likaså framhöllo såväl skoma
kare som snielcare såsom onskningsmål, att arbetstiden blefve
reducerad till 10 timmar. Vid trenne härvarande tryckerier
räcker arbetsdagen, utom sommartid, från kl. 7 om morgo
nen till kl. 8 på kvällen, eller 1 timme längre än vid öfriga tryckerier. Bagarne framhöllo att å en del ställen
arbetas 16 ä 17 timmar i dygnet samt önskade såsom re
dan tillförene nattarbetets afskaffande.
Sanitära förhållanden.
De missförhållanden uti ventilationen, som skräddarne
senaste år framhöllo, syntes hafva blifvit afhjelpta- och er
kände de att sundhetsinspektionen nog vis-å-vis dem visat
sig verksam. Deremot klagades öfver osunda arbetslokaler
uti snickerier, stenhuggerier, kakelfabrik samt delvis bleck-,
plåt- och kopp arslagerier. Oljelampor, hvilka användas i en
del verkstäder, förskämma luften, som ytterligare bemängd
med damm från smutsiga golf eller ock med jernspån icke
kan undgå att verka helsoskadligt. Bleck- och plåtslagarena
ville få förtennings- och förzinkningsarbetena förlagda uti
rum afskilcla från den egentliga verkstaden. Mekaniska
arbetarne önskade i renlighetens intresse få tvättkar inrät
tade i sina verkstäder. Från en mekanisk fabrik anfördes
att ett afloppsrör, som löper under golfvet, sprungit läck
och spridde en vedervärdig stank, men i anledning af dess
dolda läge hade detta missförhållande undgått sundhetsinspektionens uppmärksamhet. En del snickareverkstäder
användas ännu till bostad för lärlingar och t. o. m. för ge
säller. Garfvarena ansågo sina boningslokaler vara belägna
alltför nära verkstäderna.
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Lärlingsväsendet.
Fortfarande tyckas många missförhållanden råda i
fraga om lärlingsväsendet. Deras yrkesutbildning och un
dervisning samt sedliga uppfostran lämna mycket öfrigt att
önska. En del skräddare anförde att en arbetsgifvare
t. o. m. hindrat sina lärlingar att besöka söndagsskolan, på
grund af att han ej utan ekonomisk uppoffring ansåg sig
kunna undvara deras tjenst ens om söndagen. Säsom önsk
ningsmål uttalades allmänt att skolundervisningen borde af
arbetsgifvarne bättre beaktas. Likaså framhöllos de miss
förhållanden, som uppstå genom lärlingarnes stora frihet
och obundna ställning till sina principaler, hvilket förorsa
kat att man inom samtliga de yrken, der lärlingar använ
das, klagade öfver att yrkesskickligheten gått ner och fort
farande gör det. — Lärlingsväsendet på typografins om
råde synes vara egnad att åstadkomma en omstörtning uti
detta yrke. Lärlingarnes antal i förhållande till konstförvandternas är onaturligt stort. Förutom gossar hafva äfven
flickor vunnit inträde på denna bana. Så finnas t. ex. vid
ett tryckeri redan 24 kvinliga arbetare, hvaraf hälften äro
lärlingar. Uti några landsortsstäder existera formliga yr
kesarbetarefabriker, livilka efter en mycket kort lärotid
rekrytera hufvudstadens tryckerier med halfutbildade utlärde,
hvilkas anspråk naturligtvis äro mindre än äldre arbetares
och derigenom uppträda de såsom svåra konkurrenter.
Snickarena önska en förändring uti lärlingarnes kosthåll.
Hos skräddare och skomakare är lärlingsväsendet isynnerhet
dåligt och uppgafs detta hafva sin orsak deruti, att man
till stor del öfvergått till styckearbetssystemet, hvarigenom
egentliga verkstäder ofta saknas, hvarest lärlingarne kunde
få sin utbildning. Inom det sistnämda yrket användas
knappt mera några lärlingar, utan förses stadens skomakerier med gesäller mestadels från landsortsstäderna.
I Tnderst(ids- ock försäkringsväsendet.
Sjuk- och begrafniLgshjelpskassor för arbetare finnas
i staden till ett antal af 13 inom olika yrken såsom garfvare, bokbindare, typografer, timmermän, mekaniska arbe
tare m. fl., men dels är deltagandet ringa, dels är kassor
nas ställning och förvaltning osäker. — Olycksfallförsäk-
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ring är införd vid 4 mekaniska verkstäder, några Ijleck- och
plåtslagerier och stundom äfven vid nybyggnadsföretag och
sågrörelse.
Yrkes- och sundhetsinspektionen.
Inom de flesta yrken förspordes okunnighet om yrkes
inspektionens verksamhet. Knappast några af de närva
rande hade sig bekant att yrkesinspektören skulle besökt
deras verkstäder åtminstone under de senaste åren. De
flesta af de närvarande tillhörde visserligen handtverkareklassen, till hvilkas verkstäder yrkesinspektören ej torde
vara skyldig att utsträcka sina inspektioner. Ej heller
tycktes sundhetsnämden hafva medhunnit i någon väsendtlig mon med sina besigtningar. Såsom önskningsmål utta
lades att yrkesinspektören vid sina besök äfven måtte vända
sig direkte till arbetarne. Nu åtföljes han i regeln af prin
cipalerna, hvilket verkar att arbetarne i anseende till deras
beroende ställning ej kunna komma fram med hvad som
ligger dem om hjertat. Derföre väcktes ock förslag om att
yrkesinspektören borde mera umgås med arbetarne och
exempelvis en gång om året sammankalla dem för att höra
livad de hade att anföra. Detta kunde lämpligen förenas
med statistikkomiténs möten, livarvid han skulle närvara,
såsom nu till en del var fallet. Denna åtgärd vore helt
visst egnad att höja arbetarnes förtroende för komiténs
verksamhet och syftemål äfvensom att lemna yrkesinspek
tören ett ypperligt tillfälle att närmare lära känna arbetare
förhållandena här å orten.
Diverse 'uttalanden och önskningsmål.
Likasom förut framhölls äfven nu, att arbetarne sakna
kontrakt med sina arbetsgifvare, hvarigenom deras ställning
gestaltar sig ofta ganska osäker. Man uttalade den ön
skan, att arbetsgifvarne borde fastställa reglor, hvilka ej
upptoge endast arbetarnes skyldigheter utan äfven deras
rättigheter.
Typograferna uttalade den förmodan, att arbetare fun
nes vid stadens tryckerier så tillräckligt att nya krafter ej
vore af nöden, ej heller önskvärda på en tid af 4 ä 5 år
framåt.
Eör att göra lärlingarnes förhållande till sina princi
paler mera bindande, föreslogs, att skriftliga aftal skulle
ingås mellan principaler och lärlingar.
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Såsom önskningsmål för befordrande af arbetarnes
utbildning uttalades att resestipendier borde utgifvas i större
skala för att sätta arbetare i tillfälle att å utrikes ort förkofra sig uti sitt yrke.
Skomakarcne, hvilka af alla yrken torde lefva uti de
fattigaste lefnadsvilkor, uttalade såsom sin önskan att de
låga tullarne på utländska skomakeriprodukter, hvilka verka
hämmande på den inhemska företagsamheten, måtte höjas.
Afven nu förspordes klagomål öfver det ofog, som
här bedrifves genom ett månggrenadt entreprenadväsen,
särskildt inom byggnadsindustrin. Entreprenören lemnar
ett till utförande af honom öfvertaget arbete åt underentre
prenörer, hvilka i sin tur öfverlåta det åt andra och desse
ännu yttermera åt andra. Alla dessa entreprenörer ooh
underentreprenörer taga sin andel af entreprenadsunnnan,
hvilket således verkar en ytterligare reducering af de egent
liga arbetarnes aflöning. Förutom samvetslösheter ooh be
drägerier, som från de förras sida bedrifvas, fördröjas
sjelfva likviderna ofta i långa tider ända till 3 ä 4 veckor.
Derföre uttalades äfven såsom önskningsmål, att likvid
borde verkställas hvarje vecka, arbetsledarnes aflöning utgå
efter dag samt åtminstone underentreprenörsväsendet för
bjudas.
Aug. Hjelt.
J. F. Widemark.

Gr. F. Willandt.

Fr. Numberg.

Georg Leinberg.

Sångkören afgifver följande berättelse om sin verk
samhet under år 1893.
Den 28 Mars var sångkören kallad till årsmöte, hvarvid till ordförande återvaldes hr F. Lindholm samt till bestyrelseledamöter fröknarna Lydia Mutikainen och Ida Öflund äfvensom hrr K. Rosengren och H. Paavilainen samt
till suppleanter fröken Maria Höilund och hr B. Kosonen.
Till följd af bortflyttning från landet afgick senare hr
F. Lindholm från ordförandeskapet och valdes i hans ställe
hr K. Rosengren samt i stället för honom i bestyrelsen hr
B. Kosonen. Till sångkören höra f. n. följande 53 med
lemmar, nämligen:
2
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Sopraner: T. Öflund, I. Sundvall, L. Mutikainen, M.
Rukkila, M. Hellman, H. Rickberg, H. Söderholm, H. Lille
berg, A. Jakobsson, B. Rosendal, I. Henriksson, O. Grön
dahl, G. Ahlqvist, A. Ahlqvist, I. Silvan, M. Silvan, M.
Karlsson, A. Sundberg, S. Wessman, T. Wallenius och A.
Miettinen.
Alter: E. Spiring, H. Spiring, M. Höilund, A. Paana
nen, M. Kilkki, A. Rudnäs, A. Enfors, I. Sundström ooh
A. Backberg.
Tenorer: H. Paavilainen, N. Tuominen, E. Ahvenai
nen, E. Liljeblad, E. Laine och K. Eklund.
Baser: K. Rosengrén, I. Honkaniemi, A. Wahlman,
B. Kosonen, K. Lehtonen, L. Niskanen, K. Salin, P. Ek,
G. Urholin, E. Lagerkrantz, G. Paulsson, J. Paananen, W.
Holmsten, R. Wirtanen och G. Rutqvist.
Kören har bistått festbestyrelsen vid flere konserter ooh
soiréer, hvilket synes af festbestyrelsens redogörelse. Kö
ren har gjort tvänne konsertresor, nämligen vid midsom
maren till Wiborg med ångbåt och hvarest konsert gafs i
S:t Anne promenad för en åhörareskara af 6 å 700 perso
ner, hvilka med entusiasm afhörde körens prestationer. En
stor hop följde under hällregn kören till ångbåten, och
åhörde ännu några sånger samt höjde lefverop för. H:fors
arbetareförenings sångkör.
Den 21 Oktober gjorde kören en konsertresa till Tam
merfors och Tavastehus och i bägge städerna sjöngs för
fulla hus och en tacksam publik. Bedömandet af konser
terna har varit synnerligen fördelaktigt, hvarför sångkören
redan genom dem fått ett godt namn äfven utom hemor
ten. Härför tillkommer förtjensten vår hängifne och out
tröttlige ledare hr O. Merikanto, som äfven öfveralt hälsats
med hänförelse.
Sångföreningens bestyrelse tackar alla hvilka varit
den behjelpliga särskildt hr Merikanto samt körens flitiga
och intresserade medlemmar.
A sångkörsbestyrelsens vägnar:
Kaarlo Rosengrén.
Heikki Paavilainen.
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Helsingfors
Fackföreningars
1893.

centralkomités årsberättelse för år

De olika fackföreningarna ha i komitén representerats
af följande 17 personer:
Typografernes förening: hrr G. Liimatainen, K. Se
derholm och G. H. Cajander.
Bokbiudarefackafdelningen: hr A. Järvenpää.
Mekaniska fackafdelningen: hrr S. Hautamäki och And.
Sömmerskefackafdelningen: fr. A. Liljeroos.
Skomakarefackföreningen: hr Gref.
Skräddarefackföreningen: hrr A. Kontunen och Lindén.
Snickarefackföreningen: hrr V. Tähtinen och F. Iha
lainen.
Bleck-, plåt- och kopparslagareföreningen: hrr Lagerbohm och K. Lindqvist.
Bagarefackafdelningen: hr J. Rosenberg.
Murarefackafdelningen: hr J. K. Wallenius.
Målarefackföreningen: hr Wasenius.
Vid årsmötet utsågos till bestyrelsen hrr A. Järven
pää, F. Ihalainen, S. Hautamäki, G. H. Cajander och fik.
Liljeroos. Bestyrelsen valde till ordförande hr A. Järven
pää, till v. ordf. hr F. Ihalainen, till sekreterare hr G. H.
Cajander och till kassör hr Hautamäki.
Komitén har hållit 8 möten och behandlat följande
ärenden: Från föregående år bordlagda frågan om öfvertryck af fackuppsatser i Suomen Teollisuuslehti, hvilken
fråga dock förföll. Äfven förslaget om att egentliga arbe
tare åtminstone från de större yrkena borde inväljas i
taxeringsnämden ansågs vara för tidigt väckt. Dessutom
har komitén diskuterat följande frågor: Huru kunde arbetarne fås att allmännare tillhöra sjukkassor? Om sänkande
af röstskalan, Arbetareförsäkringen, Yrkesstatistiken samt
om ändringar i näringslagen.
Komiténs sammanträden hafva under året omfattats
med mindre intresse än tillförene och har komitén derför
ej kunnat motsvara sitt ändamål såsom önskligt vore.
Räkenskaperna ha granskats af hrr Kontunen och Lin
dén och framgår ur revisorernas berättelse att komitén haft
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Inkomster:
Behållning från föregående år.............................41: 45
Inkomster under år 1893 .......................................
60: —
101: 45
Utgifter:
Diverse utgifter..................................................... 66: 85
Behållning till 1894 ................................................
34: 60
101: 45

Helsingfors Arbetareförenings

Bagare- & konditorfackafdelnings årsberättelse för år
1893, 6:te verksamhetsåret.
Vid årssammanträde den 4 Februari gjordes i afdelningens stadgar förändring uti § 9 derhän att alla medlem
mar som genomgått sin lärotid äro röstberättigade. Denna
rättighet ha förut tillkommit endast dem som aflagt yrkesprof.
Till bestyrelsen valdes hrr T. v. Schrowe, K. F< Hartell och J. Koivistoinen. Under årets lopp hafva åtskilliga
förändringar inom densamma inträffat tillföljd af bortfiyttning från orten. Af dem som afgått må nämnas afdelningens ordförande T. v. Schrowe och kassören J. Rosenberg.
Den förstnämde hade tillhört bestyrelsen ända från afdelningens grundläggning.
Bestyrelsesammanträden hafva hållits 9 och afdelningsmöten 11. Hufvudsakligaste diskussionsämnen hafva varit
frågorna om arbetareförsäkringen, beträffande hvilken enhäl
ligt tvång förordades; återförsäljares provisionsnedsättning;
arbetsledarens pligter och skyldigheter; anledningarna till
arbetareföreningens grundläggning och om osunda arbets
lokaler, hvilka icke äro öfverensstämmande med lagens fö
reskrifter. Afdelningen har isynnerhet haft sin uppmärk
samhet riktad på det lärlingarne sakna tillfälle att inhemta
skolundervisning. För undvikande af obehagligheter iföljd
häraf har för lärlingarne inrättats skild skola hvarest un
dervisning meddelas om dagarna. I nästa årsberättelse afgifves noggrannare redogörelse härom.
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Afdelningens funktionärer:
Rob. Brondin, ordförande; N. Leino, viceordförande;
E. Bergholm, kassör; J. Koivistoinen, sekreterare; J. Peh
konen, Arbetareföreningens representant, K. Holmqvist och
K. E. Harteil samt A. Mast.
Afdelningens medlemsantal var vid årets slut 42.
Tablå öfver afdelningens inkomster och utgifter under
år 1893.
Inkomster:
Behållning från år 1892
322:
Inskrifningsafgifter................................................
19:
Månadsafgifter.......................................................... 205:
Behållning från aftonsamkväm................................. 111:
Räntor....................................................................19:67
Summa
677:

—
—
50
70
87

Utgifter:
Inskrifning till Arbetareföreningen.............................. 19:
Månads afgifter till d:o................................................ 102:
Annonser..........................................................................56:
Afskrifning...............................................................
15:
Facktidning...............................................................
7:
Hjelp till arbetslöse medlemmar.............................. 31:
Vaktmästarelön för 6 månader.............................
12:
Familj esamkväm.....................................................
18:
Förlust å lustfärder...................................................... 27:
Inspektion af bagerierna i Sörnäs........................
8:
Medlemsafgift till fackafdelningarnas centralkomité
3:
Medlemskort..........................................................
8:
Behållning till år 1894 ........................................... 368:
Summa Tmf 677:

—
75
80
45
60
75
50
—
—
—
—
—
2
87

Undertecknade ha konstaterat omstående redovisnings
riktighet, iföljd deraf beviljas bestyrelsen och kassören
fullständig ansvarsfrihet.
A. Päättänen.

V. Hukka,
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Helsingfors arbetareförenings
Mekaniska fackafdelning. I bestyrelsen under dess
sjette verksamhetsår kvarstodo följande medlemmar från
föregående år: filaren P. Ek, smeden Hj. Hammar och me
kanikern V. Sohiman.
Vid årsmötet den 26 Februari invaldes i stället för de
i tur afgående; filaren E. Gustafsson med 8, S. Hautamäki
med 6 och svarfvaren K. E. Liljeroos (ånyo) med 8 röster.
Under årets lopp har ifrån bestyrelsen afgått smeden
Hj. Hammar, i hvars ställe valdes vid månadsmötet den
23 April filaren P. Pohjalainen.
Såsom Arbetareföreningens representant har kontori
sten W. Ekman fungerat.
Vid konstituerande bestyrelsemöte den 6 Mars valdes:
till ordförande V. Sohiman, till vice ordförande K. E. Lil
jeroos och till sekreterare P. Ek samt till afdelningens kassör
J. Lehtisalo.
Ä samma möte valdes en festbestyrelse bestående af
6 medlemmar. Till dessa utsagos hrr O. Blom, K. Eke
bom, K. Hjerpe, E. Fagerholm, K. W. Lindvall och S.
Mattila, af hvilka hrr Fagerholm, Ekebom och Hjerpe ej
deltagit i festbestyrelsens göromål.
Till fackafdelningens representanter i Fackföreningar
nas centralkomité valdes hrr E. Fagerholm och S. Hauta
mäki, men har representerats endast af den sistnämde.
Fackafdelningen har under årets lopp haft 15. besty
relse- och 10 månadsmöten, å alla möten har ordinarie ord
föranden ledt diskussionerna, och bland diskussionsfrågor
kunna nämnas:
Om arbetsgifvarnes skyldighet att försäkra sina arbe
tare mot olycksfall.
Vore det ej önskvärclt att Industristyrelsen vid utdel
ning af resestipendier, skulle inhemta fackföreningarnes åsigt
i fråga om stipendiaten.
Om examinerade fältskärers anställande vid industriella
verk i landsorten.
Hvad borde göras för yrkesskicklighetens höjande i
afseende å lärlingar?
Är näringsfriheten till nytta eller skada för samhället?
Kan näringsfriheten anses vära skulden tjll cessionerna
bland yrkesidkarne ?
På bestyrelsens vägnar:
Petter Ek.
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Enligt revisorernas berättelse har fackafdelningens
kassaställning varit följande:
Behållning från 1892 ............................................
Inkomster under året............................................
Utgifter..................................................... .... . .
Behållning till år 1894 .................................. 3ihfi

10: 30
343: 84
354: 14
348: 23
5: 91

Då bestyrelsen värderat inventarierna till Fmf 100, så
utgör fackafdelningens hela förmögenhet
105: 91.
Som räkenskaperna befunnits i behörig ordning och
de oss företedda räkningarne öfverensstämma med böckerna
få vi föreslå ansvarsfrihet för bestyrelsen och kassören.
P. W. Orahn.

T. M. Tillander.

Fackafdelningens funktionärer under år 1893.
Ordförande:
V. Sohiman, mekaniker, född 187/i57, funktionerat 1892—94.
Vice ordförande:
K. E. Liljeroos, jernsvarfvare, född 1829/960, funktionerat
1893—94.
Sekreterare:
Petter Ek, filare, född I8V166, funkt. 1893 — 94.
Ofriga medlemmar:
E. Gustafsson, filare, f. 1822/e59, funkt. 1893 — 94.
S. Hautamäki, filare, funkt. 1893—94.
P. Pohjalainen, filare, f. 1812/s63, funkt. 1893—94.
W. Ekman, kontorist, f. 1818/a62, funkt. som arbetareför
eningens representant 1890—94.
Revisorer för år 1893:
Petter W. Grahn, materialförv, född 1813/a50, funktionerat
1891—94.
M. Tillander, svarfvare, f. 1817/i57, funkt. 1891—94.
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Kassör:
J. Lehtisalo, maskinritare, f. 1823/a65, funkt. 1892—94,
Fackafdelningens medlemmar:
And, Aug., filare.
Arvonen, H., plåtslagare.
Blom, O., smed.
Ek, Petter, filare.
Ekman, W., kontorist.
Gustafsson, E., filare.
Hammar, K. Hj., smed.
Hautamäki, S , filare.
Heiskanen, fabriksarbetare.
Herlin, E. J., mekaniker,
Holopainen, M., pannmakare.
Kottu, S., filare.
Laine, E., filare.
Lehtisalo, J., depotchef.

Liljeroos, K. E., svarfvare.
Lindqvist, K., smed.
Lindholm, K., filare.
Lindroth, K., filare.
Lindvall, K. V., svarfvare.
Mattila, S., fabriksarbetare.
Nyström, lokomotivförare.
Pohjolainen, P.. filare.
Salmi, K., fabriksarbetare.
Sohiman, V., mekaniker.
Salin, Aug., plåtslagare.
Tillander, J. M., svarfvare.
Wainio, E., filare.
Waisänen, J., pannmakare.

Tillsammans 28 medlemmar.

Helsingfors arbetareförenings
Bokbindarefackafdelnings årsberättelse för år 1893,
fjärde värksamhetsåret.
Det förnämsta resultatet af afdelningens värksamket
under det förflutna året är onekligen åstadkommandet i
början af året af en praktisk lärokurs i handförgyllning,
som fortgick under 3 månader 4 aftnar i veckan. I kursen
deltogo 16 af afdelningens medlemmar och undervisningen
meddelades af hr F. Hj. Dahlberg. Af frågor som un
der året diskuterats vid mötena må såsom de vigtigaste
framhållas: Arbetarnes sjuk-, olycksfalls- och ålderdomsförsäkring, Arbetslösheten, Den allmänna rösträtten, Förkort
ning af arbetstiden m. m. Utom det sedvanliga årsmötet,
ha under året anstälts tvänne familjesamkväm, en allmän
dramatisk soirée och en mindre s. k. pakettafton för afdel
ningens medlemmar. Ännu återstår att nämna en täflan i
solosång för afdelningens kvinliga medlemmar hvarvid 3
mindre pris utdelades.
I fackföreningarnas centralkomité har afdelningen re
presenterats af hr A. Järvenpää.

25
Bestyrelsen hafva tillhört hrr 0. J. Lilja, ordf., G. AV.
Paulsson, v. ordf'., A. Järvenpää, kassör och E. Aspegren,
sekreterare. Till Arbetareföreningens representant i besty
relsen har dr V. Vasenius varit utsedd.
Sammanträden ha bestyrelsen hållit endast 3 och afdelningen 7.
Afdelningen ha under året tillhört inalles 34 perso
ner. Vid årets slut kvarstodo dock endast följande 27
medlemmar:
Från år 1890:
Forss, K. G.
Hellman, Maria Wilhelmina.
Henriksen, Ida Maria.
Hildén, Amanda Maria.
Inberg, Olga Maria.
Järvenpää, A.
Lilja, 0. J.

Liljeroos, N.
Paulsson, G.
Saari, P.
Wickström, F. O.
Wijkman, S. A. O.
Wirta, F. W.
Österberg, J.

Från år 1891:
Aspegren, E.
Kaukonen, O.
Norppa, Maria Johanna.

JRukkila, Maria Katarina.
Spiring, Hanna Charlotta.

Från år 1892:
Henriksson, Ida Wilhelmina.
Kandelin, Ida.

Spiring, Eine Elvira.

F r ån år 1893:
Johansson, Hannes.
Nordberg, Albert Waldemar.
Euutunen, Oskar.

Sjöstrand, Manfred Theodor
Söderholm, Hulda Solia.

Redovisning öfver Bokbindarefaekafdelningens inkomster
oeh utgifter år 1803.
Inkomster:
Saldo från föregående år.......................................74: 28
Anmälningsafgift af 5medlemmar . . .
5: —
Inskrifningsafgift afd:o.............................. 11: —
Månadsafgifter..............................................151: 50
Inkomst från nöjen...................................... 78: 25
„
„ lärokurser........................ 42: — 287: 75
Skuld..................................................... 77 7 .
46: 68
408: 71
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U tgifter:
Aumälningsafgiffcer til] Arbetareföreningen
5: —
Inskrifningsafgifter tili d:o................... Il: —
50 °/o af medlemsatgifterna tili cl:o . . . 75: 75
Utgift för nöjen.......................................lii: 36
„
„ undervisningskurser . . . .172: 45
Diverse omkostnader............................. 33: 15 403: 71
408: 71
Ofvanstående räkenskaper äro granskade och befunna
omsorgsfullt förda.
John Österberg.

P. Saari.

Helsingfors arbetareförenings
Sömmerskefackafdelnings årsberättelse för 1893, fjärde
verksamhetsåret.
Afdelningen har under loppet af detta år hållit 6 må
nadsmöten och bestyrelsen har sammanträdt så ofta ären
dena det fordrat.
Månadsmötena ha i likhet med föregående år varit
fåtaligt besökta.
Bland under året upptagna frågor må nämnas föl
jande: 1. „Vore det skäl att i en framtid bilda en pen
sionskassa för sömmerskor?" 2. „H.uru kunde större in
tresse för yrket väckas hos sömmerskorna?“ 3. „Kunde
sömmerskefackafdelningen på något sätt bidraga till den af
Finsk Kvinnoförening planlagda kvinnoslöjdutställningens
framgång?" 4. „Har arbetsbrist försports inom sömmerskeyrket?" De tre första frågorna äro ej slutbehandlade. Arbetstillgången ansågs vara oförändrad.
Afclelningen har anordnat en af fröknarna Sjögren
och Liljeberg ledd undervisningskurs i måttagning, tillskär
ning och profning. Uti kursen ha deltagit 16 personer, de
flesta stående utom afdelningen.
Bestyrelsen har föranstaltat ett aftonsamkväm till för
mån för afdelningens kassa.
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I fackföreningarnas centralkomité liar afdelningen re
presenterats af fröken Aina Liljeroos..
Afdelningens funktionärer under 1893 liafva varit:
fru Ida Nordman, ordförande, fröknarna Sofic Sjögren,
vice ordförande, Fanny Lindstedt, kassör, Ida Liljeström,
sekreterare samt som ledamöter Aina Liljeroos, Hilda
Lilleberg, Mathilda Stjerlund och lir V. v. Wright, arbetare
föreningens representant.
Enligt uppdrag:
Ida Liljeström.

Tablå öfver Sömmerskefackafdelningens inkomster och
utgifter den 31 December 1893.
Inkomster:
Saldo från 1892
3:
Resterande medlemsafgifter..................................
3:
Medlemsafgifter........................................................... 70:
Nöjen....................................................
31:
Undervisningskurserna..................................................57:
31n/g 165:

88
—
——50
38

Utgifter:
För annonser .... ...........................................................25:
„ nöjen..............................................................
16:
„ ett skåp.........................................................
10:
„ papper................................................................... —:
„ kurserna.........................................................
l:
Till centralkomitén...............................................
3:
„ Arbetareföreningens kassör.................................. 37:
Saldo till 1894 ..................................................
72:
ä/- 165:

40
—
—
40
50
—
—
08
38

Tillgångarna äro:
Marys fond...............................................................147: 16
Kassabehålluingen................................................
72: 08
’
Smf 219: 24
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Ofvanstående tablå är i allo öfverensstämmande ined
verifikaterna ocli fä vi derför föreslå full ansvarsfrihet åt
bestyrelsen.
Helsingfors den 15 Mars 1894.
Frans Kumpuniemi.

K. Lindroth.

FeIsiiigfoi■« arbelareförenings
Murarefackafdelnings berättelse för år 1893.
Afdelningens angelägenheter skötas af en sjumanna
bestyrelse uti hvilken vid senaste årsmöte invaldes hrr F.
Stenroos till ordförande, K. Pastell till vice ordförande, A.
Johansson, kassör samt T. Helenius, A. Torniainen och E.
Jaeckell af hvilka dock hrr Stenroos, Jaeckell, Torniainen
och Helenius sedermera afgått. Bestyrelsen utsåg derför i
hr Jaeckells ställe undertecknad, som sedan dess varit af
delningens sekreterare. I december utsågs hr A. Johans
son till ordförande. Suppleanter i bestyrelsen ha varit hrr
I. Biiheläinen, O. Hildén, S. Nieminen, K. Silén och K.
Ståhlberg.
Till revisorer utsågos vid årsmötet hrr K. Oilanen och
F. Salonius samt till dessas suppleanter hrr I. Jokinen och
K. Karlsson.
Afdelningens sträfvandeu hafva under det nu förflutna
året icke omfattats med sådant intresse som önskligt vore,
ty mötena hafva varit ytterst fåtaligt besökta. Hetta torde
bero på de dåliga tiderna och arbetslösheten. Att hoppas
är emellertid det denna likgiltighet upphör sedan frågan:
„ Motsvarar det nu brukliga byggnadsentreprenadsystemet
nutidens fordringar eller linnes deruti menligt verkande
missförhållandenblifvit på ett tillfredsställande sätt be
svarad och ett beslut på hvilket arbetarne kunde stödja sig
erhållits. Henna fråga har redan varit föremål för ifriga
öfverläggningar inom bestyrelsen, men är nu bordlagd tills
nödiga upplysningar från andra fackkorporationer erhållits.
För frågans utredning har afdelningen nedsatt en särskild
komité, som dock ännu icke kunnat slutföra sitt arbete.
Möten ha hållits hvarje månad, men då protokollen
delvis förkommit kan undertecknad lemna upplysningar en-
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dast från ocli med September månad. Sedan dess ha 8
möten hållits, vid hvilka afdelningen rörande frågor behand
lats. För utredning af en del frågor ha' särskilda komitéer
nedsatts och hafva dessa dels fullgjort sina värf dels in
genting uträttat. Nöjen torde under det senaste året af
afdelningen icke anordnats.
Såsom här ofvan redan nämdes har intresset för af
delningens sträfvanden varit oförlåtligt slappt, ty ingen af
afdelningens medlemmar torde faktiskt varit i så dåliga
ekonomiska omständigheter att han med god vilja ej skulle
kunnat fortfarande tillhöra afdelningen. Men då håg för
allmänna angelägenheter saknas finnes ej heller intresse för
några ädlare sträfvanden.
A bestyrelsens vägnar:
P. IF. Räsänen.

Helsingfors A rhetareförenings
Finskspråkiga talare- och diskussionsklubbs årsberät
telse för år 1893.
Under året ha hållits 4 ordinarie och 16 öfningsmöten.
Af diskussionsfrågorna, hvilka berört de mest olika
ämnen, må här endast nämnas frågan om föreningarna i
allmänhet motsvara sitt ändamål, emedan denna fråga
dryftades vid flere möten årad.
Klubbens värksamhet har i allmänhet varit mindre
lifiig. Af klubbens tidning „Aäni“ har under det förgångna
året ej enda nummer utkommit och af damklubben finnes
endast stadgarne till minne af att en sådan i tiden varit
tillämnad. Kansallinen laulukunta har dock hållit öfningar och en kurs i välläsning åstadkommits.
Af nöjen förtjena att nämnas utom årsfesten en treflig
utmarsch och 3 soiréer.
Klubbens styrelse har utgjorts af hrr F. Numberg,
ordf., G. Keinänen, viceordf., A. Järvenpää, kassör, P.
Saari, sekreterare och A. N. Lahtinen. Bestyrelsen har
hållit 6 möten.

30
Festbestyrelsen liar varit sammansatt af hr E. Aspe
gren, ordi., frk. Olga Hällfors, Olga Halén, hrr A. And,
K. Kuusela och E. Sannmark.
Medlemsantalet är 28.
Klubbens ekonomiska ställning, som redan vid tiden
för förra årsmötet var dålig, har ej blifvit bättre.

Finskspråkiga talare- och diskussionsklubbens Kansal
linen laulukuntas berättelse för år 1893, tredje verksam
hetsåret.
Vid årsmötet den 27 Januari valdes till körens ord
förande hr P. Ek och till bestyrelsemedlemmar fröknarna
O. Hällfors, E. Lindström och S. Kumpulainen samt hrr
W. Tenhunen, P. Kumpuniemi och A. Mast. Under året
liar i bestyrelsens sammansättning inträffat den förändring
att dess ordförande t. n. v. är hr F. M. Orrela samt ledamöter
fröknarna O. Hällfors, E. Lindström, M. Schneider samt
hrr A. Östman och P. Saari.
Sångledarebefattningen har fortfarande handhafts af
musikern A. Ikonen.
Kören har under det senaste året gifvit tvänne kon
serter samt biträdt vid flere aftonsamkväm.
Någrar nämnvärda framsteg i musikaliskt hänseende
har kören ej kunnat göra emedan densamma är sammansatt
af så godt som nya medlemmar efter dess upplösning pä
fyra månader senaste sommar.
För att gifva körmedlemmarne tillfälle till knytandet
af närmare bekantskap med hvarandra har 4 aftonsamkväm
och 2 utmarscher anordnats.
Kören bestar nu af följande 42 medlemmar:
Sopraner: fröknarna Olga Hällfors, Laura Jalo, Hanna
Lehtisalo, Ida Kokkonen, Mimmi Lahtinen, Emmi Virta
nen, Thekla Ikonen, Hilma Kaunikkila, Hilda Johansson
Och Ada Ukkonen.
Alter: fröknarna Evi Lindström, Ida Kandelin, Sofie
Meckelberg, Fanny Karell, Maria Heikkilä, Hilma Salonen,
Hilda Toivonen, Alli Wilenius och Maiju Schneider.
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Tenorer: hrr A. Tallgren, F. Kylliäinen, A. Östman,
A. Laamanen, W. Heiskanen, W. Sukula, K. AV. Juslin
och J. H. Sjöholm.
Baser: hrr A. Keto, P. Saari, W. Miettinen, K. Lind
qvist, S. Mäkinen, Wirtanen, Wäisänen, R. Torniainen, Th.
Andsten, G. Salonen, N. Heinänen, A. Paananen, H. Wehmas, J. Lindqvist och E. Sanmarck.
Slutligen få vi hembära körens varmaste tacksägelse
till körens sångledare musikern A. Ikonen, Målarefackafdelningen samt alla de som visat intresse för kören.
o
A bestyrelsens vägnar:
F. M. Orrela.
F Saari.

Helsingfors arbetarefören ings
Svenskspråkiga diskussionsklubbs årsberättelse för 1893.
Under vårterminen höll klubben diskussionsmöten, omvexlande med utfärder, besök af museer, botaniska trädgår
den m. h. inrättningar, merendels hvarje söndag. De under
diskussion varande frågorna voro icke många, men långa.
De viktigaste bland dem voro:
Fattigdomen, dess orsaker och medlen till dess lin
drande.
Ar lyxen till nytta eller skada?
Af dessa tog isynnerhet den förstnämda åtskilliga mö
ten i anspråk, utan att ändock blifva slutbehandlad. Isyn
nerhet vid de möten, där dryckenskapen och nöjeslystnaden
framstäldes såsom orsak till fattigdomen, blef diskussionen
mycket liflig, delvis hetsig. Den synes äfven hafva tagit
klubbmedlemmarnas krafter så i anspråk, att mötena på"vårsidan blefvo allt mera sällsynta. Under hösten uteblefvo
de, oaktadt ett par försök att återupplifva dem, alldeles.
Bestyrelsen har utgjorts af följande personer: hrr A.
Nordman, ordförande, J. Rosenberg, v. ordf., H. Forss, se
kreterare, fröken F. Lindstedt kassör och hr J. Höilund.
Den 28 Maj invaldes i bestyrelsen i stället för hr Rosen
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berg, som afflyttade från orten, fröken S. Sjögren, livarvid
hr J. Höilund valdes till vice ordförande.
Klubben har bestått af 12 medlemmar.
Enligt uppdrag:
Ad. Nordman.
Undertecknade liafva granskat Helsingfors arbetare
förenings svenskspråkiga diskussionsklubbs räkenskaper för
år 1893 och observerat en inkomst af 61 mk 35 p. och ut
gifter 33 mk 80 p., saldo till 1894 27 mk 55 p. Vi före
slå bestyrelsen full ansvarsfrihet. Helsingfors den 2 April
1894.
T. Kytö.
G. F. Willandt.

Helsingfors arbetareförenings
Musikklubb får öfver sin verksamhet under det för
gångna året afgifva följande berättelse:
Musik har af klubben utförts så ofta densamma dertill blifvit anmodad emot ersättning enligt öfverenskommelse. Med influtna medel hafva inköpts en Ess-bas och Ess
kornett för tillsammans 190 mark samt utbetalats lärare
arvode. På sommaren var tre månaders uppehåll i klub
bens verksamhet och på hösten hade flera medlemmar skilt
sig och måste ersättas med nya. Emedan okompetenta
icke kunna användas såg sig klubben nödsakad att kom
plettera sig med sådana, som egde någon färdighet i hornblåsning och har klubben sålunda alltid befunnit sig i dis
ponibelt skick. En ganska kännbar förlust har klubben
fått vidkännas genom ordförandens hr Bergholms afflyttning från orten.
Musikklubbens kassaställning var den 31 December följande:
Inkomster:
Utförd musik

...........................................

712: 85
712: 85
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Utgifter:
2 horn.........................................................................190:
Diverse utgifter......................................................... 510:
Behållning till 1894 ................................................
12:
712:

—
21
64
85

Att ofvanstående redovisning är i allo riktig intyga:
Aug. Werner.

O. Herranen.

A. Platonoff.

Helsingfors
Bleck-, plåt- och kopparslagareförenings årsberättelse
för 1893.
Föreningen har under det nu förflutna året, sitt 7:de
verksamhetsår, fört ett tynande lif. Delvis har del i hela
landet rådande ekonomiska betrycket varit orsaken dertill,
men också bristen på intresse. Möten ha hållits 8 ocli års
dagen firades om sommaren på sedvanligt sätt.
Med stort intresse har omfattats en kurs i för yrket
lämpad geometri och räkning äfvensom diskussionen om
ändring af näringslagen.
Direktionen, som hållit 11 möten, har bestått af hrr
V. W. Holmberg, ordf., K. O., Lindroos, v. ordf., G. W.
Sohlberg, M. F. Hätinen, G. Janhunen, A. F. Lagerbom,
kassör, J. Ringbom och A. R. Heinonen samt supplean
terna H. H. Kasten och W. Lindeqvist. Medlemsantalet
har under året nedgått från 24 till 20.
Föreningens räkenskaper utvisa behållning från 1892
Jä?/? 110: 07, inkomster
122: 50 och utgifter
76:
75. Behållningen till 1894 utgör således
155: 82 eller
tillsammans med festbestyrelsens behållning
48: 35
■P/g: 204: 17.
V. Holmberg.
K. O. Lindroos.
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Helsingfors
Målarefackförenings årsberättelse för år 1893. Un
der det nu förflutna året har föreningens verksamhet förla
mats af bristande deltagande uti dess sträfvanden och med
lemmarnas fåtalighet. Äfven de ekonomiska fragorna hafva
på grund af de i synnerhet i början af året rådande dåliga
tiderna lemnats till framtidens afgörande.
Föreningen har hållit 10 ordinarie sammanträden samt
1 extra möte. Direktionen har sammankommit så ofta behofvet sådant påkallat. Vid mötena ha behandlats bl. a.
frågan om inskränkningar i näringsfriheten samt diskuterats
huru yrket kunde befrias från det nu rådande svåra eko
nomiska betrycket.
Föreningen har tillstält 5 aftonsamkväm, en maskerad
och ett lotteri. Vinsten af dessa nöjen har användts till
anskaffande af yrkesliteratur från Danmark och Tyskland.
Till firandet af Arbetareföreningens 10-åriga fest har en
mindre summa beviljats och Kansallinen laulukunta har af
föreningen erhållit betydande bidrag. Dessutom ha äfven
för några andra ändamål mindre summor beviljats.
Under året har begynts brefvexling med målarefackföreningen i Tammerfors.
Ordförande i föreningen har under året varit målaremästaren E. L. Vasenius och vice ordf. hr F. M. Orrela.
Direktionen hafva tillhört hrr A. Gustafsson, G. A.
Salonen, Hasselgren, J. Löf, D. Sihvonen, H. Bergström
osh E. Isto samt suppleanterne K. H. Ahlstedt, F. Lind
holm, Tenhonen och Löfman.
Kassörsbefattningen har handhafts af hr F. M. Orrela
och som sekreterare hafva hrr E. Isto och D. Sihvonen
fungerat. Uppbördsman har varit hr A. Gustafsson och
revisorer hrr K. F. Bäckman och U. Rautell.
Festbestyrelsen har bestått af hrr F. M. Orrela, G. A.
Salonen, H. Bergström, F. V. Lindholm, U. Rautell, K. K.
Ahlstedt, Tenhonen, V. Silfvenius och Löfman.
Nya medlemmar har under året inskrifvits G och de
afgångnes antal stiger till 19. För närvarande är medlems
antalet 15.
Helsingfors den 23 Februari 1894.
E. Isto.
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Redovisning för år 1893:
Inkomster:
Behållning från 1892 ...........................................
Medlemsafgifter, från nöjen m. m........................
Utgifter:
Diverse utgifter.....................................................
Kontant i kassan........................................
.

23: 82
1,476: 14
1,499: 96
862: 63
637: 33
1,499: 96

Fesfbcstyrelsens redovisning :
Inkomster:
Från soiréerna och lotteriet.............................

3,783: 85
3,783: 85

U tgifter:
Diverse utgifter......................................................... 2,431: 71
Till föreningens kassa....................................... 1,352: 14
Fmf 3,783: 85
Räkenskaperna granskade och riktiga befunna.
K. Bäckman.

U. Bautell.

Helsingfors
Skomakarefackförenings årsberättelse för år 1893.
Hvarje månad förutom Februari, Juni och September
hafva månadsmöten egt rum. Direktionen hai' sammanträdt
åtta gånger och tvänne allmänna möten hafva hållits i
Mars och September månader, hvarvid diskuterades frågan:
„Hvarför har under senaste tider icke en enda af våra yrkesmedlemmar sökt sig till gesäll?" Af diskussionen fram
gick att större delen af ungdomen numera besökt folkskola,
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hvarför de icke sätta värde på att söka sig till gesäller.
Såsom den största orsaken framhölls likväl, att yrkesidkarene icke hafva tillräcklig omsorg om lärlingarnes skolgång,
af livilken orsak desse icke kunna söka gesällbref. I följd
häraf valdes en besiktningskomité, som har till uppgift att
vaka öfver lärlingarnes skolgång och andra förhållanden.
Vid det andra mötet diskuterades frågan: „Vore det
skäl att höja priset på skodon, då råämnet i följd af högre
tull fördyrats? Det beslöts att icke stegra priset, då man
tillönskade inhemska arbeten bättre åtgång.
Röstberättigade yrkesmedlemmar uppmanades äfven
att deltaga i val af landtdagsmän.
Centralkomiténs förslag om sammanslutning i och för
anhållan om rösträtt åt dem, hvilka icke lyda under legohjonsstadgan samt åt kvinna i kommunala val och att en
hvar skulle rösta med en röst, understöddes ifrigt af fack
föreningen .
Såsom bidrag till arbetareföreningens sångkör bevil
jades 25 mark.
Som representant i fackföreningarnas centralkomité
har G. Gref fungerat.
I föreningen finnas 24 medlemmar.
Föreningens bestyrelse: J. A. Ollila, ordförande, J.
Lehtonen, v. ordf., J. Honkaniemi, kassör, J. Kuparinen,
sekreterare. Ofriga medlemmar: A. Moilanen, J. Säll, J.
\V. Salminen, G. E. Virtanen och G. Gref; suppleanter:
A. AV. Markkanen och K. Kahviainen.
Föreningens tillgångar den 31 December 1893:
Behållning från föregående år
Inkomster år 1893

.

55: 33

57^: 296: 93
Utgifter under året.....................................................183: 35
Behållning till nästa år 37/ye 113: 58
A föreningens vägnar:
,T. Kuparinen.
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Helsingfors
Snickarefackferenings årsberättelse för år 1893, femte
verksamhetsåret.
Föreningen har under det förflutna året hållit 11 sam
manträden af hvilka 2 voro extra möten. Aprilmötet instäldes i brist på deltagare. Under Juli och Augusti må
nader ha inga möten egt rum.
Af de vid dessa möten fattade beslut må såsom de
vigtigaste nämnas: att föreningen uttalat sig för ändring
af nu gällande näringslag samt att ett uttalande om arbe
tarnes sjuk- och olycksfallförsäkring till vederbörande myn
dighet afgifvits.
Under Februari sistlidne år inlemnades till k. senaten
och stadsfullmäktige en skriftlig anhållan om nödhjelpsarbeten för arbetslösa snickare.
En kurs i ritning har äfven åstadkommits. Undervis
ningen meddelades af hr A. Eklund.
Redovisning öfver föreningens tillgångar år 1893:
Inkomster:
Medlemsafgifter..........................................................135:
Från nöjen...............................................................
79:
Försålda stadgar.......................................................... —:
Jkg: 214:

—
30
50
80

Utgifter:
Diverse utgifter..........................................................195: 85
Kontant i kassan.....................................................
18: 95
214: 80
Tillgångar:
Inventarier & bibliotek...........................................
Utlånade pengar.....................................................

200: —200: 400: —

Då ofvanstående räkenskaper af oss befunnits i allo
riktiga, föreslå vi bestyrelsen och kassören full ansvarsfri
het. Helsingfors den 4 Februari 1894.
Aimo Eklund,

K. Rosengren.
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Föreningens funktionärer: M. Haapanen, ordf'.,
N. Wilander, v. ordf.; ordinarie bestyrelsemedlemmar hrr
F. Ihalainen, H. Tolonen, A. Karjalainen, E. Lönnroth, P.
Mäntynen, O. Kumpuilen, E. Kairenius, N. Tuominen och
E. Borg samt suppleant hr K. Saarinen. At dessa har hr
O. Kumpunen varit kassör, hr E. Lönnroth uppbördsman,
hr E. Borg sekreterare och hr F. Ihalainen ekonom.
Medlemsantalet är 47.
Helsingfors i Februari 1894.
Enligt uppdrag:
Edvard Borg.

Återblick. Helsingfors arbetareförening har 1893 haft
tillfredsställelse att kunna förverkliga ett af vårt lands or
ganiserade arbetares viktigaste önskningsmål. Arbetareföreningsrepressntantmötet åstadkom nämligen genom ar
betaredelegationens nedsättande och beslutet om periodiskt
återkommande arbetarerepresentantmöten samverkan de
skilda orternas föreningar emellan, hvarjemte det antagna
arbetareprogrammet icke allenast gaf uttryck åt arbetar
nes åsikter i många för dem särskildt vigtiga frågor, utan
äfven riktade allas sträfvanden mot samma mål.
Ett icke oviktigt bidrag för befordrandet af arbetare
rörelsens utveckling tror sig föreningen jemväl hafva lemnat genom utgifvandet af arbetarekalendern.
Genom på noggrann utredning stödda utlåtanden om
arbetareförsäkringen, prostitutionen, matvarutillförseln m. m.
har föreningen sökt bevaka särskildt arbetarnes i dessa
frågor berörda viktiga intressen.
På sätt af berättelsen synes har föreningen jemväl
fortfarande egnat uppmärksamhet åt flere andra för arbetarne betydelsefulla frågor, men det ekonomiska trångmål
hvarunder föreningen 1893, likasom under de närmast före
gående åren, arbetat i följd af att intet anslag under flere
år kommit dess allmänna fond till del och att arbetarne ej
såsom pliktkänslan och deras egen fördel fordrat, genom
större anslutning stärkt föreningens ställning har naturligt
vis förlamat de ledande personernas handlingskraft och till
oberäknelig skada för arbetarne omöjliggjort en mera om
fattande och framgångsrik verksamhet för nyttiga reformer.
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Likasom clessa beklagliga omständigheter hafva sin
upprinnelse i sträfvandena att dela hufvudstadens arbetare
i skilda föreningar för svenska och finska talande så har
äfven bristen på ekonomiska och intellektuella krafter fort
farande väsentligen ökats genom den i följd af dessa sträfvanden inträdda splittringen och misshushållningen. Då
arbetareföreningen lojalt genomfört de bägge språkens lika
berättigande och städse manat till enighet så faller intet
ansvar på vår förening för det n. v. tillståndet eller de
förhållanden hvartill det kan leda.

Arbetareföreningen stiftades 1884 och kan sålunda nu
blicka tillbaka på en tioårig verksamhet.
Mycket af det som derunder gjorts kan väl förliknas
vid nybyggarens arbete för en kultur, hvars frukter mogna
först för hans efterkommande, men brodden har dock re
dan spirat upp. Arbetareföreningen har genom såväl af
densamma utgifna tidningar och andra tryckalster, som ge
nom personer hvilka skolats under deltagandet i dess verk
samhet och sedan flyttat till andra orter, medverkat till
att arbetareföreningsrörelsen spridt sig i landet och arbe
tarnes ställning i andligt och materielt afseende förbättrats
genom ökad upplysning och arbetarnes i föreningarna
vunna insikt om själfhjälpens betydelse och större vana
och kraft att tillvarataga sina intressen hos arbetsgifvarne
och i det allmänna lifvet.
Vid de åtgärder, som under senaste decennium i lag
stiftningsväg rörande arbetarne vidtagits, eller ifrågasatts,
har föreningen genom afgifna utlålanden sökt verka derhän
att arbetarnes fördelar blifvit beaktade.
Att föreningens sträfvanden, oaktadt de hafva sina
motståndare, uppburits af den allmänna opinionen bevisas
såväl af tidningspressens välvilliga hållning, som af den
omständigheten att ett stort antal medborgare tillhörande
de högst bildade klasserna skänkt föreningen sitt moraliska
och materiela understöd genom att ingå som medlemmar i
densamma.
Aktningen för dessa vänner af icke blott arbetet utan
äfven af arbetarne har ökat den känsla af ansvarighet, som
särskildt i ett land med vår politiska ställning är förenad
med ledningen af arbetaresträfvandena, och det torde ej

,
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med skäl kunna påstås att ej hänsyn till fosterlandets in
tresse tagits vid planläggandet af våra sträfvanden och att
de i följd däraf varit moderata.
Antalet af de personer, som under årens lopp tillhört
föreningen eller rönt större eller mindre direkt inflytande
af densamma uppgår till många tusenden, men den kärn
trupp af medlemmar, som år efter år genom personligt,
träget arbete sträfvat för föreningen är ganska liten och
dock är det just denna kärntrupp af intresserade personer
som kunnat hålla föreningslifvet vaket. Direktionen anhål
ler att till dessa arbetaresaken uppriktigt hängifna förkäm
par få uttala ett varmt tack för hvad de offrat i en ädel
saks tjänst.
Helsingfors den 5 Mars 1894.
Enligt uppdrag:
F.

v. Wright.
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Revisionsberättelse
för Helsingfors arbetareförening redogörelseåret 1893.
Utsedde till revisorer för Helsingfors arbetareförenings
räkenskaper för år 1893 få vi, efter skedd granskning, in
tyga att föreningens böcker äro med omsorg och noggranhet förda ock framgår föreningens ställning af bilagda tablå.
Likaså hafva vi genomgått festbestyrelsens räkenska
per och funnit dem öfverensstämma med oss förelagda verifikater, hvarför vi förorda full ansvarsfrihet för såväl di
rektionen som festbestyrelsen för ofvansagda redogörelseår.
Helsingfors den 6 April 1894.
J, F- Widemark.

Uno Staudinger-

Karl Schwenzon.

Helsingfors arbetareförenings ställning den 31 December 1893,
Aktiva:
Inventarier..........................................................
Fordran hos festbestyrelsen..................................
Biblioteket...............................................................
Kassa ....................................................................

1,900:
619:
4,000:
836:
7,356:

50
53
—
27
30

Passiva:
Allmänna fonden................................................ 1,898: 07
Undervisningsfonden........................................... 1,639: —
J. Th. Lagerbohms fond för fattiga skolbarns
beklädnad..........................................................
83: 57
Fonden för skolbarns sommarvistelse på landet
171: 08
Fonden för utgifvande af statistik om arbetarefrågornas behandling vid landtdagen . .
49: 30
Fonden för utgifvande af statistik öfver arbe
tareförhållandena ................................................
235: 90
Byggnadsfonden................................................ 3,279: 38
7,356: 30
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Debet.

i893
Dec. 31.

Allmänna

An Afskrifning å inventarier .
668: —
Biblioteket........................
611: 99
Intresse..................................
73: 09
Omkostnader........................ 1,752: 77
Hyra.................................. 2,300: —
Läsesalen.............................
283:
45 5,689:30
Behållning till 1894:
Inventarier........................ 1,900: 50
Biblioteket............................. 4,000: —
5,900: 50
Afgår
Skuld till öfriga fonder . . 4,002: 43 [,898: 07
Jinf. 7,587: 37
Undervisnings-

1893
Dec. 31.

An Utgifter under året.............................
Behållning till 1894 ,................... ....

5,837: 43
1,639: —
7,476: 43

Fonden för skolbarns

1893
Dec. 31. An Behållning till 1894

.............................

171: 08
171: 08

Fonden för utgifvande af redogörelse om

1893
Dec. 31.

An Behållning till 1894

...................... 49: 30
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Kredit.

fonden.

1893
Jan. 1.

Per Behållning från 1892:
Inventarier........................
Biblioteket........................

2,568:50
4,000: —
6,568: 50

Afgår
Dec. 31.

Skuld till ofriga fonder . . 2,295: 13 4,273: 37
Per Bestaurationsarrende . . .
614: 50
Inskrifningsafgifter ....
216: 50
Månadsafgifter................... 2,396: —
Anmälningsafgifter ....
87: — 3,314: _

7,587: 37
fonden.

1893
Jan. 1.
Juni 5.

Per Behållning från 1892 .............................. 2,476; 43
„ från utminuterings bolagets vinstmedel 5,000: —
7,476: 43

sommarvistelse på landet.

1893
Jan. 1. Per Behållning från 1892 .............................
Dec, 31. „ Intresse...................................................
.5Sy.-

162: 93
8: 15

171: 08

arbetarefrågornas behandling vid landtdagarna.

1893
Jan. 1.

Per Behållning från 1892

................... Smf

49: 30
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Debet.

Fonden för utgifvande af statistik

1893
Dec. 31.

An Behållning till 1894

..................... 3mf

235: 90

J. Th. Lagerbohms fond för
1893
Dec. 31.

An Behållning till 1894

83: 57
83: 57

Byggnads1893
Dec. 31.

An Behållning till 1894

3,279: 38

3,279: 38
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Kredit.

öfver arbetareförhållandena.

1893
Jan. 1.

Per Behållning från 1892

................... 5^»?

235: 90

fattiga skolbarns beklädnad.

1893
Jan. 1.
Dee. 31.

Per behållning frän 1892 .............................
„ Intresse................................................

79: 59
3: 98
83: 57

fonden.

1893
Jan. 1.

Per Behållning från 1892 ............................. 3,092: 65
från fackafdelningarna .... 32: 10
Intresse........................................ 154: 63
186: 73
3,279: 38

Helsingfors den 31 December 1893.
Alrik Biese.
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Helsingfors Arbetareförenings funktionärer 1893^
(* betyder född, v. vald.)

Direktionen:
(v. första gången 1884.)

Ordförand e:
FzÅ-tor Julius v. Wright, fabrikant, * 185/s56, v. 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93.
Viceordförande:
Richard Hindström, ingeniör, * 1823/349, v. 90, 91, 92; dir.medl. 84, 86, 88, 90, 92, 93.
Öfriga ledamöter:
Willehad Ekman, kontorist, * 1818/262, v. 90, 92.
Wilhelmina Hellman, föreståndarinna, * 184/n59, v. 92, 93.
Alexander Järvenpää, linierare, * 182/s56, v. 90, 91, 93.
Adolf Nordman, folkskolelärare, * 1822/a56, v. 93.
Jaakko Pehkonen, faktor, * 1826/i2 60, v. 86, 90, 92.
Emil Schybergsson, justitierådman, * 18®/i56, v. 92.
Valfrid Vasenius, universitets bibliotekarie, * 1812/io48, v. 92.
Gustaf Fredrik Willandt, byggmästare, * 182/247, v. 91, 93.
Sekreterare:
A. Järvenpää, finsk, v. 91, 92, 93.
Ad. Nordman, svensk, v. 92, 93.

Ordningsutskottet:
Ordförande:
A. N. Lahtinen, körsnär, * 185/i265, v. 93, utsk.-medlem
91, 92.
Viceordförande:
F. Ihalainen, snickare, * IS4 350, v. 93, utsk.-medlem 92.
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Sekreterare:
O. Kaukonen, bokbindare, * 181/'j72, v. 93, utsk.-medl. 93.
Öfriga ledamöter:
A. And, filare, * 187/i64, utsk.-medlem 92, 93.
E. Aspegren, bokbindare, * 1820/269, utsk.-medlem 92, 93.
G. H. Cajander, typograf, * 1818/s57, utsk.-medlem 92, 93.
J. Mattsson, bagare, * 1816/960, utsk.-medlem 92, 93.
K. A. Pastell, murare, * 18bi63, utsk.-medlem 92, 93.
,7. Lahti, snickare, * 18ai/i65, utsk.-medlem 93.
R. Saarinen, snickare, 189/963, utsk.-medlem 93.
A. Tallgren, bleckslagare, utsk.-medl. 93.
G. E. Wirtanen, skomakare, * 1812/661, utsk.-medl. 93.
Festbestyrelsens, sångkörens, fackafdelningarnas ocli
klubbarnas bestyrelser uppgifvas i deras årsberättelser.

Undervisningskomitén:
(v. första gången 1885.)

Ordförande:
Ernst Gustaf Palmen, friherre, professor, * 1828/ii49, v. 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92.
Stadsfullmäktiges representanter:
Fridolf Gustafsson, professor, * 1819 e53, v. 90, 91, 92.
Ernst Nordström, magister, * 1821/4Ö0, v. 93.
■
Ofriga ledamöter:
Maikki Friberg, folkskolelärarinna, * 185/i61, v. 93.
Matti Haapanen, snickare, * 1824/255, v. 93.
Richard Hindström, ingeniör, * 1822/349, v. 85, 86, 87, 88, .
89, 90. 91, 92, 93.
Viktor Sohiman, jernsvarfvare, * 187/i57, v. 93.
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Statistik-komitén:
Ordförande:
Aug. Hjelt, fil. doktor, aktuarie, * 1829/g62, v. 88, 89, 90,
91, 92.
Ledamöter:
Fridolf Numberg, verkmästare, * 1815/956, v. 91.
Johan Fredrik Widemark, urmakare, * 183/656, v. 90, 91, 92.
Gustaf Fredrik Willandt, byggmästare, * 182/247, v. 90,
91, 92.
Sekreterare:
Georg Leinberg, magister, * 1824/t65, v. 93.

Revisorer:
Johan Widemark, urmakare, * 183/b56, v. 90, 91, 92, 93.
Uno Staudinger, kontorist, * 1821/i.-261, v. 88, 89, 90, 91,
92, 93. '
G. Keinänen, kvartersman, * 182%64, v. 92, 93.

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

Bibliotekarier:
För svensk literatur, v. första gången 1881.

Hichard Hindström, ingeniör, v. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93.
För finsk literatur, v. första gången 1890.

Alexander Järvenpää, linierare, v. 90, 91, 92, 93.

Restauratris:
•Amanda Lindberg, fru * 18a5/»55, antagen 93.

•

Helsingin Työväen-yhdistyksen jäsenet
joulukuun 31 päivänä 1893.

Helsingfors Arbetareförenings medlemmar
den 31 december 1893.

Vakinaiset jäsenet. — Ständiga medlemmar.
1884.

Borgström, L., kauppaneuvos, kom
merseråd.
Carlsson, C. H., maalarimestari, må
laremästare. -j- 18 15/io 93.
Chmelevski, P., ruukinisäntä, bruks
patron.
Hindström, B.., insinööri, ingeniör.
Huber, B., insinööri, ingeniör.
af Lindfors., J., kenraalimajuri, gene
ralmajor.
Lundblad, K., insinööri, ingeniör.

Nissinen, J., tehtailija, fabrikant.
Salin, N., arkkitehti, arkitekt.
Schauman, A., maisteri, magister.
Sinebrychoff, Anna, leskirouva, enkefru.
Sinebrychoff, N., kauppaneuvos, kom
merseråd.
Sinebrychoff, P., kauppias, hand
lande.
Stude, Th., kauppias, handlande.

1885.

Landén, A., kunnallisneuvos, kom-iNyblin, D.,
mun al råd.
1886.

Heikel, V., lehtori, lektor.
1887.

Kullman, H. M., rakennusmestari, byggmästare.

valokuvaaja, fotograf,
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1890.

Heimberger, R., tehtailija, fabrikant.
'■'Hjelt, Vera, veisto-opettajatar, slöjdlärarinna.
Mechelin, L., Lakitieteen tohtori,

Vuosijäsenet. -

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

Årsmedlemmar.
1884.

Bergman, K. V., kivenhakkaaja,
stenhuggare.
Brandstake, W., kivipiirtäjä, lithograf.
Enbom, A. V., peltiseppämestari,
platslagaremästare.
Fagerroos, Hj., kultaseppä, guld
smed.
Heikel, E., rakennusmestari, bygg
mästare.
Henriksson, H., kellarinpitäjä, käl
larmästare.
Höilund, J., rottinkityöntekijä, rot
tingsarbetare.
Järvenpää, A., viivottaja, linjerare
Keinänen, G., rakennusmestari, bygg
mästare.
Kytö, T., turkkuri, körsnär.
Lindroth, K., viilaaja, filare.
Lindstedt, Fanny, ompelijatar, söm
merska.
Lindstedt, Ida, neiti, fröken.
Nordman, Ida, ompelijatar, sömm.erska.
Nordiin, H. W., kauppias, handl.

Numberg, F., työnjohtaja, verk
mästare.
Nyman, H. J., puuseppä, slöjdlärare.
Olander, O., räätälimestari, skräd
daremästare.
Pehkonen, Hilda, rouva, fru.
Pehkonen. J., faktori, faktor.
Pilsudski, B., kauppapalvelija, handelsbiträde.
Rosenberg, K. AV., nyörinpunoja,
snörmakare.
Schwenzon, K. E., kirjanpitäjä, bok
hållare.
Schwenzon, S., rouva, fru.
Sivenius, K. G., rakennusmestari,
byggmästare.
Sohlberg, G. W., läkkiseppämestari,
bleckslagaremästare.
Stigell, H. J., kivenhakkaaja, sten
huggare.
Söderbom, K. A., kelloseppä, urmak.
Tallberg, J., kauppias, handlande.
Widemark, J., F., kelloseppä, ur
makare.

*) Ne henkilöt, joiden nimen edellä on tähti (*), ovat yhdistyksen pää
töksellä jäseniksi kutsutut. De personer, framför hvilkas namn står en stjärna
(*), äro enligt föreningsbeslut inbjudna till medlemmar
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Willandt, G. F., rakennusmestari, Wright, M.
v., kuvanveistäjä,
byggmästare.
skulptör.
Wirtanen, J-, suutari, skomakare.
Wright, V. v., tehtailija, fabrikant.
Wuori, J., koneseppä, mekaniker.
1885.

Assver, E., ovenvartija, portier.
Barck, A. A., läkkiseppä, bleckslagare.
Ekberg, E., konttoristi, kontorist.
Fagerholm, K. F., kirjanpitäjä, bok
hållare.
Holmberg, W. V., läkkiseppä,
bleckslagare.

Heinänen, N., puuseppä, snickare.
Jakobson. Ch., kapteeni, kapten.
Lindroos, K. O., vaskiseppä, kop
parslagare.
Palmén, E. G., professori, professor.
Strand. W., läkkiseppä, bleckslagare
Sucksdorff, G., lakit, kandidaatti,
jur. kandidat.
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Biese, Alarik, konttoripäällikkö,
kontorschef.
Biese, Hulda, rouva, fru.
Ekman, WT., konttoristi, kontorist.
Hahl, A. G., konttoristi, kontorist.
Hindström, Adéle, rouva, fru.
Janhunen, G., vaskiseppä, koppar
slagare.

Lindblad, M. L., rakennusmestari,
byggmästare.
Markkanen, A. V., suutari, skomakare.
Schneider, Maria, kirjansitojatar,
bokbinderska.
Sundbäck, K. A., kauppias, handl.
Tukiainen, A., koneenkäyttäjä, ma
skinist.

Hammar, K. Hj., seppä, smed.

Laamanen, A., suutari, skomakare.
1888.

Ek, P. J„ viilaaja, filare.
Forss, H., kaivertaja, gravör.
Forss, K. G., kirjansitoja, bokbindare.
Hjelt, Aug., tohtori, doktor.
Lahtinen, A. N., turkkuri, körsnär.
Leino, N., leipuri, bagare.
Lilja, O. J., kirjansitoja, bokbindare.

Mattsson, Joh., leipuri, bagare.
Schrowe, T. von, leipuri, bagare.
Sohiman, V., konetyöntekijä, meka
nisk arbetare.
Stenroos, V. F., leipuri, bagare.
Tillander, M., rautasorvari, järusvarfvare.
Wahlman, A. V., räätäli, skräddare

I889.

And, Aug., viilaaja, lilare.
Andelin, Joh., turkkuri, körsnär.
Bergholm, E., leipuri, bagare.

Hellman, Maria Wilhelmina, johtajatar, föreståndarinna.
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Liljeroos, K., rautasorvari, järn- Paattinen, A., leipuri, bagare,
svarfvare.
i Paulsson, G., kirjansitoja, bokbinMalm, Aug., muurarimestari, mu- ' dare.
rarmästare.
Wirta, W. F., kirjansitoja, bokOrrela, F. M., maalari, målare.
] bindare.
1890.

"Aejmelaeus, S., pöytäkirjasihteeri,
protokollsekreterare.
"Alide, J., rakennusmestari, bygg
mästare.
“Älmberg, A., lehtori, lektor.
Andersson, G., viinuri, kypare.
"'Aspelin, E., professori, professor.
"Bergbom, K., tohtori, doktor.
•Bergbom, Karl, asioitsija, ombuds
man.
“Berndtson, G., taiteilija, artist.
"Blomstedt, Jenny, leskirouva, enkefru.
"Blomqvist, E., koulunjohtajatar,
skolföreståndarinna.
“Bolin, Wilh., professori, professor.
"Borgström, Lina, neiti, fröken, f
18 6/s 93.
Boström, M., peltiseppä, plåtslagare.
Cajander, G. H., taituri, typograf.
ö:Castrén, K., varatuomari, vicehäradshöfding.
'‘Chydenius, Anders, insinööri, ingeniör.
"Chydenius, Emilia, neiti, fröken.
“Chydenius, A. H., maisteri, magister.
“Chydenius, W., lakitiet. tohtori,
juris doktor.
“Danielson, J. R., professori, pro
fessor.
"Decker, Th., arkkitehti, arkitekt.
"Donner, Anders, professori, pro
fessor.
“Edelheim, Anna, neiti, fröken.
"Elfving, Fredr., professori, pro
fessor.

"Ek, Viktor, konsuli, konsul.
Eklund, Oskar, insinööri, ingeniör.
"Ekroos, Viktor, maistraatinsihteeri,
magistratssekre terare.
“Eneberg, W., senaattori, senator.
“Engström, Otto, professori, pro
fessor.
“Erkko, Eero, sanomalehdentoimittaja, redaktör.
“Everth, F., tohtori, doktor.
“Estlander,
G., professori, pro
fessor.
“Fabritius, Ernst, kirjailija, pub
licist.
Fagerholm, K. F., kirjanpitäjä,
bokhållare.
“Faltin, R., musiikki tirehtööri, mu
sikdirektör.
“Fellman, Aug, kapteeni, kapten.
“Fellman, I., senaattori, senator.
“Florin, J. A., lääkintäneuvos, me
dicinalråd.
“Fontell, A. G., tohtori, doktor.
“Forsberg, A. W., tohtori, doktor,
“Forssell, E. A., pöytäkirjasihteeri,
protokollsekreterare.
“Forsman, J., professori, professor,
“Frenckell, A. R., maisteri, ma
gister.
“Frenckell, Th, v., luutnantti, löjtnant,
“Gebhard, H., tohtori, doktor.
“Godenhjelm, B. F., lehtori, lektor.
“Granfelt, A. A., tohtori, doktor.
“Granstedt, Th., arkkitehti, arkitekt.
Gref, G., suutari, skomakare.
“Gripenberg, Alexandra, neiti, fröken.
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»Grotenfelt, K., tohtori, doktor.
»Grotenfelt, N., ylitirehtööri, öfverdirektör.
"Grönqvist, F. W., kunnallisneuvos,
kommunalråd.
Gustafsson, A., maalari, målare.
^Haartman, V. von, salaneuvos,
geheimeräd.
"Hallberg, M., kauppias, handlande.
"Hallsten, Onni, maisteri, magister.
"Hausen, C., insinööri, ingeniör,
"Hedman, Ernst, liikennetirehtööri,
tarifikdirektör.
Helin, J. A., leipuri, bagare.
"Hellsten, K. K., koristemaalari,
dekorationsmålare.
»Helsingius, G. A., köyhäinhoidon
tarkastaja, fattigvärdsinpektör.
Henriksson, Ida Maria, kirjansitoja,
bokbindare.
"Hermansson, R., professori, pro
fessor.
Hildén, Amanda Maria, kirjansitojatar, bokbinderska.
Hjelt, Alma, voimistelunopettajat»!-,
gymnastiklärarinna.
"Holm, K. E., kirjakauppias, bok
handlare.
"Holm, K., tohtori, doktor.
Holmberg, A., tohtori, doktor.
'Holmberg, Th., kaupunginkamreeri,
stadskamrer.
Holsti, H., professori, professor.
Honkaniemi, J., suutari, skomakare.
Hougberg. Emil, tohtori, doktor.
Hrimaly, soittokunnanjohtaja, ka
pellmästare.
Hukka, H., leipuri, bagare.
'Hälisten, K., professori, professor.
Hällström, af G. E., maisteri,
magister.
Hätinen, M. F., vaskiseppä, kop
parslagare.
Ingman, Hanna, koulun johtajatar,
skolföreståndarinna.

Isto, E., maalari, målare.
Jalo, Laura, ompelijatar, sömmerska.
"Jamalainen. P., varatuomari, vicehäradshöfding.
'■'Jansson, Fr., varatuomari, vicehäradshöfding.
'Kasiin, Edvin, tirehtööri, direktör.
"Karamsin, Aurora, leskirouva, énkefru.
Kerppola, K., maisteri, magister.
"Kihlman, A., yliopettaja, öfverlärare.
Koivistoinen, J., leipuri, bagare.
Kolster, R.. insinööri, ingeniör.
*Krogius, Lars, konsuli, konsul.
"Kullhem, S., tirehtööri, direktör,
'■'■'Kurten, U., asessori, asessor.
"Laethen, N., rouva, fru.
"Laethen, R., pankintirehtööri, bank
direktör.
Lagerbohm, A. F., läkkiseppä,
bleckslagare.
"Lagerborg, H., ylipostitirehtööri,
generaldirektör.
"Lang, J. N., professori, professor.
"Lille, W. O., insinööri, ingeniör.
»Lilius, A., varatuomari, vicehäradshöfding,
Liljeberg, Hilda, ompelijatar, söm
merska.
Liljeberg, Klara, ompelijatar, söm
merska.
Liljeroos, Aina, ompelijatar, söm
merska.
Liljeroos. N., kirjansitojatar,« bok
bindare.
Lindberg, G., leipuri, bagare.
"Lindeberg, kanslianeuvos, amma
tin tarkastaja, kansliråd,
"Lindelöf, L., todellinen valtioneu
vos, värkligt statsråd.
"Lindén, K. E., hovineuvos, liofrad.
Lindeqvist, AV., lakki- ja peltiseppä,
Week- och plåtslagare.
^Lindroos, C., rouva, fru.
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*Lohman, H. E., rakennusmestari,
byggmästare.
*Löfgren, V., maisteri, magister.
*Löfström, Th, tohtori, doktor.
*Mela, A. J., lehtori, lektor.
x'Messman, J. W., maisteri, ma
gister.
*Meurinan, A., kunnallisneuvos, kom
munalråd .
Mäkelä, Katharina, ompelijatar, söm
merska.
^Neovius, F., kenraali, general.
"Nissinen, Alli, neiti, fröken.
'Nordman, T., tohtori, doktor.
Nyman, J. E., läkkiseppä, bleck
slagare.
Nyström, A., leipuri bagare.
Ollila, J. A., suutari, skomakare.
Palén, W., leipuri, bagare.
Palin, E., leipuri, bagare.
'Palmberg, A., tohtori, doktor.
Palmen, K. A., peltisepnämestari, ]
platslagaremästare.
-Palmgren, O., oikeusponnestari,
justitieborgmästare.
■Palmroth, F., protokollasihteeri,
pro tokoll s ek re terare.
*Pfaler, L. v., pankkitirehtööri
bankdirektör.
Rein, Th., kanslianeuvos, kansliråd.
"Renlund, K. H., kauppias, handl.
Ringbom, J., vaskiseppä, koppar
slagare.
Rosenberg, J., leipuri, bagare.
Rosendahl, Hanna, ompelijatar, söm
merska.
x'Rothsten, F., W., maisteri, ma
gister.
"Runeberg, J. W., professori, pro
fessor.
'•'Ruuth, J. W., tohtori, doktor.
Saari, P.. kirjansitoja, bokbindare.
*Sfelan. Th., professori, professor.
''Sahlsten, C. W.. hovineuvos, hofråd.

Salonen. A., maalari, målare.
"Sanmark. C. G-., yli-intendeutti,
öfverintendent.
*Saurén, K. W.. maisteri, magister.
'■'Schildt, Hj., kauppias, handlande.
*Scliybergson. E., raatimies, rådman.
-Selin, F. W., everstiluutnantti,
öfverstelöj tnant.
'Sievers. R., tohtori, doktor.
Sihvonen, D., maalari, målare.
'Sjöberg, E. O., sanomalehdentoimittaja, redaktör.
"Slotte, K. F., tohtori, doktor.
*Slöör, K. A., hovineuvos, hofråd.
'Soini, W., maisteri, magister.
'■'Stenberg, E. A., tohtori, doktor.
"Stenbäck, J., arkkitehti, arkitekt.
'Stenroth, O., pankintirehtööri, bank
direktör.
'■'■'Stockman, G. F., kauppaneuvos,
kommerseråd.
'■'■'Stockman, K., konsuli, konsul.
'Stude, Aug., kauppias, handlande.
'Sucksdorff, W., tohtori, doktor.
"Sundell, A. F., professori, professor.
*'Sundvik, E., professori, professor,
'Synnerberg, K., tohtori, doktor.
Sali, J., suutari, skomakare.
'■'Tallqvist, Hj., tohtori, doktor.
*Thylin, Otto, kauppias, handlande.
Tolkkila. G. A., talonomistaja,
gal dsegare.
'Tudeer, O. E., professori, professor.
'Trygg, Alli, neiti fröken.
'Tötterman, K. A. R., professori,
professor.
'Vasenius, Valfrid, tohtori, doktor.
'Wadén, Joh. Dan., hovineuvos,
hofråd.
'Wahlberg, C. F., hovineuvos,
hofråd.
'Wahlfors, K. R., professori, pro
fessor.
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”Wasastjerna, O., professori, pro
fessor.
”Wasenius, A. F., konsuli, konsul.
Wasenius, E., maalari, målare.
* Weber, Th., tohtori, doktor.
”Wegelius, M., tirehtööri, direktör.
Wickström. P. O., kirjansitoja.
bokbindare.

Wikman, S. A. O., kirjansitoja,
bokbindare.
Wirtanen, G. E., suutari, sko
makare.
'•'Ayräpää, Matti, tohtori, doktor.
”'Öhman, E., pormestari, borgmästare.
Österberg, ,L, kirjansitoja, bok
bindare.

1891.

Aspegren, E., kirjansitoja, bokbin
dare.
”Basilier, P., pankinkamreeri, bank
kamrer.
'Bergbom, 0., ylitirehtööri, öfverdirektör.
Borg, E., puuseppä, snickare.
"'Bränder, A., tohtori, doktor.
”Cederholm, Th., senaattori, senator.
”Grönberg, .Toh., apteekkari, apothekare.
Gustafsson, .T, E., viilaaja, filare.
Haapanen, M., puuseppä, snickare
"Hagelstam, Jarl, tohtori, doktor.
Halen, Olga, neiti, fröken.
■'■'Hamfelt, W., kauppias, handlande.
Hartell, K. F., leipuri, bagare.
Hildén, 0., murare.
'■■'Holmström, A., rakennusmestari,
byggmästare.
Hällfors, Olga, ompelijatar, söm
merska,
Ihalainen, P., puuseppä, snickare.
Johansson, A., muurari, murare.
Juntunen, J. E., leipuri, bagare.
"Järnefelt, E., taiteilija, artist.
Järvinen, J., läkkiseppä, bleckslagare.
Kakriainen, K., suutari, skomakare.
Kandelin, Ida, paperinlaskija, pappersräknerska.
Karjalainen, A., puuseppä, snickare.

Kaukonen, O., kirjansitoja, bokbin
dare.
Krohn, Ilmari, säveltäjä, musiker.
Kumpunen, O., puuseppä, snickare.
Lahti, A., puuseppä, snickare.
Lehtisalo, J., piirustaja, ritare.
Liljeström, Ida, ompeliatar, söm
merska.
”Lindh, K., insinööri, ingeniör.
Lindfors, P. J., rakennusmestari,
byggmästare.
Lindroos, G. A., leipuri, bagare.
Lindström, Eva, ompelijatar söm
merska.
Lönnroth, J. E., puuseppä, snickare.
Mast, A., leipuri, bagare.
”Melan, C. O., senaattori, senator.
"Molander, H., senaattori, senator.
Mutikainen, Lyyli, ompeliatar, söm
merska,
Mäntynen, N., suutari, skomakare.
Mäntynen, P.. puuseppä, snickare.
Nieminen, M., vaskiseppä, koppar
slagare,
*
"Nordman. J. A.., esittelijäsihteeri,
referen dariesekre terare.
”Nordqvist, O., tohtori, doktor.
Norppa, Maria Johanna, kirjansitojatar, bokbinderska.
”Nybom, F. K., pankintirehtööri,
bankdirektör.
Pastell, K. A., muurari, murare.
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Rautio, K., suutari, skomakare.
Rosengren, K., puuseppä, snickare.
Rikberg, Johanna, nyörinpunoja.
snörmakeriarbetare.
Rukkila, Katharina Maria, kirjansitojatar, bokbinderska.
Silén, K. K., muurari, murare.
Sanngren, J. F., kelloseppä, urma
kare.
'■'Snellman, E., tuomari, häradshöfding.
Spiring, H. C., kirjansitoja, bok
binderska.
"Stenius, B., oikeusraatimies, justitierådman.
Stenroos, F. S., muurari, murare.
Stjerlund, Mathilda, ompelijatar,
sömmerska.
Sundell, J. A., leipuri, bagare.
Sundvall, Ida, sairastenhoitajatar,
sjuksköterska.

*Svanljung, J., tuomari, häradshöfd,
■Söderman. J. G., isännöitsijä, di
sponent.
Tallgren, A., läkkiseppä, bleckslagare.
Tallgren, K., leipuri, bagare.
Tolonen. H., puuseppä, snickare.
"Toppelius, G. L., hovineuvos,
hofräd.

Tuominen, N., puuseppä, snickare.
Walenius, J. K., muurari, murare.
"Warén, Filip, maisteri, magister.
"Wasenius, E., hammaslääkäri, tand
läkare.
"Wasenius, G., palomestari, brandmästare.
Wilén, J. J., suutari, skomakare.
Wilenius, Alma, kiiltosilittäjä, glansstry kerska.
Ölund, Ida, kauppa-apulainen, handelsbiträde.

1892.

■ Ahnger, A., laulunopettaja, sång
lärarinna.
Airaksinen, poliisikomisarius, poliskommissarie.
"Alfthan, A. E., maisteri, magister.
"Auteli, Axel, toimittaja, redaktör.
"Avellan, Kaarola, neiti, fröken.
*Bergbom, Emilia, neiti, fröken.
‘Bell, Samuel von, koristemaalari,
dekorationsmålare.
x'Berndtson, Axel, toimittaja, re
daktör.
"Biaudet, G., lehtori, lektor.
x'Björnberg, R., arkkitehti, arkitekt.
"Boldt, Jean, hovioikeudenauskultantti, 'hofrättsauskultant.
'■■'Bonsdorff, Carl, dosentti, docent.
'■'Borenius, E., pankinjohtaja, bank
direktör.
*Borenius, Henrik, tohtori, doktor.

*Bähr, M., leskirouva, enkefru.
"Cajander, Paavo, lehtori, lektor.
x'Castrén, E., senaatinkopisti, senatskopist.
"Christierson, G. von, esitteliäsihteeri, referendariesekreterare.
"Dittmar, V., kamarineuvos, kam
marråd .
"Ehrsted, S., kaupunginrahastonhoitaja, stadskassör.
*Einighorst, A., kauppias, hand!
"Ekman, C. A., apteekkari, apo
tekare.
"Engström, C., konetirehtööri, maskindirektör.
"Flodin, F., valtioneuvos, statsråd.
"Friberg, Maria, kansakoulunopettajatar, folkskolelärarinna.
sGeitlin, G., ylitirehtööri, öfverdirektör.
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*Nandelstadh, Aug. von, asessori,
Grotenfelt, M., rouva, fru.
assessor.
Grotenfelt, Vivi, ylioppilas, student.
''Gustafsson, F., professori, pro Nordman, A., kansakoulunopettaja,
fessor.
folkskolelärare.
Hautamäki, S., konetyöntekijä, me *Nybergh, Aug., senaattori, senator.
kanisk arbetare.
*Ojanperä. A., laulunopettaja, sång
Henriksson, Ida Wilhelmina, kirjan
lärare.
sitojatar, bokbinderska.
Paavilainen, Heikki, räätäli, skräd
'Hjelt, Edvard, professori, professor.
dare.
Höilund, Maria, neiti, fröken.
*Rotkirch, Evert, esittelijäsihteeri,
Imberg, Olga, kirjansitojatar, bok
referendariesekreterare.
binderska.
Saarinen, R., puuseppä, snickare.
Kasten, H. H., läkkiseppä, bleck 'Saarinen, Santeri, lakitiet. kandi
slagare.
daatti, juris kandidat.
^Kellgren, S., rouva, fru.
Santala, Herman, työmies, arbetare.
Keto, Aug., vanginvartija, fång *Sivén, A., insinööri, forstingeniör.
vaktare.
*Sjölin, J., ylitirehtööri, öfverdi^Kihlman, 0., dosentti, docent.
rektör.
Kilkki, Mimmi, työläinen, arbe- *Sourander, G, J., oikeusraatimies,
terska.
justitierådman.
*KrsBmer, Carl von, senaattori, se Spiring, Eine Elvira, kirjansitojatar.
nator.
bokbinderska.
Kumpuniemi, Frans, kirjansitoja, .'•'Strömberg, Gottfried, insinööri,
bokbindare.
ingeniör.
■'Ladau, R. A., postiekspeditööri, Tallgren, A., räätäli, skräddare.
postexpeditör.
xToppelius, Sigrid, käsityönopettaja,
*Langolain, A., postinhoitaja, postslöjdlärarinna.
förvaltare.
■'Tschepurnotf, A., kenraaliluutnantti,
^Laurent, Algot, kirjansitoja, bok
generallöj tnant.
bindare.
*Vesque, Vivi, rouva, fru.
*Lindroos, E., varatuomari, vice- ••■■Wegelius, K. A., maisteri, ma
häradshöfding.
gister.
^Lindroos, J. F., kunnallisneuvos, Weilin, Sigrid, neiti, fröken.
kommunalråd.
Werner, A., suutari, skomakare.
Lindvall, Karl, konetyöntekijä, me •'Wetterhoft, Rosina, neiti, fröken.
kanisk abetare.
Wilander, N., puuseppä, snickare.
Mast, Alfred, ylioppilas, student.
"Zetterlöf, Erik, isännöityä, föroMattila, S., konetyöntekijä, meka
ståndare.
nisk arbetare.
1893.

Ahlqvist, Alina, neiti, fröken.
j "Ahnger, A., aptekari, apothekare.
Ahlqvist, Georgina, kauppa-apulainen, Arvonen, H., peltiseppä, plåtslagare.
handelsbiträde.
1
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Backberg, Anna, teht. työläinen,
fabr. arbeterska.
Berghem, Alex., leipuri, bagare.
Blom, Otto, seppä, smed,
Brondin, K. M., leipurimestari, bagaremästare.
Brondin, Robert, leipurimestari, bagaremästare.
^'Collan, Clas, senatinkopisti, se
nats kopist.
Enfors, Aina, latojatar, sättarinna.
Eriksson, T., konetyöntekiä, meka
nisk arbetare.
Gröndahl, Olga, neiti, fröken.
Hasselgren, E., maalari, målare.
Heikkilä, M.
Heiskanen, V., konetyöntekiä, me
kanisk arbetare.
Herala, Linda, kauppapalvelia, handelsbiträde.
Herlin, E. J., koneniekka, meka
niker.
Holmqvist, K. E., leipuri, bagare.
Holopainen, M., kattilaseppä, pannsmed.
Hotinen, E. A., turkkuri, körsnär.
^Hultin, Tekla, kirjailija, publicist.
Husgafvel, A., konttoristi, kon
torist.
Huttunen, J. F., suutari, skoma
kare.
Jakobsson, Anna, latojatar, sätta
rinna.
„ Johansson, H., kirjansitoja, bok
bindare.
Karlsson, Mimmi, ompeliatar, söm
merska.
Kaukonen, O. K., leipurimestari,
bagaremästare.
Kokkonen, Ida, ompeliatar, söm
merska.
Korhonen, A., puuseppä, snickare.
Kosonen, B., räätäli, skräddare.
Kottu, Selim.

*Krohn, Kaarle, tohtori, doktor.
Krohn, Leo, polyteknikko, polytekniker.
*Krohn, Minna, rouva, fru.
Kuparinen, J., suutari, skomakare.
Kuusela, K., räätäli, skräddare.
Kuusinen, T., suutari, skomakare.
Kylliäinen, T., maalari, målare.
Kämpe, J. G., leipuri, bagare.
Laakso, A., suutari, skomakare.
Laakso, T., leipuri, bagare.
Laine, Erkki, viilaaja, filare.
Lahti, J., puuseppä, snickare.
Lahtinen, Mimmi, ompeliatar, söm
merska.
Lehtinen, J., suutari, skomakare.
Lehtinen, V., räätäli, skräddare.
Lehtisalo, Maria, ompeliatar, söm
merska.
Lehtonen, Kaarle, räätäli, skräd
dare.
Liljeblad, E., maalari, målare.
Lindell, Maria.
Lindqvist, K. J., seppä, smed.
Lindholm, K., rautasorvari, jernsvarfvare.
Lundberg, Anna, ompeliatar, söm
merska.
Lusenius, Mathilda, ompeliatar, söm
merska.
Löf, J., maalari, målare.
Marusoff, K. A., räätäli, skräddare.
Meckelberg. Sofia, kassörska.
Miettinen, Anna, latojatar, sätta
rinna.
Miettinen, Viktor, soittaja, musikant.
Mustonen, A., leipuri, bagare.
Nikander, Maria, latojatar, sätta
rinna.
Niskanen, N., räätäli, skräddare.
Nordberg, A. W., kirjansitoja, bok
bindare.
Nyholm, F., leipuri, bagare.

Paananen, Anna, ompeliatar, söm
merska.
Paananen, Juho, räätäli, skräddare.
Palm, A., leipuri, bagare.
Pohjalainen, P., viilaaja, filare.
Rautanen, O. W., suutari, sko
makare.
Renström, K. J., leipuri, bagare.
Rosendahl, Elisabeth, latojatar, sättarinna.
Rudnäs, Aurora, neiti, fröken.
Rutqvist, G. O., harjantekiä, borstbindare.
Ruutunen, O., kirjansitoja, bok
bindare.
Räsänen, P. W., muurari, murare.
Salmi, K. E., työmies, arbetare.
Seitzberg, Gerda.
Seppälä, J.
Siljander, Albin, räätäli, skräddare.
Sjögren, Sofia, ompeliatar, söm
merska.
Sjöstrand, M. F., kirjansitoja, bok
bindare.
Solin, K. A., peltiseppä, plåtsla
gare.

Ståhlberg, O. B.. puutarhuri, trä-'
gårdsmästare.
Sukula, P. W., suutari, skomakare.
Sundström, Irene, latojatar, sättarinna.
Sylvan, Ida, neiti, fröken.
Syl van, Mimmi, neiti, fröken.
Söderholm, Hulda, Sofia, kirjansitojatar, bokbinderska.
Toivonen, Hilda, silittäjätär. glansstrykerska.
Tötterman, H., leipuri, bagare.
Urholin, G. W., puuseppä, snickare.
Wainio, Emil, viilaaja, filare.
Wilenius, Anders, räätäli, skräddare.
Wilkki, Mimmi, työläinen, arbeterska.
*Willgren, Karl, tohtori, juris dok
tor.
Wirtanen, Emmi, koululainen, skol
elev.
Wirtanen, Frans, räätäli, skräddare.
Wirtanen, K. W.. suutari, skoma
kare.
W äisänen, J., kattilaseppä, pannsmed.
Åkerberg, O., konetvöntekiä, meka
nisk arbetare,

Jäseniä on yhteensä 532 joista 20 vakinaisia jäseniä ja 512 vuosijäseniä. (Jäsenten luku oli vuosina 1802 508, v. 1801 750, 1890
715, v. 1889 379, v. 1888 447, v. 1887 307, v. 1886 507, v. 1885
434, v. 1884 586.)
Antalet medlemmar är 532 deraf ständiga medlemmar 20 och årsmedlemmar 512 (medlemsantalet utgjorde år 1892 598, år 1891 750,
år 1890 7 15, år 1880 379, år 1888 447, år 1887 397, år *1886 507,
år 1885 434, år 1884 586.)
Muist. Kutsutuilta jäseniltä ei tätä luetteloa painettaessa
oltu vielä kaikilta jäsenmaksuja kannettu.
An m. Uppbörden af de inbjudna medlemmarnas afgifter var ej afslutad då förteckningen trycktes.

