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En bit atatiötik.
De uppgifter vi här införa,aro hämtade frän

de tili Fackföreningarnes Centralkomite inläm-
nade upplysningar om typografernes sociala
ställning. Den som är närmare bekant mcd
förhällandenai Helsingfors, skall äfven vid en
flyktig blick pä dessa statistiska tabeller firma,
att de ej uteslutande innehälla sanning talande
siffror. Utom att vi tro att flera uppgifteraro
falskt uppgifna, kommer annu att ej samma
beräkningssätt blifvit följt; sä t. ex. har en
uppgifvit sinä inkomster pä en tid,under hvil-
ken arbetstillgängen värit riklig, en annan pä
en tid, da arbetsbrist värit rädande. Af de
som räknat sinä inkomster frän hela äret, ha
nägra angifvit ärets arbetsdagar lill 303 och
andra tili 304, samt följaktligen ej alla divide-
rat sinä inkomster mcd samma divisor, hvar-
för kvoten ej är oklanderligt jämförbar. Enligt
tabellerna fördela sig inkomsterna sälunda per
dag och person iFmk a de särskildt angifna
tryekerierna:

Finska Liiieratursällskapets tryckeri.
Civilsättare.

Högsta medelförtjänst 5: 90
Lägsta d:o 3: —
Hela sättarpersonalens medelförtjänst. . . . 4: 30

Maskinmästare.
Högstamedelförtjänst 7: —
Lägsta d:o 3: 50
Hela maskinmästarpersonalens medelförtjänst . 4: 40

Frenckell db Sons tryekeri.

Civilsättare.
Högsta medelförtjänst 6: —
Lägsta d:o 2: 50
Hela sättarpersonalens medelförtjänst. . . . 4: 48

Maskinmästare.
Högsta medeiförtjänst 5: 75
Lägsta d:o 2: —
Hela maskinmästarpersonalens medelförtjänst . 3: 80

Helsingfors Centraltryckeri.

Civilsättare.
Högsta medelförtjänst 6: —
Lägsta d:o 1: 70
Hela sättarpersonalens medelförtjänst.... 3: 76

Maskinmästare.
Högsta medelförtjänst 7: 92
Lägsta d:o 3: 60
Hela maskinmästarpersonalens medelförtjänst. 4: 98

K. Senatens tryckeri.
Civilsättare.

Högstamedelförtjänst 7: —
Lägsta d:o 3: 25
Hela sättarpersonalens medelförtjänst. ... 5: 60

Maskinmästare.
Högstamedelförtjänst 5: 75
Lägsta d:o 4: 25
Hela maskinmästarpersonalensmedelförtjänst . 5:

Simelii arfvingars tryckeri.

Civilsättare.
Högsta medelförtjänst 6: —
Lägsta d:o 1: 50
Hela sättarpersonalens medelförtjänst. . . . 3: 92

Maskinmäs tare.
Högsta medelförtjänst 6: 50
Lägsta ■ dito . 3: —
Hela maskinmästarpersonalens medelförtjänst . 3: 90

Pettersson S C:s tryckeri.
Civilsättare.

Högsta medelförtjänst ......... 5: 75
Lägsta d:o 3: —
Hela sättarpersonalens medelförtjänst.... 4: 40

Maskinma s t a v e.
Högsta medelförtjänst . . . . . '. . . . 5: 75
Lägsta d:o . . 4: —
Hela maslrinmästarpersonalens medelföiijänst . 4: 88

Päivälehtis tryckeri.
Civilsättare

Högsta medelförtjänst 5: 50
Lägsta d:o 5:
Hela sättarpersonalens medelförtjänst.... 5: 25

Maskinmästare.
En maskinmästares medelförtjänst 5: 50

Tidniiigs och Tryckeriaktiebolagefs tryckeri.

Civilsättare.
Högsta medelförtjänst 6: 50
Lägsta d:o 4: —
Hela sättarpersonalens medelförtjänst.... 5: 25

Weilin S Göös tryckeri.

Civilsättare.
Högsta medelförtjänst . . 5: —
Lägsta d:o 2: —
Hela sättarpersonalens medelförtjänst.... 3: 56

Maskinma s t are.
Högsta medelförtjänst 7: —
Lägsta d:o . ....... 4: —
Hela maskinmästarpersonalens medelförtjänst. 5: —

Endast frän tvänne morgontidningar hafva
sättarnes löner blifvit uppgifna, nämligen:

Päivälehtis sättare.
Högsta medelförtjänst . . . 6: 50
Lägsta d:o . . . 4: 25
Hela sättarpersonalens medelförtjänst ... 5: 36

Uusi Suometars sättare.
Högstamedelförtjänst 5: —
Lägsta d:o 4: 50
Hela sättarpersonalens medelförtjänst.... 4: 90

Enligt tabellerna skulle medelinkomsten i
Helsingfors per arbetsdag blifva följande: för
civilsättare Fmk 4: 49, för tidningssättare
Fmk 5: 17 och förmaskinmästareFmk 4: 68.

Sjukförsäkrade aro 48,23 %, säledes ej ens
hälften.

Af tabellerna framgär vidare, att 67,05 °'
o

af typograferne blifvit utlärde iHelsingfors,
och 32,95 % i landsorten. Inflyttningen tili
hufvudstaden af typografer frän landsorten har
altsä värit ganska stor, eller idet närmaste
en tredjedel af hela antalet. Lärotidenär 5 är.

Svenskt modersmäl hafva 38,89 % och finskt
modersmäl 61,11 °/o '■> vore nela Hufvudstads-
bladets och Tidnings & Tryckeriaktiebolagets
tryekeriers personaler fulltaligt uppgifna, kan
man antaga att procentenidet närmaste blefve
lika stor. Kunnigaihvardera inhemska sprä-
ken aro 72,22 %"

B^örmännens och a tryckerierna ensamstäende

arbetares löneraro ej tagna .mcd iräkningen.
Öfvermaskinmästarnes löner aro här dock in-
beräknade. Som civilsättare aro äfven räknade
dagtidningarnas sättare och sättarinnor i all-
mänhet. Arbetstidens längd a tryekerierna är
9V2 timine, utom hos Weilin & Göös, där
arbestiden är 10 timmar, men det oaktadt ut-
visar tabellerna att sättarpersonalens raedel-
inkomst a detta sistnämda tryckeri är mindre
an a nägot annat. Morgontidningarnas sättare
arbeta omkr. 13— 14 timmar dagligen.

Merkkipäivä
Suomen kirjaltajakunnan historiassa on Maalis-
kuun 1 p. 1895 oleva. Silloin nim. myönsi
Teollisuushallitus ensi kerran stipendin kirjal-
tajallekin, latoja E. J. Ehnbergille, käydäkseen
ulkomaalla ammatissaankehittyäkseen.— Tosin
on Teollisuushallitus kerran ennenkin, v. 1889,
antanut matkarahan kirjaltajalle, konemestari
H. J. Johanssonille, mutta se oli ainoastaan
kajrntiä varten maailmannäyttelyssäParisissa.— Muille ammattilaisille on kyllä ennen sa-
mallaisia stipendejä annettu; nyt vasta kirjal-
tajalle. Varmaankin saattaa toivoaettei sellaisia
tulevaisuudessakaan tulla kieltämään.

Teollisuushallituksen 1 toimenpide kuulustella
Helsingin kirjanpainajain yhdistyksen mielipi-
dettä hakijain soveliaisuudesta ansaitsee myös-
kin huomiota. Sillä kukapa, jollei hakijain
anrmattitoverikuntaolisi parempi arvostelemaan
kunkin pätevyyttä, varsinkin voipi väittää sitä
maamme kirjaltajista, jotka aina ovat olleet niin
läheisessä tekemisessä toistensa kanssa, että
melkein saattaa sanoa heidän persoonallisesti
tuntevan toisensa. Mitkään kauniit todistukset
eivät ole niin luotettavia kuin kokonaisen am-
mattikunnan lausunto.

Tahtomatta alentaa toistenkaan hakijain ar-
voa, uskallamme kumminkin sanoa että näistä
kolmesta ensimmäisestä stipendin saamisessa
kysymykseen tulleista hra E. J. Ehnbergistä
on toivo saada suurinta hyötyä muillekin kir-
jaltajille, jos hänen tulee mahdolliseksitoteuttaa
matkasuunnitelmansa. Hänellä nim. on aiko-
mus käydä Euotsissa, Tanskassa, Eanskassa. ja
kenties Saksassa, ja havaintojansa matkakir-
jeiden muodossa muillekin tiedoksi saattaa.
Toivotamme siis hänelle sydämellisesti: onnea
matkalle!

Suomen kirjanpainajain apu-
yhdiöttjköellä

oli vuosikokous sunnuntaina t. k. 3 p:nä Kir-
janp. yhd. huoneistossa. Tilaisuudessa luki
puheenjohtaja, hra T. v. Frenckell, laatimansa
vuosikertomuksen ja ehdotuksen lisä-apurahas-
toksi.

Vuosikertomus
Suomen Kirjanpainajain Apuyhdistyksen hoi-

dosta ja toiminnasta v. 1894.
Vuoden alkaessa oli jälellä perustajia 11

» » » » maksuvapaita jäs. 5
■> » » » maksavia jäseniä 127

Vuoden kuluessa tulleita jäseniä 14 157
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Kuollut vuoden kuluessa perustajia 1
» » » maksavia jäseniä. . 3 .

Laiminlyötyjen maksamisien tähden eronnut. 4 g
Vuoden lopussa oli siis jälellä perustajia .. 10

» » » » » maksuvapaita 5
» » » » » maksavia...134 249

157

Kirjoista näkyy että osakkaat sisään-
pääsy- ja kuukausmaksuissa ovat suo-
rittaneet........ M^c 1,586: —

Lahjoja on tullut » 602: 85
Korkoja > 2,337: 32
Todistustenjaeläkekirjeiden lunastuksista » .12: —~

Yhteensä &mf. 4,538:^7
V. 1894 kuluessa on maksettu

hautausapua4 kuolinpesälle 3hnf. 400: —
eläkkeitä 15 kuolinpesälle ... 1... . » 1,756: 25
sairasapua 8 henkilölle » 584: —
lähetyksistä, ilmoituksista ja lääkärinto-

distuksista » 48: -
Yhteensä Sfaf 2,788: 25

Hahasto on siis kasvanut . SkyC ,749: 92
.Ny' 4,538: 17

Kun v. 1893 säästöön 5%: 43,943: 28
lisätään 1894:nvoitto » 1,749: 92
tekee yhdistyksen pääoma Jouluk. 31

p. 1894 ffmf. 45,693710

Seuraavasta taulusta näkyy, miten yhdistys viimeis-
ten viidentoista vuoden kuluessa on palvellut osakkai-
taan:
Vuosi Sisäänkirj.-Kuukaus- Hautaus- Sairas- Eläk-

maksuja. maksuja. apua. apua. keitä.
1880 0 741 200 234,50 250
1881 60 715 300 64 687
1882 24 670 200 280 600
1883 264 802 200 136 786,70
1884 36 827 300 512 950,80
1885 168 986 100 432 1,527,08
1886 144 895 100 488 1,100
1887 72 921 200 304 1,100
1888 180 1,061 500 636,35 1,143,75
1889 288 965 200 992 1,247,92
1890 132 1,379 200 1,23? 1,193,75
1891 . 120 1,322 100 364 1,450
1892 84 1,362 100 1,128 1,350
1893 108 1,397 100 724 1,350
1894 168 1,418 400 584 1,756,25
Summa 1,848 15,461 3,200 8,115,85 16,493,25

5 ensim. v. 384 3,755 1,200 1,226,50 3.274,50
ökeskim.v.852 4.828 1,100 2,852,35 6, 8,75
5 viim. v. 612 6,878 900 4,03? 7,100

Kun näinä siis sisäänpääsy- ja kuukausmaksuissa
ovat suorittaneet Sfmf 17,309: — ,on yhdistys heille ja
heidän kuolinpesilleen takaisin antanut Sfoyc 27,809: iO
sjÄs .9fr>/: 10,500: 10 enemmän!

Samalla aikaa on rahasto kumminkin lisääntynyt
Smkasta 17,721: 57 Smkaan 45,693: 20 eli Smkalla
27,971: 63.

Tästä on lahjoituksia 8,638,29 ja testamettia 5,000.
Muu voitto on korkovoittoa. Taulusta näkee vielä muu-
takin. Se näyttää nim. että sisäänpääsyä yhdistyk-
seen 1880-luvun alussa haki hyvin harva taituri, riip-
puen kenties yhdistyksen hyödyn tietämättömyydestä
tahi luottamattomuudesta yhdistyksen kykeneväisyy-
teen sitoumuksiensa täyttämisessä. Enemmän kuin
kahdenkertaisesti, 71 32 vastaan, tuli sitävastoin jäse-
niä 1880-luvun loppupuolella,näyttäen suurempaa har-
rastusta yhdistyksen vaikutukselle. Että sisäankirjoi-
tettujen luku on jälleen vähentynyt 52:een, ei ole
haettava vähenevässä harrastuksessa, vaan pikemmin
siinä ahdinkotilassa jossa pääkaupungin kirjapainot
ovat, syistä joita eikenties tarvitse huomauttaa. Tämän
aikakauden viimeiset vuodet näyttävät kumminkin pa-
rannusta tässä kohden.

Ikävä kyllä näkyy ensimmäisestä sarekkeesta ettei-
vät osakkaat kauan pysy yhdistyksessä!

Yhdistyksen 134 maksavasta jäsenestä sisäänkirjoi-
tettiin:

Yhteensä sisään-
kirjoitettuja:

vv. 1870—79 17 —
» 1880—84 12 32
» 1885—89 57 72
» 1890—94 48 52

viimeisinä 15 vuotena kuolleista oli Sisäänkirjoitettu:
perustajia 14, vv. 67—69 5, vv. 70—69 4, vv. 80—84
4 ja vv. 85—89 5.

Näemme siis että on
sisään- kuollut jakann jälelläkirjoitetuista maksamasta

1890-95 52 0 4 48
1885-89 72 5 10 57
1880—84 32 4 16 12
Hautausapujen luettelosta huomaammesen ilahutta-

van asian, että vaikka jäsenluku on vähän yli 60:stä
noussut149:ään, onkuolemantapauksienluku viimeisenä

viisivuotiskautenavähentynyt,näyttäenettäkuolevaisuus
ammattilaisissa on melkoisesti alentunut. Tämä riip-
puu kaiketi siitä että työhuoneistot ovat terveelliseni-
mät, vaan myöskin siitä että työväestönehnsuhteet
ovat parantuneet; kenties siitäkin että oppilaiksi ote-
taan terveempiä henkilöitäkuin ne jotka ennen pyr-
kivät ammattiin.

Kuukausmaksujen suhde sairasapuunon ollut:
1880—84 niinkuin 306 100:aan
1885—89 » 169
1890—94 » 171

eli jälkimäisten edellisiin 23 %, 59 % ja 58 %.
Tämä ei kuitenkaan osottane lisääntyvää kivuloi-

suutta, vaan riippuu osaksisiitä, ettäperustajat Toukok.
1 p:stä 1886 ovat maksuistavapautetut,osittain muista
sattumuksista, koska kuolevaisuus on vähentynyt.

Mitä tulee eläkkeihin, näkyy että ne rahaston suh-
teen huolestuttavassamäärässä ovat lisääntyneet, 250
mkasta v. 1880 1,756 mkaan 25 päin v. 1894, niin-
kuin myöskin että eläkkeet nyt tekevät suuremman
summan kuin kuukausmaksut! Jos tässä on vaaraa
rahaston olemassaololle, koska sen pääoma melkoisesti
on lisääntynyt, jätettäköön sanomatta; mutta sen ai-
nakin saattaa pitää varmana, ettei elävien ijäkkäiden
jäsenien eläkkeensaaminen, joka sääntöjen mukaan
pitäisi alkaa v. 1897, ole mahdollinen.

Helsingissä Helinik. 14 p. 1895.
T. v. Frenckell.

Täysi kiitollinen tilinvapaus myönnettiintoi-
mikunnalle, ja erittäinkin hra v. Frenckellille
lausuttiin lämpimät kiitoksetyhdistykselleosot-
tamastaan huolesta.

Hoitomieheksi rahastoon valittiin uudelleen
hra V. Pettersson ja toimikunnanjäseniksi hrat
O. Lindstedt ja ,/. A. Snell. Tilintarkastajiksi
tulivat hrat A. Finander, J. Berger ja J. Sigell
sekä varamieheksi hra A. Karjalainen.

Ehdotus lisäykseksi Suomen Kirjanpai
najain Apuyhdistyksen sääntöihin.

1 §. Tarkoituksessa valmistaaSuomen Kirjanpaina-
jain Apuyhdistyksenosakkaille, jotkakorotettujensisään-
inaksujen kautta muodostavat eri rahaston, tilaisuutta
sairauden sattuessa saamaansuuremman apurahankuin
Yhdistys, sääntöjen 18— 24 §§:äin mukaan, antaa, pe-
rustetaan yhdistyksessä Lim-sairasnpuyhdistys.

2 §. Oikeutettu pääsemään tähän lisä-apuyhdistyk-
seenon jokainen Suomen Kirjanpainajain Apuyhdistyk-
sen osakas, ellei hän ole yli neljänkymmenen vuoden
vanha eli häntä vaivaa parantumaton tai pitkällinen
tauti. Niiden Suomen Kirjanpainajain Apuyhdistyk-
sen osakkaiden ikää, jotka lisäyhdistystä perustaessa
siihen tulevat, ei kumminkaan oteta lukuun.

3 §. Jokainen lisäyhdistykseen pääsevä suorittaa
sisäänpääsymaksua viisiSmkaa. Kuukausmaksujasuo-
rittaa sitäpaitsi jokainen rahaston osakas viisikymmentä
penniä sen kolmena ensimmäisenä vaikutusvuonna.
Näitten kolmen vuoden kuluttua päätetään joka kol-
mas vuosi, saadun kokemuksen nojalla, sen kuukaus-
maksun suuruus mikä seuraavanakolmevuotisaikakau-
tena suoritetaan, jolloin lasku tehdään sillä perustuk-
sella että kuukausmaksut kolmena vuotena, lisättynä
mahdollisesti löytyvällä säästöllä jäsentä kohden, tulee
vastata neljä kertaa edellisenä kolmevuotiskautena
jäsentä kohden maksetun sairasavun.

4 §. Ellei lisäyhdistyksen varat riitä luvattujen
sairasapujen maksamiseen, taksoitetaan tarpeelliset
varat kaikilta sen jäseniltä.

5 §. Ylöskanto tapahtuu niin kuin Kirjanpaina-
jain Apuyhdistyksen sääntöjen 11 § määrää; kuiten-
kin saa maaseudulla oleva osakas lähettää maksunsa
neljännesvuosittain.

6 §. Osakas joka kuusi kuukautta on laiminlyönyt
maksunsa, olkoon lisäyhdistykestä eroitettu.

7 §. Kirjanpainajain Apuyhdistyksen sääntöjen 15— 17 §§:ssä myönnettyjä helpotuksia ei ole lisäyh-
distyksessä.
. 8 §. Lisäyhdistyksen osakkaalle, joka sairastaa ja
jonka sairaus kestää neljätoista päivää tahi enemmän,
maksaa tämän yhdistyksen rahasto kahdeksan mkaa
viikossa niin kauan kun sairaus kestää, ei kuitenkaan
enemmän kuin vuoden ajan saman kolmevuotiskauden
kuluessa.

9 §. Lisäyhdistyksen asioita hoitaaSuomenKirjan-
painajain Apuyhdistyksen toimikunta, kuitenkin niin,
että kullakinyhdistyksellä on eri kirjat.

10 §. Lisäyhdistyksen onmuutennoudatettava,käy-
täntöönsopivissapaikoin,SuomenKirjanpainajain Apu-
yhdistyksen sääntöjä.

11 §. Lisäyhdistys alkaa toimintansaniin pian kuin
näille säännöille on saatu asianomainen vahvistus ja
sitte kun vähintäin viisikymmentä osakasta on siihen
ilmoittaunut.

12 §. Jos jäsenluku vähentyy alle kolmenkymme-
nen, lakkaa yhdistyksen toiminta seuraavan kalenteri-
vuoden lopussa, ja sen mahdollisesti löytyvät säästöt
tulee Suomen Kirjanpainajain Apuyhdistykselle.

Bref Mn S:t Petersburg.
(24 febr.) 8 mars 1895.

I.

Under de senast förflutna 10 ären harmyk-
ket blifvit förändrat i Petersburg säväl i af-
seende a tryckeriernas antal som äfven i af-
seende a de gamla tryckeriernas inredning och
utrustande mcd raodernare materialier. Iall-
mänhet kan man dock pasta, att ej nägra
epokgöranderevolutioner förekommit,som skulle
gifvit nya riktningar at arbetsmetoderna och
produktionskvalitens synnerliga höjande här-
städes, utan de gamla sätten följas hufvud-
sakligast troget i de äldre tryckerierna, och
de nya tryckerier, som uppstä, taga de äldre
tili mönster hvad ordning och arbetssätt be-
träffar. Man nöjer sig här mcd medelmättigt
eller underhaltigt tryckarbete; kan man läsa
det trykta aro vanliga önskningar uppfylda.
Finare arbete uppskattas ej tillräckligt, för att
kunna konkurrera pä marknadenmcd de däliga,
och därati ligger den hämmande orsaken tiliatt
tryckeri-industrin icke gjort större framsteg.

För närvarande finnas här cirka 150 bok-
tryckerier. Att erhälla sättarplats här, är ej
alt för svärt, om man blott kan ryskä spräket
ooh ej är pretentiös, utan rättar sig efter här-
varande förhällanden — om man kan. Om
morgone.n gär man pä mäfä tili första bästa
tryckeri man kommer öfver, stiger in pä kon-
toret och framställer sitt ärende för faktorn,
hvilken gör en öfverblickisätteriet, för att öf-
vertyga sig om han behöfver nagon sättare.
Finner han da att nägon är fränvarande, säger
han t. ex.: »jasä, Wasiljeff är ut och super,
ställ er där, men var god och försök, jag vill
ocksä se om ni kan sätta.» Man ställer sig
pä den anvisade platsen och »försöker», och
kan man fullgöra det arbete som finnes tili
hands, blir man antagen. Nägon anhällan ef-
ter arbetsbetyg kommer just ej i frägan. —
Har den frän arbetet uteblifne »Wasiljeff» e]
nägra innestäende fordringar, händer det ofta
att han ej bryr sig oni att söka arbete pä
det tryckeri, där han sist arbetat, utan han.
sticker sig in tili nägot annat tryckeri, och
far kanske där aflösa »Ivanoff, som är ut pä
vift», eller om han gär tili »sitt gamla tryk-
keri», är nägon af hans sista arbetskamrater
eller ibästa fall den som sist stod pä hans
plats fränvarande, och han far sm gamla plats
och sitt gamla arbete tillbaka — som om in-
genting skulle hafva händt.

Mä detta vara sagdt som exempel, ej hvar-
ken som regel eller undantag. Den ryske
typografen är i genomsnitt sämre lottad an
hans kolleger i öfriga Europas länder. Han.
har frän begynnelsen blifvit van att se för-
hällandena säsom de nu aro, och han tänker
ej mycket däröfver. Finnas det nägra, som
inse att en omorganisation inom tryckerierna
borde vidtagas tili typografernes höjande frän
den förnedrande ständpunkt, pä hvilken de be-
finna sig, mäste de inom sig göra den bekän-
nelsen, att här pä lange ej star nägot att
göra, ty traditionella vanor rubbas ej mcd sinä
pästötningar. Mcd tiden och när civilisationen
blir allmännare och högre, kan man här hop-
pas pä förändringar. Att här äfven finnas
mönstertryckerierär klart, och detta hvad be-
träffar säväl ordning som arbetspersonal.

Stadens stora dimension spelar en viktig
roll för arbetaren. Har man sitt kvarter en
par tre verst frän tryckeriet, är det ej att
tanka pä att hinna hem tili middagen, utan
man gär isä fall in pä nägon närliggande
s. k. »traktir» och spisar. (Tili »traktirerna»
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skickas det äfven stundom efter sättare, pä
samma sätt som man skickar efter en sjäare
frän ett gathörn.) Medger ej kassan att man
pä aftonen äker-hem mcd diligensen eller om
morgonen äker tili tryckeriet, far man, om det
passar sig Ula, hvarje dag göra en half mils
promenad och t. o. ra. mera.

~ V
—

:.

Katekiömti^riita Kuopiona.
Kirj. K. Roine.

(Jatk. n:o 3.)

ATalkeni vihdoin päivä jona näinä uudet ka-
tekismukset vietiin kirjakauppaan Kuopiossa,
se oli viime syysk. 10 päivänä kl. 5 i.p.

Vaan kuka ei ollut hidas käänteissään, niin
se oli herra Vainio, tosin tavallista hennoheik-
kosempi, mutta sitä sukkelampi. Hän oli la-
dotuttanut uuden katekismuksen muka kirkollis-
kokouksen pöytäkirjoista ja korjaillut siihen
tehdyt muutokset mallipainoksen jälkeen, jonka
oli mukamas saanut jo 7 p:nä Viipurista. Ma-
kulatuuriarkkeja oli myöskin itsestään ilmaan-
tunut Backman'm kirjapainosta Uuden kirja-
painon kastien päälle. Ja sivut tehtiin täs
mälleen yhtäpitkiksi, samat rivit soviteltiin sa-
moihin sivuihin, kirjasimia käytettiin saman-
laisia, sikäli oli mahdollista, ja ylityötä teke-
mällä tuli katekismus valmiiksi syysk. 15 p:nä.
Nyt oli työ tehty, 15,000 kappalettapainettu
ja stereotypeeratut laatat valmiina. Kirja il-
maantuu ihan yhtäläisenä kummastakin kirja-
painosta, kannetkin täsmälleen yhtä suurina.

Herra Backman (joka sittemmin oli myynyt
oikeutensa herra Assar Borgille), oli maksanut
oikeuksistaan yli 6,000 markkaa, herra Vainio
ei penniäkään. Vaan tästäpä edelliset herrat
suuttuivat. Pitivät kotitarkastuksen Kuopion
Uudessa kirjapainossa ja haastattivat koko mai-
nitun painonosakeyhtiönoikeuteen, vastaamaan
kadotetun tavaran katoamisesta »varkauden, ni-
pistämisen, kiristämisen, kiskomisen eli muunta-
misen kautta».

Nyt on istuttu oikeuksia jo neljästi, jokai-
sella kerralla kahtena päivänä, todistajia kuu-
lusteltu, uusia haasteita annettu ja taasen uutta
tuotu esiin. Pöytäkirjat ovat kasvaneet suun-
nattomiin ja asianajajain palkat ja oikeuskulut— kas siinä summia jonnekkamenee tuhansia.
Vielä ei ole asia kuin tuskin alulla,sillä päälle
päätteeksi on kumpikinriitapuolihalunnut kuu-
lustella todistajinaeli ammattimiehinäHelsingin
raastuvan oikeudessa kahta helsinkiläistä fak-
toria, ja näyttää siltä kuin tahdottaisiin asiaa
jatkaa siksi kuin toinen tai toinen on perika-
dossa.

Niin. Jatkakaa vaan. Mainetta ette siitä
ainakaan niitä. Ette tule voittamaan kumpi-
kaan, sillä siksi painavia syytöksiä teette toi-
nen toisianne vastaan. Onpahan vaan esimer-
kiksi muille, etteivät anna itsekkyydelle, per-
soonalliselle vihalle ja ammattikateudelle liian
suurta valtaa, vaikkapa se tapahtuisi taistelussa
vapauden ja olemassaolon puolesta.

Tämmöinen on pääpiirteissään Kuopiolaisten
katekismusriita, jonka syntysanoja syviä voi
etsiä herra Vainion itserakkaasta ja sorron-
haluisesta luonteesta. Eli otaksuiko herra Vai-
nio, että tämä oli yhtä helppo tehtävä kuin
kirjailla, käyttämällä plagiaattia.

Asiain tällä kannalla ollen on sangen ikävää
että riitakapulaksi joutui juuri uusi katekismus,
jonka pitäisi olla ensimmäisenä ojennusohjeena
jokaiselle. Vaan tuntuu siltä, kuin herrat O.
\V. Backman & Emil Vainio eivätlainkaan olisi
lukeneet koko katekismusta, sillä muutoin eivät
he niin kiivaasti siitä riitelisi.

Koko tämä riitajuttu on tuloksena siitä luon-
nottomasta asemasta, johonkakumpikin on joh-
tamansa kirjapainon saattanut, sillä tuloja täy-
tyy hankkia leveästi elävien herrojen muka-
vuudeksi, erittäinkin niin pienessä kaupungissa
kuin Kuopio.

Uutisia, -Notiser,
Finska Typografernes Understödsför-

ening sammanträdde den 3 mars tili ärsmöte
under löjtnantTh. v.Frenckells ordförandeskap.

Ur ärsberättelsen framgick att under 1894
hafva tillkommit 14 nya niedlemmar, afgätt 8
och kvarstä 149. Inkomsterna hafva stigit
tili 4,538 mk 17 p:ni, däraf. medlemsafgifter
1,586 mk, räntor 2,337. mk. 32 p:ni och gäf-
vor 602 mk 85 p:ni. Utgifterna stego tili
2,788 mk 25 p:ni, hvaraf 400 mk begrafnings-
hjälp at fyra.sterbhus, 15 pensioner 1,756 mk
25 p:ni och sjukhjälp at 8 personer 589 mk.
Kassan har tillvuxit mcd 1,749 mk 25 p:ni
och utgör mcd behällningen frän 1893 45,693
mk 20 ,p:ni.

Under kassans 15-äriga beständha delägarne
inbetalt 17.309 mk och erhällit 27,809 mk 10
p:ni. hvarjämte kassan dock ökats mcd 27,971
mk 63 p:ni, däraf gäfvor 8,638 mk 29 p:ni
och testamentsmedel 5,000 mark.. Ibörjan af
1880 talet inträdde endast 32 konstförvandter
i kassan, men under ären 1885 tili 1890 ej
minclre an 71. Dödligheten bland delägarne
har i följd af förbättrade sanitära förhällanden
minskats.

Utgifterna för pensioner hafva ökats frän
250 mark 1880 tili 1,756 mk 25 p:ni 1894,
eller större belopp an hvad i medlemsafgifter
inflyter. Huruvida detta dock innebär nägon
väda för kassans ställning mä lämnas osagdt;
men sa mycket torele dock kunna konstateras,
att nägon pensionering af lefvande, älderstigna
medlemmar, hvilken pensionering enligt stad-
garna frän 1897 kunde inträda, ej är möjlig.

Full och tacksam ansvarsfrihet beviljades
bestyrelsen, ooh särskildt tili hr von Frenckell
uttalades ett varmt erkännande fördet intresse
han visat kassan. Tili förvaltareätervaldes hr
V. Pettersson och tili bestyrelsemedlemmar hrr
O. Lindstedt och J. A. Snell. Revisorer blefvo
hrr A. Finander, J. Berger och J. Sigell samt
suppleant hr A. Karjalainen.

Ett af hr von Frenckell uppläst förslag tili
stadgar för en supplementär sjukhjälpsfond
inom föreningen bordlades, tils detsammahun-
nit offentliggöras. Enligt förslaget utgör in-
skrifningsafgiften tili den supplementäraunder-
stödsfonden 5 mk, mänadsafgiften 50 p:ni och
sjukhjälpen Bmk i veckan. Endast medlem-
mar af understödsföreningen kunna inskrifvas
iden nya fonden, och ej personer som aro
fylda 40 är.

Kirjanpainajainyhdistyksenvuosikokous
oli viime sunnuntaina. Siinä luettu vuosiker-
tomus tulee lisälehtenä seuraamaanlehteämme.
Toimitetussa toimikunnan vaalissa valittiin pu-
heenjohtajaksi hra /. A. Snell (edellinenpuheenj.
hra J. A. Kosk kieltäytyi enään ottamasta vas-
taan tätä tointa). Toimikunnan jäseniksi tuli-
vat hrat H. J.Forsström,E. TVahlstein,K.Roine,
G. A. Bernström, G. Ehnberg ja K. Kalenius.
Tilintarkastajiksi valittiinhrat O.Lindstedt,J. A.
Kosk ja Fr. Saastamoinen. — Kokouksen jäl-
keen vietettiin vuosijuhlaa, jossa soitto ja
laulukunta esiintyi sekä useita puheitapidettiin.

Typografernes Förenings iHelsingfors
ärsmöte den 10 dennes var ovanligt talrikt
besökt. Mötet öppnades mcd musik af för-
eningens musikförening. Fru M. Wahlstein
öfverräkte a syföreningens vägnar en fana,
för hvilken gäfva ordföranden uttalade för-
eningens stora tacksamhetsskuld tili Hand-
arbetsafdelningen. Mcd lefverop emottogs den
prydliga gäfvan.

Ordföranden uppläste föreningens ärsberät-
telse, hvilken som bihang medföljer dagens
nummer af Gutenberg.

Sedän den afgäende bestyrelsenbeviljats an-
svarsfrihet, skreds tili vai af ordförande, hvar-
till hr J. A. Snell utsägs. Tili bestyrelse-
medlemmar invaldes hrr H. J. Forsström,
E. JVahlstein, K. Roine, C. A. Bernström,
G. Ehnberg och K. Kalenius. Tili revisorer

valdes hrr O. Lindstedt, J. A. Kosk och. Fr.
Saastamoinen.

Efter ärsmötet firades föreningens ärsfest
mcd musik och säng. Tili de under äret af-
lidne kamraternesminne talade hr E. Wahlstein.

Ett stipendium af 750 mark har Idustri-
styrelsen pä Typografernes Förenings i Hel-
singfors förord beviljat sättarekonstförvandten
E. J. Ehnberg för att utomlands förkofra sig i
yrket. Anmärkas bör att det är första gängen
en sättare erhällit stipendium af statsmedel.

Kirjanpainajain yhdistyksen lippu lahjoi-
tettiin yhdistykselle viime sunnuntaina pidetyn
vuosikokuksen alussa. Ennen kokouksen alkua,
kun kaikki olivat kokoontuneet suureen saliin
huoneistossa, kantoi rouva Wahlstein, ompelu-
seuran naisten seuraamana, lipun sisään, joka
vastaanotettiin »Mustan kaartin marssin» sä-
velten kaikuessa ja kaikkeinkunnioittavastisei-
soessa. Puheenjohtaja kiitti lahjasta ja kehoitti
kaikkia yksimielisesti pysymään koossa lipun
ympärillä. Tähän vastattiin huudolla: eläköön
yksimielisyys! Naislaulukunta lauloi sitte »Suo-
men laulun» ja soittokunta soitti »30- vuotisen
sodan marssin», johon mieleen jäävä liikuttava
hetki loppui. — Lippu on sinisestä silkistä,
yhdeksällä eri värillä kirjailtu kirjaltajain vaa-
kuna keskellä, jonka molemmilla puolin on
vuosiluvut 1869—1894. Sen on valmistanut
koruompelija neiti Olga Berglund. Maksamaan
se on tullut noin 500 mkaa.

Föreningensfana. Boktryckerivapnet samt
ärtalen 1869—1894 inbroclerade pä blätt bot-
ten! Se där Typografernes FöreningsiHel-
singfors fana. Den kärkomna gäfvan öfverläm-
nades i söndags vid ärsmötets börjanaf Hand-
arbetsafdelningenhögtidligen tili föreningen i
den förhoppning, att enigheten inom föreningen
mä stärkas och föreningen bära sm fana mcd
största äi^a.

Kirjanp. yhdistyksen toimikunta valitsi
perustavassa kokouksessaan t. k. 12 p. vara-
puheenjohtajaksihra H. J.Forsströmin, kassöö-
riksi tuli hra Gr. Ehnberg, sihteeriksi hra E.
Wahlstein, kirjastonhoitajaksi hra K. Kalenius,
kalustonhoitajaksi hra K. Eoine ja kontrollöö-
riksi hra C. A. .Bernström.

Typografernes Förenings iHelsingfors
nya bestyrelse hade konstituerande möte den
12 dennes; därvid utsägs hr H. J. Forsström
tili viceordf., hr E. Wahlstein tili sekreterare,
hr G. Ehnberg tili kassör, hr K. Kalenius tili
bibliotekarie, hr K. Roine tili materialförvaltare
och hr C. A. Bernström tili kontrollör.

Tili Finska Typografernes Reshjälps-
kassa hafva anmält sig frän Äbo 58, frän
Tammerfors 22 och frän Gramla Karleby 7 med-
lemmar. — Kotka typografer ha anslutit sig
tili Fredrikshamns filial.

Matka-apurahastoonon ilmoittaunut uusia
jäseniä: Turusta 58 ja Kokkolasta 7. ■■

— Kot-
kan kirjaltajat ovat liittyneet Haminan haara-
osastoon.

Vid föreningens extra möte den 3 mars
behandlades ett väkt förslag om de spirituosa
dryckernas afskaffande frän föreningens restau-
ration. Efter en lang och liflig diskussion be-
slöt mötet att tilsviclare en inskränkning i ser-
veringstiden skulle vidtagas pä sä sätt, att
spirituosa drycker endast finge serveras mellan
kl. 7 och 9 e. m. samt ali servering upphöra
kl. 11 e. m.

Yhdistyksen Urheiluklubi toimeenpanee
luistinkilpailun sunnuntaina tämän kuun 17 p.
k:lo 9 a. p. Helsingin luistinklubin radalla,
joka hyväntahtoisesti on tarkoitusta varten
annettu. 10 kilpailijaa on tähän asti ilmoit-
taunut.

Föreningens Sportklubb anställer, säsom
förut blifvit nämt, en täflan iskridskoäkning
pä 1,500 meters bana söndagen den 17 mars
kl. 9 f. m. 10 deltagarearo anmälde. Helsing-
fors Skridskoklubbs bestyrelse har välvilligt
upplätit Skridskoklubbens bana för ändamälet.
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Den 7 april arrangerar Sportklubben en
stor soare i Societetshuset mcd omvexlande
program, som bl. a. upptager gymnastikupp-
visning och andra sportnummer.

Helsingin Kirjanp. Yhdistyksen ylimää-
räisessä kokouksessa sunnantaina Maalisk. 3
p:nä oli esillä tehty ehdotus juovutusjuomain
poistamisesta Yhdistyksen huoneistosta. Tätä
ehdotusta piti enemmistö kumminkin liian
jyrkkänä. Päätettiin väkijuomain anniskelu ra-
joittaa kahdeksi tunniksi päivässä, k:lo 7— 9
illalla.

Iltaman rikkaalla, suureksi osaksi urheilu-
ohjelmalla aikoo H. K. Y. Urheiluklubi panna
toimeen palmusunnutaina Huhtik. 7 p:nä seura-
huoneessa.

30-ärigt yrkesjubileum. Fredagen den 1
mars 1895 hade 30 är förflutit, sedän faktor
Josef Sigell trädde uti typografins tjänst. Pä
morgonen ofvannämda dag uppvaktades herr
Sigell af en deputation frän arbetarne vid Si-
melii arfvingars tryckeri, hvilken framförde ar-
betarepersonalens lyckönskningar. Vidare upp-
vaktades hr S. af tryckeriets kvinliga arbe-
terskor mcd blommor. 4Dagen tili ära hade
arbetarne inbjudit sm förman tili en kollationi
Kajsaniemi värdshus. Aftonen och nägra af
smätimraarne förflöto under en animerad stäm-
ning; tili hedersgästen höllos tai och bl. a.
upplästes verser, författade af en kollega och
van tili hr S., (sign. V. P—n). Verserna aro
af följandelydelse:

Tili Josef Sigell
Den 2 mars 1895.

Hell dig, kamral vid Outenbergska härden!
Hell dig vid nädda tretti är
Som yrkesmanivärf de ädlaste ivärlden
Och ihvars tjänst äunu du trofast star!

När du din blick tili fhjdda tider sänder
Du säkert fmner dig tili freds:
Du vet, att alt har gatt dig vaiihänder
Där säsom idog man du stält tili reds.

Ja, äfven du har delisegrar rika,
Som ljuset pä din bana manat fram.
Man icke sett dig Svarta gardet svika -
Du aldrig bringat at dess fana skam.

Hell dig, kamratf Mä anilänga tider
Vär konst af dig ha nytla god
Mä du som man ta deliljusets strider
Och äfven framgent visa kraft och mod.

Juhlan faktori J. Sigellin kunniaksi pitivät
Simeliuksen perill. kirjapainon työläisetlauan-
taina tämän maalisk. 2 p:nä Kaisaniemen ra-
vintolassa sen johdosta että hän edellisenä päi-
vänä oli täyttänyt 30:nvuotensa kirjaltajana.
Faktori Sigelliä kävi edellisenä päivänä onnit-
telemassa lähetystö mainitun painon väestöstä
ja naispuoliset latojat lahjoittivat hänelle kuk-
kia. MyöskinKirjanp. yhdistyksen toimikunta
lähetti hänelle onnentoivotuskirjoituksen.

Hra C. Schauman, Helsingin Sentraalipai-
non alafaktori, matkustaa jonkunpäivänperästä
Saksaan opintomatkalle. Painon väestö piti
t. k. 9 p:n iltana latomahuoneistossa yksinker-
taisen jäähyväisjuhlan hra S:lle, josta työväki
on erittäin paljon pitänyt. Alafaktorin paikka
hra S:n jälkeen on vielä täyttämättä.

En treflig klubbafton hade föreningens
Handarbetsafdelning söndagen den 3 dennes
anordnat iKaisaniemi värdshus. Tili program-
raet hörde hornmusik, säng af afdelningens
egen sängkör, deklaraation, kuplettsäng och
dans. Tillställningen var väl besökt.

Suureen hiihtokilpailuun 60 kilom. mat-
kalla täällä t. k. 10 p:nä otti m. m. osaa H.
K. Y. Urheiluklubin jäsen hra Aleks. Vata-
nen. Tosin ei hän saanut palkintoa (niitä jaet-
tiin viisi, joista yksi ylimäär.) kun tuli perille
kuudentena. Mutta kun ajatellaan että neljä
ensimmäistä oli Suomen paraimmiksi tunnet-
tuja hiihtäjiä eikä viideskään suinkaan huo-
noimpia,koska uskalsi vartavasten Sortavalasta

tänne matkustaa, ja että hra W. on yölatojana
työskennellyt 9— lo vuotta, ei tulosta (noin
6 Vb tuntia) voi pitää kovin huonona.

Turun kirjaltajat päättivät t. k. 10 p:nä
pitämässään kokouksessa lakkauttaa kolme
vuotta täällä olemassa olleen paikallismatka-
apurahaston, jonka säästö 19 mkaa 75 p. luo-
vutettiin Kirjanpainajain Yhdistykselle palkin-
tojen ostamista varten piakkoin toimeenpanta-
vaan kilpalatomiseen.

Samassa tilaisuudessa päätettiin muodostaa
osasto Suomen Kirjaltajain Matka-apurahastoon,
johon on täällä liittynyt 58 kirjaltajaa. Ra-
hastonhoitajaksi valittiin hra J. A. Salminen ja
tilintarkastajiksi hrat K. F. Hagman ja G. F.
Linden. *

Tampereen kirjanpainajain yhdistyksen
vuosikokous oli v. k. 24 p:nä Työväenyhdis-
tyksen huoneistossa. Sihteerin luettua vuosi-
kertomus, joka tulee painettavaksi, ryhdyttiin
valitsemaan johtokuntaan jäseniä. Eroavain
hrain A. Nordbergin, O. Wenberg'in, J. V.
Hellberg'iri ja neiti IdaHelin'insijaan valittiin:
hrat A. Nordberg ja O. Wennberg uudelleen
sekä hra K. Helminen ja neiti Aina Lönnroth.

Vuosikokouksen jälkeen oli pantu toimeen
hauska iltama, johon kirjaltajat olivat kutsu-
neet lukuisasti tuttaviaan, yhteensä satakunta
henkeä. Ohjelmassa oli ensiksi soittoa, jota esitti
työv.-yhd. torvisoittokunta; esitelmän piti kir-
japainon merkityksestä toimittaja G. A. Anders-
son, sitten oli soololaulua, lausuntoa,näytelmä-
kappale »Vieraita odottaessa», ja vuorokeskus-
telua, jonka jälkeen ryhdyttiin kiitettävällä in-
nolla ja asianharrastuksella, kuten Aamulehti
sanoo, suorittamaan ohjelman loppunumeroa,
yleistä tänsia.

Kuopion kirjanpainajain yhdistyksen vuosi-
kokous pidettiin v. k. 23 p:nä Teaatterihuoneella.
Kun vuosikertomus oli luettu ja toimikunnalle,
tilintarkastajain kehoituksesta, myönnetty täy-
dellinen tilinvapaus,ryhdyttiinvalitsemaanuutta
toimikuntaa ja tulivat siihen valituiksi: hra V.
Suomalainen puheenjohtajaksi ja jäseniksi hrat
K. Harald, V. Varonen, O. Styf ja M. Miettinen
sekä tilintarkastajiksi hrat V. Mallenius ja A.
Henriksson.

Tämän jälestä syötiin yhteinen illallinen,
kuunneltiin laulua ja pidettiin puheita.

X.
Hiihtokilpailun toimeenpanivat Wiipurin

kirjaltajat sunnuntaina 10 p. t. k. ammattikun-
tansa kesken.

Osanottajiksi ilmoittautui viisitoista miestä. Hiih-
dettävä matka oli kymmenen kilometriä, lähtöpaikkana
Gallenin konepajan ranta. Hauska oli katsella, kun
»mustakaartti» näin joukolla oli kokoontunut ottamaan
osaa tähän raittiisen urheiluun, jolla juuri tämän am-
matin harjoittajille on erityinen merkitys. Kirjaltajat
näet ovat ehken kovaosaisin ammattikunta raittiin ja
puhtaan ulkoilman hengittämisen kannalta katsoen.
Hyvä siis on edes joskus saada oikeen täysin voimin
raikasta ilmaa hengittää.;— ■ Ja kilpailun tulokset osoit-
tivatkin,etteivät kirjaltajat ole niinkään huonoja suksi-
miehiä — varsinkin kun ottaa huomioon sen seikan,
ettei kukaan kilpailijoista ollut erityisesti kauemmin
harjoitellut. Ensimmäisen palkinnon saaja taivalti näet
tuon penikulman pituisen matkan 56 min. 7 sekunnissa.
Kaksi kilpailijaa jätti hiihdon kesken.

Palkintoja saivat: Ipalk., 20 mk., Kalle Widgren
Wiipurin Sanomain painosta,' ennätys 56 m. 7 sek.;
IIpalk., 15 mk'., Em. Hukkanen "VViipurin uudesta

kirjapainosta, ennätys 59 m. 40 sek.;
111 palk., 10 mk., A. Sorjonen Wiipurin uudesta

kirjapainosta, ennätys 1 t. 3 s.;
IV palk., 8 mk., M. Artman Wiipurin Sanomain

kirjapainosta, ennätys 1 t. 40 s.;
V palk., 5 mk., O. Sorjonen Wiipurin uudesta kirja-

painosta, ennätys 1 t. 1m. 16 s.;
VI palk., 5 mk., O. Rakkola Wiipurin Sanomain

kirjapainosta, ennätys 1 t. 1 m. 51 s.
Palkintotuomareina olivat faktorit K. Stähl jaK.

Sederholm, kirjaltaja R. Kinnunen ja referentti E.
Cederström.

Faktoriksi Turun osakeyhtiön kirjapainoon
tulee Huhtik. 1p:stä kirjaltaja J. A. Salminen
Vilen & Kumpp:in painosta Turussa.

Turun suomalaisen kirjapaino- ja sa-
nomalehtiosakeyhtiön(Auran") varsinainen
yhtiökokous oli t. k. 6 p:nä. Väliaikainen
johtokunta luovutti toimensa varsinaiselle, johon
valittiin hrat varatuomari Walde v. Hellens,
rehtori H. Melander, tri K. Kyrklund, k.-k.-
opettaja P. Kärnä, räätäliin. L. Eskola, maan-
vilj. K. Wärri, past. J. V. Wartiainen, maan-
vilj. K. V. Hollmen ja agranoomi Uno Bremer.
Toimivat v. 1896 loppuun.

Tryckeriutställningen i S:t Petersburg.
Första allmänna ryskä utställningen för tryk-
keriväsen öppnades högtidligen den 3 mars i
närvara af utställningens protektor, storfursten
Konstantin K&nstantinovitsch, riksrädsmedlem-
mar, särskilda ministrar m. fl. personer. Ut-
ställarnes antal är 360.

Pä utställningen aro anordnade flere arbe-
tande expositionsgrupper, bl. a. skall den illu-
strerade tidningen »Niva» tryckas därstädes
under de 4 mänader utställningen varar.

Ensimmäinen venäläinen graafillinen
näyttely avattiin Pietarissa t. k. 3 p:nä. Suo-
malaisia näytteillepanijoita ei ole kuin kaksi,
nim.F. Tilgmann Helsingistä, kirja- ja kivipai-
notöitä, ja Paul Wahl koneita ja
koneenosia.

.^/c^/c^c^ d^^^nnn^/sn
meno-ien iciaasiaa/

Gutenbergin Toimitukselle.

Nöyrä kysymys asianomaisille.
Oliko alun pitäin päätetty että matkarahat

Pietarin näyttelyä varten jaettaisiin ainoastaan
yhdistyksen toimikunnan jäsenille? Jos niin
on, niin olisi ollut suotava että niitä olisi
jaettu useampia,että mautkin kuin toimikunnan
jäsenet olisivat edes voineet toivoa yhtä niistä.
Eli olivatko toiset kykynsä puolesta sellaisia,
etteivät voineet tulla kysymykseenkään? Siltä
se ainakin näyttää

Syrjästä katsojalle.

Glöm ej Tillfälliga- utgiftsfonden!
Kirjelaatikko. — Brefläda.

Niko. Anteeksi! Ensi numeroon.
Tamperelainen. Ei vielä mahdu kaikki.
Jukka. Täytyy jättää. Kiitos lupauksesta.
Toimi. Kiitoksia kirjeestänne. Mahdoton saada

mahtumaan tähän numeroon.
-? ja A. Hautala. Tila ei salli. Toiste.

C. L—
m. Tack för bidraget! Införes en annan

gäng.

JLrvoisat tilaajat!
Vielä maksamattomat tilausrahat »Gu-

tenbergistä» v:a 1894 olisi hyväntahtoi-
sesti hetimiten suoritettavat

K. Johanssonille.
Weilin S Göösinkirjap.

JLrade jpremimeranter!
Annu resterande jprenumerationsafgifter

för »Gutenberg» 1894 torde godhetsfullt
fordersammast inlevereras tili

K. Johansson,
Weilin S Göös tr.
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