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Direktionen har hållit 16 sammanträden.
Föreningens lokal, som varit densamma som under före

gående år, liar begagnats af de föreningar, afdelningar och 
korporationer, hvilka tillslutit sig till föreningen !och har loka
len upplåtits äfven för andra, sammanträden, hvilka åsyftat 
arbetarenes bästa.

Månadssammanträden hafva hållits 10.
Sin tioärsfest firade föreningen den 26 Mars.
Beträffande frågan: „Tvungen eller frivillig olycksför- 

säkring för arbetarene? ‘ har föreningen på begäran erhållit 
utlåtanden af tyska riksförsäkringsstyrelsens president Bö- 
diker samt af arbeta reföreningarne i Stockholm, Kristiania 
och Köpenhamn, öfvensom af yrkesföreningen i Kiga. 
Dessa understödde alla föreningens disigt om obligatorisk 
försäkring.

I anledning af den arbetslöshet, som rådde under vin
tern, har föreningen föranstaltat flere allmänna sammanträ
den för att utröna arbetslöshetens verkliga omfattning. Re
sultatet häraf voro de i Gammelstaden i gångsatta arbetena.

Rösträttsfrågan har lifligt uppmärksammats; flere all
männa möten hafva hållits för diskuterande af frågan, och 
såsom en följd af dessa inlemnades till magistraten ansök
ning om allmän rådhusstämma, å hvilken sänkning af röst
skalan vid politiska val skulle tagas under diskussion och 
beslut. Stämman egde likväl icke rum ännu år 1894. Till 
företagets förtjänst torde böra räknas, att nu för första gån
gen en af föreningen uppstäld kandidat valdes till stadsfull- 
mägtig.

Beträffande reorganisationen af yrkesföreningarna god
kändes intendenten L. Gripenbergs förslag angående för ar
betare och arbetsgifvare obligatoriska distriktvis inrättade 
yrkesföreningar.

Om tillsättandet af biträde åt yrkesinspektören uttalades, 
att härtill borde erhållas en arbetare på det att denne bättre 
från synpunkten för arbetarenes intressen kunde sköta sin 
befattning.
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Åstadkommandet af en tidning för arbetare har tör- 
beredts.

Vidkommande sommarledighet för arbetare hafva under
rättelser införskaffats och utlåtande alieninats till Arbetare
delegationen.

Om representanternas för Helsingfors stad värksamhet 
i arbetarefrågor vid landtdagen affemnades utlåtande till 
Arbetaredelegationen.

För uppnående af större samvärkan emellan arbetare 
och arbetsgifvare har Handtverks- och Fabriksföreningen 
slutit sig till Arbetareföreningen med samma rättigheter som 
föreningens egna medlemmar hafva.

Biblioteket, som hållits öppet alla aftnar, räknar nu 
638 st. finska och 1,130 st. svenska böcker; i handbiblio
teket finnas omkr. 50 skilda arbeten pä hvardera språket. Bok
lånens antal under året utgjorde 95S finska och 190 svenska.

I läsesalen^ som stått öppen från kl. 8 1. m. till 10 
e. m., hafva funnits 20 finska och 8 svenska tidningar och 
tidskrifter.

Sparkasserörelsen i Helsingfors Folkbank har i föjcl af 
den bekvämlighet vid insättning och uttagning banken er
bjuder gått raskt framåt. Insättningarna utgjorde neml.

31/l2 1889
Fmk. 

34,776: 97
3u/b 1890 44,175: 45
31/m » 94,784: 76
3% 1891 76,848: 16
317f2

n 68,268: 71
30/6 1892 74,892: 45
31/W n 67,351: 35
3°/e 1S93 79,055: —
S1/l2 w 154,156: 99
31/ä 1894 181,826: 05
31 Al 1895 282,291: 65

Ordningsutskottet. Utskottet sammanträdde inalles 41 
gånger, hvarvid bl. a. till föreningsmedlemmar godkänts 
99 personer, af hvilka 95 män och 4 kvinnor.

•Från föregående året kvarstodo i ordningsutskottet föl
jande medlemmar: hr A. N. Lahtinen, F. Ihalainen, J. Vir
tanen, J. Lahti, Alex. Tallgren, K. A. Pastell, (4. H. Cajan
der, A. And, S. Mattila, A. Ii. Keto, A. Laaksonen och E.
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Sanmarck. Af dessa hafva under året afgått hr Ihalainen 
Virtanen, Tallgren, Pastell och Lahti och i deras ställe in
valdes: hr Salin, Mäntynen, Wilén, Blom, Andelin och un
dertecknad. Vid detta årsmöte höra till utskottet således: 
hr A. N. Lahtinen, ordförande, hr A. And, vice ordf., samt 
såsom medlemmar hr. J. Andelin, O. Blom, J. H. Cajander, 
A. R. Keto, A. Laaksonen, N. Mäntynen, S. Mattila, K. A. 
Salin, J. J. Wilén och undertecknad.

Hvad i öfrigt allmänna ordningen beträffar, hvaröfver 
utskottet blifvit satt att vaka, har den varit ganska god 
och oberäknadt några smärre tillrättavisningar, som vid be- 
hof gifvits och alltid haft åsyftad verkan, får utskottet ut
tala sitt beröm öfvei’ föreningsmedlemmarnes goda uppfö
rande.

Utskottets tillgånger utgjorde i slutet af året 13 mk 
75 penni.

Ä Ordningsutskottets vägnar:
A. N. Lahtinen.

Ordförande.
Otto Seger. 
Sekreterare.

Festbestyrelsen får härmed afgifva följande berättelse 
öfver sin värksamhet under år 1894.

Från föregående år kvarstodo i festbestyrelsen följande 
personer: urmakaren J. F. Sanngren, filaren P. Ek, fröken 
Ida Kandelin och körsnären T. Kytö. I stället för de af- 
gående invalde direktionen i bestyrelsen följande medlem
mar: svarfvaren K, V. Lindvall och bagaren A. B. Brondin 
samt festbestyrelsen fröken Ida Sundvall och skräddaren K. 
Kuusela.

Ehuru valen af bestyrelsens ledamöter uppskötos allt 
längre fram och de slutliga valen läto fortsättningsvis vänta 
på sig af den anledning, att sammanträdena voro så fåtaligt 
besökta och de närvarande ansågo sig icke kunna sköta 
någon dem uppdragen befattning, ville dock icke alla be
styrelsens medlemmar afbryta och åsidosätta dess arbete, 
hvilket i främsta rummet åsyftat anskaffande af medel för 
sångföreningens underhäll, och hafva de efter förmåga fli
tigt arbetat, rådfrågande föreningens mera erfarna medlem
mar vid föranstaltandet af nöjen. Sä gjordes redan sist- 
lidne Maj hufvudsakligt festprogram för hela året, hvilket
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program likväl för laudssorgens skull i dess helhet icke 
kunnat realiseras. I brist pä enligt stadgarna valda funk
tionärer har än den ena, än den andra af bestyrelsens med
lemmar skött dessa åligganden.

En tillförlitlig bjelp liar bestyrelsen ofta haft i ordnings- 
utskottet och med tacksamhet bör nämnas att festbestyrel
sens kassörska från föregående år fröken Minna Hellman 
äfven i år godlietsfullt skött festbestyrelsens räkenskaper.

I obtober afgick hr Sanngren från bestyrelsen och i 
lians ställe invaldes snickaren F. Ihalainen.

Festbestyrelsen har föranstaltat 1 barnfest, 5 soiréer, 
1 folkfest, 1 lustfärd till a bo och 5 konserter, neml. 2 i 
Helsingfors, 1 i Borgå, 1 i Hangö och 1 Åbo.

Icke vid något af föreningens större nöjen har sak
nats föredrag (af docenten K. Melander och magistrarne 
Uoti och Stenroos samt herr A. Vuori), ej heller ett gediget 
musikaliskt program eller andra prestationer. Sångkören 
har vid alla sina konserter vunnit bifall och har såväl ä sin 
hemort som i andra städer erhållit synnerligen goda kriti
ker, hvilket allt bör tillräknas sångkörens medlemmars samt 
dess dirigents herr O. Merikantos' förtjänst.

Ofver resultaten af de utaf festbestyrelsen föranstaltade 
nöjena har fröken M. Hellman benäget gifvit följande tablå:
Redovisning af festbestyrelsens värksamhet för tiden från 

den 1 Januari 1894 till den 31 December 1894.

Inkomster Utgifter Vinst. Förlust. |

'/Ii. Jnif. 7ti

6/1 Barnfest....................... 591 85 298 61 293 24 __

Soirée....................... 212 — 203 36 8 64 — —
’8/S Folkkonsert . . . 115 50 155 10 — — 39 60
U/5 Konsert i Borgå . . 127 — 152 66 — — 25 66
29/4 Aftonsamkväm. . . 3 25 27 26 __ _ 24 01
7/7, 8/? Konserter i Hangö

och i Abo . . . 856 50 1,165 31 — 308 81
2/9 Folkfest .... 261 10 144 86 116 24 _ —
7/10 Soirée............................. 267 50 235 66 31 84 __ _

14/l0 Folkkonsert ocli soi
rée ................................... 346 207 57 138 43

26,12 Soirée............................. 190 50 182 71 7 79 __ _
.TTnderstöd från en familj e-

soirée............................. 36 60 5 — 31 60 —
3,007 80 2,778 10 627 78 398 03

Behållning „ 229 70 229 70
J/Ul ’ 3,007 80 627 78
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7>f. 3ihf. 7*

Inkomster: U t g i f t e r:

Kassabehållning från Sångkören ... . . . 591 20
år 1893 110 34 Omkostnad fö]' flygeln 24 —

BehållniDg från nöjen^ 229 70 Dir. utgifter .... 63 17
Inkomst af flygeln. . 93 50
Understöd till sång-

föreningen .... 50 —
Förlust till år 1895 . 194- 83

678 37 &ihf. 678 37

Vicl årets utgång utgjordé bestyrelsens tillgånger:
Kredit:

Inventariet............................................................... 475: —
Balans..............................................................., . 339: 20

ftnfi 814: 20
Debet:

Lån från Arbetareföreningens byggnadsfond . . 619: 37
Förlust till år 1895 ................................................  194: 83

814: 20
Helsingfors den 11 december 1894.

Minna Hellman.

Af of van stående tablå kan man lätt få en föreställning 
om i livilken grad arbetarene lia understödt livarje företag. 
Ledsamt nog bör anmärkas, att konserterna icke äro bland 
dem som blifvit kraftigast understödda. Då festbestyrelsens 
understöd och i följd däraf härledande finanser i åratal varit 
skrala, har festbestyrelsens samfäldta intresse icke kunnat 
vara tillräckligt stort. Enär festbestyrelsen äfven framdeles 
icke kan påräkna ett bättre understöd, så tål bestyrelsens 
framtida förmåga att uppfylla de förpliktelser,- q som man 
varit van att vänta af densamma, Arbetareföreningens när
mare bepröfvande.

Helsingfors den 17 Februari 1895.
Ida Kandelin. Ida Sundvall. K. Kuusela.
Fredrik Ihalainen. K. F. Lindvall. T. Kytö.
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Undervisningskomiténs berättelse för år 1894. Enligt 
samma plan som tillförene har Arbetareföreningens under- 
visningskomité verkat under är 1894, föranstaltande folkliga 
föredrag, som behandlat olika ämnen, samt elementarkurser. 
Folkhögskolekurser har nndervisningskomitén kunnat främja 
endast med ett bidrag af 60 mk; äfven på andra områden 
har man till följd af att 1893 års utskänkningsmedel icke 
stego till högre belopp än 3,000 mk, varit tvungen att in
skränka undervisningen. För att emellertid åstadkomma 
undervisning i så vidsträckt mån som möjligt, har under- 
visningskomitén varit tvungen att anskaffa till en del nya 
lärare, hvilka af intresse för saken åtogo sig att meddela 
undervisning för en mindre aflöning än hvad föreningen 
förut plägat betala.

Grenom dessa åtgärder har åstadkommits följande:
Föredrag hafva hållits af doktor W. Tavaststjerna i 

Fäderneslandets historia såväl på finska som på svenska, 
och omfattade hvardera serien 5 föreläsningar samt af ma
gister V. Soini på finska Om samhällsförhållanden (6 före
läsningar). Med Universitetets rektors tillåtelse, höllos före
läsningarna i universitetets kemiska lärosal.

Elementarkurser hafva gifvits under 18 veckor, llAÄ 
timme i veckan på finska och 10 l/2 timme på svenska. 
Härvid hafva läroämnena varit: skön- och rättskrifning, 
grammatik, ämneskrifning, räkning samt bokföring. Vid 
skönskrifning hafva användts Heikkinens och Bährs samt 
lärarens herr Soldans egna föreskrifter. I rättskrifning, 
hvari undervisning meddelats både på finska och svenska, 
hafva följande lärometoder användts: de mera utvecklade 
hafva skrifvit ämnen (dock endast på finska afdelningen), 
andra hafva skrifvit efter diktamen och de mindre utveck
lade hafva skrifvit ur bok. På finska afdelningen har med
delats undervisning i grammatik, allt efter som man ansett 
eleverna kunna draga nytta däraf, och har vid undervisnin
gen förnämligast behandlats konsonantförmildringarna, an
vändandet af skiljetecken och satsbildningsläran. I räkning 
voro de finska eleverna delade i tre afdelningar; till första 
afdelningen hörde de som begynnte sin kurs i början af 
vårterminen; med dem genomgicks de fyra enkla räknesät
ten med hela tal. På andra afdelningen har under höst
terminen genomgåtts samma kurs och under vårterminen 
de vanliga bråken och decimalbråken; på tredje afdelningen 
genomgingos under höstterminen de metriska matten, sorter, 
enkel och sammansatt reguladetri, intresseräkning, kvadrat
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rötters utdragning och bolagsräkning. På den svenska af
delningen lärdes under höstterminen de fyra enkla räkne
sätten med hela tal och under vårterminen desamma med 
vanliga och decimalbråk samt metersystemet. Vid bokföring 
har den af Smedman utarbetade dubbla bokföringen för 
minuthandel blifvit följd.

Elevantalet har under höstterminen varit 70 på den 
finska afdelningen och 7 på den svenska; under vårtermi
nen har antal ef varit ungefär detsamma.

Sångkören afgifver följande berättelse om sin värk- 
samliet 1894:

Årsmöte hölls den 28 april och därvid valdes till ord
förande smeden Hjalmar Hammar och till, bestyrelsens leda
möter fröken Lydia Mutikainen och Ida Oflund, skräddaren 
H. Paavilainen och körsnären Manne Hotinen samt till supp
leanter fröken Ida Sundvall och skomakaren E. G. Wirta
nen. Till fiskaler utsagos fröken Hanna Eickberg för sopra
nerna, fröken Eine Spiring för alterna, herr N. Tuominen 
för tenorerna och J. Honkanen för basarne. Sedermera 
skilde sig Honkaniemi till följd af flyttning från orten och 
i hans ställe valde basarne herr K. Solin. Såsom sångkörens 
ledare har framgent under hela året fungerat orgelnisten 
och pianisten O. Merikanto. Till sångkören hafva hört föl
jande medlemmar:

Sopraner: Ida Öflund, Ida Sundvall, Lydia Mutikainen, 
Hanna Eickberg, Ida Henriksson, Hulda Söderholm, Anna 
Jakobsson, Betty Rosendahl, Olga Gröndahl, Georgina Ahl
qvist, Maria Hellman, Ida Silvan, Mimmi Silvan, Anna Sund
berg, Sigrid Wessman, Sandia Gustafsson, Tekla Ikonen, L. 
Merikanto och Hilda Lilleberg.

Alter: Maria Höilund, Eine Spiring, Hanna Spiring, 
Mimmi Kilkki, Anna Backberg, Anna Turunen och Olga 
Hallen.

Tenorer: H. Paavilainen, E. Liljeblad, E. Laine, N. 
Tuominen, E. Levander, A. Peuranen och L. Mömmö.

Basar: A. W Wahlman, E. G. Wirtanen, M. A. Hoti
nen, K. Lehtonen, K. Solin, J. Paananen, L Niskanen, J. 
Lindqvist, F. Salonius och P. Ek.

Sångkören har vid flere tillställningar understödt fest
bestyrelsen där detta blott varit möjligt. Under årets lopp
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hafva 5 konserter gifvits nemligeu 2 i Helsingfors, 1 i 
Borgå, 1 i 7vbo och 1 i Hangö, om hvilka närmare under
rättelser kunna erhållas ur festbestyrelsens berättelse. Dess
utom har festbestyrelsen understöd t härvarande artister vid 
trenne särskilda konserter, hvarigenom äfven dessas samver
kan har erhållits. Endast två fotvandringar hafva föran
staltats, den ena till Fölisön, den andra till Fredriksberg.

Sångkören har öfverallt h var den uppträd t vunnit så
väl rykte som bifall och är fortfarande i godt skick, hvilket 
naturligtvis är dess förträffliga ledares. O. Merikantos för
tjänst.

Sångkörens bestyrelse uttalar härmed sina hjärtligaste 
tacksägelser till alla dem, som befrämjat sångkörens sak, 
isynnerhet till ledaren, herr Merikanto samt till sångkörens 
nitiska medlemmar.

A Sångföreningens bestyrelses vägnar:

Hjalmrir Hammar.

M. 'Jf.' Hctinm.

Statistikkomitén. Medlemmar i denna hafva varit dok
tor Aug. Hjelt, ordförande, hvilken emellertid varit hindrad 
att deltaga i komiténs värksamhet, verkmästaren Fr. Num- 
berg, byggmästaren Q. W. Willandt och urmakaren J. F. 
Widemark och som sekreterare har fungerat magister Osk. 
Groundstroem. I de härstädes utkommande tidningarna Uusi 
Suometar, Päivälehti och Hufvudstadsbladet hade den 16 
och 23 sistförflutna februari månad blifvit införd en likadan 
uppmaning till arbetarene som under föregående år, att in
finna sig fackvis i arbetareföreningens lokal under tvänne 
söndagar å rad för att till komitén lämna upplysningar om 
sina yrkesförhållanclen och tillika uttala önskningsmål, an
gående förbättring af deras arbets- m. fl. förhållanden.

Aid komiténs möten voro blott få yrken representerade, 
men dessa däremotctalrikt. Orsaken härtill torde icke varit 
håglöshet och liknöjdhet hos arbetarene att meddela dylika 
uppgifter, utan har det berott af rakt motsatta omständig
heter. Enär det nämligen visat sig att man genom statistik- 
komiténs möten icke kunnat på ett tillfreclsstäl lande sätt
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eller i en tillräckligt vidsträckt omfattning statistiskt utreda 
ifrågavarande förhållanden, åtog sig yrkesföreningarnas cen- 
tralkomité föranstaltandet af en efter en gemensam plan 
uppgjord enquéte, omfattande så vidsträckta arbetarekretsar 
som möjligt. Till följd af denna enquéte ansåg förmodligen 
mången arbetare för onödigt att infinna sig vid statistik- 
komiténs möten, då han å de af centralkomitén utsända fråge
blanketterna kort förut hade aflämnat eller inom kort skulle 
komma att lämna uppgifter om sin ekonomiska ställning m. m.

Den förfrågning, som under vintern 1894—95 anstäl- 
des och genom hvilken centralkomitén från flere yrken er
höll de för ändamålet uppgjorda frågeblanketterna behörigen 
ifyllda, omfattar många för arbetarestatistiken synnerligen 
viktiga frågor, såsom om ålders-, aflönings-, arbetstids- och 
bostadsförhållanden, frågor angående arbetarenes teoretiska 
insigter, deras försäkring o. s. v. Enquéten, genom hvars slut
förande otvifvelaktigt många värdefulla och saken belysande 
fakta komma att framgå; synes öfverhufvudtaget vara plan
lagd efter samma grunder som den förfrågning Arbetareför
eningens statistikkomité anstälcle om våren 1891 och om 
hvars resultat en framställning i korthet är publicerad i 
andra seriens andra häfte af »Esitelmiä Kansataloudellisessa 
yhdistyksessä".

Såsom ett glädjande bevis på intresse för upplysning 
hos vår stads arbetare må nämnas, att de sjelfva begynt 
anställa undersökningar om sin ekonomiska ställning, hvilka 
undersökningar, om de än kräfva pekuniära uppoffringar, 
likväl helt säkert äro egnacle att utvidga synkretsen utöfver 
gränserna af den egna personliga erfarenheten. Dubbelt 
mera glädjande är att uppgifter om de yrken, angående 
hvilka upplysningar infordrats förmedelst utspridandet af 
frågeblanketter, hafva influtit så rikligt att de kasta åtskil
ligt ljus öfver de förhållanden,' hvilka man velat undersöka. 
Så värdefullt statistiskt material rörande arbetarebefolknin
gens å denna ort förhållanden har genom föreningens för
sorg tills dato icke erhållits. Huru talrikt de 8 yrken, hvilka 
intagits i denna berättelse, äro representerade, synes af föl
jande: typograferne företrädas af 178 pers., bokbindarene 
af 101, bagarene och konditorerne af 46, murarene af en
dast 18, snickarene och svarfvarene af 119, skräddarene 
af 205, skomakarene af 150 samt koppar-, bleck- och plåts- 
lagarene af 14 eller sammanlagdt dessa yrken af 861 per
soner. Dessa äro nästan alla i annans tjänst anstälda arbe
tare. Antalet arbetsgifvare och i deras tjänst varande per
soner synes af följande tabell:
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Arbetsgifvare. Arbetare-.

Typografer: 1, som hade 38
1, „ „ 27
1, „ „ 23
1. „ „ 21
1, „ „ 19
2 „ „ 17
1, „ » 14 oeh
1, „ » 21)

Bokbindare: 1, som hade 50
1, „ „ 21
2, „ „ 10
2, „ „ 3
1, „ „ 2 och
2, „ „ 1

Bagare och kon
ditorer 3, som hade 4

4, „ n 3
7, „ *, 2
4, „ 1

Snickare och 
svarfvare 1, som hade 31

1, 15
1, « 9
1, » » 8
1, n 7
1, n 6
1, * „ 5
4, W 4
1, 3
5, 2 och
3, 1 2)

• !) Dessa tvänne representera „Nya Pressens“ tryckeri. Af de 
vid „Hufvudstadsbladets Nya t.ryckeri" anstälde har ej en enda med
delat upplysningar om sig.

2) Dessutom idkade 6 egen rörelse, men deras ekonomiska 
ställning var sadan att den knappast skilde sig från de vanliga ar-' 
betarenes.
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ArbetSjplfvare. Arbetare.

Skräddare: 1, som hade 21
1, w 18
1. 99 15
1, w 11
2, JJ 9
1, ,? 7
2, »♦ 99 G
3, n 99 5
8, »» 99 4
6, 99 3
7, 99 2 och

18, 99 1

Koppar-, bleck-
oeh plåtslagare

1, som hade 19
2, 99 6
2, 5» 5
1, •w 99 2 och
1, >5 99 1

Här nedan framställas i tabellform de vunna resultaten,
i den mån undertecknad sekreterare hunnit göra samman
drag ; i texten mellan tabellerna beröras de erfarenheter ooh 
önskningsmål, hvilka muntligen blifvit till statistikkomitén 
framförda. Vid mötena voro typograferne, bokbindarene, 
stenhuggarene, timmermännen, mekaniska arbetarene, mura
rene, rörläggarene samt koppar-, bleck- och plåtslagarena 
representerade.

b Arbetsstället eller arbetsgifvare ha 6 personer icke anmält.
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Arbetslönerna voro, enligt till komitjB lemnade lfluufc- 
liga uppgifter, år 1894 i allmänhet desamma som föregående 
år eller hade en förhöjning af desamma inträdt, hvilket 
i sin mån bevisar, att ljusare ekonomiska tider ära att hop
pas uppå. —-I Stenhutjfjarene ansågo att en noggrann skilnad 
borde iakttagas emellan huggning ute och inne och att lö
nerna därefter borde fastställas, på det att intet missförstånd 
kunde uppstå — ett förfarande som åtminstone i några 
verkstäder skall hafva inslagits. De i utarbete anstälde hop
pades att få förhöjning på sina löner, hvilka belöpte sig till 
ungefär 2 mk. Man klagade öfver konkurrensen från lands- 
ortsarbetarenes sida, hvilken konkurrens nedtrycker lönerna. 
Arbetsgifvare borde vid sina arbeten i främsta rummet an
vända arbetare, hvilka äro mantalskrifna i staden, emedan 
dessa erlägga skatt till kommunen, hvaritrån de förenämda 
tillföljd af sin osäkra och tillfälliga vistelse äro befriade. 
Därtill påstods, att entreprenörerna efter gemensam öfver- 
enskommelse försöka hålla lönerna låga. Arbetarenes redan 
förut hårda lifsvilkor försvåras ytterligare genom det af ar- 
betsgifvarene anlitade förfarandet att lönerna icke utbetalas 
i kontant, utan i matvaror, hvilka ingalunda äro af bästa 
slag och hvilkas pris arbetsgifvaren dessutom själf bestäm
mer. Och då åter aflöningen sker i pengar, får arbetaren 
i veckotal vänta på likvid. Såsom en motsats härtill om- 
nämdes det glädjande samföretag, till hvilket flere af sta
dens arbetare sammanslutit sig, i det de själfva tagit på 
entreprenad de stenhuggnings- och borrningsarbeten ä Skat- 
udden, hvilka under vintern 1894 — 95 utfördes, ett företag, 
som i sitt slag var det första å vår ort. Nyttan för arbe
taren af ett sådant samarbete hade visat sig vara mångsi
dig, men framförallt därutinnan, att lönerna höllo sig till
räckligt höga, i medeltal 3 mk pr dag, hvilket är kännbart 
högre än den lön af 2 mk som annars erhålles genorn hygge 
i det fria. — Murarene klagade däröfver, att lönerna ofta 
utbetalas först efter tvänne veckor; önskligt vore, att utbe
talningarna skulle ske i slutet af hvarje vecka. Såsom ett 
beklagligt faktum omnämdes, att murarene icke hafva så 
mycken solidaritetskänsla, att de kunde förena sig om, att 
själfva taga arbete på entreprenad direkt af gårclsegarene, 
utaij hällre gifva sig i den enskilde entreprenörens våld. — 
Samma klagomål uttalades äfven af timmermännen, hvilka 
hoppades på större löner, hvilkas låghet betingas till stor 
del af den stränga konkurrensen från landsortsarbetarenes 
sida.
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Arbetstiden. Beträffande arbetstidens längd har ej någon 
förändring mot föregående är öfverliufvudtaget ägt rum. På 
arbete har det i allmänhet ej varit brist; om någon fått vid
kännas sådan, så torde felet ofta ha legat däri, att han varit 
känd såsom vårdslös och håglös, livaraf exempel anfördes från 
bleck- och plåtslagarenes yrken. Arbetstiden förlänges stund
om godtyckligt och i de flesta fall på bekostnad af lärlin- 
garnes fristunder. T. ex. i bokbinäareyrket förekommer det 
ofta, att lärlingarne före arbetstidens början skola se efter, 
att rummen äro städade och att de till arbetet behöfliga 
verktygen äro i behörigt skick, hvilket öfverloppsarbete de 
ater äro tvungna att utföra om aftoner, sedan den egent
liga arbetstiden är slut. — Mekaniske arbetarene ansago det 
äfven önskvärdt, att arbetsdagen i deras yrke skulle inskrän
kas till 10 timmar.

Sanitära förhållanden. Med fabrikernas sanitära för
hållanden voro mmaniske arbetarene i allmänhet nöjda, dock 
uttalades såsom önskningsmål, att yrkesinspektören, isynner
het sommartid oftare skulle inspektera anstalterna, hvaraf 
utan tvifvel skulle härflyta mycket godt för arbetarena i 
sanitärt hänseende. Vid en fabrik skall uthuset vara alltför 
nära verkstaden, hvilken omständighet försvårade arbetandet. 
A andra sidan åter kunde nutidens bekvämligheter i detta 
hänseende komma äfven vid fabriker till allmännare använd
ning. — Det anmärktes, att luften i de fabriker, där olje
lampor äro i bruk, förskämmes och förtjockas genom lamp
oset. Vid några fabriker äro gjuterierna kalla. I allmänhet 
var man dock af den åsigt att, frånsedt förutnämda miss
förhållanden, de sanitära förhållandena vid de flesta fabriker 
äro exemplariska ock att yrkesinspektören, där han utöfvat 
sin verksamhet, verkat mycket godt. Önskligt vore likväl 
att, såvidt möjligt, inspektionen skulle ske en gång i måna
den vid hvart arbetsställe. — Bleck- och plåtslagarene kla
gade öfver trängsel å många arbetsställen, men å andra si
dan förklarades felet ligga däri, att gårdsegarene ofta ej gå 
in på företagarenes förslag om utvidgning af rummen och 
arbetsgifvaren åter nänns ej, för erhållandet af större ut
rymme och endast för den skull, afskeda goda och dugliga 
arbetare.
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Lärlingsväsendet. Fortfarande tyckas många missför
hållanden vidlåta lärlingsväsendet. Ett allmänt missförhål
lande ligger däri, att principalerna ej anse lärlingarne som 
sina familjemedlemmar, hvarigenom förhållandet dem emel
lan blir slappt och alltför lösligt. Lärlingarne bo icke hos 
sina principaler, utan skingrade på olika håll, den ene här, 
den andre där. Lärlingsväsendet borde helt och hållet om
gestaltas. Lärlingarnes uppfostrande till dugliga och skick
liga yrkesarbetare bör i främsta rummet iakttagas. Om 
också ledningen och omsorgen om lärlingarne skulle kräfva 
både tid och uppoffring å principalens sida, skulle de i gen
gäld genom den goda uppfostran, de erhållit, med tiden 
godtgöra sina förra lärare och hela sitt yrke i gemen. Lär
lingen borde således framförallt uteslutande hållas till yr
kesarbete ; vid småsysslor må handtlangare anlitas. Lärlingen, 
åt hvilken principalen dock vanligtvis bekostar mat och 
kläder, borde bo hemma hos principalen, hvaraf största 
nytta skulle ernås såväl för lärlingen som för principalen. 
I det fallet kunde principalen ock bättre öfvervaka lärlin
gens skolgång, som ej häller nu, hvad, principalen beträffar, 
försummas. Huru orätt lärlingarne kunna använda den för 
deras skolgång beviljade fristunden, finner man däraf att 
principaler vid granskning af lärlingens månadsbetyg stund
om funnit huru lärlingen försummat många — till och med 
20 timmar under en enda månad. En dyrbar tid, som så
ledes användts hvarken till skolgång eller arbete!

A statistikkomiténs vägnar:
Aug. Hjelt.

OsJc. Groundstroem. 
Sekreterare.
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Helsigfors Arbetareförenings

Slöjdklubbs årsberättelse för 1894.
Sedan intresset för den inom Arbetareföreningen ända 

från dess stiftande existerande Handarbetsafdelningen små
ningom slappats, och dess bestyrelse för år 1892 icke ännu 
i april 1893 utlyst något årsmöte, ehuru detta enligt stad
garna bort ega rum mellan den 20 och 25 januari, samt då 
samma bestyrelse äfven annars höll sig osynlig, så att de 
få damer, hvilka af intresse för afdelningens sträfvanden 
efter gammal vana infunno sig till dess arbetsaftnar, under 
en längre tid icke kunde åtkomma något arbetsmaterial, 
och afdelningeu sålunda syntes gå sin upplösning till mötes 
— sammanträdde nämda damer i maj sistnämda år för att 
rådgöra angående sakläget samt anhölls om råd och hjälp 
af den för föreningen lifligt intresserade ingeniör R. Hind- 
ström.

Härvid väktes, i afsikt att intressera äfven föreningens 
manliga medlemmar för afdelningens sträfvanden samt eme
dan de gällande stadgarna lämnade afdelningens angelägen
heter och dess medlemmar fullständigt i händerna på en 
bestyrelse, som, om den hänsynslöst ville begagna sin makt, 
var i stånd att göra det utan möjlighet till ändring, förslag
om upprättande af nya stadgar. Med godkännande af för
slaget valdes en interimsbestyrelse, bestående af hr ingeniör 
R. Hindström, fröknarna Minna Hellman och Fanny Lind
stedt samt fru Ida Nordman, med uppdrag att utarbeta för
slag till stadgar samt att tillsvidare sköta afdelningens lö
pande angelägenheter. Denna bestyrelse trädde i under
handling med ordföranden för 1892 års bestyrelse, som till 
densamma öfverlämnade afdelningens materialförråd.

Det af interimsbestyrelsen utarbetade förslaget till 
stadgar för »Helsingfors Arbetareförenings slöjdklubb“ stad
fästes ä föreningens månadsmöte den 15 november 1893. 
Konstituerande möte hölls den 25 januari 1894, hvarvid till 
bestyrelsemedlemmar valdes fröknarna Ida Kandelin och 
Fanny Lindstedt, fru Ida Nordman samt folkskolläraren A. 
Nordman. Bestyrelsen valde till ordförande och sekreterare 
hr Nordman, till kassör fru Nordman och till materialför
valtare fröken Lindstedt.

Klubben har sammanträdt till slöjdmöten hvarje tors
dag afton under hösten 1893 samt under året 1894, undan
tagandes kortare sommar- och julferier. Mötena ha i all
mänhet varit fåtaligt besökta, isynnerhet af föreningens 
manliga medlemmar.
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Pen 27 mars hölls i sammanhang med Arbetareföre
ningens tioårsfest ett lotteri, som inbragte netto Fmk 1,711: 
90, hvaraf 1,500 mk öfverlämnades till föreningens allmänna 
fond. — Af lotterna hlef emellertid en stor del osåld, hvar- 
ibland befann sig- nästan halfva antalet af vinsterna, för 
hvilkas afyttring lotteribestyrelsen beslöt att framdeles ar
rangera nytt lotteri.

Helsingfors den 31 januari 1894.
Enligt bestyrelsens för slöjdklubbens uppdrag:

Ad. Nordman.

Helsingfors Arbetareförenings
Bagare och konditorifackafdelnings årsberättelse för år 

1894; 6:te verksamhetsåret.
Vid årssammanträde den 17 februari återvaldes till 

bestyrelsen de i tur afgående: arbetaren N. Leino och ar- 
betsgitvaren K. Holmqvist samt i stället för E. Bergholm 
arbetsgifvaren F. B. Juslenius, hvars plats åter intogs af 
arbetaren A. Mast.

Månadssammanträden ha hållits 8, bestyrelsesamman- 
träden 6. Arbetsbyrån har efter en kort verksamhet upp
hört. Den för lärlingarne afsedda skolan, som grundades 
år 1893 har lidit brist på elever, hvarför fackafdelningen 
vändt °ig till yrkesinspektören med anhållan om att han på 
ett eller annat sätt skulle inverka på arbetsgifvare för att 
dessa måtte sätta sina lärlingar i skola. Vid verkstäld in
spektion af arbetsställena under sistlidne januari månad be
fanns lärlingarnes antal stiga till 110; de flesta arbetsrum
men voro mörka, fuktiga och osunda och motsvara således 
icke sitt ändamål. Resultatet af inspektionen meddelades 
Hälsovårdsnämnden. En sångförening har stiftats bland af- 
delningens medlemmar och ger den goda förhoppningar för 
framtidenwgenom denna har afdelningen erhållit nya med
lemmar och nya krafter.

Redovisning för år 1894. 
Inkomster."

Behållning från 1893 ............................................
Inskrifningsafgifter................................................
Månad safgifter..........................................................
Behållning från soiréer............................................
Räntor........................................................................

368: 02 
5: — 

87: 50 
10: — 
15: —

Summa 485: 52 '
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U tgifter:
Inskrifning till Arbetareföreningen........................ 5: —
Månadsafg. till „  43: 75
Till festbestyrelsen...................................................... 50: —
Diverse utgifter........................................................... 49: 86
Behållning till år 1895 .........................................  336: 91

Summa 485: 52

Alldenstund räkenskaperna befunnits i behörig ordning, 
få vi föreslå ansvarsfrihet åt bestyrelsen och kassören.

Kaarlo V. Kunko. J. A. Helin.

Afdelningens medlemmar voro den 1 jan. 1895.
Otto Wirtanen. 
Nicolaj Leino. 
Kalle Runko.
Alex. Paatinen. 
Walther Palén.
J. E. Juntunen. 
August Mast. 
Fredrik Nyholm. 
Axel Palmu.
K. F. Emanuelson.

Gustaf E. Lindberg. 
J. A. Helin.
J. Rosenberg.
W. F. Salonen. 
Johan Koivistoinen.
K. F. Harteil.
K. E. Holmqvist.
K. Lehtimäki.
K. J. Renström.

Helsingfors Arbetareförenings

Mekaniska fackafdelning. I bestyrelsen kvarstodo föl
jande medlemmar från föregående år: filarena E. Gustafsson 
och S. Hautamäki samt svarfvaren K. E. Liljeroos.

Vid årsmötet i Februari invaldes i stället för de i tur 
afgående: mekanikern V. Sohiman (ånyo) ooh filaren P. Ek 
(ånyo) samt K. Lindroth.

Under årets lopp har ur bestyrelsen afgått S. Hauta
mäki, i hvars ställe valdes vid månadsmötet den 4 novemb. 
gjutaren G. A. Backman.

Såsom Arbetareföreningens representant har herr A. 
Järvenpää fungerat.
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Vid konstituerande bestyrelsemöte valdes till ordförande 
V. Sohiman, till viceordförande K. Lindroth, till sekreterare 
P. Ek ooh till kassör E. Lundström.

Vid samma möte valdes i festbestyrelsen följande 6 
personer: K. V. Lindvall, O. Blom, E. Laine, S. Mattila, 
E. Sohiman och V. Roos.

Såsom fackafdelningens representanter i Fackförenin
garnas centralkomité hafva varit S. Hautamäki och E. Sohi-O
man.

Fackafdelningen har under årets lopp haft flere besty
relse- och månadsmöten; å alla möten har ordinarie ord
föranden ledt diskussionerna; bland diskussionsfrågorna kunna 
nämnas:

Frågan om biträdande yrkesinspektör;
Om nedsänkning af röstskalan;
Om stiftandet af ett stipendium för yrkesidkare.

Ä bestyrelsens vägnar:

K. E. Liljcroos.

Mekaniska fackafdelningens kassaställning har varit
följande:

Behållning från år 1893 ....................................... 5: 91
Inkomster under året............................................ 407: 37

413: 28
Utgifter under året................................................ 295: 50
Behållning till år 1895 .................................&inf 117: 78

Då bestyrelsen värderat afdelningens öfriga tillgångar 
till 100 mark, stiger afdelningens hela förmögenhet till 
217: 78.

Undertecknade ha konstaterat omstående redovisnings 
riktighet, iföljd hvaraf föreslås bestyrelsen och kassören full 
ansvarsfrihet.

J. Lehtisalo. A. Hollo.
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Afdelningens funktionärer under ti-r 1894:

Ordförande:
V. Sohiman, mekaniker, f. 187/t57, funkt. 1892—1S95.

V i c e ordförande:
K. Lindroth, filare, f. l81l/258, funkt. 1894—1895.

Sekreterare:
Pietari Ek, filare, f. äf/166. funkt. 1889—1895.

Ofriga funktionärer:
K. E. Liljeroos, svarfvare, f. 1829/960, funkt. 1892 -1895. 
E. Gustafsson, filare, f. 18aa/e59, funkt. 1893 —1895.
S. Hautamäki, „ „ 1893 —1895.
A. Järvenpää, linjerare, Arbetareföreningens representant,

f. 18a/s56, funkt. 1894-1895.

18 94 års revisorer:
J. Lehtisalo, materialförvaltare, f. 1823 2 6 5, funkt. 1894—1^95. 
A. A. And, filare, f. 1864, funkt. 1894 —1895.

Kassör:
E. Lundström, maskinritare, funkt. 1894 —1895.

Afdelningens medlemmar:
Malin, O. R.
Ek-, P.
Lindroth, K. 
Hammar, K.
And, A.
Liljeroos, K. 
Lindvall, K. 
Lundström, E. 
Björni, J. G. 
Wäisänen, J. 
Salo, K.
Selin, K.
Kotto, A. 
Lehtisalo, J. 
Gustafsson, J E. 
Grönqvist, A. K. 
Lindholm, K.

Ekman, J. 
Sohiman, V. 
Tillander, M. 
Heiskanen, V. 
Roos, V. 
Sohiman, E. 
Helenius, D. 
Lindfors, K. M. 
Myroja, A.
Lind, J
Lundahl, V. G. 
Lådman, G. 
Mattsson, H. W. 
Rosengren. F. E. 
Sundberg, E. 
Lindholm, G E. 
Tarvonen, A.
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Mattila, S 
Hautamäki, S. 
Blom, O. 
Pohjalainen, P. 
Arvonen, H. 
Kottu, S. 
Wainio, E 
Lindqvist, V. 
Laine, E.
Solin, A.

Lindholm, O. 
Heino, D. 
Siukkonen, A. E. 
Dnger, W. 
Niemelä, J. 
Strausz. V. 
Backman, G. 
Lindbom, E. 
Eriksson, J. 
Lindqvist, W.

Tillsammans 54 medlemmar.

Helsingfors J rbetare förenings

Bokbindarefackafdelnings årsberättelse för dess femte 
verksamhetsår 1894.

Såsom det viktigaste resultat af afdelningens verksam
het under det förflutna året framstår den af yrkesförenin- 
garnas centralkomité. påbegynta insamlingen af statistiska 
uppgifter öfver yrkesförhållandena i Helsingfors. Af frågor, 
som under året diskuterats vid mötena förtjäna att fram
hållas frågan om läroprof, om den finske bokbinderiarbeta- 
rens kompetens såsom arbetsledare, om finsk fackterminologi, 
om sommarledighet för arbetare; röstskalans nedsänkning har 
varmt understödts af afdelningen. Komitén som blifvit till
satt att utarbeta en terminologi, har ännu icke fullbordat 
sitt åliggande.

Utom den sedvanliga årsfesten har under årets lopp 
föranstaltats 3 soiréer och en häfdvunnen hvart 3:dje år 
återkommande sommartur, som denna gång utsträcktes till 
Björkö.

Till bestyrelsen hafva hört hr E. Aspegren, ordförande, 
G-ust. Paulsson, vice ordförande, J. Österberg, kassör och 
W. Wirta sekreterare. Till Arbetareföreningens representant 
i bestyrelsen har fröken Hellman varit utsedd. Vid för
anstaltandet af nöjen har bestyrelsen biträdts af fröknarna 
Maria Rukkila och Hanna Spiring samt hrr H. Niskala och 
J. K. Kemppainen under herr G. Paulssons ordförandeskap.

Tio månad ssammanträd en ha hållits.
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Afdelningens medlemmar voro vid årets slut följande:
Aspegren, E.
Hellman, Maria Vilhelmina. 
Henrichsson, Ida Wilhelmina. 
Hildén, Amanda Maria. 
Johansson, H.
Järvenpää, A.
Kandelin, Ida.
Kaukonen, O.
Sjöstrand, M. T.
Spiring, Hanna Charlotta. 
Spiring, Eine Elvira. 
Söderholm, Hulda Sofia. 
Wickström, F. O.

Kemppainen, J. L.
Lilja, O. J.
Niskala, H.
Nordberg, A. W. 
Paulsson, Gust. W. 
Peuran en, A.
Rukkila, Maria Katarina. 
Saari, P.
Wijkman, Oscar.
Wirta, W.
Vuorinen, J. Fr. 
Österberg, J.

Medlemsantalet är således 25, hvaraf två medlemmar 
under årets lopp afgått.

Enligt uppdrag:
Vilho Virta.

Redovisning öfver Bokbindarefackafdelningens inkomster 
och utgifter ar 1894:

Inkomster:
Anmälningsafgift af 5 medlemmar ... 2: 50
Inskrifningsafgift af d:o ... 6: —
Månadsafgifter........................................... 150: 50
Inkomst från nöjen.................................. 302: 95 4Qp; 95

Summa 5^: 461: 95

U tgi fter:
Skuld från år 1893 ................................................ 46: 68
Anmälningsafgifter till Arbetareföreningen 2: 50
Inskrifningsafgifter till „ 6: —
50 °/o af månadsafgifter................................. 75: 25
Utgift för nöjen....................................... 254: 40
Diverse omkostnader.................................. 52: 95 391; jq
Behållning till år 1895 ............................................ 24: 17

Summa 9mf. 461: 95
Ofvanstående räkenskaper hafva granskats och befun

nits omsorgsfullt förda.

O. J. Lilja. P. Saari.
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Målarefackförenings årsberättelse för år 1894.
Under det nu förflutna året har föreningens verksam

het förlamats af bristande intresse för dess sträfvanden och 
af medlemmarnas fåtalighet. Följande vid föreningen be
handlade trågor kunna nämnas: arbetarenas sommarledighet, 
insamlandet af en statistik för belysning af arbetareförhållan
dena, föranstaltandet af facket berörande föredrag, nedsänk- 
ning af röstskalan och utvidgning af rösträtten.

Tio sammanträden ha hållits och bestyrelsen har blott 
tvänne gånger varit sammankallad. Såsom ordförande har 
hr E. S. Wasenius fungerat, såsom vice ordförande och 
kassör herr F. M. Orrela, såsom sekreterare herr E. Isto och 
vice sekreterare herr H. Rautell; direktionens öfriga leda
möter hafva varit: A. Gustafsson, E. Hasselgren, J. Löf, G. 
A. Salonen, K. Bäckman, D. Sihvonen, och suppleanter 
Kylliäinen, Joppila, Rautell och Sanmark; revisorer H. Bärg- 
ström och J. Vainio samt suppleanter E. Liljeblad och S. 
Laitinen. Föreningens medlemsantal har varit 15, och har 
det under årets lopp ökats med 3 nya medlemmar och 
minskats med 2.

Helsingfors Arbetareförenings

Föreningens redovisning för ar 1894. 
Inkomster:

Behållning från föregående år................... . Fmk 637: 33
Anmälnings- och inskrifningsafgifter . . . • M 6: —
Medlemsafgifter........................................... 50: 50
Räntor.......................................................... • W 13: 50

Summa Fmk 707: 33
Utgifter: •

Medlemsafgifter till Arbetareföreningen . Fmk 27: 50
Till tioårsfesten....................................... • w 58: —
För tryckning af tvenne års årsberättelser ■ B 32: —
Köpt facklitteratur............................. 37: 50
Tifl tidningsannonser............................. • B 34: 65
Diverse utgifter.................................. • B 29: 60
Ä löpande räkning....................................... * n 488: 08

Summa Fmk 707: 33

E. Isto.
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Skomakarefackförenings årsberättelse 1894.
Ordförande i direktionen har varit J. A. Ollila, vice 

ordförande J. Lehtonen, kassör K. W. Wirtanen, öfriga med
lemmar G. Gref, N. Mäntynen, K. Kakriainen, T. Kuusinen, 
R. Uimonen orh A. Väisänen.

Föreningen har hållit 9 ordinarie möten; direktionen 
har varit sammankallad 8 gånger. Medlemsantalet har varit 
30. Deltagandet uti afdelningens sträfvanden har varit lamt.

Helsingfors Arbetareförenings

Helsingfors Arbetareförenings

Murarefackafdelnings årsberättelse för år 1894.
Afdelningens verksamhet har under året visat tecken 

till en tilltagande lifaktighet, hvartill utan tvifvel verkat 
förhoppningarna om bättre tider inom yrket. Mest upp
märksammad i afdelningens verksamhet blef publiceringen 
af den sorgligt ryktbara statistik, hvarunder byggnadsarbe
tarens suckat under de sista dåliga arbetstiderna. En i an
ledning af sagda statistik uppkommen längre tidningspole- 
mik leddes å afdelningens vägnar till ett tillfredsställande 
slut.

Afdelningens verksamhet har ledts af en sjumanna be
styrelse, hvartill vid sista årsmötet utsågos: byggmästaren 
Fr. Salonius, ordförande, herr A. Johansson, vice ordförande, 
byggmästaren P. V. Räsänen, sekreterare, herr E. Jaeckell, 
kassör samt hrr J. K. Silén, O. Hildén och K. A. Pastell, 
ledamöter och hrr T. Helenius, J. Sevon och O. Seger 
suppleanter.

Såsom afdelningens representant i fackföreningarnas 
centralkomité och ordningsutskottet har varit byggmästaren 
O. Seger.

Revisorer hafva varit hrr Nordström och A. Sihvola.
Sammanträden ha hållits: ordinarie en gång i veckan 

och extra 4 samt flere bestyrelsemöten, vid hvilka uteslu
tande facket berörande frågor diskuterats och föredrag hållits.

Redovisningen utvisar en behållning af ungefär Fmk 
70. Medlemsantalet har varit 22.

A Fackafdelningens bestyrelses vägnar:
Frithiof Salonius.
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Snickarefackförenings årsberättelse för år 1894.
Föreningen har under det förflutna året hållit 9 sam

manträden, af hvilka 2 extra möten; dessutom har bestyrelsen 
14 gånger varit sammankallad. Till följd af att deltagandet 
i föreningslifvet varit lamt, har fackföreningen ej åstadkom
mit något närnnvärdt. Flere frågor ha diskuterats och bragts 
på dagordningen, men de ha lemnats att mogna och vänta 
på bättre tider.

Föreningens bestyrelse har bestätt af: M. Haapanen, 
ordförande, N. Vilander, viceordförande, ordinarie ledamöter 
F. Ihalainen, R. Saarinen, E. Lönroth, E. Borg, O. Kum
puilen, A. Karjalainen, H. Tolonen, N. Tuominen och I. P. 
Marttinen.

Föreningens medlemsantal var vid årets slut 24. 

Enligt uppdrag:

E. Bortj.

Helsingfors Arbetareförenings



 
 

 

 
 

 

30

Revisionsberättelse.
Sedan vi reviderat Arbetareföreningens räkenskaper 

för år 1894 och funnit dessa i allo öfverenstämmande med 
de för oss företedde verifikaten, få vi föreslå full decharge 
åt direktionen och kassaförvaltaren.

Närslutna utdrag ur böckerna visar föreningens ställ
ning under nämnda är.

Derjämte föreslä vi att „Fonden för utgifvande af re
dogörelse om arbetarefrågornas behandling vid landtdagarna" 
samt „ Fonden för utgifvande af statistik öfver arbetareför
hållandena" måtte öfverföras till Allmänna fonden, enär 
nämnda fonder i verkligheten dock icke förefinnas, utan 
förekomma år efter år i egenskap af blotta siffror.

Festbestyrelsens räkenskaper ha vi likaså granskat och 
konstaterat deras öfverenstämmande med verifikaten. Be- 
styrelsens inkomster och utgifter voro under senaste år:

Inkomster:
Besparing från år 1893 ...........................................  110: 34
Nettovinst frän soiréerna....................................... 229: 70
Inkomster för flygel................................................ 93: 50
Bidrag åt Bagarefackafdelningens sångkör . . . 50: —

483: 54
Förlust för år 1895 ................................................ 194: 83

Summa 678: 37

Utgifter:
Sångkören...................................................................591: 20
Utgifter för flygeln...................................................... 24: —
Diverse utgifter . . . .'........................................63: 17

Summa 3ihf 678: 37

Helsingfors d. 30 mars 1895.

D. Sihvonen. J. F. Widemavk.
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Aktiva:
Inventarier. ..................... 1,792: 50
Fordran hos festbestyrelsen .... 619: 53
Biblioteket.................................... 4,000: —
Kassa......................................... 251: 04
Aktiebolaget Helsingfors Folkbank . 2,000: — 8,663: 07

Sm/T. 8,663: 07

Helsingfors Arbetareförenings ställning d. 31 december 1894.

Passiva:
Allmänna fonden.................................. 2,784: 33
Undervisningstonden........................ 1,592: 10
J. Th. Lagerbohms fond för fattiga

skolbarns beklädnad................... 87: 74
Fonden för skolbarns sommarvistelse

på landet...................................... 179: 63
Fonden för arbetarefrågornas behand

ling vid landtdagen........... 49: 30
Fonden för utgifvande af statistik öf

ver arbetareförhållandena .... 235: 90
Byggnadsfonden........................ . 3,452: 02
Alrik Biese......................... 282: 05 8,663: 07

3mf 8,663: 07
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Debet. Allmänna

1894
Decenib. 31. Au Afskriluing ir. inventarier 108: —

„ Biblioteket................... 264: 52
„ Räntor............................. 176: 71
„ Omkostnader................... 1,291: 76
» Hyra.................................. 1,268: 75 3,109: 74

Behållning till 1895:
„ Inventarier................... 1,792: 50
„ Biblioteket........................ 4,000: —
„ Afdrages........................ 5,792: 50
„ Skuld till öfriga fonder . 3,008: 17 2,784: 33

.3^7 5,894: 07

Undervisnings-

1894
Decemb. 31. An Utgifter under året. . . 4,046: 90

„ Behållning till 1895 . . 1,592: 10 5,639: —

^7 5,639: —

1894

Fonden för skolbarns

Decemb. 31. An Behållning till 1895 ........................

' 5^7

179: 63

179: 63

1894

Fonden för utgifvande af redogörelse om

Decemb. 31. Au Behållning till 1895 .... 55^7 49: 30
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Kredit,fonden.

1894
Januari J. Per Behållning från 1893:

)) Inventarier................... 1,900: 50
Biblioteket................... 4,000: —
Afdrages........................ 5,900: 50

J? Skuld till öfriga fonder . 4,002: 43 1,898: 07
Deoemb. 31. „ Inskrifningsafgifter . . 143: 50

n Jlånadsafgifter .... 2,228: 75
v Anmälningsafgifter . . 63: 75
»J Läsesalen........................ 60: —
»» Lotteriet........................ 1,500: — 3,996: —

5,894: 07

fonden.

1894
Januari 1. Per Behållning från 1893 . 1,639: —

„ Från Utskänkuingsbola-
gets vinstmedel . . . 3,000: —

„ Af Stadsfullmäktige olyf-
tadt anslag för år 1891 . 500: —

„ Ingeniör K. Hindström
åter bur i t........................ 500: — 5,639:

5,639: -

sommarvistelse på landet.

1894 '
Januari 1. Per Behållning från 1893 . 171: 08
Deoemb. 31. „ Kantor........................ 8: 55 179: 53

9mf. 179: 65

arbetarefrågornas behandling vid landtdagarna.

1894
Januari 1. Per Behållning från 1893 ■ ■ ■ 49: 30

3
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Debet.

1894
Decemb.

Fonden för utgifvande af

31. An Behållning till 1895

J. Th. Lagerbohms fond för

1894
Decemb. 31. An Behållning till 1895

1894
Decemb. 31. An Behållning till 1895

1894
Decemb. 31. An Behållning till 1895

1894
Novemb. 6. An A löpande räkning

...................w, .' 87: 74

Byggnads

.... $mf. 3,452: 02

0^; 3,452: 02

Alrik

. . . . 282: 05

Aktiebolaget Helsingfors

........................... 2,700: —

3iiif 2,700: -
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statistik öfver arbetareförhållandena: Kredit.

1894
Januari 1. Per Behållning från 1893 . . 235; 90

fattiga skolbarns beklädnad:

1894
Januari I. Per Behållning från 1893 . . 83: 57
Decemb. 31. „ Räntor.................................. 4: 17 87: 74

ff/H/C 87: 74

fonden:

1894
Januari 1. Per Behållning från 1893 . .
Decemb. 31. „ Från fackafdelningarna . 8: 65

3,279: 38

„ Räntor............................. 163: 99 172: 64
3,452: 02

Biese.

1894
Juli 31. Per Förskott för föreningen . . . . &nf. 282: 05

Folkbank:

Decemb. 3. Per Uttaget............................. 700: —
„ 31. „ Behållning till 1895 . . . 2,000: — 2,700: --

2,700: —

Helsingfors den 31 December 1894.

Karl Schwenzon.
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Helsingfors Arbetareförenings funktionärer 1894,
(* bet. född, v. vald).

Direktionen.
(vald första gången 1884),

Ordförande:
Fridolf Numberg, arbetsledare, * 1815/956, v. 94.

Viceordförande:

Viktor Sohiman, mekanisk arbetare, * 187/i57, v. 94.

Öfriga ledamöter:
Viktor Julius von Wright, * 185/856, fabrikant, v. 1884—93. 
Vilhelmina Hellman, föreståndarinna * 18i/S59, v. 92 — 94. 
Viktor Vilho Holmberg, bleckslagare, * 1817/562, v. 1894. 
Alexander Järvenpää, linjerare, 182/s56, v. 90 — 94.
Adolf Nordman, folkskolelärare, * 1822/25 6, v. 93, 94.
F. M. Orrela, målare, * 1828/s50, v. 94.
Gustaf Fredrik Willandt, byggmästare, * 182/247, v. 91—9.4. 
Vilho Virta, bokbindare, 1894.

Sekreterare:
Aleksander Järvenpää, finsk, v. 91—94.
Adolf Nordman, svensk, 92—94.

Ordningsutskottet:
Ordförande:

A. N. Lahtinen, körsnär, * 185/i265, v. 93, 94; utsk. medl. 
91, 92.

Viceordförande:
A. And, filare, * 187/'i64, v. 94, utsk. medl. 92—94.

Öfriga ledamöter:
J. Andelin, körsnär, utsk. medl. 94.
O. Blom, smed, utsk. medl. 94.
G, H. Cajander, AypogreA, * 1818/s57, utsk. medl. 92—94.
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A. H. Keto, fångvårdare, utsk. medl. 94.
A. Laaksonen, snickare, ufcsk. medl. 94.
N. Mäntynen, snickare, utsk. medl. 94.
& Mattila, mekanisk arbetare, utsk. medl. 94,
K. A. Solin, * 18l8/n71, plåtslagare, utsk. medl. 94.
J. J. Wilén, skomakare, utsk. medl. 94.

Sekreterare:
Otto Sejér, byggmästare, v. 94.

Festbestyrelsens, sångföreningens och fackafdelningar 
nas bestyrelser framgå ur deras berättelser.

Undervisningskomitén:
(v. första gången 1884). 

Ordförande:
Aug. Hjelt, fil. doktor, aktuarie, 1829/6G2, v. 94.

Viceordförande:
Viktor Sohiman, v. 93, 94.

Öfriga ledamöter:
Matti Haapanen, snickare, * 1824/a55, 93, 94.
G. Janhunen, bleckslagare, v. 94.
K. A. Söderbom, urmakare, v. 94.

Statistikkomitén:
Ordförande:

Aug. Hjelt, fil. doktor, v. 88 — 94.

Ledamöter:
Fridolf Nnmberg, arbetsledare, v. 91—94.
Johan Fredrik Widemark, urmakare, * 183/6<56, v. 90 — 94. 
Gustaf Fredrik Willandt, byggmästare, * 182/247, 90—94.

Sekreterare:
Osk. Grotmdstrocm, filos, magister, * 187/sG8, v. 92, 94.
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Revisorer:
Johan Widemark, urmakare, v. 90—94.
D. Sihvonen, målare, v. 94.

Kassör :
Äetri Schvenzon, kontorist, * lEgäifiO, v. 94.

Bibliotekarie:
(För svenska literaturen, första gången v. 18bf) 

liichard- Hindström, ingeniör, * 1822/349, v. 84—94.
(För linska literaturen, första fången v. 1890). 

Alexander Järvenpää, linjerare, v. 90 -94.

Restauratris :
Amanda Lindhert/, fru, * 1825,s55. antagen 93.



 

 

 

Helsingfors Arbetareförenings medlemmar
den 31 december 1894.

Helsingin Työväen-yhdistyksen jäsenet
joulukuun 31 päivänä 1894.

Ständiga medlemmar. — Vakinaiset jäsenet.

1884.

Borgström, L., kauppaneuvos, kom
merseråd.

Chmelevski, P., ruukinisäntä, bruks
patron.

Hindström, It., insinööri, ingeniör. 
Huber, H,, insinööri, ingeniör. 
af Lindfors, J., kenraalimajuri, ge

neralmajor.
Lundblad, K., insinööri, ingeniör. 
Nissinen, .L, tehtailija, fabrikant.

Salin, N., arkkitehti, arkitekt. 
Schauman, A., maisteri, magister, 
Sinebrychoff, Anna, leskirouva, en-

kefru.
Sinebrychoff, N., kauppaneuvos, kom

merseråd.
Sinebrychoff, P., kauppias, hand

lande.
Stude, Th., kauppias, handlande.

1885.

Landén, A., kunnallisneuvos, kom- Nyblin, D., valokuvaaja, fotograf, 
munalråd.

1886.

Heikel, V,, lehtori, lektor.
1887.

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

Heimberger, R., tehtailija, fabri
kant.

*Hjelt, Vera, veisto opettajatar, slöjd
lärarinna.

Meohelin, L., Lakitieteen tohtori,

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

Årsmedlemmar. — Vuosijäsenet.

1884.

Bergman, K. V., kivenhakkaaja/ 
stenhuggare.

Blomqvist, G., ravintolanpitäjä, re- 
stauratör.

Brandstake, W., kivipiirtäjä, litho- 
graf.

Enbom, A. V., peltiseppämestari, 
plåtslagaremästare.

Pagerroos, Hj., kultaseppä, guld
smed.

Heikel, E., rakennusmestari, bygg
mästare.

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, söm
merska.

Nordiin, H. W., kauppias, handl. 
Numberg, F. työnjohtaja, verkmä

stare.
Olander, O , räätälimestari, skräd

daremästare.
Pehkonen, J., faktori, faktor. 
Pilsudski, B., kauppapalvelija, han-

delsbiträde.
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, urma

kare.
Widemark, J, F., kelloseppä, urma

kare.

*ENe henkilöt, joiden nimen edellä on tähti ovat yhdistyksen pää 
töksellä jäseniksi kutsutut. De personer, framför hvilkas namn är en stjärna 
(*), äro enligt föreningsbeslut inbjudna till medlemmar.
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Willandt, G. f1., rakennusmestari, 
byggmästare.

Wirtanen, J., suutari, skomakare.

Wright, M. v., kuvanveistäjä, skulp
tör.

Wright, V. v., tehtailija, fabrikant,

1885.

Assver, E., ovenvartija, portier. 
Ekberg, F., konttoristi, kontorist. 
Holmberg, W. V., läkkiseppä, bleck-

slagare.
Heinänen, N., puuseppä, snickare.

Jakobsen, Ch , kapteeni, kapten. 
Lindroos, K. O. vaskiseppä, kop

parslagare.
Paimen, E. G., professori, professor. 
Strand, W., läkkiseppä, bleckslagare.

1886.

Biese, Alarik, konttoripäällikkö, kon
torschef.

Biese, Hulda, rouva, fru.

Hahl, A. G., konttoristi, kontorist. 
Janhunen, G., vaskiseppä, koppar

slagare.

Hammar, K. Hj.J seppä, smed. Laamanen, A., suutari, skomakare.

Pik, P. J., viilaaja, filare.
Hjelt, Aug., tohtori, doktor. 
Lahtinen, A. N., turkkuri, körsnär. 
Leino, N., leipuri, bagare.
Lilja, O. J., kirjansitoja, bokbindare.

18

And, Aug., viilaaja, filare.
Andelin, Joh., turkkuri, körsnär. 
Hellman, Maria Wilhelmina, johta

jatar, föreståndarinna.
Liljeroos, K., rautasorvari, järn-

svarfvare.

Sohiman, V., konetyöntekijä, meka
nisk arbetare.

Tillander, M., rautasorvari, järn- 
svarfvare.

Wahlman, A. V., räätäli, skräddare.

Orrela, F. M., maalari, målare. 
Paulsson, G., kirjansitoja, bokbin

dare.
Sevon J. E., uunintekijä, kakelugns- 

makare.
Wirta, W. F., kirjansitoja, bokbin

dare.

1890.

AVejmelaeus, S., pöytäkirjasihteeri, Ahde, J, rakennusmestari, bygg- 
protokollsekreterare. mästäre.
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“Almberg, A., lehtori, lektor. 
•Bergbom, K., tohtori, doktor. 
"Bergbom. Karl, asioitsija, ombuds

man.
■Berndtson, G., taiteilija, artist. 
“Blomstedt, Jenny, leskirouva, en-

kefru.
"Bolin, Wilh., professori, professor. 

“Cajander, G. H., taituri, typograf. 
•Castren, K., varatuomari, vicehä-

radshöfding.
"Chydenius, Anders, insinööri, inge- 

niör.
“Chydenius, Emilia, neiti, fröken. 
“Chydenius, W., lakitieteen 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, profes

sor.
“Ek, Viktor, konsuli, konsul. 
Eklund, Oskar, insinööri, ingeniör. 
“Ekroos, Viktor, maistraatin sihteeri,

magistratssekreterare.
"'Eneberg, W., senaattori, senator. 
"'Engström, Otto, professori, profes

sor
“Erkko, Eero, sanomalehdentoimit- 

taja, redaktör.
■Estlander, C. G., professori, pro

fessor.
“Fabritius, Ernst, kirjailija, publi

cist.
Fagerholm, K. F., kirjanpitäjä, bok

hållare.
*Faltin, R, musiikkitirehtööri. 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. 
“Forsman. J., professori, professor. 
“Frenckell, A. R., maisteri, magi

ster.
“Frenckell, Th. v., luutnantti, löjt

nant.
“Godenhjelm, B. F., lehtori, lektor. 
“Granfelt, A. A., tohtori, doktor. 
Gref, G., suutari, skomakare. 
“'Gripenberg, Alexandra, neiti, frö

ken.
“Grotenfelt, K., tohtori, doktor. 
“Grotenfelt, N., ylitirehtööri, öfver-

direktör.
“Grönqvist, F. AV., kunnallisneuvos, 

kommunalråd.
Gustafsson, A., maalari, målare. 
“Haartman, Y. von, salaneuvos, ge-

heimeråd.
"'Hallberg, M., kauppias, handlande. 
“Hallsten, Onni, maisteri, magister. 
“Hausen, C., insinööri, ingeniör. 
“Hedman, Ernst, liikennetirehtöörij

trafikdirektör.
Helin, J. A., leipuri, bagare. 
“Hellsten, K. K., korittemaalari, de-

korati on smålare.
“Helsingius, G. A., köyhäinhoidon- 

tarkastaja, fattigvårdninspektör. 
“Hermansson, R., professori, pro

fessor.
Hilden, Amanda Maria, kirjansito- 

jatar, bokbinderska.
“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. 
"'Hälisten, K , professori, professor.
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Hällström, af G. E., maisteri, ma
gister.

Hätinen, M. F., vaskiseppä, kop
parslagare.

■Jamalainen, P., varatuomari, vice- 
häradshöfding.

■Jansson, Fr., varatuomari, vicehä- 
radshöfding.

'Kasiin, Edvin, tirehtööri, direktör. 
'•'■'Karamsin, Aurora, leskirouva, eu-

kefru.
"Kerppola, K., maisteri, magister.
■ Kihlman, A , yliopettaja, öfverlä-

rare.
Koivistoinen, J., leipuri, bagare. 
■Kolster, R., insinööri, ingeniör. 
'Krogius, Lars, konsuli, konsul. 
“Kullhem, S., tirehtööri, direktör.
Kurtén, U., asessori, assessor.

“Lsethen, N., rouva, fru.
“Lsethen, R., pankintirehtööri, bank

direktör.
Lagerbohm, A. F., läkkiseppä, bleck

slagare.
“Lagerborg, H., ylipostitirehtöörij- 

generalpostdirektör.
“Lang, J. N., professori, professor. 
"Lille, W. O., insinööri, ingeniör. 
“Lilius, A., varatuomari, vicehärads-

höfding.
Liljeroos, Aina, ompelijatar, söm

merska.
“Lindeberg, K. L., kanslianeuvos, 

ammatintarkastaja, kansliråd, yr- 
kesinspektor.

“Lindelöf, L., todellinen valtioneu
vos, värkligt statsråd.

“Linden, K. E , hovineuvos, hofråd. 
Lindeqvist, W., lakki- ja peltiseppä,

bleck- och plåtslagare.
"Löfgren, Elisabet, rouva, fru. 
“Löfgren, V., maisteri, magister. 
'•'•Löfström, Th., tohtori, doktor. 
"Mela, A. J., lehtori, lektor.

“Messman, J. W., maisteri, magi
ster.

"Meurman, A., kunnallisneuvos, kom
munalråd.

“Neovius, F., kenraali, general. 
“Nissinen, Alli, neiti, fröken.
Ollila, J. A., suutari, skomakare. 
Palén, W., leipuri, bagare. 
'Palmberg, A., professori, professor. 
Palmen, K. E., insinööri, ingeniör. 

“Palmén, J. At, professori, profes
sor.

Palmén, K. A., peltiseppämestari, 
pl ätslagaremästare.

'“'Palmgren, O., oikeuspormestari, ju- 
stitieborgmästare. -

Palmroth, F., pöytäkirjasihteeri, 
protokollsekreterare.

“Pfaler, L. v.,pankkitirehtööri,bank
direktör.

'Rein, Th., kanslianeuvos, kansliråd. 
“Renlund, K. H., kauppias, hand

lande.
Ringbom, J., vaskiseppä, kopparsla

gare.
Rosenberg, J., leipuri, bagare. 
■'Runeberg, J. W., professori, pro

fessor.
“Ruuth, J. W., tohtori, doktor. 
Saari, P., kirjansitoja, bokbindare. 
“Sadan, Th., professori, professor. 
“Sahlsten, C. W., hovineuvos, hof

råd.
Salonen, A., maalari, målare. 
Salonen, W. F., leipuri, bagare. 
“Sanmark,:'.^. G , yli-intendentti, öf-

verintendent.
“Saurén, K. W., maisteri, magister. 
“Schildt, Hj., kauppias, handlande. 
“Schybergson, E., raatimies, rådman. 
'Selin, F. W., everstiluutnantti, öf-

verstelöjtnant.
“Sievers, R., tohtori, doktor. 
Sihvonen, D., maalari, målare
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^Sjöberg, E. O., sanomalehdentoi- 
mittaja, redaktör.

-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, profes

sor.
K'Sundvik, E., professori, professor. 
Sali, J., suutari, skomakare. 
*Thylin, Otto, kauppias, handlande. 
Tolkkila, G. A., talonomistaja, gårds-

egare,
*Tudeer, O. E , professori, profes

sor.
*Trygg, Alli, neiti, fröken.

”Tötterman, E. A. R., professori, 
professor.

”Vasenius, Valfrid, tohtori, doktor. 
”Wadén, Dan. Joh., hovineuvos, hof

råd.
”Wahlberg, C. F., hovineuvos, hof

råd.
Wasastjerna, O., professori, pro

fessor.
”Wasenius, A. F., konsuli, konsul. 
Wasenius, E., maalari, målare. 
"Weber, Th., tohtori, doktor. 
”Wegelius, M., tirehtööri, direktör. 
Wickström, F. O., kirjansitoja, bok

bindare.
Wikman, S. A. O , kirjansitoja, bok

bindare.
Wirtanen, G. E., suutari, skoma

kare.
*Ayräpää, Matti, tohtori, doktor, 
”vihman, E., pormestari, borgmästare. 
Österberg, J., kirjansitoja, bokbin

dare.

Aspegren, E., kirjansitoja, bokbin
dare.

”Basilier, F., pankinkamreeri, bank
kamrer.

'Bergbom, O., ylitirehtööri, öfver- 
direktör.

”Brander, A., tohtori, doktor. 
”Cederholm, Th., senaattori, senator. 
Gustafsson, J. E., viilaaja, filare. 
Haapanen, M., puuseppä, snickare. 
Halen, Olga, neiti, fröken. 
'•'■'Hamfelt,, W., kauppias, handlande. 
Hartell, K. F., leipuri, bagare. 
x'Hongberg, S. W., senaattori, se

nator.
-Holmström, A., rakennusmestari, 

byggmästare.
-Inha, I, kirjailija, literatör.

Ihalainen, F., puuseppä, snickare. 
Juntunen, J. E., leipuri, bagare. 
*Järnefelt, E., taiteilija, artist. 
Kakriainen, K., suutari, skomakare. 
Kandelin, Ida, paperinlaskija, pap-

persräknerska.
Kaukonen, O., kirjansitoja, bokbiu- 

dare.
Kettunen, läkkiseppä, bleckslagare. 
Kumpunen, O., puuseppä, snickare. 
Lahti, A., puuseppä, snickare. 
Lehtisalo, J., piirustaja, ritare. 
Lindström, Eva, ompelijatar, söm

merska.
Lönnroth, J. E., puuseppä, snickare. 
Mast, A., leipuri, bagare.
'”Melan, C. O., senaattori, senator. 
'”Molander, H., senaattori, senator.
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Mutikainen, Lyyli, ompelijatar, söm
merska.

Mäntynen, N., suutari, skomakare. 
Nordman, J. A., esittitteli j äsihteeri,
referendariesekreterare. 

"Nordqvist, O., tohtori, doktor. 
Nybom, F. K., pankintirehtööri,

bankdirektör.
'Palmen, J. Ph., vapaaherra, fri

herre.
Pastell, K. A., muurari, murare. 
Rautio, K., suutari, skomakare. 
Rikberg, Johanna, nyörinpunoja,

snörmakeriarbetare.
Rukkila, Katharina Maria, kirjan-

sitojatar, bokbinderska.
SanngreD, J. F., kelloseppä, urma

kare.
Spiring, H. (Afkirjansitoja, bokbin

derska.

'Stenius, B., oikeusraatimies, justi- 
tierådman.

Stjerlund, Mathilda, ompelijatar, 
sömmerska.

Sundvall, Ida, sairastenhoitajatar, 
sjuksköterska.

''Svanljung, J., tuomari, häradshöf- 
dingi

*Söderman, J. G., isännöitsijä, dis
ponent.

Tolonen, H , puuseppä, snickare. 
"Toppelius, G. L , hovineuvos, hof-

rad.
Tuominen, N,, puuseppä, snickare. 
"'Warén, Filip, maisteri, magister. 
"Wasenius, E., hammaslääkäri, tand

läkare.
Wilén, J. J., suutari, skomakare. 
Olund, Ida, kauppa-apulainen, han-

delsbiträde.

18

Ahnger, A., laulunopettaja, sång
lärarinna.

"Alfthan, A. E., maisteri, magister. 
"'Avellan, Kaarola, neiti, fröken. 
'■'Bergbom, Emilia, neiti, fröken. 
■'Bell, Samuel, von, koristemaalari,

dekorati on smålare.
'Berndtson, Axel, toimittaja, redak

tör.
"Biaudet, G., lehtori, lektor. 
•'Björnberg, R., arkkitehti, arkitekt. 
"Boldt, Jean, hovioikeudenauskul-

tantti, hofrättsauskultant. 
'Borenius, E., pankinjohtaja, bank

direktör.
"Borenius, Henrik, tohtori, doktor. 
*Bähr, M., leskirouva, enkefru. 
'Cajander, Paavo, lehtori, lektor. 
'Castren, E., senaatinkopisti, senats-

kopist.

"Christierson, G. von, esittelijäsih- 
teeri, referen dariesekreterare.

'Dittmar, V., kamarineuvos, kam
marråd.

"Ehrstedt, S., kaupuuginrahastonhoi- 
taja, stadskassör.

Einighorst, A., kauppias, handl. 
"Ekman, C. A., apteekkari, apote

kare.
"Engström, C., konetirehtööri, ma

skindirektör.
Flodin, F., valtioneuvos, statsråd. 

x'Friberg, Maria, kansakoulunopetta-
jatar, folkskolelärarinna.

"Geitlin, G., ylitirehtööri, öfverdi-
rektör.

"Gustafsson, F., professori, profes
sor.

Henriksson, Ida Wilhelmina, kirjan- 
sitojatar, bokbinders ■e.jf
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“Hjelt, Edvard, professori, professor. 
Höilund, Maria, neiti, fröken. 
Kastén, H. H., läkkiseppä, bleck

slagare.
“Kellgren, 8., rouva, fru.
Keto, Aug., vanginvartija, fångvak

tare.
“Kihlman, O., dosentti, docent. 
Kilkki, Mimmi, työläinen, arbeter-

ska.
Laaksonen, A., puuseppä, snickare. 
“Ladau, R. A., postiekspeditööri,

postexpeditör.
“Langolain, A., postinhoitaja, post

förvaltare.
:i:Laurent, Algot, kirjansitoja, bok

bindare.
“Lindroos, E., varatuomari, vicehä- 

radshöfding.
“Lindroos, J. E., kunnallisneuvos, 

kommunalråd.
Lindvall, Karl, konetyöntekijä, me

kanisk arbetare.
Mast, Alfred, ylioppilas, student. 
Mattila, S., konetyöntekijä, meka

nisk arbetare.
Nordman, A,, kansakoulunopettaja, 

folkskolelärare,

“Nybergh, Aug., senaattori, senator. 
“Ojanperä, A., laulunopettaja, sång

lärare.
Paavilainen, Heikki, räätäli, skräd

dare.
“Rotkirch, Evert, esittelijäsihteeri, 

referendariesekre terare.
“Saarinen, Santeri, lakitieteen kan

didaatti, juris kandidat.
Santala, Herman, työmies, arbetare. 
“Sivén, A., metsäinsinööri, forstin-

geniör.
“Sjölin, J., ylitirehtööri, öfverdirek- 

tör.
Spiring, Eine Elvira, kirjansitojatar, 

bokbinderska.
“Strömberg, Gottfried, insinööri, in- 

geniör,
“Toppelius, Sigrid, käsityönopettaja, 

slöjdlärarinna.
“Tschepurnoff, A , kenraaliluutnantti, 

generallöjtnant.
“Vesque, Vivi, rouva, fru. 
“Wegelius, K. A., maisteri, magi

ster.
Werner, a., suutari, skomakare. 
“Wetterhoff. Rosina, neiti, fröken. 
Wilander, N., puuseppä, snickare.

Ahlqvist, Georgina, kauppa-apulai- 
nen, handelsbiträde.

Arvonen, H., peltiseppä, plåtslagare. 
Backberg, Anna, tehtaan työläinen,

fabr. arbeterska.
Blom, Otto, seppä, smed.
Brondin, Robert, leipurimestari, ba

garemästare.
Gröndahl, Olga, neiti, fröken. 
Hasselgren, F., maalari, målare. 
Hellman, Maria, näyttelijätär, aktris. 
Holmqvist, K. E., leipuri, bagare. 
Hotinen.E. A., turkkuri, körsnär.

Jakobsson, Anna, latojatar, sätta- 
rinna.

“Johansson, H, kirjansitoja, bok
bindare.

Kaukonen, O. K., leipurimestari, ba
garemästare.

Korhonen, A., puuseppä, snickare. 
“Krohn, Kaarle, tohtori, doktor. 
Kuparinen, J., suutari, skomakare. 
Kuusinen, T., suutari, skomakare. 
Laakso, A., suutari, skomakare. 
Laine, Erkki, viilaaja, filare.
Lahti, J., puuseppä, snickare.
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Lehtonen, J., suutari, skomakare. 
Lehtonen, Kaarle, räätäli, skräd

dare.
Lindberg, Amanda, rouva, fru. 
Lindholm, K., rautasorvari, järn-

svarfvare.
Lundberg, Anna, ompelijatar, söm

merska
Löf, J., maalari, målare.
Nikander, Maria, latojatar, sätta-

rinna.
Niskanen, N., räätäli, skräddare. 
Nordberg, A. W., kirjansitoja, bok

bindare.
Paananen, Juho, räätäli, skräddare. 
Palm, A., leipuri, bagare.

Rautanen, O. W., suutari, skoma
kare.

Rosendahl, Elisabeth, latojatar, sät- 
tarinna.

SjögreD, Sofia, ompelijatar, sömmer
ska.

Sjöstrand, M. F., kirjansitoja, bok
bindare.

Solin, K. A., peltiseppä, plätsla- 
gare.

Sylvan, Ida, neiti, fröken.
Syl van, Mimmi, neiti fröken. 
Söderholm, Hulda Sofia, kirjansito-

jatar, bokbinderska.
Wessman, Sigrid, neiti, fröken.

1894.

Aalto, L.
Aaltonen, Viktor, maalari, målare. 
Aho, J., leipuri, bagare. 
Ahvenainen, leipuri, bagare. 
Backman, G., konetyöntekijä, meka

nisk arbetare.
"Boisman, T. J., pöytäkirjasihteeri, 

protokollsekreterare.
Brandt, W.
Dahl, J., leipuri, bagare.
"Donner, O., professori, professor. 
Eklund, A., puuseppä, snickare 
Ekman, Johan, seppä, smed. 
Engström. Fanny, neiti, fröken. 
Eriksson, E , työmies, arbetare. 
Eriksson, J., konetyöntekijä, meka

nisk arbetare.
Fredriksson, J. M., puuseppä, snic

kare.
"Frosterus, G., professori, profes

sor.
Granberg. I., konttoristi, kontorist. 
Gustafsson, J., muurari, murare. 
Gustafsson, K., puuseppä, snickare. 
Halonen, A. J.

"Hammarström, Artur, maisteri, ma
gister.

Heino, D., konetyöntekijä, mekanisk 
arbetare.

Heiskanen, V., konetyöntekijä, me
kanisk arbetare.

Henriksson, J. A.
Jeeckel, E., varastonhoitaja, förråds- 

förvaltare.
Jokela, K., räätäli, skräddare. 
Kallio, A. H., maisteri, magister.
Kajanus, Robert, kapellimestari, ka

pellmästare.
Kantala, K., leipuri, bagare. 
Karvonen, A. H , kansakoulunopet

taja, folkskolelärare.
Karvonen, K.
Kemppainen, J., kirjansitoja, bok

bindare.
Kettunen, A.
Kolehmainen, J.
Korhonen, A.
Kujanen, W., suutari, skomakare. 
Kumpu, J. K.
Levander, Emil, kirjaltaja, typograf.
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Liljeblad. E., maalari, målare. 
Linden, H., räätäli, skräddare. 
Lindgren, Ernst.
Lindholm, E. G., konetyöntekijä, 

mekanisk arbetare.
Lindholm, F., leipuri, bagare. 
Lindholm, O., konetyöntekijä, me

kanisk arbetare.
Lindqvist, J. L., suutari, skoma

kare.
Lindqvist, J. S.
Lindqvist, W., konetyöntekijä, me

kanisk arbetare.
Lindström, Ingeborg, neiti, fröken. 
Lundström, S.
Lönroos, A., satulaseppä, sadelmakare. 
Malin, K , läkkiseppä, bleckslagare. 
Markkanen, A.
'Muren, Emil, pastori, pastor. 
Mömmö, L., suutari, skomakare. 
Niemelä, J., konetyöntekijä, meka

nisk arbetare.
Nieminen, K.
Niskala, H O., kirjansitoja, bok

bindare.
'Nordman, P„ tohtori, doktor. 
Nordström, F. N., läkkiseppä, bleck

slagare.
Nurminen, M., läkkiseppä, blecksla

gare.
Pelander, Alex., työmestari, verk

mästare.
Peuranen, A., kirjansitoja, bokbin

dare.

Pihi, E.
Rosengren, F., konetyöntekijä, me

kanisk arbetare.
Salonen, W.
Salonius, F., rakennusmestari, bygg

mästare.
Salin, J. E., suutari, skomakare. 
Savolainen, F.
'Schultén, af M. W., vapaaherral 

friherre.
Seppänen, A.
Sihvola, Anton, rakennusmestari, 

byggmästare.
'Sihvonen, J. J., pastori, pastor. 
Sihto, J. A., räätäli, skräddare. 
Simolin, läkkiseppä, bleckslagare. 
Stigell, J.,l leipuri, bagare.
Strauss, K., konetyöntekijä, meka

nisk arbetare.
Sundström, E., piirustaja, ritare. 
Tarvonen, A., konetyöntekijä, me

kanisk arbetare.
Turunen, A.
UDger, W., konetyöntekijä, meka

nisk arbetare.
Wiitanen, R.
Wirtanen, K. W., suutari, skoma

kare.
Wirtanen, Otto, leipuri, bagare. 
*Wolontis, J., ravintoloitsija, restau-

ratör.
Wuorinen, J. F., kirjansitoja, bok

bindare.

Antalet medlemmar är 404, deraf ständiga medlemmar 20 och 
årsmedlemmar 414. (Medlemsantalet utgjorde år 1893 532).

Jäseniä on yhteensä 464, joista 20 alituisia jäseniä ja 444 
vuosijäseniä. (Jäsenten luku oli vuonna 1893 532),


